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SP RTHUIS WINSUM is gevestigd in Winsum, vlak boven Groningen aan de Onderdendamsterweg 9

Wij zijn iedere werkdag geopend tot 20.00 uur, behalve op zaterdag (tot 17.00 uur)

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

www.sporthuiswinsum.nl

Dé Sportspeciaalzaak van Groningen

Adidas Scheidsrechtershirts 2013

Setprijs 

verenigingsprijs

(shirt/ short/kousen)

Korte mouw  : van € 102,85: 

€ 80,- 

Lange mouw  : van € 107,85: 

verenigingsprijs € 82,50

Functionele en Sportieve kleding en schoenen 

(sponsor van Scheidrechtersvereniging Groningen eo)

LEDEN VAN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ONTVANGEN OP ALLE SPORTARTIKELEN 15% KORTING
(GELDT NIET OP AANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE ACTIES)

OOK VOLOP SPORTIEVE/MODISCHE KLEDING:

van alle sportmerken zoals o.a.:
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Programma NK veldvoetbal 2016

Dit is het officiële programmaboekje van het Nederlands 
Kampioenschap veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen/ 
COVS-teams, van zaterdag 11 juni 2016 in Groningen. 
Dit is een eenmalige uitgave van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken.

Niemand buitenspel
Voetbal is oorlog zei coach Rinus Michels ooit. Helaas wordt die uitspraak soms te 
letterlijk genomen, dat ondervinden wij als scheidsrechters helaas maar al te vaak. 
Toch is datzelfde voetbal een prachtig spelletje waaraan wij als scheidsrechters net 
als al die andere liefhebbers zoveel plezier beleven. Laat dat plezier ook vandaag de 
boventoon voeren. Als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken zijn we 
er trots op jullie in Groningen te mogen begroeten. Na het NK zaal in 2002 en NK 
spelregels in 2006 wilden we ook graag dit COVS-evenement een keer organiseren. 
Met tien teams uit alle delen van het land wordt het ongetwijfeld een spannende 
strijd.

Toen we de organisatie toegewezen kregen, hebben we uitgesproken dat we iets 
meer wilde doen dan alleen een voetbaltoernooi organiseren. Daarom is besloten 
ons dit hele jaar 2016 in te zetten voor Fonds Gehandicaptensport. Voor ons als 
scheidsrechter is het vanzelfsprekend dat we kunnen sporten. Waar en wanneer 
dan ook. Voor mensen met een handicap is dat niet altijd vanzelfsprekend, terwijl 
ook voor hen sporten zo goed en belangrijk is. En het is ook gewoon leuk. Omdat 
wij vinden dat ook mensen met handicap moeten kunnen sporten, zamelen we 
geld in. Onder de noemer niemand buitenspel. Dat is dan ook het motto van deze 
dag. Draag jij tijdens het NK ook je steentje aan Fonds Gehandicaptensport bij?

Een sportieve en strijdbare dag in Groningen gewenst!

Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en vindt ons leuk op Facebook
(www.facebook.com/covsgroningen). Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl.
Gebruik tijdens dit NK op twitter #NKveld2016
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Wat kun je wanneer verwachten op 11 juni. 
De dag van het NK in chronologische volgorde:

09.00 uur  -  Ontvangst deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers in het GRC-
clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Met gratis koffie 
of thee, aangeboden door voetbalvereniging GRC Groningen.

09.50 uur  -  Officiële opening van het NK. De aftrap wordt verricht door...

10.00 uur  -  Start eerste wedstrijden

12.00 uur  - Lunchpauze teams poule B (tot 12.45 uur)

12.45 uur  -  Lunchpauze teams poule A (tot 13.30 uur)

15.45 uur  -  Kruisfinales

16.15 uur  -  Strafschoppenserie om plaats 3 en 4

16.30 uur  -  Finale

17.00 uur  -  Prijsuitreiking

17.30 uur  -  Barbecue

Zie voor meer informatie over de barbecue, het speelschema et cetera verderop
in dit programmaboekje. 

Voor, tussen en na de wedstrijden is er muziek van onze eigen huis-DJ Paul Lips.

Van openingswedstrijd tot BBQ, de agenda van 11 juni
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Sporthuis Winsum met stand op NK aanwezig

Sporthuis Winsum is als sponsor aan de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken verbonden. De sportspeciaalzaak uit het boven Groningen gelegen 
gelijknamige  dorp heeft onder andere mogelijk gemaakt dat leden van de vereniging 
voor slechts honderd euro een compleet kledingpakket van Hummel (trainingspak, 
trainingsshirt, sweater, poloshirt, sporttas en winterjas) kunnen aanschaffen. Tijdens 
het NK is Sporthuis Winsum met een eigen stand aanwezig, met daarin onder andere 
scheidsrechtersklediing en sportkleding voor aantrekkelijke prijzen verkrijgbaar.

NK mede mogelijk door sponsors

Dit NK wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal bereidwillige sponsors. De namen 
van de bedrijven zijn te lezen op de website en zullen 11 juni ook te zien zijn op het 
sportpark. Onze dank voor de steun is groot!

Niemand buitenspel! Steun de gehandicaptensport met een eenmalige donatie van 
2 euro en SMS de tekst NIEMAND BUITENSPEL naar nummer 4333.

 Veel plezier tijdens 
het NK in Groningen!
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Voorwoord: een mooie en succesvolle dag

De organisatie van het NK veldvoetbal voor COVS-teams is vandaag in handen van 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en omstreken. Toevallig ook het team dat de 
titel verdedigt. We zullen gaan zien of het thuisvoordeel verlammend werkt voor de 
Groningers of juist een extra boost geeft. Ook vanuit de andere districten zijn er sterke 
teams afgevaardigd voor dit NK, het belooft dus spannend te worden.

Het op de been brengen van een volwaardig team is echter niet voor elke COVS-
vereniging gemakkelijk. Niet voor niets laait met enige regelmaat de discussie binnen de 
COVS weer op of de toernooien (zaal en veld) wel in stand gehouden moeten worden. Nu 
is het maar voor een beperkt aantal verenigingen weggelegd om mee te doen en dat is 
jammer. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) gaat daarom onderzoeken of de 
toernooien in de huidige vorm moeten blijven bestaan. Er zijn verschillende alternatieven 
voorhanden die wellicht beter passen bij de doelstellingen van de COVS. Zo kan er ook 
gedacht worden aan een 7 tegen 7 toernooi. Wellicht dat dus in de komende jaren de 
toernooien er anders uit gaan zien. 

Maar vandaag spelen we nog gewoon 11 tegen 11. Ongetwijfeld zal het net als in de 
afgelopen jaren een mooie dag zijn, waarin op sportieve wijze onder leiding van zeer 
kundige arbitrage gestreden wordt om het kampioenschap. Ik wens alle teams daar heel 
veel succes bij. Ook de vrijwilligers die deze dag mogelijk maken wens ik een mooie en 
succesvolle dag toe. Zonder hen was dit NK niet mogelijk geweest!

Met sportieve groet,

Pol Hinke
Voorzitter COVS Nederland

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
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De arbitrage van het NK

De wedstrijden op het NK veldvoetbal staan 11 juni onder zeer deskundige leiding. Alle 
wedstrijden worden door arbitrale trio’s geleid. Alle scheidsrechters zijn actief op hoog 
niveau (top amateurs of betaald voetbal).

De scheidsrechters zijn: Christian Mulder, Siemen Mulder, Kristian Bakkelo, Sam Dröge, 
Thom Winkel, Jeroen Vredevoogd en Niels Zeeman.

Als assistent-scheidsrechters kunnen we rekenen op: Nick Stuifzand, Richard Meints, Freek 
Vandeursen, Mark Verlaat, Rik Berends, Hobie Huizer, Alex Traa, Sytse Bosscha, Mitchell 
Danhof, Harold Bassstra, Sijbren Wijnja, Bert Volders, Martin Baar en Leo Veldhuizen.

De (assistent-) scheidsrechters bepalen via een cijfer welk team aan het einde van 
de dag de fair play prijs 2016 mag meenemen. Daarnaast telt de beoordeling van 
een onafhankelijke rapporteur mee voor deze belangrijke prijs. Zie ook het fair play 
reglement elders in dit boekje. Fair play telt!

 

De organisatie…..

De organisatie van dit NK veldvoetbal is in handen van Marije Deuring, Sander Eisinga 
en Marja Adema (op de foto v.l.n.r.). Zij hebben zich het afgelopen jaar volop ingezet om 
er op 11 juni een geslaagde dag van te maken. Daarbij worden ze gesteund door tal van 
vrijwilligers van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. We gaan geen 
namen noemen, maar willen op deze plek al die vrijwilligers bedanken voor de geweldige 
inzet. Jullie laten zien dat er niets boven Groningen gaat!
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Op deze pagina’s stellen we graag de deelnemende COVS-verenigingen aan je voor. 
De tien deelnemende teams vertegenwoordigen in totaal zestien verschillende 
scheidsrechtersverenigingen. De organiserende Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken stellen we elders in dit programma iets uitgebreider aan u voor.

Scheidsrechtersvereniging Drachten
De vereniging is opgericht op 
21 februari 1961 en actief in de 
regio Drachten, dat zo’n beetje 
wordt begrensd door de plaatsen 
Appelscha, Bergum, Surhuisterveen, 
Opende, Oudega, Nijbeets, Ureterp, 
Frieschepalen en Marum. 112 leden 
leden weten het eigen clubgebouw 
‘De Toss’ op het sportcomplex van 
Drachtster Boys goed te vinden. 

Bekende leden uit heden en verleden 
onder andere Jan Dolstra en Douwe 
Boonstra. Drachten is zeer actief met 
onder andere de spelregelwedstrijden 
en meervoudig Noordelijk kampioen. In 
2000 werd het NK spelregels gewonnen. 
En ook individueel scoorden de 
spelregelkenners met enige regelmaat 
(Berend Veenstra in 1989, Jurjen vd 
Wal in 1991 en Harm Veenstra in 2000 
en 2001). De voetballers van Drachten 
werden diverse malen Noordelijk 
kampioen. In 1983 en 1989 werd het NK 
gewonnen.

Check ook 
www.covsdrachten.nl. 

Scheidsrechtersvereniging
Enschede en Omstreken (S.E.O.)
Opgericht op 7 maart 1919 en actief 
in de regio Enschede, Haaksbergen 
en Losser. De S.E.O. telt momenteel 
ongeveer 120 leden en is de oudste 
scheidsrechtersvereniging van 
Nederland. De vereniging stond mede 
aan de wieg van de oprichting van 
COVS Nederland. 

Bekende leden uit heden en verleden 
zijn onder andere Siem Wellinga, Andries 
van Leeuwen, Jaap Uilenberg, Bas 
Nijhuis, Patrick Gerritsen, Chris van der 
Laan, Geert Elzinga, Willem Busschers en 
Chris Gerritsen.

Kijk ook op www.seoenschede.nl of hun 
twitteraccount of facebookpagina.

 

De deelnemers…

5
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COVS Oss-Uden
Oss-Uden is de laatste jaren een 
sterke deelnemer aan de COVS-
voetbaltoernooien. Op het NK wordt 
een combinatieteam gevormd met 
Boxmeer-Cuijk. De vereniging telt 
momenteel 85 leden en is actie in de 
regio van Oss en Uden, zoals de naam 
aangeeft.

Meer is te vinden op
www.covsossuden.nl. 

Scheidsrechters Vereniging Amsterdam S.V.A.)
De S.V.A. is opgericht op 6 maart 1923 en telt momenteel ruim 150 leden. De 
vereniging is actief in de regio Groot Amsterdam (Amsterdam, Almere, Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen en Uithoorn). De vereniging organiseert onder andere tweemaal 
per week trainingen en doet mee aan de diverse COVS-toernooien. In het verleden 
werd het NK meermalen gewonnen. 

Bekende leden uit heden en verleden zijn Leo Horn, Bep Thomas, Jan Beck, 
Jean Bollen, Floris Thoolen, Koo Koekoek en Thom van Sichem.

Meer info is te vinden op www.sva-amsterdam.nl.

COVS Boxmeer-Cuijk 
De Scheidsrechtersvereniging 
Boxmeer-Cuijk is opgericht op 4 maart 
1964 en actief in het Land van Cuijk 
en de kop van Noord-Limburg. De 
vereniging telt zeventig leden, onder 
wie veel jongeren. 

Op drie plaatsen in de regio kan er 
worden getraind. Daarnaast worden 
diverse bijeenkomsten georganiseerd, 
ook voor verenigingsscheidsrechters.

Een aantal malen werd het NK 
zaalvoetbal gewonnen. Tijdens dit 
NK veld wordt een combinatieteam 
gevormd met Oss-Uden. In het 
verleden werd op het NK veld 
tweemaal de fair play prijs gewonnen.
Kijk ook op 
www.freewebs.com/covsboxmeercuijk 

6
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Scheidsrechtersvereniging Alkmaar en 
Omstreken
Alkmaar e.o. is opgericht op 2 september 
1933 en actief in de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heerhugowaard en 
Heiloo. De vereniging telt nu ongeveer 
zeventig leden en organiseert de meeste 
activiteiten in Alkmaar. 

Bekende leden uit heden en verleden zijn 
Peter van Dongen en Erwin Blank. 

De vereniging is zeer actief met de 
organisatie van technische activiteiten. 
Zo wordt er in het AZ-stadion een 
spelregelkampioenschap voor B-junioren 
gehouden.

De vereniging heeft geen eigen site, maar is 
wel te vinden op facebook.

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken (D.S.V.)
De DSV is actief van Twello tot Wijhe/Raalte en Gorssel/Harfsen en telt momenteel 
127 leden en 60 begunstigers. Thuisbasis is clubhuis De Keurkamp. Technische 
weekenden (Kalkar, Turkije) en lezingen van bekende sprekers behoren tot de 
spraakmakende activiteiten.

Bekende leden uit heden en verleden zijn Willem Beltman, Rene Temmink, Wilco 
Lobbert, Gerard Vloedgraven, Nico Matena, Gerard Langenkamp, Theo Solen, Rens 
Bluemink, Sjoerd Nanninga, Wim Bronsvoort en Menno Hof.

Op voetbalvlak werd het NK al viermaal 
gewonnen, voor het laatst in 2010.
Kijk ook op www.dsveno.nl 

Team Zeeland
Team Zeeland bestaat uit leden van maar 
liefst vier scheidsrechtersverenigingen, te 
weten Walcheren, Gorinchem, Noord- en 
Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen. 
Het merendeel van de spelers is lid van 
Zeeuws Vlaanderen, opgericht op 9 
februari 1939.

Bekende leden uit heden en verleden van 
de verschillende verenigingen zijn Gerard 
de Schepper, Angelo Boonman en Rien 
van Haaften.

Bezoek ook eens 
www.covszeeuwsvlaanderen.nl.
 

7
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Scheidsrechtersvereniging Helmond
Helmond is opgericht in 1924 en bestrijkt het werkgebied Helmond – Someren – Veghel. 
Het ledental schommelt tussen de 130 en 140 leden. Thuisbasis is partycentrum De Molen 
in Helmond en voor de trainingen (wekelijks) voetbalvereniging Sparta ’25 in Beek en Donk. 

Bekende leden zijn Dave Goossens en Martin Perez.

In 2013 en 2014 werd door het voetbalteam een derde plaats behaald, terwijl vorig jaar 
de finale met 1-0 verloren ging tegen Groningen. Nu vormt men een combinatieteam van 
leden van COVS Venlo.

Check ook www.sv-helmond.nl 

Scheidsrechtersvereniging Venlo en 
Omstreken
Venlo is opgericht in 1926 en viert dit jaar 
dus haar 90-jarig jubileum. Men heeft 
ongeveer 75 leden en heeft een eigen 
clubhuis, Huize Unicum. Bij de realisatie 
ervan in 1962 was Venlo de allereerste 
COVS-vereniging met een eigen clubhuis. 

Bekendste lid is momenteel Ed Jansen.

In 2008 werd Venlo in eigen huis winnaar 
van het NK. Daarna volgden samen met 
Helmond een derde en tweede plek. Met 
het combinatieteam wordt nu een gooi 
naar de hoogste eer gedaan. 

Meer is te lezen op www.svovenlo.nl. 

HZO Drenthe
HZO Drenthe is na een fusie 
tussen de COVS-verenigingen 
Hondsrug en Zuidoost Drenthe 
ontstaan in 2013 en telt 
momenteel ongeveer honderd 
leden. De vereniging is actief in het 
zuidoosten van de provincie Drenthe en 
heeft haar thuisbasis in het eigen clubhuis 
‘De Meerfluit’ op sportpark De Meerdijk 
in Emmen, pal achter het stadion van de 
plaatselijke FC. HZO werd in 2015 gekozen 
tot sportvereniging van het jaar in de 
gemeente Emmen.

Bekende leden uit heden en verleden 
zijn Henk Hagenouw, Piet Doek, Jan van 
Klinken, Jan Ruinemans, Hennie Matena, 
Ben Harmers, Rennie Moes, Sake Bralts en 
Edgar Voortman.

In 1990, 1991 en 1994 werd het het NK 
gewonnen door één van de voorlopers van 
het huidige HZO.

De site van HZO is te vinden via 
www.covshzodrenthe.nl. 

8
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De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken…

Het NK wordt dit jaar georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken. Met 225 leden, veertig individuele donateurs en zo’n 100 aangesloten
donateur-voetbalverenigingen is het de grootste COVS-vereniging van Nederland. 
Het werkgebied omvat naast de stad Groningen een groot deel van de provincie 
(westerkwartier en tot en met regio Appingedam/Delfzijl) en sinds de opheffing van COVS 
Centraal Drenthe op 1 januari 2016 hoort ook de kop van Drenthe (tot en met Assen) bij het 
werkgebied van Groningen en Omstreken.

Groningen en Omstreken organiseert onder andere tweemaal per week trainingen op 
sportpark Corpus den Hoorn, een maandelijkse pubquiz, een jaarlijks zeer roemrucht 
technisch weekeinde op Ameland en tal van technische activiteiten. Met een eigen 
sportmasseur en afspraken met Fysiosportief biedt men sportmedische faciliteiten. En met 
het project videofeedback heeft de vereniging de afgelopen 1,5 seizoen zeer goed gescoord.

Ook rondom het thema fair play en respect heeft de vereniging zich de afgelopen jaren 
nadrukkelijk laten horen. Met open brieven, acties rondom de Week van de Scheidsrechters 
en in contacten met voetbalverenigingen en media tracht de vereniging een positieve 
bijdrage te leveren.

Bekende leden uit heden en verleden zijn onder andere Klaas Schipper, Henk van Dijken, 
Johan Roeders, Tjip Teenstra, Jan Niko de Boer, Jacques d’Ancona, Egbert Mulder, Roelof 
Luinge, Jantinus Meints, Jaap Pool, Berend Talens, Jochem Kamphuis, Siemen en Christian 
Mulder, Freek Vandeursen en Richard Brondijk.

Op voetbalgebied werden diverse Noordelijke titels veroverd. De afgelopen jaren was het 
team onder de naam REF United een aantal malen dichtbij de titel, die in 2015 op het veld 
uiteindelijk werd veroverd. Op het NK veld en NK zaal in 2015 werd bovendien de fair play 
prijs gewonnen. Eerder dit kalenderjaar werd het zaalteam tweede.

Meer nieuws over de vereniging is te vinden op www.covsgroningen.nl, @COVSGroningen 
en www.facebook.com/covsgroningen. 

Het team dat in 2015 het NK veldvoetbal wist te winnen.

9



10
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

  

NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

Speelschema

Invulschema poule A

Team W1 W2 W3 W4 Doelsaldo Punten

Groningen

Enschede

Drachten

Amsterdam

Invulschema poule B

Team W1 W2 W3 W4 Doelsaldo Punten

HZO Drenthe

Alkmaar

Deventer

Helmond/Venlo

Zeeland

Veld Starttijd      Thuis   -   Uit                                         

Starttijd      Thuis   -   Uit                                         

Uitslag

Veld

Op deze pagina’s treft u het speelschema aan per poule en van de finalewedstrijden. 
Dit onder voorbehoud van wijzigingen. Check op de dag zelf ook de monitoren in 
het GRC-clubhuis.

Poule A
In poule A strijden Groningen, Enschede, Drachten, Amsterdam.

 11.00 uur  Enschede  - Drachten                                            

 11.00 uur  Groningen - Amsterdam                                       

 13.00 uur  Drachten - Groningen                                         

 13.00 uur  Amsterdan - Enschede

 14.00 uur  Groningen - Enschede

 14.00 uur  Drachten - Amsterdam      

Poule B
Poule B bestaat uit HZO Drenthe, Alkmaar, Deventer, Helmond/Venlo en Zeeland.

 10.30 uur  HZO Drenthe – Alkmaar

 10.30 uur  Deventer – Helmond/Venlo
 
 11.30 uur  Alkmaar – Deventer

 11.30 uur  Helmond/Venlo – Zeeland

 12.15 uur  Zeeland – HZO Drenthe 

 12.15 uur  Helmond/Venlo – Alkmaar

 13.30 uur  Deventer – HZO Drenthe

 13.30 uur  Alkmaar – Zeeland

 14.30 uur  Zeeland – Deventer

 14.30 uur  HZO Drenthe – Helmond/Venlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Uitslag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veld

1

2

1

1

Uitslag

-

-

-

-

 15.15-15.35 uur  Nummer 1 poule A – nummer 2 poule B

 15.15-15.35 uur  Nummer 1 poule B – nummer 2 poule A

 15.45 uur  Strafschoppenserie om plaats 3 en 4 (verliezers kruisfinales)

 16.00 uur  Finale (winnaars kruisfinales)

(Kruis)finales
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Speelschema

Invulschema poule A

Team W1 W2 W3 W4 Doelsaldo Punten

Groningen

Enschede

Drachten

Amsterdam

Invulschema poule B

Team W1 W2 W3 W4 Doelsaldo Punten

HZO Drenthe

Alkmaar

Deventer

Helmond/Venlo

Zeeland

Veld Starttijd      Thuis   -   Uit                                         

Starttijd      Thuis   -   Uit                                         

Uitslag

Veld

Op deze pagina’s treft u het speelschema aan per poule en van de finalewedstrijden. 
Dit onder voorbehoud van wijzigingen. Check op de dag zelf ook de monitoren in 
het GRC-clubhuis.

Poule A
In poule A strijden Groningen, Enschede, Drachten, Amsterdam.

 11.00 uur  Enschede  - Drachten                                            

 11.00 uur  Groningen - Amsterdam                                       

 13.00 uur  Drachten - Groningen                                         

 13.00 uur  Amsterdan - Enschede

 14.00 uur  Groningen - Enschede

 14.00 uur  Drachten - Amsterdam      

Poule B
Poule B bestaat uit HZO Drenthe, Alkmaar, Deventer, Helmond/Venlo en Zeeland.

 10.30 uur  HZO Drenthe – Alkmaar

 10.30 uur  Deventer – Helmond/Venlo
 
 11.30 uur  Alkmaar – Deventer

 11.30 uur  Helmond/Venlo – Zeeland

 12.15 uur  Zeeland – HZO Drenthe 

 12.15 uur  Helmond/Venlo – Alkmaar

 13.30 uur  Deventer – HZO Drenthe

 13.30 uur  Alkmaar – Zeeland

 14.30 uur  Zeeland – Deventer

 14.30 uur  HZO Drenthe – Helmond/Venlo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Uitslag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veld

1

2

1

1

Uitslag

-

-

-

-

 15.15-15.35 uur  Nummer 1 poule A – nummer 2 poule B

 15.15-15.35 uur  Nummer 1 poule B – nummer 2 poule A

 15.45 uur  Strafschoppenserie om plaats 3 en 4 (verliezers kruisfinales)

 16.00 uur  Finale (winnaars kruisfinales)

(Kruis)finales
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Niemand buitenspel!

De organisatie van het NK is voor Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
aanleiding geweest zich voor het jaar 2016 te verbinden aan Fonds Gehandicaptensport. 
Dat hebben we gedaan omdat  we vinden dat iedereen, met of zonder handicap, moet 
kunnen sporten. Niemand mag buitenspel staan! Dat is ook meteen het motto van het 
actiejaar. De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wil meer bekendheid 
voor het Fonds genereren én geld inzamelen. Daarmee willen we als vereniging onze 
maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het motto voor 2016: Groninger scheidsrechters 
willen dat niemand buitenspel staat en staan daarom als één team achter sporters met 
een handicap!

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, 
extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas niet vanzelfsprekend. 
Daarom staat Fonds Gehandicaptensport als één team achter de sporters met een 
handicap en heeft het als missie ervoor te zorgen dat ook mensen met een lichamelijke, 
zintuigelijke en/of verstandelijke handicap in Nederland structureel kunnen sporten. 
Fonds Gehandicaptensport werkt hier hard aan door middel van het geven van 
voorlichting, het werven van (financiële) middelen en het toekennen van subsidies aan 
de doelgroep. Kijk voor meer informatie op www.fondsgehandicaptensport.nl.

Verspreid over 2016 wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Zo volgt er 
dit najaar een online veiling, hebben leden bijna 1300 euro bijeen gelopen tijdens de 
Collecteweek in april, gaat de volledige opbrengst van de verloting tijdens het NK op 11 
juni naar dit goede doel en is er een SMS-actie.

Aan alle deelnemers en begeleiders aan dit NK vragen we een eenmalige bijdrage 
van vijf euro. Wij beleven 11 juni een mooie en sportieve dag. Met prima velden, 
een gezellig clubhuis, een volledig verzorgde lunch. Iedereen vijf euro voor Fonds 
Gehandicaptensport, daarmee maken we verschil!

Je kunt ook NIEMAND BUITENSPEL per SMS sturen naar nummer 4333. 
Daarmee doneer je eenmalig twee euro. Niemand buitenspel!

Foto: Cees Bakker Foto: Ben Verbeek
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Er wordt gespeeld op kunstgras. Het veld achter het GRC-clubhuis is veld 1 
(op onderstaande plattegrond veld 4), het veld midden op het sportpark is veld 2
(op plattegrond veld 6). Het clubhuis van voetbalvereniging GRC Groningen (het 
rode blokje onder veld 4 op de plattegrond) is de uitvalsbasis van het NK. De 
organisatie- en wedstrijdcommissie bevinden zich 11 juni op de eerste verdieping.

Dan de kleedkamerindeling. Die is als volgt:

Kleedgebouw A 
1.  Arbitrage 
2.  EHBO

Kleedgebouw B
3.  Groningen en Omstreken
4.  Enschede
5.  Alkmaar
6.  Drachten
7.  Deventer
8.  Amsterdam

Kleedgebouw C 
9.  Helmond/Venlo
10. Boxmeer-Cuijk/Oss-Uden

Kleedgebouw D
11. HZO Drenthe
12. Zeeland

Kleedkamerindeling en velden
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Historie van het NK veldvoetbal

Het NK veldvoetbal voor COVS-teams wordt al sinds jaar en dag gehouden. Naast de 
sportieve eer is het vooral bedoeld als mogelijkheid voor scheidsrechters uit het hele land 
elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. Niet zelden zijn het gezellige familiedagen, 
waarbij tegelijkertijd fanatiek wordt gestreden om de winst. 

Uiteraard is ook de fair play prijs van groot belang. In 2015 ging die naar winnaar 
Groningen. Een bewijs dat sportiviteit en resultaat hand in hand kunnen gaan.

Wie mag de wisselbokaal dit jaar mee naar huis nemen?

De winnaars van de laatste jaren op een rij:
2005 - Deventer
2006 - Leeuwarden
2008 - Venlo / Maastricht / Roermond
2009 - Deventer
2010 - Deventer
2011 - Nijverdal
2012 - Nijverdal
2013 - Oss-Uden
2014 - Utrecht
2015 - Groningen

Zeeland

Boxmeer-Cuijk/
Oss-Uden

Groningen Amsterdam

HZO Drenthe Helmond/VenloDeventer

Enschede

Alkmaar

De kleuren van de deelnemers...

Drachten
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BBQ als gezellige afsluiting

Het NK wordt 11 juni direct na de prijsuitreiking afgesloten met een smakelijke barbecue. 
Alle deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers kunnen hier aan mee doen tegen een 
kleine bijdrage van slechts tien euro. Opgave via covsgroningen@gmail.com voor 6 juni 
2016. Opgave van de teams gaat via de eigen deelnemende vereniging.
Degenen die zich voor de BBQ hebben ingeschreven, kunnen 11 juni een speciaal 
bandje afhalen bij het wedstrijdsecretariaat in de commissiekamer. Dit tegen betaling 
van tien euro (contant en gepast). De bandjes van de teams worden via de teamleiders 
uitgedeeld.

Mooie prijzen in verloting

Tijdens het NK kun je loten kopen voor de verloting. Een aantal malen worden er mooie 
prijzen verloot. Zo zijn er onder andere meerdere Nike-scheidsrechtersshirts te winnen. 
De volledige opbrengst van deze verloting gaat naar Fonds Gehandicaptensport. Doe je 
ook mee?

EHBO beschikbaar

We hopen dat het niet nodig is, maar uiteraard is er EHBO aanwezig op 11 juni. Ze lopen 
duidelijk herkenbaar rond en zijn anders te bereiken via de toernooicommissie op de 1e 
verdieping van het GRC-clubhuis.

Volg het NK ook op twitter

Via de facebookpagina van Groningen en Omstreken (facebook.com/covsgroningen) en 
op twitter is het NK op 11 jun i live te volgen. Twitter je 11 juni ook mee? Gebruik dan de 
#NKveld2016. 



NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

16
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Het NK wordt gespeeld op sportpark Corpus den Hoorn. Uitvalsbasis is het clubhuis van 
voetbalvereniging GRC Groningen, Laan Corpus den Hoorn 100, 9728 JR  in Groningen. 
Het clubhuis is telefonisch bereikbaar via 050 – 5260649. Het sportpark is te vinden in het 
zuiden van de stad Groningen, direct aan de A7 van Drachten naar Groningen.

Komende vanuit de richting Drachten kun je de eerste afslag nemen (afslag 36 ring 
Groningen) en dan meteen rechts aanhouden. Je komt dan meteen bij de parkeerplaats 
van het sportpark.

Kom je uit de richting Assen/Zwolle, neem dan op de A28 afslag 39 (Groningen-zuid). 
Onderaan de afslag naar links onder de viaduct door. Bij de stoplichten (2x) en rotonde 
rechtdoor. Aan de linkerkant zie je de grote parkeerplaats van het sportpark.

Met het openbaar vervoer is het sportpark bereikbaar met bus lijn 6 vanaf het station, 
richting Martini Ziekenhuis. Stap dan uit bij de halte Van Swietenlaan. Loop terug naar de 
rotonde Boerhavelaan en ga linksaf de Laan Corpus den Hoorn in. Aan de linkerkant volgt 
op een gegeven moment het sportpark.

Het GRC-clubhuis kun je vinden door na de hoofdingang direct rechtdoor te lopen. Aan 
het einde van het pad staat rechts het clubhuis.

De route naar Groningen
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Reglement landelijk veldvoetbalkampioenschap

1. Deelname aan het toernooi staat open voor teams, geformeerd uit leden van 
een lid-vereniging of uit leden van meerdere van bij de COVS aangesloten lid-
verenigingen. Niet COVS-leden zijn van deelname uitgesloten. Bij overtreding van 
deze regel volgt uitsluiting van het team.

2. In beide poules wordt een halve competitie gespeeld. De nummers één en twee 
uit beide poules spelen een kruisfinale om te bepalen wie om de eerste en tweede 
plaats gaan spelen en wie om de derde en vierde plaats gaan spelen. 

3. Indien in een poule twee of meer teams in puntentotaal gelijk eindigen, dan 
beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk, dan zijn de gescoorde doelpunten 
vóór bepalend voor de rangschikking cq. de plaatsing van het team.  Is het aantal 
vóór gescoorde doelpunten ook gelijk, dan geldt de uitslag van de onderling 
gespeelde wedstrijd als plaatsing. Wordt door deze regeling nog geen beslissing 
verkregen, dan wordt de eindrangschikking bepaald door het nemen van een 
strafschoppenserie, totdat er een beslissing is gevallen.

4. Eindigt een kruisfinale en/of finale onbeslist, dan zullen deze wedstrijden niet 
worden verlengd. Een strafschoppenserie bepaalt wie deze wedstrijd wint. 

5. De verliezers van de kruisfinales bepalen door het nemen van een 
strafschoppenserie wie de 3e en 4e prijs behaalt. 

6. Het aanvangsuur van de wedstrijden wordt door de organiserende vereniging niet 
vóór 10.00 uur vastgesteld. De duur van de wedstrijden is bepaald op eenmaal 20 
minuten zonder rust. De start van de wedstrijden is centraal. De scheidsrechters 
bepalen het eindsignaal.

7. De wedstrijden worden geleid door KNVB-scheidsrechters en assistent-
scheidsrechters, nader te regelen door de organiserende vereniging. Hun 
beslissingen zijn bindend. 

8. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, gelden de spelregels en 
reglementen van het KNVB Amateurvoetbal.   

9. Indien het team van een vereniging vijf minuten na het vastgestelde 
aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, dan wordt het team van deze vereniging als 
verliezer uitgeroepen. Het team dat wel aanwezig is, wint de wedstrijd met 3-0. 

10. De scheidsrechters geven vijf minuten na afloop van een gespeelde  wedstrijd de 
uitslag, alsmede eventuele verwijderingen cq. gegeven waarschuwingen op een 
formulier door aan het wedstrijdsecretariaat. De op het formulier vermelde uitslag is 
bindend. 

11. De scheidsrechters geven op hetzelfde formulier een oordeel, middels een cijfer 
in een schaal van één t/m tien, over de sportiviteit van de teams die onder hun 
leiding hebben gespeeld. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld, welk team de 
sportiviteitsprijs heeft gewonnen. Het lot beslist wie de sportiviteitsprijs wint, indien 
twee teams gelijk zijn geëindigd.
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12. Het eerst genoemde team in het toernooischema verricht de aftrap en stelt zich 
op en verdedigt het doel aan de zijde het dichtst bij de sportkantine. Het eerst 
genoemde team zorgt, indien nodig, voor een ander kleur shirt. Alle deelnemende 
teams dienen zelf te zorgen voor reserveshirts en intrapballen.

13. Protesten, in welke vorm dan ook, worden niet ontvankelijk verklaard. 
14. Noch de organiserende vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of 

orgaan is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of zoekraken van kleding en/
of andere voorwerpen of middelen. Voetballen op dit toernooi is voor eigen risico, 
de organiserende vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of orgaan is 
aansprakelijk voor persoonlijk letsel.

15. De kampioen van het toernooi komt één jaar in het bezit van de COVS-Wisselbeker. 
Na het driemaal achtereen of vijfmaal in totaal winnen van de wisselbeker door een 
vereniging, wordt deze eigendom van de betreffende vereniging.

16. Op dit toernooi is het Tuchtreglement COVS Nederland van toepassing.
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

Fair play telt

De organisatie van het NK heeft Fair Play hoog in het vaandel staan. Daarom besteden wij 
ook veel aandacht aan de ‘Fair-play-prijs’. Per wedstrijd zullen alle verenigingen een cijfer, 
tussen 1-10, krijgen voor de sportiviteit. Dit cijfer zal een gemiddelde zijn van twee cijfers. 
Allereerst zal het arbitraal trio een cijfer geven voor de mate van sportiviteit. Zij richten 
zich hierbij puur en alleen op het gebeuren binnen het speelveld. Een tweede cijfer wordt 
door een aanwezige rapporteur buiten het veld gegeven, waarbij ook het randgebeuren, 
zoals het gedrag van trainers, begeleiding en het publiek van de desbetreffende 
vereniging worden meegenomen. 

Met betrekking tot het cijfer, zijn er bepaalde regels, welke door de organiseerde 
vereniging gehanteerd worden. Deze staan hieronder weergegeven:
- Indien een speler of begeleider van een team een gele kaart ontvangt, dan kan de 

score van dit team in de betreffende wedstrijd nooit hoger zijn dan 7 punten.
- Indien twee of meer spelers of begeleiders van een team een gele kaart ontvangen, 

dan kan de score van dit team in de betreffende wedstrijd nooit hoger zijn dan 4 
punten.

- Indien een speler of begeleider van een team een rode kaart ontvangt, dan kan de 
score van dit team nooit hoger zijn dan 3 punten.



NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

19
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

- Indien twee of meer spelers of begeleiders een rode kaart ontvangen, dan kan de 
score van dit team nooit hoger zijn dan 1 punt.

- De hoogte van het aantal punten is, met inachtneming van bovenstaande restricties, 
aan de betreffende scheidsrechter en  diens assistenten en hier kan behoudens het 
niet volgen van de restricties, geen protest tegen worden aangetekend.

- De eindstand wordt bepaald door het gemiddelde cijfer over het aantal gespeelde 
wedstrijden. De (kruis)finale(s) tellen hierbij ook mee. De strafschoppenserie telt niet 
mee in het aantal gespeelde wedstrijden. Indien in de eindstand  twee ploegen een 
gelijk aantal punten heeft, dan beslist het lot.

Huishoudelijk reglement

1. Buiten het veld gelden alle normale gedragsregels.
2. De toernooicommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor diefstal of 

verloren eigendommen, voor, tijdens en na het toernooi.
3. De toernooicommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei 

wijze oplopen van schade en/of lichamelijk letsel, voor, tijdens en na het toernooi.
4. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Het is deze dag niet mogelijk 

de kleedkamers af te sluiten. Er is een beperkt aantal afsluitbare kluisjes beschikbaar 
in het clubgebouw van GRC.

5. De trainers en leiders zijn (mede-)verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers 
zowel binnen als buiten het speelveld.

6. In het belang van de veiligheid is het absoluut verboden om glaswerk mee naar het 
veld te nemen.

7. Schade die ontstaat door toedoen van deelnemers zal worden verhaald op de 
veroorzaker(s).

8. Laat het sportpark en de kleedkamers achter, zoals je ze hebt aangetroffen bij 
aanvang. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.
10. Noch de organiserende vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of 

orgaan is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of zoekraken van kleding en/
of andere voorwerpen of middelen. Voetballen op dit toernooi is voor eigen risico, 
de organiserende vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of orgaan is 
aansprakelijk voor persoonlijk letsel.



NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

NK Veldvoetbal 2016 voor COVS-teams
Zaterdag 11 juni in Groningen

20
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Sporthuis Winsum met stand op NK aanwezig

Sporthuis Winsum is als sponsor aan de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken verbonden. De sportspeciaalzaak uit het boven Groningen gelegen 
gelijknamige  dorp heeft onder andere mogelijk gemaakt dat leden van de vereniging 
voor slechts honderd euro een compleet kledingpakket van Hummel (trainingspak, 
trainingsshirt, sweater, poloshirt, sporttas en winterjas) kunnen aanschaffen. Tijdens 
het NK is Sporthuis Winsum met een eigen stand aanwezig, met daarin onder andere 
scheidsrechtersklediing en sportkleding voor aantrekkelijke prijzen verkrijgbaar.

NK mede mogelijk door sponsors

Dit NK wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal bereidwillige sponsors. De namen 
van de bedrijven zijn te lezen op de website en zullen 11 juni ook te zien zijn op het 
sportpark. Onze dank voor de steun is groot!

Niemand buitenspel! Steun de gehandicaptensport met een eenmalige donatie van 
2 euro en SMS de tekst NIEMAND BUITENSPEL naar nummer 4333.

 Veel plezier tijdens 
het NK in Groningen!



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.

  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.

  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.



Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

voor particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen

Drukken in zwart/wit, meerkleuren of full color. Alle beschikbare soorten en 
formaten papier, kleine of grote oplagen: Drukkerij Haan heeft alles in huis. 
Kwaliteit maar ook snelheid voor scherpe prijzen: daar staan we om bekend. 

Spoedeisend drukwerk is bij ons in goede handen.
Meer informatie: info@haan-bedum.nl - www.haan-bedum.nl

sinds 
1895

www.haan-bedum.nl info@haan-bedum.nl

Vragen of vrijblijvende offertes 
via (050) 301 22 71 of info@haan-bedum.nl

Gelegen in centrum van Bedum -  Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum   

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!

Naamloos-5.indd   1 23/05/2014   11:03:25

VISITEKAARTJES 500 STUKS
DUBBELZIJDIG FULL COLOUR 
300 GRS. MC + gelamineerd

VANAF

€ 20,-

1000 VEL BRIEFPAPIER
ENKELZIJDIG FULL COLOUR 
90 GRS. WIT BANKPOST

VANAF

€ 40,-

A5 FLYERS 1000 STUKS
ENKELZIJDIG FULL COLOUR 
135 GRS. GESATINEERD MC

VANAF

€ 45,- 

Prijzen zijn exclusief BTW en de aanbieding is geldig tot 31 juni 2016.


