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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt zesmaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

De Aftrap

In deze Aftrap onder andere: nieuwjaarsinstuif ongedwongen (6), Bas 
Nijhuis en Coen Droste sprekers grote clubavond 2 april (7), Felix Emmerink en 
Henk Hagenouw overleden (8), Henk de Wit in de schijnwerpers (10), gezellige 
jaarafsluiting (18), Joachim Will in de schijnwerpers (37) en reanimatietraining 
nuttig (40).

w w w.covsgroningen.nl

De emotie regeert

Het leverde veel commotie en discussie op: de gebeurtenissen in de bekerwedstrijd Ajax 
– AZ. Een supporter komt het veld op en loopt richting AZ-doelman Esteban. Die weert 
zich af. Tot zover logisch. Maar was het echt nodig om daarna nog door te trappen op 
een op de grond liggende tegenstander? En wat zou er zijn gebeurd als Esteban niet bij 
de ‘supporter’ was weggeduwd? Als scheidsrechter Nijhuis het enige correcte doet, de 
rode kaart, loopt AZ van het veld. Gewoon omdat ze het niet eens zijn met die beslissing 
en niet zoals ze later stelden dat ze zich niet meer veilig voelden.

Vervolgens heeft iedereen een mening. Wat opvalt is dat de emotie regeert. De keeper 
en AZ krijgen alle steun, terwijl als die keeper dat op straat zou hebben gedaan, hij 
gewoon was opgepakt. En terecht, want zijn reactie was buitensporig. En het gedrag van 
AZ werd beloond, want ze mochten overspelen en zijn nu op weg naar de finale. Dus 
heren trainers, als je het een keer niet eens bent met een scheidsrechter moet je gewoon 
weigeren verder te spelen. Of reageer ik nu te emotioneel...?
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C
o

lo
fo

n De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. 
De redactie heeft het recht bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag 
zonder toestemming en zonder bronvermelding worden overgenomen.

Verenigingskalender 201
Maandag 20 februari Bijeenkomst KNVB-coaches, 19.30 uur (GRC)
Maandag  05 maart Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Donderdag 08 maart KNVB-maatwerkbijeenkomst, 18.30 uur (GRC)
Maandag 12 maart Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Vrijdag 30 maart Noordelijke spelregelfinale voor junioren
Maandag 02 april Grote clubavond met Bas Nijhuis en Coen Droste, 
  20.00 uur (GRC)
Vrijdag 27 april Noordelijke spelregelfinale voor COVS-teams
Zaterdag 12 mei NK spelregels voor junioren
Maandag 14 mei Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Zaterdag 09 juni NK spelregels voor COVS-teams

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 19.45-20.45 uur, op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers zijn Johan Suurd, Roel Bellinga en Cindy Suurd. Het 
GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis.

Vormgeving & drukwerk :  Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties  :  Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883  
Coördinatie  : Bert Kamstra 
Redactie  : Marcel Bellinga
Fotografie :  o.a. Ger Rijskamp, Richard Meints
 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933. 
Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / covsgroningen@gmail.com
Martin Schipper, penningmeester, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl 
Alfons de Graaf, interne organisatie, 06-22529759 / a.de.graaf@rug.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marcel Boekholt, aspirant-lid, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Gironummer 1200817 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en wordt vrienden op Facebook. 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!

De volgende Aftrap verschijnt medio april. Uw bijdragen kunt u tot 31 maart aanstaande naar het redactieadres 
sturen/mailen.
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Kom allemaal naar de jaarvergadering op 5 maart  

Het hoogste orgaan binnen een vereniging is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Kom daarom allemaal op maandag 5 maart naar het GRC-clubhuis en beslis mee over 
jouw vereniging! In deze Aftrap de uitnodiging/agenda en het algemeen jaarverslag 
2011. Blader door naar pagina 23 voor de agenda en pagina 25 voor het jaarverslag. 

Technisch weekeinde Ameland groot succes

Terug naar de basis luidde het parool van het technisch weekeinde Ameland. En dat 
werkte, want het werd van 13 – 15 januari een groot succes. Het weer werkte mee, hotel 
Ameland bleek een voltreffer en het programma stond als een huis. Velen spraken van het 
leukste weekeinde in veertien jaar. Kijk op pagina 12 en verder voor een verslag en voor foto’s.

Overleg over toekomst sportpark

De toekomst van sportpark Corpus den Hoorn is momenteel volop onderwerp van 
gesprek. Dat heeft alles te maken met de wens van FC Groningen om zich volledig, dus 
ook met de eerste selectie, op het sportpark te vestigen. Dat biedt kansen, maar vraagt 
om aanpassingen. Op pagina 16 praten we je bij in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’.  

Wie wordt de nieuwe spelregelkampioen?

Bert Volders is de regerend spelregelkampioen van onze vereniging. Blijft hij dat of wint 
iemand de Johan Roedersbokaal? De vragen van ronde 5 en 6 staan nu op 
www.covsgroningen.nl en in dit blad vanaf pagina 19.

De deelnemers op de trap 
van hotel Ameland.
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Trainingen weer volop bezig

De trainingen op dinsdag en donderdag zijn na de winterstop inmiddels weer volop 
bezig. De trainingen blijven in 2012 op dinsdag en donderdag van 19.45 – 20.45 uur op 
het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn.

Richard Meints maakt internationale debuut

Onze eigen Richard Meints heeft van 31 januari tot 7 februari zijn internationale debuut 
als assistent-scheidsrechter gemaakt. Hij deed dat op een internationaal onder 16/17 
toernooi in Portugal. Richard, van harte en op naar de volgende aanstelling!

Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal

De organisatie van het jaarlijkse schoolvoetbal op de velden van vv. Helpman zoekt nog 
enkele scheidsrechters. De wedstrijden zijn op 4, 11, 18 en 25 april. De eerste wedstrijden 
zijn om 10.30 uur en rond 15.00 uur is het weer afgelopen. Op de laatste speeldag wordt 
begonnen om 11.30 uur en zal het eindigen rond 17.00 uur. Scheidsrechters kunnen 
veertig euro tegemoet zien en aan het einde van de derde speeldag wordt een Chinees 
buffet geserveerd. Interesse? Bel John ten Cate op (06) 11 18 03 15. 

Volg ons ook op twitter, facebook en hyves

De scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gaat met de tijd mee. We zijn dus 
niet alleen met een eigen website online te vinden, maar ook actief op twitter, facebook 
en hyves. Twitter je ook, volg ons dan (@COVSGroningen) of wordt vrienden op facebook 
en hyves. 

Richard (rechts op de foto) treedt in de 
voetsporen van vader Jantinus, die jarenlang 
internationaal assistent-scheidsrechter was.
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Jaarvergadering op 5 maart

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is maandag 5 maart aanstaande. De agenda, 
de notulen van vorig jaar en het algemeen jaarverslag 2011 zijn nu te vinden op 
www.covsgroningen.nl. Bovendien kun je vanaf pagina 22 in dit blad ook de agenda en 
het jaarverslag lezen. Komt allen! 

Diverse KNVB-activiteiten

De komende tijd wordt een aantal KNVB-activiteiten in ‘ons’ GRC-clubhuis gehouden. Op 
20 februari zijn we gezamenlijk gastheer voor de bijeenkomst van de coaches Thom van 
Wijk en Johan Suurd met alle scheidsrechters. Op 8 maart is er een maatwerkbijeenkomst 
en op diezelfde (en andere) data wordt ook de SOII in Groningen gehouden. We zijn blij 
dat de KNVB graag bij ons te gast is. Bovendien is het een service dichtbij huis voor onze 
leden.

Seniorensoos maandelijks bijeen

Ook in 2012 komt de seniorensoos elke tweede maandag van de maand van 14.00 -16.00 
uur bijeen in het GRC-clubhuis. Ben je nog niet geweest, maar lijkt het je wel leuk om in 
een ontspannen sfeer bij te kletsen en/of een kaartje te leggen met andere oudere leden 
en oud-leden? Kom dan snel een keer langs!

Binnenkort EK-toto te downloaden

Komende zomer probeert Oranje Europees kampioen voetbal te worden. Wie weet wordt 
jij wel de beste voetbalkenner van deze vereniging! Dat kun je proberen door mee te 
doen aan de EK-toto. Deze zal vanaf maart via www.covsgroningen.nl te downloaden zijn.
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Smakelijke start van 2012

Het verenigingsjaar 2012 is op een smakelijke manier begonnen. De ruim zestig 
aanwezigen op de nieuwjaarsinstuif lieten zich de snert namelijk goed smaken. De snert 
was bereid door Roel Bellinga. De sfeer op 7 januari was uitstekend en ontspannen. 
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak sprak voorzitter Robert van Dorst van een succesvol 
2011. Hij noemde een ledengroei, de mooie uitkomsten van het ledenonderzoek en de 
start van de seniorensoos als positieve punten. Hij kraakte echter ook enkele serieuze 
noten met betrekking tot een aantal molestaties en de afhandeling daarvan en de 
leeftijdsdiscriminatie van iets oudere scheidsrechters richting betaalde voetbal. De 
volledige speech is terug te lezen op www.covsgroningen.nl. Op deze pagina’s een 
terugblik in beeld, met dank aan fotograaf Ger Rijskamp.
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Bas Nijhuis en Coen Droste op 2 april met boeiende 
roadshow naar Groningen

Niemand minder dan Bas Nijhuis en Coen Droste verzorgen op maandag 2 april een 
boeiende clubavond in Groningen. Bas is internationaal scheidsrechter en zijn Twentse 
vriend Coen is als assistent-scheidsrechter op het hoogste niveau actief. Het duo heeft 
een avondvullende roadshow ontwikkeld, waarmee ze door het land trekken. Ze zullen 
vertellen over hun ervaringen in het internationale voetbal, geven tips en betrekken de 
zaal volop bij het programma.

Uit verhalen hebben we gehoord dat het een heuse show betreft, waarin veel afwisseling 
en interactie zit. Er zijn diverse filmpjes en er wordt een quiz gespeeld met petje op petje 
af. Nieuwsgierig? Kijk dan ook op hun professionele website www.voetballezing.nl. Een 
echte aanrader dus!

We nodigen alle COVS-leden uit district Noord van harte uit deze clubavond bij te wonen. 
Binnenkort maken we bekend waar de avond zal plaatsvinden, bij GRC of op een andere 
(grotere) locatie. Check daarvoor de website.

En zorg dat je er bij bent 2 april vanaf 20.00 uur!
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Nieuwe leden

Luc du Clou, Delfzijl

Uitgeschreven als lid

Erik de Vries, Schildwolde (geen binding meer)
Felix Emmerink (overleden)

We hebben besloten de adresgegevens van nieuwe leden alsmede adreswijzigingen 
niet langer in De Aftrap te publiceren. Aangezien dit blad tegenwoordig ook online 
wordt gezet op www.covsgroningen.nl zouden we daarmee de privacy teveel schaden. 
Uiteraard verwerken we alle gegevens wel in onze ledenadministratie.

In memoriam: Felix Emmerink

Op 7 januari is ons lid Felix Emmerink overleden, hij is 68 jaar geworden. Felix was maar 
liefst 46 jaar lid van onze vereniging. De laatste jaren zagen we hem niet zo vaak, maar op 
de achtergrond bleef hij een trouw en betrokken lid. Zo steunde hij met een bijdrage de 
jubileumviering in 2008 en de bouw van het nieuwe clubhuis in 2010. 

De gezondheid liet Felix de laatste jaren wat in de steek. Een paar jaar geleden was hij al 
geopereerd in Groningen en had hij een pacemaker gekregen. Dit hielp niet afdoende, 
waardoor hij wekelijks voor een medicijninfuus naar het ziekenhuis moest. Na een 
plotselinge ontsteking en benauwdheid is Felix met spoed opgenomen in het ziekenhuis 
in Assen, waar hij dezelfde dag nog is overleden.

Felix Emmerink was in het Groningse actief als scheidsrechter en kwam na zijn 
huwelijk terecht in Gieten, waar hij al vlot in de scheidsrechterscommissie van 
Drenthe werd benoemd. Van daaruit had hij een aantal jaren zitting in de landelijke 
zaalvoetbalcommissie. Hij was onder andere actief als zaalvoetbalscheidsrechter en 
rapporteur. Door zijn afnemende gezondheid moest hij het de laatste jaren met zijn 
hobby rustiger aan doen.

We wensen de familie alle sterkte toe. Dat Felix mag rusten in vrede.

Het bestuur
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In memoriam: Henk Hagenouw

Op 31 december is ons ‘buitengewoon lid’ Henk Hagenouw overleden. Hagenouw was 
in zijn jonge jaren een topscheidsrechter bij de amateurs. Na zijn actieve loopbaan 
stortte hij zich volop in de organisatie van de arbitrage, zowel bij de KNVB Noord als bij 
COVS Zuidoost Drenthe. Dat heeft hij enkele tientallen jaren gedaan. Daarnaast was hij 
jarenlang gastheer en begeleider van de scheidsrechters bij thuiswedstrijden van FC 
Emmen. 

Als lid en voorzitter van de scheidsrechterscommissie van KNVB Noord en als rapporteur 
was Hagenouw altijd kritisch op elk detail, maar tegelijk ook stimulerend. Hagenouw was 
kortom een gerespecteerd kenner van de arbitrage.

Ook vele leden van onze vereniging kregen met de strenge en rechtvaardige Hagenouw 
te maken. Hoewel hij lid (erelid) van COVS Zuidoost Drenthe was, had hij ook met onze 
vereniging een warme band. Een band die bleef, ook nadat hij vanwege het bereiken van 
de leeftijdsgrens van zeventig jaar met al zijn KNVB-activiteiten moest stoppen.
In de jaren negentig benoemde onze jaarvergadering hem daarom tot ‘buitengewoon lid’ 
van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. ‘Ik ben nu ook echt één van 
jullie,’ zo stelde hij.

Henk Hagenouw is 85 jaar geworden. We wensen de nabestaanden sterkte met het 
verwerken van dit verlies. Rust in vrede Henk.

Het bestuur (met dank aan Jacques d’Ancona)

Henk Hagenouw hier tijdens 
een huldiging bij zijn COVS 

Zuidoost Drenthe
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Naam: Henk de Wit

Leeftijd: 58

Woonplaats: Kiel-Windeweer

Burgerlijke staat: gehuwd 
 
Beroep:  financieel adviseur / eigenaar assurantiekantoor

Favoriete stad: San Francisco

Vakantieland:  USA

Beste boek, cd en/of film: Donkere Toren cyclus van Stephen King  en de film Band of 
Brothers

Kranten/tijdschriften: DvhN / luister- en computertijdschriften

Favoriete website:  voetbal international; KNVB OP

Andere hobby’s: tafeltennis en muziek (klassiek en americana)

Scheidsrechter vanaf: 1998

Eigen voetbalverleden: interregionaal A junioren bij  LVV…….  nu veteranen 
Hoogezand

Scheidsrechter geworden omdat: er een tekort was aan clubscheidsrechters

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
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Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: sinds maart 2011 KNVB;  A, B, en C junioren. 29 
wedstrijden met 1x rood en  3x geel …
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Howard Webb

Wedstrijdvoorbereiding: al sinds de A-junioren ‘the Nice: five bridges’
 
Trainen: dinsdag in Groningen en donderdag in Hoogezand, mits de knie het toelaat

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: bij de KNVB 
vergoeding vragen voor scheidsrechterskleding

Wat wil je verder nog kwijt?:  Alle lezers een gelukkig, gezond en sportief 2012 te wensen

Sparen voor technisch weekeinde Ameland

Wil je volgend jaar, in januari 2012, graag mee naar Ameland voor het jaarlijkse 
technische weekeinde? Maar vind je het bedrag teveel om in december ineens te moeten 
betalen? Ga dan sparen! Wij bieden alle leden de mogelijkheid het volledige inschrijfgeld 
bijeen te sparen.

Concreet werkt het als volgt:
- je machtigt de vereniging tot een maandelijkse incasso van € 20,- voor negen keer 

(maart tot en met december 2012)
- je spaart zo € 180,- bijeen
- bij een definitieve deelname heb je in december 2012 het volledige bedrag dus al 

voldaan
- besluit je in november/december niet mee te gaan, dan krijg je gespaarde bedrag op 

je eigen rekeningnummer (terug-) gestort 
- indien het inschrijfgeld lager is dan het gespaarde bedrag, krijg je het teveel 

gespaarde op je eigen rekening gestort. Is het inschrijfgeld hoger (wat we niet 
verwachten), dan dien je in december 2012 het ontbrekende bedrag nog bij te leggen

- aanmelden voor het spaarsysteem kan door hiervoor een formulier op
 www.covsgroningen.nl in te vullen (vanaf eind februari).

Dus spaar mee en geniet in 2012 van het vijftiende technische weekeinde!
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Veertiende technische weekeinde groot succes

Het veertiende technische weekeinde van 13 tot en met 15 januari jongstleden is 
een groot succes geworden. De keuze voor hotel Ameland als nieuwe uitvalsbasis 
was een schot in de roos: Marco en Simona ontvingen de groep niet alleen zeer 
gastvrij, ze wisten ook de perfecte sfeer te creëren voor een ongedwongen en 
gezellig sportweekend. Bovendien waren de kamers prima in orde en de maaltijden 
heerlijk.  Op deze pagina’s een impressie in woord en vooral ook in beeld.

Frisse neus
Henk Steenhuis, Johan Suurd en Alfons de Graaf hadden een afwisselend en leuk 
programma samengesteld. Elke dag werd er lekker fanatiek getraind. Op de vrijdag door 
de duinen (met een behoorlijke klim), op zaterdag en zondag op het Amelander strand. 
Degenen die niet mee konden doen waaiden uit tijdens mooie wandelingen. Ook de 
zondagse fietstocht zorgde voor frisse neuzen en getrainde spieren.



12

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 1                  (januari/februari 2012)

13

Zien en gezien worden
Robert de Wit zorgde voor een ontspannen en leerzame sessie over communicatie onder 
de titel ‘zien en gezien worden’. Hij wist de groep een aantal malen op het verkeerde 
been te zetten en boeide de groep van begin tot einde. Johan Suurd liet het onderwerp 
mentale weerbaarheid de revue passeren en gaf bruikbare tips. Door de afwezigheid 
van Klaas Smith verzorgde Marcel Bellinga een korte spelregelsessie aan de hand van 
een recente spelregeltoets. Het bleek tot de nodige discussies te leiden en dus werd er 
nagedacht over spelregels. Een goede zaak!
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Sportquiz
Als een rode draad door het weekeinde heen liep een sportquiz met allerlei soorten 
sportvragen. Een aantal spelregelvragen uiteraard, maar ook werd gevraagd naar het 
grootste voetbalstadion ter wereld en de trainer die Robben bij de FC liet debuteren. 
Ook de kennis van andere sporten werd getest. Een leuk onderdeel, dat voor een aantal 
bovendien nog een aardig prijsje opleverde. Winnaar werd Alex Traa, die een volledig 
scheidsrechterstenue mag uitzoeken. 
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Op naar nummer vijftien
De veertig deelnemers genoten met volle teugen van de prima sfeer, de intensieve 
trainingen, het mooie weer, het afwisselende programma en het prima hotel. 
Op www.covsgroningen.nl kun je een uitgebreid verslag van dag tot dag én bijna 
honderd foto’s terugvinden. Op naar het vijftiende technische weekeinde, in januari 2012. 
Ga jij ook mee?
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Van de bestuurstafel

Het is een drukke periode voor het bestuur. De traditionele voorbereidingen op 
de jaarvergadering van 5 maart zijn getroffen. We hopen iedereen dan in het GRC-
clubgebouw te mogen begroeten. Kijk elders in dit blad en op www.covsgroningen.nl 
voor alle vergaderstukken.

Advies commissie toekomst
Naar aanleiding van het grote COVS-ledenonderzoek moesten alle COVS-verenigingen 
voor 1 januari aan de commissie toekomst aangeven op welke wijze men de toekomst 
ziet. Welke mogelijke vormen van samenwerking willen we wel of niet aangaan en zo 
ja met welke andere verenigingen? Op basis daarvan heeft de commissie, waarin onze 
voorzitter Robert van Dorst zitting heeft, per vereniging een advies uitgebracht. 

Jouw bestuur heeft aangegeven niet direct de noodzaak tot fusie te zien, maar wel open 
te staan voor gesprekken over samenwerking. Een fusie sluiten we overigens niet meteen 
uit, maar is gezien hoe het met de vereniging gaat niet de eerste optie. We erkennen wel 
dat we als grootste vereniging een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie hebben.

De commissie heeft ons het advies gegeven in gesprek te gaan over vormen van 
samenwerking met COVS Centraal Drenthe. We hebben inmiddels besloten gehoor te 
willen geven aan dit advies en hebben Centraal Drenthe inmiddels uitgenodigd voor een 
verkennend gesprek. Daarnaast willen we een vergelijkbaar gesprek ook graag aangaan 
met de verenigingen Oost Groningen en Veendam. We houden je uiteraard op de hoogte.

Toekomst sportpark Corpus den Hoorn
Je hebt het recent in de media kunnen lezen. Er wordt volop gesproken over de toekomst 
van het sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Aanleiding is de wens van FC 
Groningen om, naast de jeugdafdeling, ook het eerste team straks te laten trainen op 
het sportpark. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van het sportpark. Bovendien zou 
het kunnen betekenen dat de huidige gebruikers ruimte of tijden moeten inleveren. De 
gezamenlijke clubs hebben inmiddels een werkgroep in het leven geroepen die graag 
met FC Groningen en vooral de gemeente Groningen in gesprek gaan.

Onze vereniging deelt de ongerustheid van de andere gebruikers en participeert via 
Robert van Dorst dan ook in de werkgroep. Het kan niet zo zijn dat clubs die hier al jaren 
zitten klakkeloos moeten inleveren voor een nieuwe club, terwijl de faciliteiten eigenlijk 
nu al ontoereikend zijn. Tegelijk zien we ook kansen en is het voor de ontwikkeling en 
uitstraling van het sportpark prachtig als ons aller FC zich hier wil concenteren. Ons 
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uitgangspunt is eenvoudig. We zijn al tientallen jaren thuis op Corpus den Hoorn en 
willen dat graag blijven. We hebben bovendien een samenwerkingsovereenkomst met 
GRC Groningen en geïnvesteerd in het vorig jaar geopende nieuwe clubhuis. 

In gesprek met Groen Geel
Inmiddels is bij diverse leden bekend dat het bestuur sinds de zomer van 2011 voor het 
eerst sinds 1995 weer in gesprek is met Groen Geel. Onderwerp is uiteraard de door 
Groen Geel nog niet correct afgewikkelde ontbinding van de toenmalige samenwerking 
in het gezamenlijk gerealiseerde clubgebouw. We zijn hoopvol dat we er met het huidige 
bestuur van de opgeleefde club op een goede manier uit kunnen komen, om daarmee 
een streep onder het verleden te kunnen zetten. We willen hierbij de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid betrachten en kunnen daarom niet alle leden van alle stappen op de 
hoogte houden. Daarvoor graag begrip.

Tot 2 april
We hopen alle leden en donateurs maandag 2 april aanstaande te kunnen begroeten bij 
de grote clubavond met Bas Nijhuis en Coen Droste als bevlogen sprekers, zie ook pagina 
7 in dit blad. Komen!

Marcel Bellinga, secretaris

Op de hoogte blijven van het laatste verenigingsnieuws? Je spelregelkennis wekelijks 
testen? Nalezen welke faciliteiten onze vereniging te bieden heeft? Reageren op 
nieuwsberichten? Je aanstellingen met collega-scheidsrechters delen? Ga regelmatig 
naar www.covsgroningen.nl. 

Het nieuwe GRC-clubgebouw 
werd in 2011 door de 
Koemannen geopend.
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Gezellige afsluiting verenigingsjaar 2011

De jaarafsluiting 2011 op 17 december trok ruim dertig deelnemers. De thuiswedstrijd 
van FC Groningen was spelbreker, want veel afwezigen zaten in de euroborg. Degenen 
die wel naar het GRC-clubhuis waren gekomen beleefden een ongedwongen avondje. 
Er werd geklaverjast en gesjoeld, een enkeling waagde zich ook nog aan het dartsbord. 
Bovendien konden de aanwezigen genieten van een uitgebreid Chinees buffet. Met dank 
aan Richard Meints op deze pagina de jaarafsluiting in beeld!
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012

Het is alweer tijd voor de laatste twee en dus beslissende series vragen in de strijd om 
het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012. In beide categorieën (leden/
donateurs en niet-leden) is er nog maar een beperkt aantal deelnemers die alle vragen 
foutloos hebben beantwoord. 

Om de spanning er nog even in te houden, maken we geen tussenstand bekend. 
Mochten er nog meerdere deelnemers gelijk eindigen na ronde 5 en 6, dan zal er een 
barrage plaatsvinden. De bokaal wordt in principe tijdens de jaarvergadering op 5 maart 
uitgereikt, dus stuur je vragen snel (voor 1 maart) in! 

De antwoorden van  ronde 3: 1-B, 2-C, 3-B, 4-C en 5-B.                                            
De antwoorden van  ronde 4: 1-D, 2-A, 3-C, 4-B en 5-C.

Op de website staat per vraag een korte toelichting! Bij ronde 4 (vraag 1) was bij keuze-
mogelijkheid D een niet helemaal correct antwoord gegeven. Op de site is dit tijdig 
gecorrigeerd en gelukkig heeft een en ander ook geen  invloed gehad op de ingezonden 
antwoorden. Voor ronde 1, 2, 3 en 4 zijn – na loting - ook de winnaars van de maandprijzen 
onder de foutloze inzenders bekend en deze zijn achtereenvolgens: Thom van Wijk (Vries), 
Ben Drosten (Borger), Wouter Horst (Warffum) en Bart Tjalma (Farmsum).  Alle winnaars 
proficiat . De attentie zul je binnenkort ontvangen.

Hieronder volgen de vragen voor ronde 5 en 6.  Zoals gebruikelijk zijn deze hier in De 
Aftrap gepubliceerd, maar kun je ze ook maken op www.covsgroningen.nl.  Hierdoor is 
het erg gemakkelijk om weer even mee te doen, al is het maar om een kans te maken op 
een van maandprijzen. 

De vragen van ronde 5 (januari 2012):
1. Voordat op het middenveld een vrije schop wordt genomen ziet de assistent-
scheidsrechter dat een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander 
een klap in het gezicht geeft en steekt de vlag in de lucht. Echter, de vrije schop 
wordt genomen en pas daarna ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van de 
assistent-scheidsrechter. Na te hebben gehoord wat er is gebeurd, fluit hij af.  
Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a.  Rode kaart voor de verdediger en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de 

plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
b.  Rode kaart voor de verdediger en het spel laten hervatten met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
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c.     Rode kaart voor verdediger en spel hervatten met strafschop.
d.     Rode kaart voor de verdediger en de vrije schop op het middenveld laten overnemen.

2. Een aanvaller is in de netruimte van het doel van de tegenpartij  terecht 
gekomen. Bij een schot op doel roept de aanvaller vanaf die positie iets naar de 
doelverdediger, die daardoor wordt afgeleid en de bal verdwijnt in het doel. Welke 
spelhervatting is van toepassing?
a.    Aftrap na geldig doelpunt
b.    Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij binnen het doelgebied
c.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de lijn van het doelgebied die 

evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding 
d. Scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de
 doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 

3. Als het spel dood is, meldt een speler zich reglementair af. De wisselspeler heeft 
zich volgens de regels aangemeld en wacht bij de zijlijn. Op weg naar de bank, nog 
binnen de lijnen, beledigt de uitgewisselde speler de scheidsrechter. Wat beslist de 
scheidsrechter?
a. Hij toont de uitgewisselde speler een gele kaart; de wisselspeler neemt zijn plaats in 
b. Hij toont de uitgewisselde speler een gele kaart; de wisselspeler mag die speler niet 

vervangen
c. Hij toont de uitgewisselde speler een rode kaart; de wisselspeler neemt zijn plaats in
d. Hij toont de uitgewisselde speler een rode kaart; de wisselspeler mag deze speler 

niet vervangen.  

4. Bij een aanval op doel staat de doelverdediger op de strafschopstip en wil de bal 
vangen. Opeens laat hij de bal gaan, omdat er achter hem “los”wordt geroepen, en de 
bal verdwijnt in het doel.  Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
a.     Hij zal het doelpunt afkeuren als een tegenstander dit riep, terwijl hij binnen het 

speelveld stond. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats 
van de overtreding en de roepende speler krijgt geel

b.     Hij zal het doelpunt afkeuren als een medespeler dit riep. Het spel wordt hervat met 
een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding en de roepende speler 
krijgt geel

c.     Hij zal het doelpunt afkeuren als een tegenstander dit riep, terwijl hij buiten het 
speelveld stond. Het spel wordt dan hervat met een indirecte vrije schop op  de 
plaats van de overtreding en de roepende speler krijgt geel

d.  Hij zal het doelpunt goedkeuren als een medespeler of toeschouwer dit riep, maar 
de roepende medespeler krijgt wel geel.
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5. Bij het nemen van een indirecte vrije schop binnen het eigen doelgebied, bevinden 
nog meerdere tegenstanders zich binnen het strafschopgebied. De nemer besluit 
de bal snel te nemen, waardoor de tegenstanders geen tijd genoeg hebben om dit 
gebied te verlaten. Wat beslist de scheidsrechter?
a.     Hij laat gewoon doorspelen
b.  Hij onderbreekt het spel en laat de indirecte vrije schop overnemen
c.     Hij onderbreekt het spel en laat de indirecte vrije schop overnemen en geeft een 

waarschuwing aan de speler die de indirecte vrije schop snel nam
d.     Hij laat alleen doorspelen, indien de tegenstanders op tenminste 9.15 meter staan.

De vragen van ronde 6 (februari 2012):

1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht 
doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de 
scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
a. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer
b. Overnemen van de strafschop en een waarschuwing voor de nemer door het tonen 

van de gele kaart
c. Doelpunt
d. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer.
  
2. Een aanvaller die met de bal in de richting van het doel van de tegenpartij gaat, 
wordt door een verdediger net buiten het strafschopgebied bij zijn shirt gegrepen 
op het moment dat hij de verdediger wil passeren. Beide spelers komen ten val en 
er zijn geen andere verdedigers in de buurt. De scheidsrechter ziet dat de aanvaller 
snel overeind komt en een doelrijpe kans krijgt en hij past dan ook voordeel toe. 
Helaas wordt de bal naast geschoten. De scheidsrechter moet nu:
a.  Alsnog een directe vrije schop toekennen
b.  Alsnog een indirecte vrije schop toekennen
c.  Hervatten met een doelschop en de verdediger een gele kaart tonen
d.  Hervatten met een doelschop en de verdediger een rode kaart tonen.
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3. De doelverdediger duwt een aanvaller, die zich in de netruimte van het bevindt, 
de bal in het gezicht. De bal gaat daarbij niet helemaal over de doellijn. De 
scheidsrechter ziet dit gebeuren en zendt de doelverdediger van het speelveld door 
het tonen van de rode kaart. Welke spelhervatting past de scheidsrechter hier toe?
a.  Indirecte vrije schop
b.  Strafschop
c.  Doelpunt
d.  Scheidsrechtersbal.
  
4. Een speler hindert een tegenstander die een inworp wil nemen, door op minder 
dan twee meter afstand van de plaats van de inworp te gaan staan. Na een 
vermaning te hebben gekregen komt de speler toch binnen de twee meter afstand 
op het moment dat de inworp wordt genomen. De scheidsrechter fluit en geeft de 
speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Hoe moet het spel nu 
worden hervat?
a.  Inworp overnemen
b.  Indirecte vrije schop
c.  Directe vrije schop
d.  Scheidsrechtersbal.                                

5. Een buiten het speelveld verzorgde speler loopt tijdens het spel via de doellijn en 
zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in en voorkomt een 
doelpunt, door de bal, die in het doel dreigt te gaan, weg te trappen. Wat moet de 
scheidsrechter hier beslissen?
a. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont
  deze speler een rode kaart wegens het voorkomen van een doelpunt
b.      Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont deze speler een 

gele kaart wegens zonder toestemming betreden van het speelveld
c.       Hij onderbreekt het spel, zendt de verdediger van het veld en hervat met een 

scheidsrechtersbal
d.      Hij onderbreekt het spel, toont deze speler een gele kaart wegens het zonder
 toestemming betreden van het speelveld en hervat met een scheidsrechtersbal.

Succes! Antwoorden via www.covsgroningen.nl, per mail naar klaassmith@home.nl of via 
de post: K.Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Graag voor 1 maart aanstaande.
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 5 maart 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Tijdens deze vergadering zal 
het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het in 2011 gevoerde beleid. Tevens 
zetten we enkele leden in het zonnetje. 

De vergadering is maandag 5 maart 2012, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis, sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen. Ontvangst vanaf 19.30 uur. In dit blad de agenda en het 
algemeen jaarverslag 2011. Deze stukken en de notulen van de vergadering van 2011 kun je 
ook vinden op www.covsgroningen.nl 

De agenda:
01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2011 
 De notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl en kun je opvragen bij de 

secretaris: covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2011 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor dit blad of www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2011 van penningmeester Martin Schipper
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 

aanvragen bij de penningmeester. Op 5 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen uiterlijk 
vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: Kleine Kamp 3, 9755 PZ Onnen of 
covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2012 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.  Vaststellen contributie 2013
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2013 voor actieve leden met twee euro te verhogen 

en vast te stellen op 46 euro, en voor niet-actieve leden met één euro te verhogen tot 40 euro. 
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10. Vaststellen minimum donaties 2013
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2013 vast te stellen op 25 euro voor 

verenigingen en 19 euro voor individuele donateurs. 

11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Robert van Dorst (voorzitter) en Evert IJspeert 

(bestuurslid). Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Alfons de Graaf (bestuurslid). 

 Tussentijds aftredend als penningmeester is Martin Schipper. Het bestuur stelt voor Martin 
Schipper te benoemen tot bestuurslid en Marcel Boekholt te benoemen tot penningmeester. 
Om evenwicht te houden in het rooster van aftreden wordt Martin voor één jaar benoemd. 

 (Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de vergadering worden 
ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend te worden gezonden aan de 
secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele benoeming 
te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te worden gesteund door 
minimaal 25 stemgerechtigde leden.

14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:

-  ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jantinus Meints, Johan Suurd, Roel Bellinga, Jannes Mulder en 

Cindy Suurd
-  redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra 
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie, Albert Oost, Kees Lokken en Freek Vandeursen. Reserves: Jacob 

Cleveringa en Peter Kraan

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
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Algemeen jaarverslag 2011

2011 is een zeer succesvol en energiek verenigingsjaar. Met een groei van het aantal 
leden en donateurs worden we dit jaar bovendien de grootste COVS-vereniging van 
Nederland. Het resultaat van hard werken door vele leden. Dat de leden in het grote 
COVS-ledenonderzoek ook nog eens aangeven zeer tevreden te zijn, maakt 2011 tot 
een bijzonder jaar. 2011 is niet alleen het jaar van het ledenonderzoek, maar ook het 
jaar van het nieuwe GRC-clubhuis, de start van de seniorensoos, de introductie van de 
KNVB-maatwerkbijeenkomsten en de kennismaking van onze vereniging met twitter 
en facebook. 2011 is bovendien het jaar van opnieuw veel nieuwe, jonge leden. Het jaar 
van de vernieuwing dus. Maar 2011 is natuurlijk was ook het jaar van al die vertrouwde 
activiteiten. En een jaar met bijzondere momenten voor een groot aantal leden: van 
debuteren tot afscheid nemen. Het verenigingsjaar 2011 in een notendop!

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt in 2011 versterkt met Marcel Boekholt. Na de jaarvergadering in maart 
wordt hij als kandidaat-penningmeester toegevoegd. Het bestuur ziet er dan als volgt uit 
(tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter & penningmeester (bestuur 1997, penningmeester 2010)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Alfons de Graaf, portefeuillehouder interne organisatie (2000)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marcel Boekholt, aspirant-lid (april 2011).

Het bestuur in actie tijdens de 
jaarvergadering.
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Samenstelling commissies
Cindy Suurd wordt in maart 2011 als trainer toegevoegd aan de technische commissie. 
De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Johan Suurd, Cindy Suurd en 

Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie: Albert Oost, Freek Vandeursen en Kees Lokken, reserves Jacob 
 Cleveringa en Peter Kraan. 

COVS-ledenonderzoek: een 7,94
In het voorjaar en de zomer van 2011 wordt een groot onderzoek onder alle achthonderd 
leden van de twaalf COVS-verenigingen in district Noord gehouden. De megaklus wordt 
uitgevoerd door de commissie toekomst, waarin onze eigen voorzitter Robert van Dorst 
een actieve rol speelt. In oktober worden de resultaten gepresenteerd. Daaruit blijkt dat 
COVS-leden gematigd tevreden zijn én dat ze massaal voor samenwerking van hun eigen 
COVS-vereniging  met andere COVS-verenigingen zijn. Na een discussie besluiten de 
COVS-verenigingen de commissie de opdracht te geven te inventariseren welke kant de 
afzonderlijke verenigingen op willen.

Onze vereniging scoort zeer goed in het onderzoek. Met een gemiddelde van 7,94 als 
hoogste in heel district Noord. Op acht van de zeventien beoordeelde onderdelen scoren 
we het hoogst, zoals op de trainingen, actieve vereniging  en communicatie. Leden 
geven in het onderzoek ook aan wat ze belangrijk vinden. Onze verbeterpunten liggen 
op gebied van (promoten van mogelijkheden) juridische bijstand, zaalvoetbal, assistent-
scheidsrechters en medische voorzieningen. 

Koemannen schieten nieuw clubhuis open
Op 17 juni schieten de broers Ronald en Erwin Koeman het nieuwe GRC-clubhuis 
symbolisch open. Tijdens de opening herdenkt secretaris Marcel Bellinga in zijn speech 
de in december 2010 overleden Henk Schotanus. Hij kwam ten val terwijl hij in de 
nieuwbouw aan het werk was en overleed enkele dagen later. Hoewel de opening pas in 
juni is, wordt het gebouw al in februari in gebruik genomen. We bieden een beamer aan. 
Een cadeau waar alle gebruikers van het clubhuis iets aan hebben. Het gebouw is sfeervol, 
voorzien van alle gemakken en biedt onze vereniging meer mogelijkheden. Om de goede 
samenwerking te onderstrepen en de afspraken met betrekking tot onze bijdrage aan de 
nieuwbouw te formaliseren, tekenen GRC en Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken op 10 februari een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Al 21 jaar is onze vereniging thuis op sportpark Corpus den Hoorn. Dat wordt in 2011 
nog eens duidelijk gemaakt door een bord met logo bij de entree van het sportpark te 
plaatsen. Bovendien krijgen we een reclamebord langs het hoofdveld van GRC.  

Seniorensoos allereerste activiteit in nieuwbouw
De allereerste activiteit van onze vereniging in het nieuwe clubhuis is de eerste 
bijeenkomst van de seniorensoos. Op 23 februari komen 23 oudere leden en enkele 
oud-leden naar de informeel opgezette bijeenkomst. De seniorensoos komt vervolgens 
maandelijks bijeen, met uitzondering van de zomermaanden. Er wordt koffie gedronken 
en over voetbal gepraat, liefhebbers kunnen ook een kaartje leggen. De bijeenkomsten 
worden wisselend bezocht, door gemiddeld zo’n vijftien senioren. Inmiddels is de tweede 
maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur het vaste moment. Garbrand Nienhuis en 
Jan Niko de Boer zijn degenen die de kar trekken.

Geslaagd technisch weekeinde op Ameland 
Het dertiende technische weekeinde op Ameland kent met een vernieuwde organisatie 
en een nieuw hotel een herstart. Johan Suurd, Alfons de Graaf en Henk Steenhuis hebben 
het van 7 – 9 januari prima voor elkaar. Ook het wat grotere hotel Westcord voldoet. De 
ruim vijftig deelnemers onderwerpen zich aan diverse trainingen, spelregels en een blok 
mentale weerbaarheid. Martin Magermans wint de spelregelquiz. Op zaterdagavond 
geven FC Groningen-trainers Peter Moltmaker en Paul Raveneau inzicht in spelsystemen. 
Een hele nuttige en leerzame sessie! Pechvogel van het weekeinde is Marcel Boekholt, 
die tijdens de eerste training een breukje in zijn voet oploopt en enkele maanden herstel 
nodig heeft.

de Koemannen 
schieten het nieuwe 
clubhuis symbolisch 
open.



28

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 1                  (januari/februari 2012)

29

Ook in 2011 wordt er fanatiek 
getraind op Ameland. 

Meer deelnemers aan trainingen
De trainingen worden in 2011 goed bezocht, vooral op de donderdag. De opkomst op 
de dinsdag is wisselend. De 35 op dinsdag gehouden trainingen trekken gemiddeld 11,3 
deelnemers, terwijl op donderdag 38 trainingen goed zijn voor een gemiddelde van 24,2. 
In 2010 waren dat nog respectievelijk 8,7 (dinsdag) en 21,9 (donderdag) en in 2009 11 en 
20,3. Opvallend is het groeiende aantal jongeren op de trainingen.

Roel Bellinga (35 keer), Johan Suurd (33 keer), Cindy Suurd (4 keer) en Bert Kamstra (1 
keer) verzorgen de trainingen, die allemaal worden gehouden op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. In de zomermaanden wordt eenmaal per 
week getraind in de omgeving van het sportpark, onder leiding van Cindy Suurd. De 
trainingsgroep sluit het seizoen op 16 juni gezellig af in Italiaans restaurant Il Lago, geen 
onverdeeld succes door de matige prestaties van het restaurant.

De trainingsgroep aan het 
werk.
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KNVB: meer maatwerk
De KNVB voert een aantal veranderingen door in 2011 en daarin participeren wij. Zo zijn 
we 6 oktober voor de eerste keer gastheer van de zogenoemde maatwerkbijeenkomst 
voor scheidsrechters uit de groepen 2 en 3. Deze bijeenkomsten komen in de plaats van 
de oude conditietest. Een training, een instructie en een spelregeltoets aan de hand van 
beelden vormen het programma. Zo’n zestig scheidsrechters nemen deel.

Op 28 februari en 2 maart zijn we samen met de regionale scheidsrechterscoaches 
Johan Suurd, Simon Schuil en Roel Folkersma gastheer van bijeenkomsten waar de 
ontmoeting en uitwisseling tussen coach en scheidsrechter centraal staat. In totaal zo’n 
zeventig scheidsrechters weten de weg naar het nieuwe clubhuis te vinden en ervaren de 
avonden als nuttig.

Contact KNVB prima
Het contact met de KNVB en dan met name de districtscommissie scheidsrechterszaken 
en de afdelingen scheidsrechterszaken en opleidingen is in 2011 prima. Eventuele 
misverstanden of vragen worden vaak al informeel uit de wereld geholpen. Op COVS-gebied 
is er vooral contact met de commissie toekomst over het ledenonderzoek. Dat is ook het 
centrale onderwerp op beide COVS-brede vergaderingen. In het najaar maken we onder 
onze leden promotie voor een clubavond van zustervereniging COVS Oost Groningen met 
spreker Danny Makkelie. Een aantal leden bezoekt de avond dan ook. 

Drie molestaties
Smet op het succesvolle verenigingsjaar is het feit dat drie leden te maken krijgen met een 
molestatie. Eén lid krijgt een paar tikken na afloop van een wedstrijd, een ander wordt thuis 
telefonisch bedreigd en onze secretaris wordt niet alleen telefonisch lastig gevallen, maar 
ziet tevens een aantal supporters naar zijn huis rijden om voor een hoop onrust te zorgen. 
De zaak wordt breed uitgemeten in de landelijke pers. 

Aan de start van het seizoen 2011-2012 kondigt de KNVB een hardere aanpak van excessen 
op en rond het voetbalveld aan. De tuchtcommissie voegt de daad bij het woord en straft 
stevig. Ook de politiek laat zich horen. Zo stelt PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken Kamervragen 
over de afhandeling van de zaak van de Spakenburgers die onze secretaris thuis opzoeken. 
De nieuwe aanpak betekent het einde van de oude molestatiecommissie. Wel wordt een 
meldpunt excessen ingesteld. De rol van de COVS lijkt hierbij kleiner en dat is een punt van 
zorg. Ook op andere punten lijkt de KNVB de COVS een minder grote rol te willen geven. 

In oktober lanceren de KNVB en sponsor ARAG ruime mogelijkheden voor juridische 
ondersteuning van scheidsrechters bij excessen. Een uitstekende zaak! 
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Spelregelteam in ontwikkeling
Op 18 maart nemen we met twee teams deel aan de Noordelijke spelregelfinale. De 
jonge teams krijgen in de voorbereiding hulp van Klaas Smith. Onze teams eindigen als 
vijfde en zesde van de negen deelnemende teams. Sam Dröge komt in het individuele 
klassement tot plaats 6. De andere deelnemers onder leiding van coach Alex Traa zijn 
Robert de Wit, Marije Deuring, Sam Dröge, Evert IJspeert, Richard Meints en Luuk van 
Dijk. Drachten wordt kampioen en Eric ten Horn van Veendam wordt individueel winnaar.

Op spelregelgebied verzorgen we bijeenkomsten voor enkele voetbalverenigingen. 
Verder wordt er op de website veel aandacht aan spelregels geschonken. Zo kan er voor 
het eerst online worden deelgenomen aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap. 

Bert Volders nieuwe spelregelkampioen
Klaas Smith verzorgt als vanouds de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
in De Aftrap. Voor het eerst kan er ook via www.covsgroningen.nl worden deelgenomen. 
Het zorgt voor meer deelnemers. Bert Volders wordt de nieuwe kampioen. In de nieuwe 
categorie ‘niet-leden’ wint Bayram Cakir uit Den Bosch.

Onze spelregelteams bijeen.

Bert Volders is winnaar het het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap.



30

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 1                  (januari/februari 2012)

31

Bijna 10.000 unieke bezoekers www.covsgroningen.nl 
De website blijkt in 2011 nog steeds in trek. Na de 4093 unieke bezoekers in het startjaar 
2010 wordt www.covsgroningen.nl in 2011 door 9932 verschillende mensen bezocht. Zij 
zijn goed voor bijna dertigduizend bezoeken en bekijken samen bijna 83.000 pagina’s 
op de site. Gemiddeld blijven ze twee minuten op de site. De meeste bezoekers komen 
rechtstreeks, maar ook via google, covs.nl, tweenul.nl, facebook en twitter weten veel 
mensen ons te vinden. De site wordt het best bezocht op 22 november, terwijl ook 
veel mensen online zijn op 10 januari, 16 juni en 25 oktober. De pagina met live verslag 
van Ameland, de wekelijkse spelregelvraag en de pagina met de uitkomsten van het 
ledenonderzoek worden het best bezocht.

Ook actief op facebook en twitter
Begin augustus neemt onze vereniging een eigen twitteraccount. Enkele tientallen 
mensen besluiten onze tweets te volgen. Het levert een nieuwe vorm van interactie 
met leden op en zorgt voor meer bezoek van www.covsgroningen.nl. Dat is het ook het 
geval met een eigen ‘groep’ op de populaire netwerksite facebook. Zestig mensen zijn 
inmiddels lid van deze ‘groep’.  

Digitale nieuwsbrief voor snelle nieuwsvoorziening
De digitale nieuwsbrief komt in 2011 precies twaalfmaal uit en blijkt een perfect middel om 
iedereen snel van actuele berichten te voorzien. Via de site melden diverse belangstellenden 
van buiten de vereniging zich voor de nieuwsbrief aan, zodat in 2011 ruim driehonderd 
personen de nieuwsbrief maandelijks ontvangen.

De Aftrap blijft waardevol
Ondanks alle digitale communicatie blijft het cluborgaan De Aftrap van waarde. Het blad 
verschijnt vijfmaal en wordt goed gelezen, zo blijkt uit de vele reacties. Het blad wordt 
vormgegeven door Marc Hut van Haan drukkerij uit Bedum, waar het ook naar volle 
tevredenheid wordt gedrukt. Marcel Bellinga is verantwoordelijk voor de redactie, terwijl 
Bert Kamstra de coördinatie voor zijn rekening neemt. Klaas Smith en Tiamo verzorgen 
vaste bijdragen, terwijl veel foto’s gemaakt worden door Roel Visscher, Richard Meints en 
Ger Rijskamp. Het blad kost de vereniging niets door de vele advertenties, die onder de 
bezielende leiding van Henk Steenhuis opnieuw zijn gerealiseerd. Hulde!

Grote clubavond over mentale voorbereiding
Teamontwikkelaar Rene Felen, onder andere actief voor FC Groningen, verzorgt de 
grote clubavond op 21 november. Ondanks hevige mist trekt de avond ruim veertig 
belangstellenden. Rene verzorgt een inleiding en zet de aanwezigen daarna aan het werk. 
‘Steek energie in zaken die je kunt controleren, dus in jezelf,’ zo luidt zijn centrale boodschap.

Onze spelregelteams bijeen.
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Reanimatietraining als ultieme valentijnsgedachte
Op Valentijnsdag 14 februari doen dertien personen mee aan de reanimatietraining. 
Huisfotograaf Ger Rijskamp noemt het in zijn verslag op site en in clubblad treffend de 
ultieme valentijnsgedachte om mee te doen aan de training. De training wordt opnieuw 
verzorgd door Wim Grimberg.

Te weinig mensen bij BBQ en Jaarafsluiting
Als opening van het seizoen 2011-2012 wordt 26 augustus in paviljoen Sassenhein in 
Haren een BBQ georganiseerd. De ruim dertig aanwezigen laten het zich goed smaken. 
Ondanks de tegenvallende opkomst is het dan ook een geslaagde bijeenkomst. Ook de 
jaarafsluiting 2011 op zaterdag 17 december kent met een kleine veertig mensen een 
tegenvallende deelname. Dat komt overigens mede door een thuiswedstrijd van FC 
Groningen op dezelfde avond. De wel aanwezigen laten zich het Chinees buffet goed 
smaken. Er wordt gekaart en gesjoeld, voor darten is minder belangstelling.

Kaarters winnen weer in Ten Boer
De jaarlijkse klaverjas-tweestrijd met de voetbalvrienden van vv. Omlandia wordt 
opnieuw gewonnen. Op 15 april doen ruim veertig kaarters mee. De eerste vier plaatsen 
individueel zijn ook voor leden van onze vereniging, hoewel gastspeelster Joke Holt de 1e 
plaats pakt. Theo de Haan, Jannes Mulder en Martin Magermans worden tweede, derde 
en vierde. Na vijftien jaar is de stand nu 11-4 voor onze vereniging.

Jaarvergadering: veel onderscheidingen
De jaarvergadering op 7 maart wordt door zeventig leden en genodigden bezocht. 
Voorzitter Robert van Dorst spreekt zijn zorgen uit over het in toenemende mate 
seponeren van strafzaken en roept scheidsrechters op zorgvuldiger te rapporteren. Het 
bestuur noemt samenwerking als een belangrijk speerpunt voor 2011. 

Alle deelnemers aan de 
reanimatietraining behalen 
hun certificaat.
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Er zijn veel onderscheidingen. Grootste ‘feestneus’ is good-old Henk Krans. Hij wordt 
niet alleen onderscheiden omdat hij veertig jaar lid is, maar krijgt uit handen van KNVB-
bestuurder Minne Modderman ook de gouden speld van verdienste van de KNVB. 
Henk is zichtbaar ontroerd. Op 7 februari al is Henk precies veertig jaar scheidsrechter. 
Een felicitatiepagina op onze website levert veel reacties op. Er zijn ook gouden 
scheidsrechtersspelden van de KNVB voor Jan Swart en Marcel Bellinga. In het najaar 
krijgt ook Jan Kamps nog de gouden speld van verdienste van de KNVB. Simon Buurlage 
en Harm Frikken worden tijdens de jaarvergadering ook voor hun veertig jarig COVS-
lidmaatschap gehuldigd. Bert Kamstra, Drewes Koezema en Bettus van der Horn worden 
in de bloemen gezet omdat ze 25 jaar lid zijn.

FC Grootegast winnaar fair play prijs 
De fair play prijs 2010-2011 wordt gewonnen door FC Grootegast. De prijs zal in 2012 
worden uitgereikt. In het klassement eindigen GSAVV Forward en GEO als tweede en 
derde.

Het contact met de donateurverenigingen is goed. Voor diverse verenigingen zijn we 
actief op gebied van spelregels, aanstellen scheidsrechters voor oefenduels en adviseren 
over de organisatie rondom verenigingsscheidsrechters. 

Nieuwe paraplu’s en eigen reclamebord
De commerciële commissie is ook in 2011 zeer actief. Ondanks de economische crisis 
slagen Henk Steenhuis en Johan Suurd erin het sponsorbestand op peil te houden. 
Bovendien wordt de basis voor een geslaagd 2012 ook al gelegd. Een reclamebord langs 
het GRC-hoofdveld, nieuwe voorraad sporttassen en honderd verenigingsparaplu’s 
zijn concrete resultaten, naast de inkomsten uit advertenties. Bovendien worden 
kortingsregelingen voor onze leden gecontinueerd. 

Alle gehuldigden na afloop van 
de jaarvergadering bijeen.
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Het beheer van clubartikelen wordt intern beter geregeld, mede dankzij de eigen 
opslagruimte in het nieuwe GRC-clubhuis. De oude voorraden worden behoorlijk 
‘opgeschoond’. 

Afscheid Jaap, Jantinus, Michel en Kristian
Vier leden nemen in 2011 afscheid van het betaalde voetbal. Jaap Pool en Jantinus Meints 
doen dat nadat ze jarenlang op het allerhoogste niveau actief zijn geweest als assistent-
scheidsrechter. Beiden schopten het tot international, waarbij Jaap Pool zelfs een EK, WK 
en de finale van de Champions Leaque wist te bereiken. Michel Winter kan de laatste stap 
naar de eredivisie net niet zetten, Terwijl Kristian Bakkelo net geen contract als junior 
scheidsrechter betaald voetbal kan afdwingen. Overigens blijven de vier actief in de 
voetbalwereld. Jaap en Kristian zien we inmiddels terug als docent dan wel coach, Michel 
is bestuurslid van vv. Omlandia en Jantinus besluit weer bij de amateurs te gaan fluiten.

Jochem Kamphuis maakt debuut in eredivisie
Op 15 oktober maakt Jochem Kamphuis zijn debuut als scheidsrechter in de eredivisie. 
Heerenveen – De Graafschap gaat hem prima af. Een week later volgt meteen zijn 
tweede aanstelling. Eerder in het jaar maakt hij ook al zijn internationale debuut bij een 
internationaal jeugdtoernooi in Portugal. 

Naast Jochem zijn ook Arie Brink en Richard Brondijk in het betaalde voetbal actief. 
Beiden zien we regelmatig als assistent in de eredivisie, terwijl Arie ook nog international 
is. Freek Vandeursen (assistent), Siemen Mulder (scheidsrechter), Frans Ozinga (assistent) 
en Richard Meints (assistent) kloppen via respectievelijk de masterclass en het 
talententraject ook stevig aan de deur van het betaalde voetbal.

Jochem Kamphuis
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Veel promoties in amateurvoetbal
In het amateurvoetbal presteren Marcel Bellinga en Roelof Luinge goed in de topklasse. 
Marcel eindigt als eerste op de ranglijst en fluit de beladen derby IJsselmeervogels – 
Spakenburg en de strijd om de supercup tussen IJsselmeervogels en Achilles ’29. Siemen 
Mulder maakt de stap naar de topklasse en fluit de bekerfinale Harkemase Boys – WKE, 
terwijl ook bij de jeugd diverse bekerfinales onder leiding van één van onze leden 
staan. Jeroen Vredevoogd promoveert naar groep 1. Bij de assistenten is er promotie 
naar de landelijke lijst voor Frans Ozinga en Richard Meints. Daarnaast promoveren Jack 
Hindriksen, Sam Dröge, Henk Mulder, Bert Volders, Christian Mulder, Simon Jager, Rutger 
Werkhoven, Jurjen Kaper, Robert de Wit, Arjan Alkema, Luuk van Dijk, Theo Beijert, Luuk 
Korhorn, Kevin Bodde (donateur), Marije Deuring, Zeljko Djukic, Daniel Marree, Wouter 
Horst, Martin Rozema, Wouter Vosmeer, Martin Magermans, Carim Mesbah (donateur), 
Paul Lips en Rik Berends (donateur).

Op geheel ander vlak  is er persoonlijk geluk voor Richard Brondijk, Simon Jager en 
Michel Winter. Zij worden namelijk vader.

Afscheid van Harm Frikken en Henk Hagenouw
Op 10 september komt Harm Frikken te overlijden, op 75-jarige leeftijd. Hij is eerder in 
het jaar nog gehuldigd voor zijn veertig jarig lidmaatschap. En op de laatste dag van het 
jaar verliezen we ook Henk Hagenouw, erelid van COVS Zuidoost Drenthe en door onze 
vereniging ooit onderscheiden met de officieuze titel ‘buitengewoon lid’.  Hij is 85 jaar 
geworden.

Jochem Kamphuis
Harm Frikken (links) tijdens 
de huldiging voor zijn 
veertig jarig lidmaatschap 
in maart. Enkele maanden 
later komt hij te overlijden.
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207 leden: de grootste van Nederland
22 mensen worden lid van de vereniging, terwijl we 15 moeten uitschrijven. Negen leden 
bedanken omdat ze stoppen als scheidsrechter, drie leden verhuizen. Daarmee groeien 
we tot 207 leden, waarmee we de grootste COVS-vereniging van Nederland worden. 
Daarmee zetten we de gestage groei voort. In 1995 hadden we nog slechts 156 leden, in 
2008 189 leden en vorig jaar sloten we af met 200 leden.

Forse groei aantal donateurs
We krijgen er negen individuele donateurs bij, bij terwijl er drie zich afmelden. Daarmee 
komen we uit op 61 donateurs. Het aantal donateurverenigingen groeit door een 
wervingsactie van de penningmeester met maar liefst elf en daarmee hebben we 90 
voetbalverenigingen die ons steunen. De euroclub krimpt met twee tot 25, door één 
aanmelding en drie opzeggingen.

Secretariaat
Het secretariaat verwerkt in 2011 365 ingekomen stukken, waarvan tachtig procent per 
mail. Er gaan 262 poststukken en mails de deur uit. Dat is fors minder dan vorig jaar, toen 
we 478 ingekomen en 379 uitgaande stukken werden geregistreerd.

Een stevige basis
We kunnen stellen dat in we in 2011 verder hebben gebouwd aan een stevige basis 
voor een mooie toekomst voor onze vereniging. Daarmee gaan we in 2012 graag verder. 
Daarbij maken we gebruik van de resultaten van het grote COVS-ledenonderzoek 
en betrekken we graag alle leden. Op naar een gezonde toekomst voor de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken!

Marcel Bellinga, secretaris
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Naam: Joachim Will 

Leeftijd: 23 jaar

Woonplaats: Groningen

Burgerlijke staat: samenwonend 
 
Beroep: student/barman

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: maakt niet zoveel uit, ergens waar het warm is of waar een dik pak 
sneeuw ligt en bergen zijn.

Beste boek, cd en/of film: alle boeken van Dan Brown, cd van Coldplay en de film 
Inception

Kranten/tijdschriften: Voetbal International en de Donald Duck

Favoriete website:  voetbalnoord.nl, tweenul.nl, nec-nijmegen.nl, voetbal.nl, 
covsgroningen.nl

Andere hobby’s: voetballen, windsurfen, kitesurfen, snowboarden

Scheidsrechter vanaf: seizoen 2008/2009

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

 



38

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 1                  (januari/februari 2012)

39

Eigen voetbalverleden: actief voetballend bij SV Lelystad ’67 tot mijn 18e,  daarna 
gekozen voor het fluiten. Nu actief voetballend bij AS Exstudiantes Groningen 
(zaalvoetbal) en gelegenheidsvoetballer bij The Knickerbockers

Scheidsrechter geworden omdat: op een gegeven moment kon ik mijn studie niet 
meer combineren met het voetballen in het eerste elftal van SV Lelystad. Het zou 
betekenen dat ik of in het tweede elftal ging voetballen of altijd wissel stond in het 
eerste elftal. Dit wilde ik perse niet. Ik floot tevens al een tijdje voor de club en kort voor 
de bond. Dit ging mij goed af en ik vond het heel leuk om te doen. Sindsdien heb ik 
definitief de overstap gemaakt naar een leven als scheidsrechter 

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: terwijl ik nog voetbalde bij SV Lelystad ’67 floot 
ik geregeld jeugd wedstrijden. Al snel floot ik hogere jeugd en lagere senioren. Op een 
gegeven moment kreeg ik de uitnodiging om deel te nemen aan de BOS-cursus. Dit 
deed ik, waarna ik voor de bond ging fluiten. Ik ben meteen begonnen bij de senioren, 
eerst op zondag later op zaterdag. Al snel promoveerde ik van de startersgroep 
naar groep 4. Datzelfde seizoen kreeg ik de uitnodiging om mee te doen met het 
talententraject. Ik floot toen nog in regio Oost. Ik heb na groep 4 de overstap gemaakt 
naar de zaterdaggroep. Na de overstap naar regio Noord kwam ik eveneens terecht in het 
talententraject en begon ik in groep 3. Sinds dit seizoen fluit ik groep 2 op zaterdag.

Voorbeeld als scheidsrechter:   Frank de Bleeckere

Wedstrijdvoorbereiding: in de week voor een wedstrijd zorg ik dat de standaard 
zaken doorneem. Welke kleuren hebben de teams aan, welke plek op de ranglijst 
vertegenwoordigen zij, wat hebben ze vorige week gedaan? Verder kijk ik op de clubsites 
om te zien of er nog andere zaken een rol zouden kunnen spelen tijdens de wedstrijd. 
Tevens neem ik de zelfreflectieverslagen, rapporten en coachrapporten door. Zo maak ik 
mijzelf scherp voor de competenties waar ik nog in kan verbeteren. Als laatste, noem het 
bijgeloof of niet, kijk ik elke vrijdagavond de Jupiler League op tv.

Trainen: sinds een paar maanden ben ik lid van COVS Groningen. Hier train ik meestal 
op donderdagavond. Daarnaast train ik één keer in de twee maanden een keer bij de 
bijeenkomsten van het talententraject. Verder train ik voor zaalvoetbal bij AS Exstudiantes. 
Daarnaast loop ik zelf hard en sport ik veel op mijn opleiding. (ik studeer aan het Hanze 
Instituut voor Sportstudies, richting sportontwikkeling. Voorheen ALO) 

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: ik heb nog niet iets 
waarvan ik vind dat de COVS echt mee aan de slag moet. Daarvoor loop ik nog te kort mee.
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De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok  Klaas Smith
Marcel Bellinga  Roel en Nel Bellinga 
Voetbalvereniging C.V.V.B.  Thom van Wijk
Robert van Dorst  Valley Dusink
Klaas Mulder    
Henk Renken                                           Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps  Bert Kamstra
Felix Nordhauzen  G.R.C. Groningen
Reisiger.Com  
Martin Schipper  John Schokker Makelaardij
Steenhuis Tuinontwerpen  
Truus Visser  Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis   Schildersbedrijf Cleveringa  

De 50 euro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel 
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro. Interesse? Bel Johan Suurd 
(06-22227883), Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.

50 euroclub

Clubartikelen nodig?

Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze verkrijgbaar in 
de stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je 
naar CLUBARTIKELEN).

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem   €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €   2,50
Embleem vereniging    €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Koordje fluit     €   2,-
Fox 40-scheidsrechtersfluit   €   5,-
Sportgel     €   6,-
Massagezalf (Sportbalm hot)   € 19,50
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Traningspak, groen-zwart, merk Erima  € 35,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Sweater, zwart met logo   €   7,50 
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 30,-
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Reanimatietraining wederom nuttig

Maandag 6 februari werd in het GRC-clubhuis de inmiddels traditionele 
reanimatietraining gehouden. Verzorgd door docent Wim Grimberg. De training was 
interactief, onderhoudend, zeer leerzaam en praktisch van opzet, met oefenen op 
demopoppen. Hierbij werden bijvoorbeeld de prestaties wat betreft massage- en 
beademingstechniek digitaal geregistreerd en op een positieve manier besproken. 

Ook werd geoefend met de automatische externe defibrillator. Het verrassende was toch 
wel dat hij zijn training begon met de vraag hoe een beroerte te herkennen. 

Het was kortom een leerzame en nuttige bijeenkomst.

Theo Kok

Tiamo op vakantie…

Onze vaste columnist Tiamo is  ‘op vakantie’. In de volgende uitgave van De Aftrap is zijn 
onvolprezen column weer terug!

Johan Suurd begint voor zichzelf

Onze eigen Johan Suurd is voor zich zelf begonnen. Hij gaat als zelfstandige coach aan de 
slag. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.johansuurd.nl. Johan, veel succes!

Graag tot de jaarvergadering van 5 maart en de grote clubavond op 2 april 
aanstaande! Check voor het laatste verenigingsnieuws ook regelmatig
 www.covsgroningen.nl


