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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.

Zomersport?
Is voetbal een zomersport? Elk jaar wordt die discussie wel weer eens aangezwengeld.
Vaak als in de winter de velden dramatisch slecht zijn en we niet kunnen spelen, soms
ook als het voorjaar amper is begonnen en de competitie ineens teneinde is. Want
zeg nu zelf? Het is toch zonde dat nu met dit mooie weer de meeste voetballers en
scheidsrechters het alleen nog moeten doen met een enkele wedstrijd of nietszeggend
toernooitje?
Maar ja, is voetbal daarom een zomersport? Hoe moet dat dan met de camping, de
vakanties, het kijken van de Tour de France en Wimbledon? En waarover moeten we
zeuren als de regen of sneeuw het in het najaar en in de winter onmogelijk maakt
normaal te trainen en spelen?
Voetbal een zomersport of is dat lege aanstellingenscherm wel even lekker? Laat jouw
mening weten in de stelling op www.covsgroningen.nl.

In deze Aftrap onder andere:
seniorensoos vlot van start (7), postbusadres voor vereniging (8), afscheid Jaap Pool,
Jantinus Meints, Kristian Bakkelo en Michel Winter (9), reanimatietraining als ultieme
valentijnsgedachte (17), leden fluiten bekerfinales (18), enthousiasme bij Noordelijke
spelregelfinale (20), Edwin Beekhuis in de schijnwerpers (24) en de column van Tiamo (32).

w w w.covsgroningen.nl
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Verenigingskalender 2011
Donderdag 26 mei
Zaterdag
28 mei
Donderdag 16 juni
Vrijdag
17 juni
Donderdag 11 augustus
Vrijdag
26 augustus

Laatste veldtraining 2010-2011, 19.30 uur
Jaarvergadering COVS Nederland
Afsluiting trainingsgroep Italiaans restaurant Il Lago,
19.00 uur (na aanmelding)
Officiële opening GRC-clubhuis
Eerste veldtraining seizoen 2011-2012
Seizoensopening met BBQ, 18.00 uur

Trainingen elke dinsdag en donderdag
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 19.30-20.30 uur, op het kunstgras van
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers zijn Johan Suurd, Roel Bellinga en Cindy Suurd. Het GRCclubhuis is hierbij onze uitvalsbasis. Na 26 mei is het zomerstop, waarna we weer beginnen op
11 augustus.

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
Advertenties		
: Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883
Coördinatie		
: Bert Kamstra
Redactie		
: Marcel Bellinga
Fotografie
: o.a. Ger Rijskamp, Richard Meints, Marcel
			Bellinga, Robert van Dorst, Omlandia, 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.
De volgende Aftrap verschijnt medio juni/juli. Uw bijdragen kunt u tot 14 juni aanstaande naar het redactieadres
sturen/mailen.

Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
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Laatste training 26 mei, nieuwe seizoen start 11 augustus
De laatste training van dit seizoen was donderdag 26 mei. In het nieuwe seizoen
hervatten we de trainingen op 11 augustus. De trainingstijden blijven nagenoeg
ongewijzigd. Lees er alles over op pagina 4.

Groot ledenonderzoek Noordelijke
scheidsrechtersverenigingen
De twaalf Noordelijke scheidsrechtersverenigingen hebben in april afgesproken een
groot ledenonderzoek onder alle Noordelijke COVS-leden te houden. Doel is om per
vereniging te onderzoeken in hoeverre leden tevreden zijn en of er draagvlak is voor
samenwerking met andere verenigingen. Inmiddels hebben ook al onze leden per post of
mail een uitnodiging tot deelname gehad. Meer weten? Lees dan verder op pagina 5.

Prima sfeer en veel onderscheidingen tijdens
jaarvergadering
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 7 maart kende een positieve en
ontspannen sfeer. Bovendien waren er veel onderscheidingen, onder andere voor Henk
Krans, Simon Buurlage en Marcel Bellinga. Hoewel al enige tijd geleden blikken we in dit
nummer uitgebreid terug op de jaarvergadering. Kijk op pagina 12 en verder voor een kort
verslag, de nodige foto’s, het bestuursbeleid en de taakverdeling van het bestuur.

De jaarvergadering werd
druk bezocht.
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Trainingsgroep 16 juni naar Italiaans restaurant
De laatste reguliere veldtraining van dit seizoen was op donderdag 26 mei. De
trainingsgroep sluit het seizoen informeel af met een Italiaans buffet in restaurant Il Lago
aan de S.O.J. Palmelaan in Groningen. Dit is boven de winkels in de wijk Hoornse Meer,
met uitzicht op het water. Deelnemers aan de lief-en-leed-pot kunnen mee voor een
kleine bijdrage van € 5,-. Trainende leden die dit seizoen niet gespaard hebben, mogen
mee voor € 30,- (inleg pot + eigen bijdrage). Genoemde bedragen zijn voor buffet en de
drankjes. Wil je mee? Laat dit dan aan Roel Bellinga of Johan Suurd (joh.suurd@planet.nl)
weten.
Na de zomer is de eerste reguliere training op donderdag 11 augustus, om 19.30 uur.
Vanaf september worden ook de trainingen op de dinsdagavond hervat. In het overleg
met de andere clubs op het sportpark Corpus den Hoorn en de gemeente, hebben
we onze trainingstijden kunnen handhaven. Op dinsdag beginnen we een kwartiertje
later en trainen we van 19.45 – 20.45 uur op het eerste kunstgrasveld. De training op de
donderdag is van 19.30 – 20.30 uur, op het tweede kunstgrasveld.  We zijn verheugd dat
we onze faciliteiten hebben kunnen behouden.
In de zomer doortrainen?
Op veler verzoek bekijken we momenteel of er in de zomer doorgetraind kan worden.
Bij voldoende belangstelling is Cindy Suurd bereid op de donderdagavond van 19.30
– 20.30 uur de training te verzorgen. We gaan dan in de omgeving of op kunstgras
trainen. De kantine is dan dicht, maar de kleedkamers zijn wel gewoon beschikbaar. De
eerste zomertraining zou dan 30 juni kunnen plaatsvinden. Wil je de zomer doortrainen?
Stuur dan een berichtje naar covsgroningen@gmail.com en laat ook even weten
welke donderdagen tussen 30 juni en 11 augustus je, bijvoorbeeld in verband met
vakantie, afwezig zou zijn. Of de zomertrainingen doorgaan, communiceren we via mail,
nieuwsbrief en www.covsgroningen.nl.

Schrijf ook eens iets voor je eigen cluborgaan De Aftrap! Bijdragen voor het juni/
juli-nummer kun je tot 14 juni sturen naar postbus 6039, 9702 HA Groningen of
covsgroningen@gmail.com.
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26 augustus BBQ als start nieuwe seizoen
De traditionele seizoensafsluiting was dit jaar niet te plannen door vakanties, toernooien
en dergelijke. We hebben daarom besloten het nieuwe seizoen op vrijdag 26 augustus
vanaf 18.00 uur te openen met 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.
We nodigen je hierbij graag uit voor de grote BBQ van onze vereniging! Aanmelden
kan vanaf heden door een mailtje te sturen naar covsgroningen@gmail.com. De BBQ is
bedoeld voor het hele gezin, dus neem je eventuele partner en/of kinderen gerust mee.
Meer informatie over de BBQ kun je ook lezen in De Aftrap van juli en op
www.covsgroningen.nl. Graag tot 26 augustus bij de grote BBQ!

Voorzitter Robert van Dorst na val in ziekenboeg
Onze voorzitter Robert van Dorst is begin mei bij een ongelukkige val in de ziekenboeg
terecht gekomen. Hij brak zijn enkel en scheurde zijn enkelbanden. Bovendien liep hij
nog een breuk vlak onder zijn knie op. Na een operatie en kort verblijf in het ziekenhuis
mocht Robert weer naar huis, maar wel met de wetenschap dat hij het minimaal zes
weken rustig aan moet doen en aangewezen is op krukken en rolstoel. Robert, van harte
beterschap en kop d’r veur!

Robert in actie tijdens de
jaarvergadering.

Ledenonderzoek begin mei gestart
Begin mei hebben al onze leden een mail of brief gekregen met de uitnodiging deel te
nemen aan het grote ledenonderzoek van COVS Noord. Inmiddels heeft zo’n dertig procent
van onze leden de enquête ingevuld. Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging
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Groningen en Omstreken roept iedereen van harte op aan het onderzoek deel te nemen.
Invullen van de enquête kan tot 8 juli aanstaande! Doel van het onderzoek is om te
kijken hoe tevreden leden zijn, welke wensen ze nog hebben én of er draagvlak is voor
eventuele samenwerking.
Vooropgesteld, het gaat onze vereniging heel erg goed. De noodzaak tot samenwerking
is er dus (nog?) niet. Maar we voelen ons ook verantwoordelijk voor de andere, vaak
veel kleinere COVS-verenigingen in district Noord en sluiten onze ogen niet voor een
toekomst waarin ook voor onze club de situatie zou kunnen veranderen. Daarom ook
is mede op ons initiatief een commissie toekomst binnen COVS Noord aan het werk
gegaan. Voordat men verder kan, moet het onderzoek en een aansluitend onderzoek
onder alle groepsbesturen meer informatie geven. Deelname aan het onderzoek
verplicht dus nog tot niets. Bovendien levert het sowieso per vereniging waardevolle
informatie op!
Direct na de zomer worden de onderzoeken afgerond en het vervolg wordt besproken
tijdens een extra districtsvergadering van de COVS medio oktober dit jaar.  Via dit blad, de
site en de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Doe dus vooral mee!
Heb je vragen of opmerkingen? Laat dit dan weten aan het bestuur via
covsgroningen@gmail.com.

Ingezonden (driemaal): bedankt…
Langs deze weg wil ik de vereniging bedanken voor de mooie bos bloemen. Na een
periode van afwezigheid en twee operaties gaat het de goede kant op!
Simon Apotheker
Mede namens mijn vrouw wil ik de vereniging bedanken voor de bloemen.
De dotterbehandeling heeft me goed gedaan en het sigaartje smaakt weer
als vanouds…
Simon Buurlage
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik kreeg na thuiskomst uit het ziekenhuis.
Geweldig dat jullie daar aan gedacht hebben!
Ina de Boer – Bos
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Seniorensoos enthousiast van start
In februari kwamen ze voor het eerst bijeen, de leden van wat we voorlopig maar even
de seniorensoos noemen. Seniorleden en oud-leden van de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken, alsmede (oud-) donateurs. Het doel is de wat oudere leden
bij de vereniging betrokken houden door een regelmatige gezellige en ongedwongen
activiteit te organiseren. Het initiatief voor de verdere invulling ligt bij de deelnemers zelf,
waarbij Jan Niko de Boer, Frans Müller en Garbrand Nienhuis als commissie het voortouw
zullen nemen.
Inmiddels is er een aantal bijeenkomsten geweest, die telkens – in wisselende
samenstelling – zo’n 20-25 deelnemers trok. Een leuke groep! Samen is afgesproken van
de seniorensoos een maandelijkse activiteit te maken, elke tweede maandag van de
maand van 14.00 tot 16.00 uur. In principe is het GRC-clubhuis de plaats van handeling,
maar in de toekomst zouden bijvoorbeeld ook excursies op het programma kunnen staan.
Tijdens de bijeenkomsten kan er worden bijgepraat over de actuele voetbalzaken, er
kunnen anekdotes worden opgehaald, een kaartje worden gelegd et cetera. Tijdens de
bijeenkomst in februari werd het nieuwe clubhuis van GRC bezichtigd, terwijl in mei
KNVB-bestuurder (en ons erelid) Roel Visscher het huidige rapportagesysteem uitlegde.
De eerstvolgende bijeenkomst is in verband met Pinksteren op dinsdag 14 juni, van
14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis. Daarna wordt een zomerstop ingelast, waarna de
volgende bijeenkomst op maandag 12 september is. Bij die bijeenkomst is Jan van Driel,
voorzitter van KNVB district Noord, als spreker uitgenodigd.
Kortom, de seniorensoos heeft een prima start gemaakt en is daarmee een nieuwe vaste
activiteit van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Ben je nog niet
geweest, maar wil je wel aansluiten? Je bent van harte welkom! Ken je nog oud-leden die
we zouden kunnen uitnodigen? Laat ons dat dan weten via covsgroningen@gmail.com.

De seniorensoos is van start
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Nieuw correspondentieadres voor de vereniging
In het kader van de professionalisering van onze vereniging is het correspondentieadres
per heden gewijzigd. Het nieuwe adres is:
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Postbus 6039
9702 HA Groningen.
Het bestuur verzoekt een ieder het oude adres uit eventuele administratie/bestanden
te halen en correspondentie voor de vereniging vanaf heden naar de postbus te sturen.
Het secretariaat blijft per e-mail bereikbaar op covsgroningen@gmail.com en ook het
telefoonnummer (zie colofon) blijft ongewijzigd.

Henk Krans al veertig jaar scheidsrechter
Februari en maart waren feestmaanden voor onze eigen Henk Krans. In februari stond hij
volop in de (terechte) belangstelling omdat hij al veertig jaar actief scheidsrechter is. In
maart volgden tijdens de jaarvergadering twee onderscheidingen. De KNVB eerde Henk
met de gouden speld, terwijl het COVS-goud voor veertig jaar trouw lidmaatschap ook voor
Henk was.
Henk, je bent met je inzet en passie op de
trainingen en tijdens de wedstrijden een
voorbeeld voor velen!  Van harte met je jubileum
én je terechte onderscheidingen. Op naar de 50!
Henk Krans krijgt tijdens de jaarvergadering de
gouden KNVB-speld van Minne Modderman.
Bedankt…
Ik wil iedereen die mij vanwege mijn veertig jarig jubileum en de beide onderscheidingen heeft gebeld of gemaild hartelijk bedanken. Ik was erg onder de indruk
van alle aandacht en het grote applaus tijdens de jaarvergadering. Ook door de beide
spelden van de KNVB en COVS is het voor mij een onvergetelijke avond geweest.
De mooie woorden van de heren Ensing en Modderman hebben diepe indruk
achtergelaten. Dank jullie wel!
Henk Krans
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Afscheid betaald voetbal voor vier van onze toppers
Met het einde van het seizoen 2010-2011 is er ook een einde gekomen aan de loopbaan
als scheidsrechter of assistent in dat betaalde voetbal van vier van onze leden. Hoewel
dat jammer is, kunnen Jantinus Meints, Jaap Pool, Michel Winter en Kristian Bakkelo met
trots terugkijken op een prima carrière!
Jaap en Jantinus
15 mei mochten Jaap en Jantinus nog
eenmaal als assistent-scheidsrechter
fungeren in de eredivisie. Beiden kunnen
terugkijken op een rijke, internationale
loopbaan. Zo kwam Jantinus tot 53
internationale duels, waaronder een aantal
mooie wedstrijden in de champions leaque.
Ook Jaap ging veelvuldig internationaal op
pad, met als hoogtepunten de finale van de
champions leaque in 2001 en de eindronden
van het EK in 2000 en WK in 2002. Op basis van
leeftijd werden hun contracten niet verlengd.
Beiden gaan echter niet verloren voor de arbitrage.
Zo is Jaap lid van de werkcommissie assistentscheidsrechters van KNVB district Noord (zie
elders in dit blad). Jantinus wordt waarnemer van
assistenten in het betaalde voetbal en gaat weer
fluiten bij de amateurs (in groep 3).  
Michel
Ook voor Michel Winter is het avontuur in het
betaalde voetbal na een aantal jaren voorbij. Hij
wist de laatste stap, promotie naar de A-lijst, niet
te maken. Michel kan echter terugkijken op een
aantal prima jaren, met tientallen wedstrijden in
de eerste divisie en ook een behoorlijk aantal in de
eredivisie op zijn naam. Michel wordt bestuurslid
van Omlandia.

Michel Winter
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Kristian
Tot slot viel onlangs ook het doek voor Kristian Bakkelo. Kristian heeft een aantal jaren op
de zogenoemde masterclass gestaan en heeft de stap naar een contract net niet kunnen
maken. Kristian mag echter trots zijn op hetgeen hij heeft bereikt en heeft tientallen
duels in de eerste divisie én één duel (als invaller) in de eredivisie op zijn naam staan.
Hij blijft lid van zowel onze vereniging als COVS Oost Groningen, van laatstgenoemde
vereniging is hij ook bestuurslid. Bovendien is Kristian binnen KNVB Noord coach van een
aantal jonge talenten.

Kristian Bakkelo
Gefeliciteerd
Jantinus, Jaap, Michel en Kristian: van harte met jullie loopbaan in het betaalde voetbal.
En we hopen en verwachten nog lang van jullie kennis en ervaring te kunnen genieten!

Bedankt
Langs deze weg wil ik de vereniging bedanken voor de mooie bloemen die ik op de
dag van mijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal heb ontvangen. Ook de vele
mooie reacties hebben mij goed gedaan. Sinds het begin van mijn loopbaan ben ik
lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Ik wil vooral jonge
arbiters meegeven dat het goed is om lid te zijn, omdat je bij de vereniging de
kneepjes van het vak van scheidsrechter kunt leren!
Michel Winter
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Marcel Bellinga fluit IJsselmeervogels – Spakenburg
Het kan bijna niemand ontgaan zijn… Onze eigen secretaris Marcel Bellinga floot
16 april jongstleden dé amateurderby van Nederland, die tussen IJsselmeervogels
en Spakenburg. Niet alleen een beladen derby, maar nu kort voor het einde van de
competitie ook nog eens het duel tussen de nummer 1 en 2 van de zaterdag topklasse.
Voor zo’n 9000 toeschouwers bracht Marcel het er prima vanaf!
Helaas bezorgden een paar dwaze supporters Marcel een nare nasmaak, door twee
weken na de wedstrijd naar Groningen te rijden en voor ophef te zorgen in de voortuin
van Marcel. Het heeft uitgebreid in alle landelijke en regionale bladen gestaan. We zullen
dan ook niet uitgebreid op het voorval ingaan en laten het verder over aan justitie en
KNVB.
We wilden wel laten weten dat we achter Marcel staan en trots zijn op zijn prestaties.
Marcel, laat je niet gek maken. Gefeliciteerd met de aanstelling en een prima prestatie!
Het bestuur
Bedankt…
Graag wil ik iedereen bedanken voor de geweldige steun na alle commotie naar
aanleiding van de wedstrijd IJsselmeervogels – Spakenburg. De vele telefoontjes,
smsjes, mailtjes, kaartjes en bloemen zijn door ons zeer gewaardeerd!  
Marcel Bellinga

Marcel in actie tijdens IJsselmeervogels – Spakenburg
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Drukbezochte jaarvergadering vol positieve geluiden

’Trots lid te zijn van deze vereniging’
Eén van de jongere aanwezigen, Robert de Wit, stelde aan het einde van de
jaarvergadering op 7 maart ‘trots lid te zijn van deze vereniging’. Het symboliseerde de
ongedwongen en positieve sfeer tijdens de drukbezochte vergadering. De vergadering
zelf verliep vlot en de diverse agendapunten konden snel afgehamerd worden.
Daardoor was er veel tijd voor de diverse onderscheidingen. Een prima avond voor onze
vereniging!
Voorzitter Robert van Dorst opende de vergadering met een kritisch geluid. Hij
riep de leden op meer aandacht aan het opstellen van strafrapporten te besteden,
omdat steeds meer strafzaken worden geseponeerd. Ook pleitte hij voor meer
waarnemers veiligheidszaken in het lagere voetbal. Kijk voor de volledige tekst van zijn
openingsspeech ook op www.covsgroningen.nl.
Vlotte vergadering
Na de opening konden zaken als het jaarverslag, de financiële stukken en de
bestuursverkiezingen snel worden afgehandeld. De stukken werden vastgesteld en bestuur
en commissies nagenoeg ongewijzigd samengesteld. De contributie werd met twee euro
verhoogd tot 44 euro in 2012. Vanuit de vergadering was er vooral lof voor het bestuur en
de sfeer tijdens de vergadering was ontspannen en constructief.
Ook de genodigden hadden
mooie woorden voor onze
club over. ‘Waardering voor
de groep Groningen,’ zo
sprak COVS Noord-voorzitter
Jan Ensing. ‘Wat een
vereniging, wat een leden,
wat een gebouw,’ stelde
Piet Plant namens COVS
Oost Groningen. En KNVB-

Alle gehuldigden bij elkaar.
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bestuurder Minne Modderman sprak: ‘Alle respect,
Groningen is een voorbeeld voor het hele land’.
Spelden
Jan Ensing had niet alleen mooie woorden, maar
had ook de nodige onderscheidingen bij zich. Simon
Buurlage, Henk Krans en Harm Frikken kregen de speld
voor veertig jaar trouw lidmaatschap, terwijl Drewes
Koezema, Bert Kamstra en Bettus van der Horn naar
voren werden gehaald omdat ze al 25 jaar lid zijn.
Nadat Klaas Smith de Johan Roedersbokaal aan de
nieuwe spelregelkampioen Bert Volders had
uitgereikt (zie ook pagina 22), mocht
Roel Visscher uitdelen.  Namens de KNVB
reikte hij de gouden scheidsrechtersspeld uit aan
Jan Swart en Marcel Bellinga.
Sieraad
De laatste onderscheiding was de meest
onverwachte. Minne Modderman riep Henk
Krans naar voren. ‘Je bent een sieraad voor het
scheidsrechterskorps. Ik bedank je namens de
KNVB voor het met liefde, gedrevenheid en
plezier uitoefenen van jouw hobby. ’ Vervolgens
reikte Minne de gouden speld van verdienste van
de KNVB uit aan een geëmotioneerde
Henk Krans.

Robert de Wit sprak
mooie woorden

Bettus van der Horn is 25 jaar lid.

Minne ging vervolgens nog in op de openingsspeech van voorzitter Robert van Dorst. ‘Schrijf
goed op wat u heeft waargenomen. En kijk
tegelijkertijd uit wat u wel en niet op social
media plaatst! Want ook dat wordt tegenwoordig
als bewijs aangedragen.’  
Het was een prima vergadering in een uitstekende
sfeer! Kijk voor verslag, openingsspeech en foto’s
ook op www.covsgroningen.nl.
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Bestuursbeleid: kostenbeheersing, faciliteiten
gezondheid en samenwerken binnen COVS
Tijdens de jaarvergadering op 7 maart presenteerde het bestuur haar beleidsvoornemens
voor de nabije toekomst. Voorzitter Robert van Dorst keek tevreden terug naar 2010,
waarin onder andere een betere trainingsfaciliteit op de dinsdag, de nieuwe website
en een hogere deelname aan clubactiviteiten werden gerealiseerd. Hij gaf aan dat het
bestuur het succes in 2011 en daarna wil continueren.
Voor 2011 en daarna sprak de voorzitter de volgende voornemens uit:
- een strakke interne organisatie, met ondermeer een goed beheer van de
clubartikelen en een beleid van kostenbeheersing
- extra faciliteiten op het gebied van gezondheid, ondermeer door het realiseren van
mogelijkheden m.b.t. een masseur
- blijven stimuleren van (onderzoek naar) nauwere samenwerking en eventueel fusies
tussen COVS-lidverenigingen
- inspelen op KNVB-plannen m.b.t. nieuwe systematiek van testen
- verder uitbouwen van de website tot centrale informatiebron en platform op gebied
van spelregels
- actief de boer op richting voetbalverenigingen.
Kijk ook op www.covsgroningen.nl voor
de volledige tekst zoals door voorzitter
Robert van Dorst op dit punt uitgesproken.
Het bestuur tijdens de
jaarvergadering.

Marcel Boekholt als
kandidaat-penningmeester
toegevoegd aan bestuur
Kort na de jaarvergadering is ons nieuwe lid Marcel Boekholt uit Assen toegevoegd aan
het bestuur. Hij zal tot de jaarvergadering van maart 2012 als aspirant-lid en kandidaatpenningmeester meedraaien. Het is de bedoeling dat hij het penningmeesterschap dan
van Martin Schipper zal overnemen. Martin heeft na het aftreden van Gerrit Veldthuis
altijd aangegeven dat zijn nieuwe functie tijdelijk zou zijn. Het is de bedoeling dat Martin
daarna als vice-voorzitter weer andere taken op zich zal nemen.
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Taakverdeling
Het is goed gebruik na de jaarvergadering de taakverdeling binnen het bestuur opnieuw
tegen het licht te houden. Ook dit jaar. Er is weinig gewijzigd, behalve dat Marcel
Boekholt aan het bestuur is toegevoegd. Op www.covsgroningen.nl kun je de huidige
taakverdeling teruglezen.

Even voorstellen…
Ik ben Marcel Boekholt, 30 jaar en woon in
Assen. Ik ben getrouwd met Marloes en samen
hebben we drie kinderen: Esmee, Senne en
Loïs. Ik ben werkzaam als medewerker administratie op het Drenthe College. Als
scheidsrechter ben ik actief in groep 2 zondag.  De afgelopen jaren was ik penningmeester van COVS Hondsrug. Als donateur heb ik kennisgemaakt met de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Omdat een grotere vereniging als
Groningen meer mogelijkheden heeft als belangenbehartiger voor scheidsrechters
én ik de ambitie had om als penningmeester een wat grotere vereniging ‘te dienen’,
heb ik besloten me kandidaat te stellen en over te stappen naar Groningen.
Marcel Boekholt

Onduidelijkheid over kascommissie
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering bleek opnieuw enige onduidelijkheid over
de samenstelling van de kascommissie. En dan vooral over de wel of niet herkiesbaarheid
van commissieleden. In artikel 26 staat onder andere het volgende:
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit
drie leden en twee plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
4. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal
herkiesbaar.
Zoals gesteld kunnen leden van de kascommissie derhalve eenmaal worden herbenoemd
en dus maximaal twee jaar aaneengesloten lid zijn van de kascommissie. De volledige
statuten zijn overigens terug te vinden op www.covsgroningen.nl (onder de menuknop
‘leden’). We hopen dat hiermee de onduidelijkheid is weggenomen.
Het bestuur
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Werkcommissie assistent-scheidsrechters stelt zich voor
Graag stellen we onszelf even aan je voor! De werkcommissie assistent-scheidsrechters
district Noord van de KNVB ((WCASR) bestaat uit Thijs Rozeboom (voorzitter), Albert Oost
(secretaris), Berend Talens, Bram Souisa en Jaap Pool (leden). Wij ressorteren onder de
KNVB District Noord.
Wat is ons doel?
Een structurele bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de assistentscheidsrechters in de top van het amateurvoetbal en het begrip vergroten dat het
vlaggen van wedstrijden ‘een vak apart’ is.
Wat doen we om ons doel te bereiken?
Door middel van een structurele aanpak worden (potentiële) assistent-scheidsrechters
aangesteld en gerapporteerd bij (top)wedstrijden en heeft iedere ASR de beschikking
over een coach. De commissieleden fungeren ook zelf als waarnemer en coach. Op
deze wijze willen wij bijdragen aan de individuele ontwikkeling van de assistenten en
bovengemiddelde talenten na bewezen geschiktheid voordragen aan het betaalde voetbal.
Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd waarin de deelnemende (assistent-)
scheidsrechters de gelegenheid hebben ervaringen uit te wisselen. Vanzelfsprekend
onderhoudt de commissie de contacten met de landelijke werkcommissie en overige
platformen die zich inzetten voor verbetering van de arbitrage in het algemeen en het
assistent-scheidsrechterschap in het bijzonder.
Onze belangrijkste drijfveer is het plezier dat wij beleven in de erkenning die de assistenten
ervaren voor het moeilijke, maar ook uitdagende vak. Dat moet de ASR elke wedstrijd weer
in staat stellen de vorige prestatie te verbeteren en daardoor persoonlijke groei te realiseren.
Wil je meer weten?
Hebben wij jouw interesse gewekt, neem dan gerust contact op met een van onze leden of
schiet hen aan bij een wedstrijd. Graag tot ziens!
De werkcommissie assistent-scheidsrechters District Noord
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Reanimatietraining als ultieme valentijnsgedachte
Het is alweer enige tijd geleden, maar op valentijnsdag waren dertien enthousiaste
personen afgekomen op de reanimatietraining van onze vereniging. Opvallend was dat
de dames in de meerderheid waren. Docent Wim Grimberg maakte op plezierige wijze
duidelijk waar het in een noodgeval op aan komt: zorg altijd voor je eigen veiligheid,
bel 112 en betrek meerdere mensen bij de hulpverlening. Na een duidelijke uitleg over
pompen en blazen, 30/2, diepe compressies en de AED, was het tijd het geleerde in
de praktijk te brengen. Gretig doken de deelnemers dan ook op de gereed liggende
poppen. Dat het niet altijd meevalt en best vermoeiend is, werd al snel duidelijk. Na een
leerzame avond hoopt een ieder dat ze het in de echte praktijk nooit hoeven toepassen,
maar indien nodig zijn we er dan klaar voor. Voor deze mensen was het de ultieme
valentijnsgedachte: een training volgen uit liefde voor een medemens in nood!
Ger Rijskamp

De deelnemers
aan de
reanimatietraining.

Opnieuw winst in kaartwedstrijd met Omlandia
Vrijdag 15 april was de jaarlijkse kaartwedstrijd met onze vrienden van voetbalvereniging
Omlandia. Voor de vijftiende maal! Met 45 kaarters en een prima verzorging door de
gastvrouwen van Omlandia werd het een gezellige avond. En met een verschil van
7610 punten (132642 om 125032) trok de Scheidsrechtersvereniging opnieuw aan het
langste eind. De eerste vier plaatsen individueel waren ook voor onze vereniging, hoewel
nummer 1 Joke Holt als gastspeelster aan scheidsrechterszijde meedeed. Theo de Haan,
Jannes Mulder en Martin Magermans werden tweede, derde en vierde. Al met al een
geslaagde kaartavond, op naar 2012!
Simon Schuil
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Bekerfinales voor Siemen, Robert, Sam, Marije, Paul en Carim
28 mei jongstleden werd de Noordelijke bekerfinale tussen Harkemase Boys – WKE
gespeeld. De kraker stond onder leiding van onze eigen Siemen Mulder. Hij bekroonde daarmee een ijzersterke rentree op de velden!  Eén van zijn assistenten was ons lid Frans Ozinga.
Ook enkele andere leden zijn aangesteld voor een bekerfinale, tijdens de
jeugdvoetbaldag op 4 juni. Robert de Wit fluit de finale bij de A-junioren tussen Be
Quick en ONSTOP ‘63. Frans Ozinga en Richard Meints zijn de assistenten. Sam Dröge
fluit de finale bij de B-junioren (categorie B2), met Marije Deuring en Dennis Brondijk
als assistenten. Dennis en Sam assisteren Marije dan weer bij de bekerfinale bij de
C-junioren. Donateur Carim Mesbah is scheidsrechter van de finale in de categorie D1
elftallen, met Paul Lips als assistent. Paul fluit tot slot de finale in de categorie D2 elftallen.
Tijdens de bekerfinaledag zijn ook onze leden Ben en Bob Dröge actief, in de finalegroep
van de E-junioren.
Ook diverse andere leden mochten mooie
finales en wedstrijden in de  nacompetitie
fluiten. Allemaal van harte gefeliciteerd!
In de loop van juni worden alle promoties
bekendgemaakt. In De Aftrap van juli zullen
we de namen publiceren.

Fluiten op Groninger
kampioenschap beachsoccer?

Siemen Mulder

Op zaterdag 2 juli 2011 wordt het 2e beachsoccer toernooi in De Wedderbergen
georganiseerd. De inschrijving ervoor is reeds geopend. Het toernooi is omgedoopt tot
het Open Groninger Beach Soccer Kampioenschap voor verenigingen. De organisatie
van het toernooi heeft, net als vorig jaar, een beroep op de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken gedaan om voldoende scheidsrechters voor het evenement te
kunnen vinden. Ze hebben zes scheidsrechters nodig. Er wordt steeds op twee velden
tegelijk gespeeld met twee arbiters per wedstrijd. Je fluit dan dus twee wedstrijden en
hebt er vervolgens één vrij. Het toernooi is op 2 juli van circa 9.00 - 17.00 uur. Iedere
scheidsrechter krijgt een vergoeding van veertig euro + een bos bloemen. Bovendien
worden hapje en drankje uiteraard geregeld. Heb je interesse? Kijk dan even op
www.covsgroningen.nl voor meer informatie of stuur een berichtje naar het secretariaat.
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Clubhuis in gebruik, opening 17 juni
Het nieuwe clubhuis van GRC is inmiddels enkele weken in gebruik. Het is een prachtig
en functioneel gebouw geworden, zo hebben we inmiddels kunnen constateren.
Bovendien heeft onze vereniging extra faciliteiten gekregen. Zo hebben we op de
bovenverdieping twee ruime kasten staan. Daarnaast hebben we een opbergruimte
in het dependancegebouw langs het hoofdveld. Hier staat een groot deel van onze
voorraad clubartikelen. Op korte termijn zullen we ruimte en de diverse kasten inrichten.
De officiële opening van het gebouw is vrijdag 17 juni. Het gebouw wordt geopend
door wethouder Frank de Vries en de broers Erwin & Ronald Koeman, de meest bekende
voetballers die GRC ooit heeft gekend. Uiteraard zal onze vereniging bij de opening
worden betrokken.
Kort voor de opening hebben GRC en de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken de samenwerking formeel bekrachtigd door een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Daarin staat precies welke verplichtingen
beide partijen over en weer aangaan. Met de overeenkomst is een eenmalig bedrag van
2500 euro gemoeid, door ons aan GRC inmiddels voldaan.
We heten je graag welkom in ons nieuwe onderkomen!
De samenwerkingsovereenkomst tussen GRC
en onze vereniging wordt getekend door
Marcel Bellinga, Robert van Dorst en GRCbestuurders Albert Pool en Anne Lindemulder.

Zin om het nieuwe seizoen goed te beginnen? Kom dan 26 augustus naar de grote BBQ!
Zie pagina 5 in dit blad voor meer informatie.
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Spelregelteams vijfde en zesde in Noordelijke finale
Na vier oefensessies onder leiding van de ervaren spelregelkenner Klaas Smith stond op
18 maart 2011 eindelijk de districtfinale spelregels van de COVS op het programma. Onze
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken deed met twee teams mee. Onze
teams eindigden uiteindelijk op de vijfde en zesde plaats.
Al enkele weken voor de spelregelfinale waren coach Alex Traa en bestuurslid Evert IJspeert
druk bezig met het samenstellen van de teams voor de districtsfinale in Wildervank.
Uiteindelijk werd besloten om team 1 te laten bestaan uit Robert de Wit, Sam Dröge en
Marije Deuring. Team 2 bestond uit Evert IJspeert, Richard Meints en Luuk van Dijk. Paul
Lips was bereid gevonden ervaring op te doen als reserve. Liefst viermaal werd er een
trainingssessie ingelast na afloop van de training. Doel voor ons als jeugdige  teams was
om zoveel mogelijk ervaring op te doen, om in de toekomst wellicht weer eens tot de
landelijke finale door te dringen.
Uiteindelijk moest dit dan ook dit jaar nog leiden tot een prestatie op dé dag van de finale,
vrijdagavond 18 maart. Vooraf was er duidelijk spanning te merken onder alle aanwezigen,
maar al snel stond de eerste ronde op het programma. Voor alle 27 deelnemers van de 9
teams bestond de eerste ronde uit schriftelijke vragen. Bij de eerste 5 vragen kon er uit 4
antwoorden gekozen worden, maar bij de laatste vijf vragen moesten de deelnemers zowel
de disciplinaire straf (geel/rood/vermaning) als ook de spelstraf en de plek van hervatting
noemen. Met name de laatste vragen werden unaniem als ‘zeer lastig’ beoordeeld.
Hierna was het al snel tijd voor de 2e ronde. Ditmaal moesten de leden van het team
tweemaal voor 5 vragen naar voren komen. De afgevaardigden van alle teams moesten,
aan de hand van de vraag op het grote scherm, een bordje met het juiste antwoord
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omhoog houden. Deze vragen waren over het algemeen makkelijker dan de vragen uit
de eerste ronde, maar door de spanning wilde er nog wel eens iets fout gaan. Tenslotte
was er nog een 3e ronde. Deze ronde was vergelijkbaar met de 2e ronde, alleen waren er
nu 10 mogelijkheden om uit te kiezen. Deze 10 mogelijkheden waren vooraf reeds gegeven
en bleven gelijk voor alle 5 vragen. Op enkele schoonheidsfoutjes na, werden deze vragen
grotendeels goed beantwoord door alle zes deelnemers van Groningen en Omstreken.
Na afloop van alle vragen was er veel twijfel bij alle deelnemers. Waren een goede 2e en 3e
ronde genoeg voor een mooie plek op de ranglijst? Al snel kwam de organisatie met de
uitslag. Groningen 2 eindigde met 221 punten op de 6e plaats. Groningen 1 eindigde op
de 5e plaats met 245 punten. Het maximaal te behalen aantal punten was 100 per persoon,
oftewel 300 per team. Achteraf bleek dat met name in de schriftelijke ronde erg veel punten
zijn blijven liggen. Jammer, maar een goede les voor een volgend jaar!
Opvallend was wel dat maar liefst 4 personen van Groningen dezelfde score hebben
behaald! Als winnaar van de dag werd eerst Veendam genoemd, maar na een hertelling
bleek er toch een foutje te zijn gemaakt. Het team van titelverdediger Drachten bleek ook
dit jaar te sterk en eindigde bovenaan. Individueel was Eric ten Horn van Veendam de beste.
Tot slot nog de uitslagen:
1. Drachten – 279 punten
2. Veendam - 275
3. Centraal Drenthe 1 - 252
4. Meppel - 246
5. Groningen 1 - 245
6. Groningen 2 - 221
7. Centraal Drenthe 2 - 211
8. Oost-Groningen – 198
8. Centraal Drenthe 3 – 198
En de individuele scores van Groningen:
1. Sam Dröge – 91 punten
2. Marije Deuring – 77 punten
2. Luuk van Dijk – 77 punten
2. Robert de Wit – 77 punten
2. Evert IJspeert – 77 punten
6. Richard Meints – 67 punten
Marije Deuring
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Bert Volders winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap
Bert Volders werd tijdens de jaarvergadering voor het eerst gekroond tot winnaar van het
Johan Roeders spelregelkampioenschap van onze vereniging. Hij bleef als enige deelnemer
foutloos. Ger Rijskamp en Kristian Bakkelo eindigden op een gedeelde tweede plaats. In het
klassement van niet-leden (via de website) werd Bayram Cakir uit Den Bosch eerste met 30
van de 300 te halen punten.
Onze eigen Klaas Smith verzorgde ook afgelopen seizoen op prima wijze de strijd om het
Johan Roeders spelregelkampioenschap. Met als nieuw element dat de vragen ook op de
website waren te maken. Het leverde een tweede klassement (van niet-leden) op en flink
wat meer deelnemers. Op www.covsgroningen.nl kun je nu bovendien alle vragen van het
afgelopen seizoen + antwoorden en toelichting vinden.
De antwoorden op de vragen van de zesde en laatste ronde waren:
1 - B, 2 - A, 3 - B, 4 - C, 5 - A en 6 - D
Op www.covsgroningen.nl kun je een uitgebreide toelichting vinden op de antwoorden.
Daar kun je ook de volledige eindstand in beide klassementen (leden en niet-leden)
terugvinden. In het klassement voor leden zag de top-10 er als volgt uit:
01.   Bert Volders, Bedum
300 punten
02. Ger Rijskamp, Groningen
290
02. Kristian Bakkelo, Winschoten
290
04. Albert Oost, Buitenpost
280
04. Auke van der Horn, Buitenpost
280
04. Bert Kamstra, Groningen
280
07. Thom van Wijk, Vries
260
07. Roelof Luinge, Bussum
260
07. Henk Steenhuis, Bedum
260
10. Richard Brondijk, Ten Boer
250
10. Sam Dröge, Zuidlaren
250

Bert en Bayram: van harte! En Klaas dank voor
het verzorgen van deze rubriek. Vanaf het
augustus/september-nummer volgt de strijd
om het spelregelkampioenschap 2011-2012.
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Bert Volders krijgt de Roedersbokaal uit
handen van Robert van Dorst en Klaas
Smith (rechts).
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Contactavonden COVS/KNVB voorzien in behoefte
Eind februari en begin maart zijn in het GRC-clubgebouw twee contactavonden
voor scheidsrechters met hun KNVB-coach georganiseerd. Die organisatie was een
gezamenlijke actie van KNVB, COVS en scheidsrechterscoaches. In ons geval ging het om
scheidsrechters die Simon Schuil, Johan Suurd of Roelf Folkersma als coach hadden. De
contactavonden bleken in een behoefte te voorzien en zijn dus voor herhaling vatbaar!
Doel van de avonden was om in
een informele sfeer ervaringen
uit te wisselen en alle mogelijke
onderwerpen de revue te laten
passeren. De coaches gaven kort aan
wat zij kunnen betekenen voor een
scheidsrechter en wat niet. En de
aanwezige scheidsrechters gaven
soms heel kritisch aan wat ze
belangrijk vinden en welke
ondersteuning ze wensen.
Beide avonden verliepen levendig en
interactief. De circa 70 aanwezigen
(verdeeld over beide avonden) waren
positief. De conclusie kan dan ook
niet anders zijn dan dat deze
kleinschalige regionaal opgezette
bijeenkomsten waardevol zijn
gebleken. De band tussen coach en
scheidsrechters wordt ermee
versterkt. KNVB en COVS hebben na
een positieve evaluatie inmiddels
besloten deze contactavonden
komend seizoen voort te zetten.

De contactavond op 28 februari met de
coaches Johan Suurd en Simon Schuil.
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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: Edwin Beekhuis
Leeftijd: 33
Woonplaats: Groningen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep:  service & onderhoudsmonteur
Favoriete stad: Groningen
Vakantieland:  Griekenland
Beste boek, cd en/of film: alle films van Steven Seagal
Kranten/tijdschriften: VI , Telegraaf , panorama
Favoriete website: www.sigmagroningen.nl / www.fcgroningen.nl
Andere hobby’s: trainer jeugd, computers, films kijken
Scheidsrechter vanaf: 2006 ( 1e keer BOS-cursus), 2010 ( 2e keer BOS)
Eigen voetbalverleden: jeugd bij Oosterparkers en Gronitas, daarna futsal en ruim 5 jaar
bij vv Paddepoel/SGVV ’07. Sinds 2010 bij Groninger boys (zondag 6)
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Scheidsrechter geworden omdat: voetbal mijn passie is en als scheidsrechter het spel
up-to-date wil houden.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: 2006 – 2010 SGVV’07 en  Groninger Boys als
verenigingsscheidsrechter
Voorbeeld als scheidsrechter: Kevin Blom en Roelof Luinge
Wedstrijdvoorbereiding: geconcentreerd de wedstrijd volgens de regels toe passen en
plezier hebben in het fluiten.
Trainen: meestal op de dinsdag
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: een opendag
eenmaal per jaar voor belangstellenden die meer willen weten over de COVS Groningen.
Wat wil je verder nog kwijt?:  indien haalbaar wil ik graag hogerop fluiten (hoofdklasse
of topklasse of als assistent-scheidsrechter het betaalde voetbal). Verder ben ik actief als
EHBO-er bij FC Groningen.

Arie Brink

Arie Brink weer regelmatig internationaal op pad
Onze vereniging kan trots zijn op al haar leden, van hoog tot laag, maar in het
bijzonder op Arie Brink. Arie is één van de beste assistent-scheidsrechters in het
betaalde voetbal. Bovendien is hij regelmatig op internationaal niveau actief. Zo
assisteerde hij medio februari scheidsrechter Braamhaar bij het duel Benfica –
Stuttgart in de Europa League. Arie, van harte en op naar de volgende topduels!
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Nieuwe leden
Martin Rozema
Jeroen Hagenouw
Marcel Boekholt
Gert-Jan Bakker
Bob Dröge
Ben Dröge
Marc van der Haak

Van der Munniklaan 33
Bergkristalstraat 7
Saffierstoep 1
Kobbeflecht 109
Stationsweg 50
Stationsweg 50
Bottemaheerd 105

9965 RP Leens
9743 ET Groningen
9403 RV Assen
9254 AD Hardegarijp
9471 GT Zuidlaren
9471 GT Zuidlaren
9737 NC Groningen

Uitgeschreven als lid

Nieuwe donateurs

Wicher Benink, Groningen (gestopt)
Michel Bomhof, Groningen (gestopt)

Nicole Krans, Groningen
Harry Zuidema, Aduard
Piet Plant, Winschoten

Uitgeschreven als donateur
Bert Blonk, Groningen
Marc van der Haak, Groningen (lid geworden)

Uitgeschreven als lid 50 euroclub
Piet Plant, Winschoten (donateur geworden)

Adreswijzigingen
Jack de Best
Jochem Kamphuis
Frits van Hell

Klinkerstraat 8
Bijvoetstraat 39
Touwslager 125

9732 ML Groningen
9731 LG Groningen
9301 BJ Roden
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Gaat de geschiedenis van onze club verder terug dan gedacht?
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933. Dat
weten we zeker. Je kunt dat bijvoorbeeld teruglezen in ons jubileummagazine uit 2008, zie
ook www.covsgroningen.nl. Maar ons enthousiaste lid en onbezoldigd voetbalhistoricus
Gerard Helsma kwam onlangs iets tegen wat doet vermoeden dat onze vereniging een soort
van voorloper heeft gekend. Daarmee zou de historie van onze vereniging wellicht verder
teruggaan dan 1933. Wie zal het zeggen…?
Bij een bezoek aan de Groninger Archieven kwam ik ‘het Noordelijk sportblad’ tegen. Het
blad was gedrukt door de beroemde drukker en latere verzetsheld Hendrik Werkman.
Het blad is van 8 oktober 1908 (jaargang 1, nummer 18). Ook toen bleek er al een
scheidsrechtersvereniging te bestaan, getuige de vermelding: ‘NOORDELIJK SPORTBLAD,
officieel orgaan van den Frieschen Voetbalbond, den Groninger Voetbalbond en den
Vereeniging van Scheidsrechters voor de drie Noordelijke Prov.’
Enkele in dat blad genoemde collega’s van die tijd waren J.K. van der Borgh, J. Cohen, G.B.
de Groot, J. Heikens, H. Keuning, H.L. van ’t Oever, R. Palm, G. Veenma, E.M. Wiersema, H.
van Slooten, H.J. Oosterveen, D. Huizenga Bruins, M.A. Kalma, J. Zijker, G. Plaat, H. Vincent,
G.M. Woldringh en J. Haccou.
Gerard Helsma

Voetbalklassiekers: oud-scheidsrechter voorzitter Hallam FC
Ons lid en voetbalhistoricus Gerard Helsma verdiept zich al jaren in de rijke historie van
het voetbal en weet daar mooie, klassieke verhalen over te vertellen. Zo nu en dan komt hij
onverwacht ook bekende namen tegen….
De naam Sanygate Road zegt je vermoedelijk niets, maar het is wel het oudste
voetbalstadion ter wereld. Het ligt in het Engelse Sheffield. Het stadion ziet er uit alsof
er in 151 jaar niets aan gedaan is; er staan twee krakende tribunes bijvoorbeeld. Maar
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er wordt nog altijd gespeeld. Het is de thuishaven van Hallam FC, dat speelt in de
noordelijke premier division one south. Helaas zal de club nooit promoveren, omdat het
veld zes meter afloopt! Promotie is alleen mogelijk als men het veld renoveert. In voetbalhistorisch Engeland is dat natuurlijk uit den boze. Het zou ook een smet zijn op het veld
en stadion waar in 1860 de allereerste wedstrijd in het moderne voetbal werd gespeeld.
De wedstrijd werd met 2-0 verloren, maar gaf de club wel eeuwige roem. In de kleine
kantine achter de hoofdtribune hangen gesigneerde shirts van Pelé en Gordan Banks.
Micheal Palin, de beroemde acteur/schrijver is een fanatiek supporter.
In 1867 won Hallam FC de Youdan Cup, het oudste bekertoernooi ter wereld, dat is
vernoemd naar een lokale theaterbaas. Het wordt ook wel de voorloper van de FA cup
genoemd. De bokaal werd ooit gestolen en kwam in 1996 pas weer boven water bij een
antiquair in Schotland. De club kocht de bokaal voor 2000 pond terug en die is nu in een
gesloten vitrine te zien in ‘the Legend of the lane’, het museum in het stadion.
Waarom dit verhaal zul je denken? Nou,
de voorzitter van Hallam FC is Uriah
Rennie, voormalig Engels en internationaal
scheidsrechter.
Ook in Groningen een bekende, want in 2001
floot de donkere Rennie op het Eurovoetbaltoernooi. Hij vormde een arbitraal trio met Marcel
Bellinga en Bert Kamstra. Het trio blonk uit in de
finale tussen Rode Ster Belgrado en FC Twente
(1-0). Een warming-up deed hij overigens niet,
want die bestond voor Rennie uit een uitgebreide
massage door wijlen Daan de Koe.
Zo kom je bekende namen ineens op
onverwachte plekken tegen!
Gerard Helsma
Uriah Rennie
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Opnieuw groep jeugdscheidsrechters voor Omlandia
Onze donateurvereniging Omlandia uit Ten Boer heeft onlangs opnieuw een cursus voor
jeugdige scheidsrechters afgerond. Het is al de derde lichting van jeugdspelers die nu zelf
wedstrijden van F- en E-pupillen mogen leiden. De nieuwe lichting bestaat uit dertien
enthousiastelingen, die de spelregeltoets allemaal met een 10 wisten af te ronden!
De dertien jeugdspelers hadden zich zelf voor de cursus aangemeld. Tijdens een aantal
bijeenkomsten in de kantine werd aandacht geschonken aan spelregels en aan alles wat
er verder komt kijken bij het in goede banen leiden van wedstrijden. Omlandia zet de
nieuwste scheidsrechters om de beurt in bij de eigen wedstrijden van de jongste jeugd
en zorgt daarbij voor ervaren begeleiders.  Niet zo moeilijk voor de club waar onze
(oud-) leden Wim Kiel, Simon Schuil, Michel Winter en Richard Brondijk een
bestuursfunctie bekleden…

Op de foto de nieuwe lichting jeugdscheidsrechters van Omlandia. Staand v.l.n.r. Michael
de Vries, Nieck Baljeu, Jennefer de Haan, Jurry de Boer, Maikel Oldenburger en Melvin
Bakkelo. Zittend v.l.n.r. Stefan Vlaswinkel, Ricardo van Coevorden, Bas Klomberg, Thomas
Luiken en Kevin Potgieter. Op de foto ontbreken Marlon Oxley en Robert Bos.
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Persoonlijkheid belangrijkste eigenschap
Op onze website www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder op de homepage een
maandelijks wisselende stelling vinden, waarmee je jouw mening over bepaalde
onderwerpen kunt geven. Een leuke manier om wat interactie op de site mogelijk te
maken. Bovendien leveren de stellingen vaak interessante discussies en soms nieuwe
inzichten op.
De afgelopen periode werd er onder andere gevraagd naar de belangrijkste
eigenschappen/kwaliteiten van een goede scheidsrechter. Persoonlijkheid werd
door 72 procent van de stemmers als belangrijk genoemd. Ook spelinzicht (53%),
communicatieve vaardigheden (43%), conditie (39%) en spelregelkennis (eveneens 39%)
werden veel genoemd. Je weet dus waar je aan moet werken om een nog betere scheids
te worden…
De stelling dat de inzet van vrouwen als scheidsrechter dan wel assistent voor meer
sportiviteit op de velden zorgt (omdat mannen minder durven te ageren), werd door de
bezoekers van onze site van tafel geveegd. Bijna 50% noemde de stelling absolute onzin,
terwijl een kwart het nog even moest zien. Slechts een kwart van de stemmers was het
eens met de stelling.
Benieuwd naar de nieuwe stelling? Ga dan naar www.covsgroningen.nl!

Koninklijke onderscheiding Jan Ensing
Jan Ensing, voorzitter van COVS Noord, is
29 april Koninklijk onderscheiden. Hij werd
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Jan, van harte gefeliciteerd met
deze bijzondere onderscheiding!

Jan Ensing hier in actie tijdens de
jaarvergadering, waar hij Harm Frikken
huldigt voor 40 jaar lidmaatschap
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50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:
Theo Kok		
Marcel Bellinga		
Voetbalvereniging C.V.V.B.		
Robert van Dorst		
Klaas Mulder 		
Henk Renken
		
Jan Kamps		
Felix Nordhauzen		
Reisiger.Com		
Martin Schipper		
Steenhuis Tuinontwerpen		
Truus Visser		
Eddy en Marjan Kamphuis 		

Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga
Thom van Wijk
Valley Dusink
Apotheker Groente en fruit
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
Jannes en Carla Mulder
John Schokker Makelaardij
Jacob Hettinga
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
Als mijn hoofd
geworden
een
omdat:
voetbal
Ik iets inzou
de voetbalwereld
zijn
wilde blijven doen.
Bovendien heeft mij vader mij geïnspireerd (hij was scheidsrechter van 1976 tot 1995).
Het afgelopen weekend tweemaal gefloten. Op zaterdag een jeugdwedstrijd in
de C-categorie. Een penalty
omdat
bijde
een
voorzet
verdediger
het
Scheidsrechtersloopbaan
totgegeven
nu toe: Ik
ben in
zomer
vaneen
2006
begonneninaan
een aanvaller
vanuit
in de
lucht
naar voren
Door
de strafschopgebied
BOS cursus bij vv Gorecht
in Haren.
Nade
derug
cursus
ben
ik geplaatst
in duwt.
de starters
niemand
dank
aanaantal
de eredivisie-scheidsrechters
die tegenwoordig
groep
26 en begrepen,
momenteelmet
zit ik
al een
jaartjes in groep 24. Ik hoop
binnenkort te
al datpromoveren
duw- en trekwerk
binnen
de groep.
16 negeren.
gezeur
vandepubliek,
de
mogen
naar een
hogere
TevensWat
beneen
ik bezig
met
cursus assistentspelertjes enen
vooral
coach.
Heteen
wasnieuwe
mooi weer.
Ik mijn
had met
mijnis.vrouw ook een
scheidsrechter
ga ik de
kijken
of dit
stap in
carrière
fietstochtje kunnen maken en onderweg een ijsje. Maar zij had al een afspraak bij
de kapper voor een kleurbehandeling en nog veel meer.
Op zondag een seniorenwedstrijd in de vroege ochtend. Mij verbazend over het
gekopieerde TV-gedrag. Bij elke vrije schop: Hey? Ik? Of bij verbale oprispingen:
“voetbal is emotie”. Nu zo langzamerhand wel een platgetreden uitdrukking.
Als klap op de vuurpijl in de 44e minuut van de 2e helft een rode kaart voor een
actie die doet denken aan de karatetrap van het afgelopen WK. Met dank aan de
topscheidsrechter die later mentaal zo weerbaar bleek te zijn. Ik had ook op de
mooie veranda bij de opkomende zon een kopje koffie kunnen drinken met een
eierkoek. Maar mijn vrouw moest mijn tenue van gisteren verschonen, gelukkig
zonder krulspelden.
Uiteindelijk uitgefloten en thuisgekomen wijst zij met beide handen naar haar
nieuwe haarcreatie, omdat zij voor mij vrouw wil zijn. En toen pas schoot mij te
binnen dat ik voor de zoveelste keer niet attent ben geweest (of kan zijn). Zouden
alle mannen dat blijkbaar hebben? Het schuldgevoel werd nog versterkt door de
reactie van mijn jongste zoon: “niet sterk”. Vol schaamte stamelde ik onhoorbaar:
Hey? Ik?
En mijn vrouw, die druk met de voorbereiding van het eten
bezig was voor op schoot om 19.00 uur, stelde zonder emotie de
retorische vraag: “Als mijn hoofd een voetbal zou zijn?”
Tiamo
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