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Algemeen jaarverslag 2012

Algemeen jaarverslag 2012 van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

2012 is een veelbewogen en druk verenigingsjaar. Het is het jaar dat wordt afgesloten met 
een nationale discussie over respect op en rond het voetbalveld naar aanleiding van de dood 
van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere. Wij mengen ons in die discussie met de 
oproep ‘neem je verantwoordelijkheid!’ aan alle betrokkenen bij de voetbalsport. Daarnaast 
is 2012 het jaar dat we een streep zetten onder een langslepend geschil met Groen Geel, 
we ons tweemaal sterk maken voor een goed doel, we twee grote clubavonden met Danny 
Makkelie, Bas Nijhuis en Coen Droste als sprekers organiseren en enkele nieuwe sponsors en 
samenwerkingspartners kunnen presenteren. 2012 is ook het jaar dat Sam Dröge Noordelijk 
spelregelkampioen wordt en drie leden hun debuut in het betaalde voetbal maken. Helaas 
nemen we afscheid van erelid Tjip Teenstra. Het jaar 2012 in het kort!

Bestuurssamenstelling
In maart 2012 wordt Marcel Boekholt benoemd tot nieuwe penningmeester. Martin Schipper 
neemt zijn taken als vice-voorzitter weer ter hand, terwijl Marc van der Haak als aspirant-lid 
aan het bestuur wordt toegevoegd. Hij volgt Alfons de Graaf op, die na twaalf jaar trouwe 
dienst afscheid neemt. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 5 maart als volgt uit 
(tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid (vanaf mei 2012).

Samenstelling commissies
Henk Steenhuis neemt in maart 2012 afscheid als actief lid van de commerciële commissie. De 
commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Johan Suurd, Cindy Suurd en 

Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Johan Suurd 
- kascommissie: Freek Vandeursen, Kees Lokken en Jacob Cleveringa, reserves Peter 

Kraan en Daniël Marree. 



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 1                              (maart 2013)

29

Zonder respect geen voetbal
In december komt vader en clubgrensrechter Richard Nieuwenhuizen na molestatie door 
enkele jeugdspelers te overlijden. Het zorgt voor een ongekende golf van verontwaardiging 
in Nederland. De KNVB besluit het weekeinde erop niet te voetballen en clubs organiseren 
massaal bijeenkomsten in het teken van ‘hoe nu verder?’. Het collectieve bewustzijn dat er 
iets moet gebeuren is nog nooit zo sterk geweest. In die eerste week wordt ook onze mening 
gevraagd door clubs en media. We zijn bij een aantal bijeenkomsten aanwezig. We besluiten 
het onderwerp ‘respect’ tot hoofdthema voor 2013 te maken en lanceren meteen een 
pamflet met een oproep aan alle betrokkenen bij de voetbalsport onder de noemer ‘neem 
je verantwoordelijkheid!’. In dat pamflet doen we concrete suggesties aan spelers, trainers, 
toeschouwers, bestuurders, KNVB, politiek en ook aan scheidsrechters. Het pamflet krijgt veel 
aandacht. Op onze website richten we een speciale respectpagina in, waarop we onder andere 
een aantal clubvoorzitters aan het woord laten over het thema.

Dat agressie op de velden helaas nog voorkomt, blijkt ook al eerder in 2012. Enkele leden 
krijgen ermee te maken. Zo wordt één van onze leden gemolesteerd tijdens een toernooi in 
Denemarken. Een ander lid wordt nogal ongefundeerd door een clubvoorzitter beschuldigd 
van discriminatie. In februari ontstaat ophef over de geringe strafmaat van justitie voor enkele 
supporters die in 2011 thuis bij onze secretaris voor ophef zorgden. Ze komen eraf met een 
geldboete van 210 euro. Het leidt zelfs tot Kamervragen aan de minister.  

Fair play prijs in het teken van Remco4Life
In 2012 reiken we tweemaal de fair play prijs uit. Dat heeft te maken met het feit dat 
de ranglijst over 2010-2011 pas laat beschikbaar is. FC Grootegast wordt in april tijdens 
de clubavond met Danny Makkelie in het zonnetje gezet als winnaar. In oktober wordt 
voetbalvereniging Niekerk gehuldigd als sportiefste vereniging over het seizoen 2011-2012. 
Die uitreiking staat grotendeels in het teken van de elfjarige Remco Togtema uit Niekerk, 
die ernstig ziek is en aangewezen is op een dure behandeling in de Verenigde Staten. De 
dorpsgemeenschap zamelt massaal geld in en daaraan dragen wij een steentje bij door ook 
een bedrag te doneren, een collecte te houden op de clubavond met Bas Nijhuis en Coen 
Droste en via onze kanalen aandacht voor de actie te vragen.

Voetballers in actie voor goede doel
Op 22 juni komt er voor het eerst in jaren een team van voetballende leden van onze 
vereniging in actie. Op initiatief van Christian Mulder speelt het gelegenheidsteam tegen De 
Heracliden 2. Het is onderdeel van een 24-uurs-wedstrijd voor Spieren voor Spieren. Een goed 
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doel waarvoor De Heracliden het hele jaar al geld heeft ingezameld. Om aan de wedstrijd mee 
te doen moet elke speler een bijdrage betalen. Onze vereniging zorgt voor een verdubbeling 
van dat bedrag. De wedstrijd wordt met 3-1 verloren, maar de voetballers hebben de smaak te 
pakken. Tijdens de 24-uurs-wedstrijd komen diverse leden ook als scheidsrechter in actie. 

Eind aan geschil Groen Geel
In het voorjaar komt een einde aan een langslepend geschil met Groen Geel over het 
toenmalig gezamenlijke clubhuis op Corpus den Hoorn. De volledig veranderde en weer 
bloeiende voetbalvereniging neemt haar verantwoordelijkheid en lost de zaken in overleg op. 
Op 12 april ondertekenen we een overeenkomst waarin onder andere een betaling van 
€ 7.000,- door Groen Geel aan onze vereniging is opgenomen. We informeren leden en media. 
Groen Geel en onze vereniging stellen ‘blij dat te zijn dat we het verleden kunnen laten rusten 
en weer naar de toekomst kunnen kijken’. 

KNVB weet ons ‘scheidsrechtershuis’ steeds beter te vinden
De verstandhouding met de KNVB is ook in 2012 prima te noemen. De lijnen zijn kort en het 
wederzijds begrip groot. Twee grote clubavonden worden ook via de digitale nieuwsbrieven 
van KNVB afdeling scheidsrechterszaken onder de aandacht gebracht. De KNVB weet 
bovendien het GRC-clubhuis als ‘huis van de scheidsrechters’ steeds beter te vinden. Naast 
enkele maatwerkbijeenkomsten en een RSC-meeting, worden ook een SO-II en BOS in het 
clubgebouw gehouden.  

COVS: geen basis voor intensieve samenwerking
Binnen COVS Noord maken we ons sterk voor het verkennen van mogelijkheden voor 
vergaande samenwerking of zelfs fusies tussen COVS-verenigingen. De commissie toekomst 
van COVS Noord trekt halverwege het jaar de conclusie dat het aan ‘de echte wil’ ontbreekt. 
Wij onderschrijven dat en vinden het jammer. Verkennende gesprekken met de groepen 
Veendam, Oost Groningen en Centraal Drenthe maken ons duidelijk dat er slechts een 
beperkte samenwerking mogelijk is. Alleen de COVS-verenigingen Hondsrug en Zuidoost 
Drenthe tonen op dit gebied daadkracht en gaan op in een nieuwe vereniging.

Het gelegenheidsteam 
dat onder de naam REF 

United met 3-1 verliest
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Binnen COVS-land moeten we afscheid nemen van Eddy Spraakman en Bert Zwols, 
respectievelijk voorzitter van COVS Meppel en secretaris van Zuidoost Drenthe. Zij overlijden 
na een ziekbed. We verliezen in hen twee gedegen, betrokken en loyale bestuurders.

Sporthuis Winsum op valreep gepresenteerd 
Op de valreep presenteren we in december sportspeciaalzaak Sporthuis Winsum als nieuwe 
sponsorpartner. Meteen wordt een openingsactie voor leden gepresenteerd. Daarnaast 
kunnen leden vijftien korting krijgen bij aankopen in de winkel. Een mooie faciliteit voor onze 
leden.

Sporthuis Winsum wordt benaderd nadat sportzaak Willy Loos failliet gaat. Willy Loos wordt 
eerder in april gepresenteerd als sponsor. In het begin van de zomer bieden ze diverse 
scheidsrechterstenues aan voor een actieprijs. Zo’n vijftig leden van onze en van andere 
scheidsrechtersverenigingen maken gebruik van deze actie.

Ondanks de economische crisis blijft het aantal adverteerders op peil, een groot compliment 
voor onze commerciële mensen onder aanvoering van Henk Steenhuis.

Fysiosportief sportmedische partner
Begin december presenteren we fysiosportief Groningen als sportmedische partner. Ter 
introductie bieden ze leden een gratis fittest aan. Onderdeel van de begeleiding is een korting 
op het gebruik van hun trainingscentrum, gratis gebruik maken van het blessurespreekuur en 
ondersteuning door middel van advies en preventie. 

Reanimatietraining opnieuw nuttig
De reanimatietraining op 6 februari is opnieuw zeer nuttig voor de 13 deelnemers. Docent 
Wim Grimberg zorgt voor een praktijkgerichte en leerzame training. De training is inmiddels 
een vast onderdeel op onze jaarkalender.

Joop Veldhuis van Sporthuis 
Winsum (links) en Robert van Dorst 
ondertekenen het sponsorcontract
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Danny Makkelie, Bas Nijhuis en Coen Droste trekken veel volk
‘Wat veel volk ja,’ zegt iemand als hij op 2 april de clubavond met 
internationaal scheidsrechter Danny Makkelie in het Hampshire 
hotel in Groningen bezoekt. Makkelie zorgt voor een eerlijk, 
ontspannen en zeer leerzaam betoog. Zo’n 120 belangstellenden 
uit het hele district bezoeken de avond. Later in het jaar trekt de 
roadshow van het duo Bas Nijhuis en Coen Droste zo’n honderd 
mensen naar het Hampshire hotel. Met de nodige humor zorgen 
ze op 29 oktober voor een onderhoudende avond.

Smakelijke afsluiting kalenderjaar
Het verenigings- en kalenderjaar 2012 wordt zaterdag 22 december op gezellige en smakelijke 
wijze afgesloten met de jaarafsluiting. Er wordt een Chinees buffet geserveerd. Roely Krans is 
de beste bij het sjoelen, Having Steenhuis gooit de dartpijltjes het beste en Simon Schuil wint 
het klaverjassen. Er zijn ruim vijftig aanwezigen.

Kaarters winnen opnieuw in Ten Boer
Vrijdag 13 april is geen ongeluksdatum voor onze kaarters, want ze winnen de jaarlijkse 
kaartavond bij en van vv. Omlandia in Ten Boer opnieuw. Na zestien jaar is de tussenstand nu 12-4. 
Beste kaarters is onze Geert Ellens, voor Omlandiaan Thijs Hoving en voor Jan Niko de Boer.

Seniorensoos stabiele factor
De in 2011 in het leven geroepen seniorensoos vertoont in 2012 stabiliteit. Een redelijk vaste 
groep oudere en oud-leden verzamelt zich elke tweede maandag van de maand in het GRC-
clubhuis. In de maanden juni, juli en augustus slaan ze over. Op 14 mei sluiten ze ‘het seizoen’ 
af in het wokrestaurant in het stadspark. In 2012 zijn Jan Niko de Boer en Garbrand Nienhuis 
‘de trekkers’ van deze voorname club. 

Bas Nijhuis 

De seniorensoos sluit het seizoen 
in mei af met een bezoek aan 

wokrestaurant stadspark
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Jaarvergadering: Age de Goede zestig jaar lid
De jaarvergadering op 5 maart verloopt zeer vlot. Binnen twee uur, inclusief pauze, sluit 
voorzitter Robert van Dorst de vergadering alweer. Marcel Boekholt wordt penningmeester, 
KNVB-bestuurder Minne Modderman spreekt lovende woorden en Age de Goede wordt 
gehuldigd omdat hij al zestig jaar lid van de COVS is. Klaas Smith en Alex Traa worden als 
trouwe vrijwilligers in de bloemen gezet.

Bert Volders wint opnieuw Roedersbokaal
Het Johan Roeders spelregelkampioenschap is opnieuw een prooi voor Bert Volders uit 
Bedum, hoewel hij er een barrage met Henk Steenhuis voor nodig heeft. In de categorie niet-
leden wint Colin Prooi uit Hellevoetsluis. 

Sam Dröge Noordelijk spelregelkampioen
Op 27 april kroont Sam Dröge zich tot individueel Noordelijk spelregelkampioen. Onze twee 
deelnemende teams eindigen als derde en vierde, achter Drachten en Centraal Drenthe. 
Drachten scoort 245 punten. Ons team met Sam, Robert de Wit en Marije Deuring komt tot 
209 punten, terwijl Paul Lips, Luuk van Dijk en Wouter Horst tot 186 punten komen.

Sportweekeinde Ameland: huiskamergevoel terug
Ruim veertig leden vermaken zich van 13 tot en met 15 januari prima op Ameland. Er wordt 
fanatiek getraind en gefietst/gewandeld, er is aandacht voor spelregels, Robert de Wit verzorgt 
een workshop communicatie en Alex Traa wint een heuse sportquiz. De groep is voor het eerst 
te gast in het centraal gelegen hotel Ameland van Marco en Simona. En in dat hotel vinden 
we het ‘huiskamergevoel’ terug van eerdere jaren op het waddeneiland. Henk Steenhuis, 
Alfons de Graaf en Johan Suurd kunnen terugkijken op een prima georganiseerd en verlopen 
weekeinde.

Onze spelregelteams na de 
Noordelijke finale
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Nieuwe trainingspakken
In december worden via de website nieuwe trainingspakken aangeboden. Mede mogelijk 
gemaakt door hotel Ameland. De trainingspakken vinden gretig aftrek. In de loop van 2012 
worden diverse clubartikelen verkocht en wordt de voorraad zoals gepland teruggedrongen.

Johan Suurd neemt afscheid
Johan Suurd verhuist in de zomer naar Eindhoven en neemt 31 mei afscheid als trainer van 
onze vereniging. Uit de massale opkomst die avond, de vele mooie woorden en bijzondere 
cadeaus blijkt de enorme waardering voor Johan. Bert Kamstra en Henk Steenhuis worden als 
vervangers aan de ‘trainingsstaf’ toegevoegd. 

De trainingen worden in 2012 iets minder bezocht. De dinsdagtrainingen trekken gemiddeld 
10,9 deelnemers. Dat was in 2011 nog 11,3. Op donderdag trainen gemiddeld 21,5 leden, 
een achteruitgang in vergelijking met de 24,2 van het jaar ervoor. Nieuw is de opzet van de 
zomertrainingen. In de maanden juli en augustus wordt er elke donderdagavond op kunstgras 
getraind. Een succes, getuige de gemiddelde opkomst van 16,3. 

In totaal worden er 72 trainingen georganiseerd. Roel Bellinga geeft met 31 keer de meeste 
trainingen, gevolgd door Bert Kamstra (20 keer), Johan Suurd (16 keer) en Henk Steenhuis 
(viermaal). Eenmaal verzorgt Marcel Boekholt de training. 

De trainingsgroep op 31 mei bijeen voor de laatste training van Johan Suurd
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Onzekerheid over toekomst sportpark
In 2012 wordt veel gesproken over de toekomst van het sportpark Corpus den Hoorn. Dat 
heeft alles te maken met de plannen het toekomstige trainingscentrum van FC Groningen op 
Corpus te vestigen. Voor onze positie heeft dat geen directe gevolgen. Voor medebewoner 
Gronitas wel. De onderhandelingen lopen in 2013 nog door. Wij participeren, deels via GRC 
Groningen, in enkele bijeenkomsten.

Cluborgaan voorziet nog steeds in behoefte
Ondanks de opkomst van nieuwe media blijft ons cluborgaan De Aftrap in een behoefte 
voorzien. Het blad verschijnt in 2012 vijfmaal en kent tal van achtergrondverhalen, verslagen 
van activiteiten en portretten van leden. Vaste medewerkers zijn columnist Tiamo en 
spelregelman Klaas Smith, terwijl Ger Rijskamp en anderen voor vele mooie foto’s zorgen. Het 
blad wordt vormgegeven door Marc Hut van Haan drukkerij in Bedum. Daar wordt ook het 
blad gedrukt. Dankzij Henk Steenhuis telt het blad tal van advertenties. Bert Kamstra zorgt 
voor de organisatie, terwijl Marcel Bellinga de redactie voert.

Website steeds beter bezocht
De website www.covsgroningen.nl wordt in 2012 door maar liefst 12.657 unieke bezoekers 
bekeken. Deze zijn goed voor 33.714 bezoeken en 86.531 bekeken pagina’s. Bijna 64 procent 
bekijkt de site vaker en de groep regelmatige bezoekers (minimaal 12 keer per jaar) bedraagt 
maar liefst 2500 personen. Vanaf de start in de zomer van 2010 heeft de site op 31 december 
2012 26.682 unieke bezoekers getrokken. Een groot deel komt rechtstreeks op onze site 
terecht, daarnaast zijn google (als zoekmachine) en de verwijzende sites facebook, twitter, 
covs.nl en tweenul.nl belangrijke bronnen. In de maand december wordt de site het best 
bezocht. De vijf dagen dat de site het best wordt bezocht zijn achtereenvolgens 19 juli, 4 
december, 6 december, 8 juni en 17 december.

Aan de website zijn een fotowebsite en documenten-site gekoppeld, waarmee we ons 
actuele fotoarchief (flickr.com) en ons clubblad (calameo.com) digitaal ontsluiten. In onze 
maandelijkse digitale nieuwsbrieven lichten we de belangrijkste nieuwtjes eruit en verwijzen 
voor meer informatie naar de site. Dat doen we ook via ons twitteraccount @COVSGroningen 
en de in 2012 nieuw opgezette facebookpagina facebook.com/covsgroningen. 

Debuut aantal leden in betaald voetbal
Enkele leden maken hun debuut in het betaalde voetbal. Frans Ozinga (Telstar – FC Oss) en 
Nick Stuifzand (Dordrecht – AGOVV) doen dat als assistent-scheidsrechter op 6 april. Siemen 
Mulder fluit op 19 oktober FC Oss – Fortuna Sittard, nadat hij in de zomer gepromoveerd is 
naar de masterclass betaald voetbal. Diezelfde promotie is er voor Frans en Nick als assistent. 
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Freek Vandeursen promoveert in maart als junior assistent-scheidsrechter naar het betaalde 
voetbal en maakt 5 oktober met NEC – ADO Den Haag zijn debuut in de eredivisie. Naast deze 
debutanten zijn ook Jochem Kamphuis, Richard Brondijk en Arie Brink op het hoogste niveau 
actief.

Gert-Jan Bakker naar landelijke lijst, drie leden naar groep 1
Gert-Jan Bakker promoveert naar de landelijke lijst (topklasse), terwijl Joachim Will, Christian 
Mulder en Marcel Boekholt naar groep 1 weten te promoveren. Er is ook promotie voor Jurjen 
Kaper, Robert de Wit, Theo Beijert, Jantinus Meints, Henk Steenhuis, Marja Adema, Danny 
Meiring, Wouter Horst, Victor Ris, Jan de Jong, Carim Mesbah (donateur), Bob Dröge, Jan 
Groenewoud, Jules Michel Ndjialeu, Frits van Hell, Jan-Willem Bouw, Eeuwe Aardema, Mels 
Klabbers, Jurgen Geertsema en Ben Dröge.

Diverse leden fluiten en vlaggen bij beslissingswedstrijden en finales. Zo mag Siemen 
Mulder de finale van eurovoetbal leiden en neemt Marcel Bellinga afscheid met de 
beslissingswedstrijd WHC –DETO om het kampioenschap in de hoofdklasse én de Noordelijke 
bekerfinale Genemuiden – Staphorst. Bij die laatste wedstrijd neemt ook Albert Oost (als 
assistent-scheidsrechter) afscheid.

KNVB-goud voor Albert Oost
Albert Oost wordt op 22 mei onderscheiden met de gouden speld van de KNVB. Eerder in het 
jaar, op 20 februari, is er de zilveren KNVB-speld voor scheidsrechters voor onze leden Wiebe 
Wolda, Jack Hindriksen en Marcel Boekholt.

 Joachim Will 
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Afscheid van erelid Tjip Teenstra
Op 30 mei komt ons erelid Tjip Teenstra op 78-jarige leeftijd te overlijden. Teenstra heeft een 
indrukwekkende staat van dienst opgebouwd bij onze vereniging, de landelijke COVS en bij 
FC Groningen. Teenstra is tussen 1958 en 1983 onafgebroken actief voor onze vereniging, 
in diverse functies. Zo is hij van 1976 – 1983 voorzitter. Op 3 juni volgt een indrukwekkende 
afscheidsdienst.

Op 7 januari komt Felix Emmerink te overlijden, hij is pas 68 jaar. Felix Emmerink is dan 46 jaar 
lid van onze vereniging. Op 28 september overlijdt oud-lid Jan Stäbler.

Lichte daling aantal leden
Het aantal leden daalt licht, maar met 202 leden blijven we de grootste COVS-vereniging van 
Nederland. Een jaar eerder telt de vereniging nog 207 leden. Tegenover 17 nieuwe leden staan 
22 opzeggingen. Het stoppen als scheidsrechter en verhuizingen zijn de belangrijkste redenen 
om op te zeggen. 

Minder donateurs
Het aantal donateurs daalt met vijf (1 nieuwe donateur, 6 opzeggingen). Op 31 december 2012 
hebben we 56 individuele donateurs. Daarnaast zijn 89 voetbalverenigingen als donateur aan 
ons verbonden, een daling van één vereniging.

Secretariaat: veel digitaal
Het secretariaat verwerkt in 2012 541 ingekomen stukken en doet 436 stukken de deur uit. 
Fors meer dan het jaar ervoor (365 om 262 stukken). Het overgrote deel gaat via de mail of site.

Neem je verantwoordelijkheid!
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2012. Het was op zich een prima verenigingsjaar, 
met het continueren van bestaande, succesvolle activiteiten, het uitbreiden van onze 

Tjip Teenstra, hier links op de foto 
met wijlen Lammert Hummel, komt 
30 mei te overlijden.



38

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 1                                (maart 2013)

faciliteiten met sportmedische ondersteuning, boeiende clubavonden en een stabiel aantal 
sponsoren. Bovendien wordt onze stem gehoord in een belangrijke discussie als die rondom 
het respect op de velden. De lichte daling van het aantal leden en de dalende opkomst op 
de trainingen zijn jammer, maar niet erg. Het overlijden van Richard Nieuwenhuizen maakt 
dat we ook met een triest gevoel op 2012 terugkijken. Voor de toekomst moet iedereen in 
de voetbalsport zijn verantwoordelijkheid nemen. Zonder respect immers geen voetbal! Dat 
geldt ook voor onze vereniging en voor ons als scheidsrechters. Dus neem in 2013 (en daarna) 
je verantwoordelijkheid als scheidsrechter en als verenigingslid. Samen kunnen we het goede 
gevoel binnen onze vereniging in het lustrumjaar 2013 voortzetten en samen kunnen we een 
bijdrage leveren aan een voetbalwereld vol positieve emotie en respect. 

Marcel Bellinga, secretaris

In 2012 wordt er gedurende 
de zomerperiode voor het 
eerst op kunstgras doorge-
traind. 
De zomertrainingen blijken 
een succes.


