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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.

De AftrapDe Aftrap

In deze Aftrap onder andere: KNVB-goud voor Simon Schuil (9), Jantinus 
Meints maakt rentree (13), Marcel Bellinga fl uit supercup (13), KNVB-
meetings in Groningen (18), het laatste nieuws van de bestuurstafel (19), 
spelregelwijzigingen per 1 juli (21) en de column van Tiamo (28).

w w w.covsgroningen.nl

Toekomst?

Hoe zal de toekomst van de voetbalarbitrage eruit zien? Gaan we straks met allerlei 
hulpmiddelen en twee scheidsrechters het veld op? Of blijft het een menselijke taak en 
breiden we alleen het aantal offi  cials uit? Het scheidsrechterskorps is in meerderheid 
voor technologische ondersteuning, zeker in de top. Maar de Fifa en de FA-board willen 
er nog niet aan. Jammer. Overigens zijn scheidsrechters niet altijd heel modern. Zo bleek 
uit de stelling op www.covsgroningen.nl. Een ruime meerderheid koos namelijk voor 
zwart als kleur van het scheidsrechterstenue. Verrassend!

Met het noemen van onze website kunnen we ook kijken naar de toekomst. De site is 
nu een jaar ‘in de lucht’ en kan een succes worden genoemd. We zijn sneller in staat 
leden en andere betrokkenen te informeren, kunnen extra’s bieden bijvoorbeeld op het 
gebied van spelregels en bereiken een grotere groep. Is het dan gedaan met dit clubblad 
De Aftrap? Wat de redactie betreft niet! Wel kijken we naar een iets andere invulling en 
wellicht kunnen we de verschijningsfrequentie iets terugschroeven. Maar verder willen 
we ook in de nabije toekomst met enige regelmaat een blad vol informatie, achtergrond 
en human interest uit blijven brengen.

De toekomst, wat zal die ons brengen? In eerste instantie het seizoen 2011-2012. Met 
niet alleen voor de clubs, maar ook voor alle scheidsrechters nieuwe mogelijkheden en 
ervaringen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus. We wensen alle voetballiefhebbers een 
mooi en sportief seizoen!
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ColofonColofon
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.

Verenigingskalender 2011

Donderdag  11 augustus Eerste veldtraining 2011-2012, 19.45 uur
Vrijdag  26 augustus Seizoensopening met BBQ, 18.00 uur
Dinsdag  06 september Hervatting trainingen op dinsdag, 19.45 uur
Maandag  12 september Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 06 oktober KNVB-bijeenkomst, 18.30 uur (GRC)
Vrijdag/zondag 13-15 januari Technisch weekeinde Ameland
Donderdag 08 maart  KNVB-bijeenkomst, 18.30 uur (GRC)

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.

Vormgeving & drukwerk :  Drukkerij Haan, Bedum
Advertenties  :  Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883  
Coördinatie  : Bert Kamstra 
Redactie  : Marcel Bellinga
Fotografi e :  o.a. Ger Rijskamp, Richard Meints, Jan Kamps
 
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.

De volgende Aftrap verschijnt medio oktober. Uw bijdragen kunt u tot 14 september aanstaande 
naar het redactieadres sturen/mailen.

Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
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Trainingen vanaf 11 augustus naar 19.45 uur

Op donderdag 11 augustus hervatten we de reguliere trainingen op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Vanaf 6 september kan er vervolgens ook 
weer op de dinsdagavond worden getraind. Ook die trainingen beginnen in het nieuwe 
seizoen in het vervolg om 19.45 uur. Lees er alles over op pagina 4. 

Begin nieuwe seizoen 26 augustus met grote BBQ 

Alle leden, donateurs en vrienden van onze vereniging zijn van harte uitgenodigd voor 
de grote BBQ op vrijdag 26 augustus in Paviljoen Sassenhein in Haren. Een prachtige 
locatie om het nieuwe seizoen goed te starten! Deelname kost slechts tien euro per 
persoon. Jij komt toch ook? Meer weten? Lees dan verder op pagina 5.

Veel promoties voor leden Groningen en Omstreken 

Het jaarlijkse bal der promoties heeft voor veel van onze leden een mooi resultaat 
opgeleverd. Diverse leden wisten te promoveren. Siemen Mulder en de assistent-
scheidsrechters Frans Ozinga en Richard Meints maakten zelfs de stap naar het hoogste 
amateurniveau. Zie voor een volledig overzicht pagina 7 van dit blad.

Hiep hiep hoera, www.covsgroningen.nl 1 jaar

In augustus bestaat onze eigen website www.covsgroningen.nl precies één jaar. De site 
is een succes, met veel unieke bezoekers. Voor de toekomstplannen en enkele statistieken 
kun je terecht op pagina 16. 

Siemen Mulder
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Trainingen in nieuwe seizoen weer op kunstgras 

De trainingen van onze vereniging worden ook in nieuwe seizoen op kunstgras 
gehouden. Ondanks de druk op de velden op het sportpark is het gelukt deze faciliteit 
te behouden. Wel beginnen de trainingen een kwartiertje later, van 19.45 – 20.45 uur. Op 
dinsdag wordt er op het middelste kunstgrasveld getraind, op donderdag op het veld 
achter de kleedkamers.

De eerste training van het nieuwe seizoen is donderdag 11 augustus. De 
dinsdagtrainingen hervatten we 6 september. Cindy en Johan Suurd en Roel Bellinga zijn 
ook komend seizoen onze enthousiaste en kundige trainers!

Vaste kern traint zomer door

De zomerperiode werd er elke dinsdag door een vaste kern doorgetraind in 
de omgeving van het sportpark. Cindy Suurd zorgde voor prima trainingen ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Naast de soms pittige trainingen en routes die 
wat langer uitvielen, was er volop gelegenheid voor een dolletje onderweg. Het aantal 
deelnemers varieerde, maar de aanwezigen waren het unaniem eens: volgend jaar weer!

Schrijf ook eens iets voor je eigen cluborgaan De Aftrap! Bijdragen voor het oktober-
nummer kun je tot 14 september sturen naar postbus 6039, 9702 HA Groningen of 
covsgroningen@gmail.com.
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26 augustus BBQ als start nieuwe seizoen

Enkele tientallen leden hebben zich inmiddels aangemeld voor de grote BBQ op vrijdag 
26 augustus. Vanaf 18.00 uur organiseren we als opening van het nieuwe seizoen een 
gezellige barbecue in restaurant Sassenhein in Haren. Alle leden en relaties van onze 
vereniging zijn samen met hun partner van harte uitgenodigd. Deelname kost slechts € 
10,- per persoon voor de barbecue en 2 drankjes. 

De BBQ wordt gehouden bij één van onze adverteerders, te weten Paviljoen Sassenhein. 
Volgens velen één van de mooiste plekjes in Haren. Het Paviljoen ligt aan de rand van 
het unieke natuurgebied Sassenhein, direct aan het water. Paviljoen Sassenhein is te 
vinden aan de Lutsborgsweg 53, 9752 VT in Haren.

We nodigen je hierbij graag uit voor de grote BBQ van onze vereniging! Aanmelden kan 
vanaf heden door te mailen naar covsgroningen@gmail.com. Je kunt ook onderstaand 
strookje invullen en opsturen naar Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, 
postbus 6039, 9702 HA in Groningen. De BBQ is bedoeld voor het hele gezin, dus neem 
je eventuele partner en/of kinderen gerust mee. 

Graag tot 26 augustus bij de grote BBQ!

Ja, ik kom graag naar de BBQ op 26 augustus!

Ik kom met ….. personen (aantal personen invullen)

Naam:  ........................................................................................................................................................................................................

Woonplaats:  ........................................................................................................................................................................................

Mailadres:  ..............................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..........................................................................................................................................................................

Ik voldoe € 10,- op de avond zelf / ik machtig de penningmeester tot een eenmalige 

incasso van 10 euro van rekeningnummer…………….........................................................................…

(doorstrepen wat niet van toepassing is en eventueel rekeningnummer invullen)

✂
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Seniorensoos 12 september met KNVB-bestuurder Jan 
van Driel als spreker

Na de zomer hervat de seniorensoos haar maandelijkse bijeenkomsten weer. Elke 
tweede maandag van de maand komen de senioren van 14.00 – 16.00 uur bijeen in 
het GRC-clubhuis. Er staat voor het najaar ook een enkele ‘excursie’ op het programma. 
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 12 september is een spreker uitgenodigd. 
Niemand minder dan Jan van Driel zal dan een inleiding verzorgen. Van Driel is 
voorzitter van KNVB district Noord en tevens bestuurslid amateurvoetbal van de 
landelijke KNVB-organisatie. In die hoedanigheid is hij onder andere belast met de 
landelijke competities, waaronder dus de topklasse. Hij zal de huidige stand van zaken in 
het hedendaagse amateurvoetbal de revue laten passeren. 

Hoewel we ons met de seniorensoos vooral richten op de wat oudere (oud-) leden, zijn 
ook alle andere leden en donateurs van harte welkom. Dus kom allemaal 12 september 
om 14.00 uur naar het GRC-clubhuis.

De seniorensoos is begin dit jaar opgestart om ook de wat oudere leden en eventueel 
oud-leden een extra activiteit te bieden. We willen ze daarmee graag verbonden 
houden aan de club én van hun ervaring en kennis leren. De bijeenkomsten zijn 
toegankelijk voor alle leden, donateurs en oud-leden en oud-donateurs. Het idee 
ontstond na de succesvolle jubileumreünie in 2008. Garbrand Nienhuis en Jan Niko de 
Boer zijn de voortrekkers van de activiteit. De eerste bijeenkomsten werden telkens door 
zo’n twintig belangstellenden bezocht. Nog niet geweest? Je bent van harte welkom!

Ken je nog oud-leden of oud-donateurs die wellicht willen aansluiten bij de 
seniorensoos? Vertel hun over het initiatief en nodig ze uit voor de bijeenkomst van 12 
september. Meer weten? Mail dan naar covsgroningen@gmail.com. 

een impressie van een eerdere 
bijeenkomst.
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25 leden maken promotie naar hogere groep

Elk jaar weer is het spannend aan het einde van het voetbalseizoen: maak ik promotie, 
handhaaf ik mij of moet ik volgend jaar een stapje terug doen? Voor leden van onze 
vereniging bleek afgelopen seizoen zeer succesvol, want maar liefst 25 man/vrouw 
mogen het komende seizoen een groep hoger fl uiten (of vlaggen). Daarnaast wisten 
ook drie donateurs promotie af te dwingen. Helaas moest een enkeling ook een stapje 
terugdoen. Voor hen: kop d’r veur en laat komend seizoen zien wat je waard bent!

Siemen Mulder bekroonde een ijzersterke rentree met promotie naar de landelijke lijst 
zondag. Hij mag nu duels in de topklasse en hoofdklasse leiden. Naast Marcel Bellinga en 
Roelof Luinge is hij hiermee het derde lid van Groningen en Omstreken op het hoogste 
amateurniveau! Jeroen Vredevoogd maakte de stap naar groep 1 en is komend seizoen 
actief in de hoofdklasse en 1e klasse. Bij de assistent-scheidsrechters was er dubbel 
succes voor Richard Meints en Frans Ozinga. Ze promoveerden niet alleen naar de 
landelijke lijst (topklasse dus), maar zijn ook op de talentenlijst betaald voetbal geplaatst. 

Het volledige overzicht van onze promovendi:

naar landelijke lijst (topklasse)
Siemen Mulder

naar landelijke lijst én talentenlijst BV assistent-scheidsrechters:
Frans Ozinga
Richard Meints

naar groep 1
Jeroen Vredevoogd

naar groep 2
Jack Hindriksen
Sam Dröge
Henk Mulder
Bert Volders
Christian Mulder
Simon Jager
Rutger Werkhoven

Jeroen Vredevoogd

Sam Dröge
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naar groep 3
Jurjen Kaper
Robert de Wit
Arjan Alkema
Luuk van Dijk
Theo Beijert
Luuk Korhorn
Kevin Bodde (donateur)

naar groep 4
Marije Deuring
Zeljko Djukic
Daniel Maree
Wouter Horst

naar groep 5
Martin Rozema
Wouter Vosmeer

naar groep 5+
Martin Magermans

naar groep 21
Carim Mesbah (donateur)

naar groep 22
Paul Lips
Rik Berends (donateur)

Allen van harte gefeliciteerd!

Arjan Alkema

Robert de Wit

Marije Deuring 

Luuk Korhorn



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 3                          (augustus 2011)

9

Marcel en Roelof scoren in topklasse

Promotie zit er qua leeftijd niet meer in voor onze Marcel Bellinga en Roelof Luinge, maar 
ze wisten zich afgelopen seizoen wel prima te manifesteren in de zaterdag topklasse. 
In de ranking van alle 21 scheidsrechters die afgelopen seizoen op de landelijke lijst 
zaterdag stonden, zaten Marcel en Roelof bij ‘de top’. Marcel eindigde zelfs als eerste, 
terwijl Roelof de 4e plaats bereikte. Marcel en Roelof, van harte met een mooi seizoen!

Gouden KNVB-speld voor Simon Schuil

Tijdens een bijeenkomst van de scheidsrechterscommissie en alle regionale 
scheidsrechterscoaches in district Noord werd onze eigen Simon Schuil op zeer terechte 
wijze in het zonnetje gezet. Simon ontving namelijk de gouden speld van verdienste 
van de KNVB voor zijn jarenlange inzet voor de voetbalarbitrage. Simon heeft inmiddels 
afscheid genomen als scheidsrechterscoach en gaat zich nu meer richten op zijn taken 
als bestuurslid van voetbalvereniging Omlandia. Wij hopen en verwachten echter dat 
we in de toekomst nog regelmatig een beroep op Simon mogen doen. Simon, van harte 
met de onderscheiding en dank voor je jarenlange inzet voor de arbitrage!

Marcel Bellinga

Simon Schuil



10

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 3                           (augustus 2011)

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 
de redactie: covsgroningen@gmail.com .  

Naam: Sijbren Wijnja

Leeftijd: 23

Woonplaats: Groningen 

Burgerlijke staat: ongehuwd 
 

Beroep:  student Accountancy (Hanzehogeschool Groningen) en telefonisch adviseur 
ING (bijbaan)

Favoriete stad: Praag

Vakantieland: Nederland

Beste boek, cd en/of fi lm: Guus Meeuwis en romantische komedies

Kranten/tijdschriften: Leeuwarder Courant en ons eigen scheidsrechtersblad

Favoriete website: www.nu.nl, www.nsg.nl, www.knvb.nl en www.voetbal.nl 

Andere hobby’s: zang, step-elfstedentocht en studentenvereniging N.S.G.

Scheidsrechter vanaf: 2007, vanaf oktober 2010 voor de K.N.V.B.

Eigen voetbalverleden: S.C.H. 44, F t/m C, CVV Bolswardia B t/m 3e elftal

Scheidsrechter geworden omdat: ik het leuk vind om leiding te geven en de wedstrijd 
in goede banen te leiden.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: gestart in J24
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Voorbeeld als scheidsrechter: nog niet echt een voorbeeld, maar volg nu wel intensief 
alle Nederlandse scheidsrechters, waarbij ik Vink en Blom erg goed vind.

Wedstrijdvoorbereiding: 1 uur van tevoren aanwezig. Zorgen dat alles goed is 
ingevuld. Vervolgens warming up, assistent-scheidsrechters instrueren en ploegen 
halen.
 

Trainen: doe ik te weinig. Ik ga meer training opbouwen en 3x in de week joggen. Een 
enkele keer zul je mij ook op de training tegenkomen.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: communicatie 
naar jonge scheidsrechters toe en ochtend-loopsessies in het Noorderplantsoen 
(stadspark) voor studenten.

Wat wil je verder nog kwijt?: Ik ben super enthousiast en hoop snel te groeien. 
Daarnaast hoop ik veel meer contacten op te doen met andere scheidsrechters middels 
de vereniging.
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Afsluiting trainingsgroep gezellig ondanks…

De jaarlijkse afsluiting van het seizoen door de trainingsgroep vond 16 juni jongstleden 
plaats in Italiaans restaurant Il Lago in de Groningse wijk Hoornse Meer. Zo’n veertig 
trainingsbeesten waren van de partij. Helaas viel het geserveerde Italiaanse buff et wat 
tegen, vooral in kwantiteit. Desondanks vermaakten de aanwezigen zich en vlogen de 
grappen en grollen over tafel.

Inmiddels is bij de restauranteigenaar aangegeven dat de groep ontevreden was over 
het geleverde. Als tegemoetkoming is een bedrag voor de lief-en-leed-pot voor komend 
seizoen toegezegd. 
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Jantinus Meints maakt rentree als scheidsrechter

Een echte liefhebber, zo omschrijft Jantinus Meints zichzelf. En dat klopt, zo blijkt uit het 
feit dat hij zijn rentree als scheidsrechter heeft gemaakt. Nadat hij zijn mooie loopbaan 
als assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal afgelopen voorjaar afsloot, fl uit hij 
vanaf dit nieuwe seizoen weer in het amateurvoetbal. Jantinus is voorlopig ingedeeld 
in groep 3. Onlangs maakte hij zijn rentree met de oefenwedstrijd FC Grootegast – sc. 
Veendam.

Naast zijn activiteiten als scheidsrechter zal Jantinus ook actief zijn als waarnemer voor 
assistenten in het betaalde voetbal. Jantinus, ‘welkom terug’ en veel plezier op de 
amateurvelden!

Duel om supercup voor Marcel Bellinga

De beloning voor het prima (vorige) seizoen. Dat is het duel om de supercup bij de 
amateurs op 13 augustus. Die eer is weggelegd voor onze eigen Marcel Bellinga. 
De wedstrijd is de traditionele seizoensopening voor de amateurs en gaat tussen 
landskampioen IJsselmeervogels en landelijk bekerwinnaar Achilles ’29. Marcel, van 
harte met deze eervolle aanstelling! 

Ongedwongen vooruit kijken naar het nieuwe seizoen? Genieten van een BBQ op een 
prachtige locatie? Kom dan naar de BBQ van onze vereniging, vrijdag 26 augustus. Lees 
er alles over op pagina 5 van dit blad en laat even weten dat je komt!

Jantinus draagt de vlag 
symbolisch over aan zoon 
Richard, die als assistent-
scheidsrechter net de 
stap heeft gezet naar de 
topklasse.
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Ronald en Erwin Koeman schieten GRC-clubhuis open

Het was een offi  ciële opening in stijl. 17 juni jongstleden. Het GRC-clubhuis werd op 
feestelijke wijze offi  cieel in gebruik genomen. De twee beroemdste oud-spelers van de 
club verklaarden met een gericht schot het gebouw voor geopend. Ronald en Erwin 
Koeman speelden ooit in de opleiding van GRC, voordat ze via FC Groningen een mooie 
loopbaan wisten op te bouwen. 

Uiteraard waren er speeches, zo spraken vertegenwoordigers van de stichting 
Kinderopvang Groningen, de KNVB en de gemeente (in de persoon van wethouder 
Frank de Vries). Namens onze vereniging onderstreepte secretaris Marcel Bellinga de 
goede verhoudingen en de betrokkenheid. Hij bood een beamer + scherm aan, een 
cadeau dat in grote dank werd aanvaard. 
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Tijdens zijn korte speech stond Marcel ook stil bij het overlijden van Henk Schotanus, 
kort nadat hij in december van een steiger in de nieuwbouw van het clubhuis was 
gevallen. GRC-er Ger van Gelder onderstreepte deze woorden en stond ook stil bij Henk. 
Het was een moment dat iedereen even stil was, op een verder feestelijke dag.

Het nieuwe gebouw is modern en multifunctioneel. Daarmee verwachten we ook 
als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken nog betere faciliteiten te 
kunnen bieden. In het gebouw naast het GRC-hoofdveld hebben we bovendien extra 
bergruimte en willen we na de zomer een klein ‘winkeltje’ met alle clubartikelen 
inrichten.

GRC, van harte met het prachtige gebouw!
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Hiep hiep hoera: website één jaar in de lucht

8 augustus was het een jaar geleden dat onze site www.covsgroningen.nl offi  cieel 
online ging. Met de komst van de site veranderde de communicatie met leden en vooral 
niet-leden en kregen we als vereniging extra mogelijkheden om onze doelstellingen te 
realiseren. Wat heeft de site ons het eerste jaar gebracht? En wat kunnen en willen we er 
nog meer mee? 

Doelen gehaald?
Laten we beginnen met de doelstellingen die we zo’n 1,5 jaar geleden formuleerde:

- de site draagt bij aan een open communicatie met leden en niet-leden, 
bevordert de interactie en maakt het mogelijk sneller met leden c.s. te 
communiceren over actuele gebeurtenissen

- met de site brengen we al onze faciliteiten goed onder de aandacht
- de website moet bijdragen aan het werven van nieuwe leden en is een 

visitekaartje voor onze vereniging
- de website moet bijdragen aan het vergroten van spelregelkennis onder leden 

en niet-leden.

Als we terugkijken, kunnen we stellen dat we deze doelstellingen hebben behaald. 
Het totaal aantal unieke bezoekers, de mate waarin de verschillende pagina’s worden 
bezocht (met name ook de spelregelvraag van de week), het aantal nieuwe leden via 
de site en de algemene reacties op de site geven de indruk dat de opzet is geslaagd. De 
site heeft de rol van centraal communicatiemiddel van de vereniging overgenomen van 
De Aftrap. Het clubblad heeft nu meer de functie van achtergrondinformatie en human 
interest, de site en nieuwsbrief zijn meer voor het ‘harde nieuws’.

De site in cijfers
We zeggen dat de site goed wordt bezocht. Maar wat is goed? Voor een vereniging met 
ruim 200 leden vinden wij ruim 10.000 unieke bezoekers een groot aantal. 
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We zetten wat statistische feitjes op een rij:
· de site trok in één jaar 10.069 verschillende (unieke) bezoekers
· deze bezoekers waren in totaal goed voor 29.201 bezoeken aan de site en 

bezochten 92.225 verschillende pagina’s van de site
· het gemiddelde aantal bezochte pagina’s per bezoek is 3,16
· gemiddeld verblijven bezoekers 2.15 minuut op de site
· de best bezochte pagina’s waren afgelopen jaar de homepage, de pagina 

waarop leden hun aanstellingen kunnen plaatsen, de pagina met de 
spelregelvraag van de week, het nieuwsbericht over het overlijden van Henk 
Schotanus én de pagina waarop we live verslag deden van het technisch 
weekeinde Ameland 2011.

· De dagen dat de site het best bezocht werd waren 9 en 10 augustus 2010 
(nadat TV Noord er aandacht aan besteedde), 8 en 9 december 2010 (de dagen 
dat Henk Schotanus en Henk van Dijken kwamen te overlijden) en 14 juli 
2011 (nadat de media melding had gemaakt van de nieuwste stelling van de 
maand).

· Bijna 45 procent van de bezoekers komt rechtstreeks op onze site, zo’n 25 
procent komt vanaf andere sites, terwijl zo’n 30 procent via zoekmachines 
(vooral google) bij ons terecht komt. De sites die het vaakst bezoekers naar 
onze site hebben gelinkt zijn covs.nl, tweenul.nl, hyves.nl, twitter.nl en 
rtvnoord.nl. 

· Bezoekers komen vanuit de hele wereld. Het overgrote deel bezoekt onze 
site uiteraard vanuit Nederland, maar ook vanuit België, Suriname, Duitsland 
en Engeland hebben we een behoorlijk aantal bezoekers. Maar ook vanuit 
bijvoorbeeld Spanje, Verenigde Staten, Rusland, Australië en Nigeria weten ze 
ons te vinden!

Wat willen we nog meer?
Na een vliegende start van www.covsgroningen.nl willen we de site graag 
doorontwikkelen. Allereerst willen we leden en donateurs via site, De Aftrap en digitale 
nieuwsbrief optimaal informeren en faciliteren. Daarnaast willen we ook niet-leden via 
de site bereiken, om zo promotie voor de arbitrage te maken, bij te dragen aan meer 
begrip en fair play et cetera.

Maar wat zouden we nog meer kunnen of moeten met www.covsgroningen.nl? Heb je 
ideeën? Mis je iets? Of heb je andere opmerkingen?
Mail ze naar covsgroningen@gmail.com of reageer op het nieuwsbericht op de site. We 
zijn benieuwd…
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Twee maatwerkbijeenkomsten KNVB in Groningen

Met ingang van het nieuwe seizoen organiseert de KNVB geen conditietesten & 
spelregeltoetsen meer. In plaats daarvan worden zogenoemde maatwerkbijeenkomsten 
aangeboden. Deze bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch en praktijkdeel. Met het 
bezoeken van de bijeenkomsten kunnen punten worden verdiend, welke meetellen 
voor promotie en degradatie.

Komend seizoen zullen in elk geval twee maatwerkbijeenkomsten in Groningen 
worden georganiseerd en wel op 6 oktober 2011 en 8 maart 2012. Nadere informatie, 
uitnodiging en aanmelding verloopt via de KNVB. Met het beschikbaar stellen van onze 
accommodatie denken we leden en KNVB op een goede manier van dienst te zijn.

Overigens zal de KNVB medio september ook een aantal bijeenkomsten als start van het 
nieuwe seizoen organiseren.

Nieuwe gezichten bij de KNVB

Binnen KNVB Noord zijn enkele nieuwe mensen betrokken bij het 
scheidsrechtersgebeuren. Dat komt mede doordat een aantal coaches afscheid 
heeft genomen, Roel Visscher uit de DCS is gestapt (hij blijft wel bezig met 
kwaliteitsbewaking) en de DCS de zaken wat anders heeft georganiseerd. In het 
beruchte p/d-boekje was een en ander ook te lezen. In ons werkgebied hebben de 
coaches Henk Steenhuis (halverwege vorig seizoen al) en Simon Schuil afscheid 
genomen. De nieuwe coaches Thom van Wijk en Geert Heun zullen samen met Roel 
Folkersma en Johan Suurd de coaching van de scheidsrechters in ons gebied voor hun 
rekening nemen. We wensen hen daarbij veel succes!

Onze Thom van Wijk 
is één van de nieuwe 
scheidsrechterscoaches.
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Van de bestuurstafel

Hoewel het voetbal deze zomer even stil ligt, is het binnen de vereniging bijna ‘business 
as usual’. Er kan worden getraind, de website wordt actueel gehouden en er zijn diverse 
bestuurlijke zaken te regelen. Ondertussen bereiden we ons voor op het nieuwe 
seizoen 2011-2012.  Zo zullen we binnenkort de activiteitenkalender voor 2011-2012 
samenstellen. Daarop in elk geval twee KNVB-maatwerkbijeenkomsten in Groningen. 
Zie ook elders in deze Aftrap.

Ledenonderzoek COVS Noord
Het late voorjaar en begin van de zomer is de enquête van de gezamenlijke Noordelijke 
COVS-verenigingen gehouden. Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking van alle 
enquêtes en in het najaar wordt een en ander gepresenteerd en besproken. Wij willen 
alle leden die hebben meegewerkt daarvoor hartelijk danken! De respons van onze 
leden bleef overigens wat achter bij de meeste andere COVS-verenigingen en dat vinden 
we jammer. 

10.000 bezoekers www.covsgroningen.nl!
Onze website heeft in 1 jaar tijd ruim 10.000 unieke bezoekers getrokken. En dat is voor 
een zeer specifi eke vereniging als de onze met zo’n 200 leden een fantastisch resultaat. 
We willen de site graag doorontwikkelen en zijn daarbij benieuwd naar jouw ideeën. 
Laat ze ons daarom weten via covsgroningen@gmail.com of via de site. 

Trainingen naar 19.45 uur
De opening van het GRC-clubhuis was een feestelijke happening. Tegelijk hebben 
we ook stilgestaan bij het afscheid van Henk Schotanus, die kort na zijn val in de 
nieuwbouw kwam te overlijden. We zullen Henk niet vergeten. Met de nieuwbouw 
kunnen we prima faciliteiten bieden aan onze leden en donateurs.

De trainingen worden hervat op 11 augustus. Vanaf dit seizoen wordt er op dinsdag en 
donderdag van 19.45 – 20.45 uur getraind. Een kwartiertje later dus. We zijn blij dat we 
onze trainingsfaciliteit qua tijdstip (bijna) en ondergrond (kunstgras) hebben kunnen 
behouden.

Kom naar de BBQ
Graag openen we het nieuwe seizoen samen met jou en je eventuele partner! Kom 
daarom naar de grote BBQ op 26 augustus a.s., lees er alles over op pagina 5 van dit blad 
en laat even weten of je komt.

Tot de 26e!

Marcel Bellinga, secretaris
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Nieuwe leden

Peter Renkema Oosterkade 9E11 9711 RS  Groningen
Wouter Horst Bekemalaan 5 9989 CN  Warff um
Mels Klabbers Oude Schoolweg 5 9756 BX  Glimmen

Uitgeschreven als lid

Frans Müller, Groningen
Paul Tammeling, Groningen (gestopt)
Simon Apotheker, Bedum (gestopt)

Nieuwe donateurs

Rik Berends Woerdes 66 9407 CH Assen
Kevin Bodde Stoepveldsingel 32 9403 SL Assen
Henk Feijen Rozenstraat 65 9421 RN Bovensmilde
Ben Krans Oscar Wildestraat 5 9746 AR Groningen

Adreswijzigingen

R.P. Land Prof. Rankestraat 40 9713 GG Groningen

Wist u dat…?

…  Kristian Bakkelo onlangs na een etentje een grand dessert bestelde?
… zijn tafelgenoot Carim Mesbah aan de serveerster vroeg of dat genoeg was 

voor twee personen?
… Danny Meiring tijdens de zomertraining 10 kilometer met voetbalschoenen 

liep?
… de training over het asfalt ging?
… Danny daarna dus de blaren op zijn voeten had staan?
… Cindy Suurd onlangs aan Freek vroeg waar zijn verstand zat?
… de trainingsgroep meer twijfelde aan de verstandelijke vermogens van Cindy  
 na de training van die avond?
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 Arie Brink

Jochem Kamphuis en Arie Brink internationaal actief

Arie Brink en Jochem Kamphuis zijn onlangs buiten de landsgrenzen actief geweest. 
Arie was op 3 augustus assistent-scheidsrechter in Rusland bij het duel FC Rubin Kazan 
en FC Dynamo Kyiv (OEK). Eric Braamhaar was scheidsrechter bij deze wedstrijd in de 
voorronde van de Champions League. Jochem Kamphuis mocht donderdag 28 juli als 
4e offi  cial fungeren in de Europa League (3e voorronde),  bij de wedstrijd tussen Club 
Atlético de Madrid en het Noorse Strømsgodset TF. Scheidsrechter van dienst in Madrid 
was Danny Makkelie.

Arie en Jochem, van harte met deze eervolle aanstellingen!

Spelregelwijzigingen 2011-2012

Met ingang van 1 juli 2011 is een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd. We zetten ze 
hier op een rij, met dank aan Klaas Smith. 

Regel 1 – Het speelveld / Interpretatie spelregels en richtlijnen voor 
scheidsrechters – Afbakening
Wanneer gebruik wordt gemaakt van kunstgrasvelden, zijn andere lijnen toegestaan, 
mits deze een andere kleur hebben en duidelijk zijn te onderscheiden van de lijnen 
die voor voetbal worden gebruikt. Ook is nu duidelijk vastgelegd hoe de plaatsing van 
doelpalen op de doellijnen moeten plaatsvinden. 
Toelichting: Voor iedere vorm is nu bepaald hoe deze palen t.o.v. de doellijnen geplaatst 
moeten worden.

Regel 2 – De bal 
Als de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens het nemen van een strafschop of tijdens 
een strafschoppenserie, terwijl de bal in voorwaartse richting beweegt en voordat de bal 
een speler, de doelpaal of doellat raakt: wordt de strafschop overgenomen 
Toelichting : Het wordt als onredelijk beschouwd dat het spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal als de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens het nemen van een stafschop 
of tijdens een strafschoppenserie, zoals in de huidige tekst van Regel 2 staat vermeld.
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Regel 4 – De uitrusting van de spelers
Een korte broek – wanneer een zogenaamde slidingbroek of maillot wordt gedragen, 
moet deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek 
Toelichting: Tot dusverre stond alleen in de regel dat een zgn. slidingbroek van dezelfde 
hoofdkleur moest zijn als de korte broek. Dit geldt nu dus ook voor een maillot.

Regel 5 - De scheidsrechter / Vervallen is de bepaling:
Wanneer een extra bal op het speelveld komt tijdens het spel, moet de scheidsrechter 
het spel alleen onderbreken als deze bal de loop van het spel beïnvloedt. Het spel moet 
worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het doelgebied; in dat 
geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die 
evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het 
spel werd onderbroken. Wanneer een extra bal op het speelveld komt tijdens het spel 
zonder dat deze de loop van het spel beïnvloedt, moet de scheidsrechter deze zo snel 
mogelijk laten verwijderen 

Nieuw is de bepaling :
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens het 
spel, moet de scheidsrechter het spel alleen onderbreken als het de loop van het spel 
beïnvloedt. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 
de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen 
het doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de lijn 
van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats 
waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens het 
spel zonder dat het de loop van het spel beïnvloedt, moet de scheidsrechter het zo snel 
mogelijk laten verwijderen.
Toelichting : Tot dusverre werd er alleen gesproken over  een extra bal etc.  maar nu dus van 
een extra bal, een ander voorwerp of dier.

Overige besluiten IFAB

Regel 4 –  De uitrusting van de spelers

De IFAB heeft besloten dat kledingstukken zoals losse cols en soortgelijke kleding, 
niet voldoen aan de defi nitie van ‘overige uitrusting’ in Regel 4 en derhalve niet zijn 
toegestaan.

Aanvullend bericht van de KNVB werkgroep spelregels 
De werkgroep spelregels wil u nog op het volgende wijzen: Er is in onderstaande situatie 
geen sprake van een spelregelwijziging, maar wel een belangrijke wijziging in de 
aanvullende instructies van de werkgroep spelregels.
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Regel 14 De Strafschop 

2. Bijzondere strafschoppen

Huidige tekst Nieuwe tekst 

Als de bal terugstuit van de doellat, 
daarna vóór de doellijn de grond raakt 
en vervolgens de doellijn passeert, kan 
geen doelpunt worden toegekend. De 
strafschop heeft zijn uitwerking gehad 
op het moment dat de bal de grond raakt 
vóór de doellijn. 

Als de bal terugstuit van de doellat of 
de doelpaal, daarna vóór de doellijn de 
grond raakt en vervolgens de doellijn 
passeert, dan moet een doelpunt worden 
toegekend. 

Toelichting 
De werkgroep spelregels heeft de FIFA uitleg gevraagd over de spelsituatie 
waarbij de speeltijd wordt verlengd voor het nemen van een strafschop of bij een 
strafschoppenserie, of een doelpunt moet worden toegekend als de bal terugstuit 
van de doellat of doelpaal, daarna voor de doellijn de grond raakt en vervolgens de 
doellijn passeert? De FIFA heeft laten weten dat ook in deze situatie een doelpunt moet 
worden toegekend, dit in tegenstelling tot wat de werkgroep spelregels eerder heeft 
aangegeven in aanvullende instructies op de spelregels veldvoetbal, uitgave juli 2009.
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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 
de redactie: covsgroningen@gmail.com .  

Naam: Paul Lips

Leeftijd: 17

Woonplaats: Delfzijl

Burgerlijke staat: vrijgezel

Beroep: student aan de RUG

Favoriete stad: Amsterdam. Zeker. 

Vakantieland: Frankrijk, mooie omgeving: prachtig om met een fi ets één van de vele 
bergen op te klimmen.  

Beste boek, cd en/of fi lm: The Green Mile is fantastisch, over een man die onschuldig in 
de gevangenis zit. Verder lees ik qua boeken niet heel veel.

Kranten/tijdschriften: VI & AD

Favoriete website: jeugdscheidsrechter.nl

Andere hobby’s: fi etsen. Ik kan uren lang op mijn racefi ets door het Groningse 
platteland rijden. Lekker genieten van de omgeving. Heerlijk!

Scheidsrechter vanaf: mijn 14e, zo ongeveer 2007. Daar begon ik de F-ers en de E-ers te 
fl uiten.

Paul Lips



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 3                          (augustus 2011)

25

Eigen voetbalverleden: weinig. Ik was zo’n talent dat vooral in zichzelf geloofde, maar 
de trainers zagen het nooit in me zitten. Zat altijd in de laagste teams. Mijn sterkste punt 
was kaarten pakken, vooral voor praten en schoppen. Het is nooit een overdonderend 
succes geweest.

Scheidsrechter geworden omdat: ik speelde bij Eems Boys in de C2 en speelde een 
wedstrijd tegen de nummer 1. De plaatselijke linksbuiten liep me er totaal uit, waarbij ik 
na de vierde keer gepoort te zijn het welletjes vond. Ik gaf hem een klets en kreeg rood. 
Toen vond ik het mooi geweest, en besloot zelf het man in het zwarte pak te worden. 
Gelukkig maar.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: het gaat aardig goed! Ik zit nu in groep 22, 
waarbij ik gave wedstrijden krijg in het nieuwe seizoen. Ben best trots op hetgeen wat ik 
al bereikt heb: standaardelftallen, divisie-jeugd, BV jeugd. Het moet alleen nog allemaal 
veel beter. 
 

Voorbeeld als scheidsrechter: Pieter Vink. Dié man heeft uitstraling. Een tikkeltje 
arrogant, een beetje lakse uitstraling: maar zó goed. Als Pieter Vink fl uit let ik altijd extra 
op.

Wedstrijdvoorbereiding: Ik moet een goede wedstrijdvoorbereiding hebben. Mijn 
ietwat rommelige karakter heeft een stukje duidelijkheid nodig. Dat begint al een avond 
van te voren bij mijn tas in pakken. Anderen doen dat op de automatische piloot, maar 
ik presteerde het keer op keer om dingen te vergeten. Dat moet gewoon goed. Verder 
de standaard dingen, uur van te voren aanwezig, een keihard dance-muziekje, goede 
warming-up en een praatje met de trainers. Als het in mijn hoofd goed zit, fl uit ik de 
wedstrijd veel beter.
 

Trainen: 2x in de week. Eénmaal bij de COVS op donderdag, één keer voor mezelf. 
Belangrijk, want de conditie moet goed blijven. Op dit moment ben ik druk om fi t te 
worden voor het nieuwe seizoen.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: 
Waar ze mee aan de slag moeten? Niet veel. De COVS is een prima organisatie

Wat wil je verder nog kwijt?: Ik hoop op een ander nieuw, succesvol seizoen. Allemaal 
veel geluk!
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Ingezonden: nul – nul…

Erg happy wordt niemand van een wedstrijd die eindigt in 0-0. Toch was dat jaren 
geleden wel anders. Een ieder zat in vroeger jaren namelijk in spanning naar de voetbal- 
en toto-uitslagen te luisteren, die werden voorgelezen door Frits van Tuurenhout. Er 
werd zelfs gehoopt dat er niet was gescoord. Het was namelijk legendarisch hoe Van 
Tuurenhout 0-0 uitsprak. Het leverde hem zelfs de bijnaam ‘mister nul nul’ op…

Wat weinigen weten is dat Frits van Tuurenhout onder het pseudoniem Fred Starewood 
als zanger actief was. Hij scoorde zelfs een paar hits, onder andere ‘wipneus’ en ‘een 
kersemond’. Verder zong hij bij het Orkest Zonder Naam van Ger de Roos en met de 
groep de Drie Musketiers, met Ab Bakel en Henk Dorel. Dorel was ook vertolker van het 
lied ‘Hup Holland Hup’, geschreven door Jan de Cler.

Ad Bakens, Henk Dorel en Fred Starewood traden veel op, voor verenigingen, in 
gevangenissen en sanatoria, maar ook in Krasnapolsky en het Concertgebouw. Maar hij 
hield zijn bijnaam: mister nul nul..

Gerard Helsma

Het seizoen 2011-2012 goed beginnen? Kom vanaf 11 augustus weer trainen en kom naar 
de grote BBQ op 26 augustus in Haren!
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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 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het fi nancieel 
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   €  2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €  2,50
Embleem vereniging    €  1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €  5,-
Vaantje Pupil van de Week   €  1,-
Koordje fl uit     €  2,-
Fox 40-scheidsrechtersfl uit   €  5,-
Sportgel     €  6,-
Massagezalf (Sportbalm hot)   € 19,50
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €  5,-
Traningspak, groen-zwart, merk Erima  €  35,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Sweater, zwart met logo   €  7,50 
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €  7,50
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO €  30,-
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Column door TiamoColumn door Tiamo
Pizza Menstruazione 

Nog nooit eerder bij Eurovoetbal geweest. Elk jaar getwijfeld, al 23 maal. Ik ben 
namelijk gesteld op mijn privacy. Uiteindelijk over de streep getrokken door de vader 
van (voor mij) de voetballer van het toernooi: Yoël van Nieff . Een bres in de branding. 
Wat een traptechniek! Precies de bal op de voet van de aanval. Nog te jong om in 
één adem met de broertjes de Boer genoemd te worden, maar toch. Wat mij over 
de streep trok om hem als een groot talent te beschouwen, is de fl uwelen techniek 
waarmee hij een verdediger van Feyenoord passeerde via de linker fl ank. Door een 
overtreding gestopt, helaas niet gezien door de scheids. Yoël is het niveau van het 
elitekorps van de leidsmannen allang ontstegen. En dat met Pinksteren, waarop 
Gods Geest werkt in de mensen. 

Het regende een beetje, dus niet de zonnebril op. Ik werd dan ook meteen herkend 
door de vrijwilliger die de kaartjes verkoopt: Valley Dusink. Als deze man afzegt 
vervallen alle sportevenementen. Geprobeerd om incognito op de tribune plaats 
te nemen. Vergeet het maar. Iedereen wil tegen je praten. Zelfs bij de uitgang 
vastgeklampt door de bekende mensen uit de lokale voetbalwereld. Wel een 
compliment, ware het niet dat ik een hang-over had. Guus Hiddink nog gezien.

Ik heb vaak een kater. Laatst nog uitgenodigd voor het fl uiten op het Horecatoernooi 
in Haren. Ondanks het korte lontje een leuk feestje. Daar kwam ik ook iedereen 
tegen die mij kende. Ik ken zoveel mensen dat ik hunker naar één onderscheiding: de 
Onbekende Nederlander.

Op een donderdagavond sloot ik het uitfl uitseizoen sobertjes af met een etentje in 
een bekende pizzeria op de hoek van het Paterswoldsemeer.  Ik kon gelukkig rustig 
dineren samen met mijn scheidsrechtersvrienden en Geert van Nieff , de vader van… 
Mijn vrouw beloofd weer te werken aan de six-pack. Naast de 3 fl esjes rode wijn 
bestelde ik een dunne deegschijf met geplette tomaten: PIZZA 
MENSTRUAZIONE

Tiamo 


