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De Aftrap
De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken en verschijnt vijfmaal per jaar in een
oplage van 450 stuks per keer.
Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

Sportzomer
Wat een sport deze zomer. Het EK, de Tour de France, Wimbledon en dan als klap op
de vuurpijl de Olympische Spelen. Het EK mislukte voor Nederland. Om over de Tour
nog maar te zwijgen. Maar de Olympische Spelen leverde toch mooie momenten op
vanuit Nederlands (en Gronings!) perspectief. Ik denk aan Ranomi, aan Annemiek de
Haan en ook aan vechter Henk Grol. Toch zijn velen blij dat het voetbalseizoen weer gaat
beginnen…
En wat moeten we daar van verwachten? Wordt dit het laatste seizoen in het profvoetbal
zonder een camera op de doellijn? Kunnen we nog meer vernieuwingen verwachten?
En wat betekent dat voor het amateurvoetbal? Wie worden er kampioen? Hoe doet
onze FC met de nieuwe trainer het? En kan Be Quick 1887 dit jaar wel de stap naar de
topklasse maken? Vragen te over, we zullen het aan het begin van de zomer 2013 weten.
Laten we hoe dan ook hopen op een spannend en sportief seizoen: iedereen heel veel
plezier gewenst op of langs de voetbalvelden!

In deze Aftrap onder andere:
voorbereidingen Ameland in volle gang (7), seniorensoos weer bijeen op
10 september (9), scheidsrechters voetballen voor goede doel (10), website
twee jaar online (12), Danny Meiring in de schijnwerpers (18), Groninger
scheidsrechters op internationale toernooien actief (24) en de column van
Tiamo (28).

w w w.covsgroningen.nl
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Verenigingskalender 2012
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Vrij-za-zo
Dinsdag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

30 augustus
06 september
10 september
11 september
20 december
05 januari
11-13 januari
15 januari
04 februari
04 maart
08 maart
26 april

Laatste zomertraining, 20.00 uur, kunstgras
Training, 20.00 uur, kunstgras
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur, GRC
1e dinsdagtraining, 20.00 uur, kunstgras
Laatste training kalenderjaar 2012
Nieuwjaarsinstuif, 15.30 – 17.30 uur (GRC)
Willy Loos sportweekend Ameland 2013, vijftiende editie!
1e training kalenderjaar 2013
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Tijd voor een feestje: we bestaan 80 jaar!
Noordelijke spelregelfinale COVS-teams

Trainingen elke dinsdag en donderdag
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.00 uur op kunstgras,
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers in 2012-2013 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk
Steenhuis en Cindy Suurd. Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis.

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
: Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties		
: Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883
Coördinatie		
: Bert Kamstra
Redactie		
: Marcel Bellinga
Fotografie
: o.a. Ger Rijskamp, Marc van der Haak, Wouter Horst
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933.
Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid, 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA Groningen - covsgroningen@gmail.com
Gironummer 1200817 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen) . Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio oktober. Uw bijdragen kunt u tot 1 oktober aanstaande naar het redactieadres
sturen/mailen.
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Trainingen naar 20.00 uur, zomertrainingen vallen
in de smaak
De trainingen gaan met ingang van dit seizoen naar 20.00 uur. Op zowel de dinsdag
als de donderdag kan mede daardoor gewoon op het kunstgras van sportpark Corpus
den Hoorn worden getraind. Vanaf 11 september wordt ook de training op de dinsdag
hervat. Overigens zijn de zomerse trainingen in juli en augustus zeer in de smaak
gevallen, zo blijkt uit de hoge opkomst. Lees er meer over op pagina 5.

De eerste zomertraining
van 5 juli in beeld.

Nieuwste scheidsrechterskleding verkrijgbaar bij
Willy Loos
De nieuwste scheidsrechterskleding van Nike, Adidas en Erima is nog steeds verkrijgbaar
bij sportspeciaalzaak Willy Loos. In samenwerking met onze sponsor kan de kleding via
www.covsgroningen.nl worden besteld. Dat kan nog steeds, zie daarvoor ook pagina 6.

Wie wint de Johan Roeders spelregelbokaal 2012-2013?
Het is weer zover: de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013
gaat van start! Wie is de beste spelregelkenner van onze vereniging en volgt Bert Volders
op? Deelnemen kan via dit blad of onze website. Blader snel naar pagina 20 en verder voor
de eerste vragen.
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Nieuwe leden
Goss Oppers
Robert Jager

Uitgeschreven als lid
Leon Hardenberg (gestopt)
Jack de Best (gestopt)
Sebastiaan Landers (gestopt en verhuisd)
Willem de Vreeze (verhuisd)

Uitgeschreven als donateur
Kevin Bodde
Ben Krans

Ingezonden: Bedankt!
Langs deze weg wil ik de vereniging bedanken voor de mooie bos bloemen die ik tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen. Alleen al het feit dat er dan even aan je
gedacht wordt vind ik top!
Eeuwe Aardema

Ook jubileum voor Noordpool UFC
Een oplettende lezer van het vorige nummer merkte terecht op dat we in een artikel
over jubilerende donateurverenigingen Noordpool UFC waren vergeten. Met excuus
alsnog onze felicitaties! Noordpool UFC uit Uithuizen is namelijk opgericht op 29 maart
1922 en bestaat dus al negentig jaar. Van harte en op naar de 100!
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Trainingen naar 20.00 uur, zomertrainingen groot succes
Voor het eerst kon deze zomer gewoon worden doorgetraind op het vertrouwde
kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Na de laatste training op
31 mei en een korte stop in de junimaand, wordt er vanaf 5 juli elke donderdag door
een grote groep getraind. Met tussen de 15 en 20 deelnemers per keer kunnen we de
zogenoemde zomertrainingen gerust een succes noemen. Met dank aan Ger Rijskamp
op deze pagina enkele foto’s van de eerste zomertraining op 5 juli jongstleden.
De training op dinsdag wordt op 11 september hervat. Tot die tijd kan er uitsluitend op
donderdag worden getraind. Op beide trainingsavonden zullen we trainen van 20.00 –
21.00 uur. We beginnen dus een kwartiertje later, dit heeft alles met de volle bezetting
van het sportpark te maken.
De zomertrainingen betekenden onder andere het ‘debuut’ van onze nieuwe trainers
Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Vol enthousiasme en deskundigheid begonnen zij
uitstekend, waarvan acte!

13 september geen training
De training op donderdag 13 september komt te
vervallen. Dit in verband met de startbijeenkomst
van de KNVB, diezelfde avond in het nabijgelegen
Hampshire hotel.
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Nieuwste kleding verkrijgbaar bij Willy Loos

ZAAK IN GRONINGEN!
In samenwerking met onze sponsor sportspeciaalzaak Willy Loos hebben we via

www.covsgroningen.nl deze zomer de nieuwste scheidsrechterskleding van Nike,
nalysemogelijkheden:

Adidas
en Erima
aan kunnen bieden. Tegen een aantrekkelijke prijs kun je de nieuwste
veld met FIFA
gecertiﬁ
ceerd
kleding aanschaffen. Zo is de EK-lijn van Adidas en de nieuwe betaald voetballijn van

oor topsportvloer.
Nike verkrijgbaar. Ook heeft Willy Loos een tweetal paar veldschoenen in de aanbieding.

ner met kunstgras
We hebbenen
desnelheidsmeter
aanbieding ook aan leden van andere COVS-verenigingen in Nederland

beschikbaar gesteld, om zo iedereen te laten profiteren van deze actie én iets terug te
doortestbaan
doen voor onze sponsor.

Inmiddels hebben enkele tientallen belangstellenden één of meerdere setjes besteld.
Bestellen kan nog steeds, ga daarvoor naar www.covsgroningen.nl. Je kunt aangeven of
je de bestelling toegestuurd wilt krijgen of zelf in de winkel wilt afhalen.

Korting op hele assortiment
Alle leden van onze vereniging krijgen overigens bij aankopen in de winkel vijftien
procent korting op het gehele assortiment. Wel even vermelden dat je lid bent. De
PORTEN korting is niet van toepassing op de speciale kledingactie zoals boven omschreven, daar
• Korfbal is
• de
Running
korting •alHandbal
in de prijzen verrekend.

l • Racketsporten • Teamkleding

AAK AAN DE VOET VAN DE MARTINITOREN

yloos.nl
Kwinkenplein 1 - 3 9712 GW Groningen • T (050) 72 10 466 • E info@willyloos.nl

Zwagemaker Interieurbouw nieuwe sponsor
We kunnen het bedrijf Zwagemaker Interieurbouw uit Zwijndrecht als nieuwe sponsor
begroeten. Met het bedrijf is een overeenkomst voor vier jaar gesloten. Onderdeel
van de overeenkomst is onder andere vermelding op www.covsgroningen.nl en een
advertentie in dit blad. Van harte welkom en we kijken uit naar een vruchtbare en
langdurige sponsorrelatie!
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Opnieuw boeiend programma derde lustrum technisch
weekeinde Ameland
Het vijftiende technische weekeinde op
waddeneiland Ameland kent opnieuw
een boeiend programma. Het Willy Loos
sportweekend Ameland 2013 wordt van vrijdag
11 tot en met zondag 13 januari 2013 gehouden.
De deelnemers verblijven opnieuw in hotel
Ameland in Nes.
Op het programma staan onder andere drie
intensieve trainingen op strand en door duin
en bos, een leuke fietsroute over het eiland,
een dropping annex duurtraining, een leuke
sportkwis, spelregeluitleg aan de hand
van actuele beelden en een psychologisch
getinte bijdrage van Marc van der Haak. Op
de zaterdagavond wordt bovendien een
forumdiscussie gevoerd over agressie in de sport,
met enkele prominente forumleden!
Het vertrek is vrijdagochtend 8.00 uur met de bus
uit Groningen, de groep komt met de boot van
18.30 uur zondagavond weer terug. Deelname
is dit keer iets goedkoper dan verleden keer en
kost € 175 euro per persoon. Hiervoor heb je
als deelnemer reis en verblijf, dat wil zeggen:
Groningen – Ameland v.v. met bus en boot, twee
overnachtingen, tweemaal ontbijtbuffet, driemaal
diner, eenmaal welkomstsandwich en een fiets
gedurende het weekeinde.
Aanmelden kan vanaf de tweede helft van
september via www.covsgroningen.nl. Ameland,
here we come again!
Een impressie van het sportweekend in januari 2012.
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Activiteiten 2012-2013 vastgesteld:
8 maart tijd voor een feestje….
De meeste activiteiten voor het seizoen 2012-2013 zijn inmiddels vastgesteld, zie
hiervoor ook onze agenda op pagina 3. Zo is zaterdag 22 december de jaarafsluiting
met klaverjassen, sjoelen, darts en buffet, serveren we snert tijdens de informele
nieuwjaarsinstuif op 5 januari, leren we reanimeren op 4 februari en is de officiële
jaarvergadering 4 maart. In het najaar is het bovendien de bedoeling Bas Nijhuis en
Coen Droste alsnog in Groningen te verwelkomen. Een datum volgt. Check de volgende
uitgaven van dit blad, onze digitale nieuwsbrief en www.covsgroningen.nl t.z.t. voor
nadere informatie. En noteer de data alvast in je agenda….
Eén datum moet je zeker alvast noteren en dat is vrijdag 8 maart 2013. Die dag bestaat
de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken namelijk precies tachtig jaar.
Een respectabele leeftijd voor onze jonge vereniging! En dus alle reden een bescheiden
feestje te vieren… Over het hoe en wat informeren we je later.

In 1958 werd het 25-jarig bestaan gevierd in de Korenbeurs op de Vismarkt.
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Gratis naar onze FC Groningen?
Zoals bekend wordt verondersteld kunnen leden van onze vereniging gratis naar FC
Groningen. Dat wil zeggen: onze vereniging krijgt van de FC per thuiswedstrijd vier
vrijkaarten. En die verdelen we zo eerlijk mogelijk onder leden die daarvoor belangstelling
hebben. Wil je een keer naar de FC, dan kun je via covsgroningen@gmail.com
maximaal 2 kaarten voor een wedstrijd aanvragen, uiterlijk een week van te voren. Bij
meer belangstellenden dan kaarten loten we erom. Kijk ook op www.covsgroningen.nl
voor de ‘spelregels’. Hup FC!

Seniorensoos 10 september weer bijeen
De seniorensoos heeft inmiddels een vaste plek binnen onze vereniging gekregen. Elke
tweede maandag van de maand komen onze iets oudere leden en enkele oud-leden van
14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis. Meestal zijn er tussen de tien en twintig
personen. Er wordt over voetbal gepraat, over ‘vrouger’ natuurlijk en soms legt men ook
een kaartje. Iedereen is welkom! De organisatie ligt in handen van Jan Niko de Boer en
Garbrand Nienhuis. Na een zomerstop komt de seniorensoos weer bijeen op maandag
10 september, zoals gezegd van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis. Ben je er ook bij?
Ken je nog oud-leden? Nodig ze dan gerust uit een keer langs te komen.

Voor de zomer sloot de seniorensoos het seizoen af bij Ni Hao in het stadspark.
Op de foto vlnr Jelis Pot, Robert van Dorst, Felix Nordhauzen, Jannes Mulder, John ten Cate,
Gerard Helsma, Garbrand Nienhuis, Jan Niko de Boer en Ger Rijskamp.
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Voetballende scheidsrechters ‘glorieus ten onder’
Zoals in ons vorige nummer geschreven, heeft een team voetballende scheidsrechters
op 22 juni meegedaan aan de 24-uurswedstrijd van De Heracliden. Met deze wedstrijd
werd geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. De Stichting Spieren voor Spieren
zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt zich op fondsenwerving. Onder
het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ ondersteunen veel (ex)
topsporters de doelstellingen van de Stichting. Onder de naam ‘REF United’ zetten onze
voetballers hun beste beentje voort. Op www.covsgroningen.nl staan diverse foto’s.
Doelman Marc van der Haak doet verslag….
Het begon allemaal met het idee van Christian Mulder om met een team van
scheidsrechters mee te voetballen tijdens de 24-uurs-wedstrijd in Uithuizermeeden. Het
idee viel direct goed. Een snelle inventarisatie na de training leverde al gauw een lijstje
met illustere namen op. Nog niet genoeg voor een compleet team, maar een begin was
er. Na wat paaien met transfersommen en winstuitkeringen waren er uiteindelijk genoeg
scheidsrechters die de scheenbeschermers voor wilden binden om eens te laten zien
hoe er gespeeld dient te worden.
Voordat de scheidsrechters ook maar enigszins mochten hopen op enig balcontact,
moest er getraind worden onder leiding van coach Henk “Hiddink” Steenhuis. Henk
is van vele markten thuis en dus werd er 19 juni een training georganiseerd op het

REF United met staand vlnr Evert IJspeert, Alex Traa, Jan-Willem Bouw, Daniël Marree, Olaf
Smit, Redbull-meisje 1, Marije Deuring, Sam Dröge, Rik Berends en coach Henk Steenhuis.
Gehurkt vlnr Carim Mesbah, Mels Klabbers, Danny Meiring, Joachim Will, Redbull-meisje 2,
Christian Mulder, Marc van der Haak, Wouter Horst en Having Steenhuis.

10

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 3

(augustus 2012)

vertrouwde kunstgras bij GRC. Er stond een technische training op het programma,
waarbij het balgevoel centraal stond. Henk keek, schudde zijn hoofd, keek nog een keer
en zag toch bij nader inzien dat het goed was. Of het echter goed genoeg was tegen De
Heracliden 2? Henk waarschuwde: ‘hoogmoed komt voor de val’.
Dat vraagteken zou om 22.00 uur op het veld van De Heracliden in Uithuizermeeden
veranderen in een punt of een uitroepteken. Wat voor de organisatie van de 24-uurswedstrijd wel duidelijk was, waren de belangen die er bij deze wedstrijd op het spel
stonden. Daarom werd er grof geschut in gezet. De wedstrijd stond namelijk onder
leiding van Jochem Kamphuis, geassisteerd door Freek Vandeursen en Richard Meints.
De druk voor de wedstrijd was enorm en de entourage geweldig. Coach Henk zou
later zeggen dat in het veld iedereen weer een klein jongetje werd… De stand bij
rust was 1-1 na de gelijkmaker van Carim Mesbah, die de bal hard in het dak van het
doel schoot. REF United begon sterk aan de wedstrijd, met veel pressie naar voren en
sterke verdedigende oplossingen van het trio Joachim Will, Mels Klabbers en Olaf Smit
achterin. Olaf Smit maakte echter in een poging de bal te stoppen door middel van een
sliding hands in het strafschopgebied en dus kon arbiter Kamphuis niets anders dan de
bal op de stip leggen. De druk werd de nemer van de strafschop te veel en hij joeg de
bal over het doel van sluitpost Van der Haak.
Het gevoel dat de wedstrijd gewonnen kon worden groeide onder de voetballende
scheidsrechters en er werd na de rust ingezet op een 1-op-1 verdediging en de druk
naar voren werd vergroot. Het mocht echter niet baten. Het werd namelijk 2-1 door een
verkeerd uitgevoerde buitenspelval en uiteindelijk 3-1 na een verwoestende kopbal
door een aanvaller van De Heracliden 2 uit een hoekschop. De hoop op een overwinning
was verdwenen onder de sterspelers van REF United, maar toch bleef het team vooruit
spelen met de kin omhoog en de borst vooruit.
Na 2x 25 minuten te hebben gespeeld floot Jochem Kamphuis af en konden de spelers
van REF United met opgeheven hoofd het speelveld verlaten. Want zowel publiek als
tegenstander waren positief verrast over het spel van de voetballende scheidsrechters.
Volgens enkele spelers proeft dit naar meer en wordt er stiekem gekeken naar het
landelijke COVS-toernooi in juni 2013…
Al met al kan er gesproken worden van een groot succes, ondanks de nederlaag die er
geleden werd door REF United. REF United liet namelijk zien dat ook scheidsrechters een
balletje kunnen trappen, daarnaast werden de inschrijfgelden die de spelers moesten
betalen voor het goede doel verdubbeld door de Scheidsrechtersvereniging Groningen
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en Omstreken, zodat wij ruim driehonderd euro voor het goede doel bijeen speelden.
De actie van De Heracliden leverde uiteindelijk € 20.831,16 op voor Spieren voor Spieren!
Namens REF United worden s.v. De Heracliden, onze eigen Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken, Henk “Hiddink” Steenhuis, De Heracliden 2 en de dames van
Red Bull hartelijk bedankt voor hun medewerking, inzet en inspiratie voor dit geweldige
evenement. Wij vonden het een leuke happening en waren vereerd om een bescheiden
bijdrage te kunnen leveren aan de geweldige prestatie van s.v. De Heracliden voor
Spieren voor Spieren.
De man onder de lat, Marc van der Haak

Voor de wedstrijd een heuse groepshug….

Ruim 20.000 unieke bezoekers na twee jaar
www.covsgroningen.nl
Begin augustus was onze website www.covsgroningen.nl twee jaar online. We kunnen
gerust stellen dat de site een groot succes is! We hebben meer mogelijkheden in onze
communicatie gekregen, bereiken meer jonge scheidsrechters en bereiken bovendien
ook andere voetballiefhebbers, clubs, de media et cetera. In combinatie met de digitale
nieuwsbrief, onze facebookpagina, ons twitteraccount en dit blad hebben we nu een
prima communicatiemix.
De site is in 2 jaar tijd door 20.202 unieke bezoekers bekeken, die samen goed zijn voor
ruim 61.000 bezoekjes. Ruim 66 procent keert terug op de site. In totaal hebben de ruim
20.000 bezoekers 175.000 pagina’s bekeken. Je ziet dat bijzondere gebeurtenissen zoals
weekeinde Ameland, de kledingactie van Willy Loos, promoties van scheidsrechters
en het overlijden van leden meer bezoekers naar de site oplevert. Naast rechtstreekse
bezoeken komen veel mensen via de sites van COVS Nederland, twitter, facebook,
tweenul.nl en rtvnoord.nl binnen.
Uiteraard willen we de site blijven ontwikkkelen. Heb je ideeën? Laat ze ons weten via
covsgroningen@gmail.com.
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Klaas Smith goed voor honderd spelregelvragen
van de week…
Onlangs vierde Klaas Smith een bijzonder jubileum… Hij was
namelijk verantwoordelijk voor 100 keer de ‘spelregelvraag van
de week’ op www.covsgroningen.nl. Een bijzondere mijlpaal, die
zelfs op diverse voetbalsites terecht de nodige aandacht kreeg.
Overigens gaat Klaas stug door en gaan we inmiddels richting
weekvraag 110… Klaas, respect voor jouw vele bijdragen aan onze
vereniging. Op naar de 200!
Klaas Smith

”Like” ons op facebook
Zit je op facebook? Zoek dan ook de nieuwe pagina van onze vereniging op en ‘like’
ons. Op die manier kun je ook via facebook op de hoogte blijven van de laatste
verenigingsnieuwtjes en activiteiten. Bovendien kun je in contact komen met andere
leden en vrienden van onze vereniging. Ga naar www.facebook.com/covsgroningen en
vindt ons leuk! See you op facebook?

Peter Kraan winnaar EK-poule
Velen willen het EK voetbal afgelopen zomer wellicht liever snel vergeten, voor Peter
Kraan geldt dat niet. Hij won namelijk een leuk geldbedrag met de EK-poule. Peter, van
harte!
Peter haalde 262 punten, tien punten meer dan nummer 2 Tiny Grapperhaus. Op de
derde plaats eindigde Jacob Hettinga. In de top-10 verder Gertjan en Victor Ris, J.
Oosten, Hans Grapperhaus, Robert Rossingh, Klaas Mulder, Simon Jager en Wiebe Wolda.
De 79e plaats in dit 79e verenigingsjaar was voor Wim Kamps en daarmee heeft hij een
weekeinde of midweek in hotel Ameland gewonnen!
We danken alle deelnemers voor het plezier en voor de bescheiden bijdrage aan de
verenigingskas.
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Spelregelwijzigingen 2012-2013
Ook dit jaar zijn er weer een enkele kleine spelregelwijzigingen doorgevoerd, uiteraard
goedgekeurd op de jaarlijkse vergadering van het IFAB. In dit nummer de belangrijkste
wijzigingen. Kijk ook op www.covsgroningen.nl voor een aangepast spelregelboek en
de officiële tekst van alle wijzigingen.
Regel 1 – Speelveld
Er mag geen staande reclame zijn aangebracht binnen een afstand van één meter
rondom het doel, om de wedstrijdofficials een onbelemmerd zicht op het doel te geven.
Regel 3 – Het aantal spelers
Als bij het begin van de wedstrijd een op het wedstrijdformulier vermelde wisselspeler
in het speelveld komt in plaats van een andere op het wedstrijdformulier vermelde
speler, zonder dat de scheidsrechter hiervan op de hoogte is gebracht:
- zal de scheidsrechter de betrokken wisselspeler laten meespelen
- wordt er geen actie ondernomen tegen de betrokken wisselspeler
- wordt het aantal wisselspelers van het optredende team niet verminderd
- rapporteert de scheidsrechter het voorval aan de bond
Het komt met regelmaat voor dat een wissel wordt doorgevoerd vóór aanvang van
de wedstrijd, nadat de scheidsrechter op de hoogte is gebracht van de namen van
spelers en wisselspelers. Een blessure tijdens de warming-up is veelal de oorzaak. Als de
scheidsrechter op de hoogte wordt gebracht, is dit toegestaan en hoeft er verder niets
te gebeuren.
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Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
Als de bal in het doel gaat:
- als een scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt,
wordt het spel hervat met een doelschop.
- als een scheidsrechtersbal rechtstreeks in eigen doel wordt getrapt, wordt het spel
hervat met een hoekschop voor de tegenpartij.
Er hebben zich meerdere gevallen voorgedaan waarbij een doelpunt werd gescoord
uit een scheidsrechtersbal waarbij geen sprake was van strijd om de bal. Veelal bij een
hervatting na een onderbreking in verband met een blessure.
Regel 12 – overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Disciplinaire straffen:
Er zijn omstandigheden waarbij een waarschuwing wegens onsportief gedrag bij een
opzettelijke handsbal nodig is, bijvoorbeeld als een speler opzettelijk hands maakt om
te voorkomen dat een tegenstander in balbezit komt. Het woord opzichtig is niet meer
aan de orde.
Verder zijn er nog wel wat besluiten van IFAB , die echter voor het Nederlands voetbal
vooralsnog geen toepassing vinden. Het vermelden daarvan wordt in dit stadium dan
ook achterwege gelaten.
Vragen over spelregels? covsgroningen@gmail.com.
Klaas Smith

Wist u dat…?
….
….
….
….
….
….

het voetbalteam in Uithuizermeeden op de foto kwam met twee
promotiedames van Red Bull?
er direct via facebook naar de identiteit van de dames werd geïnformeerd?
de waterbussen tijdens de zomertrainingen kennelijk ieders bezit zijn?
Marcel B. dorstig nog slechts een enkele slok in zijn fles aantrof?
hij die vervolgens gunde aan (het shirt van) ‘dader’ Wouter H.?
de kantine met dank aan de voorzitter alle zomertrainingen open was?
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Van de bestuurstafel
Het verenigingsleven lag in vroeger jaren nog wel eens een paar maanden stil in de
zomer, maar onder invloed van vakantiespreiding en social media is dat tegenwoordig
anders. Het initiatief om na een korte stop de maanden juli en augustus wekelijks op
kunstgras te trainen bleek dan ook in de smaak te vallen, met gemiddeld tussen de 15
-20 deelnemers. We zullen het volgende zomer ongetwijfeld voortzetten.
Trainingen naar 20.00 uur
Ondertussen is het bestuur en zijn commissies druk doende geweest met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo is de activiteitenkalender vastgesteld (zie
pagina 3), staat het vijftiende weekeinde Ameland in de steigers en is op het sportpark
gesproken over het trainingsrooster voor het seizoen 2012-2013. Dat laatste blijft
moeizaam, omdat er meer wensen zijn dan mogelijkheden. Wij denken dat we met
tweemaal trainen van 20.00 – 21.00 uur op kunstgras een prima faciliteit hebben kunnen
behouden.
Wat de toekomst van het sportpark betreft weinig nieuws te melden. FC Groningen
komt naar het sportpark, er worden enkele (kunstgras-) velden bijgelegd, maar hoe en
wat wordt pas later dit jaar duidelijk verwachten we.
De Scheidsrechter
Het bestuur heeft, mede naar aanleiding van vragen van leden, bij COVS Noord en COVS
Nederland haar onvrede uitgesproken over het regelmatig ontbreken van relevante
nieuwsberichten van onze vereniging in het landelijke blad De Scheidsrechter. Zo werd
in het vorige nummer niets vermeldt over het overlijden van onze erelid Tjip Teenstra,
toch ook iemand met veel COVS-verdiensten. Daar is in goede harmonie contact over
geweest. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.
Kledingactie Willy Loos
In samenwerking met sportspeciaalzaak Willy Loos is onlangs via onze site de nieuwste
scheidsrechterskleding van Adidas, Nike en Erima aangeboden. Een prima actie. We
hebben de aanbieding ook voor leden van andere COVS-verenigingen en niet-COVSers open gesteld, om het zo ook voor onze sponsorrelatie zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Getuige de tientallen bestellingen is dat gelukt.
Versoepelt KNVB strafmaat bij excessen?
Recent maakte de KNVB bekend dat men excessen op een iets andere manier gaat
bestraffen. Zo wil men geen teams uit competitie nemen, maar de individuele dader
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aanpakken. Bovendien krijgen de verenigingen een grotere eigen verantwoordelijkheid.
In de media werd al snel gesteld dat straffen versoepeld worden. Desgevraagd
hebben wij onze vraagtekens gezet, omdat het beleid afgelopen seizoen pas ingezet
is. Met het uitgangspunt dat het individu moet worden bestraft én dat de clubs hun
verantwoordelijkheid moeten nemen zijn wij het op zich eens! We houden de vinger aan
de pols.
Fluit geen oefenduels boven je niveau
Het lijkt zo aantrekkelijk: je wordt gevraagd voor een oefenduel tussen clubs die hoger
spelen dan het niveau waarop je normaal je wedstrijden fluit. Is ook leuk. En is ook een
uitdaging om jezelf te testen. Maar is het verstandig of mag het? Vaak gaat het goed,
maar wat als het mis gaat? De KNVB is er duidelijk in en ook wij adviseren je om er mee
uit te kijken. Fluit wedstrijden van je eigen niveau en ga zeker niet teams fluiten die
normaal twee of drie klassen hoger spelen…
13 september geen training
Donderdag 13 september is er geen training in verband met de KNVB-bijeenkomst
diezelfde avond in het Groningse Hampshirehotel. Overigens kan er deze week wel
worden getraind, want dinsdag 11 september hervatten we de training op dinsdag!
Tot zover deze bijdrage. Het bestuur begroet je graag bij één van de activiteiten
het komend seizoen. We wensen iedereen veel plezier en fair play op en langs de
voetbalvelden!
Marcel Bellinga, secretaris
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In de schijnwerpers…
In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com

Naam: Danny Henk Reinder Meiring
Leeftijd: 20
Woonplaats: Groningen
Beroep: Opleiding Verzorgende
Favoriete stad: Barcelona
Vakantieland: Spanje, Duitsland, Italië
Beste boek, cd en/of film: Harry Potter, Lord of the Rings, Avatar, InTime.
Leukste CD, 21 van Adele ;-)
Favoriete website: www.facebook.com, www.twitter.com
Andere hobby’s: Ik vind ook altijd fijn om te schaatsen en zwemmen. Squashen ben ik
ook wel fanatiek in. Dat doe ik vaak als de winterstop is of in de zomer.
Scheidsrechter vanaf: Ik fluit als sinds mijn 13e, ben gevraagd door Henk Gorter om
de pupillen scheidsrechterscursus te volgen, daarna heb ik de BOS-cursus behaald in
2010 bij Henk Steenhuis (BOS-docent). Daarna heb ik nog 1 jaar gevoetbald bij GVAV
Rapiditas, voordat ik voor de KNVB ging fluiten, sinds vorig seizoen actief bij de KNVB.
Eigen voetbalverleden: Ik heb mijn hele jeugd bij GVAV-Rapiditas gevoetbald.
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Scheidsrechter geworden omdat: Ik ben door Henk Gorter scheidsrechter geworden.
Ik had altijd veel commentaar over scheidsrechters, en kreeg ook vaak kaarten voor
commentaar.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Mijn eerste wedstrijd voor de KNVB was De
Heracliden A1 - DWZ A1 op 23 april 2011, daarna heb ik een half seizoen in groep 23
gezeten, en in de winterstop ben ik naar groep 4 senioren gegaan, en aan het eind van
het seizoen mag ik deelnemen aan het ‘ontwikkelingstraject’.
Voorbeeld als scheidsrechter: Natuurlijk niemand anders dan Danny Desmond
Makkelie ;-)
Trainen: Ik train elke dinsdag en donderdag bij COVS Groningen, daarna drinken we
vaak nog gezellig wat
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Ik vind het heel
goed dat COVS trainingen organiseert. Ik verwacht dat COVS verder zijn activiteiten
uitbreidt om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren.
Wat wil je verder nog kwijt?: Ik wil Johan en Roel bedanken voor de leuke, gezellige en
harde trainingen bij de COVS. Verder wil ik Henk Gorter bedanken want dankzij hem ben
ik scheidsrechter geworden. En heb er veel plezier in nu!
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013
Het is alweer tijd voor een nieuw seizoen. Binnenkort worden ook de
maatwerkbijeenkomsten van de KNVB weer gehouden. En daar is de spelregeltoets een
belangrijk onderdeel. Voor rapporteurs zal gaan gelden dat ze de spelregeltoets met
goed gevolg moeten afleggen om te kunnen blijven functioneren. Elders in dit blad en
op onze site kun je lezen dat het aantal doorgevoerde spelregelwijzigingen minimaal is.
Om de spelregelkennis vast te houden gaan we er ook dit seizoen weer tegenaan met
de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Met zes rondes van telkens
vijf meerkeuzevragen die we zowel in dit blad als op www.covsgroningen.nl publiceren.
Vorig seizoen waren Bert Volders (categorie leden) en Colin Prooi (categorie niet-leden)
de beste deelnemers. Wie volgen hen op? We beginnen dit nummer meteen met twee
rondes.

Bert Volders (links) won vorig seizoen
de Roedersbokaal.
Ronde 1 (augustus 2012):
1. Een speler is geblesseerd geraakt, maar de scheidsrechter laat doorspelen,
omdat hij denkt dat de blessure niet ernstig is. De betreffende speler verlaat dan
het speelveld om verzorgd te worden. De bal is op dat moment aan de andere kant
van het veld. De scheidsrechter heeft de geblesseerde speler geen toestemming
gegeven het veld te verlaten. Hoe reageert de scheidsrechter als hij merkt dat de
geblesseerde speler het veld toch heeft verlaten?
a. Hij laat het spel doorgaan en neemt geen maatregelen tegen de geblesseerde
speler.
b. Hij fluit af, vermaant de geblesseerde speler en hervat met een scheidsrechtersbal
c. Hij fluit af, geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door het tonen van een
gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
d. Hij laat doorspelen, maar geeft de geblesseerde speler een waarschuwing door het
tonen van een gele kaart zodra de gelegenheid zich voordoet wegens het zonder
toestemming verlaten van het speelveld.
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2. In de rust wisselt team A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de
scheidsrechter gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap van de tweede
helft, beledigt de wisselspeler van A, die dus net het veld is ingekomen, de
scheidsrechter. Hij wordt daarop weggestuurd door het tonen van de rode kaart.
Mag de wisselspeler worden vervangen, als ploeg nog niet 3 x heeft gewisseld ?
a. Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, maar niet bij het begin van de
tweede speelhelft.
b. Dat zou wel mogen als de belediging buiten het speelveld had plaatsgevonden. In
deze situatie derhalve niet.
c. Dat mag wel. Het spel is nog niet hervat, de wissel is nog niet onherroepelijk.
d. Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld of geraakt.
3. Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door de
aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal even de voet
beweegt. Een tweede aanvaller schiet de bal vervolgens op het doel. Wat beslist de
scheidsrechter als de bal afgeweerd wordt en vervolgens alsnog in het doel wordt
geschoten?
a. Doelpunt
b. Doelschop
c. Overnemen vrije schop
d. Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij op de plaats waar de bal even met
de voet werd aangeraakt en een waarschuwing voor eerstgenoemde aanvaller door
het tonen van de gele kaart.
4. Mag een inworp geknield worden uitgevoerd?
a. Ja mits de uitvoering verder correct verloopt.
b. Ja mits de inworp maar op de juiste plaats wordt genomen.
c. Neen, een deel van elke voet moet op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan.
d. Neen, een deel van één voet moet op de zijlijn of op de grond achter de zijlijn staan.
5. Een veldspeler neemt de doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de
bal bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De veldspeler speelt de
bal nu binnen het strafschopgebied met de hand . Wat moet de scheidsrechter nu
beslissen?
a. Doelschop moet worden overgenomen.
b. Indirecte vrije schop op de plaats waar de veldspeler de bal voor de tweede keer raakt.
c. Strafschop voor de tegenpartij
d. Scheidsrechtersbal, op plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.
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Ronde 2 (september 2012):
1. Een speler loopt kwaad het veld uit zonder zich af te melden. De aanvoerder
meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De
scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen
overtreding heeft begaan, waarvoor veldverwijdering noodzakelijk was. Handelt
de scheidsrechter juist?
a. De scheidsrechter handelde juist, omdat betrokken speler zich niet had afgemeld bij
de scheidsrechter.
b. De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is
toegestaan.
c. De scheidsrechter handelde juist, indien het maximaal aantal wisselspelers is
gebruikt van het betreffende team.
d. De scheidsrechter handelde volledig juist.
2. Bij het nemen van een strafschop laat de nemer middels een schijnbeweging,
zonder zijn aanloop te onderbreken, de doelverdediger in de hoek duiken en
plaatst vervolgens de bal in de andere hoek van het doel. De scheidsrechter zal:
a. Een doelschop toekennen.
b. Zondermeer een doelpunt toekennen.
c. De strafschop laten overnemen en een waarschuwing geven aan de nemer door het
tonen van de gele kaart.
d. De nemer een waarschuwing geven door het tonen van een gele kaart en het
doelpunt toekennen.
3. Een speler bevindt zich op het speelveld nabij de zijlijn en gooit vandaar
een kluit modder naar een wisselspeler op de reservebank. Wat beslist de
scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij stuurt de speler die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van
de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar deze
speler stond.
b. Hij stuurt de speler die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van
de rode kaart en hervat het spel een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de
plaats waar de gooiende speler stond.
c. Hij stuurt de speler die de overtreding maakte van het speelveld door het tonen van
de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop voor de tegenpartij op
de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.
d. Hij geeft de speler die de overtreding maakte een waarschuwing door het tonen
van de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar
deze speler stond.
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4. De doelverdediger, die wil uittrappen en daaraan voorafgaand de bal op de
vlakke hand heeft liggen, ziet plotseling een aanvaller achter hem vandaan
komen, die de bal met zijn hoofd in het doel kopt. Hoe zal de scheidsrechter hier
het spel laten hervatten?
a. Gewoon aftrap na geldig doelpunt. Hier is niets onreglementairs gebeurd.
b. Met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen.
c. Met een indirecte vrije schop wegens het belemmeren van de doelman om de
bal weer in het spel te brengen.
d. Doelpunt wordt afgekeurd en de koppende speler zal worden bestraft met een
gele kaart.
5. Tijdens een oponthoud geeft de aanvoerder aan dat hij wil wisselen. Als de
vervangende speler van het speelveld is en de wisselspeler het speelveld heeft
betreden, maar voordat het spel is hervat, ziet de trainer dat een andere speler,
zonder dat het de bedoeling was, de te vervangen speler heeft vervangen.
Hij roept deze speler terug om alsnog de beoogde speler in te zetten. Is dit
toegestaan?
a. Ja want het spel is nog niet hervat en de wissel dus nog niet onherroepelijk.
b. Dit is alleen toegestaan als het de doelverdediger betreft.
c. Nee, dit is nooit toegestaan.
d. Dit is toegestaan,indien het betreffende team nog niet het maximaal aantal
wissels heeft gebruikt.
Je kunt je antwoorden tot 1 oktober mailen naar klaassmith@home.nl of per post naar
Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Antwoorden via www.covsgroningen.nl
kan ook. Veel succes!
Klaas Smith
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Ingezonden: Grunnegers in Denemarken
Net als vorig jaar ging ook dit jaar weer een groep Nederlandse scheidsrechters naar de
prestigieuze Dana Cup in Hjörring, in het noorden van Denemarken. Onder de groep van
18 Nederlanders bevonden zich ook de ‘Groningers’ Marc van der Haak, Sam Dröge, Marije
Deuring, Wouter Horst, Mels Klabbers, Robert de Wit en Luuk van Dijk. Voor Marc, Wouter
en Mels betekende dit hun eerste ervaring met de Dana Cup, terwijl Sam, Marije, Robert en
Luuk er eerder al actief zijn geweest.
De groep Groningers vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag om de reis van
800 kilometer naar Hjörring zo snel mogelijk af te kunnen leggen. Net als vorig jaar
overnachtten we in Hjörring samen met de 200 andere scheidsrechters in een tennishal,
aan de rand van het complex waar het merendeel van de vijftig velden gevestigd is. Naar
ieder veld rijdt een aparte pendeldienst, die ervoor zorgt dat spelers en arbitrage op tijd
aanwezig zijn. Eer doen meer dan 850 teams mee aan het toernooi, uit alle delen van de
wereld: Brazilië, Maleisië, Eritrea, Mexico et cetera. Dit gold ook voor de scheidsrechters,
want er waren ook collega’s actief uit Hongkong, Estland, Roemenië en zo’n beetje alle
Scandinavische en West-Europese landen.
In Denemarken aangekomen waren de zaterdag en zondag nog vrije dagen. Sommigen
kozen voor een dagje in de sauna en het zwembad of bezochten een voetbalwedstrijd uit
de Deense eredivisie, terwijl anderen uitstapjes planden naar Skagen of Frederikshaven.
Ook mocht het inmiddels traditionele welkomstdrankje voor alle scheidsrechters in het
muziekcafé in Hjörring natuurlijk niet ontbreken. Dit betekende ook het terugzien van
eerder ontmoette scheidsrechters van overal ter wereld.
Maandagochtend vond dan de jaarlijks terugkerende briefing plaats. De organisatie
vertelt dan voornamelijk aan de nieuwe scheidsrechter hoe alles werkt bij de Dana Cup

Staand vlnr Robert de Wit, Sam Dröge
en Marije Deuring. Gehurkt Marc van der
Haak, Mels Klabbers, Wouter Horst en
Luuk van Dijk
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wat betreft het eten en de veldindelingen. Ook kregen we
hier de aanstelling voor eerste dagen! Over het algemeen
mochten we als groep niet klagen over de aanstellingen.
Ondanks de twee wat negatievere ervaringen, brengen ook
de wedstrijden met teams uit Zuid-Amerika of Afrika immers
altijd wat extra’s met zich mee.
Tijdens het toernooi spelen teams in grote poules. De
bovenste helft van de poule gaat hierna door naar het
A-toernooi en de onderste helft naar het B-toernooi.
Uiteindelijk ontstaan hier dan finales in zowel het A- als
B-toernooi uit. Ondanks onze relatief kleine groep hebben we
veel mooie wedstrijden mogen leiden en zelfs meerdere halve
finales in volledig Nederlandse trio’s. Later in de week hadden
we verrassend veel ‘jongens onder 19’. Marc en Wouter waren
in het trio actief dat twee kwart/halve finales in het A-toernooi
mochten leiden. Robert was actief bij een halve finale in het
B-toernooi.

Vlnr Marc, Mels en Wouter

De week werd afgesloten met de finales op vrijdag en
zaterdag in het stadion van Fortuna Hjörring, de vrouwenclub
uit de stad die bijna jaarlijks in de Champions League voor
vrouwen speelt. Van de 18 Nederlandse scheidsrechters
waren maar liefst 8 ingedeeld om een finale te leiden, onder
wie twee Groningers. Voor de Dana Cup een ongekend hoog
aantal. Vanuit Groningen was Marije assistent van een Engelse
Marije en Sam in
scheidsrechter bij de A-finale van de meisjes onder 17 tussen
verenigingskledij…
twee Noorse teams. De A-finale van de jongens onder 17
tussen een Duits en Frans elftal stond onder leiding van Sam met 2 assistenten elders uit
Nederland. Ook de finale van de jongens onder 16 stond onder leiding van een Nederlands
trio; hier was alleen noorderling en donateur Niels Zeeman bij betrokken.
We kunnen als groep terugkijken op een prachtig toernooi. Het weer speelde hier natuurlijk
ook een rol bij. De temperaturen lagen dan wel iets lager dan hier in Nederland, maar we
hebben niet eens regen gehad. Op de laatste avond hebben we de week afgesloten met
een etentje met alle Nederlanders. Hieruit kunnen we concluderen dat we een geweldige
week hebben gehad met veel gezelligheid, goed teamwork en mooie wedstrijden.
Marije Deuring
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Ingezonden: ‘Zeuven nuvere doagen in Zweden’
30 juni 2012. Een groep van achttien scheidsrechters trekt naar Zweden. Een kleurrijke
groep, waarin (assistent-) scheidsrechters uit heel Nederland vertegenwoordigd zijn, is
gevraagd om wedstrijden te gaan leiden voor de Storsjö-Cup. Ook uit Groningen. Paul
Lips, Jan-Willem Bouw, Robert Jager en donateur Rik Berends hebben de lange weg naar
Zweden afgelegd. Een kort verslag van hun ervaringen …
“Lips! Lips! Kappen nu!’ Rik Berends ontwaakt ruw uit zijn slaap. Hij is zijn, toch al
dramatisch liggende, bed uitgegooid door twee andere COVS Groningen leden.
Voetbalhumor. Paul en Jan-Willem kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Ook Rik
heeft enige minuten later moeite zijn lachen in te houden.
Het was een ontzettend mooi toernooi! Vele sportieve hoogtepunten, verschillende
nationaliteiten en een ontzettend hechte groep maakte Storsjö Cup 2012 één van de
meest succesvolle tot nu toe. De Nederlanders hadden zelfs de eer om de prestigieuze
onder de 16 finale te fluiten, helaas zonder Groningse inbreng.
Wel werden er verschillende andere finales gefloten, wat ook voor trots zorgde.
Vertederend was de manier hoe Paul de G-finale tussen de één-na-laatst en laatst
geëindigde teams floot. Tijdens de 2e helft probeerde een jongen met een down
syndroom hem te zoenen, midden op het veld. Stiekem lachte hij, onder zijn normaal zo
strenge gezicht.
Rik beleefde zijn hoogtepunt bij een wedstrijd tussen twee Noorse teams. Eén daarvan
hadden sfeeracties waarbij zij, ondersteund door koeienbellen, keihard monotoon
‘Bya-Fosen! BYA-FOSEN!’ produceerden. En dit gedurende de hele wedstrijd. Berends
heeft zijn eerste drie consults bij Beter Horen er inmiddels opzitten. Net als zijn held Luis
Suarez.
Ach. Het was ontzettend leuk allemaal. Mooie dingen meegemaakt, mensen leren
kennen en de ervaring mogen hebben om in trio’s de wedstrijden te mogen leiden.
Nieuwoldenaar Robert Jager beschreef dit perfect: ’’Zeuven nuvere doagen in ’Zweden,
das nait maal!’’. En zo is het maar net!
Rik Berends
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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				
Marcel Bellinga			
Voetbalvereniging C.V.V.B.		
Robert van Dorst			
Klaas Mulder 			
Henk Renken
Jan Kamps			
Felix Nordhauzen			
Martin Schipper			
Truus Visser			
Eddy en Marjan Kamphuis 		

Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga
Thom van Wijk
Valley Dusink
Steenhuis Tuinontwerpen
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij
Jacob Hettinga
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 Johan
Suurd (06-22227883), 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
Traningspak, groen-zwart, merk Erima		
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor
Sweater, zwart met logo			
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Paraplu, zwart met verenigingslogo		
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO
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Column door Tiamo
Nooit meer deelnemen is ook een optie
Na de vakantie weer aan het werk op de fiets en dan door drie concurrenten
voorbij gereden op de brug bij het Emmaviaduct. Dus ik ben nummer 4. En alleen
een zwemdiploma A. Wel een mooie tocht. Roeiers in het Hoendiep die uitpuffen
na een slijtageslag. En ik ben uitgeslapen, nu Mart Smeets niet meer dagelijks op
de buis verschijnt. Wat een vakman! Ik ben voor en niet tegen hem.
Eindelijk kan ik de achternaam van Ranomi foutloos uitspreken. En het is ‘us Epke’
geworden. Zelf een beetje trots op mijzelf vanwege het feit dat ik werd benaderd
voor de vriendschappelijke wedstrijd Zuidhorn 1 – Hunsingo 1. Iemand van de
scheidsrechtersvereniging heeft dan ook aan mij gedacht. Weliswaar op plaats 4 in
de pikorde van de oudere referees, maar toch.
Je kunt (voor sommigen moet) goud winnen. De meesten hebben alleen
deelgenomen. Ik behoor tot de 3e categorie: niet deelnemen. Echter, er is nog
een 4e categorie. Rond de opening van de Olympische Spelen is in dezelfde stad
Londen een Brit gevonden die 3 jaar dood voor zijn TV heeft gezeten met om hem
heen de ongeopende Kerstcadeaus. Zijn lichaam was gemummificeerd. Derhalve
zelfs niet geschikt om stuurman van de 8 te worden. Zijn TV stond overigens nog
aan. Zeker niet bij Saturn of de Mediamarkt gekocht.
Na de 1e werkdag reed ik weer terug naar huis. Dit keer een afdaling in mijn eentje.
Het water lag stil. Ik moet mij nog wel opladen voor Eredivisie Live. Niet helemaal
over de klap van de EK heen gekomen. Denkend aan mijn
vrouw, die mij gaat verrassen met een fantasierijk etentje, troost
ik mij met de gedachte: nooit meer deelnemen is ook nog
een optie
Tiamo
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