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We konden er niet omheen afgelopen weken.
Voetbal is allang geen mannensport meer. De
Leeuwinnen zorgden er op het WK voor dat
het vrouwenvoetbal weer vol in the picture
kwam te staan. Met ook prima kijkcijfers.
Los van wat beroeps-zuurpruimen als Johan
Derksen ervan vinden is het natuurlijk ook
complete onzin om ‘van een andere sport’ te
spreken of wat minachtend te doen. We leven
toch zeker bijna in 2020?
Als je ‘ons sportpark’ Corpus den Hoorn op
loopt of fietst, zie je doordeweeks menig
damesteam van Groen Geel en GRC trainen.
Prima! Zij beleven dus net zoveel plezier (of
misschien wel meer) als ‘ons mannen’ aan dat
mooie spelletje. En misschien kunnen ze ‘ons’
nog wel wat leren over fatsoen, respect en fair
play.
Ook binnen onze vereniging gelukkig
meerdere vrouwen. Marja, Cindy, Lisanne,
Marije, Martina en Marisca horen er gewoon
bij. Wat zou het leuk zijn als over laten
we zeggen tien jaar minimaal 25 procent
van alle leden vrouw is. Dan komt die
eerste vrouwelijke scheids in het betaalde
voetbal ook vanzelf. Dus meiden uit NoordNederland, pak op die handschoen en wordt
scheidsrechter!
Natuurlijk gaat het niet vanzelf. Daarom gaan
we komend seizoen iets organiseren om het
scheidsrechteren onder vrouwen te promoten. Na
de zomer meer daarover!

Bij de voorpagina:
De gehuldigden na de jaarvergadering bijeen, v.l.n.r. Robert van Dorst, Jannes Mulder, Alfons de
Graaf, Jacob Cleveringa, Martin Schipper, Bert Volders, Tjarko Starke, Bé Bultena en Gerard Helsma
(foto Marc van der Haak)

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2019
Donderdag 4, 11 , 18 juli
Zomertraining, 20.00-21.15 uur (GRC)
Donderdag 25 juli
Zomertraining en oefenen FIFA-test
Dinsdag 6 augustus
Eerste zomertraining op dinsdag,
20.00 – 21.15 uur (GRC)

Maandag 2 september
Clubavond over spelregelwijzigingen,
door Jochem Kamphuis, 20.00 uur (GRC)
Donderdag 5 september
BBQ als start trainingsseizoen, 21.15 uur
Zaterdag 5 t/m zondag 13 oktober
Week van de Scheidsrechter
Vrij-za-zo 10-12 januari
Sportweekend Ameland 2020

Trainingen
De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras
van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis.
Trainers zijn Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Vanaf donderdag 4 juli starten de
zomertrainingen. In juli alleen op donderdag, vanaf dinsdag 6 augustus kan er ook
weer op dinsdag worden getraind. Vanaf 8 augustus is elke donderdag masseur/
verzorger/fysio Marleen Drijfhout aanwezig.

Marleen Drijfhout nieuwe verzorger/fysio
Vanaf 8 augustus is Marleen Drijfhout onze nieuwe verzorger/fysio. Ze volgt Patricia van
Vilsteren op, die in verband met studie helaas moest stoppen. Op pagina 4 stelt Marleen
zich aan ons voor.

Tientallen leden maken promotie, Sam naar masterclass
Bijna dertig leden hebben na het vorige seizoen promotie als scheidsrechter gemaakt.
Mooi nieuws! Sam Dröge maakt na jaren keihard werken de stap naar de masterclass
betaald voetbal. Zeer verdiend! Check vanaf pagina 9 het overzicht.

Jaarvergadering: de blik kan weer vooruit
Na een lastig half jaar kon tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 15 april
een streep onder alle perikelen rondom het penningmeesterschap worden gezet. En
daarmee kan de blik weer vooruit. Tijdens de ALV werd scheidend bestuurslid Jannes
Mulder zeer terecht tot erelid gekroond. Een terugblik in woord en beeld vanaf pagina 13.
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Jochem Kamphuis licht spelregelwijzigingen toe op
2 september
Deze zomer gaat een behoorlijk aantal spelregelwijzigingen in.
Uiteraard belangrijk voor elke scheidsrechter én verder alle andere
voetballiefhebbers om dat goed door te nemen. Op onze site kun
je de wijzigingen daarom nu vinden! Aan het begin van het seizoen
2019-2020 komt senior scheidsrechter betaald voetbal Jochem
Kamphuis ons de nieuwe regels nader toelichten. Daarbij maakt hij
gebruik van actuele beelden. Kom daarom maandag 2 september
om 20.00 uur naar het GRC-clubhuis!
De avond is vrij toegankelijk voor leden van alle
scheidsrechtersverenigingen, verenigingsscheidsrechters, leiders, trainers en bestuurders
van voetbalverenigingen én overige belangstellenden! Deze ongetwijfeld boeiende
avond op maandag 2 september 2019 wordt gehouden in het GRC-clubhuis, op
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur, om 20.00
uur is het woord aan Jochem. Rond 22.00 uur sluiten we de avond weer af. Graag tot 2
september!
Wat?
Interactieve spelregelavond, met actuele beelden worden de spelregelwijzigingen voor
2019-2020 toegelicht.
Door wie?
Door Jochem Kamphuis, senior scheidsrechter betaald voetbal
Voor wie?
Iedereen die interesse heeft: scheidsrechters,
verenigingsscheidsrechters, leiders, trainers,
bestuurders, overige voetballiefhebbers
Waar?
In het GRC-clubhuis, sportpark Corpus den
Hoorn in Groningen
Wanneer?
Maandag 2 september 2019, van 20.00 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)
Wat kost dat?
De avond is gratis! En aanmelden niet nodig.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Donderdag 25 juli oefenen FIFA-test

Zomertrainingen vanaf 4 juli, in augustus ook op dinsdag
Na een verdiende adempauze in juni zijn we op donderdag 4 juli weer van start
gegaan met de inmiddels bekende zomertrainingen. In juli kan er dan ook iedere
donderdagavond van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het prima kunstgrasveld
op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Nieuw dit jaar is dat we vanaf dinsdag 6
augustus ook alweer op de dinsdag gaan trainen. Daarmee komen we tegemoet aan de
wensen van de trainingsgroep.
Net als voorgaande jaren wordt er tijdens de training zo nu en dan geoefend op de FIFAtest. Een echte generale voor die test organiseren we op donderdag 25 juli. Tijdens de
zomertraining uiteraard.

Ook vorige zomers werd de FIFAtest geoefend.
Ook leden van andere scheidsrechtersverenigingen zijn van harte uitgenodigd de zomer
indien gewenst met ons mee te trainen. Uiteraard is douche- en kleedgelegenheid
beschikbaar en is het GRC-clubhuis ook geopend.

Marleen Drijfhout start 8 augustus als verzorger/fysio
Op donderdag 8 augustus start Marleen Drijfhout als nieuwe masseur/verzorger en fysioin-opleiding bij onze vereniging. Zij zal op donderdagavond bij de trainingen aanwezig
zijn en is van ongeveer 19.30 - 21.45 uur beschikbaar voor behandeling. Deze service is
voor alle leden van onze vereniging gratis. Marleen volgt Patricia van Vilsteren op, die het
niet langer kon combineren met haar studie en komend jaar onder andere een stage in
het buitenland gaat lopen. Patricia heeft naar grote tevredenheid als sportmasseur/fysioin-opleiding gefungeerd. We proberen op enig moment komend seizoen nog afscheid
te nemen. Patricia, dank je wel! En Marleen, van harte welkom. We kijken uit naar de
samenwerking!
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Onderstaand stelt Marleen zichzelf aan jullie voor:
Hallo Allemaal!
Vanaf deze zomer heb ik de eervolle taak om verzorger/fysiotherapeut te mogen zijn bij
jullie scheidsrechtersvereniging. Ik kijk er erg naar uit om aan te sluiten bij de vereniging.
Sinds mijn 6e woon ik in Haren (een dorp aan de zuidkant grenzend aan Groningen) en
daar woon ik met veel plezier nog in mijn ouderlijk huis. Ik ben nu 20 jaar en tot dit jaar
ben ik zelf fanatiek voetbalster geweest (bij VV Gorecht). Dat heb ik tevens een paar jaar
gecombineerd met het zijn van scheidsrechter. Later heb ik dit verruild voor een taak als
trainster. Ik heb hierbij hele mooie ervaringen opgedaan en mooie prijzen gewonnen
met het team (zoals het winnen van de KNVB-beker voor meiden onder 19). Echter verlaat
ik nu Gorecht als speelster en als trainster om meer ervaringen op te doen binnen mijn
studierichting.
Na het behalen van mijn VWO diploma (2 jaar geleden) ben ik bewegingswetenschappen
gaan studeren aan de RUG en afgelopen jaar ben ik daar fysiotherapie aan de Hanze
bij gaan doen, omdat ik de praktijk miste bij bewegingswetenschappen. Dat was een
hectisch eerste jaar maar ook heel waardevol, omdat beide studies elkaar heel mooi
aanvullen.
Voor mijn werk als fysiotherapeut/verzorger hier bij de scheidsrechtersvereniging,
heb ik afgelopen jaar bij Gorecht meegelopen op het inloopspreekuur. Tevens zal ik
komend jaar de verzorging/fysiotherapie op mij gaan nemen bij NIC Korfbal, samen
met een studiegenoot. Dit allemaal via Medisch
Centrum Zuid waar ik veel contact mee heb. Dit is
een fysiotherapiepraktijk met meerdere locaties in
Groningen en Haren.
Naast dat ik graag heel veel met voetbal bezig ben
(nu meer als begeleiding dan als speelster), stap ik zelf
graag ook op de racefiets. Of ik loop een (klein) rondje
hard met wat krachttraining. Maar naast al dat sporten
ben ik ook een fanatieke lezer en kook ik graag. Maar
het liefst ben ik toch buiten (met fiets) in de natuur.
Ik kijk er enorm naar uit om bij de club aan de slag te
gaan en hoop er een mooi seizoen van te maken :-)
Groetjes Marleen Drijfhout

Marleen Drijfhout
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Gezamenlijk georganiseerde opleiding
Verenigingsscheidsrechter afgerond
In mei vond de laatste avond plaats van de
opleiding tot Verenigingsscheidsrechter, die de
KNVB in samenwerking met ons organiseerde.
Het was tevens de eerste opleiding voor Marisca
Overtoom als docente. De samenwerking is goed
bevallen. Alle dank aan voetbalvereniging Actief
voor het faciliteren van de opleiding. We hopen
in 2019-2020 de samenwerking met de KNVB te
kunnen voortzetten, op welke manier dan ook.

Voor slechts honderd euro compleet kledingpakket
Het moderne en sportieve kledingpakket van onze vereniging is nog steeds verkrijgbaar.
Het Hummel-pakket bestaat uit een sporttas, trainingspak, all weather jack, sweater, polo
en T-shirt. En kost slechts honderd euro! Bestellen kan via www.covsgroningen.nl.
Overigens zijn alle items ook los verkrijgbaar. Het kledingpakket is gerealiseerd in
samenwerking met Sporthuis Winsum en mede mogelijk gemaakt door Dak Montage
Noord, Hotel Ameland en John Schokker Makelaardij.

Volg ons op twitter, facebook en instagram
De Aftrap verschijnt driemaal per jaar en biedt
een mooi kijkje in ons verenigingsleven. Voor
de actualiteit kun je echter ook regelmatig onze
website www.covsgroningen.nl checken en ons
volgen op facebook, twitter (@COVSGroningen)
en sinds kort instagram. Gewoon even doen!
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Drenthe

tours

Comfortabel en veilig
naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN
GROEPSDAGTOCHTEN

SCHOOLREIZEN
SPORTREIZEN
VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN
Bel voor info 0592-409905 A.H.G. Fokkerstraat 32, 9403 AP ASSEN
www.drenthetours.nl

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw
vereniging

VOOR ALLE
GROTE MERKEN

3HOGE KORTINGEN
3GROTE VOORRAAD

Een opgave de begroting sluitend te krijgen?
Toe aan nieuwe tenues?
Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

3HOGE KWALITEIT
3SNELLE LEVERING
3CLUBUNIFORMITEIT

Bel of mail:
Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist
steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of (06) 55 76 83 68
VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING
steenhuis@sporthuiswinsum.nl
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BBQ als ‘opening trainingsseizoen’ op donderdag
5 september
Vanuit de lief-en-leed-pot van de trainingsgroep wordt het trainingsseizoen op
donderdag 5 september op smakelijke en gezellige wijze geopend! Na de training van
donderdag 5 september organiseren we namelijk een BBQ!
De training is deze avond iets korter, tot 21.00 uur. Vanaf 21.15 uur start de BBQ, in en
bij het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Er wordt een kleine
bijdrage van vijf euro gevraagd.
Wil je meedoen met de BBQ? Laat dit dan voor 2 september weten aan Roel Bellinga, via
familiebellinga@gmail.com of (06) 13 63 30 14. De vijf euro kun je (ook voor 2 september)
contant betalen aan Roel, of overmaken op NL34 INGB 000 143 10 31, o.v.v. BBQ en met
duidelijke vermelding van jouw naam.
Met de BBQ is de eerste week van september een mooie start van het nieuwe seizoen,
want op maandag 2 september licht Jochem Kamphuis de nieuwe spelregels toe. Noteer
de data in je agenda! Overigens kan er vanaf 4 juli de hele zomer worden getraind. In juli
op donderdagavond en vanaf augustus
op dinsdag én donderdag, zie ook elders
in dit blad.
BBQ en scheidsrechters bleek al
vaker een prima combinatie.

Ooievaar komt langs bij Marco en Robert
Mooi geboortenieuws, want Marco Oosting en Robert Jager mogen zich inmiddels
beiden papa noemen. Marco en zijn Johanna zijn sinds 2 mei de ouders van Jort. En op 8
juni is Julia Anne geboren, dochter van Robert Jager en zijn Chantal. Van harte!

Gratis naar FC Groningen?
Op de website onder de knop ‘leden’ kun je lezen hoe je aan gratis kaarten voor
thuiswedstrijden van FC Groningen kunt komen. Een leuke faciliteit voor al onze leden.
Hup FC!
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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KNVB-onderscheidingen Max Haanstra en Alex Traa
Begin mei is ons lid Max Haanstra (op de foto rechts) door de KNVB onderscheiden
met de gouden speld en de titel scheidsrechter van verdienste. Hij is al ruim 30 jaar
scheidsrechter. Een zeer terechte onderscheiding. Max, van harte! Op de foto links Douwe
Efdee.

Ook een gouden scheidsrechtersspeld was er in het
voorjaar voor Alex Traa, die week in en week uit zijn
wedstrijden fluit. Alex kreeg de onderscheiding op de
velden van The Knickerbockers. Alex, onze felicitaties!

Maak ook de Spelregelvraag van de Week
Wil je jouw spelregelkennis up-to-date houden? Maak dan elke week even de
spelregelvraag op onze site. Elke vrijdag plaatsen we de nieuwe Spelregelvraag van de
Week. Dat verzorgt de onvolprezen Klaas Smith al sinds de lancering van onze site enkele
jaren geleden. Hulde. En als je de vraag maakt, laat het antwoord dan ook even achter.
www.covsgroningen.nl.
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Tientallen leden maken promotie
Op 19 juni was het voor veel scheidsrechters weer even spannend, want de
groepsindelingen voor het nieuwe seizoen werden bekendgemaakt. Ook afgelopen
seizoen is er door onze leden over het algemeen genomen uitstekend gepresteerd. Soms
werd een promotie net gemist, anderen handhaafden zich op hun eigen niveau. En een
enkeling doet een stapje terug (om volgend jaar sterker dan ooit voor de dag te komen).
Een behoorlijk aantal leden mag het volgend jaar ook op een hoger niveau laten zien en
maakte dus promotie. Van harte! In onderstaand overzicht alle gepromoveerde leden. Sta
je er nou niet tussen, laat het ons dan weten!

Naar masterclass betaald voetbal
Sam Dröge
Naar groep B
Marco Oosting
Jan-Willem Bouw
Naar groep C
Douwe Pals
Naar groep D
Daan van Gulik
Nick Alberts
Bryan Huizinga
Naar groep E
Melchior Knol
Jeffrey Wolthof

Sam Dröge

Marco Oosting

Naar groep F
Jasper Wiersema
Hasse Aartsen
Meine Groefsema
Erwin Macbean
Otmar Schoonderwoerd
Martin Rozema
Alex Vegter

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Daan van Gulik

Jan Willem Bouw

Naar groep G
Joop van Leeuwen
Marisca Overtoom
Hans Beenker
Dirk Koning
Jerrol May

Naar groep Jeugd D
Ruud Beens
Lucian Franzky (op zaterdag)
Jacob Wijnstra
Demir Gubernic
Naar groep Jeugd E
Rob Geurten

Naar groep H
Lucian Franzky (op zondag)
Arjan op 't Holt

Naar groep C assistent-scheidsrechters
Stefan Brondijk

Naar groep Jeugd C
Mark Smit
Sander Verhoef

Van harte!

Demir Guberinic
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Ongedwongen afsluiting trainingsseizoen
met bowlen en eten
De inmiddels traditionele afsluiting van het seizoen door de trainingsgroep c.s., vanuit de
lief-en-leed-pot, was op 23 mei in het sportcentrum in Leek. In een ongedwongen sfeer
werd er door door zo’n dertig aanwezigen een leuke avond van gemaakt. Er werd eerst
fanatiek gebowld, met de nodige strikes en spares, maar ook veel ballen in het gootje.
Winnaars kregen niets dan de eeuwige roem…

Voorzitter Robert
van Dorst (staand)
bedankt Thom
Winkel en de
afwezige Wouter
Wiersma voor het
verzorgen van de
pubquiz.

Henk de Wit (rechts) krijgt
de aanmoedigingsprijs
Daarna konden de deelnemers aan tafel. Er werd een uitgebreid warm en koud buffet
geserveerd, wat de aanwezigen zich goed lieten smaken. Tijdens het eten werden Sam
Dröge, Danny Kempinga en Marcel Bellinga gehuldigd als winnaars van de pubquiz
seizoen 2018-2019. Zie ook de volgende pagina van dit blad. Trainer Bert Kamstra reikte
de jaarlijkse aanmoedigingsprijs (bedoeld voor een enthousiast lid met de nodige
tegenslag) uit. De eer viel (opnieuw) te beurt aan niemand minder dan Henk de Wit.
En toen zat het seizoen 2018-2019 er wat onze vereniging betreft op. Niet voordat een
aantal leden nog even de binnenstad van Groningen op zocht. Roel en Bert, bedankt voor
de organisatie!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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’Team Belli en Kempi weer afwezig’ winnaars pubquiz
Na acht rondes bleek het team dat de
allereerste pubquiz van het seizoen 20182019 won, ook het eindklassement te winnen.
Op één keer na eindigden ze aldoor bij de
beste drie. En dat bleek ruim voldoende. Die
eerste keer moest Sam Dröge het alleen doen,
waardoor de teamnaam ontstond. Maar daarna
droegen ook Danny Kempinga en Marcel
Bellinga hun steentje bij.
De pubquiz 2018-2019 werd uitstekend
verzorgd door Thom Winkel en Wouter
Wiersma. Dank daarvoor! In acht maandelijkse
rondes kwamen de meest uiteenlopende
thema’s en vragen langs. Breinbrekers, lastige
rekensommen, voetbaltenues, liefdesliedjes,
bloemen en planten, Vaderlandse
geschiedenis, WK-scheidsrechters en nog veel
meer.

Het eindklassement van de
pubquiz werd gewonnen
door Danny Kempinga, Sam
Dröge en Marcel Bellinga

Al die uiteenlopende vragen leverde veel hoofdbrekens,
de nodige aha-momenten en heel veel hilariteit op. En veel
verschillende winnaars, wat het nog leuker maakte. Vanaf dit
najaar start pubquiz-seizoen 2019-2020. Met opnieuw Thom en Wouter als onvolprezen
quizmasters. Doe jij dan ook mee? De data komen op de site en uiteraard op social media.

De winnaars van de laatste ronde
op 16 mei, v.l.n.r. Bert Volders, Rob
Geurten, Nick Groenbroek en Sijbren
Wijnja
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Op 18 april feest voor ‘Team
Rokla’, met v.l.n.r. Theo Kok, Klaas
Mulder, Klaas Smith, Henk
Steenhuis en Robert van Dorst

Ondernemers
Rondom de Bruggen
Administratie & Advies
G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum
06-22809819

www.medemaadministratie.nl

Dansschool
Marijke

Dijk Vastgoed

'Opvallend Natuurlijk'

Makelaardij

c

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 13 775
info@dijkvastgoed.nl • www.dijkvastgoed.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b, 9781 GK Bedum
tel: 050-3010375

Boterdiep Z.Z. 27 • 9781 GP Bedum
06-21394203

www.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 1 9781 GL Bedum
050-3012382

Molenweg 20
9781 GM Bedum
tel.: 050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

www.kinderopvangpaddington.nl

Openingstijden:
Do. 13.00-18.00
Vr. 13.00-21.00
Zat. 10.00-17.00
En op afspraak.

De Gele Klap
De Gele Klap, uw adres voor:
• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box

www.chrisslagermakelaardij.nl

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP
BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616

Molenweg 18
9781 GM Bedum
050-3640828
styleachterover@hotmail.com
Behandeling uitsluitend op afspraak

info@zijlschilderwerken.nl • www.zijlschilderwerken.nl

GARAGE HOMAN
Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Drukwerk - Nieuwsbrief - etc.

Hypotheken | Verzekeringen

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050-3016 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

ww w. o p ti m a a l d e s i g n. nl

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS
SCHOOLSTRAAT 4A BEDUM

050 501 43 34 WWW.KESH.NL

Boterdiep Z.Z. 38
9781 GP Bedum
Tel. 050 - 301 3758

reparatie en verkoop
alle merken
APK Keuringen • Taxaties
Specialist Alfa Romeo • Reparaties & Schade
Bandenservice • Aircoservice

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Molenweg 13-14 - 9781 GM Bedum
T 050 30 12 379

OptimaalDesign-2016

Dijk & Belga

(naast) Hereplein 3
9711 GA Groningen
tel. 050-3130705
info@bloemenwereld.nl
ook op zondag open

webshop
w w w. b l o e m e n w e r e l d . n l

WWW.COVSGRONINGEN.NL

chtelijke koekbakke
a
b
rij
Am
75 jaar
HOENDIEP 93
9718 TE GRONINGEN
TEL. 050 - 313 63 57

KNOL’S KOEK

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN
TEL. 050 - 312 62 66
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Met jaarvergadering streep onder vervelende affaire; op
naar de toekomst
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 15 april stond onmiskenbaar in het teken
van het noodgedwongen aftreden in november 2018 van de penningmeester en alle
perikelen die daarmee samen hingen. Maar na een goede discussie kon ook een streep
onder de affaire worden gezet en kan de blik dus weer op de toekomst worden gericht.
Uiteraard werd ook gewoon vergaderd én waren er de nodige huldeblijken. Hoogtepunt
van de avond was de benoeming van scheidend bestuurslid Jannes Mulder tot erelid.
Voorzitter Robert van Dorst sprak in zijn openingswoord en toelichting over ‘een
vervelend verenigingsjaar’ en stelde dat de affaire rondom het penningmeesterschap
‘alleen maar verliezers kent’. In een uitgebreide toelichting werd ingegaan op de
gebeurtenissen na het aftreden én na de eerder eind november gehouden extra
ledenvergadering. Uit het extern gehouden onderzoek kwam een aantal zaken aan het
licht. Uiteindelijk hebben vereniging en penningmeester de zaken in goed onderling
overleg én met volledige medewerking van de scheidend penningmeester kunnen
oplossen.

Bé Bultena al 55 jaar lid!

De vergadering toonde zich terecht kritisch, maar had ook lof voor het uiteindelijk
oplossen van de situatie. Voor de toekomst moeten dergelijke situaties worden
voorkomen. En dus werden de voorstellen voor beter toezicht, een duidelijk protocol
voor de kascontrole en een aangescherpte contributieregeling vastgesteld. Op naar de
toekomst!
Voornemens
Wat de toekomst betreft schetste het bestuur haar beleidsvoornemens. Het vernieuwen
en verjongen van het bestuur zelf, het verder ontwikkelen van het project videofeedback
en de samenwerking met clubs en KNVB vormen daarbij de speerpunten.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Besluiten
Uiteraard werd er ook gewoon vergaderd. Zo werden de volgende besluiten genomen:
- Notulen, algemeen jaarverslag 2018, financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
werden vastgesteld.
- De contributie voor 2020 werd vastgesteld op 53 euro (47 voor niet-actieve leden), en
de donaties op 25 voor clubs en 21 voor individuele donateurs.
- Protocol kascontrole en contributieregeling werden vastgesteld.
- Bestuur en commissies werden ook conform voordrachten samengesteld.

De gehuldigden bijeen, v.l.n.r.
Robert van Dorst, Jannes Mulder,
Alfons de Graaf, Jacob Cleveringa,
Martin Schipper, Bert Volders,
Tjarko Starke, Bé Bultena en
Gerard Helsma

425 jaar trouw lidmaatschap
En zoals gebruikelijk eindigde de vergadering met de nodige huldeblijken. Zo werd de
Roedersbokaal uitgereikt (zie elders dit blad), kreeg Jan Ensing voor het vele werk bij
de financiële perikelen een wijnpakketje en waren er diverse jubilarissen. De voorzitter
huldigde Alfons de Graaf, Jacob Cleveringa en Martin Schipper voor 25 jaar trouw
lidmaatschap. Martin nam vervolgens het woord om Robert van Dorst te eren voor het
40-jarig jubileum. Joop Schokker, Gerard Helsma en Tjarko Starke bleken maar liefst al
vijftig jaar lid zijn. Tot slot werd ook Bé Bultena in de bloemen gezet, hij is al 55 jaar lid. En
dan waren de jubilarissen Freek Reitsema (25 jaar), Mark Strijker (ook 25 jaar) en Jan Niko
de Boer (55 jaar) nog niet
eens aanwezig. De voorzitter
eerde al deze mannen met
mooie woorden, bloemen,
oorkonde en COVS-speld. Van
harte mannen!
Joop Schokker nam op geheel
eigen wijze de eer voor 50 jaar
lidmaatschap in ontvangst
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Rots in de branding
En tot slot was er het afscheid van Jannes Mulder, na 28 jaar onafgebroken in het bestuur
te hebben gezeten. ‘We vragen ons wel af hoe dat straks moet zonder jou, want je was
onze rots in de branding,’ zo stelde Robert in zijn speech. ‘Als er iets moest gebeuren,
stond je vaak vooraan om het op te pakken. Zonder veel praatjes deed je het dan
gewoon, omdat je dat graag voor jouw cluppie deed.’ Met een daverend applaus werd
Jannes vervolgens benoemd tot erelid. Een zeer terecht en mooi moment als afsluiting
van een bewogen vergadering. Jannes, van harte!

De onvolprezen
Gerard Helsma krijgt
de speld voor 50
jaar trouwe dienst
opgespeld

Jannes Mulder, een
trots erelid

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019
Bert Volders is opnieuw winnaar geworden van het Johan Roeders
spelregelkampioenschap. Hij wist als enige deelnemer alle zes vragenrondes foutloos
te blijven! Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 april reikte Klaas Smith hem
de Johan Roeders bokaal uit. Bert, van harte! Het was de laatste keer dat Klaas Smith
de vragen om het spelregelkampioenschap verzorgde, na vele jaren. Klaas, enorm
bedankt voor de leerzame, leuke en soms lastige vragen. Bedankt voor het trouw
verzorgen van deze spelregelrubriek met zo’n lange historie. Dank! Uiteraard komen
we als vereniging daar later nog op terug. Over de toekomst van het Johan Roeders
spelregelkampioenschap gaat het bestuur zich beraden, daarover later meer.
Bert Volders dus, opnieuw. Hij bleef Auke van der Horn net voor, terwijl Jacob Hettinga,
Bert Kamstra en Henk Steenhuis op de plaatsen 3 tot en met 5 eindigden. In de categorie
niet-leden werd Colin Prooi uit Hellevoetsluis de winnaar, met slechts 1 foutje in de
beantwoording. Good-old Roelof Luinge eindigde met 1 foutje meer op de 2e plaats,
terwijl Auke Sikke Broersma en Jan Pultrum plek 3 deelden.
Op www.covsgroningen.nl zijn alle vragen + antwoorden (én een toelichting) te vinden.

Bert Volders (rechts) kreeg de Roedersbokaal uit
handen van Klaas Smith
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Slagerij Menno Knot
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

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

Slagerij Menno Knot
Aandacht voor lekker!
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info@schildersbedrijfcleveringa.nl
www.schildersbedrijfcleveringa.nl
Sijtsmaweg 15, 9953 PR Baflo
0595 - 424926 / 06 - 22569716

* Binnen en buiten schilderwerk
* Beglazing (vlak, isolerend en
gefigureerd)
* Tevens levering van alle
professionele verven
* Voor al uw wandafwerking
* (behang etc.)
* Houtrot (windowcar system)
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Piet Lanting en Harry Gankema overleden
Afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van twee voetbalvrienden.
Op 4 mei 2019 overleed Piet Lanting. Niet alleen clubicoon in Bedum, maar in het
verleden ook langdurig trouw lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken. Piet was in die jaren een graag geziene gast. Zo bezocht hij menig
kaartavond. Ook als kaderlid verrichte hij de nodige taken voor onze club. Piet is 84 jaar
geworden. We zullen hem ons blijven herinneren als een betrokken voetbalvriend.
Recent overleed ook Harry Gankema. De laatste jaren vooral betrokken bij de
maandelijkse kaartavond van GRC, maar tot voor kort ook een flinke periode donateur
van onze vereniging. Een gezelligheidsmens, met een geheel eigen cynische vorm van
humor. Harry was al enige tijd ziek.
We zullen hen ons blijven herinneren als betrokken voetbalvrienden. We wensen de
nabestaanden veel sterkte.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Fluiten in Zweden…
Vorig jaar emigreerde ons lid Wouter Horst naar Zweden, samen met zijn Erika en de kids.
Inmiddels is hij gesetteld en heeft ook het scheidsrechteren weer opgepakt. Maar hoe is
dat in Zweden? Wat zijn de verschillen met Nederland? Op ons verzoek schreef Wouter
onderstaand artikel voor ons clubblad De Aftrap en de website. Wouter, bedankt voor
deze leuke bijdrage!
Hej allihopa!
Hoe gaat het bij jullie op de Groningse klei? Na 9 maanden gaat het hier in het noorden
super. We hebben, na 4 tot 5 maanden bij mijn schoonouders te hebben gewoond,
helemaal ons plekje gevonden (zie foto). Het huis heeft een kelder van circa 80m2, de
beneden- en bovenverdieping samen zijn rond de 170 m2. De grond dat erbij hoort is
net geen 1500m2. Naast het huis
is echter nog een stuk vrij grond,
wat vroeg bouwkavel was. Hier zal
echter in de toekomst niet meer
worden gebouwd. Dit is nog eens
een stuk van 2500 tot 3000 m2.
Leuk voor de kinderen om in de
toekomst te spelen.
Sinds begin augustus 2018 ben ik
hier volop aan het werk. In oktober
heb ik een contract gekregen voor
onbepaalde tijd, wat hier vrij uniek is. In Nederland moet je na drie tijdelijke contracten
een vast contract krijgen. Hier is dit eigenlijk oneindig en hoeft de werkgever helemaal
niks. Bij het schrijven van dit verhaal is het begin mei en begint de temperatuur op te
lopen, wordt het beter weer en verdwijnen ook de laatste sneeuwbulten. Sinds eind
maart hebben we eigenlijk al geen last meer in het verkeer van de sneeuw, maar de hoge
bulten smelten wat langzamer. Helemaal geen last is het ook niet. Tijdens onze vakantie
begin mei viel er nog even 3 cm sneeuw, ongeveer drie kwartier ten zuiden van ons.
In maart ben ik begonnen met Zweedse lessen. Eigenlijk sprak ik de basis al vrij aardig,
alleen op het werk was het toch vrij lastig. Nu drie á vier maanden verder begin ik het
aardig onder de knie te krijgen en begin het vloeiende te komen. Eerst nadenken,
vertalen en vervolgens antwoorden hoeft niet meer.
Erika is gelijk toe we hier waren begonnen met fluiten in de zaal. Voor mij was er niet
gelijk sprake van een vast contract. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat ik vanwege het weer
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er zo 4 tot 5 maanden uit moest. Om toch een beetje inkomsten te generen besloot
Erika futsall te gaan doen. Nu het over voetbal gaat. Hoe doen ze dat hier in Zweden
nou eigenlijk? Sneeuw, koud en een totaal ander land dan Nederland. Allereerst al qua
oppervlakte.
De organisatie
Er zijn verschillende districten in Zweden. Je hebt de landelijke organisatie, voor
Allsvenskan, Superettan en de 1e divisie noord en zuid. Daaronder heeft de 2e divisie
6 competities verdeeld over het land. De divisie 3 heeft 12 competities over heel
Zweden. Vanaf de 4e divisie zijn er per district competities. Deze districten zijn in grootte
verschillend. Rondom Stockholm zullen ze kleiner zijn, omdat erin de stad wellicht al 14
clubs zijn gevestigd. Totaal over heel zweden zijn er 24 districten. Het district waar Erika
en ik nu in fluiten heeft zowel drie mannen als vrouwen competities en nog enkele jeugd.
District is ongeveer 130 km lang van Zuid naar Noord en breed van Oost naar West.
Meer weten over de competities kun je vinden op Wikipedia (Swedish_football_league_
system).
Niveau
Zweden
Allsvenskan
Superettan
1e divisie
2e divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

-

Nederland
Eredivisie
Keukenkampioen
Keukenkampioen
2e divisie
2e divisie
3e divisie / Hoofdklasse
1e klasse
2e / goede 3e klasse

Voorbereidingen op seizoen 2019
Waar in Nederland vanaf eind augustus/begin september begonnen wordt met
voetballen, loopt hier dan het seizoen ten einde. In oktober zijn de competitiewedstrijden
voorbij en worden er nog enkele laatste afrondende wedstrijden gespeeld. Dan gaan we
hier naar binnen. Futsall of indoor voetbal. Het begint dan ook te vriezen en sneeuwen,
en met een meter sneeuw is het lastig voetballen. Ik had besloten me eerst op werk en
woonruimte te gaan richten, alvorens ik zou gaan fluiten. Echter het laatste weekend
van januari was het dan zover. De scheidsrechterscursus voor het nieuwe seizoen.
Twee dagen in een hotel theorie behandelen. Het is net Ameland, maar dan zonder
buitenactiviteiten. Kosten €200,-. Op het programma: spelregeltoets, behandelen
beelden, discussies voeren, verduidelijking nieuwe spelregels en uiteraard de gezellige
avond.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De vrijdag voor aanvang van dit weekend moest de Fitnesstest gelopen worden. Ik dacht
nog, zonder training? Er lag immers zoveel sneeuw, dat echt hardlopen buiten er niet bij
was. Gelukkig was ik één van de vijf die slaagde. Onder de vijf die hem haalde zat ook nog
een assistent uit het professionele voetbal.
Na het weekend was het wachten op de eerste oefenwedstrijden van het seizoen. Alles,
maar dan ook alles gaat via de bond. Het is niet van 'hé we spelen zaterdag tegen de
buren, wil je een gehaktbal en
een biertje verdienen?' Nee, alles
officieel via de bond. De kosten
voor de scheidsrechter worden
wel gehalveerd. Daarover later
meer. Aangezien we nog steeds
sneeuw hebben en het nog steeds
sneeuwt, kunnen we enkel op
één van de weinige verwarmde
velden voetballen. Dit betekent in
sommige gevallen om 9 uur aanvang voor een 4e divisie wedstrijd.
Scheidsrechter of assistent?
In Nederland moeten we vaak een keuze maken. Scheidsrechter of assistent. Hier is het
allebei. Dit is voor het feit dat er altijd iemand is die de scheidsrechter kan vervangen.
In zo’n geval is een assistent meer of minder niet erg. De wedstrijd wordt uitgespeeld.
Ook voor de samenwerking loopt het beter. De assistent weet wat een scheidsrechter
doorstaat en andersom ook. Wanneer moet je elkaar helpen. Door het zelf te
ondervinden als assistent weet je hoe lastig het soms is als scheidsrechter en andersom
ook. Een goed punt, alleen moet ik er nog aan wennen.
Ik heb nu enkel het papiertje voor stap 1, dus fluiten mag ik alleen op 5e en 6e divisie
niveau mannen en 2e divisie vrouwen. Erika heeft voor het vertrek naar Nederland ooit
de cursus gedaan voor stap 2 dus die zou bij het halen van de zwaardere fitnesstest 4e
divisie mannen en 1e divisie dames mogen fluiten. Als assistent mag ze acteren op het
2e en 3e divisie niveau bij de mannen. In juni zal ik de cursus volgen voor stap 2 en dan
hopelijk na de zomerstop mag ik ook 4e divisie mannen en 1e divisie vrouwen fluiten.
De rapportage gaat ook in teamverband. Ze vinden de teamprestatie hier heel belangrijk.
Na de wedstrijd kun je zo maar een half uur tot uur na praten over situaties die zijn
voorgevallen gedurende de wedstrijd. De waarnemer krijgt zo ook een beeld van hoe
het arbitrale team de wedstrijd heeft beleefd en snapt wellicht situaties of beslissingen
dan ook beter. Eerst dacht ik ow dit is wel apart, maar achteraf ben ik wel positief. Er zijn
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Bezoekadressen
Ampèrelaan 11
9207 AM Drachten
Grondzijl 12
9731 DG Groningen

De Haan Westerhoff is een begrip
op het gebied van zonwering.
Met meer dan 50 jaar ervaring
weten we bij De Haan Westerhoff
alles over
binnen- en buitenzonwering.

Kleine Dreef 59-B
5504 LG Veldhoven

Telefoonnummers
Drachten
0512 35 13 33
Groningen
050 541 00 75
Veldhoven
040 820 00 68

* Tuinaanleg
* Onderhoud
* Renovatie
J.S. van Bruggen

* Bestrating
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762

Linda Hoekzema
Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl
info@administratiekantoor-balanz.nl

5.500

m2

Aan de slag met hout van

HOUTHANDEL HARKEMA
Alles voor slimmer bouwen een gedegen advies
en echte service
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Tuinhout, vele soorten
Hardhout
Tuinschermen
Pergola’s
Houten tuinmeubilair
Blokhutten en tuinhuisjes

Q
Q
Q
Q
Q

Speeltoestellen
Tuindecoratie
Onderhoudsproducten
Hang- en sluitwerk
Dierenverblijven

Erkend dealer van:

Voor elk moment de juiste buiten meubelen

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

DeAftrap

Jaargang 39, nummer 2 (juli 2019)

nu een aantal situaties geweest die je gelijk kunt
bespreken, wat veel opheldering geeft.
Hoe gaat een wedstrijd er nou aan toe?
Allereerst spreekt de scheidsrechter met de
assistenten af hoe laat aanwezig te zijn. Dit is vaak
uur tot uur en een kwartier. Het mooie is dat je
vaak al met elkaar in de auto zit naar de wedstrijd.
Het is hier verplicht om samen te rijden. Diegene
die het verste weg woont (yes, altijd de pineut)
rijdt en haalt de andere twee op van huis of bij een
plek die op de route ligt. Het komt dus niet vaak
voor dat de overige twee teamleden kilometers
schrijven. Omdat de afstanden zo groot zijn, drukt
dit de kosten (later meer) heel veel voor de clubs.
Een bestuurskamer kennen we niet hier in Zweden. Een uur voor de aftrap komt er
leven op het sportpark en gaan we direct naar de kleedkamer. Er staat drinken en een
broodje of Zweedse fika en dat is het. Voorafgaand aan de wedstrijd worden de teams
opgehaald en gaat het arbitrale trio het veld op ter hoogte van de middenlijn. Door de
scheidsrechter wordt er een keer geblazen en zo weet iedereen dat de wedstrijd gaat
beginnen.
Na het laatste fluitsignaal gaat de arbitrage op de hoogte van de middenlijn staan.
Spelers geven elkaar netjes een hand en komen vervolgens net zoals de gehele staf
langs. Iedereen bedankt elkaar voor de wedstrijd. Goed of slecht, iedereen doet het voor
zijn of haar lol.
Nazitten in de kantine is er niet bij. Sommige verenigingen hebben niet eens een kiosk/
kantine. Er is dan hooguit iemand die een treetje drinken en een grote thermoskan met
koffie mee heeft. Je betaalt via de telefoon en dat is het. Geen vrijwilliger, geen koffie of
drinken. Toeschouwers nemen het dus ook vaak zelf van huis mee.
Wat verdient dat nou?
Vaak heb ik meegemaakt dat bij ledenavonden de vraag aan het einde komt wat
dat nou oplevert. Hier in Zweden liggen de onkostenvergoedingen wel stukken
hoger dan in Nederland. De kilometervergoeding is ongeveer gelijk met €0,28. De
wedstrijdvergoedingen zijn echter stukken hoger. In de top gaat het geloof ik ook
zoals in Nederland, dat de status van de wedstrijd uit maakt. Vanaf de 2e divisie is het
op amateurbasis. Hier is op alle niveaus verschil tussen de scheidsrechter en assistentscheidsrechter. De bedragen zijn afgerond op hele getallen:
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

21

DeAftrap
Wedstrijdniveau
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4e divisie mannen
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1e divisie dames
2e divisie dames
Overige senioren
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Scheidsrechter
€ 162,€ 122,€ 78,€ 68,€ 93,€ 67,€ 60,€ 93,-

Assistent-scheidsrechter
€ 97,€ 73,€ 57,€ 50,€ 60,€ 49,€ 44,€ 60,-

Naast de wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding is hier ook nog
reistijdvergoeding. Wanneer je 80 km of meer enkele reis moet rijden, krijg je nog eens
€12,50 extra. Moet je 150 km enkele reis rijden krijg je €20,Dit is mijn verhaal over het fluiten in Zweden. Ondanks dat ik nog niet alle juiste papieren
heb, mocht ik al een paar mooie potjes fluiten. En staan weer mooie wedstrijden gepland.
Hier krijg je aan het einde van de maand alle wedstrijden voor de volgende maand. Dit
zijn er zo 7 tot 9 per maand. Je bent dus ongeveer 2 á 3 wedstrijden in de week actief,
zowel als SR als ASR.
Willen jullie meer weten over het fluiten laat mij weten. Wellicht kan ik ze één op één
op beantwoorden. En anders maak ik er gewoon een vraag en antwoord van voor de
volgende aftrap lijkt mij leuk.
Tack för att du läste!
Wouter
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Van de bestuurstafel
Hoezo zomerstop? Het seizoen 2019-2020 is gewoon begonnen! De zomertrainingen zijn
in volle gang, met dit jaar vanaf augustus al de mogelijkheid om tweemaal per week te
trainen (en in juli elke donderdag)! Een mooie faciliteit voor de leden denken wij. Tijdens
de zomertrainingen wordt ook de FIFA-test geoefend. En vanaf 8 augustus begroeten we
Marleen Drijfhout als nieuwe masseur annex verzorger en fysio.
Mooie start september
Na de schoolvakantie gaan we ook september flitsend van start, met een interactieve
uitleg van de spelregelwijzigingen door Jochem Kamphuis (2 september) en een BBQ
na de training op 5 september. Ook alle andere activiteiten worden dan weer opgestart,
zoals de bijeenkomsten van de seniorensoos, de pubquiz enzovoorts. Kortom, genoeg te
beleven!
Zoals je elders in dit blad kunt lezen, zal het bestuur
naast alle activiteiten en faciliteiten, ook aan de
slag gaan met de interne organisatie. Er zijn immers
momenteel maar vijf bestuursleden, terwijl Robert
(2020) en Marcel (2021) er op termijn ook nog eens
mee stoppen. We hebben er alle vertrouwen in dat
we nog dit jaar het bestuur op een goede manier
kunnen uitbreiden.

Robert stopt begin 2020 als
voorzitter.

Begin 2020 gaan we weer naar Ameland voor ons
fantastische Sportweekend. We verwachten in september het programma en
inschrijfformulier op www.covsgroningen.nl te kunnen publiceren. Zeker is al dat we
onder alle ‘vroegboekers’ ergens in de Week van de Scheidsrechter een gratis weekeinde
verloten én dat de ‘vroegboekers’ korting op het inschrijfgeld krijgen. Check straks de site
en schrijf je dus extra snel in!
Week van de Scheidsrechter
We hebben het plan om tijdens de Week van
de Scheidsrechter meerdere leuke activiteiten
aan te bieden. Via de site en social media
maken we dat na de zomer bekend.
Promoties
De promotiegolf is ook dit jaar behoorlijk groot
voor onze vereniging. Mooi om te zien dat er zo
fantastisch wordt gepresteerd, ook door degenen

Strandzeilen was een spectaculair
onderdeel van Sportweekend
Ameland 2019.
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die zich hebben gehandhaafd of die al jaren op hun vaste niveau week in en week
uit genieten op het veld. We denken bijvoorbeeld aan de
onvolprezen Henk Krans, die richting 50 jaar scheidsrechteren
gaat. Respect!
Als je niet gepromoveerd bent of zelfs een degradatie moet
verwerken, bedenk dan dat we je hierbij kunnen ondersteunen.
Laat het ons in dat geval even weten!
Kledingpakket en videofeedback
Het wordt soms bijna vergeten, maar als lid kun je ook komend
seizoen gebruik maken van videofeedback. Een prachtige
manier om jezelf verder te ontwikkelen. Check de site voor meer
info.
En ook het kledingpakket blijft in 2019-2020 beschikbaar. Te
bestellen via www.covsgroningen.nl.
Kortom, er zit volop leven in onze mooie vereniging! Tot bij één
van de vele activiteiten!
Marcel Bellinga, secretaris

Ons eigen trainingspak

Wist je dat…?
…
…
…
…
…
…
…
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Wouter Wiersma onlangs zijn handdoek vergeten was?
Jan-Willem Bouw daar direct commentaar op had?
Jan-Willem vervolgens handdoek en onderbroek vergeten bleek te zijn?
diezelfde Jan-Willem een lage trainingsopkomst koppelde aan het
songfestival op tv?
Sijbren Wijnja de bowlingavond moest missen omdat hij zichzelf had
buiten gesloten?
Marco Oosting zich afvroeg of de uitslag van het bowlen ook gepubliceerd
werd?
Sam Tyler verslaafd is aan zonnebank en aan het dragen van zijn
Politie-thermoshirt?

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Ho tel Café Restauran t

Hotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum - 050 301 22 13
info@hotelbedum.nl - www.hotelbedum.nl

Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende gerechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes,
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in
het grote kinderspeelhol.

Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland
Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl
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Toestemmingsverklaring persoonsgegevens
Sinds 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Onze
vereniging gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Check onze site voor ons
privacybeleid en – statement. Heb jij destijds de toestemmingsverklaring nog niet
ingevuld, doe dat dan alsnog! We verzoeken alle leden die dit nog niet hebben gedaan
om onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Je kunt het formulier
inleveren bij secretaris Marcel Bellinga, inscannen en mailen naar
covsgroningen@gmail.com of per post naar Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken, postbus 6039, 9702 HA Groningen.
Alvast bedankt!

Toestemmingsverklaring



Voor het goed functioneren van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken is het nodig dat we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en
gebruiken. Uiteraard doen we dit op een zorgvuldige wijze, waarbij we de wet
(de algemene verordening persoonsgegevens) en de privacy van onze leden
als uitgangspunten hanteren. Kijk voor ons privacystatement en ons beleid
persoonsgegevens op www.covsgroningen.nl onder contact. Met dit formulier
vragen we je als lid van onze vereniging expliciet om toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken.

O

Ja, ik geef toestemming aan de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken, aangesloten bij COVS Nederland, om gegevens over mij te verwerken,
conform het privacystatement en beleid persoonsgegevens, zoals door de
vereniging op www.covsgroningen.nl is gepubliceerd. Deze toestemming omvat
alle in het statement benoemde gegevens en doeleinden. Ik weet dat ik mijn
toestemming op elk moment kan intrekken.

Naam:
Datum:
Handtekening:
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De vriendin van Joey Kooij is
een Boer
Column door Principaul

Het leven was vroeger overzichtelijk: als je minder dan 30 duizend euro per
jaar verdiende, noemde je je zoon Kees en zette je hem op voetbal. Verdiende
je meer dan dat, dan plakte je er een extra naam aan vast, zoals Jan-Kees of
Jan-Joost, en stuurde je hem naar het hockeyveld.
Dat die wetmatigheid anno 2019 niet meer opgaat, zag ik gisteren in De
Scheidsrechter (ik ben de enige die dat blad nog leest, sinds het digitaal is
gegaan), toen Joey Kooij een relatie bleek te hebben met Romy-Rae de Boer.
Maar ik zag het vooral toen ik dit weekend in Delfzijl op bliksembezoek was
bij een rits vrienden, welke opeens allemaal kinderen schijnen te hebben. Nu
droegen al die baby’s prachtige, originele namen, daar niet van, maar toch
werd ik onbedoeld bevangen door een ontzettend groot medelijden. Ik weet
namelijk hoe het is om te leven met een vreemde naam.
Ik heb er vaak navraag naar gedaan, maar toch is de reden achter mijn naam
mij nooit volledig duidelijk geworden. Mijn oudere broers heten gewoon
Niels en Daan, maar mijn bevalling verliep schijnbaar zo moeizaam, dat
mijn ouders besloten wraak te nemen door mij eerst Paul Anton Martini te
noemen en mij met dusdanig veel liefde groot te brengen dat ik 4 jaar later
door iedereen geterroriseerd ben met een niet uit te spreken naam (probeer
dat maar eens hardop: Paul) en nog eens 10 jaar later begon iedereen opeens
Anton Aus Tirol op luide toon te schreeuwen. Nee, het leven is niet altijd
gemakkelijk geweest.
Onder het genot van een biertje genaamd Zeezuiper (het kan dus nóg erger)
deelde ik mij identiteitscrisis met een vriend. En hij zei: ‘Ja? Nou en?’ Daar
had hij een punt. Nu heb je al snel een punt wanneer je ‘Ja? Nou en?’ zegt als
iemand ergens over klaagt. En er zijn therapeuten die een goede boterham
verdienen met niets anders dan dat. ‘Mijn moeder dronk en mijn vader was er
nooit’ ‘Ja? Nou en?’
Enfin. De vriend had gelijk natuurlijk. En dan nog wat: een echte vent zal het
aan zijn reet roesten dat het even niet lukt met fluiten, dat je buik dikker is dan
voorheen. Zolang je je jezelf nog een beetje door de wedstrijd heen rommelt,
is er niets aan de hand. En als er dan iemand op een hoger niveau (en een
platte buik) voorbij komt, en je dan denkt: daar heb ik ook recht op! Ik werk
hard, ik zeg nooit af, het is een vrij land, ik wil ook naar het WK Vrouwen.
Zo werkt het natuurlijk niet. Had je maar een andere naam moeten nemen.
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De 50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

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

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

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

Clubartikelen nodig?
Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Bestellen kan online: www.
covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je naar CLUBARTIKELEN).
Zie voor onze kledinglijn ook de site.
Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem
KNVB-scheidsrechtersembleem
Embleem vereniging
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Paraplu, zwart met verenigingslogo
Kledingpakket

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

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

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

min. nr.

min.

min. nr.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

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

rugnr./naam

code

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

rugnr./naam

code
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Kaarten, je moet er van
houden

Bij het naderende afscheid van je beroep vraag je je af of ik in die 23-24 jaar
ook progressie heb gemaakt als veldvoetbalscheidsrechter. Het fluiten als
hobby wil ik nog wel een paar jaar doen. Niet meer elke week en binnen
een straal van 10 kilometer. Mijn wedstrijdcoördinator komt nog af en toe
kijken. En nuttige adviezen geven.
Vrijwel alleen de jeugd meegemaakt op het (kunst-)gras. In het prille begin
medio negentiger jaren gaf ik enkele minuten voor het eindsignaal een
rode kaart aan de verdediger die in zijn puberale periode de aanvaller in
het strafschopgebied aan zijn shirtje trok en zodoende hem een doelrijpe
kans ontnam bij de stand 13-0. Formeel had ik gelijk. Ik zou voor de Johan
Roeders-bokaal in ieder geval 1 vraag correct beantwoorden.
Op de terugweg was ik vastbesloten om voortaan het bovenste knoopje
vast te maken. En een elastiekje voor mijn kousen die steeds afzakten.
Niet zo lang geleden kwam mijn vrouw en mijn jongste zoon (helemaal
uit Malta waardoor de match een internationaal karakter kreeg) met ons
hondje kijken naar de 1e helft. Zij vonden het een leuke wedstrijd. Na de
rust werd de lucht donkerder. Het weer nam dreigende vormen aan. Zij
keerden dan ook eerder huiswaarts.
Bij de stand 2-2 draaide ik mij om na geschreeuw uit onverwachte hoek.
De keeper was neergeslagen. En iedereen bemoeide zich ermee. Ook mijn
subjectieve assistenten. Er werd geduwd, geslagen, geschopt en gespuugd.
Gelukkig niet mijn kant op. Het waaide de slechte kant op. Ik stond op 4
meter afstand erbij en keek ernaar met het nauw aansluitende shirtje en
opgetrokken kousen. Ik raakte de tel kwijt. Ik zou 10 rode kaarten hebben
kunnen geven. Namens een afgevaardigde van het hoofdbestuur werd
ik verzocht om de wedstrijd niet te staken met nog 5 minuten, inclusief
blessuretijd. Want voetbal is emotie.
Na het laatste fluitsignaal werd ik door iedereen bedankt voor de
uitstekende leiding. Op weg naar Groningen-Zuid brak de zon door.
Kaarten, je moet er van houden.
Tiamo
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Rustpunt op Ameland
Hotel Ameland is een 3-sterren hotel,
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min.
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min.
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’.
De ideale uitvalsbasis voor uw ¿ets- of
wandeltochten.
Een royale tuin, met een ruim terras op
de zonzijde, geven u het gevoel van rust en
ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles.
Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf
het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad
en het dorp Nes.
Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand
is eenvoudig toegangelijk voor mensen met
een mobiele beperking.
Kijk voor onze speciale arrangementen op:
www.hotelameland.nl.

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

