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Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken 

75 jaar jong!



Zonder de steun van welwillende leden 
en vele vrijwilligers is het niet moge-
lijk een vereniging te laten bloeien en 
groeien. De afgelopen 75 jaar is door 
een groot aantal mensen enorm veel 
werk verricht. Vanaf de oprichting in 
1933 in café De Beurs is veel bereikt en 
gerealiseerd. Het is fantastisch als je 
ziet dat mensen achter onze ambities 
staan en dit daadwerkelijk met elkaar 
ten uitvoer brengen. Daarom kan ik als 
voorzitter met recht zeggen: Ik ben trots 
op onze leden en onze vereniging!

Ik spreek de hoop en verwachting uit 
dat wij samen een onvergetelijk 75-jarig 
jubileum gaan vieren. Als voorzitter 
verheug ik mij op de reünie, de recep-

Veel succes in de toekomst!
De man in het zwart is een uitstervend ras. En dat komt niet alleen omdat scheidsrechters steeds vaker hun zwarte 
tricot inruilen voor een geel, groen of rood exemplaar! Het wordt steeds lastiger om scheidsrechters te vinden 
voor het jeugd- en amateurvoetbal. Maar al te vaak lees je in de krant over scheldpartijen, molestaties, gestaakte 
wedstrijden en ouders die zich aan de zijlijn misdragen. De lontjes worden korter; respect voor de leidsman is niet 
langer vanzelfsprekend. Logisch dus dat vrijwilligers niet staan te trappelen om de fluit ter hand te nemen!

TrOTS op onze leden en op onze 
vereniging!

Wie de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, beschikt doorgaans over een goed gestel. Om een vereniging als de onze 
de 75 jarige leeftijd te laten bereiken is meer nodig dan zuurstof en ideale omgevingsfactoren. Dat vraagt om een 

warm kloppend hart en een goede bloedsomloop. In verenigingstaal gaat het dan om enthousiasme, inspiratie, 
inzet en saamhorigheid, plus natuurlijk een bestuur dat al deze factoren de ruimte biedt en tot expansie laat  

komen. Wanneer deze mix steeds weer nieuwe impulsen krijgt en als het ware blijft uitnodigen nieuwe wegen in 
te slaan en uitdagingen aan te gaan, dan biedt dat voor onze vereniging goede perspectieven voor de toekomst 

om oud, heel oud te worden. Gelukkig telt voor onze vereniging geen leeftijdsgrens….

tie en de grote feestavond. Gezien 
de ruim honderd aanmeldingen voor 
de reünie zijn ook onze oud-leden de 
scheidsrechtervereniging Groningen 
en Omstreken nog niet vergeten. En dat 
geeft een goed gevoel!

Ik wil op deze plaats iedereen  
bedanken voor hun bijdrage om dit 
75-jarig jubileum te doen laten slagen. 
Ik feliciteer onze leden, donateurs, 
sponsors en overige relaties. Laten  
we samen op weg gaan naar de 100!

Robert van Dorst, 
voorzitter Scheidsrechtervereniging 
Groningen en Omstreken 

Met 185 leden, 51 donateurs en de 
ondersteuning van maar liefst 81 
voetbalverenigingen uit de regio, 
biedt de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken het nodige 
tegengewicht aan deze negatieve 
tendens. Al 75 jaar zet uw vereni-
ging zich met kracht in om scheids-
rechters te prepareren op hun taak. 
De laatste jaren ligt het accent op 
het stimuleren van fair play en de 
aanpak van geweld en agressie. 
Maar minstens zo belangrijk is uw 
inzet voor goede faciliteiten van 

scheidsrechters. Ik denk daarbij bij-
voorbeeld aan de ondersteuning van 
jonge scheidsrechters op spelregel-
technisch vlak. Want juist de basis 
moet op orde zijn en blijven om het 
scheidsrechtersvak voor jong en oud 
aantrekkelijk te houden.
Ik feliciteer Scheidsrechtersvereni-
ging Groningen en Omstreken met 
het 75-jarig bestaan en wens u veel  
succes in de toekomst!

Jacq. Wallage, 
Burgemeester van Groningen

75 jaar verenigingsgeschiedenis is niet in één magazine 
samen te vatten. Onze vereniging heeft in al die jaren vaak 
een voortrekkersrol vervuld. Er waren vele hoogtepunten, 
markante persoonlijkheden en talrijke anekdotes. Er waren 
ook crisissituaties en minder fraaie voorvallen. In dit 
magazine willen we een indruk geven van 75 jaar. Zonder de 
pretentie te hebben volledig te zijn of overal geschiedkundig 
correct. We willen slechts een impressie geven en hopen dat 
u dat waardeert.

Met veel plezier hebben we 75 jaar Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken mogen beleven. 
Oude knipsels, talrijke foto’s, notulen en eerdere jubileumoverzichten hebben we doorgespit op zoek naar 
het geheim van onze vereniging. Wat dat is? Het is de onderlinge band, de saamhorigheid en de behoefte 
van de individuele sporter om toch ergens bij te horen. Zo denken wij. 

Veel dank zijn we verschuldigd aan twee oud-voorzitters, Tjip 
Teenstra en Roel Visscher. Tjip maakte in 1983 een overzicht 
van de verenigingsgeschiedenis in vogelvlucht.  
Roel vulde dat tien jaar later op zijn eigen wijze aan. Die 
beschrijvingen hebben als basis gediend, aangevuld met 
enkele artikelen en veel foto’s. 75 jaar in een notendop!

Groningen, februari 2008
Gerard Helsma en Marcel Bellinga

Colofon
Dit jubileummagazine is een uitgave van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, in het kader van het 75-jarig 
bestaan. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden overgenomen.
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Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Opgericht 8 maart 1933, lid van COVS Nederland.

Van de redactie

Met speciale dank aan: Tjip Teenstra, Roel Visscher, 
Garbrand Nienhuis, Johan Dollekamp, Minne Modderman, 
Jacques Wallage, Jan Ensing, Henk Steenhuis, Robert van 
Dorst, Henk Krans, Alex Traa, Jan Kamps, Bert Kamstra, 
Cindy en Johan Suurd, Dick Hilberdink en verder iedereen 
die direct of indirect aan de totstandkoming van dit magazine 
heeft meegewerkt!

Groningen, februari 2008



Het is niet niks om de individuele 
sporter, zeker niet als die individuele 
sporter ook nog gewend is leiding te 
geven, samen te binden en samen 
voor hetzelfde doel te laten gaan, 
namelijk het verbeteren van de kwaliteit 
van de arbitrage. Het voetbal wordt 
geconfronteerd met een geweldige 
evolutie, de camera registreert 
onverbiddelijk, de tv confronteert ons 
keer op keer met de minder gelukkige 
beslissingen, de commerciële belangen 
zijn groot en binnen die ontwikkelingen 
dient de scheidsrechter staande te 
blijven. Dit is niet altijd gemakkelijk, de 
tijd dat de scheidsrechter floot en zijn 
beslissing voor honderd procent werd 
geaccepteerd, ligt mijlenver achter 

75 jaar JOnG!
De Scheidsrechtervereniging Groningen en Omstreken 75 jaar jong. Meestal schrijf je bij een jubileum 75 jaar 

oud. Toch heb ik gemeend deze aanhef te mogen bezigen juist voor Groningen en Omstreken. Als voorzitter van de 
districtscheidsrechterscommissie KNVB Noord zie ik een actieve vereniging en een bestuur met visie. Een vereni-

ging die bezig is met de toekomst en het verleden achter zich laat. Natuurlijk 75 jaar is een moment om terug te 
blikken en de goede en ook de minder goede zaken nog eens de revue te laten passeren en met elkaar herinnerin-

gen op te halen. Heel dikwijls worden die herinneringen alsmaar mooier en de verhalen daaromtrent meer en 
meer aangedikt. Maar waar het omdraait is de toekomst, daaraan ontleent de vereniging haar bestaansrecht. 

ons. Dit betekent dat die hedendaagse 
scheidsrechter over andere 
competenties dient te beschikken dan 
in het verleden en zich voortdurend 
dient te ontwikkelen om gelijk tred te 
houden met de ontwikkeling van het 
voetbal. Juist dan is het zo belangrijk 
dat scheidsrechters zich verenigen, 
elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 
Samen trainen, samen competitie 
bedrijven, samen discussiëren en 
natuurlijk samen ontspannen. 

Deze vereniging is daarin een lichtend 
voorbeeld. Dit klinkt weliswaar 
hoogdravend, maar ik wil dat graag 
onderbouwen. De leden tweemaal 
per week een training aanbieden, het 
inmiddels befaamde trainingskamp, het 
organiseren van spelregelwedstrijden, 
het uitnodigen van gerenommeerde 
sprekers en nog veel meer. De 
inmiddels opgebouwde band met de 
voetbalclubs en dan met name met 
haar verenigingsscheidsrechters. 
Het aanbieden van begeleiding 
aan “jonge” collegae en ook van 
verenigingscheidsrechters.

Nieuwe ideeën of plannen inzake 
ontwikkelingen m.b.t. de arbitrage 
worden dikwijls getoetst aan de 
mening van het bestuur van juist deze 
vereniging. En waarom, omdat wij als 
DSC KNVB Noord verzekerd zijn van 
een positief-kritische houding van 
het bestuur van deze vereniging. Een 
sparringpartner waarop je kunt bouwen 
en vertrouwen, een voorbeeld van 
samenwerking waarin je het niet altijd 
eens behoeft te zijn met elkaar… 

De scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken heeft 
enerzijds oog voor de individuele 
belangenbehartiging van haar leden 
en ook dat is haar bestaansrecht, 
maar anderzijds heeft zij een wakend 
oog voor het collectieve belang en 
de ontwikkeling van de arbitrage. 
Met recht en rede kan gesproken 
worden over een oudere vereniging 
die haar bestaansrecht meer dan 
bewezen heeft en tegelijkertijd 
oog heeft voor de toekomst. Een 
scheidsrechtersvereniging waarop je 
als individueel lid trots kan zijn. 

Natuurlijk wil ik afsluiten met de 
felicitaties namens alle KNVB-
geledingen in het district KNVB Noord 
die iets met de arbitrage uitstaande 
hebben. Tegelijkertijd wil ik alle leden 
van de scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en haar 
bestuur oproepen samen te werken 
aan de toekomst van de arbitrage, het 
verhogen van de kwaliteit en te werken 
aan de ontwikkeling daarvan. Geniet 
van het jubileum en alle festiviteiten.

Minne Modderman,
voorzitter district Scheidsrechters- 
commissie KNVB Noord. 

Het bestuur in 1973 en voorzitter 
Lammerts wordt gefeliciteerd met 
het 50-jarig jubileum door KNVB-
bestuurder Dutmer.

Namens het bestuur van COVS Nederland feliciteer ik u van harte met het 75-jarig jubileum. Op 2 juni vorig jaar bereikte 
de COVS deze respectabele leeftijd. Nu is het één van de actiefste verenigingen van onze organisatie die 75 jaar jong en 

springlevend is. Dat u dat bent, blijkt ten eerste uit uw clubblad De Aftrap, dat ik trouw ontvang en met veel belangstelling lees. 
Een blad dat er uitstekend uitziet en inhoudelijk bovendien telkens weer zeer gevarieerde artikelen bevat.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en omstreken is een bruisende club met veel actieve leden. Een blik in het clubblad 
en op de site bevestigt dit maar al te zeer. Uw medewerking aan het zeer geslaagde congres op 5 januari jongstleden in de 

Euroborg is daar een voorbeeld van. 

Ook uw traditionele sportweekend op 
Ameland en tal van andere activiteiten 
spreken mij zeer aan. Als voorzitter 
van een stichting Reanimatie en AED 
training in de Achterhoek, met zo’n 
1500 cursisten in portefeuille, ben ik 
ook onder de indruk van de voor u als 
vanzelfsprekende reanimatietraining; 
werkelijk grote klasse. Let wel elke 
seconde telt!
U hebt een indrukwekkend programma 
opgesteld voor de jubileumviering. Na 
de clubavond in november, de kerstsoos 
en het al genoemde extra lange 

Een bruisende Club

Het is een eer om als voorzitter van COVS Noord een bijdrage te mogen leveren 
aan uw jubileummagazine. Ik wil de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken dan ook namens het bestuur van COVS district Noord feliciteren met  
het 75-jarig jubileum! 

In de periode van 75 jaar zijn er tal van 
ontwikkelingen geweest, waaraan 
ook uw vereniging haar bijdrage heeft 
geleverd. Gelukkig kunt u steunen op 
een groot aantal actieve leden die 
zich als vrijwilliger inzetten. Om uw 
vereniging kan men niet heen. Denk 
maar aan de conditietrainingen, de 
spelregelactiviteiten, uw blad De 
Aftrap en voor ons als COVS Noord 
de perfecte ondersteuning bij de 
conditietesten en spelregeltoetsen. 

In de loop van de jaren is het er voor 
een scheidsrechter niet eenvoudiger 
op geworden. Denk maar aan 
ontoelaatbare agressie en zinloos 
geweld, zowel fysiek als verbaal. Naar 
de toekomst is er hoop, omdat steeds 

Vooral doorgaan!

meer mensen het belang van een 
terugkeer naar bepaalde normen en 
waarden inzien. De bagage die een 
scheidsrechter nodig heeft om hier een 
bijdrage aan te leveren, kunnen wij als 
COVS bieden. Fair play is dan ook een 
belangrijk onderwerp. 
Kunnen we positief naar de toekomst 
kijken? Als je de jeugd ziet voetballen 
wel. Uit die grote groep moeten ook 
veel nieuwe scheidsrechters kunnen 
voortkomen. Denk ook aan de acties 
uit het masterplan. Ik twijfel er niet 
aan dat de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken hieraan mede 
gestalte wil geven. Waarbij we onze rol 
als belangenbehartiger niet uit het oog 
mogen verliezen.

sportweekend op Ameland met Eric 
Braamhaar als special guest, komt 1 
maart 2008 steeds dichterbij. Want dan 
gaat het feest pas echt beginnen. Met 
u hoop ik dat de reünie, de feestelijke 
jaarvergadering en de officiële receptie 
een groot succes mogen worden. 
Wanneer dit allemaal bewaarheid 
wordt, kan de feestavond op 8 maart 
alleen nog maar een kroon op het werk 
van uw vele vrijwilligers zijn. Graag 
wens ik allen die uw vereniging een 
warm hart toedragen een hele fijne 
jubileumviering.

Ik wens de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken een heel 
prettige jubileumviering, met als motto: 
vooral doorgaan, ook voor een goed 
scheidsrechterskorps en een krachtige 
COVS!

Jan Ensing,
voorzitter COVS Noord

Johan Dollekamp,  
voorzitter COVS Nederland



1933 - 1934
Op 8 maart 1933 reizen Ritske Lamberts (uit Leeuwarden) 
en Sam Velleman (groepsvoorzitter in Sneek) naar 
Groningen en richten, met instemming van 28 leden, de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op. 
Reeds lang bestaande plannen krijgen hiermee in café 
‘De Beurs’ hun beslag. Het eerste bestuur bestaat uit G.A. 
de Vos (voorzitter), Joh. v.d. Berg (secretaris), J. Udema 
(penningmeester), H. Vos, J. Gramsbergen, J. Kuipers en 
R.H. Aukema. De contributie is dertig cent per maand, voor 
werklozen 5 cent. Het jaar wordt afgesloten met zestig 
leden. V.d. Berg is het eerste Groninger hoofdbestuurslid. 
Evenementen voor leden worden in nauwe samenwerking 
met de G.V.B. (later Afdeling Groningen) georganiseerd.

1934 - 1935
De eerste problemen ontstaan als leden van de vereniging 
zonder opgave van reden bij de G.V.B. op het matje moeten 
komen. Het is wel bekend waar het om gaat, maar men 
weigert het op papier te zetten. Resultaat is een jaarverslag 
in mineur en het opstappen van het gehele bestuur. Gelukkig 
staan er nieuwe mensen klaar om het heft in handen te 
nemen, te weten Kramer, Prins, Evenhuis, Andrea, De Wolf, 
Engels en Lenstra. De vereniging telt nu vijftig leden.

1935 - 1936
Aukema slaagt er in de conflictsituatie op te lossen. 
Achter de tafel weer de vertrouwde gezichten van Kramer, 
v.d. Berg, Kuipers, De Vos, ten Berge, Hofman en De 
Wolf. Het gezelschap is verantwoordelijk voor negen 
ledenvergaderingen. Door ‘redelijke wensen’ en door zich 
niet teveel als ‘oppositievereniging’ op te stellen, is de 
verstandhouding met de Groninger Voetbalbond uitstekend. 
Een poging om in Winsum een vereniging van de grond 
te krijgen lukt, maar helaas sluiten ze zich niet aan bij de 
landelijke bond.

1936 - 1937
De vereniging vergadert iedere maand en praat dus 
regelmatig bij. Er wordt veel aandacht besteed aan 
spelregels. Er wordt een indoortraining gestart, 
maar dit is helaas van korte duur. In het bestuur 
nu ook Rinket, Heebels en Valk. Het 5-jarig bestaan 
is in zicht en de eerste feestcommissie ziet het licht. 
De vereniging zoekt aansluiting bij de landelijke 
organisatie.

1937 - 1938
Het 5-jarig jubileum wordt gevierd in samenwerking met de 
vereniging Enschedé in De Harmonie. Cor van Asperen houdt 
een lezing voor de vereniging. Men noemt hem een groot 
spreektalent. De scheidsrechters nemen als team deel aan 
voetbalwedstrijden, maar winnen geen prijzen. In plezier 
maken voert ons team echter de boventoon bij toernooien in 
Amsterdam en Enschede.

1933 - 2008
SChEidSrEChTErSVErEniGinG GrOninGEn  

En OmSTrEkEn 75 Jaar JOnG!

Bé Hooghuis wordt in 1958 benoemd tot lid van verdienste. J.C. Kuipers wordt in 1958 benoemd tot erelid.

Evert Lammerts wordt in 1973 benoemd tot erelid.
Jan Niko de Boer wordt in 1993 door Roel Visscher  
onderscheiden als erelid

Leden die bijzondere verdiensten voor onze vereniging hebben, kunnen worden benoemd tot Lid van  
Verdienste of Erelid. In het verleden werden enkele tientallen leden benoemd. Het overzicht van toen en nu: 

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden uit het verleden
1957-1958 De Vos
1957-1958  Kuipers
1960-1961  Klaas Schipper (postuum)
1972-1973  Evert Lammerts

huidige ereleden
1983 Tjip Teenstra
1993 Jan Niko de Boer
1993 Garbrand Nienhuis

leden van verdienste uit het verleden
1938-1939  Heebels
1946-1947  Oldenburger
1946-1947  Hofman
1947-1948  Johan v.d. Berg

1947-1948   Kuipers
1947-1948  De Vos
1947-1948  Klaas Schipper
1950-1951  Tj. Bouwman
1952-1953  R. Aukema
1957-1958  Arie Dijkstra
1957-1958  Bé Hooghuis
1962-1963  Beukema
1962-1963    Westerdiep
1967-1968  Evert Lammerts
1967-1968  Kuiper
1967-1968  Groenewoud
1967-1968  Brasser
1993   F. Hoendervanger
1993   Poul v.d. Vlis
1993   J.B.F. Smit

nu lid van verdienste
1967  Tjip Teenstra
1983  Jan Niko de Boer
1983  Age de Goede
1983  Jacques d’Ancona
1989  Herman Alt
1990  Frans Müller
1992  Joop Schokker
1992  Henk Bijma
1994  Roel Visscher
1995  Jelle Helmsma
2001  Bettus v.d. Horn
2002  Roel Bellinga
2003  Henk Steenhuis

1933 - 1938

Lammert Hummel in actie.



1938 - 1939
De samensteller van het jaarverslag vraagt clementie, 
want de secretaris vervult zijn dienstplicht. De eerste 
wanbetalers worden geroyeerd. Het ledental groeit 
echter, want ‘steeds meer menschen zien het nut van een 
scheidsrechtersvereniging’. Het bestuur wordt gevormd door 
v.d. Berg, Schipper, Kuipers, Rinket, Hooghuis, ten Berge 
en Prins. Heebels wordt lid van verdienste. De vereniging 
krijgt eindelijk een huishoudelijk reglement. De contributie is 
nog steeds dertig cent per maand. De vereniging gaat zich 
bemoeien met voetbaltoernooien van GVAV en Velocitas.

1939 - 1940
Het bestuur blijft zitten en weet de vereniging draaiende te 
houden. Een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt, is 
de vrije toegang bij in het noorden te spelen semi-interlands. 
Verder is er rumoer rondom de declaratieregeling bij de 
onderbond, maar de stukken maken niet duidelijk wat er aan 
schort.

1940 - 1941
Na de demobilisatie van het Nederlandse leger geen 
vermisten of erger. Iedereen keert gezond terug. De 
vereniging telt 73 leden en velen doen mee aan een fietstocht 
door Noord-Drenthe. Hierbij komen voor het eerst ook de 
dames aan bod. De training loopt weer. Hooghuis en Hummel 
promoveren naar de NVB (nu de KNVB).

1941 - 1942
Het bestuur zit nog steeds, maar laat zich nu bijstaan 
door een elftalcommissie en een spelregelcommissie. In 
Appingedam wordt een groep opgericht. Ondertussen 
telt Groningen en Omstreken 83 leden. Men schrijft dit 
toe aan het verplichte lidmaatschap. De bezetter maakt 
van de N.V.B.S. de C.O.V.S. In Assen en Emmen komen 
scheidsrechtersverenigingen, maar in Winschoten wil 
het nog steeds niet lukken. Het blad De Scheidsrechter 
verschijnt voor het eerst en wordt verspreid onder alle 
COVS-leden. Het boek ‘Mysterieuze krachten in de sport’ 
verschijnt en wordt op diverse vergaderingen besproken. 
Voor bijeenkomsten is toestemming vereist van de procureur-
generaal. Het jaarverslag legt 17 maanden vast.

1942 - 1944
Het bestuur bestaat nu uit De Vos, Schipper, Kuipers, 
Marrink, Hooghuis, ten Berge en Oldenburger. In geen enkel 
verslag wordt gewag gemaakt van de oorlog, maar er staat 
bij iedere vergadering wel een politieagent aan de deur. 
De activiteiten gaan volop door, al laten de leden van het 
platteland het vaak wel afweten. De bond bezit durf, want 
clubs worden verplicht een scheidsrechter te leveren. Het 
ledental loopt meteen op, naar 150. Ruim negentig procent 
van alle Groninger scheidsrechters is georganiseerd, want 
ook in Winschoten komt een scheidsrechtersvereniging van 
de grond.

1944 - 1945 
De samenstelling van het bestuur luidt: De Vos, 
Schipper, Kuipers, Hooghuis, De Wit, Brokken en v.d. 
Lei. In het jaarverslag toch sporen van de oorlog, 
omdat enkele leden niet uit Duitsland terugkeren. 
We verliezen enkele Joodse vrienden. Binnen de 
vereniging veel aandacht voor spelregels. Een speciale 
commissie trekt door stad en land. Joh. v.d. Berg 
wordt lid van verdienste van de Afdeling Groningen 
van de KNVB. Het jaarverslag spreekt van rommelige 
voorbereidingen met betrekking tot de leiding van 
de vereniging. Het wordt vooral toegeschreven aan 
feestend Nederland, dat maar geen genoeg kan 
krijgen van de bevrijding.

1945 - 1946
Het bestuur blijft zitten en H. Brasser wordt actief in het 
spelregelgebeuren. In Noord-Groningen mislukt opnieuw een 
poging om een groep op te richten. Het koperen feest wordt 
gevierd met veel prominenten, maar weinig leden. Een grote 
groep trekt voor twee dagen naar Amsterdam. Ze luisteren 
naar Karel Lotsy en de Belg Langenus en bezoeken Holland 
– België. Het verenigingsjaar wordt ‘niet bloeiend’ genoemd.

1946 - 1947
In het bestuur botert het niet en de nieuwe mannen zijn 
Westerhof, Bouwman, Kuipers, Brokken, Boorsma, Brasser 
en Scholte. Via ‘druk’ in de vergadering gaan Scholte 
en Brasser ‘de mist in’ en verschijnen Buurma en Van 
Weerden. De Afdeling Groningen kent nog steeds een 
verplichte levering van scheidsrechters. Het ledental loopt 
op naar 198. De spelregelcommissie breidt haar werk uit en 
reist van Grootegast naar ’t Zandt en van Noordhorn naar 
Westerbroek. Het hoofdbestuur prijst Groningen voor een 
immer actief beleid. Oldenburger en Hofman worden lid van 
verdienste.

1947 - 1948
Tot de leden van verdienste behoren inmiddels ook v.d. Berg, 
Kuipers, De Vos en Schipper. Het bestuur bestaat uit De 
Vos, Bouwman, Kuipers, Buurma, Van Weerden, Boorsma 
en scholte. Marrink wordt hoofdbestuurslid en lid van de 
orgaancommissie ‘De Scheidsrechter’. Joh. v.d. Berg komt  

in de scheidsrechterscommissie Noord van de KNVB en 
regelt op dit niveau de eerste contacten tussen COVS en 
KNVB. Aukema wordt lid van verdienste van de Afdeling. Er 
ontstaat een conflict in de spelregelcommissie. Het bestuur 
lost de problemen op, maar de jaarvergadering moet deels 
verdaagd worden. De Afdeling verstrekt subsidies voor 
sprekers, maar wil wel vooraf weten wie er komt. Bestuur en 
Afdeling praten over een cursus voor clubgrensrechters. Het 
15-jarig bestaan wordt ‘rustig en waardig’ gevierd.

1948 - 1949
In het bestuur vinden we nu ook D. Streuper, de rest blijft 
zitten. Groningen gaat met twee voetbalteams naar een 
COVS-toernooi en staat met beide teams in de finale! De 
biljartgroep verliest van Apollo, maar Hummel en Ruben 
winnen hun partij. Op een bestuursvergadering worden alle 
leden van verdienste uitgenodigd. En ze zijn allemaal met 
kennisgeving afwezig …. Dirk Nijs komt naar Groningen 
voor een vlotte lezing vol anekdotes. Klaas Schipper mag 
naar de Olympische Spelen in Londen. De contributie is 5,40 
gulden per jaar.

1938 - 1949
‘steeds meer menschen zien het nut van een 

scheidsrechtersvereniging’  1938 - 1939

het 15-jarig bestaan  
wordt ‘rustig en waardig’ 
gevierd.

Lammert Hummel (2e van rechts) op de foto met een  
kampioensteam van Asser Boys, midden jaren dertig.  

Leden en hun partners op de foto.



Ook als grensrechter was Klaas Schipper succesvol. Zo 
assisteerde hij Leo Horn bij de Europa Cup - finale Real 
Madrid - Fiorentina, op 30 mei 1957. En was hij deelnemer 
aan de ‘wedstrijd van de eeuw’ tussen Engeland en 
Hongarije, op 25 november 1953. Ook dat duel werd gefloten 
door Horn. Het Hongarije van Puskas en Hidigkuti versloeg 
op Wembley de ‘uitvinders van de voetbalsport’ met 3-6.
 
afscheid met Pelé
Schipper floot verder talrijke semi-interlands en duizenden 
andere wedstrijden. Op 48-jarige leeftijd zette hij een punt 
achter zijn loopbaan. Hij nam op 3 juni 1959 afscheid met de 
wedstrijd Santos (met onder andere de grote Pelé) tegen 
Feyenoord. Als grensrechters fungeerden zijn vrienden Leo 
Horn en Dries van Leeuwen. De erewedstrijd werd voor 18000 
toeschouwers gespeeld in het Oosterpark in Groningen. Na 

klaaS SChiPPEr legendarische 
scheidsrechter en COVS-er

Hoewel hij al bijna 50 jaar niet meer onder ons is, heeft men het in den lande nog dikwijls over onze  
legendarische Groninger topscheidsrechter en COVS-bestuurder Klaas Schipper. Klaas Schipper debuteerde 
als scheidsrechter in juni 1928, na aan atletiek en voetbal te hebben gedaan bij GVAV en Velocitas. Hij maak-

te zijn debuut in de 1e klasse in 1933, het oprichtingsjaar van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en  
Omstreken. Vanaf dat moment zou hij zich een actief en betrokken lid tonen. Zeker nadat hij in december 

1946 op de internationale lijst van de FIFA kwam, deelde hij zijn kennis en ervaring regelmatig met de 
andere leden. Legendarisch waren zijn afscheidswedstrijd met Pelé, zijn uitverkiezing voor de Olympische 

Spelen van Londen 1948 en de beruchte kus van Jane…..

afloop was er een grote receptie in Hotel Hofman, waar  
hem hulde werd gebracht en hij KNVB-ridder werd.
 
Straat vernoemd
Klaas Schipper was een trouw en actief lid van de 
Scheidsrechtervereniging Groningen en Omstreken. Hij 
maakte deel uit van het bestuur en was ook zogenoemd 
‘hoofdbestuurslid’. Toen hij slechts twee jaar na zijn actieve 
loopbaan door een ernstige ziekte overleed, werd hij dan 
ook postuum erelid gemaakt. Vele jaren later werd er in een 
nieuwe stadswijk op de oude velden van GVAV een straat naar 
het meest legendarische lid uit onze verenigingsgeschiedenis 
vernoemd. Waarschijnlijk de enige scheidsrechter die dit 
heeft. De zoon van Klaas Schipper (Jan) zou later eveneens 
het zwarte pak aantrekken en was ook een groot talent. Hij 
was ook vele jaren bestuurslid van onze vereniging. 

Klaas Schipper werd door journalisten omschreven 
als een rustige en ‘bombarie vrije’ Groninger. Die 
soms ook hele bijzondere mensen ontmoette, zoals de 
wereldberoemde filmster Jayne Mansfield. Toen zij 
in Rotterdam was voor een filmpromotie, kwam ze in 
oktober 1957 naar Het Kasteel om de aftrap te verrich-
ten van Sparta – DOS (uitslag 1-7). Voorafgaand aan 
de wedstrijd kreeg scheidsrechter van dienst Schipper 
niet alleen een stropdas met haar beeltenis, maar ook 
een zoen, daarbij door velen vol afgunst gadegeslagen.

De Rotterdamse Jules Deelder, die van de ontmoeting 
getuige was, schreef er een leuk stuk over. Een korte  
samenvatting: ‘Het Kasteel was overvol, niet alleen voor 
de wedstrijd, maar vanwege de attractie die men had. 
Hollywood’s absolute tietenkoningin Jayne Mansfield 
kwam de aftrap nemen. Oh, hoe de blonde vamp onder 
donderend gejuich licht vooroverhellend het veld  
betrad en gelijk Sparta-aanvoerder Rinus Terlouw 
maar even in de houdgreep nam. Die wist prompt 
van voren niet meer hoe hij van achteren leefde. Alle 

klaas Schipper en Pelé
De Braziliaanse grootmeesters van Santos brachten de 
Groninger voetbalfans in beroering. Op 3 juni 1959 versloegen 
ze Feyenoord met 3-0, in het Oosterpark. Pelé leidde de 1-0 
in met een magistrale pass en vond het in de tweede helft 
welletjes. Hij wilde vroegtijdig naar de kleedkamer. Klaas 
Schipper weerhield de vedette daar echter van: ‘jij blijft in 
het veld. De mensen zijn hier speciaal voor jou gekomen’. En 
Pelé luisterde gedwee.

aandacht was gericht op één of eigenlijk twee dingen: 
miss Mansfield’s kollosaal gemoed die ruim voorbij de 
punten van haar schoeisel stak, terwijl het modebeeld 
dit jaar toch extreem lange schoenpunten dicteerde. 
Het was een historische dag.’

Een zoen van pin-up Jayne

Coach aukema 
Iemand die aan de wieg stond van de 
mooie loopbaan van Klaas Schipper, 
was de Groninger tandarts R.H. 
Aukema. Deze oud-doelman van 
Be Quick, oud-scheidsrechter ook, 
was destijds Noordelijk lid van de 
scheidsrechterscommissie en had zich 
in het hoofd gehaald dat eindelijk ook 
eens iemand uit het Noorden op de 
Internationale lijst zou moeten komen. 
Maar dan wel iemand die daar geheel 

Klaas Schipper (links) bij de toss voor de EC-finale Real  
Madrid - Fiorentina. In het midden arbiter Leo Horn.

en al op thuis hoorde. Aukema zag in 
zijn stadgenoot Klaas Schipper een 
scheidsrechter met capaciteiten. Hij 
besteeg in vrij snel tempo de arbitrale 
ladder en het was de kunst er voor 
te zorgen dat het laatste zetje op die 
ladder ook werd gegeven. Aukema 
ging Schipper opleiden en coachen. Hij 
paste daarbij verschillende middelen 
toe, zoals lange gesprekken met de 
aspirant-international. 

Klaas Schipper leerde niet alleen van 
Aukema, maar gebruikte ook zijn vele 
andere contacten, zoals  trainer en 
oud-international Otto Bonsema en 
sportjournalist Chris Wedema. Schipper 
verdiepte zich in het voetballen en 
speciaal in het scheidsrechteren. Hij 
heeft veel van al die contacten en 
vooral van de gesprekken met Aukema 
geleerd. Aukema deed echter nog 
meer. Hij informeerde alom in den lande 
naar de verrichtingen van zijn pupil. 
Ook de bekende sportjournalist Ad van 
Emmenes behoorde tot de vrienden van 
Aukema en kreeg dikwijls het verzoek 
om een rapport te maken,als hij wist dat 
van Emmenes naar een wedstrijd ging 
die Klaas Schipper arbitreerde. Van 
Emmenes heeft altijd aan het verzoek 
voldaan.Ook hij zag in de lange,atletisch 
lopende Schipper een uitstekend 
scheidsrechter. 

internationaal
Klaas Schipper bereikte in ons land de 

top, kreeg aantrekkelijke wedstrijden 
om het kampioenschap van Nederland 
te leiden en toen er een vacature op de 
internationale lijst van de FIFA kwam, 
kreeg Aukema zijn zin. De naam KLAAS 
SCHIPPER werd daarop geplaatst. Men 
moet goed begrijpen dat Aukema zich 
bij dit lofwaardig streven niet louter 
door chauvinistische gevoelens heeft 
laten leiden. Zijn club Be Quick was al 
eens landskampioen geweest. Waarom 
zou dus ook een scheidsrechter uit dit 
gewest niet de hoogste top kunnen 
bereiken? Klaas Schipper heeft 
vervolgens bewezen dat dat kon en dat 
zijn uitverkiezing zeer terecht was. 

Klaas Schipper werd door een ieder 
gezien als een persoonlijkheid van 
formaat en was de rust zelve.
De sigarenwinkelier Schipper was 
getrouwd en had twee zoons en een 
dochter. Hij woonde aan de Petrus 
Hendrikszstraat 53a. 

Hij doorliep een loopbaan als 
scheidsrechter van liefst 32 jaar. Hij 
floot 8 interlands. De eerste was op  
16 juni 1949, Noorwegen - Joegoslavië 
(1-3 in Oslo). De laatste Luxemburg 
- Engeland, op 24 mei 1959 (3-0). Ook  
in wedstrijden om de Europese Beker  
was hij actief. In 1955 floot hij  
Aarhus GF - Stade Reims (op 21 
september in Kopenhagen, uitslag 0-2) 
en Saarbrücken - AC Milan 
(23 november, 1-4). 



1951 - 1952
Karel v.d. Meer trekt 45 leden naar zijn spreekbeurt. De  
vereniging organiseert maar liefst dertig lezingen voor de 
clubs, waarbij gemiddeld 48 personen aanwezig zijn. De 
belangstelling voor herscholing loopt terug, maar het bestuur 
houdt vol. Klaas Schipper fluit veel in het buitenland en deelt 
zijn kennis regelmatig met de leden.

1952 - 1953
In het bestuur vinden we nu ook Kijlstra, Van Kregten  
versterkt de ontspanningscommissie en Hooghuis en Dijkstra 
de spelregelclub. De jaarvergadering loopt goed tot het punt 
van de bestuursverkiezingen. De vergadering wordt vanaf 
dat agendapunt verdaagd. Wat er gebeurt is onduidelijk, 
maar Brasser en Buurma verdwijnen. Een volgende 
bestuursvergadering staat te boek als ‘niet prettig’. Hummel 
en Bakema worden gehuldigd, ze fluiten al 25 jaar. Aukema 
wordt lid van verdienste. Ruim 180 personen vieren het 20-
jarig bestaan.

1953 - 1954
Men vergadert bij Bleeker, de ontspanningscommissie kiest 
voor Amstel Quelle. Hilberdink neemt het secretariaat over 

van Westerdiep en Evert Lammerts doet zijn intrede als 
bestuurslid. Op de clubavonden nog altijd veel aandacht voor 
spelregels. Groningen doet ook mee aan landelijke spel- 
regelwedstrijden. De kerstsoos loopt in de soep, omdat 
niet op 120 personen is gerekend. Groningen wint een 
spelregelwedstrijd van Veendam en op een rommelige 
jaarvergadering gaat de contributie naar acht gulden. 
Groenewoud en Muntinga mogen naar een internaat in 
Overveen, mr. Murman houdt een praatje over protesten een 
aanverwante zaken.

1954 - 1955
Het bestuur bestaat uit De Vos, Hilberdink, Kuipers, Scholten, 
Westerdiep, Zuidema en Lammerts. Bouwman is nog steeds 
hoofdbestuurder. Groningen en Veendam besluiten tot 
nauwere samenwerking. Bakema en Hummel assisteren 
Klaas Schipper bij de wedstrijd Groningen - Bremen. Ad van 
Emmenes komt naar Groningen. Be Quick wint de eerste 
spelregelwedstrijd voor verenigingen. Hoogezand en VVG 
worden tweede en derde. Bij de herscholing doen filmstrips 
hun intrede. Het voetbalteam gaat ‘over de schreef’, 
maar het bestuur kan volstaan met ‘bijpraten’. Secretaris 
Hilberdink schrijft in het landelijke blad ‘nog boordevol’ 
indrukken en ervaringen te zijn van zijn deelname aan het 
scheidsrechterinternaat in Overveen.

1955 - 1956
T. v.d. Schans komt in de ontspanningscommissie, Meussen 
wordt commissaris van materiaal en bezittingen. Een rustige 
jaarvergadering. De samenwerking met COVS en Afdeling 
noemt men ‘goed tot zeer goed’. Er komt een ledenwerfactie 
en een donateuractie onder de clubs. De eerste contacten 
met wat nu de Van Mesdagkliniek heet ontstaan. Frits van 
Veen spreekt over jeugdproblemen. Jaarlijkse kaartavonden 
tegen Leeuwarden en Roden worden winnend afgesloten. 
Een voetbalwedstrijd tegen Zuidlaren wordt met 2-1 
gewonnen. Reinders en Tjalkes scoren. De wedstrijd wordt 
geleid door twee scheidsrechters met assistentie van vier 
grensrechters. In het Vrije Volk noemen ze het ‘het Russische 
systeem’. 

1949 - 1958
klaas Schipper fluit veel in het buitenland en deelt 

zijn kennis regelmatig met de leden.  1951-1952

1956 - 1957
De voetbalpool steekt de kop op en onze vereniging springt 
in deze markt. Schipper en v.d. Berg zorgen voor de nodige 
herscholing. Er wordt geld ingezameld voor de slachtoffers 
van de Hongaarse opstand, in totaal veertig gulden. 
Schipper komt in het hoofdbestuur, Hilberdink is de beste 
spelregelkenner van de vereniging.  Hij wordt ook derde 
bij de strijd om het landelijke spelregelkampioenschap. De 
vereniging telt 180 leden.

1957 - 1958
Hekkema en Laning promoveren naar de KNVB. In 
het bestuur vinden we nu ook L.J. Kuiper en Medema. 
Het 25-jarig bestaan wordt uitbundig gevierd. 
Herman Rinket’s variété zorgt voor een feestelijk 
programma in Huize Maas, waar tijdens de receptie 
ook het COVS-wimpel wordt ontvangen. De Vos en 
Kuipers worden erelid, Arie Dijkstra en Bé Hooghuis 
lid van verdienste. De scheidsrechters beleven voor het 
eerst een weekend in Grolloo. Opleiding, begeleiding 
en andere technische zaken zijn de onderwerpen. Het 
nachtleven krijgt de kwalificatie ‘hoogtij’.

1949 - 1950
Groningen en Leeuwarden krijgen de eerste officiële 
sportuitwisseling. Gezelligheid kent geen tijd. 100 leden 
bezoeken de jaarvergadering en kiezen als bestuur De 
Vos, Van Kregten, Kuipers, Scholte, Buurma, Streuper en 
Wieringa. Bouwman volgt Marrink op in het hoofdbestuur. 
Sam Velleman houdt een lezing en oogst veel bijval. De 
vereniging organiseert goed bezochte herscholingsavonden. 
Op het door ons zelf georganiseerde districtstoernooi 
veldvoetbal wordt de eerste prijs gewonnen. Derden moeten 
later een voetbalconflict met Sneek oplossen. Koster komt in 
het bestuur, Hooghuis in de spelregelcommissie.

1950 - 1951
Het bestuur bestaat uit D. Koster, F. Zuidema, J.C. Kuipers, 
G.A. de Vos, H. Buurma, J. Westerdiep en J.N. Wieringa. In 
het kader de namen van Dijkstra en Nijdam. De vereniging 
heeft inmiddels 213 leden. Een ‘leemte’ in het reglement zorgt 
ervoor dat de Noordelijke voetbalbeker aan onze neus voorbij 
gaat. De sprekerslijst wordt door de Afdeling afgekeurd. Het 
bestuur gaat erin mee om de subsidies niet in de waagschaal 
te stellen.  Tj. Bouwman wordt benoemd tot lid van  
verdienste. Hij blijft ook lid van het hoofdbestuur.

Ook in 1958 werd het jubileum al groot gevierd en had de 
media aandacht voor onze vereniging.

Jubileumreceptie 1958; op de foto onder andere Hooghuis, Groenewoud en Nijdam. 

Twee voetbalteams van onze vereniging waren in 1954 te gast bij de scheidsrechtersvereniging Doetinchem.



1958 - 1959
Na het jubileum nogal wat bestuursmutaties. Dijkstra, 
Knoester, Kuipers, Hilberdink, Lammerts, Teenstra en L.J. 
Kuiper vormen nu het bestuur. Het erelidmaatschap van De 
Vos wordt omgezet in het erevoorzitterschap. De landelijke 
spelregelwedstrijden krijgen steeds meer aandacht, evenals 
de trainingen onder leiding van Gerard Beukema. De eerste 
verenigingsverslagen van Jacques d’Ancona verschijnen 
in De Scheidsrechter. Kuiper en Teenstra organiseren een 
ledenwerfactie, want de 176 leden vinden zij te weinig. 
Bert Kuiper en anderen promoveren naar de KNVB. Klaas 
Schipper stopt wegens de bekende leeftijdsgrens.

1959 - 1960
Hendriks vindt zijn weg naar de bestuurstafel, waar Teenstra 
en Knoester van stoel verwisselen. Op forumavonden 
spreken onder andere Kastermans, Bonsema en Oostinga. 
D’Ancona spreekt voor de afdeling Ontspanning en Johan 
Roeders wordt de eerste klaverjaskampioen. De toto blijkt 
illegaal en moet stoppen. De ledenwerfactie slaagt en leidt 
tot 196 leden. Kuipers is 25 jaar penningmeester en laat zich 
in een speciale bestuursvergadering huldigen.

1960 - 1961
Klaas Schipper overlijdt na een ernstige ziekte. Hij 
wordt postuum erelid gemaakt. Dijkstra wordt de 
nieuwe hoofdbestuurder voor de provincie Groningen. 
Groningen en Drenthe gaat nauwer samenwerken. 
Peters uit Beilen en onze Teenstra zijn de motoren 
achter de samenwerking, die achteraf de voorloper 
blijkt te zijn van de vorming van de COVS-districten. 
Dijkstra en d’Ancona komen in de spelregelcommissie. 
Coen Hendriks scoort 100% bij de landelijke 
spelregelfinale en wordt individueel kampioen. 
Nederland beleeft de allereerste conditietest in…. 
Groningen!  Lammerts, Schipper en Teenstra gaan 
als eerste over de finish. De training wordt uitgebreid 
met een uurtje napraten in ‘speciale lokaliteiten’. Het 
trainingsbezoek neemt behoorlijk toe.

1961 - 1962
Het bestuur bestaat uit Dijkstra, Teenstra, Kuipers, Lammerts, 
Hendriks, Kuiper en Karssens. Bob Spaak en d’Ancona 
verzorgen een lezing. De Meisters van Klaas Hekkema zijn 
de sterkte junioren spelregelkenners. Westerdiep stort 

zich op het nieuwe totogebeuren. V.d. Berg verlaat de 
scheidsrechterscommissie Noord. Bert Kuiper en Hennie 
Hilbrants fluiten een wedstrijd om het kampioenschap van 
Nederland. De trainingen vinden binnen plaats in de gymzaal 
van de Menno van Coehoornschool, met als aanvangstijdstip 
half negen. Trainer Beukema neemt zelf afscheid als actief 
scheidsrechter met het duel Drachten - Emmeloord. De 
Drentse en Groninger COVS-verenigingen organiseren 
onder de naam ‘GEVAM’ een scheidsrechtersdag aan de 
boorden van het Paterswoldsemeer, compleet met diner en 
boottochtje. Het wordt een groot succes.

1962 - 1963
Geen bestuursmutaties, wel stappen De Goede en Appie 
Hilbrants in het ontspanningsgebeuren. Groenewoud krijgt 
bij de spelregels hulp van Tjeerd Elsinga. De contributie 
gaat zonder slag of stoot naar tien gulden. Westerdiep, 
Roeders en d’Ancona zorgen voor een ‘fijne viering’ van het 
30-jarig bestaan. Beukema en Westerdiep worden lid van 
verdienste. Elsinga en Groenewoud zijn doorgedrongen tot 
het betaalde voetbal, Kuiper en d’Ancona mogen fluiten om 
het kampioenschap van Nederland, Helsma promoveert naar 
de KNVB. Het spelregelteam bestaat uit Evenhuis, Hendriks, 
v.d. Kooij en De Kleine. Ze worden kampioen van Nederland 
en Hendriks pakt opnieuw de persoonlijke titel. Het NK wordt 
door ons zelf georganiseerd en gehouden in het Concerthuis 
in Groningen. Naast de spelregelwedstrijd behoren ook een 
diner, cabaret en een bal tot het programma. De verplichte 
levering wordt geschrapt en de COVS-verslagen maken voor 
het eerst gewag van een groot scheidsrechterstekort. Samen 
met voetbalclub GRC wordt een filmavond georganiseerd 
in het Concerthuis. De toegang is gratis. Trainingen vinden 
plaats in het lokaal aan de Hofstraat (toegang via het 
schoolplein van de HBS).

1963 - 1964
Bestuur en contributie blijven gelijk, maar halverwege 
het seizoen gaat de voorzittershamer naar Kijlstra. Een 
forum besteedt veel aandacht aan wangedrag, onderlinge 
contacten en persberichten. Karel v.d. Meer komt weer 
eens en geeft zijn visie op modern scheidsrechteren. De 
conditietest is inmiddels een landelijk gebeuren, ook al doet 
de KNVB op dit punt nog wat moeilijk. In het jaarverslag 
spreekt men van ‘een stil jaar, maar met opgaande lijn’. 

1964 - 1965
Frans Bouman komt in het bestuur. De contributie 
‘vliegt’ naar vijftien euro. Er is veel kritiek op het blad De 
Scheidsrechter. Luch van Nuffel en Frits van Veen komen 
naar Groningen. Geert Reinders wint de paassoos en Jelle 
Helmsma scoort in Roden zo hoog dat ze daar een kaartbeker 
armer zijn. Winschoten heet nu Oost Groningen, maar het 
kaarten moeten ze nog leren…. De totocommissie kampt 
met ziekte, waardoor De Goede en v.d. Vlis een deel van het 

1958 - 1966
de conditietest is inmiddels een landelijk gebeuren, ook 

al doet de knVb op dit punt nog wat moeilijk.  1963-1964

Het bestuur anno 1958.

werk overnemen. Bart Evenhuis, Coen Hendriks en Jack Smit 
moeten het spelregelhoofd buigen voor Enschede. De jeugd 
van GRC wint als eerste de Klaas Schipper bokaal. 

1965 - 1966
Een forumavond in de ‘sodahoek’ blijkt geslaagd. Beukema 
is nog steeds trainer. Bestuur en contributie blijven gelijk. 
Teunissen wordt doctorandus op een scriptie over leiding 
geven in de sport. De spelregelcommissie gaat 53 maal 
op stap en heeft ruim 1400 mensen onder haar gehoor. De 
herscholingscursus wordt omgebogen naar een schriftelijke 
test, onder leiding van Evenhuis, d’Ancona, Postma en 
Teenstra. De Goede duikt op in de totocommissie en 
Coen Hendriks wordt definitief bezitter van de Biegelaar-
spelregelbeker.

Elsinga en Groenewoud 
zijn doorgedrongen tot het 

betaalde voetbal, kuiper 
en d’ancona mogen fluiten 

om het kampioenschap van 
nederland

Marten Kastermans van de KNVB feliciteert Jacques d’Ancona. 



1966 - 1967
Jan Niko de Boer en Koos Komdeur komen in het kader. Het 
bestuur royeert nogal wat leden, maar er is nog voldoende 
geld om Joop Wille in Groningen te laten praten over 
rapportage. Kuiper werkt nu ook voor de Afdeling. Postma 
en d’Ancona fluiten een wedstrijd om het kampioenschap 
van Nederland. Groenewoud en Hennie Hilbrants passeren 
de leeftijdsgrens. De Boer, Bouman en Jensema promoveren 
naar de KNVB. In het spelregelteam nu de gezichten van 
Gorter en ten Have, maar het team komt in Breda niet verder 
dan een tweede plaats. Het tekort aan scheidsrechters wordt 
een steeds groter probleem.

1967 - 1968
De contributie is nu 18 gulden. We vieren het 35-jarig bestaan 
met een afgeladen zaal tijdens de jaarvergadering. Teenstra 
volgt Kijlstra op in het hoofdbestuur, Evert Lammerts krijgt 
de voorzittershamer, Jan Schipper vult het bestuur aan. 
Lammerts krijgt de zilveren speld van de COVS en wordt 
lid van verdienste van de vereniging, net als Brasser, 
Groenewoud, Kuiper en Teenstra. Er zijn goede contacten 
met de Afdeling, de KNVB en de COVS. De eerste arbiters 
missen promotie door het niet halen van de conditietest. 
Promotie is wel weggelegd voor onder andere Lanting, 
Schuitema, Smit en Vrijma.

1968 - 1969
Het bestuur bestaat nu uit Lammerts, Teenstra, Kuipers, 
v.d. Kooij, Schipper, De Goede, Bouman, Van Gelder en 
Kuiper. In de spelregelcommissie vinden we Goed, Evenhuis, 
d’Ancona, Postma, Boonstra en Mol. Voor de ontspanning 
zorgen Roeders, De Goede, Tap, Komdeur en Sterkenburg. 
Westerdiep, De Goede en Komdeur doen de toto en Jan Niko 
de Boer is commissaris materiaal en bezittingen. Meuleman 
en Kessler verzorgen boeiende lezingen.

1969 - 1970
Technische avonden worden verzorgd door Brasser en 
d’Ancona. Onze voetballers winnen een sportiviteitsbeker. 
De Goede is penningmeester en levert een keurig verslag. 
De jaarvergadering weigert de contributie vast te stellen, 
maar keurt wel de begroting goed. Er wordt veel gepraat met 
de afdelingsscheidsrechters, omdat zij zich achtergesteld 

voelen. Draaisma en Lanting gaan de spelregels doen, De 
Boer gaat mee ‘ontspannen’. Naar de KNVB promoveren 
onder andere Bellinga, Burgstra, Buys, ten Cate en Clobus. 
Van Dijken wordt toegelaten tot het betaalde voetbal, 
d’Ancona en Draaisma staan op de overgangslijst. Het 
ledental stokt op 290 leden. 

1970 - 1971
Evenhuis, Stam, Nienhuis, Winter en Hendriks 
worden spelregelkampioen van Nederland. Garbrand 
Nienhuis wint ook individueel. Het succes wordt 
compleet doordat Coen Hendriks en Geert Winter de 
tweede en derde plaats in het persoonlijk klassement 
opeisen. De contributie bedraagt inmiddels 25 gulden. 
Jan Kamminga, Jan Niko de Boer en Johan Roeders 
komen in het bestuur. Helsma wordt commissaris van 
materiaal. Komdeur stapt in de spelregelcommissie, 
Burgstra in de ontspanningscommissie. 
Jaaronderwerpen zijn onder andere spelbederf, tekort 
aan scheidsrechters en conditie. Alle leden betalen tien 
gulden extra voor het komende jubileum.

1966 - 1971
het tekort aan scheidsrechters wordt een  

steeds groter probleem.  1966-1967

Het spelregelteam dat in 1971 Nederlands kampioen werd.

Eerdere jubilea in beeld
Onze vereniging kent een goede traditie om de jubilea uitgebreid te vieren. Groots werden 

vooral de jubilea van 25 jaar (1958), 40 jaar (1973), 50 jaar (1983) en 60 jaar (1993) gevierd. 
In 1958 met een feestprogramma onder de titel ‘Herman Rinket’s varieté’. In 1973 en 1983 

konden de feestgangers een echt scheidsrechterskoor bewonderen. Maar ook artiesten als Seth 
Gaaikema, Pé en Rinus, Martine Bijl en Gordon gaven de jubilea kleur. Op deze pagina’s een 

uitgebreide impressie in beeld!

jubileum 
jaar‘58

Op 8 maart 1958 vierde de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken haar 25-jarig bestaan. Eén van de twee 
oprichters van de vereniging, Sam Velleman uit Sneek, blikte in ‘het feestprogramma’ terug op die ene dag in 1933. En zijn 
woorden zouden anno 2008 geschreven kunnen zijn…

Uit het feestprogramma van 1958:
‘Natuurlijk schrijf ik een artikeltje 
voor Uw feestprogramma! Indertijd 
mede door mij opgericht, is Uw 
vereniging zeker een der belangrijkste 
scheidsrechtersverenigingen in ’t 
noorden geworden en zij heeft vooral 
beantwoord aan het doel, dat wij bij de 
oprichting voor ogen hadden. Naast 

kameraadschap, welke jullie in ruime 
mate hebben gekweekt, hebben jullie 
ook krachten voortgebracht waar we in 
geheel Nederland, en in het noorden in 
het bijzonder, trots op zijn.

Wanneer je voor een praatje in 
Groningen te gast was, kon je er zeker 
van zijn het meest kritische publiek 

Oprichter Sam Velleman aan het woord

in ons scheidsrechterswereldje te 
ontmoeten, soms bij het lastige af, maar 
altijd zeer gezellig…….en de kritiek 
was opbouwend!

Moge het uw vereniging gegeven zijn 
nog jaren op de ingeslagen weg voort  
te gaan, opdat ik trots moge blijven.
Sam Velleman



‘73 jubileum 
jaar ‘83jubileum 

jaar



In 1999 namen Henk Steenhuis en Roel 
Bellinga het initiatief tot het organiseren 
van een technisch weekeinde. 22 
leden reisden in januari enthousiast 
af naar Ameland, waar hotel Töben 
als uitvalsbasis fungeerde. In januari 
2008 beleefde het tot Sportweekend 
Ameland omgedoopte festijn de 10e 
editie. Met ruim vijftig deelnemers.
In tien jaar Ameland werd er 
volop getraind, geklaverjast, was 
er met behulp van Klaas Smith 
ruimschoots aandacht voor spelregels, 

Sportweekend ameland 
EEn bEGriP

In het roemruchte verleden van onze groep werden ook diverse technische dagen en gezellige uitstapjes  
georganiseerd. Zo werd al in de jaren dertig een trip gemaakt naar Amsterdam, waar een interland werd  

bezocht en samen met de Amsterdamse collega’s naar een lezing werd geluisterd. Fameus was ook het  
scheidsrechtersinternaat, waarvoor de KNVB de meest talentvolle arbiter uitnodigde. Vanuit onze  

vereniging werden trainingsdagen in Grolloo georganiseerd.

betrokken we de voetbalclub Geel-
Wit bij het programma, werden 
communicatietrainingen gevolgd bij 
Harry de Lange én waren er diverse 
sprekers. Zo reisden Minne Modderman, 
Graatje Hindriks, Frits Boerema, Arend 
Bekhof, Dick Heuvelman, Dick Jol en Eric 
Braamhaar mee. 
De gezelligheid, de onderlinge 
saamhorigheid en de trainingen vormen 
voor velen inmiddels een onmisbaar 
onderdeel van de voorbereiding op de 
2e seizoenshelft!

Scheidsrechtersinternaat
Op initiatief van de COVS werd in 1947 begonnen met de organisatie van het scheidsrechtersinternaat. Het doel 
was eenheid te brengen in de toepassing van de spelregels en het geven van praktisch onderricht in het leiden 
van wedstrijden. Het initiatief van de COVS werd meteen door de KNVB overgenomen en onder leiding van de 
scheidsrechterscommissies werden de cursussen sinds 1947 jaarlijks op het internaat gehouden. Oorspronkelijk 
was het internaat gevestigd in Lunteren, in 1949 werd het evenwel overgeplaatst naar het Centrale Instituut voor 
de opleiding van sportleiders, het CIOS in Overveen.En weer later verhuisde het naar Bergen.

De cursus duurde zes dagen en bestond uit een 
theoretisch en praktisch deel. Zo was er aandacht 
voor spelregels en de eigenschappen die een goede 
scheidsrechter nodig heeft. De avonduren werden 
gebruikt voor groepsbesprekingen en persoonlijke 
contacten met de docenten van het internaat. Bekende 
docenten waren: Burgwal, Frits v.d. Veen, Van der Kaa, 
Bert Jacobs en Karel van der Meer.

Tal van scheidsrechters van onze vereniging hebben 
aan het internaat deelgenomen, zoals D. Hilberdink, 
Jan Groenewoud, Muntinga, Jan Schipper, Jacques 
d’ Ancona, Tonko ten Have, John ten Cate, Gerard 
Helsma, Egbert Mulder, J.Brouwer, Wim Marrink en 
Mebius Minnema. En nog vele anderen. 

‘93jubileum 
jaar



De eerste jaren werd de spelregelstrijd 
op clubavonden ‘uitgevochten’, maar 
vanaf 1980 gebeurt dat via een spel-
regelquiz in het cluborgaan De Aftrap. 
De vragen worden al sinds jaar en dag 
verzorgd door Klaas Smith, die het  
ooit overnam van wijlen Fokko  
Hoendervanger. 

OOk inTErnE SPElrEGElSTriJd
Naast de COVS-spelregelwedstrijden kennen we als  Scheidsrechtersvereniging ook een eigen spelregelkampioenschap.  
Al sinds jaar en dag worden er interne spelregelwedstrijden gehouden, maar sinds 1975 wordt er gestreden om de Johan 
Roedersbokaal. Vernoemd naar een markant oud-lid van onze vereniging, die ‘in het harnas’ kwam te overlijden. 

Roelof Luinge toonde zich in 2006 de 
beste spelregelkenner. 

Groningen vaak SuCCESVOl bij 
spelregelwedstrijden

Vanaf het prille begin zijn spelregels een belangrijk onderdeel van de verenigingsactiviteiten geweest.  
Tegenwoordig wordt er vooral ingezet op het vergroten van de spelregelkennis bij voetballers en clubs via  

bezoeken en internet. Ook vroeger ging een heuse spelregelcommissie stad en land af, om zo meer begrip voor 
de moeilijke taak van de scheidsrechter te kweken. Ook de spelregelkennis van de eigen leden is altijd belangrijk 

geweest. Vooral de door de COVS georganiseerde kampioenschappen springen hierbij in het oog. En onze  
vereniging was daarin regelmatig succesvol!

omdat de eerste drie in het individueel 
klassement allemaal uit Groningen 
kwamen. Dat kampioensteam bestond 
uit Geert Nienhuis, Garbrand Nienhuis, 
coach Jan Schipper, Coen Hendriks en 
reserve Albert Stam. De laatste deel-
names aan het NK dateren van 2005 in 
Breda (derde) en 2006. In dat jaar werd 
het NK in de binnenstad van Groningen 
georganiseerd. Op slechts zeven punten 
eindigde ons team als tweede. 

nk tweemaal in Groningen
Het NK in 2006 was één van de 
recente hoogtepunten uit de 
verenigingsgeschiedenis. Het NK trok 
150 bezoekers uit het hele land en de 
accommodatie en het omlijstende 
programma maakten het tot een 
succesvolle dag. Het was de tweede 
maal dat Groningen het NK spelregels 
mocht organiseren. In 1963 was dat 
ook het geval. En toen won het eigen 
spelregelteam (Hendriks, v.d. Kooij, 
Evenhuis en De Kleine) ook nog. Dat NK 
in het Concerthuis in Groningen werd 
opgeluisterd met cabaret, een diner en 
een balavond…

Coen hendriks driemaal 
kampioen
Hoewel niet helemaal zeker, werd de 
eerste landelijke spelregelwedstrijd 
in 1959 in Amsterdam gehouden. Ook 
Groningen en Omstreken was één van 
de pioniers. Twee jaar later zou Coen 
Hendriks van Groningen de individuele 
titel winnen. Hendriks won opnieuw in 
1963 en 1971. Daarmee is hij nog steeds 
recordhouder, samen met Dick Visser 
van ’t Gooi (die won in 2002, 2003 en 
2004). In 1971 won Garbrand Nienhuis 
de persoonlijke titel. Ook op districts-
niveau kenden we diverse individuele 
winnaars. Meest succesvol was Erik de 
Vries met zes titels.

Team tweemaal eerste
Ons spelregelteam veroverde meerdere 
malen de Noordelijke titel. Voor het 
laatst in 2005 en 2006, toen Erik de Vries, 
Marcel Bellinga en Alex Traa wonnen.  
Landelijk was Groningen en Omstreken 
zevenmaal van de partij. Tweemaal, 
in 1963 en 1971, werd het Nederlands 
Kampioenschap behaald. Op de COVS-
ranglijst aller tijden staan we veer-
tiende. In 1971 was het in Amsterdam 
behaalde kampioenschap bijzonder, 

Hilberdink luistert tijdens een spelregel-
wedstrijd in café Bleker, maart 1954. Op  
de foto verder v.l.n.r. Marrink, Aukema,  
Bouwman en Groenewoud. 

Alle winnaars van de 
Johan Roedersbokaal op een rijtje: 
1975-1976 U. Nordmann
1976-1977  Roelof Luinge
1977-1978  Roelof Luinge
1978-1979  Roelof Luinge

1980  Roelof Luinge
1981  Bob Hummel
1982 R. Doornbos
1983 G.F. Hindriks
1984 G.F. Hindriks
1985 N. van Leeuwen
1986 Alrich Nienhuis
1987 A. Nauta 
1988 Jeannet Schut
1989 Jeannet Schut
1990 Jeannet Schut
1991 Willem Wieringa 
1992 Willem Wieringa
1993 Willem Wieringa
1994 Willem Wieringa

1995 Willem Wieringa
1996 Bart Tjalma
1997 Bart Tjalma
1998 Willem Wieringa
1999 Willem Wieringa
2000 Willem Wieringa
2001 Willem Wieringa 
2002 Willem Wieringa
2003 Willem Wieringa
2004 Willem Wieringa
2005 Roelof Luinge
2006 Roelof Luinge
2007 Kristian Bakkelo

Fokko Hoendervanger, op de foto rechts, verzorgde jarenlang de spelregelvragen. Winnaar in 1993 was Bart Tjalma.

Willem Wieringa ontvangt in 2003 de Roedersbokaal uit handen van Klaas Smith.

Tijdens het NK in 2006 werd het publiek in de pauze getest door Jantinus Meints.

Alex Traa krijgt de 2e prijs in 2006.

Het spelregelteam in 2006, v.l.n.r. Marcel 
Bellinga, Alex Traa en Erik de Vries.



1971 - 1972
Weer ruim honderd aanwezigen op de jaarvergadering. 
Iedereen blijft in functie. Draaisma maakt de stap naar het 
betaalde voetbal. Teenstra wordt lid van de DSC Noord. 
Naar de KNVB promoveren onder andere Helsma, Hulzebos, 
Kop, Winter, Blaauw, Sinninghe. In het kader nu ook Clobus, 
v.d. Heide en Jensema. Met de leden wordt gepraat over 
verzekeringen, een te klein trainingsveld en het botweg 
afvoeren van grensrechters betaald voetbal door de 
KNVB. De vereniging telt 275 leden, die mee kunnen doen 
aan een grote kegelavond in de martinihal en een heuse 
carnavalsavond in De Schakel.

1972 - 1973
De vereniging viert het 40-jarig bestaan met de 
organisatie van de landelijke spelregelfinale, een 
‘bokavond’, een receptie en een groot feest. Lammerts 
krijgt de gouden speld van de COVS, Kuiper en 
Teenstra worden met zilver verrast. Jan Niko de Boer 
wordt lid van het jaar en krijgt de ‘Zwart-beker’. In 
het kader veel mutaties. Aan het roer nu Schipper, 
De Boer, De Goede, Bouman, Teenstra, Kamminga, 
Komdeur, Roeders en Rijskamp. In commissies onder 
andere de nieuwe gezichten Nordhauzen, Stukje en 
Van Dijken.  Evert Lammerts wordt zeer terecht 
erelid. Er ontstaat een onverwacht conflict tussen 
KNVB en COVS over de voorzitterszetel in de DSC 
Noord. Emoties vieren hoogtij en alles loopt verkeerd. 
De crisis laat diepe sporen achter, ook in persoonlijke 
verhoudingen.

1973 - 1974
De vereniging kiest De Schakel in Oosterhoogebrug als vaste 
locatie voor vergaderingen. Theo Huizinga en Roel Bellinga 
spreken inmiddels een woordje mee in het totogebeuren. 
Jan Keizer draagt kennis over aan de leden en in een 
forum ‘bekvechten’ Dries van Leeuwen, Gabe Westerdiep 
en anderen. Beukema is opgevolgd als trainer, maar er 
ontstaan nogal eens hiaten. V.d. Vlis en Van Dijken springen 
bij in geval van nood. Teenstra en De Goede verlaten de 
DSC. Het ledental stijgt ondanks een nijpend tekort aan 
scheidsrechters naar 313. Fels, Poelstra, Huizinga, Buurlage, 
Frikken en Goedhart promoveren naar de KNVB. 

1974 - 1975
De contributie gaat naar 35 gulden. Henk van Dijken wordt lid 
van het jaar. Met de Afdeling Groningen wordt een werk-
overeenkomst afgesloten via het district. De kwestie rondom 
de DSC leeft nog en het totale bestuur treedt af. Een poging 
van Nijdam, Van Dijken, d’Ancona, Westerdiep en Nienhuis 
om de zaak te redden mislukt helaas. Het werk gaat gewoon 
door. Er is inmiddels een reserve voor het gouden jubileum. 
Naar Groningen komen de sprekers Rozijn, Beltman, Vrieling 
en Oldejans. Age de Goede wordt de eerste COVS-vertegen-
woordiger op de kwaliteitszetel bij de Afdeling Groningen. 
Naar de KNVB promoveren onder andere Bulthuis, Rob de 
Groot, L. Mulder, Rijskamp, Haaima, Timmer en Fons Wals.

1975 - 1976
Buys is even voorzitter, maar moet wegens werkzaamheden 
terug naar af. Nu zitten Gorter, Egbert Mulder, Nordhauzen, 
Schuling, Nienhuis en Evenhuis aan de bestuurstafel. 
V.d. Vlis en d’Ancona fluiten om het kampioenschap van 
Nederland. Er is veel discussie over declaratienormen, 
rapportage en begeleiding, De contacten met de DSC 
worden genormaliseerd. Groningen beleeft een technische 
dag en men hoopt op een spoedig vervolg. Teenstra verlaat 
de COVS op bestuurlijk niveau en krijgt als dank de Gouden 
Scheidsrechter en de zilveren KNVB-speld. Hummel is 
veertig jaar lid. De familie Wichers wordt bij de toto/lotto 
betrokken. Het vermogen, inclusief reserve, loopt op naar 
10.000 gulden. De technische commissie start een jaarlijks 
veteranentoernooi.

1976 - 1977
Het is onrustig op bestuurlijk niveau. Nu is de leiding in 
handen van Teenstra, v.d. Schuur, Müller, Poelstra, Schuling, 
Rijskamp en Nordhauzen. Blijkbaar dure jongens, want 
de contributie gaat naar 42 gulden. Age de Goede en Fok 
Ferwerda zijn 25 jaar lid en Nordhauzen wordt lid van het 
jaar. Het bestuur heeft een slogan: ‘Kop in de wind van 
het Groningse COVS-schip’. Van der Kroft spreekt voor de 
leden en via een forum ook Hoppenbrouwer, Bus, Vrieling, 
d’Ancona en Bouwhuis. Bauman en Mullaert vinden we 
in de spelregelcommissie, Luinge wordt de algemene 
spelregelkampioen van de vereniging.

1977 - 1978
Het bestuur blijft gelijk. In de commissies vinden we onder 
andere Theo Huizinga, Kanning, Planting, Clobus, Agema 
en als eerste vrouw Mieke v.d. Veen. Jan Niko de Boer 
wint de kaartcompetitie, Rijskamp de kegelwedstrijden. 
De paassoos heeft een batig saldo van vijfhonderd 
gulden. De verhoudingen met KNVB, COVS en de COVS-
zusterverenigingen worden ‘uitstekend’ genoemd. Egbert 
Mulder komt op de internationale lijst. Er worden contacten 
gelegd met de VVON, de organisatie van voetbaltrainers. 

1978 - 1979
Het verenigingsjaar wordt aangepast en gelijk gesteld 
aan het kalenderjaar. Er wordt vijf gulden extra contributie 
vastgesteld, om zo een eigen mededelingenblad te kunnen 
realiseren. Schuling gaat naar het bestuur van COVS Noord, 
Eit Bakker vult het verenigingsbestuur aan. Schuling wordt 
lid van het jaar. In het kader nu ook Alt, Frikken, Roel Bellinga, 
Bultena en Westers. De vereniging krijgt nieuwe statuten. 
De veteranen voetballen om de Lammert Hummelbokaal. 
Van Swieten, Corver, Mulder en Draaisma verzorgen 
technische avonden. Via bemiddeling van Tjip Teenstra 
en Piet Ritzema krijgt de vereniging entreekaarten voor FC 
Groningen. Ze zijn bestemd voor afdelingsarbiters die lid zijn 
van de scheidsrechtersvereniging. Mulder, Draaisma en Van 
Dijken fluiten betaald voetbal. Ten Cate mag fluiten om het 
kampioenschap van Nederland.

1971 - 1979
Er wordt vijf gulden extra contributie vastgesteld, om zo een 

eigen mededelingenblad te kunnen realiseren.  1978-1979

Het bestuur in 1973.

Tjip Teenstra, voorzitter in 1978-1979, samen met Lammert 
Hummel (rechts).



1980
Geen bestuurswisselingen. Nieuw is een redactiecommissie 
met Roel Bellinga, Poelstra, Schuling en v.d. Schuur. Ze 
brengen het mededelingenblad ‘De Aftrap’ uit. Van Ettekoven 
en drs. Brons verzorgen een clubavond. Er is wat deining 
rondom publicaties in de Officiële Mededelingen. Kandidaat-
scheidsrechters zouden debet zijn aan teveel strafzaken. Een 
en ander wordt na goed overleg rechtgezet. Naast Ferwerda 
en Komdeur komt ook Jack Smit in de DSC. Hoendervanger 
wordt competitieleider Noord zondagvoetbal. Ger Rijskamp 
huist op de kwaliteitszetel van de COVS bij de KNVB Afdeling 
Groningen.

1981
Het bestuur bestaat nog uit Teenstra, v.d. Schuur, Müller, 
Bakker en Poelstra. In de ontspanningscommissie zitten 
v.d. Vlis, Mieke v.d. Veen, Alt, Clobus en John ten Cate. 
Bakker, Bultena, Koster, Lanting, Westers en Schuil vormen 
de spelregelcommissie. De toto/lotto is in handen van De 
Boer, Nordhauzen en ten Cate. Technische zaken worden 
behartigd door Roel Bellinga, Frikken en v.d. Schuur. Helsma 
is materialenbaas. Westers, Poelstra, Alt, Bakker en Roel 
Bellinga zijn verantwoordelijk voor de redactiecommissie.  
Leden betalen nu 56 gulden per jaar. Winter wordt lid van 
het jaar en Luinge opnieuw spelregelkampioen. In het 
jaarverslag wordt gesproken van ‘pessimisme en nieuw 
beleid’. Kastermans en A. van Zon verzorgen lezingen voor  
te weinig leden.

1982
Teenstra is nog voorzitter, Müller penningmeester en Alt komt 
in het bestuur. Daar houdt het mee op. Kandidaten laten het 
afweten. Een commissie buigt zich over de problemen en 
in hetzelfde jaar krijgen we erbij: Bakker, Bijma, Kuperus, 
Lanting, Nordhauzen, Potjer en Weerd. R. v.d. Veen en 
Herman Alt versterken de toto/lotto, Folkert v.d. Veen en Bob 
Hummel lopen warm bij de spelregelcommissie. Nordhauzen 
coördineert de technische zaken met Frikken en Roel 
Bellinga. Rob de Groot, Alt en Teenstra doen de redactie 
van De Aftrap. Het ledental daalt naar 268. Lenie van Dijken 
wordt sjoelkampioen, Mieke v.d. Veen is alle klaverjassers 
te vlug af. Frans Hulschebos is de nieuwe trainer. Doornbos 
wordt algemeen spelregelkampioen. Een werkcommissie 
onderzoekt de mogelijkheden van een eigen clubhuis. Frits 
Boerema is de nieuwe afdelingsvoorzitter en treedt voor het 

eerst ‘naar buiten’ bij onze vereniging. Hummel, Jager en 
Perdok vormen het spelregelteam, maar gooien geen hoge 
ogen.

1983
Het ‘gezicht’ van de vereniging verdwijnt. Tjip 
Teenstra treedt af omdat hij vindt dat een ander het 
maar eens moet doen. Ook Frans Müller stopt. Bakker 
wordt voorzitter en Nordhauzen penningmeester. 
Teenstra wordt erelid en d’Ancona, De Boer en 
De Goede lid van verdienste. 350 mensen vieren 
op geweldige wijze het vijftig jarig jubileum in De 
Brinkhoeve in Roden. R. Doornbos wint de Johan 
Roedersbokaal als spelregelkampioen van de 
vereniging. Tijdens een extra ledenvergadering 
spreekt een nipte meerderheid zich helaas uit tegen 
de plannen een eigen clubhuis neer te zetten in 
het stadspark. Er ontstaat commotie over het niet 
herbenoemen van Bus als DSC-voorzitter. Na lang 
overleg besluiten de autoriteiten dat vrouwelijke 
scheidsrechters nu ook senioren mogen fluiten. 
Kennelijk het begin voor vrouwen om echt door te 
kunnen breken.

1984
Het bestuur wil weten wat de leden willen en initieert 
een enquête. De respons is echter te laag om er iets 
mee te kunnen doen. Garbrand Nienhuis volgt Bakker 
op als voorzitter. G.F. Hindriks wint de Johan Roeders 
spelregelbokaal. De vereniging telt 253 leden. Roelof Luinge 
maakt de sprong naar het betaalde voetbal. In de zomer 
verlaat secretaris Christiaan Potjer het bestuur en mag Felix 
Nordhauzen zich secretaris en penningmeester noemen. Er 
is een forum over agressie en een lezing door Albert Schrik. 
Een initiatief om te starten met trainingen in Loppersum 
wordt al snel stopgezet wegens gebrek aan belangstelling.

1985 
De contributie gaat met vier gulden omhoog tot zestig gulden. 
Aftredende bestuursleden zijn P.J. Lanting en F. Kuperus. Ze 
worden vervangen door Mieke van der Veen - Dijkstra en 
Roel Bellinga. Felix blijft secretaris en penningmeester. Het 
zet hem onder andere aan tot de actie ‘hoog het glas, spek de 
verenigingskas’. Hij nodigt alle leden uit om zoveel mogelijk 
doppen van flessen sterke drank bij hem in te leveren. Ook 
wordt er een sponsorloop gehouden, waarbij slechts elf 
lopers samen 700 gulden binnenhalen. Onder de lopers de 
12-jarige Marcel Bellinga. Het ledental zakt naar 241.

1986
De Aftrap verschijnt voor het eerst deels in kleur. Het 
jaar begint goed met ruim tachtig aanwezigen bij de 
nieuwjaarsreceptie in In den Bellaert van Roel Bellinga. 
Lammert Hummel viert dat hij vijftig jaar lid is. Nordhauzen 
vindt het welletjes als bestuurslid. Luc Piening treedt toe. 
Mieke van der Veen wordt penningmeester en Henk Bijma 
waarnemend secretaris. Voor het eerst worden de namen 

1980 - 1986
roelof luinge maakt de sprong naar het  

betaalde voetbal.   1984

Age de Goede werd in 1983 lid van verdienste.

van twaalf geroyeerde leden gepubliceerd in het clubblad. 
Het ledental blijft met 234 stabiel. Felix Nordhauzen wordt 
lid van verdienste. Roel Bellinga en Jelle Helmsma spannen 
zich in voor het voetbalgebeuren. Gerrit Eeden vervangt als 
spreker CdK Henk Vonhof. Een lezing van Bep Thomas wordt 
door slechts twaalf leden bezocht.

Van oor tot oor
In een zeer beladen streekderby op het Friese 
platteland arbitreerde Joop Schokker geheel op 
zijn eigen manier. Na een omstreden beslissing van 
Joop, was er een heethoofd die Joop met een Mars 
bekogelde. Het projectiel mistte op een haar na zijn 
doel. Even schrikken dus. 

Maar niet voor Joop. Hij koos niet voor het 
verwijderen van de toeschouwer of het staken van 
de wedstrijd. Nee, hij pakte de marsreep uit het gras, 
haalde het papier er af en nam een stevige hap. Joop 
kon niet meer stuk. Het publiek applaudisseerde en 
Joop….die glom van oor tot oor!

Joop Schokker genoot van zijn marsreep.

COVS Noord - voorzitter Johan Erents feliciteert Tjip Teenstra in 1983.



diverse accommodaties
Hoewel er in de loop der jaren diverse 
initiatieven zijn geweest om buiten de 
stad Groningen trainingsfaciliteiten 
te realiseren, is de stad altijd de 
centrale plek gebleven. Trainingen in 
Appingedam/Delfzijl, Loppersum en 
Bedum bleken al snel te weinig mensen 
te trekken. In de stad Groningen was 
altijd wel weer een plekje voor onze 
club. In het verleden werd er nog indoor 
getraind, onder andere in gymzaaltjes 
aan de Hofstraat. In de loop der jaren 
zijn de trainingen naar buiten verplaatst. 
Wel zijn de trainingsvelden van vroeger 
en nu wezenlijk verschillend. Werd er 
vroeger getraind op het gravel bij VVK, 
nu wordt er getraind op het moderne 
kunstgrasveld op sportpark Corpus den 
Hoorn. In de tussenliggende jaren werd 
er ook nog getraind bij Groen Geel in het 
Stadspark (gravel) en later op Corpus 
den Hoorn (gras), op de Esserberg, 

Voetbaltoernooien roemrucht

Van kolengruis tot 
mOdErn kunSTGraS

Eén van de belangrijkste activiteiten van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken door de jaren 
heen is het aanbieden van trainingsfaciliteiten geweest. En nog steeds. Wat is een scheidsrechter  

immers zonder goede conditie? Tal van locaties en zeer uiteenlopende trainers heeft de vereniging in die  
75 jaar voorbij zien komen.  

Roffel, van Gorkum en een hele lange 
periode Frans Hulsebosch. Frans nam 
afscheid in 1992 en kreeg als cadeau 
een boormachine. Toen opvolger Ed 
van Zanten na één jaar al aangaf weer 
te stoppen, keerde Frans snel terug. Hij 
bleef tot de zomer van 2000 vervolgens 
voor de groep staan. Toen de vereniging 
samen met Groen Geel een eigen 
clubhuis realiseerde op Corpus den 
Hoorn, werd een tweede trainingsavond 
in het leven geroepen op de maandag. 
Robert van Dorst nam die trainingen 
voor zijn rekening. Na de verhuizing 
naar GRC werd de maandagtraining 
naar de dinsdag verschoven. 

1e aparte trainerscursus
In de opvolging van Frans Hulsebosch 
werd zelf voorzien, door vier leden 
op de allereerste trainerscursus voor 
scheidsrechters te sturen. De cursus 
wordt in 1999 gegeven door Arend 
Bekhof en wordt gehouden bij onze 
vereniging. De trainingsgroep doet 
dankbaar dienst als ‘oefenmateriaal’. 
Henk Bijma, Robert van Dorst, Johan 
Suurd en Roel Bellinga halen het 
diploma en nemen vanaf 2000 de 
trainingen bij toerbeurt voor hun 
rekening. Uiteindelijk blijven Johan en 
Roel over als vaste trainers, met de 
andere gediplomeerden als reserve.

Sfeer altijd goed
Alles verandert, maar de sfeer is altijd 
gebleven. Gingen we in de beginperiode 
met de hele trainingsgroep en trainer 
Beukema met de kerstdagen een 
voetbalwedstrijd spelen in de Van 
Mesdagkliniek (met na afloop gebak van 

bij Velocitas, op de atletiekbaan in 
het stadspark en zelfs nog even in 
de zaal van De Schakel. Al sinds 
mensenheugenis is de donderdagavond 
de vaste trainingsavond voor de 
arbiters. We waren meestal te gast bij 
een vereniging, maar dikwijls stonden 
ook onze jongens achter de bar. Denk 
aan de jarenlange inzet van Joop 
Schokker en recent de bardiensten bij 
GRC van Bouwe Elzinga. Heden ten 
dage zorgen Valley Dusink en Truus 
Visser voor de gezellige nazit. 

boormachine als 
afscheidscadeau
De trainingen zijn in de loop der jaren 
meestal goed bezocht, mede dankzij 
prima trainers. De zeer verschillende 
karakters lagen prima in de groep 
en zorgden voor nuttige trainingen 
in een prima sfeer. Zo hadden we 
als trainers: Simon Zuidema, Gerrit 

Poul v.d. Vlis), zo werd er later op winterse zondagen gelopen 
in de bossen van Apélbergen. De laatste jaren vormde 
de trainingsgroep het hart van de deelnemers aan het 
Sportweekend Ameland. Bovendien kent de trainingsgroep al 
jaren een eigen spaarsysteem, de zogenoemde lief-en-leed-
pot. Bij zware blessures, geboortes of huwelijken kan er dan 
een attentie worden gestuurd. Met pasen en kerst volgt vaak 
iets lekkers en het potverteren is nog altijd berucht….

De trainingen hebben ook altijd vaste toeschouwers 
getrokken. Het illustreert het feit dat de trainingen, ook 
nu nog, niet alleen gericht zijn op de conditie, maar ook 
bijdragen aan het wij-gevoel en belangrijk zijn voor de 
ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.

De allereerste trainerscursus voor scheidsrechters werd in Groningen gehouden. 
Op de foto onder andere Henk Bijma (staand 2e van links), Roel Bellinga (staand 4e 
van links), Robert van Dorst (zittend links), donateur Henk-Jan Hector (zittend  
3e van links) en Johan Suurd (zittend rechts).

Anno 2008 wordt er serieus en fanatiek getraind. Geen 
partijtje meer voor of na de training, maar op de wedstrijd 
gerichte loopoefeningen. Elke dinsdag en donderdag op 
het moderne kunstgras, met gemiddeld 15-20 deelnemers 
per avond. Met na afloop in het GRC-clubhuis vaak nog 
een gezellige derde helft. En dat zo’n 80-90 keer per 
kalenderjaar. De conditietest is dan meestal ook geen 
probleem! En de sfeer is nog altijd uitstekend….

De COVS organiseert al tientallen 
jaren onderlinge voetbaltoernooien 
op het veld en in de zaal. Door de 
verzakelijking en doordat mensen 
steeds vollere agenda’s krijgen, zijn 
de toernooien de laatste jaren aan 
inflatie onderhevig. Ook Groningen 
en Omstreken is niet van de partij. 

Toch werd er in het verleden menig 
roemrucht partijtje gespeeld. Met 
mooie reisjes en enkele bijzondere 
prestaties. Zo werden we op het veld 
ooit Nederlands COVS-kampioen!

Laatste wapenfeit op voetbalgebied 
was de organisatie van het NK futsal 

(=zaalvoetbal)  op 18 januari 2003. 
Bijna tweehonderd COVS-ers uit 
heel Nederland beleefden in sport-
hal De Marsch in Paterswolde een 
echte COVS-dag. 

Robert van Dorst en Commissaris der Koningin Hans Alders 
openen het NK futsal in 2003.

Het voetbalteam in 1986 voor het Lammert Hummeltoernooi.

Trainer Frans Hulsebosch in actie. 



1987
Simon Schuil wordt de nieuwe secretaris. Het bestuur 
ziet er verder als volgt uit: Garbrand Nienhuis (voorzitter), 
Mieke van der Veen (penningmeester), Herman Alt, Roel 
Bellinga, Henk Bijma en Luc Piening. Alrich Nienhuis wint 
de Johan Roedersbokaal. Naar de KNVB promoveren H.H. 
Steenhuis, L. Mangré, K.J. Kramer en R. Bakker. Er wordt een 
technische avond met de tuchtcommissie van de afdeling 
Groningen gehouden. Roelof Luinge gaat naar de A-lijst van 
het betaalde voetbal.

1988
Het 55-jarig bestaan wordt gevierd met een 
uitzending van Radio Noord vanuit De Schakel. Alle 
Gronings sprekende leden schuiven aan bij Lenie 
’t Hart en Wienus van der Laan. Roel Visscher en 
Henk van Vliet vervangen de bestuursleden Bellinga 
en Piening. De vereniging heeft nu 220 leden. Alrich 
Nienhuis wint opnieuw de Roedersbokaal. Er ontstaat 
onrust in de gelederen omdat vanuit Zeist bepaald 
wordt dat de DSC Noord kleiner moet. Het kost Henk 
van Dijken zijn plaats. Vloedgraven, Hummel en Jaap 
Smit (een training) verzorgen clubavonden. Onze 
vereniging organiseert het districtskampioenschap 
zaalvoetbal.

1989
Willem Wieringa wordt de nieuwe voorzitter. Jantinus 
Meints en Henk van Dijken zijn ook nieuw in het bestuur, 
dat afscheid neemt van Nienhuis, Alt en Mieke v.d. Veen. 
209 mensen zijn nog lid. Nienhuis en Alt worden lid van 
verdienste. Janet Schut wint de Roedersbokaal. Rob de 
Groot verlaat de redactiecommissie. Jack Boven en Roel 
Visscher zijn nu verantwoordelijk voor De Aftrap. Er wordt 
een technische avond gehouden over rapportage.

1990
In februari wordt tijdens een extra ledenvergadering 
besloten om samen met vv. Groen Geel een nieuw clubhuis 
te bouwen op sportpark Corpus den Hoorn. Simon Schuil 
wordt in het bestuur opgevolgd door Robert van Dorst. 
Jantinus Meints wordt secretaris. Het ledental zakt onder 
de 200 en komt uit op 199. Frans Müller wordt lid van 
verdienste. De Roeders spelregelbokaal wordt wederom 
gewonnen door Janet Schut. Berend Talens promoveert 
naar de C-lijst. Op 14 september is de officiële opening van 
ons clubgebouw. Dit nadat er veel werk is verzet door een 
bouwcommissie onder leiding van Garbrand Nienhuis. Er 
komt een beheerscommissie, waarin Nienhuis en Teenstra 
ons vertegenwoordigen. Robert van Dorst en Marcel Bellinga 
starten als nieuwe redactiecommissie. FC Groningen 
– trainer Hans Westerhof legt tijdens een clubavond uit hoe 
hij tegen scheidsrechters aan kijkt.

1991
Ons zaalvoetbalteam wordt gediskwalificeerd wegens 
onsportief gedrag van enkelen tijdens het door ons zelf 
georganiseerde districtstoernooi. Het bestuur neemt 
maatregelen. Wieringa, Van Vliet en Van Dijken verlaten het 
bestuur. Jannes Mulder, Theo Gebbink en Bettus van der 
Horn zijn de nieuwe namen. Roel Visscher wordt voorzitter 
en Gebbink penningmeester. Er zijn 190 leden en Lammert 
Hummel is 55 jaar lid. Er wordt een jubileumcommissie 
geïnstalleerd, bestaande uit Bijma, Teenstra, d’Ancona 
en Nordhauzen. Simon Schuil fluit een wedstrijd om het 
kampioenschap van Nederland. Janet Schut wint opnieuw 
de Roedersbokaal. Naast de donderdagse training wordt er 
ook een training ingevoerd op de maandagavond. Robert van 
Dorst is die avond de trainer. Johan Schouten promoveert 
naar de KNVB.  Voor het eerst in twaalf jaar kan ons toernooi 
om de Lammert Hummelbokaal niet plaatsvinden. 

1992
Klaas Smith gaat als vervanger van Fokko Hoendervanger de 
spelregelvragen in De Aftrap verzorgen. Jannes Mulder doet 
de begeleiding en de aanstelling voor oefenwedstrijden. Dit 
laatste als service aan onze donateurclubs. Bert Kamstra lost 
Henk Bijma af als bestuurslid. Van der Horn vervangt Gebbink 
als penningmeester. Bijma en Schokker worden lid van 
verdienste. Willem Wieringa wint de Johan Roedersbokaal. 
Simon Schuil gaat naar de C-lijst en Roelof Luinge krijgt de 
FIFA-badge. Frans Hulsebosch stopt als trainer en wordt 
opgevolgd door Ed van Zanten. Er is een forumdiscussie met 
Theo Verlangen, Fokko Hoendervanger, Roelof Luinge, Piet 
Wiersma en Theo Michelsen. Mario van der Ende verzorgt 
een lezing en trekt veertig belangstellenden. Er ontstaan 
twee vervelende incidenten als leden ontevreden zijn over 
het promotiebeleid van de KNVB. Het bestuur gaat tot 
schorsingen over en pas na bemiddeling is de ergste kou uit 
de lucht. Maar de schade is aangericht.

Bevrijdend gevoel
Op 21 maart 1981 werd de wedstrijd Volendam - 
Bennekom gespeeld in de top van het zaterdagvoetbal. 
Aan het einde van de rust stuurt scheidsrechter Jannes 
Mulder zijn assistenten naar buiten, om zelf nog even 

1993
Het jubileumjaar begint voor het zaalvoetbalteam vroeg,  
want op 2 januari wordt er deelgenomen aan het NK in 
Sittard. Ze komen niet verder dan de achtste en laatste 
plaats. Op 8 februari wordt, zo blijkt later, één van de laatste 
maandelijkse kaartavonden gehouden. Op 8 maart wordt 
een feestelijke jaarvergadering door 75 leden bezocht. Jan 
Niko de Boer en Garbrand Nienhuis worden benoemd tot 
erelid, terwijl Fokko Hoendervanger, John ten Cate, Poul van 
der Vlis en Jack Smit lid van verdienste worden. Op 13 maart 
volgen een receptie en een groot feest in de businessruimte 
van het Oosterparkstadion. 250 aanwezigen genieten volop. 
Zanger Gordon treedt op. Een grote ledenwerfactie levert 
slechts vijf nieuwe leden op, zodat het jaar met 172 leden 
wordt afgesloten. Frans Hulschebosch keert terug als 
trainer, nadat Ed van Zanten er al na één jaar de brui aan 
geeft. Het toernooi om de Lammert Hummelbokaal wordt 
nu verspreid over meerdere avonden. Tjip Teenstra wordt 
Koninklijk onderscheiden.  

1987 - 1993
het 55-jarig bestaan wordt gevierd met een  

uitzending van radio noord vanuit de Schakel. 
alle Gronings sprekende leden schuiven aan bij  

lenie ’t hart en Wienus van der laan.   1988

Jannes Mulder, hier links op de foto, samen met Lammert Hummel en Fokko Ferwerda.

naar het toilet te gaan. De dienstdoende terreinknecht 
dacht dat de kleedkamer leeg was en sloot keurig af. 
Pas na tien minuten kon Jannes met een bevrijdend 
gevoel naar buiten en ging de tweede helft van start….



In vroeger jaren werd maandelijks 
een clubavond gehouden, de laatste 
jaren wordt er één- tot tweemaal per 
jaar goed uitgepakt. In de beginjaren 
werden de avonden door de 
toenmalige G.V.B. (de huidige KNVB) 
meegefinancierd. Tegenwoordig 
worden vaak sponsoracties met 
bedrijven opgezet.

diverse locaties
De clubavonden en forumdiscussies in 
zowel heden als verleden waren en zijn
altijd een bron van inspiratie geweest. 
De vereniging maakte gebruik van 
uiteenlopende locaties, zoals 
de Harmonie, Bleeker, Amstel Quelle, 
de Schakel, de Groen Geel – kantine, 
later ons gecombineerde clubhuis op 
Corpus den Hoorn en de laatste ruim 
tien jaar in het GRC-clubhuis. Ook 
op trainingsweekenden in Grolloo 
en recenter op Ameland kwamen 
sprekers langs. Soms ook werd een 
seizoensopening samen met andere 

COVS-verenigingen en/of de KNVB 
georganiseerd, in bijvoorbeeld Roden of 
Haren (Astoria).  

Van karel lotsy tot  
ben haverkort
Tal van bekende en minder bekende 
sprekers uit het hele land kwamen 
met plezier naar het noorden om 
een verhaal te houden, over eigen 
ervaringen, de relatie trainer-arbiter, 
fair play, omgaan met agressie, 
spelregels of andere leerzame 
onderwerpen. Daarnaast werden 
regelmatig forumdiscussies gehouden. 
De laatste jaren wordt er met regelmaat 
een reanimatietraining aangeboden. De 
clubavonden werden vaak gehouden 
behoorlijk grote en leergierige groep. 
Maar in de loop der jaren werd met 
enige regelmaat ook geklaagd dat de 
opkomst minimaal was… De laatste 
jaren worden de clubavonden goed 
bezocht.

Bekende sprekers waren Karel Lotsy, 
Cor van Asperen, John Langenus (de 
Belgische arbiter van de allereerste 
WK-finale), Hopster, Dirk Nijs, Karel v.d. 
Meer, mr. Mierman, Ad van Emmenes, 
Klaas Schipper, Frits van Veen, Jacques 
d’Ancona, Bob Spaak, Luch van Nuffel, 
Gabe Westerdiep, Meuleman, George 
Kessler, Brasser, Jan Keizer, Dries van 
Leeuwen, dr. Rozijn, Beltman, Vrieling, 
Oldejans, Atte Bouma, Leo v.d. Kroft, 
Ben Hoppenbrouwer, Bouwhuis, 
Vrieling, Ignace van Swieten, Charles 
Corver, Bouke Draaisma, Henk van 
Dijken, Egbert Mulder, van Ettekoven, 
dr. Brons, Marten Kastermans,  
A van Zon, Jan Esheys, Glaesmaekers, 
Govert van der Borden, Frits Boerema, 

1994
50 leden komen naar de nieuwjaarsreceptie, waar de nieuwe 
omslag van De Aftrap wordt gepresenteerd. De redactie 
neemt voor het eerst een computer in gebruik. Robert van 
Dorst volgt Roel Visscher op als voorzitter. Visscher wordt 
lid van verdienste. Peter Kraan komt in het bestuur. De 
jaarvergadering moet worden geschorst, als een voorstel 
om de contributie met tien gulden te verhogen het niet 
haalt. Er wordt besloten tot een stapsgewijze verhoging. 
De verhoudingen met Groen Geel, partner in het clubhuis, 
blijven moeizaam. Het onderwerp molestaties staat hoog op 
de agenda. Een actie om enkele clubs te boycotten mislukt, 
waarna een extra ledenvergadering wordt gehouden. De 
werkovereenkomst met de KNVB Afdeling Groningen wordt 
opgeschort. In de zomer promoveert Jantinus Meints naar 
de C-lijst. Marcel Bellinga volgt hem op als secretaris. 
Blankenstein en WK-ganger Dolstra verzorgen lezingen. Het 
toernooi om de Lammert Hummelbokaal is een prooi voor 
Gruno. De vereniging telt nog 171 leden.

1995
Het is een slecht verenigingsjaar, waarin het aantal leden 
daalt tot 156. In de zomer ontploft het conflict met Groen 
Geel over het beheer van de kantine. Het wordt voer van 
advocaten. Op 25 augustus dient een door ons aangespannen 
kort geding, waarin wij eisen dat Groen Geel rekening en 
verantwoording aflegt en ons toegang tot de accommodatie 
verschaft. Op 1 september wijst rechtbankpresident Lampe 
vonnis in ons voordeel. De samenwerking is echter over 
en wij wijken uit naar GRC. Een statutenwijziging betekent 
dat de naam van de vereniging van COVS Groningen 
wordt gewijzigd in Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken. Jelle Helmsma wordt lid van verdienste. 
Johan Suurd komt in het bestuur. Op 30 maart komt Fokko 
Hoendervanger te overlijden. Frans Müller wordt in april 
gekozen tot penningmeester van COVS Noord. Bij het 
toernooi om de Lammert Hummelbokaal blijven diverse 
teams zomaar weg. 

1996
Maar liefst 21 teams doen mee aan de spelregelwedstrijden 
voor junioren. De toto/lotto-commissie wordt opgeheven, 

Talloze SPrEkErS van 
naam en faam

Naast belangenbehartiging, faciliteiten, begeleiding en trainingen, is de Scheidsrechtersvereniging ook bekend 
van de zogenoemde technische avonden. Talloze sprekers van naam en faam kwamen in 75 jaar langs om 

hun kennis en ervaring aan de Groninger arbiters over te dragen. Collega’s uit het betaalde voetbal, artsen en 
professoren, voetbaltrainers, bestuurders en vertegenwoordigers van andere sporten, ze kwamen allemaal  

graag een clubavond opluisteren. 

Sietze van Dellen, Frans Derks, Hans 
Nijland, Ron Jans, Albert Schrik, 
Han Berger, Harry Weitering, Bertus 
Rijkhoek, Gerrit Eeden, Bep Thomas, 
Gerard Vloedgraven, C.Prummel, Theo 
Verlangen, Mario van der Ende, Jan 
Dolstra, Jaap Pool, Glenn Pinas, Gerard 
Kemkers, Roelof Luinge, Jantinus 
Meints, politiechef Rob Vos, Ben 
Haverkort en nog vele anderen.

1994 - 1997
de jaarvergadering moet worden geschorst, als 

een voorstel om de contributie met tien gulden te 
verhogen het niet haalt.  1994

omdat er alleen nog via abonnee-lotto meegespeeld 
kan worden. Het jaar staat in het teken van de opheffing 
van de KNVB-afdelingen en de vorming van negen 
districten. Scheidsrechters krijgen te maken met regio-
werkgroepen, waarin we onder andere Ger Faber, Jack 
Smit, Garbrand Nienhuis en Jannes Mulder terugzien. 
Het Lammert Hummeltoernooi verloopt sfeerloos. Het 
nieuwe declaratiesysteem zorgt voor onvrede, net als 
de wedstrijdpakketten. Veel scheidsrechters gaan er op 
achteruit. Ook de software laat de KNVB in de steek. Berend 
Talens is als grensrechter actief op het EK in Engeland. Henk 
Steenhuis fluit de landelijke bekerfinale IJsselmeervogels 
- BVV Verachtert in een vol stadion De Kuip. Later het jaar is 
hij als ‘aankondiger’ van de reclameblokken volop in beeld op 
de nieuwe tv-zender Sport 7. Het aantal leden groeit voor het 
eerst sinds jaren weer, naar 159.

1997
Het onderwerp molestaties staat weer eens hoog op de 
agenda. KNVB en COVS sturen een gezamenlijke oproep 
naar de clubs om een einde aan het geweld te maken. In de 
loop van het jaar worden de declaraties verhoogd naar 25 
gulden per wedstrijd en vijftig cent per kilometer. Een extra 
ledenvergadering besluit definitief te breken met Groen Geel. 
We blijven bij GRC. Er wordt besloten een fair play prijs in het 
leven te roepen. In maart organiseren we op grootse wijze 
de districtsfinale spelregels. In Bedum is alles top: een diner 
voor de jury, een mooi aangeklede ruimte en een pauze-
act. Erik de Vries wordt individueel derde. Het Lammert 
Hummeltoernooi krijgt door de volle voetbalagenda geen 
vervolg. Frans Müller stopt als districtsbestuurder en wordt 
met de COVS-goud onderscheiden. Onder de ogen van TV 
Noord verzorgt Henk Veldmate een training aan het begin 
van het seizoen. Herman Dijk geeft vervolgens een lezing. De 
avond trekt bijna vijftig belangstellenden. Martin Schipper 
volgt Johan Suurd op in het bestuur. Henk Hagenouw 
wordt benoemd tot ‘buitengewoon lid’.  Roelof Luinge fluit 
Ajax – Feyenoord, Jacques d’Ancona wordt Koninklijk 
onderscheiden en Michel Winter is één van de nieuwe leden. 
We sluiten af met 164 leden.

Als bondscoach van de basketballers 
wist Glenn Pinas in 2004 ook de voet-
balscheidsrechters te boeien.

Leo v.d. Kroft en Jacques d’Ancona, 
hier op de foto voor een onderscheiding 
van laatstgenoemde, waren in het 
verleden spreker op clubavonden in 
Groningen.

FC Groningen-directeur Hans Nijland 
was op 27 september 2001 te gast.



2001 
Na tien jaar stopt Bettus van der Horn als penningmeester 
en wordt lid van verdienste. Henk Renken volgt hem op. In 
Paterswolde zorgt de vereniging voor een vlekkeloos verloop 
van het zaalvoetbaltoernooi van COVS Noord. Later het 
jaar winnen de veldvoetballers de fair play prijs. Het derde 
technisch weekeinde op Ameland is opnieuw succesvol. 
Ditmaal vertrekken de 27 deelnemers al op vrijdagochtend. 
Erik de Vries wordt individueel Noordelijk spelregelkampioen. 
Samen met Marcel Bellinga en Alex Traa eindigt hij met het 
team als tweede. Willem Wieringa wint de Roedersbokaal, 
na een barrage met Bart Tjalma en Roel Bellinga. En De Fivel 
is bij de junioren oppermachtig op spelregelgebied. Hans 
Nijland verzorgt een lezing voor zestig belangstellenden 
en de eerste fair play prijs nieuwe stijl is voor Corenos. De 
commerciële commissie zorgt onder andere voor heuse 
verenigingsparaplu’s; van nu af aan houden we het altijd 
droog. Het bestuur hecht aan communicatie, zo wordt er 
een eigen teletekstpagina op NieuwsTV in gebruik genomen 
en verschijnt een eigen presentatiegids. De KNVB schaft 
de leeftijdsgrenzen af, m.u.v. de grens van 70. Er wordt een 
straat vernoemd naar de legendarische Klaas Schipper. Jaap 
Pool vlagt bij de CL-finale Valencia – Bayern München. De 
vereniging telt 162 leden. 

2002
De vereniging kent een ledengroei van twaalf tot 174. En 
bovendien 21 donateurs. Een actief jaar, met de organisatie 
van de Noordelijke spelregelfinale voor de jeugd. In Bedum 
winnen De Fivel en Rianne Stalman. Bij de spelregels voor 
COVS-teams eindigen Traa, Bellinga en De Vries op slechts 
1 punt van Drachten.  Er worden druk bezochte clubavonden 
georganiseerd, met Dick Jol en politiechef Rob Vos. Hij geeft 
als advies: ‘wees warm, vriendelijk en vooral duidelijk!’.  Jol 
is ook te gast bij het technisch weekeinde op Ameland, waar 
41 deelnemers volop genieten. Er worden diverse acties 
gerealiseerd, zoals een PC-project, een zomerjack met 
verenigingslogo en een banketletteractie. Ruim 400 letters 
vinden hun weg naar hongerige magen. De website www.
covs.nl ziet het daglicht en OKVC wint de fair play prijs. Bij 
ZFC Zuidlaren starten we een begeleidingsproject voor 
jeugdige arbiters. Intern is er discussie over het voortbestaan 
van de dinsdagtraining, een enquête volgt. Ruim zeventig 
leden maken gebruik van de nieuwe mogelijkheid de 
vereniging te machtigen voor het innen van de contributie.  
2002 is ook het jaar dat Jaap Pool als vlaggenist actief is op 
het WK in Japan en Zuid-Korea.  Henk Steenhuis en Marcel 
Bellinga mogen fluiten om het Nederlands Kampioenschap 
bij de amateurs.

1998
Tal van clubs ondertekenen het gedragsconvenant. Het is 
nodig, want het geweld op de velden duurt voort. Het noopt 
de COVS tot de ludieke actie ‘Bezint u zich of bezinnen wij 
ons?’. Aan heb einde van het jaar ontstaat een conflict 
tussen COVS en KNVB. Het leidt tot het aftreden van het 
COVS-districtsbestuur, waarin Klaas Smith pas net gekozen 
is. Binnen de vereniging gaat het goed. Het aantal leden 
groeit naar 170, ondanks dat voor het eerst een deurwaarder 
op pad wordt gestuurd. Erik de Vries, Frans Bos en Johan 
Schouten worden vierde bij de spelregelwedstrijden en 
ons voetbalteam wint de fair play prijs. Erik de Vries wordt 
bovendien individueel Noordelijk spelregelkampioen. Een 
actie met de spelregeldiskette is een groot succes. De 
diskette wordt enkele honderden malen besteld.  De Fivel 
wordt tweede bij het NK spelregels voor junioren. Het 
seizoen wordt afgesloten met een voetbalwedstrijd tegen 
de Leeuwarder Scheidsrechtersvereniging, gevolgd door 
een Chinees buffet. Ons initiatief voor de fair play prijs wordt 
districtsbreed overgenomen. Erik de Vries wordt bestuurslid. 
Hij volgt Jantinus Meints op, die na negen jaar afscheid 
neemt. Henk Krans loopt voor de 25e keer met succes de 
coopertest. Berend Talens maakt als assistent mee dat (op 
1 april!) een doel bij Real Madrid – Borussia Dortmund ‘het 
loodje legt’. 

1999
Het jaar begint met het allereerste technisch 
weekeinde op Ameland. 22 leden maken het mee. 
Willem Wieringa en Henk Steenhuis vormen de 
nieuwe commerciële commissie. Onze voetballers doen 
volop mee, maar winnen niet. Op spelregelgebied 
gaat het beter, want maar liefst twee teams plaatsen 
zich voor de districtsfinale. Resultaat: 3e en 6e. 
Onze donateurverenigingen doen met dertien teams 
mee aan de jeugdspelregelwedstrijden, waarin De 
Fivel goed presteert. Herman van Dijk en Henk van 
Voorst verzorgen lezingen. De trainingsgroep vormt 
‘oefenmateriaal’ voor de allereerste trainerscursus 
voor scheidsrechters. Arend Bekhof is docent. Robert 
van Dorst, Roel Bellinga, Henk Bijma en Johan 
Suurd halen het diploma.  Bekhof is ook trainer 
van de betaalde scheidsrechters, die in Groningen 

wekelijks aan hun conditie werken. Robert van Dorst 
fungeert een half jaar als interim bestuurslid van 
COVS Noord en helpt de impasse met de KNVB op te 
lossen. Roel Visscher wordt voorzitter van het nieuwe 
COVS-districtsbestuur, waarin we ook Ger Rijskamp 
terugvinden. Het aantal leden daalt licht naar 167.

2000
Cluborgaan De Aftrap wordt uitgeroepen tot het beste 
COVS-clubblad en wint de Gouden Pen. De veldvoetballers 
missen de districtsfinale op één strafschop en worden derde. 
Alfons de Graaf vervangt Erik de Vries in het bestuur. Roel 
Bellinga wordt aan de commerciële commissie toegevoegd. 
De commissie is actief; ze richten een Club van Honderd op, 
regelen een nieuw voetbaltenue en steken de deelnemers 
aan het technische weekeinde op Ameland in de kleding. 
Minne Modderman spreekt de Amelandgangers toe. De 
nieuwe conditietest (de shuttlerun) trekt veel toeschouwers 
en blijkt niet zwaar te zijn. We zijn opnieuw met twee 
spelregelteams vertegenwoordigd in de Noordelijke finale, 
dit keer goed voor een 2e en 4e plaats. Frans Hulsebosch 
neemt nu definitief afscheid als trainer. 76 leden bezoeken 
een grote clubavond, waar Jaap Pool vertelt over zijn 
ervaringen als assistent bij Euro 2000 en Jacques  
d’ Ancona een lezing verzorgt onder de titel ‘Scheidsrechter, 
rot toch op!’. Tijdens deze avond schaffen veel leden een 
gesponsord trainingspak en sporttas aan en wordt de 
nieuwe verenigingsvlag onthuld. Willem Wieringa wordt 
Scheidsrechter van de Maand in december en Klaas Kramer 
mag een wedstrijd om het kampioenschap van Nederland 
fluiten. Het jaar wordt met 161 leden afgesloten. 

1998 - 2002
Jacques d’ ancona verzorgt een lezing onder de 

titel ‘Scheidsrechter, rot toch op!’  2000

Willem Wieringa (midden) wordt gehuldigd als Scheidsrechter van de Maand, door Robert van Dorst en Ger Rijskamp (rechts).

Het bestuur aan het begin van deze eeuw. Roel Visscher huldigt de leden Talens en Agema in 2002.

Trainen op Ameland, sinds 1999 een begrip.



2003
Op 18 januari wordt het NK Futsal gehouden in Paterswolde. 
Een sportief toernooi, de opening door CdK Hans Alders, live 
muziek, een groot  buffet, 40 vrijwilligers en hoofdsponsor 
John Schokker zorgen ervoor dat er niets boven Groningen 
gaat. Of toch, want ons team eindigt zesde. De KNVB pakt 
het ZFC-project op. Het bestuur roept de KNVB op nu ook 
de grens van 70 jaar af te schaffen. Poolster is winnaar 
van de fair play prijs. Erik de Vries wordt weer Noordelijk 
spelregelkampioen. En de Johan Roedersbokaal wordt 
definitief gewonnen door Willem Wieringa. De nieuwe 
bokaal krijgt echter dezelfde naam. Een ultimatum aan de 
leden om de dinsdagtraining te redden werkt. Schaatscoach 
Gerard Kemkers en FC-coach Ron Jans komen spreken. De 
commerciële commissie regelt voor alle leden een gratis 
badhanddoek en maakt nieuwe trainingspakken mogelijk. 
600 bestelde flessen wijn met logo maken ook die actie tot 
een succes. Het bestuur wordt in kostuum gestoken, Henk 
Steenhuis wordt lid van verdienste en Bertil Postema fluit  
om het Nederlands kampioenschap. Het aantal leden daalt 
naar 172. 

2004
Samen met de KNVB wordt de arbitrage gepromoot 
op het Eurovoetbaltoernooi. Er staat een heuse tent. 
OKVC is opnieuw winnaar van de fair play prijs. Ook 
op spelregelgebied bekende namen: Erik de Vries 
wordt wederom Noordelijk kampioen en Willem 
Wieringa wint ook de nieuwe Roedersbokaal. Twee 
maanden later komt Willem te overlijden. Bondscoach 
basketbal Glenn Pinas spreekt, prikkelt en chargeert 
tijdens een boeiende clubavond en zestien leden doen 
mee aan de eerste reanimatietraining. De Lange & 
Partners maakt een sporttas op wieltjes mogelijk. 
Landelijk ontstaan grote problemen rondom een 
voorgestelde structuurwijziging van de COVS. 
Op sportpark Corpus den Hoorn wordt een nieuw 
kunstgrasveld in gebruik genomen voor de trainingen. 
Onder leiding van Johan Suurd en Roel Bellinga stijgt 
de trainingsdeelname.  De vereniging telt 178 leden. 
Bert Kamstra wordt door de COVS uitgeroepen tot 
Scheidsrechter van de Maand (in januari), Arie Brink 
mag vlaggen bij de erewedstrijd van de honderdjarige 
FIFA en Michel Winter maakt met Eindhoven - 
Volendam zijn debuut in het betaalde voetbal.

2005
Het spelregelteam wordt eindelijk Noordelijk kampioen 
en reikt bij het NK in Breda naar de derde plaats. Erik de 
Vries wordt Noordelijk kampioen en mist de nationale 
titel na een barrage. Marcel Bellinga eindigt bij het NK 
als vierde. Roelof Luinge wint de strijd om het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap en krijgt de bokaal van 
vragenbedenker Klaas Smith. SVMH wint de fair play prijs.  
50 leden reizen mee naar Ameland. Jantinus Meints verzorgt 
een clubavond en voor alle leden is er een gratis T-shirt. 
Ook kan men een trainingspak en sweater voor slechts 15 
euro aanschaffen.  De kleedkamers en douches worden 
opgeknapt. Arie Hulzebos neemt gedwongen afscheid 
vanwege het bereiken van de leeftijd van 70. Het gaat met 
de nodige emoties gepaard. De redactie van De Aftrap laat 
een bewaarnummer van zestig pagina’s verschijnen.  Roelof 
Luinge bereikt een mijlpaal met zijn 600e wedstrijd in het 
betaalde voetbal. Het jaar wordt afgesloten met 180 leden. 

2006
Het Nederlands Kampioenschap Spelregels wordt door 150 
mensen bezocht. In het prachtige Academiegebouw in hartje 
binnenstad presenteert Jacques d’Ancona een spannend 
NK. Erik de Vries, Marcel Bellinga en Alex Traa eindigen op 
slechts zeven punten als tweede. Apeldoorn wint. Individueel 
worden Bellinga en De Vries samen derde. Eerder weten 
ze wel opnieuw de Noordelijke titel te pakken. Het is een 
hectisch jaar, met een nieuwe groepsindeling (piramide) en 
een nieuw rapportagesysteem. Een vertrouwenscommissie 
maakt een nieuwe bestuurlijke start binnen de COVS 
mogelijk. De GRC-jeugd krijgt 16 wedstrijdballen uitgereikt, 
om de start van een begeleidingsproject te vieren.  
Loppersum wint vlak voor de studenten van Forward de 
fair play prijs. En leden maken massaal gebruik van de vier 
vrijkaarten voor FC Groningen, nu de nieuwe Euroborg 
wekelijks te klein blijkt. Op Ameland krijgen vijftig deelnemers 
aan het Sportweekend een communicatietraining. En wat 
blijkt, arbiters zijn overwegend dominante figuren… De 
commerciële commissie regelt nieuwe winterjassen. De 
deelname aan de trainingen stijgt, naar gemiddeld 15 op 

2003 - 2007
het spelregelteam wordt eindelijk noordelijk  

kampioen en reikt bij het nk in breda naar  
de derde plaats.  2005

Het bestuur in 2003, v.l.n.r. Kamstra, Van Dorst, Mulder,  
Bellinga, De Graaf en Schipper. Renken ontbreekt.

dinsdag en bijna 20 op donderdag. Roelof Luinge wint de 
Gouden Kaart als beste scheidsrechter in de eredivisie, 
Marcel Bellinga fluit om het Nederlands kampioenschap en 
Henk Steenhuis neemt afscheid met de presentatie van een 
eigen boek. Er zijn 182 leden. 

2007
Gerrit Veldthuis wordt de nieuwe penningmeester. 
Onze vereniging sponsort Penalty Talent Fever, 
wat in aanloop naar het jeugd-EK in Groningen 
de beste strafschoppennemers onder de Groningse 
jeugd moet opspeuren. 6000 voetballertjes van 70 
clubs doen mee. Ze nemen 33.000 strafschoppen. 
Klaas Smith start met een wekelijkse spelregelvraag 
op het drukbezochte www.amateurvoetbalspel.
nl. Kristian Bakkelo wint de Roedersbokaal, de 
fair play prijs gaat naar Eenrum en de vereniging 
wordt genomineerd voor een bijdrage uit het 
stimuleringsfonds van de Rabobank. De prijs gaat 
echter aan onze neus voorbij. Een grote enquête laat 
zien dat de scheidsrechters zeer positief zijn over 
zowel KNVB als COVS. 81% van de respondenten 
is wel van mening dat de voetbalclubs meer aan 
de veiligheid van scheidsrechters moeten doen. 
Roel Visscher neemt afscheid als voorzitter van 
COVS Noord. Hij maakt nog net mee dat de 
onkostenvergoedingen voor arbiters fors omhoog 
gaan. Steenhuis haalt 2000 euro voor het goede doel 
binnen met een benefietwedstrijd en een groot buffet 
lokt 65 leden naar de kerstsoos. Spreker Haverkort 
trekt ook een volle zaal. De trainingen worden goed 
bezocht en Groningen is viermaal het decor voor een 
(extra) conditietest. Het aantal leden stijgt naar 185, 
naast 51 donateurs, 39 leden van de 50 euroclub en  
80 donateurclubs.

De trainingsgroep heeft veel plezier. Roel Visscher huldigt Frans Müller. Henk Bijma kijkt toe.



voor de wedstrijd aanwezig. Inmiddels 
houdt hij het al 38 jaar vol. Henk is op 
dit moment waarschijnlijk de langst 
fluitende (en nog steeds actieve) 
scheidsrechter van onze vereniging. 
En volgens Henk moet de ideale 
scheidsrechter STOKDOOF zijn en een 
OLIFANTENHUID hebben. Het is maar 
dat u het weet….

Sommige scheidsrechters halen de top, 
anderen houden het puur recreatief. 
Allemaal verdienen ze respect. Zeker 
als zij het decennia lang volhouden! 
Ook onze vereniging heeft in de loop der 
jaren vele toppers gekend. Denk aan 
Klaas Schipper, Bouke Draaisma, Egbert 
Mulder, Henk van Dijken en momenteel 
Roelof Luinge en Michel Winter. 

Maar we kenden minstens zoveel 
leden die wekelijks op lager niveau met 
veel plezier en inzet hun partijtje mee 
hebben geblazen. Eén van deze leden 
was en is onze Henk Krans. De absolute 
top heeft hij nooit behaald, maar hij fluit 
wel nog steeds ieder weekend met veel 
plezier op de Noordelijke velden. Met 
alle steun van zijn vrouw Roelie. De tas 
wordt ieder weekend opnieuw door 
haar ingepakt. 

Henk floot zijn eerste wedstrijd in 1970 
tussen CSVB 2 en Onderdendam 3. Hij 
was bloednerveus en was al 2,5 uur 

Talloze malen werden clubs bezocht 
om uitleg over spelregels te geven of te 
praten over de arbitrage. Vooral leiders, 
trainers en bestuurders behoorden 
dan tot ons gehoor. Ook voor de 
jeugd werd er vaak een spelregelloop 
georganiseerd. Tot enkele jaren geleden 
werd er bovendien actief aan de COVS-
spelregelwedstrijden voor junioren 
meegedaan door jeugdleden van de 
Groninger clubs. De Fivel was midden 
jaren negentig als laatste Groninger 
club echt succesvol.

Op ontspannend vlak werd het 
Lammert Hummeltoernooi voor 
veteranenteams georganiseerd. Het 
toernooi groeide midden jaren tachtig 
zelfs tot een internationaal evenement 
uit, maar werd opgedoekt door de 
volle voetbalkalender. Gekaart werd 
er ook met voetbalclubs. Zo was er 

Contact voetbalverenigingen 
bElanGriJk

Vanaf het prille begin in 1933 heeft de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken waarde gehecht aan 
een goed contact met de voetbalverenigingen in de regio. Dat ook de clubs het belang van de onderlinge contacten 
inzien, blijkt wel uit het feit dat momenteel tachtig voetbalverenigingen uit de gehele provincie Groningen, de kop 

van Drenthe en de Waddeneilanden ons als donateur financieel en moreel ondersteunen.

een jarenlange uitwisseling met de 
supportersvereniging van vv. Roden. En 
de laatste twaalf jaar zijn we elk jaar 
te gast bij voetbalvereniging Omlandia. 
Het verstevigt de banden met de clubs 
uit onze regio!

Ook nu nog is het contact met de 
voetbalverenigingen belangrijk 
en hecht. We begeleiden clubs bij 
de coördinatie en opleiding van 
verenigingsscheidsrechters, verzorgen 
nog steeds instructiebijeenkomsten op 
het gebied van spelregels en talloze 
clubs weten ons te vinden voor arbiters 
voor oefenduels en toernooien, zoals 
de grote toernooien van GVAV en 
Gronitas. Bijzonder is het project met 
de jeugdafdeling van ZFC Zuidlaren, 
waar we een groep jeugdleden met 
opleiding en begeleiding op weg 
hielpen om de eigen juniorenteams te 

fluiten. Het project werd later door de 
KNVB opgepakt en op grotere schaal 
aangeboden. 

Fair play is eveneens een belangrijk  
onderwerp in de contacten met 
clubs. In een grijs verleden werd de 
sportiefste club al jaarlijks gehuldigd, 
maar op een gegeven moment kwam 
daar de klad in. Sinds het seizoen 2000-
2001 is de fair play prijs opnieuw in het 
leven geroepen. 

De winnaars sindsdien zijn:
2000 - 2001 - Corenos
2001 - 2002 - OKVC
2002 - 2003 - Poolster
2003 - 2004 - OKVC
2004 - 2005 - SVMH
2005 - 2006 - Loppersum
2006 - 2007 - Eenrum.

De laatste fair play prijs tot nu toe werd 
door Ben Haverkort (links) en Martin 
Schipper (rechts) uitgereikt aan voorzit-
ter Buikema van Eenrum (midden).

Onze vereniging zorgde vaak voor de arbitrage op grote toernooien, zoals hier voor 
het internationale jeugdtoernooi van GVAV in 1975. Op de foto v.l.n.r. de arbiters 
Helsma, Kop, Rijskamp, Alt, Van Dijken, Raatjes en Marrink.

STOkdOOf en een 
olifantenhuid

Waarom men scheidsrechter wordt is voor veel mensen een groot raadsel. Het antwoord moet de liefde voor de 
voetbalsport zijn. Ze mogen dan vaak beledigd of verguisd worden, het gevoel erbij te horen, het sportieve bezig 

zijn en het plezier in het spelletje zijn dan drijfveren. En iedereen in de voetbalsport mag dankbaar zijn, omdat er 
zonder scheidsrechters een chaos zou ontstaan en voetbal onmogelijk zou zijn.

Henk Krans werd tijdens het Sport-
weekend 2006 onderscheiden door de 
KNVB. Hier staat hij links op de foto, 
samen met journalist Dick Heuvelman 
en scheidsrechterscoach en trainer 
Johan Suurd.

Arbiter voert actie
Scheidsrechter Simon Buurlage had er schoon genoeg van dat scheidsrechters steeds vaker werden bedreigd 
door agressieve voetballers en supporters.Hij begon in de jaren tachtig een éénmansactie. Voor 800 gulden liet 
hij 500 grote posters drukken met de tekst: LUCHT GERUST UW HART, MAAR BLIJF AF VAN DE MAN IN HET 
ZWART! 

Simon, die toen zelf in de 3e klasse floot, vond het 
verschrikkelijk wat er in die tijd gaande was op het 
voetbalveld. Simon hoopte dat de actie mensen aan 
het denken zou zetten. Er zijn tegenwoordig nog steeds 
kantines waar de poster hangt. Op de fraaie poster 
stond Simon niet zelf afgebeeld, maar zijn collega 

Jelis Pot die destijds 1e klasse KNVB floot. Hij stond 
op de foto samen met zoon Richard Buurlage, die met 
gebalde vuist arbiter Pot aankeek. De actie haalde alle 
kranten.

in henk krans eren we al die 
scheidsrechters die ooit lid 
waren van onze vereniging!



1933 - 2008


