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

Trainers
Stop er maar mee. Met het maken van afspraken tussen trainers en scheidsrechters
over meer wederzijds respect. Trainers doen toch wat ze willen. En vergeten alle
fatsoensnormen als het eens een keer tegenzit. Beter gezegd: als ze het niet eens zijn
met een beslissing. Denk aan de heren Verbeek en Rutten. Vreemd genoeg hoor je ze
nooit als een foutieve arbitrale beslissing in hun voordeel uitvalt. Hoezo, boter op je
hoofd?
Tuurlijk mag een trainer best zeggen als hij van mening is dat een scheids een fout heeft
gemaakt. Maar wel op een normale manier graag! Al dat theater eromheen zegt meer
over de trainer in kwestie dan over de kwaliteit van de arbitrage.
Trainers hebben een voorbeeldfunctie voor spelers en publiek. Maar vergeten dat
onder druk van het moeten presteren en onder druk van emoties. Dus het maken van
afspraken heeft geen zin. Aanpakken die trainers die te ver gaan. KNVB, doe er wat aan!
Of kunnen we wel enig respect tonen heren trainers? We zijn immer allemaal gek op
hetzelfde spelletje…

In deze Aftrap onder andere: Harm Frikken overleden (7), Jochem Kamphuis
maakt debuut eredivisie (11), Jurjen Kaper in de schijnwerpers (18), nieuwe strijd
om Johan Roeders spelregelkampioenschap (20), fluiten in het buitenland (24)
en de column van Tiamo (32).

w w w.covsgroningen.nl

1

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 31, nummer 4/5

(oktober/november 2011)

Verenigingskalender 2011
Maandag
21 november
		
Maandag
12 december
Zaterdag
17 december
Donderdag
22 december
Zaterdag
07 januari
Vrijdag/zondag 13-15 januari
Dinsdag
17 januari
Maandag
06 februari
Maandag
14 februari
Maandag
05 maart
Donderdag
08 maart
Vrijdag
17 maart

Grote clubavond met mental coach Rene Felen,
20.00 uur (GRC-clubhuis)
Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Jaarafsluiting met warm en koud buffet, 19.00 uur (GRC)
Laatste training 2011, 19.45 uur (GRC)
Nieuwjaarsinstuif, 15.30 - 17.30 uur (GRC)
Technisch weekeinde Ameland
Eerste training 2012, 19.45 uur (GRC)
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
KNVB-bijeenkomst, 18.30 uur (GRC)
Noordelijke spelregelfinale

Trainingen elke dinsdag en donderdag
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 19.45-20.45 uur, op het kunstgras van
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers zijn Johan Suurd, Roel Bellinga 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, Bert Volders, KNVB
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
Martin Schipper, penningmeester, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl
Alfons de Graaf, interne organisatie, 06-22529759 / a.de.graaf@rug.nl
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marcel Boekholt, aspirant-lid, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl
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 wordt vrienden op Facebook.
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio december. Uw bijdragen kunt u tot 5 december aanstaande naar het
redactieadres sturen/mailen.

2

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 31, nummer 4/5

(oktober/november 2011)

Teamontwikkelaar FC Groningen 21 november te gast
op clubavond
Wanneer ben je als scheidsrechter op je best? Wat kun je op mentaal gebied doen om
nog beter te presteren? Interessante thema’s die maandag 21 november aanstaande aan
bod komen tijdens de grote clubavond in het GRC-clubhuis. Spreker is niemand minder
dan mental coach Rene Felen, die als teamontwikkelaar onder andere aan FC Groningen
verbonden is. Meer weten over deze boeiende clubavond? Blader dan snel naar pagina 5.

Al tientallen aanmeldingen Sportweekend Ameland 2012
Hetzelfde mooie waddeneiland Ameland, een nieuw (gezellig) hotel, een krachtig en
intensief programma. Ingrediënten voor het veertiende technische weekeinde van onze
vereniging. Inmiddels hebben enkele tientallen leden zich ingeschreven, dus Ameland
here we come again! Aanmelden kan nog steeds, dus lees verder op pagina 8.

FC Grootegast winnaar fair play prijs 2010-2011
De fair play prijs 2010-2011 wordt binnenkort uitgereikt aan FC Grootegast. De groenwitten bleken over het afgelopen seizoen het sportiefst van al onze 86 donateurverenigingen. In district Noord kwamen ze tot de 4e plaats. GSAVV Forward en
GEO eindigden als nummer 2 en
3. Alles weten over deze sportieve
verenigingen? Ga dan door naar
pagina 13.

De eerste selectie van FC Grootegast

Ledenonderzoek COVS Noord: leden Groningen erg tevreden!
Afgelopen voorjaar/zomer werden alle 800 COVS-leden in district Noord uitgenodigd
deel te nemen aan een groot ledenonderzoek. Er werd gekeken wat leden belangrijk
vinden, hoe tevreden ze zijn en hoe ze tegenover samenwerking tussen verschillende
scheidsrechtersverenigingen staan. Het leverde een schat aan informatie op. Belangrijkste conclusies? De leden van Groningen en Omstreken zijn erg tevreden én zijn voor
samenwerking met andere verenigingen. Vanaf pagina 15 kun je er alles over lezen.
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Trainingen gaan door tot aan de kerst
De trainingen op dinsdag en donderdag gaan dit kalender- en verenigingsjaar 2011
door tot aan de kerstdagen. De laatste training is dan ook donderdag 22 december
aanstaande. Na afloop wordt het jaar met een hapje en drankje afgesloten. Op dinsdag
17 januari wordt de training vervolgens hervat. De trainingen blijven in 2012 op dinsdag
en donderdag van 19.45 – 20.45 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn.

Sinterklaas toch niet naar Groninger scheidsrechters…
Sinterklaas komt begin december niet langs bij de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
Onze oproep aan alle kinderen en kleinkinderen van
leden was misschien te laat, of de kids waren al te druk
om de goedheiligman elders te ontmoeten… Volgend
jaar nieuwe kans, we zullen de Sint en zijn Pieten dan
weer uitnodigen!

Wist u dat…?
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Marije Deuring een wedstrijd op de fluit van het broertje van Sam Dröge
gefloten heeft?
Richard Brondijk bij Eredivisie Live door het leven gaat als Kees Brondijk?
de naam Kees Brondijk in beeld kwam bij het duel Heerenveen – De Graafschap?
veel leden inmiddels actief zijn op facebook?
ook onze vereniging daar te vinden is?
we ook op twitter (@COVSGroningen) actief zijn?
je volgens Kristian Bakkelo prima kunt ontbijten bij MacDonalds?
leden blij waren dat Alex Traa onlangs weer achter de bar stond?
ze anders de gehaktbal niet zo lekker vonden?
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Clubavond 21 november: wanneer ben je op je best?
De traditionele grote clubavond dit najaar staat in het teken van mentale voorbereiding
van een scheidsrechter. Spreker is mental coach Rene Felen. Hij is verbonden aan
TrippleWinSport en bovendien als teamontwikkelaar actief voor onze eigen FC
Groningen. Hij zal tijdens de clubavond thema’s behandelen als ‘wanneer ben ik op mijn
best?’, jezelf veilig voelen’ en ‘energie winnen of verliezen’. Rene heeft aangekondigd
hierbij de interactie met de zaal te zullen zoeken. Op voorhand dus een boeiende en
veelbelovende avond!
De clubavond op maandag 21 november wordt gehouden in het GRC-clubhuis op
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Naast de bijdrage van Rene Felen zal er kort
worden stilgestaan bij het komende technische weekeinde op Ameland en zijn in de
stand alle clubartikelen verkrijgbaar. De avond begint om 20.00 uur.
Het volledige programma is als volgt:
19.30 uur – ontvangst
20.00 uur – opening door voorzitter Robert van Dorst
20.05 uur – Sportweekend Ameland door
HenkSteenhuis/Johan Suurd
20.10 uur – Inleiding Rene Felen, TrippleWinSport
21.00 uur – pauze
21.20 uur – vervolg inleiding Rene Felen
21.55 uur – afsluiting en start derde helft
We begroeten je graag op 21 november!

Rene Felen

Bas Nijhuis en Coen Droste op clubavond in april
De volgende grote clubavond zal begin april worden gehouden. Precieze datum
maken we later bekend. Te gast zijn dan internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis
en assistent-scheidsrechter Coen Droste. Bas & Coen maken er een waar spektakel
met een serieuze noot van, dus zorg dat je ook daar bij bent….
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Jaarafsluiting 17 december

Uitgebreid buffet als afsluiting verenigingsjaar
Zaterdag 17 december sluiten we het verenigingsjaar 2011 op ongedwongen wijze
af. Dat doen we met een gezellige avond met eten & drinken, klaverjassen, sjoelen
en darts. Er zal een warm en koud buffet worden geserveerd. We hopen dat iedereen naar het GRC-clubhuis komt om 2011 op passende manier uit te luiden.
De ‘jaarafsluiting 2011’ begint om 19.00 uur. Liefhebbers kunnen klaverjassen, sjoelen of
darten. Overigens zijn leden die gewoon een drankje aan de bar willen drinken ook van
harte welkom. Halverwege de avond is het tijd voor het buffet. Nadat iedereen zijn buikje
vol heeft kunnen eten, gaan we nog even verder klaverjassen, sjoelen en darten. Aan het
einde van de avond krijgen de beste drie kaarters, sjoelers en darters een prijs. We verwachten rond 23.00 uur de avond af te kunnen sluiten.
Slechts vijf euro
U bent er toch ook bij op 17 december? Alle aanwezigen wordt een kleine bijdrage van
slechts vijf euro gevraagd (op de avond zelf contant af te rekenen). Hiervoor krijgt u dus
een gezellige avond met buffet en (als u goed kaart, sjoelt of dart) nog een leuke prijs.
Gewoon komen dus, om 19.00 uur naar het GRC-clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in
Groningen. Uiteraard is ook uw partner van harte uitgenodigd.
Aanmelden kan nu…
We willen u vragen uiterlijk 9 december even te laten weten of u komt. Dit in verband
met het buffet. Dat kunt u doen door onderstaand strookje ingevuld op te sturen naar
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, postbus 6039, 9702 HA Groningen.
Of mail: covsgroningen@gmail.com. U krijgt geen bevestiging, dus we zien u na aanmelding graag 17 december!
[ ]
[ ]

JA, ik ben van de partij bij de jaarafsluiting 2011 op 17 december
Ik kom met ….. personen (aantal invullen)
NEE, ik ben niet aanwezig op 17 december,
omdat ………………… …………………………………………………………………………….

NAAM			
ADRES			
POSTCODE/WOONPLAATS
MAILADRES		
OPMERKINGEN		

:
:
:
:
:
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In memoriam: Harm Frikken
‘Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren (S. Dali)’, zo stond er boven het
overlijdensbericht van Harm Frikken. Harm overleed 10 september jongstleden, op
75-jarige leeftijd. Degenen die hem in zijn actieve periode hebben meegemaakt, zullen
Harm als een echte doener herinneren. Als een aardige man bovendien, die vaak op
trainingen en andere activiteiten aanwezig was.
Als vrijwilliger was Harm onder andere actief op gebied van technische zaken, bijvoorbeeld als begeleider van het COVS-voetbalteam en in de organisatie van het voetbaltoernooi om de Lammert Hummelbokaal, dat onze vereniging jarenlang organiseerde.
De laatste jaren zagen we Harm vooral op kaartavonden en de jaarvergadering. Zoals de
vergadering van maart dit jaar. Harm werd daar onderscheiden in verband met zijn
veertig jarig lidmaatschap. We zijn blij dat we dat nog hebben mogen doen.
We wensen zijn kinderen Pim en Wil, verdere familie en vrienden sterkte met het verwerken van het verlies en herinneren ons Harm als een echte COVS-er.
Marcel Bellinga, secretaris

In maart 2011 kreeg Harm (links) de speld die hoort bij het
veertig jarig lidmaatschap.
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Nieuw hotel en afwisselend programma voor
Sportweekend Ameland 2012
Het veertiende technische weekeinde op waddeneiland Ameland wordt van vrijdag 13
tot en met zondag 15 januari 2012 gehouden. Henk Steenhuis, Johan Suurd en Alfons
de Graaf hebben opnieuw een interessant, nuttig, leerzaam en ongetwijfeld gezellig
programma samengesteld. Met drie trainingen van 1,5 uur (of wandelroutes voor de
deelnemers die niet kunnen trainen), een blok spelregels, een gezellige sportquiz (met
daarin onder andere spelregelvragen) en een aantal technische onderdelen. Bovendien is
er aandacht voor communicatie, met medewerking van Robert de Wit. Aanmelden is nu
mogelijk via www.covsgroningen.nl.
De deelnemers verblijven in januari 2012 in Hotel Ameland. We zijn hier voor de eerste
keer te gast. Hotel Ameland is een 3-sterren hotel, centraal gelegen tussen het dorp Nes
(10 minuten lopen) en het brede Noordzee-strand (10 minuten lopen), met de 'rug' tegen
het Nesserbos. De ideale uitvalsbasis voor het technisch weekeinde dus! Vanuit de
kamers met dakterras heb je vanaf het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad en het
dorp Nes. Met de keuze voor dit gezellige hotel gaan we terug naar de basis: alle faciliteiten onder één dak, een intieme sfeer en prima kamers en maaltijden. Het gehele hotel
staat exclusief tot onze beschikking.
Deelname kost 185 euro. Daarvoor krijgen de deelnemers reis per bus en boot, verblijf
in het hotel (2 nachten) met ontbijtbuffet, welkomstsandwich en drie warme maaltijden.
Bovendien heeft iedereen het gehele weekeinde een fiets tot zijn of haar beschikking. En
natuurlijk de nodige gezelligheid. De eerste tientallen aanmeldingen zijn inmiddels binnen, maar er kunnen nog meer mensen mee. Ga dus snel naar www.covsgroningen.nl om
je in te schrijven!
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Het volledige programma van Ameland 2012
Vrijdag 13 januari 2012
07.30 uur -- verzamelen & koffie, GRC-clubhuis, Corpus den Hoorn
08.00 uur -- vertrek naar Holwerd per touringbus van Drenthe Tours
09.30 uur -- overtocht met boot van Holwerd naar Ameland
10.45 uur -- aankomt hotel Ameland in Nes - Ameland
10.55 uur -- koffie/thee + sandwich en kamerindeling
12.15 uur -- gezamenlijk vertrek naar training (anderhalf uur)
15.00 uur -- nieuwe spelregels, door Klaas Smith
16.00 uur -- vrije tijd
17.30 uur -- sportquiz (ronde 1)
18.30 uur -- winterbuffet
20.30 uur -- technische instructie
Zaterdag 14 januari 2012
09.00 uur -- ontbijt
10.30 uur -- trainen (anderhalf uur) of
wandelroute Eendenkooi
14.00 uur -- communicatietraining
15.00 uur -- bezoek voetbalwedstrijd Geel Wit Ameland of nevenprogramma
17.45 uur -- sportquiz (ronde 2)
18.30 uur -- Indisch buffet
20.30 uur -- technisch programma: 'Kijk naar... en bemoei je met jezelf'
22.00 uur -- het is dit jaar leuk om in het hotel te blijven of ...?
Zondag 15 januari 2012
10.00 uur -- ontbijt en speech Theo Kok
11.00 uur -- sportquiz (ronde 3)
12.30 uur -- laatste training of gezamen
lijke wandeling
14.00 uur -- met mountainbike of tandem
naar restaurant De Boerderij
in Ballum (daar uitslag
sportquiz)
16.15 uur -- uitkwartieren
16.45 uur -- Mediterraans buffet
18.30 uur -- terugreis met boot en bus
20.45 uur -- aankomst in Groningen (GRC).
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Ingezonden: bedankt
Ik wil iedereen die na mijn val en de daarop volgende periode van herstel aandacht aan
mij heeft besteedt, hartelijk danken. De vereniging wil ik bovendien voor de mooie
bloemen bedanken. Het gaat inmiddels de goede kant op!
Carla Mulder

Scheidsrechtersvrienden,
Langs deze weg wil ik de trainingsgroep en het bestuur bedanken voor de bloemen die ik
onlang mocht ontvangen. Bedankt!
Henk Mulder

Bedankt voor de geweldige bos bloemen die Annie mocht ontvangen in Coendershof!
Annie en Age de Goede

Bedankt voor de bloemen die ik na mijn operatie mocht ontvangen, inmiddels gaat het
weer goed met me!
Nel Bellinga

Ik wil het bestuur en de trainingsgroep graag bedanken voor de mooie bos bloemen die
we mochten ontvangen na de geboorte van onze dochter.
Richard Brondijk

Geboortenieuws: Dylano en Meike
Er is weer geboortenieuws. Op 18 augustus is Dylano geboren, zoon van Lisanne Nieborg
en Simon Jager. En op 21 oktober kwam Meike te wereld, dochter van Marlies Krikke en
Richard Brondijk. We feliciteren de gelukkige ouders en hopen Dylano en Meike in de
toekomst ook eens bij de vereniging te kunnen begroeten en bewonderen!
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Jochem Kamphuis maakt debuut in eredivisie
15 oktober jongstleden was sinds lange tijd weer eens een scheidsrechter uit de stad
Groningen actief in de eredivisie. Onze eigen Jochem Kamphuis mocht debuteren met
Heerenveen – De Graafschap. En deed dat kennelijk prima, want een week later volgde
wedstrijd nummer 2 met Excelsior – Heracles Almelo. Jochem, van harte en op naar de
top!. We zijn trots op je!

Jochem Kamphuis

Eigen reclamebord langs hoofdveld GRC
Sinds deze zomer hangen we als vereniging met een tien meter lang reclamebord langs
het hoofdveld van GRC. Cadeautje van onze ‘huisbaas’. Op het bord maken we reclame
voor onze website. Met dank aan GRC, Henk Steenhuis en Klaas Mulder…

Volg ons ook op twitter,
facebook en hyves
De scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gaat met de tijd mee. We zijn dus
niet alleen met een eigen website online te vinden, maar ook actief op twitter, facebook
en hyves. Twitter je ook, volg ons dan (@COVSGroningen) of wordt vrienden van de
vereniging op facebook en hyves. Onze hyves-pagina gaan we binnenkort pimpen, dus
wat dat betreft nog even geduld…
Alles weten over mentale voorbereiding op een wedstrijd? Kom dan naar de grote
clubavond op 21 november aanstaande in het GRC-clubgebouw, met FC Groningenteamontwikkelaar Rene Felen!
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Doe ook mee aan de reanimatietraining en redt levens
De jaarlijkse reanimatietraining is maandag 6 februari 2011. Het is een prima manier om
ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een levensbedreigende situatie. Dus
doe mee en weet hoe je levens kunt redden! De deelnemers kunnen een praktijkgerichte
training van docent Wim Grimberg verwachten. Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De training is gericht op het herkennen van een levensbedreigende
situatie en het handelen volgens protocol. Zo komen tijdens de training aan bod:
de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en
een circulatiestilstand
het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.
Bij succesvolle afronding ontvangen alle deelnemers na afloop het officiële
NHS-reanimatie-certificaat. De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van
19.30 – 22.30 uur. Deelname kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en relaties
van de Scheidsrechtersvereniging en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of
collega’s die mee willen doen? Nodig ze uit en schrijf ze in. Wil je meedoen? Stuur dan
voor 24 januari 2011 een mail naar covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je
het verschuldigde bedrag voldoen.

De deelnemers van vorig jaar.

Bezoek regelmatig www.covsgroningen.nl
Heb je onze website www.covsgroningen.nl al in je favorieten staan? Check de site
regelmatig voor het laatste verenigingsnieuws, de wekelijkse spelregelvraag, de
aanstellingen van jezelf en je collega-scheidsrechters, de verenigingsagenda, foto’s
van al onze activiteiten, aanmelden voor Ameland, het downloaden van onze eerdere
clubbladen en nieuwsbrieven, artikelen op gebied van spelregels, informatie over ons
volledige dienstenpakket en de stelling van de maand… Kortom: www.covsgroningen.nl!
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FC Grootegast winnaar fair play prijs 2010-2011
Voetbalvereniging FC Grootegast heeft de fair play prijs 2010-2011 van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gewonnen. De prijs wordt
binnenkort uitgereikt. FC Grootegast liet in het klassement over vorig seizoen
85 andere voetbalverenigingen uit stad en ommeland achter zich. De studenten van
GSAVV Forward en GEO eindigden als tweede en derde. Hoewel wij ook begrijpen
dat voetballers liever kampioen worden dan dat ze de sportiviteitsprijs winnen,
willen we via deze prijs toch het belang van fair play promoten en sportief gedrag
belonen en stimuleren.
De voetballers van de elf in competitieverband uitkomende teams van FC Grootegast waren
in het seizoen 2010-2011 het meest sportief van alle 86 bij de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken aangesloten clubs uit de provincie Groningen. De elf teams
kwamen tot een ‘strafgemiddelde’ van 4,68. Minst sportief waren de voetballers van vv.
Groningen. In de top van het klassement komen we veel verenigingen tegen die ook
afgelopen jaren hoog scoorden, zoals Glimmen, Loppersum en Wilper Boys. Verrassend is de
hoge klassering van Velocitas, aangezien die voorheen vaak laag geklasseerd stonden.
De top-10 over het seizoen 2010-2011
ziet er als volgt uit:
01. FC Grootegast
02. GSAVV Forward
03. GEO
04. Velocitas
05. Glimmen
06. Lycurgus
07. Loppersum
08. Warffum
09. De Wilper Boys
10. De Heracliden

De prijs werd vorig jaar tijdens de grote clubavond door Raymond van Meenen uitgereikt
aan de voorzitter van De Wilper Boys.

Om tot een winnaar te komen, wordt een klassement opgemaakt aan de hand van een
puntensysteem. Daarin wordt gekeken naar de grootte van de club, kaarten en overige
strafzaken. De prijs is dus voor de hele vereniging (niet alleen voor het 1e)! In het hele
district wordt door de gezamenlijke scheidsrechtersverenigingen hetzelfde systeem
gehanteerd. In dat klassement behaalden FC Grootegast en runner-up GSAVV Forward de
vierde en vijfde plaats, achter drie Friese verenigingen.
Van harte!
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Onwennige start maatwerkbijeenkomsten KNVB
Vernieuwing wordt niet altijd met open armen verwelkomd. Dat verklaart wellicht de
onwennigheid en wisselende reacties op de maatwerkbijeenkomsten van de KNVB. Want
over het principe (belonen van meedoen aan de activiteit in plaats van bestraffen van het
niet halen van een test of toets) kan toch niemand negatief zijn?
De maatwerkbijeenkomsten bestaan uit een training, een ‘technische instructie’ aan de
hand van beelden en een spelregeltoets aan de hand van beelden. Deelname aan de
training en de rest van de bijeenkomst levert punten op en per foute spelregelvraag
wordt 3 puntjes van een basisscore van 30 afgetrokken. In totaal kun je 100 punten halen,
welke meetellen als één rapport bij het beslissen over promotie of degradatie.
6 oktober jongstleden was één van de eerste bijeenkomsten nieuwe stijl in Groningen,
waar onze vereniging gastheer was voor 65 scheidsrechters uit de groepen 2, 3 en J1.
Zoals gezegd, met wisselende geluiden. Voor scheidsrechters en KNVB in elk geval een
leerzame start. Op de foto’s een korte indruk in beeld…
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Leden geven Groningen en Omstreken bijna een 8
Afgelopen week zijn de resultaten van het grote ledenonderzoek onder alle 800
leden van COVS Noord gepresenteerd. De Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken komt zeer goed uit het onderzoek. Leden zijn tevreden over de
verschillende faciliteiten en spreken lovende woorden over de vereniging. De
vereniging wordt met een gemiddelde cijfer van 7,94 gewaardeerd. Leden staan
positief tegenover samenwerking met andere COVS-verenigingen. Daarmee
steunen de leden de afgelopen jaren uitgedragen visie van het bestuur. De twaalf
Noordelijke COVS-verenigingen gaan op basis van het onderzoek met elkaar in
gesprek om te kijken op welke wijze meer samenwerking mogelijk is.
Ruim zestig procent van de 800 leden van de twaalf COVS-verenigingen hebben de
vragenlijst afgelopen voorjaar/zomer ingevuld. Voor onze vereniging vulde ruim 53%
de vragenlijst in. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief. Het
onderzoek biedt veel informatie, bijvoorbeeld over de opbouw van ons ledenbestand.
Ruim 72% is nog actief als voetbalscheidsrechter of assistent op het veld, terwijl 5,50 %
in de zaal actief is. Bijna 14% is rapporteur. Zo'n 15% is niet meer in enige functie actief.
Qua leeftijd is Groningen en Omstreken een jonge vereniging, zeker in vergelijking met
de andere Noordelijke verenigingen, waar de gemiddelde leeftijd veel hoger ligt. Van alle
leden van Groningen en Omstreken is ruim 30% tussen de 15 en 34 jaar jong. Ruim 13% is
nog tussen de 35-44. De rest is ouder. De jeugd blijkt vaker deel te nemen aan activiteiten
en is ook in grotere mate voor samenwerking met andere verenigingen.
92% voor samenwerking
Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het teruglopende ledental van veel
COVS-verenigingen. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Waar de COVS landelijk tien jaar
geleden nog zo'n 7500 leden had, zijn dat er nu nog circa 5500. In Noord is de daling
bovendien veel groter. Daarnaast is het ledenbestand bij veel verenigingen vergrijsd.
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Onze vereniging is uitzondering: we hebben juist meer leden dan 10 jaar geleden en
hebben bovendien relatief veel jonge leden! Met het oog op de geringe ledenaantallen
van veel verenigingen was één van de belangrijkste onderzoeksvragen of men voor
of tegen samenwerking met andere COVS-verenigingen is om het bestaansrecht te
vergroten. Over heel COVS Noord gaf ruim 91% aan voor samenwerking te zijn, voor onze
vereniging ligt dat zelfs op ruim 92%.
Hoge scores Groningen
In het onderzoek werd gevraagd welke faciliteiten leden belangrijk vinden. Onze
leden vinden 'een actieve vereniging', juridische bijstand, trainingsmogelijkheden,
vertegenwoordiging naar de KNVB, informatievoorziening, kennis en clubavonden
het belangrijkst. Ontspanningsactiviteiten, lidvoordelen (kortingen e.d.) en sportieve
aangelegenheden (zoals deelname aan de COVS-voetbaltoernooien) vinden leden van
Groningen en Omstreken minder belangrijk.
Op alle bevraagde taken c.q. faciliteiten werd leden ook gevraagd met een cijfer tussen
1 en 10 aan te geven hoe ze de vereniging daarop beoordelen. We krijgen mooie cijfers
als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken! Voor de informatievoorziening'
en 'actieve vereniging' scoren we boven de 9. Voor kennis, trainingsmogelijkheden én de
kwaliteit van de trainingen, clubavonden en vertegenwoordiging naar de KNVB boven de
8. Alleen voor medische faciliteiten (een 6,40) en sportieve aangelegenheden (een 5,40)
scoren we wat lager. Wat de medische voorzieningen betreft wordt daar aan gewerkt,
wat de sportieve aangelegenheden betreft, geven leden tevens aan dat ze het minder
belangrijk vinden. We doen dan ook al een aantal jaren niet meer mee aan de COVSvoetbaltoernooien.
Met het gemiddelde cijfer van een 7,94 scoren we het hoogste van alle Noordelijke
COVS-verenigingen. Op de 17 afzonderlijke onderdelen
waarop men een cijfer werd gevraagd, scoren we op acht
onderdelen het hoogste van Noord. Op nog eens vijf
onderdelen scoren we als tweede of derde. Voor slechts één
onderdeel (COVS-voetbaltoernooien) scoren we als één van
de slechtste, namelijk als tiende van de twaalf.
Wat kunnen we leren van het onderzoek?
Uit het onderzoek en ook uit de extra opmerkingen halen
we enkele zaken die voor verbetering vatbaar zijn, te weten:
- specifieke aandacht voor assistent-scheidsrechters en
zaalvoetbal
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- verbeteren medische faciliteiten
- uitbreiden aantal spelregelactiviteiten
- uitbreiden c.q. beter profileren van mogelijkheden begeleiding en juridische bijstand
- vertegenwoordiging naar de voetbalverenigingen.
Het bestuur zal deze wensen van leden uiteraard meenemen bij de plannen voor de
nabije toekomst. Het onderzoek kan dus helpen de dienstverlening van de vereniging
nog verder te verbeteren. We zijn echter ook vooral heel blij met de positieve score en
daarvoor aan alle leden dank!
Hoe nu verder?
Binnen COVS Noord waren de meeste scores redelijk positief. Toch zijn leden op
onderdelen kritisch. Aangezien leden massaal aangeven voor samenwerking met andere
verenigingen te zijn, en sommige verenigingen steeds minder leden overhouden, is
besloten dat de onderzoekscommissie als 'commissie toekomst COVS Noord' voorlopig
doorgaat. Voor 1 januari 2012 moeten alle afzonderlijke twaalf COVS-verenigingen heel
concreet aan de commissie aangeven wat men met de uitkomsten van het onderzoek gaat
doen, of men verdere samenwerking dan wel fusie met andere verenigingen ziet zitten
en zo ja met wie en hoe en welke vervolgstappen men daarin wenst. De commissie gaat
vervolgens kijken of men partijen met elkaar in gesprek kan laten gaan, zodat nog voor de
jaarvergadering van COVS Noord in april 2012 duidelijk is wat er concreet naar aanleiding
van het onderzoeksrapport gaat gebeuren. Onze voorzitter Robert van Dorst, die al menig
uurtje in het werk voor de commissie heeft zitten, blijft ook in de commissie participeren.
Uw bestuur is zeer verheugd over de uitkomsten van het onderzoek, zowel de
positieve scores als de bereidheid tot samenwerking. Hoewel het Groningen en
Omstreken goed gaat en we een groeiend aantal leden hebben, zien ook wij de
voordelen van samenwerking. Bovendien vinden we dat we als grootste vereniging een
verantwoordelijkheid hebben naar de andere COVS-verenigingen. Hoe we dit concreet
handen en voeten gaan geven, zullen we in een later stadium uitwerken en communiceren.
Op www.covsgroningen.nl kun je het volledige onderzoeksrapport downloaden.
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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: Jurjen Kaper
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Vries
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: student. Ik zit nu in het tweede jaar van de ALO in Groningen
Favoriete stad: kan niet één kiezen, er zijn erg veel mooie steden
Vakantieland: laatste zomers ben ik in Amerika geweest om werken en vakantie te
combineren. Italië en Spanje vind ik ook erg mooi
Beste boek, cd en/of film: Hangover 1
Kranten/tijdschriften: Voetbal international
Website: voetbalprimeur.nl, voetbal.nl, voetbalnoord.nl en vakovoetbal.nl
Andere hobby’s: tennissen
Scheidsrechter vanaf: ben begonnen bij de F’jes van VAKO toen ik 17 was, later KNVBscheidsrechter geworden
Eigen voetbalverleden: Ik ben begonnen toen ik zes jaar was bij VAKO en daar voetbal ik
nu nog steeds in het eerste
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Scheidsrechter geworden omdat: ik ben begonnen bij de F’jes omdat er een leider ziek
was. Hierna het leuk beginnen te vinden en hoger op gegaan. Nadat ik ook een aantal
keren de C’s gefloten had bij VAKO, vond ik het tijd voor het “echte” werk en ben ik voor de
KNVB gaan fluiten
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: begonnen in groep 6. Ben dit seizoen naar groep
3 gegaan en mag deelnemen aan het talententraject
Voorbeeld als scheidsrechter: Dick Jol
Trainen: ik train met mijn voetbalteam bij VAKO, op maandag en woensdag
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: vind dat ze het
prima doen! Leuke activiteiten en ook volop jeugd aanwezig

Nieuwe leden
Henk de Wit
Henk Colijn
Jurgen Geertsma
Jan-Willem Bouw
Joachim Will
Peter Hoomans

Sluisweg 94		9605 PT Kiel-Windeweer
Hiddemaheerd 29		9737 JP Groningen
Madelief 6		9781 VW Bedum
Boerlaan 21		9321 XC Peize
Grote Leliestraat 44a		9712 SZ Groningen
Golfslag 15		9732 MA Groningen

Uitgeschreven als lid
Leendert Buringa (gestopt)

Harm Frikken (overleden)

Andy Luurtsema (verhuisd)

Nieuwe donateurs
Jasper Ottens

Prinsesseweg 6		9717 BH Groningen

Adreswijzigingen
Dick Adema
Martin Magermans

Reitdiephaven 456		9746 RK Groningen
Brakspolle 5		9161 DV Hollum (Ameland)
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012
Het seizoen 2011-2012 is alweer aardig op streek. We hebben een nieuw spelregelboek
gekregen. Sommigen zullen denken ‘hé, weer een stukje dunner’. Het is echter
noodzakelijk om ook de aanvullende richtlijnen van de werkgroep spelregels van de
KNVB door te nemen. Zowel het nieuwe spelregelboek als de aanvullende richtlijnen zijn
te vinden onder het tabblad Spelregels / Diversen op www.covsgroningen.nl.
Om de spelregelkennis verder te verbeteren, gaan we er ook dit seizoen tegenaan en
doen jullie natuurlijk allemaal mee aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap. We
zullen ook dit seizoen weer zes rondes van vijf spelregelvragen afwerken. Zoals gebruikelijk zullen deze in De Aftrap worden gepubliceerd, maar zijn ze ook te vinden op onze
website, zodat meedoen nog eenvoudiger wordt. We zullen een klassement bijhouden
voor leden en donateurs van onze vereniging, maar ook eentje voor niet-leden. Om er
weer een beetje in te komen beginnen we gelijk met 2 rondes.
Ronde 1 (oktober 2011)
1. Twee tegenstanders lopen achter de bal aan, die door de doelverdediger ver naar
voren is getrapt. Zonder dat beide spelers de bal nog kunnen spelen, geeft de verdediger de aanvaller een schouderduw. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Hij onderbreekt het spel en hervat met een directe vrije schop.
B. Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop.
C. Hij laat gewoon doorspelen.
D. Hij onderbreekt het spel en hervat met een directe vrije schop of strafschop.
2. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer
van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie
terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet
de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
A. Hij laat doorspelen.
B. De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en
de vrije schop wordt overgenomen.
C. De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en
de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte
vrije schop toegekend.
D. De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte
vrije schop toegekend.
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3. Een aanvaller gaat op het doel van de tegenpartij af en schopt de bal in de
richting van het door de doelverdediger verlaten doel. Op de doellijn staat nog een
verdediger. Deze is, na verzorgd te zijn, zonder toestemming van de scheidsrechter
het speelveld ingekomen. De verdediger voorkomt een doelpunt door de bal uit het
doel te koppen. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
A. Hij laat doorspelen en geeft de verdediger tijdens een onderbreking de gele kaart
wegens het zonder toestemming betreden van het veld.
B. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en geeft de verdediger
de rode kaart wegens het voorkomen van een doelpunt.
C. Hij onderbreekt het spel, geeft de verdediger de rode kaart wegens het voorkomen
van een doelpunt en hervat met een scheidsrechtersbal.
D. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en geeft de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.
4. Een speler neemt een strafschop. De bal wordt hard tegen de punt van de
kruising van de lat en de paal geschoten, als gevolg waarvan de bal barst en
vervolgens over het doel over de doellijn gaat. Wat beslist de scheidsrechter, nadat
hij voor een nieuwe bal heeft laten zorgen?
A. Hij laat hervatten met een doelschop.
B. Hij hervat met een scheidsrechtersbal, op de lijn welke evenwijdig loopt aan de
doellijn, het dichtst bij de plaats waar de bal stuk ging.
C. Hij hervat met een scheidsrechtersbal, uit te voeren op de kruising van de lijn van
het doelgebied en de doellijn.
D. Hij laat de strafschop overnemen.

5. Onmiddellijk nadat de wedstrijd is begonnen, ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger met de hak van zijn schoen in zijn doelgebied een gleuf maakt om hem te
helpen bij het bepalen van zijn positie in het doel. De scheidsrechter fluit af en geeft
een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Hoe wordt het spel hervat?
A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
B. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
C. Met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
D. Met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied.
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Ronde 2 (november 2011)
1. De doelverdediger van team A slaat een tegenstander van team B in het gezicht,
hetgeen de scheidsrechter ontgaat. Het gebeurt ter hoogte van de strafschopstip.
De scheidsrechter ziet pas het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter,
als hij heeft gefloten voor hands ergens op het middenveld. Hoe reageert de
scheidsrechter als hij van de assistent-scheidsrechter heeft gehoord wat er is
voorgevallen?
A. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een directe vrije schop
wegens hands.
B. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een strafschop tegen team A.
C. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop
tegen team A op de plaats waar de doelverdediger sloeg.
D. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op
de plaats waar de doelverdediger sloeg.
2. Een speler legt de bal op de strafschopstip omdat er een strafschop genomen
moet worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal als teken dat de
strafschop genomen mag worden. De speler die de bal had neergelegd, loopt
langzaam achteruit alsof hij een aanloop wil gaan nemen en stelt zich op net
buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een medespeler van die speler
het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
A. Doelpunt goedkeuren en de speler die de bal had neergelegd een
gele kaart tonen.
B. Doelpunt goedkeuren en de medespeler die de bal trapte een gele
kaart tonen.
C. Strafschop over laten nemen en de speler die de bal had neergelegd
een gele kaart tonen.
D. Strafschop over laten nemen en de medespeler die de bal trapte een
gele kaart tonen.
3. Tijdens een correct genomen vrije schop schiet een speler de bal
snel met opzet voorzichtig tegen een tegenstander aan, die vlak voor de bal staat, om
de bal nogmaals te kunnen spelen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
A. Hij laat gewoon doorspelen
B. Hij onderbreekt het spel en laat de vrije schop overnemen.
C. Hij toont de nemer een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.
D. Hij onderbreekt het spel, toont de nemer een gele kaart en laat het spel hervatten
met een indirecte vrije schop voor de andere partij.
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4. Een speler neemt een strafschop en de bal komt tegen de doelpaal, maar
als gevolg hiervan barst de bal, die zich op dat moment bevindt binnen het
doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Strafschop laten overnemen.
B. De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal op
die lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op de plek
die het dichtst gelegen is waar de bal barstte.
C. De wedstrijd onderbreken en opnieuw aanvangen met een scheidsrechtersbal op
het strafschoppunt.
D. Strafschop laten overnemen, maar dan door een andere speler.
5. Tijdens het spel onderbreekt de scheidsrechter het spel wegens gevaarlijk spel,
omdat een speler te hoog trapt op het moment dat een tegenstander de bal wil
koppen. Hoe wordt het spel hervat als bij het trappen ook de tegenstander licht
wordt geraakt?
A. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop.
B. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop.
C. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop of strafschop.
D. De scheidsrechter zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop, en er
volgt een gele kaart voor de overtreder.
Je kunt de antwoorden per mail sturen naar klaassmith@home.nl of per post: Klaas Smith,
Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Graag voor 12 december.
Antwoorden kan ook via www.covsgroningen.nl. Succes!
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Fluiten in het buitenland…
Stel: je gaat op vakantie naar Frankrijk en eigenlijk zou je daar wel een wedstrijd willen
fluiten. Hoe pak je dat aan?
Bonjour,
Je m’appelle Bert Volders en je m’habite aux Pays Bas, Bedum. Je suis arbitre de football pour
des adultes. Je reste au camping á Sampzon du 15 Aout jusqu’à le 24 Aout. Si vous avez besoin
un arbitre pour un match (amical), je suis disponible.
Avec de la salutation sportive!
Bovenstaande e-mail (in mijn beste Frans)
stuurde ik afgelopen april naar een tweetal
amateurvoetbalclubs in de buurt van
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche). Niets doen
in de vakantie is leuk, een beetje sporten
is nog leuker, maar een wedstrijdje fluiten
is natuurlijk helemaal leuk. Daarom heb
ik een e-mail gestuurd en aangegeven
dat ik wel zin had in een wedstrijdje.
De secretaris van FC Vallon-Pont-d’Arc
De tribune in Frankrijk
reageerde enthousiast en gaf aan dat er
op woensdag een oefenwedstrijd op het programma stond en dat men het leuk zou
vinden als een scheidsrechter uit Nederland deze zou fluiten. In de daarop volgende
correspondentie werden zaken als vergoeding (helaas geen kilometervergoeding),
tijdstip en bijzonderheden van de wedstrijd besproken. Ook werd afgesproken dat ik op
dinsdagavond voor de wedstrijd even langs zou komen om de laatste afspraken te maken.
Op dinsdagavond heb ik kennis gemaakt met zowel de voorzitter (president in het Frans)
en de secretaris. De wedstrijd tegen La Blachère zou rond acht uur beginnen, afhankelijk
van de drukte op de weg. De tegenstander speelt een divisie hoger, hetgeen toch
relevante wedstrijdinformatie is. Omdat La Blachère waarschijnlijk in het geel zou spelen
was mijn grijze tenue geen enkel probleem. Op vakantie kun je immers niet alle kleuren
meenemen…
De volgende avond opnieuw naar het veld gereden, 25 graden, mooi veld. De bezoekers
kwamen een half uurtje later en helaas in grijs/zwart tenue. Dus dat werd fluiten in een
oranje hesje. Volgens één van de trainers past dat ook beter bij Nederlanders. Omdat het
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een oefenwedstrijd betrof wilde men graag 3 maal 30 minuten voetballen. Dus dat werd
halverwege het tweede deel ruilen van kant. Na een 0-0 ruststand, in een gelijkopgaande
wedstrijd, pakten een aantal wissels bij de bezoekers goed uit en werd een 0-9 eindstand
bereikt. Na het douchen nog even wat gedronken en weer richting de camping, want de
poort sloot om 23.00 uur!
Wat is er zo leuk aan, fluiten in het buitenland? Dat je in je vakantie even lekker kunt
fluiten is een mooie voorbereiding op de duels die gaan komen in Nederland. Het meest
speciale was toch wel de taal. Een broodje bij de bakker kopen in Frankrijk lukt me nog
wel, maar alle verbale communicatie in het veld is toch een stukje ingewikkelder. Het
heeft natuurlijk ook zijn voordelen dat je niet alles verstaat wat er in het veld en daarbuiten geroepen wordt. Bovendien is de non-verbale communicatie veel belangrijker.
De beide grensrechters liepen mee tot de 16-meter lijn. Hier had ik geen afspraken over
gemaakt, maar blijkbaar laat men de beslissingen in het strafschopgebied volledig aan de
scheidsrechter over. Discussie over beslissingen vonden niet plaats. Of dit kwam doordat
ik de taal toch niet spreek, of omdat de acceptatie van beslissingen groter is, weet ik niet.
Tenslotte is het natuurlijk superleuk om met je hobby bezig te zijn, zeker in je vakantie!!
Wie weet breng ik een aantal van jullie op een idee. Succes!
Bert Volders

Bert in hesje op het
Franse veld
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Meerdere leden actief bij de Dana Cup in Denemarken
Terwijl de meeste COVS-leden afgelopen zomer nog lekker van hun vakantie aan
het genieten waren, besloot een aantal leden om de voetbalschoenen alweer
vroegtijdig onder te binden. Dit deden ze samen met meer dan 850 jeugdteams
over de gehele wereld bij de Dana Cup in Hjorring in Denemarken.
Sam Dröge, Marije Deuring, Robert de Wit, Danny Meiring en onze donateurs Kevin
Bodde en Niels Zeeman reden op 23 Juli de Deense grens over om te beginnen aan een
onvergetelijke week. Samen met meer dan 120 andere scheidsrechters verbleven ze
gedurende het hele toernooi in een grote tennishal in het midden van Hjorring. Na een
spetterende openingsoptocht door de binnenstad ging het toernooi 25 juli dan eindelijk
van start.
Na een uitgebreid ontbijt vertrokken onze mannen en vrouw richting de eerste
wedstrijden van het toernooi. Hier werden ze verrast door de uiteenlopende culturen
van de verschillende teams. Waar het ene team rondliep in de nieuwste trainingspakken,
had het andere team nog nooit eerder een normaal huis gezien, laat staan nieuwe
voetbalschoenen. De charme van het toernooi was dan ook absoluut de verscheidenheid
in mensen en het onderlinge respect voor elkaar. Hetzelfde viel te zeggen over de
scheidsrechters die net als de teams overal vandaan kwamen. Waar je overdag alleen op

De Nederlandse inbreng tijdens de Dana Cup. V.l.n.r. Freek van Herk, Jan Deijs, Danny Meiring,
Marije Deuring, Sam Dröge, Robert Jan de Mik, Martin Oosterveer, Robert de Wit, Kevin Vermaat, Niels Zeeman, Kevin Bodde en Stefan Leverink.
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het veld stond, kon je ’s avonds samen met je collega arbiters genieten van de geweldige
sfeer in de kantine van Fortuna Hjorring.
Hoewel er veel verschil zat in het niveau van de aanstellingen, was de sfeer op en langs
de velden meestal van hoogstaand niveau. Als er geen Braziliaanse samba was, zorgde
een ander team wel voor een uitbundige sfeer. Of je nou om 7.30 uur floot of om 21.30
uur, er was tussendoor altijd wel iets te beleven. Wie even geen behoefte had aan voetbal
kon uitrusten in het zwembad, zich vol proppen in de eettent, zich laten masseren bij de
MASH of genieten van het fantastische weer.
Sam, Marije en Robert werden nog gezamenlijk ingezet bij een wedstrijd van de meisjes
onder 16. Hier begonnen de speelsters van Mexico op hun knieën aan de eerste helft en
was de trainer nog fanatieker dan de speelsters zelf. Ook Danny Meiring en Kevin Bodde
maakten een hoop mee. Waar Danny een aantal zeer fanatieke wedstrijden tot een goed
einde bracht, had Kevin tijdens de opening al een heuse fanclub opgebouwd. Al met al
kunnen we allemaal terugkijken op een onvergetelijke week die moeilijk wordt om te
overtreffen!
Robert de Wit
Benieuwd hoe je je het beste mentaal op een wedstrijd kunt voorbereiden? Tip hoe je jezelf sterker
kunt maken? Kom dan naar de grote clubavond op
maandag 21 november vanaf 20.00 uur in het
GRC-clubhuis, met gastspreker Rene Felen. Rene
Felen is teamontwikkelaar van FC Groningen en
werkzaam voor TrippleWinSport.

Nu de grootste van Nederland…
Ooit telde onze vereniging zo’n 350 leden. Dat was in een tijd dat de KNVB nog 20.000
bondscheidsrechters had en een lidmaatschap vanzelfsprekend was. Begin jaren negentig stopten veel scheidsrechters en verloor ook onze vereniging veel leden. In 1996 hadden we nog 154 leden en waren we in ledental de vijftiende COVS-vereniging van Nederland. Tegen de landelijke trend in wisten we het tij te keren en hebben we de laatste jaren
veel nieuwe leden mogen begroeten. Nu hebben we 207 leden (peildatum 1 november
2011) en blijken we daarmee de grootste COVS-vereniging te zijn van Nederland. Iets om
trots op te zijn en tegelijk een stimulans om het vele werk op goede wijze voort te zetten!
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Seniorensoos elke twee maandag van de maandag
Ook dit seizoen komen onze oudere leden en donateurs samen met enkele oud-leden
elke tweede maandag van de maand bijeen in het GRC-clubhuis. Van 14.00 – 16.00 uur.
De zogenoemde seniorensoos komt dit jaar op 14 november en 12 december nog bijeen.
Ben je nog niet geweest, kom dan een keer langs! En ken je nog oud-leden? Nodig ze
uit… Veel plezier!

Warm de winter in met winterjas vereniging!
Nu de dagen korter worden en de winter nadert, brengen we
graag de stoere en stijlvolle winterjas van onze vereniging
onder je aandacht. De winterjas is van het bekende sportmerk
JAKO, is zwart met witte elementen en voorzien van bescheiden sponsorlogo’s (Univé en Valkema teamsport) én onze
verenigingsnaam. De jas is water- en winddicht en heerlijk
warm (een zogenaamde coachjas). We hebben alle maten nog
op voorraad. De jas kost nu slechts € 30,-. Bestellen kan via
www.covsgroningen.nl. De jas is ook verkrijgbaar tijdens de
grote clubavond van 21 november aanstaande.

Droog langs het veld met stevige paraplu
Dankzij een gulle sponsor hebben we nu de
beschikking over nieuwe paraplu’s. Op de extra
stevige (windbestendige) zwarte paraplu staat alleen
een bescheiden opdruk van ons verenigingslogo
+ webadres. De paraplu zorgt ervoor dat je droog
langs alle Noordelijke voetbalvelden kan staan… De
paraplu is verkrijgbaar voor tien euro. Verkrijgbaar
tijdens elke clubavond, te bestellen via
www.covsgroningen.nl en uiteraard ook voorradig
tijdens de grote clubavond op 21 november.
Het laatste verenigingsnieuws lezen? Wekelijks met spelregels oefenen? Je mening
over een actueel onderwerp geven? Clubartikelen bestellen? Alles weten over de
faciliteiten van onze vereniging? Kijk dan regelmatig op www.covsgroningen.nl.
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Van de bestuurstafel
De eerste maanden van het nieuwe seizoen hebben ook op bestuurlijk vlak volop werk
opgeleverd. Denk aan het verplaatsen van een deel van onze administratie + alle clubartikelen naar het GRC-clubhuis, de verschillende activiteiten, de KNVB-maatwerkbijeenkomst en de wekelijkse trainingen. Het leeft binnen de vereniging en daar zijn we trots op!
Commissie toekomst bedankt
Helaas gaat het niet alle COVS-verenigingen even goed. Een behoorlijk aantal
verenigingen heeft nog maar weinig leden en dat baart zorgen. Het was ook mede
aanleiding voor het grootschalige ledenonderzoek van COVS Noord. Elders in dit blad en
op onze website kun je er uitvoerig over lezen. We gaan met de uitkomsten aan de slag
en zullen als grootste vereniging ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Het onderzoek en nu ook de vervolgstappen is werk van een speciale commissie toekomst. Daarin ook onze voorzitter Robert van Dorst. Verder bestond de commissie uit
Hilko Hof, Jasper Ottens, Bertus Spijkerman, Henk Schröder en Robert van der Leur. Alle
dank en respect aan deze commissie!
Diverse activiteiten
Ook de komende tijd diverse activiteiten. Zo hopen we je te mogen begroeten op de
grote clubavond op 21 november aanstaande en de informele jaarafsluiting met buffet
op 17 december. Lees elders in dit blad alle informatie.
Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de voorbereidingen op 2012. We zijn niet alleen
bezig met de jaarvergadering, maar denk ook aan het technisch weekeinde Ameland
(heb je je al ingeschreven?!), de nieuwjaarsinstuif en de reanimatietraining. Als klap op de
vuurpijl kunnen we alvast onthullen dat internationaal voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis
en assistent-scheidsrechter Coen Droste in het vroege voorjaar te gast zullen zijn.
We begroeten je graag bij één van die vele activiteiten!
Marcel Bellinga, secretaris
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BBQ sobere opening nieuwe seizoen
Eind augustus openden bijna veertig leden het nieuwe seizoen met een informele,
gezellige en sobere barbecue. De BBQ werd gehouden in het bijzonder fraai gelegen
paviljoen Sassenhein in Haren, pal aan het water. De aanwezigen lieten het zich allemaal
goed smaken. In ontspannen sfeer werd nog even teruggeblikt op de vakantie en
uiteraard volop over voetbal gepraat. Voor herhaling vatbaar!

Al twee molestaties dit seizoen
We zijn als Groningen en Omstreken dit seizoen al door twee meldingen van een molestatie opgeschrikt. Betrokken leden begeleiden we waar nodig. Van beide molestaties is
aangifte gedaan.

KNVB en ARAG bieden juridische bijstand
Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG gaat alle KNVB-scheidsrechters (ook in het
amateurvoetbal) waar nodig voorzien van juridische bijstand. Een uitstekende zaak!
ARAG is sponsor van de scheidsrechters in het betaalde voetbal en de topklasse en wil op
deze manier meer invulling aan dat sponsorschap geven.
KNVB en ARAG willen met deze extra faciliteit een bijdrage leveren aan het terugdringen
van het fysieke en verbale geweld op en rond de velden. Na incidenten kunnen
scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonische raad en
advies om al dan niet te procederen. Via de website van ARAG kunnen scheidsrechters
permanent beschikken over informatie over deze juridische hulp. Op onze site
www.covsgroningen.nl kun je meer over de mogelijkheden lezen en staat een linkje naar
de speciale website van ARAG.
Overigens adviseren we je bij problemen in eerste instantie contact met ons, je eigen scheidsrechtersvereniging, op te nemen. We kunnen je
begeleiden en ook morele ondersteuning bieden.
Samen kijken we dan welke stappen nodig zijn.
Heb je problemen gehad op of rond het veld?
Neem dan contact op met Robert van Dorst (zie
pagina 2).
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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
Marcel Bellinga		 Roel en Nel Bellinga
Voetbalvereniging C.V.V.B.		 Thom van Wijk
Robert van Dorst		 Valley Dusink
Klaas Mulder 			
Henk Renken
		 Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps		 Bert Kamstra
Felix Nordhauzen		 G.R.C. Groningen
Reisiger.Com		 Jannes en Carla Mulder
Martin Schipper		 John Schokker Makelaardij
Steenhuis Tuinontwerpen		
Truus Visser		 Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis 		 Schildersbedrijf Cleveringa		
De 50 euro-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
Koordje fluit
Fox 40-scheidsrechtersfluit
Sportgel
Massagezalf (Sportbalm hot)
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor
Sweater, zwart met logo
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO

€ 2,50
€ 2,50
€ 1,€ 5,€ 1,€ 2,€ 5,€ 6,€ 19,50
€ 5,€ 35,€ 10,€ 7,50
€ 7,50
€ 30,-
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Na een blessure en i.v.m. mijn niet al te goede voetbalkwaliteiten ben ik gestopt als
voetballer.

Column door Tiamo

Scheidsrechter
Man of geworden
the match
omdat: Ik iets in de voetbalwereld wilde blijven doen.
Bovendien heeft mij vader mij geïnspireerd (hij was scheidsrechter van 1976 tot 1995).
Scheidsrechtersloopbaan
Gisteren nog was ik bijtot
eennu
groot
toe:Gronings
Ik ben inwarenhuis
de zomer van
om 2006
een kalender
begonnen
te aan
de BOS
kopen
cursus
voor
bij vv
iemand
Gorecht
vaninmijn
Haren.
werk,
Nadie
dena
cursus
ruimben
40 jaar
ik geplaatst
afscheid neemt.
in de starters
Ik wilde
groepmet
26 en
demomenteel
man achter zit
deikkassa
al een
een
aantal
gesprek
jaartjes
aangaan.
in groep
Hij was
24. Ikduidelijk
hoop binnenkort
beperkt te
mogen
inpromoveren
zijn communicatieve
naar een vaardigheden.
hogere groep. Tevens
Het verwonderde
ben ik bezig
mij.
met
Moet
de cursus
ik hemassistentscheidsrechter
dat kwalijk
ennemen
ga ik kijken
of is hij
of gewoon
dit een nieuwe
op zijn stap
plaats?
in mijn
Het gaat
carrière
erom
is. dat hij zijn
omgang met mensen niet als een beperking ervaart en dat ik voortaan mijn
airmiles pas mee moet nemen. Want dat vroeg hij netjes.
Onlangs op een zondagavond zag ik een grensrechter betaald voetbal de vlag
omhoog doen bij vermeend strafbaar buitenspel, terwijl een andere verdediger vlak voor zijn neus stond, bijna op de zijlijn. Het verwonderde mij. Is de
spelregelcursus van Klaas Smith nog wel zinvol of was de vlaggenist supporter
van FC Twente? Het gaat erom dat het Ajax met Cruijff nooit meer terugkomt
en dat ik voortaan het afval bij mij thuis in de juiste bak doe. Want dat vraagt
het milieu.
Mogelijk zijn wij met allerlei variaties op de homo sapiens allemaal ontstaan uit
het pantoffeldiertje na ontelbare celdelingen. En kunnen wij terug in de tijd de
big bang meebeleven. E=mc2 van Einstein lijkt logisch, maar is het misschien
niet. En dat maakt ons leven nou juist zo boeiend.
Louis van Gaal werd enkele jaren in de Euroborg uitgewuifd met witte doekjes.
En nu werd hij uitgenodigd om het startschot te geven voor de 4 mijl.
“Doe eens normaal, dan doe je gek genoeg”, maakt the man of
the match.
Tiamo
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