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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: 
steun fietstocht Limburgse collega (7), geslaagde afsluiting 2012 (11), laatste 
vragen in Johan Roeders spelregelkampioenschap (13), Danny Kempinga in 
de schijnwerpers (21),    Richard Meints maakt debuut in betaalde voetbal (22), 
sportmedische ondersteuning door fysiosportief (23) en de column van Tiamo (40).

w w w.covsgroningen.nl

Emotie
Het duurde maar even. En toen werd het woord emotie weer eens van de plank 
gehaald. ‘Voetbal is wel emotie,’ hoor je dan als excuus voor allerlei onnodig gedrag. Ik 
zou willen zeggen: respectloos gedrag. Maar het woord respect wordt ook al met een 
zuinig mondje aangehoord. Wat is dat toch in onze hersens? Zijn we dan nu al weer 
vergeten waartoe emotie en respectloos gedrag kan leiden? Zegt de naam Richard 
Nieuwenhuizen dan nu al niemand meer iets?

Gelukkig zijn velen er wel op een positieve manier mee bezig. Omdat we iets 
moeten veranderen in de cultuur van onze sport. Omdat we allemaal iets meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen. In het goed organiseren van zaken binnen 
een voetbalvereniging. In het duidelijk maken van de regels en het handhaven 
daarvan. In het elkaar durven aanspreken op gedrag. De KNVB-bijeenkomsten met 
voetbalverenigingen boden hoop. Nu moeten de heren Lens, Pieters, Verbeek, Van 
Basten en al die anderen het nog even begrijpen…

Oh ja, voordat daar misverstanden over bestaan: wij vinden ook dat emotie bij de sport 
hoort. Positieve emotie. Van spelvreugde, van enthousiasme. En wij vinden ook dat je 
best eens iets mag zeggen. Maar binnen de perken. En zoek het eerst eens bij jezelf, 
voordat je de bal weer eens bij de scheidsrechter neerlegt, of bij de KNVB, of bij de 
tegenstander…. Zonder respect geen voetbal!
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De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933. 
Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl 
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid, 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Gironummer 1200817 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen) . Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio juni. Uw bijdragen kunt u tot 30 mei aanstaande naar het redactieadres 
sturen/mailen.

Verenigingskalender 2013

Vrijdag 15 maart Kaarten vv. Omlandia, 20.00 uur (Ten Boer)
Maandag 08 april Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 08 april Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur (GRC)
Vrijdag 26 april Noordelijke spelregelfinale COVS-teams
Donderdag 23 mei Laatste donderdagtraining 2012-2013
Zaterdag 25 mei Jaarvergadering COVS Nederland
Dinsdag 28 mei Laatste dinsdagtraining 2012-2013
Donderdag 30 mei Afsluitend diner trainingsgroep
Zaterdag 15 juni NK veldvoetbal (Leusden)
Donderdag 04 juli 1e zomertraining, 20.00 uur (GRC)

Trainingen elke dinsdag en donderdag 
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.00 uur op kunstgras, sportpark 
Corpus den Hoorn. Trainers in 2012-2013 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra en Henk Steenhuis.
Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis. 
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Mooie aanbieding sporthuis Winsum: 
Adidastenue voor 80 euro 

Onze sponsor sporthuis Winsum heeft sinds kort een aantrekkelijke aanbieding voor leden 
van onze vereniging. Een nieuwe set van Adidas voor slechts tachtig euro (korte mouw). 
Beschikbaar in verschillende kleuren. De actieprijs geldt tot 1 mei aanstaande. Meer weten? 
Lees er alles over op pagina 6. 

Afwisselend technisch weekeinde op Ameland

Het vijftiende technische weekeinde op Ameland is succesvol verlopen. Er werd serieus 
getraind, er was aandacht voor spelregels en door middel van een sociologische workshop 
van Marc van der Haak én een forumdiscussie was er ook aandacht voor het thema respect. 
Uiteraard werd de inwendige mens niet vergeten… Voor een verslag in woord en beeld kun je 
terecht op pagina 8.

Open brief over respect met 
concrete suggesties

We blijven in 2013 aandacht vragen voor het thema respect. In januari gaven we een vervolg 
aan ons eerdere pamflet door middel van een open brief aan de KNVB met enkele concrete 
suggesties. Deze suggesties kwamen voort uit een workshop tijdens het technisch weekeinde. 
Ook op andere manieren belichten we het thema. Blader voor alle informatie naar pagina 17 en 
verder.

Kom ook naar de jaarvergadering op 8 april

Onze algemene jaarlijkse ledenvergadering is op maandag 8 april om 20.00 uur in het GRC-
clubhuis. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur rekening 
en verantwoording af over het gevoerde beleid en worden enkele leden in het zonnetje gezet. 
Kijk op pagina 25 voor de agenda en vanaf pagina 28 voor het algemeen jaarverslag 2012.

Op Ameland werd er volop 
getraind
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In memoriam: John Smit

Op 25 november is totaal onverwacht in zijn slaap ons oud-lid John Smit overleden. John 
was gedurende enkele jaren lid, toen hij nog woonachtig was in Zuidhorn. Na zijn verhuizing 
naar Veenendaal bleef hij ons op afstand volgen en in maart 2012 sprak hij nog vol lof over 
ons, toen ik hem rondom de wedstrijd GVVV – Rijnsburgse Boys trof. John was een keurige 
verschijning, een echte heer, maar tegelijk ook heel joviaal en hartelijk. Op de dag van zijn 
overlijden had hij nog een wedstrijd gefloten en een concert bezocht. We wensen zijn vrouw 
Elly en verdere nabestaanden sterkte met dit verlies.

Marcel Bellinga, secretaris 

Nog enkele scheidsrechters voor schoolvoetbal gezocht

De organisatie van het schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters. Het toernooi wordt op 
de woensdagen 3, 10, 17 en 24 april gespeeld op de velden van vv. Helpman in Groningen. De 
wedstrijden vinden plaats tussen circa 10.30 – 16.00 uur, op de finaledag tussen 11.00 – 17.00 
uur. Scheidsrechters kunnen een vergoeding van veertig euro tegemoet zien. Daarnaast wordt 
aan het einde van de derde speeldag een Chinees buffet geserveerd. Interesse? Bel John ten 
Cate op (06) 11 18 03 15.

Ga 15 maart mee kaarten bij Omlandia 

Vrijdag 15 maart gaan we weer naar onze voetbalvrienden van Omlandia in Ten Boer voor een 
avondje klaverjassen. Na 16 jaar is de stand 12-4 in ons voordeel. Ga je ook mee? Laat het even 
weten aan Simon Schuil via (050) 302 36 47 of simon.schuil@planet.nl. 

Feestje 8 maart gemist…?

Vrijdag 8 maart bestond onze vereniging precies 80 jaar. 
Om dat te vieren hebben we een klein, bescheiden feestje 
gevierd. Heb je dat gemist? In het volgende nummer van 
De Aftrap en (nu al) op www.covsgroningen.nl een kort 
verslag en foto’s. Ben je er over vijf jaar (wel/weer) bij?
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Trainingsgroep sluit af met diner op 30 mei

De laatste reguliere trainingen van het seizoen 2012-2013 vinden plaats op donderdag 23 en 
dinsdag 28 mei. Op donderdag 30 mei sluit de trainingsgroep het seizoen smakelijk af met een 
diner. We gaan naar hotel-restaurant Weeva aan het Zuiderdiep in de stad voor een warm en 
koud buffet. Laat je alvast weten of je meegaat? Je kunt dat doorgeven aan Roel Bellinga (06-
50819731 of familiebellinga@gmail.com) of Bert Kamstra (06-20019700 of a.kamstra@rug.nl). 

Bedankt voor deelname aan enquête 1Vandaag

Het actualiteitenprogramma 1Vandaag heeft in samenwerking met de COVS een enquête 
uitgezet onder alle COVS-leden. Voor zover jouw mailadres bij ons bekend is, hebben we je 
enkele weken geleden een linkje doorgestuurd met het verzoek mee te werken. Voor degenen 
die dat hebben gedaan: onze dank! Wellicht kunnen we met de uitkomsten ons voordeel doen. 
Het zet sowieso het onderwerp respect weer even op de agenda. Concreet onderwerp van 
onderzoek was hoe vaak scheidsrechters worden geconfronteerd met excessen, hoe ze dat 
ervaren en hoe ze daarmee omgaan. Inmiddels heeft 1Vandaag in de uitzending van 9 maart 
de uitkomsten gepresenteerd. Kijk op www.covsgroningen.nl voor het onderzoeksrapport.

Wist u dat…?

…  Marcel Bellinga en Marije Deuring op Ameland het woord suggereren niet meer 
konden horen?

…  ze namelijk suggereerden dat er werd gesuggereerd dat er iets was gesuggereerd?
… Marja Adema onlangs na een schaatstocht van 25 kilometer gewoon mee deed aan de 

training?
… De Aftrap vanaf dit jaar nog viermaal per jaar verschijnt, te weten in maart, juni, 

september en december?
… er sinds kort naast een hockeyscheidsrechter ook twee korfbalscheidsrechters 

meetrainen?
…  Paul Lips door een toiletbezoek ineens opgesloten zat in de 

kleedkamer?
…  hij geluk had dat Henk & Henk (Krans en De Wit) de waardevolle 

spullen vergeten waren en dus teruggingen?
…  zij Paul achter het raam aantroffen?
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Sporthuis Winsum: Adidastenue voor 80 euro, 
bij winkelbezoek 25% korting

In december presenteerden we Sporthuis Winsum als nieuwe sponsor. Ben je al een keer in de 
winkel in Winsum geweest? Snel doen anders en print dan even de welkomstbon op
www.covsgroningen.nl uit, want bij je eerste winkelbezoek krijg je niet de reguliere vijftien 
procent korting, maar krijg je 25% kassakorting op het duurste artikel! Deze bon is eenmalig 
geldig tot 1 januari 2014. Doen!

Speciaal voor al onze leden heeft Sporthuis Winsum nu een aantrekkelijke aanbieding. Via 
www.covsgroningen.nl kun je tot 1 mei een compleet Adidastenue (shirt, broek en kousen) 
aanschaffen voor slechts 80 euro. Met lange mouw kost € 82,50. De shirts, broekjes en kousen 
zijn ook los te bestellen. Shirts zijn verkrijgbaar in de kleuren geel, blauw, zwart en grijs.  Je 
betaalt bij afhalen in de winkel of op basis van een factuur na toezending van de bestelling.

Een prima aanbod van onze sportieve 
sponsor. Dus denk je aan Sporthuis Winsum 
als je weer sportkleding nodig hebt ? Je kunt 
ze vinden aan de Onderdendamsterweg 9 in 
Winsum. Ze zijn zes dagen per week geopend, 
op werkdagen tot 20.00 uur en op zaterdag 
tot 17.00 uur.

Spelregelteam 26 april in
Noordelijke finale

Ons spelregelteam zal vrijdag 26 april aanstaande een gooi doen 
naar de Noordelijke titel. Dan doet het namelijk mee aan de 
spelregelfinale van district Noord. De locatie wordt later, ook via 
onze site, bekend. Zal ons team de derde plaats van vorig jaar 
verbeteren? En kan individueel kampioen Sam Dröge zijn titel 
prolongeren? Succes!

Sam Dröge
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Help Limburgse collega bij fietstocht voor goed doel

Zo nu en dan komt er een verzoek om te helpen voor een goed doel. We kunnen niet altijd op 
deze verzoeken ingaan, maar uiteraard laten we ons graag van onze goede kant zien. Onze 
collega-scheidsrechter (inmiddels noodgedwongen gestopt, maar scheidsrechter blijf je voor 
altijd!) Marlies Schreurs, tevens secretaris van COVS Horst-Venray, kreeg in 2007 de diagnose 
dat ze leidt aan een erfelijke spierziekte. Na jaren van behandelen, chemo, operaties en 
verdriet, heeft ze nu weer de energie om verder te gaan. En wil ze een grote wens in vervulling 
laten gaan en in dienst stellen van een goed doel.

Daarom is Marlies sinds 5 maart bezig een fietstocht van 1300 kilometer langs de landsgrenzen 
van Nederland proberen te volbrengen. Ze wil zich laten sponsoren en het geld komt ten 
goede van het Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen. Haar motto is: dankbaar dat ik er nog 
ben, weer leef, zal ik deze tocht fietsen voor het Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen. Want 
kinderen horen te leven!

Wil je haar helpen? Je kunt helpen door geld te storten, door een stuk mee te fietsen en/of 
door bijvoorbeeld een slaapplaats aan te bieden… Geld storten kan op rekening 12.76.48.755 
t.n.v. E.T.L. Schreurs o.v.v. KOC Nijmegen. Marlies is zeker in de buurt van de landsgrenzen in 
onze provincie nog naarstig op zoek naar slaapplaatsen. Kun je daarbij helpen? Stuur haar dan 
een berichtje op mschreurs@ziggo.nl.

Nieuwe sponsors welkom!

Henk Steenhuis is er ondanks de economische tegenwind in geslaagd het aantal adverteerders 
op peil te houden. Klasse Henk! We zijn al onze sponsors dankbaar voor de geweldige steun en 
heten de nieuwe sponsors van harte welkom. Denk je als lid van onze vereniging ook aan de 
sponsors bij al je aankopen? Blader door dit blad en kijk wie er allemaal adverteerder zijn. Zij 
helpen ons, help jij hen?
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Afwisselend technisch weekeinde boeit van begin tot eind

Het vijftiende technische weekeinde van 11 tot en met 13 januari jongstleden op Ameland 
kan wederom als succesvol worden bestempeld. Het weekeinde boeide van begin tot het 
einde voor de ruim vijftig deelnemers. Het is elk jaar weer opvallend hoe een zo uiteenlopende 
verzameling mensen tot een homogene groep kan uitgroeien! 

Prima hotel
Waar moet je beginnen als je terugblikt op Ameland 2013? Bij het prima hotel Ameland dat 
weer als thuis voelde? Met prima kamers, goed gastheerschap en uitstekende maaltijden. Of 
moet je beginnen bij het afwisselende programma dat Henk Steenhuis, Johan Suurd en Alfons 
de Graaf hadden samengesteld?

Mountainbike
Natuurlijk werd er getraind. Meermalen. Op het strand en door de duinen. En door een 
fanatieke groep zelfs op de mountainbike, onder aanvoering van Jan van Os. Degenen die niet 
konden trainen gingen aan de wandel. Zo werd er fysiek de nodige arbeid verricht.
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Uiteraard was er aandacht voor spelregels. 
Klaas Smith vloog er als vanouds doorheen. 
En een heuse spelregelwedstrijd leverde 
sommige deelnemers ook nog een prijs op. 
Sam Dröge (adel verplicht) won, vlak voor 
Marcel Boekholt, Wouter Horst en Jan-Willem 
Bouw.

Sportquiz
Het was niet allemaal even serieus. En 
dus werd er lekker gedronken en gegeten 
en werd ook het nachtleven verkend. 
Tussendoor verzorgde Vally Dusink een 
lastige, ludieke en leuke sportquiz. Hoe zat 
dat ook allemaal weer? Hoeveel gouden 
medailles won Carl Lewis? En nog meer van 
dat soort breinbrekers. Klaas Smith had 60 
van de 100 vragen goed en won. 
Paul Lips, Bert Kamstra, Marcel Boekholt en 
Marcel Bellinga volgden op de plaatsen twee 
tot en met vijf.
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Verder maakten de voetbalwedstrijd Geel-Wit tegen GRC Groningen onder leiding van Wouter 
Horst, een fietstocht op de zondag, de ontbijtrede van Theo Kok en een vrije middag deel uit 
van het programma.

Respect
En… ook op Ameland spraken we over agressie in de sport en over respect. Marc van der 
Haak verzorgde een interessante workshop/inleiding, waarbij hij het onderwerp vanuit 
sociologisch perspectief benaderde. En hij liet de deelnemers zelf met concrete suggesties 
komen. Die zijn later samengevat in een open brief aan de KNVB (zie pagina 17 en verder). Op 
de zaterdagavond werd er een forumdiscussie gehouden onder leiding van oud-journalist 
Gert Klooster. FC-directeur Hans Nijland, de sponsors John Schokker en Joop Veldhuis en onze 
eigen Marcel Bellinga discussieerden. Moet je clubs bij herhaald wangedrag uit competitie 
nemen? Ja, vonden drie van de vier heren. Alleen Nijland nuanceerde dit. Een leuke discussie, 
in aanwezigheid van scheidsrechters, Amelanders en voetballers van GRC en Geel-Wit. 

En zo kunnen we terugkijken op een boeiend technisch weekeinde. Op deze pagina’s ook 
enkele foto’s. Op www.covsgroningen.nl een verslag per dag en 
een uitgebreide fotoreportage. Ameland, tot volgend jaar!
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Jaarafsluiting smakelijk en gezellig

Het verenigings- en kalenderjaar 2012 werd op smakelijke en gezellige wijze afgesloten. 
De Jaarafsluiting 2012 op 22 december trok ruim vijftig belangstellenden en deze lieten 
zich het uitgebreide Chinees buffet goed smaken. Na het eten werd er fanatiek geklaverjast, 
gesjoeld en gedart. Daarnaast vermaakten zich anderen prima met een hapje en drankje aan 
stamtafel of bar. 

Hoewel iedereen met een prijs/cadeau naar huis ging, werd er vol gestreden voor de winst bij 
de spelletjes. Uiteindelijk won Simon Schuil het klaverjassen, was Roelie Krans het beste bij het 
sjoelen en bleek Having Steenhuis de beste darter. 

Het was kortom een prima manier om een enerverend jaar af te sluiten!
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Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif:
‘toon respect voor elkaar’

Het nieuwe jaar begon 5 januari met een drukbezochte nieuwjaarsinstuif. Ruim vijftig 
belangstellenden wensten elkaar het allerbeste voor 2013, keken vooruit naar wat komen gaat 
en genoten van de heerlijke Hollandse snert, met dank aan ‘kok’ Roel Bellinga. 

Voorzitter Robert van Dorst keek in zijn speech tevreden terug op 2012, maar kraakte ook 
enkele kritische noten. Over de trainingsopkomst bijvoorbeeld: ‘de training op dinsdag baart 
mij enigszins zorgen. Die zouden beter kunnen worden bezocht. Ik bespeur dat sommige 
scheidsrechters de training gemakkelijk laat schieten voor andere activiteiten. Wil je optimaal 
presteren dan raad ik je aan om zoveel mogelijk de trainingen te bezoeken, ook op de dinsdag. 
In 2013 zullen we kijken waarom de dinsdagtraining zo achterblijft’.

Over het onderwerp respect stelde de voorzitter: ‘de laatste maand van 2012 stond vooral 
in het teken van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere. 
In de discussies over respect in en rond het voetbal deden wij de oproep ‘Neem je 
verantwoordelijkheid!’ en dat trok veel aandacht. Het bestuur is meerdere malen op stap 
geweest om hun mening te ventileren, maar ook andere leden hebben dit voor ons gedaan, 
mijn dank hiervoor. In 2013 zullen wij het onderwerp respect blijvend aandacht geven. Bij 
deze wil ik onze leden vragen ook respect te hebben voor elkaar in onze vereniging. Ik hoor 
en bespeur hier en daar wel wat. Respecteer elkaars mening, al ben je het daar niet mee eens. 
Verder wil ik onze leden vragen aan ons kenbaar te maken als zij onheus worden bejegend 
door spelers, begeleiding, bestuur en dergelijke. Pas dan kunnen wij actie ondernemen’.

De volledige speech en een uitgebreide fotoreportage kun je vinden op www.covsgroningen.nl. 
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013

Ronde 5 van ons Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013 zit er inmiddels op.
Helaas heeft ook nu weer een aantal deelnemers er de brui aan gegeven. Nogmaals, meedoen 
is belangrijk... Uiteindelijk kan er maar één persoon zijn die aan het eind van het seizoen 2012-
1013 de J.C. Roedersbokaal voor een jaar mee naar huis mag nemen. Op dit moment staat 
de winnaar zeker nog niet vast.  Slechts één kandidaat heeft tot dusverre alle rondes foutloos 
ingevuld, maar er zijn er steeds zo’n tien kandidaten die slechts 1 of 2 foutjes hebben gemaakt. 
In deze Aftrap nu de laatste en beslissende zesde ronde.

De antwoorden van ronde 5: 1-D, 2-C, 3-B, 4-A en 5-B.
Na loting onder de goede inzenders gaat de maandprijs voor ronde 5 naar Albert Oost uit 
Buitenpost. Proficiat! De attentie zal je binnenkort worden toegezonden. Voor  een toelichting 
op de antwoorden verwijs ik je naar www.covsgroningen.nl. 

De vragen van ronde 6 (maart 2013):

1. De doelman staat aan de rand van zijn strafschopgebied met de bal in zijn handen en 
kijkt naar wie hij de bal zal spelen. Terwijl hij dit doet, stuit hij met de bal enkele malen 
op de grond. Net als de bal de grond raakt, weet een toegelopen aanvaller de bal met de 
voet te spelen en in het doel te schieten. Wat zou u als scheidsrechter moeten beslissen?
a. u kent een doelpunt toe; de doelman had de bal immers niet meer
  in zijn bezit. 
b. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller 

de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in zijn bezit te hebben.
c. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller 

de bal speelde. U toont de overtreder een gele kaart wegens het voorkomen dat de 
doelman de bal in het spel kan brengen.

d. u fluit af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanval-
ler de bal speelde, want de doelman werd geacht de bal in zijn bezit te hebben. 
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2. Na een blessurebehandeling hervat u met een scheidsrechtersbal op de lijn van het 
strafschopgebied van partij A. Omdat partij A op het moment van affluiten in balbezit 
was, laat partij A de bal over aan Partij B en gaat op afstand staan. De speler van partij 
B laat de bal stuiten zonder hem aan te raken, neemt hem vervolgens aan en trapt 
hem daarna per ongeluk in het doel van partij A. Hoe moet u nu als scheidsrechter hier 
handelen?
a. u keurt het doelpunt af en neemt de scheidsrechtersbal over. 
b. u keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt. 
c.   u keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt. 

U toont de nemer wel de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
d. u keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop. 

3. Tijdens het spel geeft de aanvoerder aan dat hij geblesseerd is en wil wisselen. Hij 
krijgt toestemming om het veld definitief te verlaten. Als de aanvoerder vlak bij de zijlijn 
is, komt de bal in zijn richting en hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Wat zal de 
scheidsrechter beslissen?
a. hij laat hervatten met een inworp. Er had nog geen wissel plaats gevonden. 
b. hij laat hervatten met een inworp, maar de aanvoerder ontvangt een waarschuwing 

door het tonen van de gele kaart. 
c. hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvoerder de 

bal speelde. 
d. hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvoerder de 

bal speelde, maar de aanvoerder ontvangt een waarschuwing door het tonen van de 
gele kaart. 

Prolongeert 
Bert Volders zijn 
spelregeltitel?
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4. Tijdens een duel langs de zijlijn loopt een aanvaller buiten het speelveld om zo 
weer bij de bal te kunnen komen. Als hij daar loopt struikelt hij per ongeluk over een 
tegenstander die langs de zijlijn werd verzorgd en kan daardoor niet meer bij de bal 
komen. Hoe zult u nu als scheidsrechter handelen?
a. u fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de bal 
 was toen u affloot. 
b. u fluit af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal  

was toen u affloot. 
c. u fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen 
 u affloot. 
d. u laat doorspelen. 

5. Een wisselspeler, die tijdens de wedstrijd zijn warming-up doet achter de zijlijn, ziet 
plotseling de bal op zich afkomen en stopt de bal met zijn voet buiten het speelveld, 
waarbij de bal op de zijlijn blijft liggen, zodat er snel kan worden ingeworpen. De 
assistent-scheidsrechter maakt de scheidsrechter er op attent dat de bal de zijlijn niet 
heeft gepasseerd, toen de bal door de wisselspeler werd tegengehouden. Hoe zal het 
spel nu hervat kunnen worden?
a. met een inworp door de partij, die de bal niet het laatste speelde. 
b. met een scheidsrechtersbal op de zijlijn. 
c. met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 
d. met een indirecte vrije schop of scheidsrechtersbal op de zijlijn. 

Antwoorden kan via de site, via de mail naar klaassmith@home.nl of per post naar Klaas Smith, 
Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Graag voor 30 maart aanstaande. Succes!

Klaas Smith
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Voetbalvereniging Gorecht geselecteerd voor ARAG
fair play certificering

Eind januari is bekendgemaakt dat onze donateurvoetbalvereniging Gorecht één van de clubs 
in district Noord is welke is geselecteerd voor de KNVB-ARAG Fair play certificering 2012-
2013. Een meer dan duidelijk signaal dat Gorecht het op het gebied van de arbitrage goed 
voor elkaar heeft! En daar mag de club van onder andere onze leden Gert-Jan Ris en Martin 
Schipper zeer trots op zijn. Onze felicitaties!
 
Samen met de KNVB is ARAG begin 2012 een actie gestart voor een professioneel 
scheidsrechtersbeleid binnen amateurverenigingen. Hiermee worden amateurclubs 
uitgedaagd om actief aan de slag te gaan met het scheidsrechtersbeleid binnen de vereniging, 
bestaande uit kwaliteit en zichtbaarheid van scheidsrechters en spelregelkennis van 
spelers binnen het amateurvoetbal. Als beloning voor een goed arbitragebeleid ontvangen 
voetbalverenigingen een kwaliteitskeurmerk en een scheidsrechterspakket.
 

Informatieve bijeenkomsten regionale 
scheidsrechterscoaches

Op verschillende plekken is de afgelopen maanden een bijeenkomst van de regionale 
scheidsrechterscoach gehouden. Er was deze keer aandacht voor het goed invullen van 
een strafrapport en er werd met beelden stilgestaan bij lichaamstaal en de stijl van een 
scheidsrechter. Informatieve bijeenkomsten derhalve! In onze regio organiseerden Geert Heun 
en Roel Folkersma een bijeenkomst in Bedum (8 januari) en waren Thom van Wijk en Gert-Jan 
Ris actief in het Gorecht-clubhuis in Haren op 19 februari.

Nog onduidelijkheid over ontwikkelingen sportpark

Bij het ter perse gaan van dit blad was er nog steeds onduidelijkheid over de 
ontwikkelingen op ons sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Duidelijk is dat het 
nieuwe trainingscentrum van FC Groningen voor alle teams op het sportpark komt en dat 
er (kunst) grasvelden bij komen. De gemeente en Gronitas zijn het nog niet eens over een 
verplaatsing van laatstgenoemde. Je hebt dat in de regionale media wellicht gevolgd. Wij 
zijn hierin uiteraard geen partij en voorzien geen gevolgen voor onze positie. We houden je 
op de hoogte.
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Respect blijft hoog op de agenda

Zonder respect geen voetbal. Na de gebeurtenissen in december staat dit hoog op de agenda. 
Helaas hebben we ook dit jaar al weer enkele ernstige incidenten gezien. Bemoedigend zijn 
de initiatieven van tal van verenigingen om het binnen de eigen club goed te regelen. Het 
motiveert ons om ook in 2013 veel aandacht te vragen voor respect en het belang ervan! 

Open brief
Eén van onze initiatieven is een open brief aan KNVB district Noord geweest. Een brief 
die ontstond tijdens het technisch weekeinde Ameland. Om de KNVB  te steunen in haar 
initiatieven en van input voor het aangekondigde handvest amateurvoetbal te voorzien,  is er 
tijdens het technisch weekeinde nagedacht over mogelijke handreikingen die gedaan kunnen 
worden. De aanwezigen hebben na een lezing met een sociologische insteek door Marc van 
der Haak nagedacht over mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de situatie 
op en rondom het voetbalveld te verbeteren. 

Concrete suggesties
In onze brief is een reeks concrete suggesties gedaan, welke aansluiten bij ons in december 
gelanceerde pamflet ‘neem je verantwoordelijkheid’.  De concrete suggesties in de open brief 
zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
>  De spelregelkennis onder (jeugd)spelers dient vergroot te worden.
> Aanspreekbaarheid van spelers, publiek, leiders en trainers vergroten.
>  Sneller anticiperen, beter informeren en voortvarender handelen.
>  De kwaliteit van de (verenigings-) arbitrage moet naar een hoger plan worden getild.

We citeren uit de brief: ‘De conclusie die getrokken werd na het trainingsweekend op Ameland 
is dat er iets moet veranderen aan de omgeving en de omstandigheden waarin het voetbal 
gespeeld worden. Het is tijd om als betrokkenen en liefhebbers van de sport de schouders 
eronder te zetten.  De KNVB, verenigingen, ouders, trainers, leiders, spelers en scheidsrechters, 
allen zullen wij er keihard aan moeten werken om ervoor te zorgen dat plezier in het spelletje 
en sportief gedrag weer centraal komen te staan in het amateurvoetbal. Of wel zoals wij in ons 
eerdere pamflet al stelden: neem je verantwoordelijkheid.’
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Vervolg
De volledige open brief is te vinden op www.covsgroningen.
nl. Daar staat ook de reactie van KNVB Noord. Die reactie 
is door sommigen als defensief en teleurstellend ervaren, 
maar biedt wat ons betreft vooral ruimte voor een dialoog 
en daaraan zullen we binnenkort een vervolg geven. Ook 
vanuit andere instanties is er, zeer positief, op ons initiatief 
gereageerd.

Check regelmatig onze website

Ook op www.covsgroningen.nl blijven we dit jaar aandacht 
besteden aan het onderwerp respect. Onder de menuknop 
RESPECT kun je onder andere onze optredens in de media, 
de open brief en ons pamflet vinden. Ook hebben diverse 
clubvoorzitters op onze uitnodiging hun visie gegeven. Dit 
voorjaar willen ook andere betrokkenen zoals trainers en 
spelers hiertoe uitnodigen. Kijk dus regelmatig op de site!

Marc van der Haak, 
hier tijdens zijn 
lezing op Ameland,  
nam het initiatief tot 
de open brief

Op Ameland werd ook in  een 
forumdiscussie stilgestaan bij 
het thema respect.

Aandacht in FC Groningen Journaal

Ook in het FC Groningen Journaal van februari jongstleden werd stilgestaan bij onze 
inspanningen op het gebied van respect. In de door de FC uitgegeven krant werd een 
hele pagina gevuld met informatie over onze vereniging, de forumdiscussie op Ameland 
en onze open brief en ons pamflet. Een mooi gebaar van de FC! Het FC Groningen 
Journaal wordt een aantal malen per jaar huis-aan-huis verspreid in Groningen-stad, 
Haren en op Ameland, in een oplage van 90.000 stuks.
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Pamflet dringt zelfs door tot Europa

Ons pamflet ‘neem je verantwoordelijkheid’ uit december 2012 is zelfs doorgedrongen 
tot Europa… Op woensdag 9 januari heeft ons lid Robert de Wit het pamflet namelijk 
overhandigd aan de Raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur van de Europese Unie in Brussel. 
Robert was in Brussel in verband met zijn studie. Hoewel de gebeurtenissen in Almere vooral 
een landelijke aangelegenheid zijn, heeft de Europese Unie ook veel belangen op het gebied 
van sport in de verschillende lidstaten. De Europese Unie prijst het feit dat partijen als de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken hun verantwoordelijkheid nemen en 
vooral dat ze andere betrokkenen oproept om hetzelfde te doen.

Hoewel Europa zich normaal gesproken weinig bemoeid met sportaangelegenheden in 
lidstaten vallen de sociaal-culturele problemen in Nederland wel degelijk onder het gezag 
van de Europese Unie. ‘’Het pamflet zal wel degelijk meegenomen worden in toekomstige 
onderzoeken naar het verbeteren van sportaangelegenheden in heel Europa’’. De raad ziet 
de negatieve maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen in Nederland naar voren komen, 
maar ook in veel andere Europese landen. Ze is van mening dat iedereen kan leren van 
gebeurtenissen als deze om de kans op herhaling te voorkomen. 

Voetbalvereniging Helpman toont zich voorbeeld

Onze donateurvereniging vv. Helpman toont zich in de discussies rondom respect een lichtend 
voorbeeld! De club heeft een gedragscode gelanceerd waaraan leden zich moeten houden. 
Een prima verhaal. En om dat te borgen neemt men een aantal maatregelen. Bovendien 
worden de gedragsregels op een prominente plek groot gepresenteerd, worden leiders en 
aanvoerders er extra op gewezen en legt men ze voor aan nieuwe leden. Uitstekende zaak! 
De gedragscode en een samenvatting kun je ook vinden op onze site www.covsgroningen.nl 
(onder de optie RESPECT). Goed voorbeeld doet volgen….

Robert de Wit in één van de 
vergaderzalen in Brussel
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Respectbijeenkomst 14 februari in Euroborg 

daad van liefde….

De KNVB organiseerde medio februari drie bijeenkomsten voor voetbalverenigingen rondom 
het thema zonder respect geen voetbal. Een forumdiscussie, een inleiding van voorzitter 
Jan van Driel en een zogenaamde speeddate-sessie vormden de vaste elementen. Op 
Valentijnsdag 14 februari was het de beurt aan onze provincie en kwamen zo’n honderd 
clubvertegenwoordigers bijeen in de euroborg. En het moet gezegd: de sfeer op deze avond, 
de meest uiteenlopende prima ideeën bij de clubs en de goede discussie gaven een warm 
gevoel. ‘Een daad van liefde’, zo stelde een aanwezige met de verwijzing naar de datum…

Na de inleiding door Jan van Driel (‘plezier in ons mooie voetbal moet voorop staan’) ging 
de groep uiteen. Je kon kiezen voor een aantal ‘inleiders’ van clubs of KNVB en met elkaar in 
gesprek gaan en ideeën uitwisselen. Elk kwartier moest je wisselen van tafel, zodat je vier 
verschillende sessies kon meemaken. En die sessies waren inspirerend!

De aanwezige clubs lieten blijken goed te beseffen dat het nu tijd is om een aantal zaken te 
veranderen en dat de bal bij de clubs ligt! En er werden prima ideeën uitgewisseld. Van de 
introductie van een gedragscode tot het jaarlijks met het kader de gedragsregels doornemen. 
Van het instellen van functionarissen die op wedstrijddagen rondlopen en mensen aanspreken 
tot het aan het het begin van het seizoen bijeen roepen van de ouders van een jeugdteam om 
regels af te spreken. 

Voetbalvereniging Siddeburen zoekt het bijvoorbeeld in een goed gastheerschap. Zorg voor 
een goede ontvangst van scheidsrechter en tegenstander en creëer zo een prettige sfeer. 
VAKO zoekt het onder andere in de herkenbaarheid van het bestuurslid van dienst en het 
instellen van een meldpunt voor problemen. En zo werden tal van suggesties geopperd!

Als je het negatief wilt benaderen zeg je dat er niets veranderd en dat het een maatschappelijk 
probleem is. Als je een wat optimistischer mens bent, zul je niet voorbij kunnen aan de enorm 
inspirerende sfeer die 14 februari in de euroborg hing. Veel clubs willen er van alles aan doen 
en zijn aan de slag gegaan. Een ware daad van liefde….voor de sport. Want zonder respect 
geen voetbal!
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Naam: Danny Kempinga

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats: Delfzijl

Burgerlijke staat: vrijgezel

Beroep: student technische bedrijfskunde aan de Hanze Hogeschool

Favoriete stad: Amsterdam

Vakantieland: Spanje 

Beste boek, cd en/of film: Ik lees eigenlijk geen boeken en heb niet echt een favoriete film of cd.

Kranten/tijdschriften: Voetbal International

Favoriete website: twitter en facebook

Andere hobby’s: Ik voetbal op dit moment nog bij Neptunia.

(Assistent-) scheidsrechter vanaf: 2011

Eigen voetbalverleden: Ik voetbal al 6 jaar bij Neptunia

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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Scheidsrechter geworden omdat: 
Ik ben voor de KNVB gaan vlaggen, omdat
ik van veel mensen te horen kreeg dat 
het goed ging.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Ik heb in 2011 de 
BOS-cursus gevolgd en ben daarna aan de slag gegaan 
als verenigingscheidsrechter bij Neptunia. In september 
2012 heb ik de cursus voor assistent gedaan en sinds 
oktober ben ik assistent-scheidsrechter voor de KNVB.
 
Wedstrijdvoorbereiding: Voor de wedstrijd kijk ik altijd 
naar de uitslagen en standen. Verder kijk ik altijd of ik 
een wedstrijdverslag kan vinden. 

Trainen: Ik train tweemaal per week met mijn voetbalteam.

Wat wil je verder nog kwijt?: Ik heb veel zin aan mijn carrière als assistent-scheidsrechter en 
hoop veel leuke wedstrijden te mogen vlaggen.   

Richard Meints maakt debuut in betaalde voetbal

Onze eigen Richard Meints heeft maandag 18 februari zijn debuut als assistent-scheidsrechter 
in het betaalde voetbal gemaakt. Hij was actief bij FC Emmen – Fortuna Sittard. Richard, 
van harte gefeliciteerd!

Richard Meints (rechts) treedt met zijn 
debuut in de voetsporen van vader 

Jantinus, die vorig jaar afscheid nam van 
het  betaalde voetbal.

Danny Kempinga
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Blessure? Ga naar het gratis blessurespreekuur van fysiosportief

Sinds december 2012 is fysiosportief Groningen onze sportmedische partner. Diverse leden 
maakten kennis via de gratis fittest. Als lid van onze vereniging kun je ook bij blessures terecht 
bij fysiosportief. Hiervoor hebben ze een gratis blessurespreekuur.

Op het blessurespreekuur van fysiosportief Groningen kun je jouw blessure bespreken met 
een fysiotherapeut. Dit kan een blessure zijn die je hebt opgelopen tijdens het sporten, maar 
ook een algemene lichamelijke klacht waarmee je niet vrijuit kunt bewegen. 

De fysiotherapeut luistert naar jouw verhaal en onderzoekt de oorzaak en aard van de 
blessure. Daarna geeft hij duidelijke adviezen over de oorzaak van jouw blessure en je 
mogelijkheden deze te verminderen, of op te lossen. Gebaseerd op jouw persoonlijke 
sportambities.

De adviezen kunnen bestaan uit een voorstel voor de hervatting van de training, een tijdelijk 
aangepast programma, of het gericht aanpassen van jouw materiaal. Indien noodzakelijk kan 
aanvullend onderzoek, of een behandeling op korte termijn plaatsvinden. 

Samengevat omvat het blessurespreekuur het volgende:
- sportspecifiek onderzoek en advies
- ruime ervaring in onderzoek, behandeling en training van (top)sporters
- gratis en op momenten van jouw voorkeur
- samenwerking met aanvullende specialisaties zoals sportarts en sportpodoloog
- eventueel afstemming met je trainer
- eventueel vervolgonderzoek of behandeling op korte termijn

Het blessurespreekuur is gratis, eventueel verdere behandeling of onderzoek is afhankelijk van 
hoe je verzekerd bent. Op www.covsgroningen.nl kun je meer informatie en contactgegevens 
vinden (klik op de banner rechts op onze site).

Danny Kempinga
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Betaal nu zelf je contributie of machtig voor incasso

Als lid ben je jaarlijks contributie verschuldigd. Deze bedraagt in 2013 46 euro. Om de inning 
daarvan soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, met goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering, de volgende contributieregeling opgesteld. Er zijn drie manieren om te 
betalen:
1. per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio mei van 
je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen – eind april 
en eind juni. Je hoeft dus niets te doen! Wil je alsnog machtigen? Ga naar de site voor het 
machtigingsformulier.
2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op gironummer 1200817 t.n.v. 
penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Indien je dit 
minimaal een week doet voordat je een acceptgiro ontvangt, bespaar je jezelf daarmee 
administratiekosten.
3. je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio maart/april 
verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze manier van 
betalen wordt één euro aan administratiekosten in rekening gebracht. 

Sparen voor technisch weekeinde Ameland

Wil je volgend jaar, in januari 2014, graag mee naar Ameland voor het jaarlijkse technische 
weekeinde? Maar vind je het bedrag teveel om in december ineens te moeten betalen? Ga dan 
sparen! Wij bieden alle leden de mogelijkheid (bijna) het volledige inschrijfgeld bijeen te sparen.

Concreet werkt het als volgt:
- je machtigt de vereniging tot een maandelijkse incasso van € 20,- voor negen keer 

(april  tot en met december 2013)
- je spaart zo € 180,- bijeen
- bij een definitieve deelname heb je in december 2013 het volledige bedrag dus al 

voldaan
- besluit je in november/december (voor de gestelde datum) niet mee te gaan, dan 

krijg je gespaarde bedrag op je eigen rekeningnummer (terug-) gestort 
- indien het inschrijfgeld lager is dan het gespaarde bedrag, krijg je het teveel 

gespaarde op je eigen rekening gestort. Is het inschrijfgeld hoger (wat we niet 
verwachten), dan dien je in december 2013 het ontbrekende bedrag nog bij te leggen

- aanmelden voor het spaarsysteem kan door hiervoor een formulier op 
 www.covsgroningen.nl in te vullen (vanaf eind maart).
Dus spaar mee en geniet in 2014 van het zestiende technische weekeinde!
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Alle leden van harte welkom bij de jaarvergadering 
op 8 april in het GRC-clubhuis

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is maandag 8 april 2013, vanaf 20.00 uur in het 
GRC-clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst vanaf 19.30 uur. 
Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd! 

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde 
beleid, worden de beleidsvoornemens uitgesproken, stellen we het jaarverslag, 
alle financiële stukken en de hoogte van de contributie vast en worden bestuur en commissies 
samengesteld. Bovendien wordt een aantal leden in het zonnetje gezet. Jij komt toch ook?

De agenda voor 8 april is als volgt:

01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 5 maart 2012 
De notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl en kunt u opvragen bij de 
secretaris: covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2012 van secretaris Marcel Bellinga 
Zie hiervoor De Aftrap nummer 1 (maart 2013) of www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2012 van penningmeester Marcel Boekholt
Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 
aanvragen bij de penningmeester. Op 8 april ligt het ter inzage. Eventuele vragen uiterlijk 
vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA Groningen of 
covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2013 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)
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09.  Vaststellen contributie 2014
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 voor actieve leden met één euro te 
verhogen en vast te stellen op 47 euro, en voor niet-actieve leden op 41 euro. 

10. Vaststellen minimum donaties 2014
Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2014 vast te stellen op 25 euro voor 
verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs. Dat laatste is een verhoging van één 
euro.  

11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper 
en Jannes Mulder. Het bestuur stelt tevens voor Marc van der Haak te benoemen tot 
bestuurslid.  

(Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de vergadering 
worden ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend te worden gezonden 
aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele 
benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te worden gesteund 
door minimaal 25 stemgerechtigde leden.
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14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:

-  ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Jannes Mulder
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra 
- commerciële commissie:  
- kascommissie, Jacob Cleveringa, Peter Kraan en Daniël Marree + 2 reserves 

(vacatures) 
Aftredend zijn Cindy Suurd en Jantinus Meints (beiden technische commissie) en Johan 
Suurd (commerciële commissie).

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris

De gehuldigden na de jaarvergadering van 2011 bijeen.
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Algemeen jaarverslag 2012

Algemeen jaarverslag 2012 van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

2012 is een veelbewogen en druk verenigingsjaar. Het is het jaar dat wordt afgesloten met 
een nationale discussie over respect op en rond het voetbalveld naar aanleiding van de dood 
van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere. Wij mengen ons in die discussie met de 
oproep ‘neem je verantwoordelijkheid!’ aan alle betrokkenen bij de voetbalsport. Daarnaast 
is 2012 het jaar dat we een streep zetten onder een langslepend geschil met Groen Geel, 
we ons tweemaal sterk maken voor een goed doel, we twee grote clubavonden met Danny 
Makkelie, Bas Nijhuis en Coen Droste als sprekers organiseren en enkele nieuwe sponsors en 
samenwerkingspartners kunnen presenteren. 2012 is ook het jaar dat Sam Dröge Noordelijk 
spelregelkampioen wordt en drie leden hun debuut in het betaalde voetbal maken. Helaas 
nemen we afscheid van erelid Tjip Teenstra. Het jaar 2012 in het kort!

Bestuurssamenstelling
In maart 2012 wordt Marcel Boekholt benoemd tot nieuwe penningmeester. Martin Schipper 
neemt zijn taken als vice-voorzitter weer ter hand, terwijl Marc van der Haak als aspirant-lid 
aan het bestuur wordt toegevoegd. Hij volgt Alfons de Graaf op, die na twaalf jaar trouwe 
dienst afscheid neemt. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 5 maart als volgt uit 
(tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid (vanaf mei 2012).

Samenstelling commissies
Henk Steenhuis neemt in maart 2012 afscheid als actief lid van de commerciële commissie. De 
commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Johan Suurd, Cindy Suurd en 

Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Johan Suurd 
- kascommissie: Freek Vandeursen, Kees Lokken en Jacob Cleveringa, reserves Peter 

Kraan en Daniël Marree. 



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 1                              (maart 2013)

29

Zonder respect geen voetbal
In december komt vader en clubgrensrechter Richard Nieuwenhuizen na molestatie door 
enkele jeugdspelers te overlijden. Het zorgt voor een ongekende golf van verontwaardiging 
in Nederland. De KNVB besluit het weekeinde erop niet te voetballen en clubs organiseren 
massaal bijeenkomsten in het teken van ‘hoe nu verder?’. Het collectieve bewustzijn dat er 
iets moet gebeuren is nog nooit zo sterk geweest. In die eerste week wordt ook onze mening 
gevraagd door clubs en media. We zijn bij een aantal bijeenkomsten aanwezig. We besluiten 
het onderwerp ‘respect’ tot hoofdthema voor 2013 te maken en lanceren meteen een 
pamflet met een oproep aan alle betrokkenen bij de voetbalsport onder de noemer ‘neem 
je verantwoordelijkheid!’. In dat pamflet doen we concrete suggesties aan spelers, trainers, 
toeschouwers, bestuurders, KNVB, politiek en ook aan scheidsrechters. Het pamflet krijgt veel 
aandacht. Op onze website richten we een speciale respectpagina in, waarop we onder andere 
een aantal clubvoorzitters aan het woord laten over het thema.

Dat agressie op de velden helaas nog voorkomt, blijkt ook al eerder in 2012. Enkele leden 
krijgen ermee te maken. Zo wordt één van onze leden gemolesteerd tijdens een toernooi in 
Denemarken. Een ander lid wordt nogal ongefundeerd door een clubvoorzitter beschuldigd 
van discriminatie. In februari ontstaat ophef over de geringe strafmaat van justitie voor enkele 
supporters die in 2011 thuis bij onze secretaris voor ophef zorgden. Ze komen eraf met een 
geldboete van 210 euro. Het leidt zelfs tot Kamervragen aan de minister.  

Fair play prijs in het teken van Remco4Life
In 2012 reiken we tweemaal de fair play prijs uit. Dat heeft te maken met het feit dat 
de ranglijst over 2010-2011 pas laat beschikbaar is. FC Grootegast wordt in april tijdens 
de clubavond met Danny Makkelie in het zonnetje gezet als winnaar. In oktober wordt 
voetbalvereniging Niekerk gehuldigd als sportiefste vereniging over het seizoen 2011-2012. 
Die uitreiking staat grotendeels in het teken van de elfjarige Remco Togtema uit Niekerk, 
die ernstig ziek is en aangewezen is op een dure behandeling in de Verenigde Staten. De 
dorpsgemeenschap zamelt massaal geld in en daaraan dragen wij een steentje bij door ook 
een bedrag te doneren, een collecte te houden op de clubavond met Bas Nijhuis en Coen 
Droste en via onze kanalen aandacht voor de actie te vragen.

Voetballers in actie voor goede doel
Op 22 juni komt er voor het eerst in jaren een team van voetballende leden van onze 
vereniging in actie. Op initiatief van Christian Mulder speelt het gelegenheidsteam tegen De 
Heracliden 2. Het is onderdeel van een 24-uurs-wedstrijd voor Spieren voor Spieren. Een goed 
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doel waarvoor De Heracliden het hele jaar al geld heeft ingezameld. Om aan de wedstrijd mee 
te doen moet elke speler een bijdrage betalen. Onze vereniging zorgt voor een verdubbeling 
van dat bedrag. De wedstrijd wordt met 3-1 verloren, maar de voetballers hebben de smaak te 
pakken. Tijdens de 24-uurs-wedstrijd komen diverse leden ook als scheidsrechter in actie. 

Eind aan geschil Groen Geel
In het voorjaar komt een einde aan een langslepend geschil met Groen Geel over het 
toenmalig gezamenlijke clubhuis op Corpus den Hoorn. De volledig veranderde en weer 
bloeiende voetbalvereniging neemt haar verantwoordelijkheid en lost de zaken in overleg op. 
Op 12 april ondertekenen we een overeenkomst waarin onder andere een betaling van 
€ 7.000,- door Groen Geel aan onze vereniging is opgenomen. We informeren leden en media. 
Groen Geel en onze vereniging stellen ‘blij dat te zijn dat we het verleden kunnen laten rusten 
en weer naar de toekomst kunnen kijken’. 

KNVB weet ons ‘scheidsrechtershuis’ steeds beter te vinden
De verstandhouding met de KNVB is ook in 2012 prima te noemen. De lijnen zijn kort en het 
wederzijds begrip groot. Twee grote clubavonden worden ook via de digitale nieuwsbrieven 
van KNVB afdeling scheidsrechterszaken onder de aandacht gebracht. De KNVB weet 
bovendien het GRC-clubhuis als ‘huis van de scheidsrechters’ steeds beter te vinden. Naast 
enkele maatwerkbijeenkomsten en een RSC-meeting, worden ook een SO-II en BOS in het 
clubgebouw gehouden.  

COVS: geen basis voor intensieve samenwerking
Binnen COVS Noord maken we ons sterk voor het verkennen van mogelijkheden voor 
vergaande samenwerking of zelfs fusies tussen COVS-verenigingen. De commissie toekomst 
van COVS Noord trekt halverwege het jaar de conclusie dat het aan ‘de echte wil’ ontbreekt. 
Wij onderschrijven dat en vinden het jammer. Verkennende gesprekken met de groepen 
Veendam, Oost Groningen en Centraal Drenthe maken ons duidelijk dat er slechts een 
beperkte samenwerking mogelijk is. Alleen de COVS-verenigingen Hondsrug en Zuidoost 
Drenthe tonen op dit gebied daadkracht en gaan op in een nieuwe vereniging.

Het gelegenheidsteam 
dat onder de naam REF 

United met 3-1 verliest
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Binnen COVS-land moeten we afscheid nemen van Eddy Spraakman en Bert Zwols, 
respectievelijk voorzitter van COVS Meppel en secretaris van Zuidoost Drenthe. Zij overlijden 
na een ziekbed. We verliezen in hen twee gedegen, betrokken en loyale bestuurders.

Sporthuis Winsum op valreep gepresenteerd 
Op de valreep presenteren we in december sportspeciaalzaak Sporthuis Winsum als nieuwe 
sponsorpartner. Meteen wordt een openingsactie voor leden gepresenteerd. Daarnaast 
kunnen leden vijftien korting krijgen bij aankopen in de winkel. Een mooie faciliteit voor onze 
leden.

Sporthuis Winsum wordt benaderd nadat sportzaak Willy Loos failliet gaat. Willy Loos wordt 
eerder in april gepresenteerd als sponsor. In het begin van de zomer bieden ze diverse 
scheidsrechterstenues aan voor een actieprijs. Zo’n vijftig leden van onze en van andere 
scheidsrechtersverenigingen maken gebruik van deze actie.

Ondanks de economische crisis blijft het aantal adverteerders op peil, een groot compliment 
voor onze commerciële mensen onder aanvoering van Henk Steenhuis.

Fysiosportief sportmedische partner
Begin december presenteren we fysiosportief Groningen als sportmedische partner. Ter 
introductie bieden ze leden een gratis fittest aan. Onderdeel van de begeleiding is een korting 
op het gebruik van hun trainingscentrum, gratis gebruik maken van het blessurespreekuur en 
ondersteuning door middel van advies en preventie. 

Reanimatietraining opnieuw nuttig
De reanimatietraining op 6 februari is opnieuw zeer nuttig voor de 13 deelnemers. Docent 
Wim Grimberg zorgt voor een praktijkgerichte en leerzame training. De training is inmiddels 
een vast onderdeel op onze jaarkalender.

Joop Veldhuis van Sporthuis 
Winsum (links) en Robert van Dorst 
ondertekenen het sponsorcontract
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Danny Makkelie, Bas Nijhuis en Coen Droste trekken veel volk
‘Wat veel volk ja,’ zegt iemand als hij op 2 april de clubavond met 
internationaal scheidsrechter Danny Makkelie in het Hampshire 
hotel in Groningen bezoekt. Makkelie zorgt voor een eerlijk, 
ontspannen en zeer leerzaam betoog. Zo’n 120 belangstellenden 
uit het hele district bezoeken de avond. Later in het jaar trekt de 
roadshow van het duo Bas Nijhuis en Coen Droste zo’n honderd 
mensen naar het Hampshire hotel. Met de nodige humor zorgen 
ze op 29 oktober voor een onderhoudende avond.

Smakelijke afsluiting kalenderjaar
Het verenigings- en kalenderjaar 2012 wordt zaterdag 22 december op gezellige en smakelijke 
wijze afgesloten met de jaarafsluiting. Er wordt een Chinees buffet geserveerd. Roely Krans is 
de beste bij het sjoelen, Having Steenhuis gooit de dartpijltjes het beste en Simon Schuil wint 
het klaverjassen. Er zijn ruim vijftig aanwezigen.

Kaarters winnen opnieuw in Ten Boer
Vrijdag 13 april is geen ongeluksdatum voor onze kaarters, want ze winnen de jaarlijkse 
kaartavond bij en van vv. Omlandia in Ten Boer opnieuw. Na zestien jaar is de tussenstand nu 12-4. 
Beste kaarters is onze Geert Ellens, voor Omlandiaan Thijs Hoving en voor Jan Niko de Boer.

Seniorensoos stabiele factor
De in 2011 in het leven geroepen seniorensoos vertoont in 2012 stabiliteit. Een redelijk vaste 
groep oudere en oud-leden verzamelt zich elke tweede maandag van de maand in het GRC-
clubhuis. In de maanden juni, juli en augustus slaan ze over. Op 14 mei sluiten ze ‘het seizoen’ 
af in het wokrestaurant in het stadspark. In 2012 zijn Jan Niko de Boer en Garbrand Nienhuis 
‘de trekkers’ van deze voorname club. 

Bas Nijhuis 

De seniorensoos sluit het seizoen 
in mei af met een bezoek aan 

wokrestaurant stadspark
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Jaarvergadering: Age de Goede zestig jaar lid
De jaarvergadering op 5 maart verloopt zeer vlot. Binnen twee uur, inclusief pauze, sluit 
voorzitter Robert van Dorst de vergadering alweer. Marcel Boekholt wordt penningmeester, 
KNVB-bestuurder Minne Modderman spreekt lovende woorden en Age de Goede wordt 
gehuldigd omdat hij al zestig jaar lid van de COVS is. Klaas Smith en Alex Traa worden als 
trouwe vrijwilligers in de bloemen gezet.

Bert Volders wint opnieuw Roedersbokaal
Het Johan Roeders spelregelkampioenschap is opnieuw een prooi voor Bert Volders uit 
Bedum, hoewel hij er een barrage met Henk Steenhuis voor nodig heeft. In de categorie niet-
leden wint Colin Prooi uit Hellevoetsluis. 

Sam Dröge Noordelijk spelregelkampioen
Op 27 april kroont Sam Dröge zich tot individueel Noordelijk spelregelkampioen. Onze twee 
deelnemende teams eindigen als derde en vierde, achter Drachten en Centraal Drenthe. 
Drachten scoort 245 punten. Ons team met Sam, Robert de Wit en Marije Deuring komt tot 
209 punten, terwijl Paul Lips, Luuk van Dijk en Wouter Horst tot 186 punten komen.

Sportweekeinde Ameland: huiskamergevoel terug
Ruim veertig leden vermaken zich van 13 tot en met 15 januari prima op Ameland. Er wordt 
fanatiek getraind en gefietst/gewandeld, er is aandacht voor spelregels, Robert de Wit verzorgt 
een workshop communicatie en Alex Traa wint een heuse sportquiz. De groep is voor het eerst 
te gast in het centraal gelegen hotel Ameland van Marco en Simona. En in dat hotel vinden 
we het ‘huiskamergevoel’ terug van eerdere jaren op het waddeneiland. Henk Steenhuis, 
Alfons de Graaf en Johan Suurd kunnen terugkijken op een prima georganiseerd en verlopen 
weekeinde.

Onze spelregelteams na de 
Noordelijke finale
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Nieuwe trainingspakken
In december worden via de website nieuwe trainingspakken aangeboden. Mede mogelijk 
gemaakt door hotel Ameland. De trainingspakken vinden gretig aftrek. In de loop van 2012 
worden diverse clubartikelen verkocht en wordt de voorraad zoals gepland teruggedrongen.

Johan Suurd neemt afscheid
Johan Suurd verhuist in de zomer naar Eindhoven en neemt 31 mei afscheid als trainer van 
onze vereniging. Uit de massale opkomst die avond, de vele mooie woorden en bijzondere 
cadeaus blijkt de enorme waardering voor Johan. Bert Kamstra en Henk Steenhuis worden als 
vervangers aan de ‘trainingsstaf’ toegevoegd. 

De trainingen worden in 2012 iets minder bezocht. De dinsdagtrainingen trekken gemiddeld 
10,9 deelnemers. Dat was in 2011 nog 11,3. Op donderdag trainen gemiddeld 21,5 leden, 
een achteruitgang in vergelijking met de 24,2 van het jaar ervoor. Nieuw is de opzet van de 
zomertrainingen. In de maanden juli en augustus wordt er elke donderdagavond op kunstgras 
getraind. Een succes, getuige de gemiddelde opkomst van 16,3. 

In totaal worden er 72 trainingen georganiseerd. Roel Bellinga geeft met 31 keer de meeste 
trainingen, gevolgd door Bert Kamstra (20 keer), Johan Suurd (16 keer) en Henk Steenhuis 
(viermaal). Eenmaal verzorgt Marcel Boekholt de training. 

De trainingsgroep op 31 mei bijeen voor de laatste training van Johan Suurd
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Onzekerheid over toekomst sportpark
In 2012 wordt veel gesproken over de toekomst van het sportpark Corpus den Hoorn. Dat 
heeft alles te maken met de plannen het toekomstige trainingscentrum van FC Groningen op 
Corpus te vestigen. Voor onze positie heeft dat geen directe gevolgen. Voor medebewoner 
Gronitas wel. De onderhandelingen lopen in 2013 nog door. Wij participeren, deels via GRC 
Groningen, in enkele bijeenkomsten.

Cluborgaan voorziet nog steeds in behoefte
Ondanks de opkomst van nieuwe media blijft ons cluborgaan De Aftrap in een behoefte 
voorzien. Het blad verschijnt in 2012 vijfmaal en kent tal van achtergrondverhalen, verslagen 
van activiteiten en portretten van leden. Vaste medewerkers zijn columnist Tiamo en 
spelregelman Klaas Smith, terwijl Ger Rijskamp en anderen voor vele mooie foto’s zorgen. Het 
blad wordt vormgegeven door Marc Hut van Haan drukkerij in Bedum. Daar wordt ook het 
blad gedrukt. Dankzij Henk Steenhuis telt het blad tal van advertenties. Bert Kamstra zorgt 
voor de organisatie, terwijl Marcel Bellinga de redactie voert.

Website steeds beter bezocht
De website www.covsgroningen.nl wordt in 2012 door maar liefst 12.657 unieke bezoekers 
bekeken. Deze zijn goed voor 33.714 bezoeken en 86.531 bekeken pagina’s. Bijna 64 procent 
bekijkt de site vaker en de groep regelmatige bezoekers (minimaal 12 keer per jaar) bedraagt 
maar liefst 2500 personen. Vanaf de start in de zomer van 2010 heeft de site op 31 december 
2012 26.682 unieke bezoekers getrokken. Een groot deel komt rechtstreeks op onze site 
terecht, daarnaast zijn google (als zoekmachine) en de verwijzende sites facebook, twitter, 
covs.nl en tweenul.nl belangrijke bronnen. In de maand december wordt de site het best 
bezocht. De vijf dagen dat de site het best wordt bezocht zijn achtereenvolgens 19 juli, 4 
december, 6 december, 8 juni en 17 december.

Aan de website zijn een fotowebsite en documenten-site gekoppeld, waarmee we ons 
actuele fotoarchief (flickr.com) en ons clubblad (calameo.com) digitaal ontsluiten. In onze 
maandelijkse digitale nieuwsbrieven lichten we de belangrijkste nieuwtjes eruit en verwijzen 
voor meer informatie naar de site. Dat doen we ook via ons twitteraccount @COVSGroningen 
en de in 2012 nieuw opgezette facebookpagina facebook.com/covsgroningen. 

Debuut aantal leden in betaald voetbal
Enkele leden maken hun debuut in het betaalde voetbal. Frans Ozinga (Telstar – FC Oss) en 
Nick Stuifzand (Dordrecht – AGOVV) doen dat als assistent-scheidsrechter op 6 april. Siemen 
Mulder fluit op 19 oktober FC Oss – Fortuna Sittard, nadat hij in de zomer gepromoveerd is 
naar de masterclass betaald voetbal. Diezelfde promotie is er voor Frans en Nick als assistent. 
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Freek Vandeursen promoveert in maart als junior assistent-scheidsrechter naar het betaalde 
voetbal en maakt 5 oktober met NEC – ADO Den Haag zijn debuut in de eredivisie. Naast deze 
debutanten zijn ook Jochem Kamphuis, Richard Brondijk en Arie Brink op het hoogste niveau 
actief.

Gert-Jan Bakker naar landelijke lijst, drie leden naar groep 1
Gert-Jan Bakker promoveert naar de landelijke lijst (topklasse), terwijl Joachim Will, Christian 
Mulder en Marcel Boekholt naar groep 1 weten te promoveren. Er is ook promotie voor Jurjen 
Kaper, Robert de Wit, Theo Beijert, Jantinus Meints, Henk Steenhuis, Marja Adema, Danny 
Meiring, Wouter Horst, Victor Ris, Jan de Jong, Carim Mesbah (donateur), Bob Dröge, Jan 
Groenewoud, Jules Michel Ndjialeu, Frits van Hell, Jan-Willem Bouw, Eeuwe Aardema, Mels 
Klabbers, Jurgen Geertsema en Ben Dröge.

Diverse leden fluiten en vlaggen bij beslissingswedstrijden en finales. Zo mag Siemen 
Mulder de finale van eurovoetbal leiden en neemt Marcel Bellinga afscheid met de 
beslissingswedstrijd WHC –DETO om het kampioenschap in de hoofdklasse én de Noordelijke 
bekerfinale Genemuiden – Staphorst. Bij die laatste wedstrijd neemt ook Albert Oost (als 
assistent-scheidsrechter) afscheid.

KNVB-goud voor Albert Oost
Albert Oost wordt op 22 mei onderscheiden met de gouden speld van de KNVB. Eerder in het 
jaar, op 20 februari, is er de zilveren KNVB-speld voor scheidsrechters voor onze leden Wiebe 
Wolda, Jack Hindriksen en Marcel Boekholt.

 Joachim Will 
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Afscheid van erelid Tjip Teenstra
Op 30 mei komt ons erelid Tjip Teenstra op 78-jarige leeftijd te overlijden. Teenstra heeft een 
indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij onze vereniging, de landelijke COVS en bij 
FC Groningen. Teenstra is tussen 1958 en 1983 onafgebroken actief voor onze vereniging, 
in diverse functies. Zo is hij van 1976 – 1983 voorzitter. Op 3 juni volgt een indrukwekkende 
afscheidsdienst.

Op 7 januari komt Felix Emmerink te overlijden, hij is pas 68 jaar. Felix Emmerink is dan 46 jaar 
lid van onze vereniging. Op 28 september overlijdt oud-lid Jan Stäbler.

Lichte daling aantal leden
Het aantal leden daalt licht, maar met 202 leden blijven we de grootste COVS-vereniging van 
Nederland. Een jaar eerder telt de vereniging nog 207 leden. Tegenover 17 nieuwe leden staan 
22 opzeggingen. Het stoppen als scheidsrechter en verhuizingen zijn de belangrijkste redenen 
om op te zeggen. 

Minder donateurs
Het aantal donateurs daalt met vijf (1 nieuwe donateur, 6 opzeggingen). Op 31 december 2012 
hebben we 56 individuele donateurs. Daarnaast zijn 89 voetbalverenigingen als donateur aan 
ons verbonden, een daling van één vereniging.

Secretariaat: veel digitaal
Het secretariaat verwerkt in 2012 541 ingekomen stukken en doet 436 stukken de deur uit. 
Fors meer dan het jaar ervoor (365 om 262 stukken). Het overgrote deel gaat via de mail of site.

Neem je verantwoordelijkheid!
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2012. Het was op zich een prima verenigingsjaar, 
met het continueren van bestaande, succesvolle activiteiten, het uitbreiden van onze 

Tjip Teenstra, hier links op de foto 
met wijlen Lammert Hummel, komt 
30 mei te overlijden.
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faciliteiten met sportmedische ondersteuning, boeiende clubavonden en een stabiel aantal 
sponsoren. Bovendien wordt onze stem gehoord in een belangrijke discussie als die rondom 
het respect op de velden. De lichte daling van het aantal leden en de dalende opkomst op 
de trainingen zijn jammer, maar niet erg. Het overlijden van Richard Nieuwenhuizen maakt 
dat we ook met een triest gevoel op 2012 terugkijken. Voor de toekomst moet iedereen in 
de voetbalsport zijn verantwoordelijkheid nemen. Zonder respect immers geen voetbal! Dat 
geldt ook voor onze vereniging en voor ons als scheidsrechters. Dus neem in 2013 (en daarna) 
je verantwoordelijkheid als scheidsrechter en als verenigingslid. Samen kunnen we het goede 
gevoel binnen onze vereniging in het lustrumjaar 2013 voortzetten en samen kunnen we een 
bijdrage leveren aan een voetbalwereld vol positieve emotie en respect. 

Marcel Bellinga, secretaris

In 2012 wordt er gedurende 
de zomerperiode voor het 
eerst op kunstgras doorge-
traind. 
De zomertrainingen blijken 
een succes.
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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   Vally 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,-
Traningspak, groen-zwart, merk Erima  € 30,-
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

In 1966 keek ik als 13-jarig jongetje in het café van mijn tante naar de WK-finale 
tussen Duitsland (toen West-) en Engeland.  Zonder chiptechnologie werd een 
doelpunt wel of niet terecht goed- of afgekeurd. De grensrechter die het moest 
beoordelen kwam uit Rusland. Meer kan ik mij niet herinneren. Het was mijn 
eerste ervaring met voetbal.

In groep 22 heb ik de afgelopen zeventien jaar verschillende grensrechters 
meegemaakt. Op blote voeten, ontbloot bovenlijf, op slippers, met de vlag 
omgedraaid, zwaaiend, rokend, op één been staand en met het andere been 
horizontaal naar achteren, vloekend, uit de mond stinkend, coachend, de vlag 
wegwerpend, keuvelend met het spaarzame publiek, aan de verkeerde kant van 
de middenlijn, met een actieradius van nog geen meter, bij het streepje van de 
doellijn voor de D-ers bij het nemen van een hoekschop. Wat nog ontbreekt: de 
grensrechter op 2 kunstbenen die zonder enkel probleem de laatste man kan 
volgen.

Enkele weken geleden de allernieuwste variatie: hand in de zak (want het is 
zo koud!). En als je hem vriendelijk vraagt  uit respect voor zijn collega aan de 
andere kant, de leidsman zelf, maar vooral  voor de spelers die het ook moeten 
doen zonder handschoenen ‘de handen uit de mouwen te steken’, kijkt hij je 
ietwat verwaand aan; alsof hij wil zeggen: ‘ik heb lak aan jou’: 
de schijtsgrensrechter…

Tiamo

De schijtsgrensrechter


