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De Aftrap
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.

Tijdstraf
Het is alweer een poosje geleden dat de plannen om het respect op de velden terug
te brengen werden gelanceerd, maar inmiddels zijn enkele nieuwe regels min of meer
geruisloos ingegaan. Zo is er vanaf nu in de B-categorie sprake van een tijdstraf bij een
gele kaart. Lik-op-stuk reageren op ‘wangedrag’ is prima, hoewel wij het jammer blijven
vinden dat de kaart vervolgens niet meer op het wedstrijdformulier wordt genoteerd.
Hoe pak je als bond dan de recidivisten aan?
De ingestelde telefoonnummers en nieuwe procedures vallen voor het grote publiek
minder op. Toch lijkt het te werken, want onlangs werd een collega van ons telefonisch
bedreigd en na melding daarvan werden meteen alle registers op de goede wijze open
getrokken. Een positief signaal!
Ook positief is de manier waarop veel clubs met het onderwerp respect aan de gang zijn
gegaan. Vaak kleine maatregelen die een wereld van verschil kunnen maken. Tuurlijk
voorkom je die incidenten niet, maar we kunnen met elkaar de kans erop wel zo klein
mogelijk maken.
Meer goed nieuws tot slot kwam uit de rechtbank, waar de daders in de zaak van Richard
Nieuwenhuizen binnen de mogelijkheden stevige straffen kregen opgelegd. Zo hoort
het! Laten we er na de zomer een respectvol, strijdbaar en leuk 2013-2014 van maken. Wij
hebben er alle vertrouwen in!

In deze Aftrap onder andere:
dubbel feest Theo Kok (4), zomertrainingen in juli en augustus (5), Sam Dröge
opnieuw Noordelijk spelregelkampioen (11), trainingsgroep sluit smakelijk af (13),
KNVB lanceert actieplan (26) en het laatste nieuws van de bestuurstafel (28).

w w w.covsgroningen.nl
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Verenigingskalender 2013
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Vij-za-zo

04 juli
29 augustus
03 september
09 september
09 september
14 oktober
04 januari
10-12 januari

1e zomertraining 2013-2014, 20.00 uur
laatste zomertraining, 20.00 uur
1e dinsdagtraining 2013-2014, 20.00 uur
seniorensoos,14.00 – 16.00 uur (GRC)
KNVB-seizoensopening Groningen
seniorensoos,14.00 – 16.00 uur(GRC)
nieuwjaarsinstuif, 15.30- 17.30 uur (GRC)
Sporthuis Winsum sportweekend Ameland

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 2013-2014 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra en Henk Steenhuis.
Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis. In de maanden juli en augustus wordt er alleen op
donderdagavond getraind, de maand juni is geen training.

Colofon

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
De redactie heeft het recht bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag
zonder toestemming en zonder bronvermelding worden overgenomen.
Vormgeving & drukwerk
:
Advertenties		
:
Coördinatie		
:
Redactie		
:
Fotografie
:
		

Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Henk Steenhuis, 050-3014277
Bert Kamstra
Marcel Bellinga
o.a. Wouter Horst, Richard Meints, Evert IJspeert,
COVS Oost Groningen

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, bestuurslid nieuwe projecten, 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 september. Uw bijdragen kunt u tot 1 september aanstaande naar het
redactieadres sturen/mailen.
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Veel leden promoveren: Jochem Kamphuis naar
seniorlijst betaald voetbal
Het jaarlijkse promotiebal leverde veel van onze leden een mooie promotie op. Binnen
het amateurvoetbal konden bijna dertig leden een stap maken, terwijl we ook op het
betaalde niveau promovendi mochten feliciteren. Zo maakt Jochem Kamphuis de stap
naar senior-scheidsrechter betaald voetbal. Blader voor een overzicht van alle promovendi
naar pagina 6.

Veel plezier en mooie vierde plaats voetbalteam op NK
Het voetbalteam van onze vereniging
heeft 15 juni jongstleden met veel plezier
en enthousiasme meegedaan aan het
Nederlands Kampioenschap veldvoetbal
voor COVS-teams. In Lochem werd slechts
één tegendoelpunt geïncasseerd en
eenmaal verloren, maar door twee verloren
strafschopseries bleef de ploeg steken op
een vierde plaats.
Kijk voor een uitgebreide terugblik in woord en
beeld op pagina 16 en verder.

Ons voetbalteam behaalde
een vierde plaats op het NK

Constructieve en goede sfeer tijdens jaarvergadering
De jaarvergadering op 8 april verliep in een constructieve en goede sfeer. De diverse
agendapunten werden vlot afgehandeld, terwijl het bestuur de beleidsvoornemens
rustig uiteen kon zetten. Bovendien werden enkele leden in het zonnetje gezet. Ga voor
een verslag naar pagina 21.

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014 van start…
Het seizoen is amper voorbij, maar we gaan alweer van start met de strijd om het Johan
Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014. In dit blad een terugblik op de laatste
rondes van het vorige seizoen en de eindstand, maar ook de eerste vragenronde van het
nieuwe seizoen. Lees er alles over op pagina 30 in dit blad.
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Feestelijk dubbel-jubileum Theo Kok
Onze Theo Kok beleefde onlangs een dubbel-jubileum. Op 14
juni werd hij zestig jaar jong. Bovendien is hij dit jaar 25 jaar
in dienst van het UMCG. Ter gelegenheid daarvan werd het
symposium ‘stralen’ georganiseerd. Tal van leden van onze
vereniging behoorden tot de genodigden. ‘De titel ‘stralen’
zal niet alleen naar zijn werkgebied (radiologie) hebben
verwezen, maar ongetwijfeld ook betrekking hebben op
Theo zelf als stralend middelpunt van alle feestelijkheden.
Tijdens het symposium werd bij een aantal vakinhoudelijke
onderwerpen stilgestaan, maar mocht ook Theo’s
scheidsrechtersdocent Piet Plant het woord voeren.
Theo, ook vanaf deze plek nogmaals onze hartelijke felicitaties!
Theo Kok

Wist u dat…?
…
…
…
…
…

Paul Lips onlangs naar FC Groningen – ADO Den Haag zou?
hij de wedstrijd vervolgens vergat?
hij als ADO-fan wellicht een goed voorgevoel had?
onze spelregelgoeroe Klaas Smith in de jury zat bij het NK?
de redactie te horen kreeg dat Kristian Kwakkelo de nieuwe naam van een
gewaardeerd lid en KNVB-official is?
…. wij dit niet snappen, aangezien we veel respect voor hem hebben?
… diezelfde Kristian het onlangs had over ‘jokken’?
… een aantal jonkies hem door dit taalgebruik vervolgens voor opa versleet?
… Henk Steenhuis onlangs in Zeist zijn opleiding tot docent rapportage veld en zaal
voor de KNVB heeft afgerond?
… iemand één van onze beste assistentscheidsrechters onlangs vroeg of hij wel
eens met zijn piepvlag in bad gaat?
… Jan-Willem Bouw gek is op het ‘bliepbliep-geluidje’ als Freek zijn auto afsluit?
… Jan Kamps en zijn Margrit onlangs in het
huwelijksbootje zijn getreden en wij hen
van harte feliciteren?!
Jan en Margrit: van harte!
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Vanaf 4 juli elke donderdag trainen op kunstgras
Voor het tweede achtereenvolgende jaar kun je de hele zomer gewoon doortrainen bij
onze vereniging! Na een korte stop in juni kan er vanaf 4 juli elke donderdag worden
getraind op sportpark Corpus den Hoorn, zoals gebruikelijk van 20.00 – 21.00 uur. Onze
vaste trainers Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Roel Bellinga wisselen elkaar af en zorgen
voor een perfecte voorbereiding op het nieuwe seizoen.
In de maanden juli en augustus kan er elke donderdagavond worden getraind. Vanaf
dinsdag 3 september hervatten we trainingen ook weer op de dinsdagavond.
Leden van andere COVS-verenigingen én scheidsrechters die nog geen lid zijn van de
COVS/scheidsrechtersvereniging, maar die eens kennis willen maken, zijn ook van harte
uitgenodigd voor de zomertrainingen in Groningen. Ken je scheidsrechters die hiervoor
belangstelling hebben? Nodig ze gerust uit.
Tot op een donderdagavond deze zomer!

De zomertrainingen bleken in 2012
in een behoefte te voorzien met
gemiddeld zo’n vijftien deelnemers
per keer.
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Veel leden promoveren naar hogere groep
Het is elk jaar weer spannend. Promoveer ik als scheids of weet ik me te handhaven?
Zaterdag 8 juni maakte KNVB district Noord de promovendi bekend. En gelukkig is een
groot aantal leden van onze vereniging gepromoveerd! Van hoog tot laag hebben ‘onze
jongens’ goed gepresteerd.
Jochem Kamphuis senior scheidsrechter betaald voetbal
Bijzonder is natuurlijk de stap die Jochem Kamphuis heeft gemaakt. Hij is per 1 juli jl.
senior scheidsrechter betaald voetbal. Jochem maakt een bliksemcarrière door en na zijn
eredivisiedebuut op 15 oktober 2011 was dit de logische volgende stap. Het is voor het
eerst sinds Roelof Luinge dat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
weer een ‘vertegenwoordiger’ op het allerhoogste niveau heeft (als scheidsrechter).
Jochem Kamphuis (26), begon in 2001 als scheidsrechter in het amateurvoetbal en floot
tot nu toe acht wedstrijden in de Eredivisie, 71 wedstrijden in de Jupiler League en elf
duels in de het toernooi om de KNVB-beker. Jochem: van harte!

Jochem (rechts) werd tijdens de
jaarvergadering voor zijn promotie in de
bloemen gezet door voorzitter
Robert van Dorst

Richard Meints naar masterclass
Richard Meints promoveert naar de masterclass betaald voetbal voor assistentscheidsrechters. Richard maakte onderdeel uit van het talententraject en vlagde het
voorbije seizoen onder andere in de topklasse. Op 18 februari van dit jaar maakte hij zijn
debuut als assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal bij de wedstrijd FC Emmen –
Fortuna Sittard. Richard, van harte!
Frank de Winter naar landelijke lijst
In het amateurvoetbal heeft ons in district West fluitende lid Frank de Winter de landelijke
lijst gehaald. Hij fluit komend seizoen top- en hoofdklasse. Robert de Wit, Jurjen Kaper en
Sam Dröge maken allen op jonge leeftijd al de stap naar groep 1 (hoofd- en eerste klasse),
een stap met veel perspectief derhalve.
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Alle promoties zijn opgenomen in het p/d-boekje van de KNVB, dat onder andere op
www.covsgroningen.nl te vinden is. Onderstaand het overzicht van onze gepromoveerde
leden:
Naar lijst senior scheidsrechters betaald voetbal
Jochem Kamphuis
Naar masterclass betaald voetbal assistent-scheidsrechters
Richard Meints
Naar landelijke lijst
Frank de Winter
Robert de Wit
Naar groep 1
Robert de Wit
Sam Dröge
Jurjen Kaper
Naar groep 2
Marc van der Haak
Danny Meiring
Wouter Horst
Henk Steenhuis
Victor Ris
Martijn Gerbrandy
Andre Kroon
Carim Mesbah (donateur)

Danny Meiring

Naar groep 3
Ritske Tuinstra
Olaf Smit
Bob Dröge
Jacob Hettinga
naar groep 3* (ontwikkeltraject)
Nick Alberts
Ben Dröge
Mels Klabbers
Rik Berends (donateur)

Olaf Smit
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Naar groep 4
Martin Magermans
Martin Rozema
Naar groep 21
Jurgen Geertsma
Naar groep 22
Robert Jager
Sander Over

Harold Basstra

Naar groep 23
Charles de Preter
Harold Basstra
Helaas is een klein aantal leden gedegradeerd. Jongens, kop d’r veur en komend seizoen
keihard werken om weer terug te keren op het oude niveau!
Alle promovendi van harte gefeliciteerd!

Debuut betaald voetbal voor Joachim Will
Ons lid Joachim Will maakte 5 april jl. onverwacht zijn debuut
als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hij was als vierde
official actief bij FC Emmen – FC Volendam en moest na zo’n
65 minuten de geblesseerde Eric Braamhaar vervangen. Hij
deed dat naar behoren. Joachim, van harte en op naar een
hele wedstrijd!

Joachim Will

Frank de Winter fluit bekerfinale
Frank de Winter floot 15 mei de bekerfinale van ‘zijn’ district West I tussen Argon en GVVV.
De wedstrijd werd gewonnen door Argon, dat onlangs ook de landelijke beker wist te
winnen. Frank, van harte met deze mooie aanstelling!
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Koninklijke onderscheiding Willem Molema
Onlangs werd Willem Molema, oud-voorzitter van COVS Veendam, voor al zijn
verdiensten Koninklijk onderscheiden. Een terechte hulde voor iemand die wij langs de
velden en aan de bestuurstafels regelmatig tegenkwamen. Namens onze vereniging
hebben we Willem door middel van een bos bloemen gefeliciteerd. Graag doen we dat
hier nogmaals: Willem, van harte!

Willem Molema

Ingezonden: bedankt
Op 16 maart ben ik geopereerd aan mijn (versleten) knie. Deze is in het Martini ziekenhuis
vervangen door een geheel nieuwe prothese. Ik wil de trainingsgroep en vereniging
bedanken voor de bloemen die ik naar aanleiding van de operatie heb gekregen.
Klaas Mulder

Graag wil ik de trainingsgroep en de vereniging danken voor de prachtige bloemen die ik
naar aanleiding van mijn cardiale problemen mocht ontvangen. Dank!
Ger Rijskamp

Check ook regelmatig onze website
Het meest actuele verenigingsnieuws kun je vinden op onze website
www.covsgroningen.nl. Check deze site dus regelmatig. Je kunt bovendien alle
kortingsregelingen en overige faciliteiten terugvinden, reageren op nieuwsberichten
en elke week een nieuwe spelregelvraag maken. Ook kun je alle clubbladen, digitale
nieuwsbrieven en foto’s van activiteiten bekijken via de site.
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Nieuwe leden
Bob Brinkhuizen, Sauwerd
Adem Secer, Woltersum
Bryan Huizinga, Groningen
Nick Alberts, Annen
Koen van der Laan, Groningen
Ton Smiers, Eelde

Adem Secer

Uitgeschreven als lid
R.W. Heuving (gestopt)
Goss Oppers (gestopt)
Daniël Marree (gestopt)
Jan Beverwijk
Henk Uildriks
Mitchel Danhof
Gjalt van Duinen
R. Huizinga
Sander Over (naar COVS Sneek / verhuizing)

Uitgeschreven als donateur
Bart van der Aa
Nicole Krans

Nick Alberts

Volg ons op twitter en facebook
Heb je twitter? Volg dan ook @COVSGroningen voor het laatste nieuws. Je kunt ons
bovendien ook vinden op facebook. ‘Like’ ons en krijg regelmatig status updates.
Onze pagina kun je vinden via www.facebook.com/covsgroningen.
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Spelregelteam tweede in Noordelijke finale, Sam opnieuw 1e
Ons spelregelteam heeft op 26 april prima gepresteerd tijdens de Noordelijke spelregelfinale
voor COVS-teams. Sam Dröge, Marije Deuring en Marc van der Haak eindigden op een tweede
plaats. Sam prolongeerde bovendien zijn individuele Noordelijke titel. Van harte! Marije doet
verslag.
Vrijdag 26 april werd de Noordelijke spelregelfinale georganiseerd in de kantine van FC
Meppel, afgelopen jaren ook al regelmatig het toneel voor deze wedstrijd. Ons team
kende een nieuw gezicht, namelijk kersvers bestuurslid Marc van der Haak. Helaas was de
animo dit jaar minder groot, want er werd door ons met 'slechts' één team meegedaan.
De eerste ronde bestond traditiegetrouw uit de ronde schriftelijke vragen. Henk van
der Bij van team Drachten had de beste score, te weten 32 punten, kort gevolgd door
Sam Dröge met 31 punten. Marije en Marc scoorden respectievelijk 21 en 19 punten.
Na deze serieuze opwarmer begon het gedeelte waarbij ook het aanwezige publiek
mee kon kijken met hun favorieten, de eerste ronde leesvragen. Sam mocht het bal
openen met de door hem gekozen vraag 77 (7 juli, zijn geboortedatum). Voordat hij zijn
nummer koos, merkte hij terecht op dat hij nog geen idee welke ronde er nu gespeeld
zou worden, er lagen nog geen letters klaar om het antwoord mee kenbaar te maken aan
de jury. Deze werden in allerijl achter de jurytafel weggevist en afgesproken werd dat
het cijfer 1 stond voor de letter A, het cijfer 2 voor de letter B, et cetera. Hij en de overige
deelnemers hadden deze eerste vraag goed. Deze ronde werd door Groningen en
Centraal Drenthe het best gemaakt met 56 punten. Drachten behaalde 52 punten.
De tweede ronde leesvragen werd een spannende en gelijk opgaande ronde. Onze leden
kozen ieder een nummer met een achterliggende (en bijgelovige?) gedachte. Zo kwamen
86 (geboortejaar), 23 (geboortedag) en 99 (niet zichtbaar op het scherm maar wel degelijk
aanwezig) naar voren. Na deze ronde kon worden geconcludeerd dat Drachten en Centraal
Drenthe met 60 punten foutloos waren.
Groningen, Heerenveen en Meppel
eindigden er met 56 punten kort achter
en Oost-Groningen kwam tot 52.

Debutant Marc van der Haak in
opperste concentratie
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Na de pauze deelde de jury mee dat een vraag waarover veel
discussie ontstond (is een keeper verplicht om een korte
keepersbroek te dragen tijdens een wedstrijd, of mag hij dat
zelf weten?) geschrapt zou worden uit de rangschikking. De
deelnemers maakten nog een vervangende vraag.
Tijdens de mondelinge vragen werd er door Groningen
wisselend gescoord, maar al met al werden er toch 28 punten
binnen gesleept. Drachten en Centraal Drenthe scoorden
respectievelijk 34 en 24 punten. Heerenveen scoorde op dit
onderdeel het beste met 36 punten. In deze ronde zijn we
ook enkele nieuwe benamingen tegen gekomen voor bij ons
bekende spelhervattingen. De beginschop, ook wel de aftrap
genoemd, werd door één van de deelnemers een "hervatting
met een middenbal" genoemd, dat je het maar even weet….

Coach Evert IJspeert
toont de tweede prijs

De ronde met de quizvragen verliep tot slot prima en soepel. Hoewel tijdens de eerste
ronde het publiek de antwoorden niet te zien kregen (en dus was het niet interessant om
mee te kijken), werd er toch over de vragen gediscussieerd. De deelnemers moeten een
vraag beantwoorden en hebben keuze uit 10 antwoorden. Drachten maakte deze ronde
foutloos (60 punten), opgevolgd door de Groningers met 55 punten. De mannen uit Meppel
scoorden het minst goed op dit onderdeel, namelijk 25 punten.
Na dit laatste onderdeel was het wachten op de uitslag. Zouden Drachten en Sam Dröge
hun respectievelijke team- en individuele titel kunnen prolongeren? Het antwoord op deze
vraag liet niet lang op zich wachten. Drachten wist de titel wederom te behalen, met 288
punten. Gevolgd door ons team met 266 punten en Centraal
Drenthe met 248 punten. Waar Sietze Scheer en René Broekman
beiden 100 punten haalden, werd 'onze' Sam Dröge opnieuw
individueel Noordelijk Spelregelkampioen. Met een tweede en
een eerste plaats konden de Groningers dus gerust huiswaarts
keren. Hopelijk kan dit team volgend jaar meer concurrentie
bieden aan de gevestigde orde uit Drachten. Een goede basis is
in ieder geval gelegd.
Marije Deuring
Sam Dröge werd opnieuw
individueel winnaar
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Smakelijke afsluiting trainingsgroep
Donderdag 30 mei was de laatste training van het seizoen 2012-2013. Maar getraind
werd er niet, want inmiddels traditiegetrouw sloot de groep het seizoen af met een
etentje. Ditmaal waren bijna veertig mannen en vrouwen naar hotel-restaurant Weeva in
de Groninger binnenstad gekomen voor een prima verzorgd warm en koud buffet. Roel,
Henk en Bert, bedankt voor jullie inzet en enthousiasme afgelopen seizoen! Op deze
pagina enkele foto’s van het etentje. Meer foto’s kun je vinden op www.covsgroningen.nl.
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Team Groningen wint Danny Makkelie’s sportquiz
Maandag 13 mei was internationaal scheidsrechter Danny Makkelie, vorig jaar nog te gast
bij ons, actief bij onze zustervereniging COVS Oost Groningen. Hij verzorgde voor zo’n
26 belangstellenden een pilot van een door hem opgezette voetbalquiz. Het bleek een
leuke en interactieve avond, waarbij een groep van vijf leden van onze vereniging met
de eer en de prijs (allen een gehaktbal…) kon strijken. Individueel bleek Wouter Horst
de grootste kennis te bezitten. Van harte! Op 11 november verzorgt Danny opnieuw een
clubavond in Oost Groningen, noteer alvast die datum.

Danny Makkelie reikt de 1e
prijs uit aan Wouter Horst
(rechts)

Scheidsrechters opnieuw beste kaarters in Ten Boer
15 maart jongstleden werd de jaarlijkse klaverjaswedstrijd tussen voetbalvereniging
Omlandia en onze eigen scheidsrechtersvereniging gehouden. En opnieuw bleken
de scheidsrechters het beste met de kaarten om te kunnen gaan… Ons team scoorde
106.624 punten, tegen 97.528 punten voor Omlandia.
Bij de eerste twintig individueel zaten maar liefst zestien COVS-ers! Winnaar werd
Omlandiaan Joop Potgieter, die namens ons meedeed, met 5395 punten. Tweede en
derde werden Jelis Pot en Jannes Mulder.
Omlandia, dank voor de gastvrijheid en gezelligheid. Graag tot volgend jaar!
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Seniorensoos sluit opnieuw wokkend af, volgende
bijeenkomst 9 september
Net als vorig jaar heeft de seniorensoos het seizoen afgesloten met een lunch in
wokrestaurant Ni Hao in het Groninger stadsparkpaviljoen. De soos van onze seniorleden
en enkele oud-leden is inmiddels een vaste kern geworden en heeft afgelopen seizoen
enkele gezellige middagen beleefd!
De seniorensoos heeft nu zomerstop en zal vanaf 9 september weer elke tweede
maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur bijeen komen in het GRC-clubhuis in
Groningen. Wil je ook aansluiten? Je bent van harte welkom!

Zwagemaker sponsort arbitrage topklasse
Rob Zwagemaker is voor velen van ons een onbekende, maar toch sponsort hij met
zijn bedrijf MTI (interieurbouw) al ruim een jaar onze vereniging. Rob is zelf actief als
assistent-scheidsrechter in de zaterdag topklasse en onlangs heeft hij ook de arbitrage in
die topklasse gesponsord en voorzien van een warmloopshirt. Een mooi gebaar van onze
sponsor en scheidsrechtersvriend. Op de foto zie je Rob (rechts) het shirt aanbieden aan
Richard Jacobs, medewerker scheidsrechterszaken van de KNVB in Zeist.
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NK veldvoetbal: een mooie dag en prima prestatie
Het was jaren geleden dat een team van Groninger scheidsrechters meedeed aan een
COVS-voetbaltoernooi. Maar de 24-uurswedstrijd bij De Heracliden ten bate van Spieren
voor Spieren in juni 2012 wekte het enthousiasme op om weer mee te doen. En dus
werd er getraind, een oefenwedstrijd georganiseerd en een bus geregeld om 15 juni
jongstleden af te reizen naar Lochem voor het Nederlands Kampioenschap veldvoetbal
voor COVS-teams.
Heuse trainer
Kunnen scheidsrechters voetballen? Ze zijn toch niet voor niets scheids geworden? Dat
viel dus niet tegen, vond ook gelegenheidstrainer Randolf Alkema, afgelopen seizoen
trainer van Lycurgus A1. En bleek wat ons team betreft uit de resultaten. Zonder al te veel
oefening en ritme, werd de A1 van GRC Groningen in een oefenduel op 11 juni tot de rust
op 1-1 gehouden, na een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Nick Stuifzand. Na de
rust liepen de GRC-ers overigens wel uit naar 5-1. Zie voor een verslag en foto’s van dit
oefenduel ook www.covsgroningen.nl.

GRC-zwart
Zaterdag 15 juni was het dan zover. De reis naar Lochem, al waar COVS Zutphen het NK
organiseerde. Buschauffeur Eeuwe Aardema (hulde!) bracht de spelersgroep, begeleiding
en supporters (totaal 33 man/vrouw sterk) veilig en op tijd naar het oosten. Zestien
scheidsrechtersverenigingen uit heel Nederland wilden daar om de hoogste eer strijden.
Zeven wedstrijden van 12 minuten en dan zouden de vier sterksten overblijven voor een
knock-outsysteem.
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Gehuld in prachtig GRC-zwart (dank daarvoor!) werd er prima gevoetbald, strijd geleverd
en – vooral – plezier gemaakt! Verzorger Chieljan Veen had weinig te doen (gelukkig).
Trainer Randolf en de leiders Marije Deuring en Marcel Bellinga konden vooral genieten.
Was er dan geen wanklank? De groep was misschien wat groot, waardoor niet iedereen
even veel aan spelen toekwam (leermomentje voor een volgende keer), en soms
vergaten de spelers even dat ‘het maar een spelletje’ is, zonder daarbij de grens ver te
overschrijden.
Maar één tegengoal
Er werd gewonnen van Drachten, Zutphen, Alkmaar en Oss/Uden en gelijkgespeeld
tegen Enschede en Valkenswaard. Alleen van Helmond werd met 1-0 verloren, naar later
bleek bovendien het enige tegendoelpunt in reguliere speeltijd. In de halve finale lieten
we de winst liggen tegen Oss/Uden, dat vervolgens de strafschoppen beter nam. En in de
strijd om de derde plaats verloren we opnieuw van Helmond, ditmaal met strafschoppen.
Een vierde plaats dus. Een prima resultaat en wie weet waar ons team volgend jaar toe
kan komen, als we dan tenminste meedoen aan het NK. Oh ja, Oss/Uden, Utrecht en
Helmond eindigden nog voor ons op de plaatsen 1, 2 en 3.
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REF United
Hoe dan ook, het was een prima dag vol plezier, sportiviteit en enthousiasme. Op deze
pagina’s enkele foto’s en vergeet de laatste pagina van dit blad niet goed te bekijken….
Voor een uitgebreid verslag door Marije Deuring en alle foto’s van Evert IJspeert en
Richard Meints kun je ook kijken op www.covsgroningen.nl. Richard, Evert, Marcel,
Randolf, Eeuwe, Chieljan, alle spelers en supporters en vooral grote motor Marije: dank
voor jullie inzet en enthousiasme!
De voetballers willen volgend jaar graag weer en hebben zich inmiddels REF United
genoemd. Met een heuse facebookpagina en op www.covsgroningen.nl een eigen ‘hoek’.
Volgend jaar nummer 1?

18

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 33, nummer 2

(juni/juli 2013)

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint aan het
einde van het vorige…
Onze sportmedische partner fysiosportief geeft in onderstaand artikel enkele tips over een
goede manier om te ‘overzomeren’. Check ook www.covsgroningen.nl voor alle mogelijkheden
van hun sportmedische ondersteuning door middel van het gratis blessurespreekuur en
korting op hun trainingscentrum.
Het voetbalseizoen is weer ten einde en behalve enkele toernooien hoeft er niet meer
gefloten te worden. Dit is het moment om even afstand te nemen en een optimale basis
te leggen voor het nieuwe seizoen.
Fris
Je bent waarschijnlijk alweer vanaf de zomer 2012 wekelijks actief geweest als
scheidsrechter. Tijd om even afstand te nemen, want - net als in het veld - heb je dan het
beste overzicht om straks het afgelopen seizoen te evalueren. Ga daarom gerust even
twee weken lekker wat anders doen.
Om in het nieuwe seizoen met nog meer plezier nog beter te presteren, is het interessant
eens naar het afgelopen seizoen te kijken. Neem rustig de tijd om jezelf dingen af
ter vragen. Wat ging er goed? Waar viel het tegen? Wat waren oorzaken? Hoe was je
motivatie? Hoe was je scherpte? Hoe voelde je lichaam? Wanneer je moeite hebt om alles
terug te halen, dan is dit direct een goede reden om het nieuwe seizoen te beginnen met
het bijhouden van een logboek. Hier noteer je op een eenvoudige en duidelijke manier
wat je hebt gedaan en hoe dit ging.
Plannen
Wanneer je het vorige seizoen overdenkt, had je achteraf waarschijnlijk een aantal zaken
anders aangepakt. Bijvoorbeeld afname in je plezier of je prestatie kun je nu verklaren.
Dit is een goede reden om nu alvast het nieuwe seizoen te gaan plannen. Deel het
bijvoorbeeld op in 4 blokken: zomerstart, periode 2013, winterstop, periode 2014. Noteer
doelstellingen, aandachtspunten en belangrijke activiteiten in het jaar. Breng alles in
balans. Zo heb je sturing over je seizoen en bedenk eens hoe krachtig het voelt wanneer
in zomer 2014 jouw logboek je planning overtreft!
Blessures
In je evaluatie ben je wellicht kleine pijntjes of zelfs blessures tegengekomen. Doordat je
nu naar het gehele seizoen kijkt, is de kans groot dat je hier een lijn in ontdekt. Eigenlijk
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loop je bijvoorbeeld al heel lang met die pijn in je achillespezen. Nu heb je de tijd om
de aard en de oorzaak van je blessures eens goed te onderzoeken. Bijvoorbeeld met
echografie, dat de status van je botten en pezen exact weergeeft. Of een loopanalyse,
die ongelijke belasting zichtbaar maakt. Ook het gewoon eens proberen van andere
schoenen kan een verademing zijn.
Training
Naast mentaal, moet er fysiek aan het eind van het seizoen ook variatie in de belasting
van je lichaam zitten. Door twee weken totale rust herstellen kleine blessures en
beschadigingen aan botten en pezen. Beweeg je lichaam daarnaast eens op een andere
manier. Ga bijvoorbeeld zwemmen, of doe eens een andere sport met vrienden. Ben je
blessures rond je onderrug en bekken tegengekomen in je evaluatie? Of merk je dat je
steeds langzamer hersteld? Dan is dit de tijd om te beginnen met een programma om de
soepelheid en stabiliteit van je gewrichten te verbeteren.
Fittest
Een aantal van jullie heeft de gratis fittest dit jaar al één- of tweemaal gedaan. Nu weet
je hoe je conditie er aan het eind van het seizoen voorstaat. Wil je weten hoe dit aan het
begin van het nieuwe seizoen is, neem dan gerust eind juli of begin augustus contact op
met Rutger (rutgerpot@fysiosportief.nu) om (weer) een afspraak te maken! Ook blessures
of kleine pijntjes kun je altijd aan hem voorleggen.
Fysiosportief
Fysiosportief helpt jou om optimaal te kunnen en te blijven bewegen. Bij lichamelijke
klachten en blessures door fysiotherapie, manuele therapie en/of echografie. En om jouw
fitheid te verbeteren door fysiofitness en personal training. Aanvullend helpen wij je met
advies. Kijk ook eens op www.fysiosportiefgroningen.nl.
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Vlot verloop jaarvergaderingen in jubileumjaar
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is 8 april jongstleden vlot verlopen. Binnen
anderhalf uur (inclusief lange pauze) had voorzitter Robert van Dorst de agenda
afgehamerd. Er waren ruim veertig leden en genodigden aanwezig. Robert van Dorst
stelde in zijn voorwoord dat hij het woord ‘acceptatie’ misschien wel passender acht
dan ‘respect’. Hij roemde KNVB Noord-scheidsrechtersbaas Minne Modderman, die dit
najaar afscheid zal nemen. En hij feliciteerde alle leden met de 80e verjaardag van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
Coachen aan de hand van beelden
De vergadering verliep vlot, maar er was wel een extra (financiële) jaarvergadering
nodig, omdat alle financiële stukken helaas niet tijdig gereed waren. Dit had, zo legde
de voorzitter uit, te maken met de overgang naar de nieuwe penningmeester, een
verschil van inzicht in het afboeken van de vordering Groen Geel, de investering in het
GRC-clubhuis en de voorraad én ziekte tijdens de laatste bestuursvergadering van de
penningmeester. Deze extra vergadering op 27 mei is inmiddels ook vlot verlopen, zodat
alle stukken nu vastgesteld zijn.
Tijdens het agendapunt bestuursbeleid op 8 april schetste de voorzitter de
beleidsvoornemens voor de komende periode. Zo zal de vereniging blijvend aandacht
vragen voor het thema respect. Ook zijn er plannen om jonge talentvolle scheidsrechters
extra te coachen aan de hand van videobeelden/opnamen. Op het gebied van
samenwerking met andere verenigingen wordt de koers verlegd, omdat de wil bij andere
COVS-verenigingen ontbreekt.
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De gehuldigden na de jaarvergadering bijeen. Staand v.l.n.r. Ger Rijskamp,
Jelis Pot, Klaas Smith, Felix Nordhauzen en Martin Schipper. Gehurkt Guus
Ennes, Sam Dröge en Jochem Kamphuis

Marc van der Haak benoemd
Marc van der Haak werd benoemd tot nieuw bestuurslid. Robert van Dorst roemde
zijn betrokkenheid en inzet tijdens zijn aanloopperiode in het bestuur en stelde dat de
vereniging er een goede kracht bij heeft. Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper en
Jannes Mulder werden herkozen.
Enkele besluiten van de jaarvergadering:
* contributie 2014 vastgesteld op 47 euro voor actieve en 41 euro voor niet-actieve leden
(is verhoging van 1 euro)
* donaties voor individuele donateurs met 1 euro verhoogd tot 20 euro (per 2014) en
voor clubs gehandhaafd op 25 euro per jaar
* bestuur en commissies conform voorstel vastgesteld
* algemeen jaarverslag, notulen 2012 en beleidsvoornemens conform voorstellen
vastgesteld
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Onderscheidingen
Uiteraard werden ook diverse leden in het zonnetje gezet. Voorzitter Robert van Dorst
zette de tot senior scheidsrechter betaald voetbal gepromoveerde Jochem Kamphuis
in de bloemen. ‘We zijn trots op je,’ zo stelde hij. Jochem dankte voor de felicitaties en
gaf aan veel aan de COVS te hebben en te hebben gehad en dankte de vereniging en
aanwezigen daarvoor.
Jan Eelsema reikte jubileumspelden uit aan Guus Ennes, Klaas Smith (beiden 25 jaar lid),
Jelis Pot, Ger Rijskamp en Felix Nordhauzen (allen 40 jaar lid). De Zilveren Scheidsrechter,
een onderscheiding van COVS Nederland, ging zeer terecht naar vice-voorzitter Martin
Schipper.
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Meer op website
Het was al met al een prima vergadering in goede harmonie. Op www.covsgroningen.nl
kun je de volledige openingsspeech van de voorzitter, de volledige beleidsvoornemens
van het bestuur en een uitgebreide fotoreportage door Wouter Horst vinden.

Sam Dröge spelregelkampioen vereniging
Tijdens de jaarvergadering op 8 april reikte Klaas Smith de Johan Roeders spelregelbokaal
uit aan Sam Dröge. Sam bleef als enige deelnemer het hele seizoen foutloos en volgde
daarmee Bert Volders op als spelregelkampioen. Albert Oost, Marije Deuring, Auke van
der Horn en Ger Rijskamp deelden de tweede plaats met twee foutjes. Sam, van harte!
In de categorie niet-leden won Colin Prooij uit Hellevoetsluis opnieuw, voor Reinier van
Werven uit Apeldoorn en Jan Pultrum uit Oosterwolde.
Op www.covsgroningen.nl alle vragen en antwoorden (inclusief toelichting) van de strijd
om de Roedersbokaal afgelopen seizoen!
Ook afgelopen seizoen verzorgde Klaas Smith de strijd om de Roedersbokaal, waarvoor
onze grote dank. In dit nummer gaan we meteen van start met het Johan Roeders
spelregelkampioenschap 2013-2014, zie daarvoor ook pagina 30.

Klaas Smith
(links) reikt de
Roedersbokaal uit
aan Sam Dröge
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Inspirerende avond Sportplein Groningen
Op 25 april leverde onze vereniging een bijdrage aan de inspiratieavond voor
sportbestuurders en trainers van Sportplein Groningen. In een kleinschalige setting
konden Marc van der Haak, Marcel Bellinga en Evert IJspeert onze ideeën over respect en
fair play uiteen zetten en in gesprek gaan met vertegenwoordigers vanuit verschillende
sporten. Het was met recht een inspirerende avond.
Tijdens de inspiratieavond werden diverse workshops verzorgd, was er een sportmarkt
en werd de aftrap verricht door voetbaltrainer Ron Jans. Onze workshop luidde ‘He,
doe even normaal man!’ en dat was ook meteen de kernboodschap. Aan de hand van
onderzoeken plaatsten we geweld en respect op de velden in perspectief. Een geslaagde
avond.
Sportplein Groningen is een samenwerkingsverband van een aantal instellingen (Huis
van de Sport, sportopleidingen, overheden) om verenigingen en organisaties kennis en
informatie op gebied van sport te laten delen. Zie ook www.sportpleingroningen.nl.
Op onze eigen site www.covsgroningen.nl kun je onze presentatie van deze avond
terugvinden en een kort verslag.

Kom je vanaf 4 juli ook elke donderdagavond trainen op kunstgras? Kom naar de
zomertrainingen op Corpus den Hoorn, aanvang 20.00 uur. Graag tot dan!
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Tijdstraf, meldpunt en spelregelbewijs: tegen geweld,
voor sportiviteit
De KNVB heeft 20 maart een actieplan tegen het geweld op en rond de voetbalvelden
gelanceerd. Onderdeel van het plan is onder andere het invoeren van een tijdstraf van
10 minuten bij een gele kaart (in de B-categorie), het instellen van een meldpunt voor
ongewenst gedrag, de lancering van een hulplijn bij geweld en het invoeren van een
verplichte spelregeltest voor jeugdspelers vanaf de B-junioren. Verder worden clubs
opgeroepen een gedragscode op te stellen, gaat de KNVB meer waarnemers inzetten,
worden clubs waar het bij herhaling fout gaat harder aangepakt, wordt er ingezet op
een betere toepassing van de spelerspassen en moeten spelers die een zware schorsing
hebben gekregen een verplichte gedragscursus volgen.
Ons aller verantwoordelijkheid
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is van mening dat de KNVB
er goed aan doet het al ingezette beleid op gebied van een veilig sportklimaat te
intensiveren en we zijn blij met de inzet van extra waarnemers, het aanpakken van
clubs waar het structureel fout gaat, de gedragscursus voor spelers die een lange
schorsing opgelegd krijgen en het instellen van een hulplijn en meldpunt. Ook het
nog eens benadrukken dat alleen de aanvoerder (netjes) met de scheidsrechter mag
communiceren en dat het betaalde voetbal een voorbeeldfunctie heeft zien we als
positief. De KNVB benadrukt terecht dat het ons aller verantwoordelijkheid is de sport
op een plezierige manier te kunnen beoefenen. Dat is in lijn met ons in december
gelanceerde pamflet ‘neem je verantwoordelijkheid’.
Een maatregel die wij ook toejuichen is het verplicht stellen van het halen van een
spelregelbewijs door B-junioren. Wij vinden het normaal dat je als deelnemer de regels
kent en denken dat het kan bijdragen aan meer begrip en respect. Dat je dit vanaf de
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B-junioren doet is begrijpelijk. Wel vragen we ons af of dit betekent dat voetballers die
nu al ouder zijn, geen spelregelbewijs hoeven te halen en wat er gebeurt met mensen
die zich op latere leeftijd bij een club aansluiten. Wij pleiten ervoor ook die mensen te
verplichten eerst aan te tonen dat ze de spelregels in hoofdlijnen kennen.
Tijdstraf niet meer geregistreerd
Tot slot de maatregel die het meest in het oog springt, de tijdstraf bij een gele kaart in
de B-categorie. Op zich staan we positief ten opzichte van het idee meteen lik-op-stuk te
bestraffen bij geel. We zijn wel benieuwd naar de praktische toepasbaarheid en voorzien
een lastige extra taak voor de scheidsrechter. We vinden het bovendien een gemiste
kans dat deze maatregel niet voor de A-categorie wordt ingevoerd. De tijdstraf betekent
volgens de plannen dat de gele kaart niet meer wordt geregistreerd en dus niet meer
meetelt voor een schorsing. Dat betreuren wij, omdat ook van zo’n schorsing (en de
geldboete bij een kaart) preventieve werking kan uitgaan.
Een goed begin!
Samengevat zijn wij positief over het actieplan, juichen we de meeste maatregelen toe,
maar zouden op gebied van het spelregelbewijs, de tijdstraf en het strenger straffen nog
wel een stap verder willen gaan. Straf streng en pak verenigingen aan die er structureel
een potje van maken. Het actieplan is een goed begin!
Op www.covsgroningen.nl kun je het volledige actieplan en onze eerdere publicaties
(pamflet en open brief ) lezen. Ook kun je de uitkomsten van het onderzoek van Eén
Vandaag teruglezen, waaruit bleek dat scheidsrechters voor een tijdstraf zijn. Je kunt alles
vinden onder de menuknop RESPECT bovenin het menu op de site.
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Gezocht: extra barmedewerkers
Een vereniging draait om de vrijwillige inzet van leden. Als bestuurslid, als trainer, bij de
organisatie van een evenement, door het bijhouden van een website of bijvoorbeeld
door het verzorgen van een bardienst. Onze vereniging draait driemaal in de maand
op donderdagavond de bar in het GRC-clubhuis. Robert van Dorst, Alex Traa en recent
Wouter Horst zetten zich hier geweldig voor in!
We willen het aantal barmedewerkers graag wat uitbreiden, zodat een ieder niet zo vaak
hoeft te ‘werken’ en we bovendien onze voorzitter kunnen ontlasten van deze taak. Lijkt
het jou leuk om zo nu en dan achter de bar te staan op onze trainingsavond? Neem dan
even contact met Robert, zie voor zijn gegevens het colofon op pagina 2.

Van de bestuurstafel
De seizoenen worden steeds langer. Want 2012-2013 is met de jaarlijkse promoties en
onze deelname aan het NK veldvoetbal nog maar net afgelopen, of de zomertrainingen
gaan vanaf 4 juli alweer van start. Ook achter de schermen wordt er volop voor de
vereniging gewerkt.
Ameland
Zo zal een nieuwe ‘commissie Ameland’ starten met de voorbereidingen voor ons
technisch weekeinde in januari 2014. Helaas hebben Johan Suurd en Alfons de Graaf zich
uit de organisatie teruggetrokken. Een beslissing die wij respecteren, maar betreuren.
Dank voor jullie geweldige inzet!
We zijn blij dat we in Marc van der Haak één van onze jongere leden bereid hebben
gevonden tot de organisatie toe te treden. Hij zal dit samen doen met Marcel Boekholt en
met adviseur en steunpilaar Henk Steenhuis. Dit alles onder auspiciën van het bestuur. De
afspraken met Hotel Ameland zijn voor de komende jaren vastgelegd en we hebben nu
al zin in januari. In september kun je het programma en inschrijfformulier op
www.covsgroningen.nl vinden. Op naar Ameland!
Overigens gaat het met de gezondheid van Edo Stukje nog altijd niet helemaal naar
wens. Zoals bekend werd Edo met hartklachten tijdens ons laatstgehouden technisch
weekeinde per helicopter van Ameland naar het ziekenhuis overgebracht. Ook tijdens
zijn revalidatie waren er nieuwe tegenvallers. Zo kwam Edo lelijk ten val nadat hij een
wedstrijd van GRC had bezocht. Edo, sterkte en kop d’r veur!
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Toekomst sportpark
Het is op moment van schrijven (eind juni, red.) nog steeds onduidelijk hoe de nabije
toekomst op het sportpark Corpus den Hoorn eruit zal zien. Op 2 juli dient er een kort
geding tussen Gronitas en de gemeente, nadat laatstgenoemde de huur per november
heeft opgezegd. Wij wachten de ontwikkelingen af en zijn in deze geen partij. Via de
website houden we je op de hoogte.
Jan Kemkers in landelijk COVS-bestuur
Een oude bekende is namens de Noordelijke COVS-verenigingen nieuw gekozen in het
landelijke COVS-bestuur. Het gaat om Jan Kemkers uit Roden, iemand met wie wij in het
verleden altijd goed hebben kunnen samenwerken. Tijdens de laatste jaarvergadering
van COVS Noord, in april jongstleden, hebben we wel wat kanttekeningen geplaatst bij
de door COVS Noord gevolgde procedure. Jan, we wensen je veel succes. Welkom terug!
De jaarvergadering van COVS Noord verliep niet erg vlot en die ontwikkeling baart
ons zorgen. Dat hebben we ook uitgesproken. Positieve ontwikkeling is dat Sneek
en Leeuwarden per januari wellicht fuseren tot één vereniging. Dat zou na Hondsrug
en Zuidoost Drenthe de tweede fusie in ons district zijn. Jammer genoeg lijkt het
daar voorlopig bij te blijven. Ons bestuur is nog steeds van mening dat we beter een
klein aantal grotere COVS-verenigingen kunnen hebben dan een groter aantal kleine
verenigingen met weinig slagkracht.
Rest mij iedereen een mooie zomer en prettige vakantie te wensen. In De Aftrap van
september publiceren we onze activiteiten voor komend seizoen. We beginnen vanaf 4
juli met de zomertrainingen, wellicht tot dan?
Marcel Bellinga, secretaris
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014
Het seizoen 2012-2013 is nog maar net afgelopen, of we gaan alweer van start met een
nieuwe reeks vragen om het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Wie zorgt ervoor
dat de regerend spelregelkampioen Sam Dröge het niet eenvoudig krijgt zijn titel te
prolongeren?
Ook voor het nieuwe seizoen zullen er weinig nieuwe spelregels zijn en er zal dan
ook geen nieuw boek Spelregels Veldvoetbal worden uitgegeven. Bij het opmaken
van deze kopij wordt in Zeist nog hard gewerkt om de wijzigingen aan het papier toe
te vertrouwen. Zo krijgen we bij regel 12 een nadere uitleg over aanvallen van een
tegenstander, waarbij de term “in de strijd om de bal “ belangrijk is bij de beoordeling
of het wel of niet strafbaar is. Ook het toepassen van alsnog voordeel trekken bij
buitenspelsituaties (regel 11) wordt nader uitgelegd.
Voorts wordt er gewerkt aan een eenvoudig spelregelboek voor de jeugd in
zogenoemde “Jip en Janneke taal“, waarin een samenvatting van de spelregels wordt
gegeven, uitmondend in een toets ter verkrijging van een certificaat, zoals afgesproken is
bij de maatregelen om te komen tot meer respect bij het voetballen.
Om de spelregelkennis ook binnen de vereniging vast te houden, roep ik een ieder op
ook komend seizoen mee te doen aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap. We
streven er naar ook dit seizoen weer zes rondes van telkens vijf spelregelvragen af te
werken. Zoals gebruikelijk zullen deze in dit blad en op www.covsgroningen.nl worden
gepubliceerd. We zullen een klassement bijhouden voor leden en donateurs van onze
vereniging, maar ook eentje voor niet-leden. Om er een beetje in te komen, hebben
we ronde 1 niet zo ingewikkeld gemaakt… Je kunt de antwoorden tot 1 september

Klaas Smith, hier met
de Roedersbokaal,
kreeg op 8 april de speld
behorende bij het 25-jarig
lidmaatschap. Van harte!
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aanstaande mailen naar klaassmithuq@gmail.com of per post sturen naar K.Smith,
Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert Ook kun je ze online maken op de site. Succes!
De vragen van ronde 1 (juni/juli 2013)
Vraag 1) In de 3e klasse A van de KNVB heeft partij A tijdens de rust gewisseld. De
scheidsrechter wordt niet van deze wissel op de hoogte gebracht. Deze nieuwe
speler scoort vlak na rust een doelpunt. Dan pas bemerkt de scheidsrechter dat
deze speler een wisselspeler is. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Deze speler een gele kaart tonen, het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met
een indirecte vrije schop
b. Deze speler een rode kaart tonen, het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met
een doelschop
c. Deze speler een rode kaart tonen, het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met
een scheidsrechtersbal
d. Aftrap na geldig doelpunt en het voorval rapporteren aan de bond.
Vraag 2) Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een
wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft
gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler,
die de bal in het doel kopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter dat
de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet de
scheidsrechter doen?
a. Hij laat de hoekschop overnemen
b. Hij laat de hoekschop overnemen en geeft de wisselspeler een waarschuwing
c. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt en geeft de wisselspeler een
waarschuwing
d. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt
Vraag 3) De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat
een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De
inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet
de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel. Na
mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de
rode kaart. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?
a. Met een strafschop
b. Met een scheidsrechtersbal
c. De inworp opnieuw laten nemen
d. Met een directe vrije schop
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Vraag 4) Partij A mag een directe vrije schop nemen, net buiten het eigen
strafschopgebied. Omdat het bewust toespelen van de bal met de voet naar de
eigen doelverdediger niet is toegestaan, past de speler een truc toe door de bal
vanaf de grond met de knie naar zijn doelverdediger te spelen, die de bal in zijn
handen pakt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelman de bal in zijn handen nam
b. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal naar zijn doelverdediger speelde
c. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
schop op de plaats waar de doelman de bal in zijn handen nam
d. Hij toont de speler een gele kaart en laat de vrije schop overnemen
Vraag 5) Een doelverdediger gooit tijdens het spel, vanuit zijn eigen
strafschopgebied, maar buiten zijn doelgebied, de bal opzettelijk in het gezicht van
een tegenstander die naast het doel en 1 meter achter de doellijn staat. Wat beslist
de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger gooide
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een
strafschop
c. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond
d. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een
strafschop
Succes met de vragen! Maak je ook even de spelregelvraag van de week? Elke vrijdag op
www.covsgroningen.nl een nieuwe vraag.
Klaas Smith
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Ongedwongen lustrumfeestje op 80e verjaardag
Vrijdag 8 maart bestond onze vereniging precies tachtig jaar. Reden voor een klein en
bescheiden feestje in het GRC-clubhuis. De aangeklede lustrumborrel trok, ondanks
een thuiswedstrijd van onze FC, zo’n vijftig belangstellenden. Onder het genot van een
hapje en drankje werd de verjaardag op passende wijze gevierd. Op deze pagina’s een
sfeerimpressie van Wouter Horst. Meer foto’s kun je vinden op www.covsgroningen.nl.
Op naar het volgende lustrum!
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50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:
Theo Kok				Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga
Voetbalvereniging C.V.V.B.		
Thom van Wijk
Robert van Dorst			
Valley Dusink
Klaas Mulder 			
Steenhuis Tuinontwerpen
Henk Renken
Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps			
Bert Kamstra
Felix Nordhauzen			
G.R.C. Groningen
Martin Schipper			
John Schokker Makelaardij
Truus Visser			
Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis 		
Schildersbedrijf Cleveringa
De 50 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro.
Interesse? Bel Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.

Clubartikelen nodig?
Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze verkrijgbaar in
de stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun
je naar CLUBARTIKELEN).
Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem			
KNVB-scheidsrechtersembleem		
Embleem vereniging 			
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week			
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Paraplu, zwart met verenigingslogo		
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO
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€ 2,50
€ 2,50
€ 1,€ 5,€ 1,€ 5,€ 25,€ 10,€ 7,50
€ 10,€ 25,-

Spelers en supporters tijdens het NK veldvoetbal op 15 juni bijeen.
Bovenste rij van links naar rechts: Sam Dröge, Nick Alberts, Luuk van Dijk, Henk Colijn, Alex Traa, Adem Secer, Johan Wenting,
Evert IJspeert. Middelste rij, v.l.n.r.: Chieljan Veen, Eeuwe Aardema, Marije Deuring, Marcel Bellinga, Simon Jager, Sijbren Wijnja, Paul
Lips, Jan de Jong, Danny Kempinga, Olaf Smit, Wouter Horst, Bob Kempinga en Niels Zeeman. Voorste rij, v.l.n.r.: Carim Mesbah, Jan
Willem Bouw, Danny Meiring, Marc van der Haak, Randolf Alkema, Theo Beijert, Harold Basstra, Cindy Suurd en Joachim Will.
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