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Algemeen jaarverslag 2014
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Het verenigingsjaar 2014 kan worden gekarakteriseerd met de woorden consolideren, 
ontwikkelen en toekomstgericht. We hebben waar mogelijk en nodig onze 
gewaardeerde werkzaamheden en activiteiten voortgezet én hebben tegelijk met 
oog op de toekomst diverse zaken ontwikkeld. En dus roeren we ons in 2014 opnieuw 
over het onderwerp ‘respect’, organiseren we activiteiten als het technisch weekeinde, 
de trainingen en de reanimatietraining én zijn we waar nodig als begeleider en 
belangenbehartiger op pad. Met oog op de toekomst gaat veel (overleg) tijd in de 
vernieuwing van het sportpark zitten, wordt gestart met het vernieuwen van onze 
website en volgen drie leden met succes de trainerscursus. 2014 is ook het jaar van 
de Noordelijke spelregeltitel voor ons spelregelteam, de geslaagde clubavond met 
bondsvoorzitter Michael van Praag, de derde plaats op het NK zaalvoetbal, onze open 
brief over respect en de vernieuwing van clubblad De Aftrap. 2014 in vogelvlucht!

Bestuurssamenstelling

Het bestuur blijft in 2014 ongewijzigd. Na de jaarvergadering van 3 maart ziet het er 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 (lid sinds 1997, penningmeester 2010-2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud én speciale projecten (vanaf 
mei 2012 aspirant, benoemd in 2013).

Samenstelling commissies

De commissies zijn na de jaarvergadering in april als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Roel Bellinga (trainers), 

Jannes Mulder (algemeen), Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt 
(allen technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken);

- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Roel Visscher, Felix Nordhauzen, Garbrand Nienhuis en reserves Ate 

Jongeling en Bert Volders. 

Michael van Praag tijdens clubavond: ‘je moet respect geven!’

Op maandag 20 november is KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag te gast bij onze 
vereniging. Voor ruim 120 belangstellenden verzorgt hij een boeiend en openhartig 
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betoog. Hij geeft zijn visie over de arbitrage in Nederland (‘die is prima’), geeft aan voor 
de inzet van technische hulpmiddelen te zijn en schetst de maatregelen op gebied 
van meer respect en fair play. Daarover zegt hij onder andere ‘dat je respect moet 
geven,’ zodat de kans dat je het terugkrijgt groter is. Een opmerking dat hij verwacht 
dat er in Nederland binnen twee jaar een experiment start met de inzet van een 
videoscheidsrechter, wordt daags na de clubavond door alle media opgepikt. Een heuse 
primeur!

Fair play prijs voor ZFC Zuidlaren

Tijdens de clubavond met Van Praag reiken we de fair play prijs 2013-2014 uit aan ZFC 
Zuidlaren. Ze blijken ook bij de COVS-groepen Veendam en Centraal Drenthe deze prijs 
te hebben gewonnen. In het districtsklassement staan de sportieve Drenten op plek 2. 
In de ranking van onze bijna donateur-voetbalverenigingen staan ze eerste, net voor 
Lycurgus en Zuidhorn. ZFC toont zich terecht trots op de prijs, die in ontvangst wordt 
genomen door twee jeugdige leden. 

‘We zijn er nog lang niet!’

Aan het begin van de ‘week van de Scheidsrechter’ in oktober lanceren we een open 
brief aan voetbalverenigingen en voetballiefhebbers. Onder de kop ‘we zijn er nog 
lang niet’ staan we stil bij de positieve ontwikkelingen op het gebied van respect 
en fair play sinds het tragische incident in Almere. We schetsen ook de punten die 
nog verder verbeterd moeten worden. We roepen op tot bezinning. Een citaat uit 
de brief: ‘De Week van de Scheidsrechter wordt vaak gebruikt om de scheidsrechter 
in het zonnetje te zetten. Een leuk en gewaardeerd gebaar uiteraard. Maar wat de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken betreft zou het nog mooier zijn als 
we deze bijzondere week gebruiken om na te denken over respect en fair play en wat je 
daar zelf als speler, toeschouwer, scheidsrechter, bestuurder, assistent-scheidsrechter, 
trainer, leider of clubreporter aan kunt bijdragen. Vlag eerlijk, zorg voor neutrale 
berichten op de clubsite, accepteer geen verbaal of fysiek geweld van je medespeler of 
clublid, geef zelf het goede voorbeeld. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog 
lang niet. En iedereen moet nu toch weten: zonder respect geen voetbal!’

Michael van Praag
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De oproep wordt door andere scheidsrechtersverenigingen overgenomen, wordt door 
diverse voetbalverenigingen onder leden verspreid en krijgt ook aandacht in de media.

Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: meer waarnemers in B-categorie

Ook op andere momenten in het jaar vragen we aandacht voor het onderwerp ‘respect’.  
Zo pleit voorzitter Robert van Dorst tijdens een ongedwongen nieuwjaarsinstuif op 4 
januari voor de inzet van meer waarnemers in de B-categorie, om zo clubs te dwingen 
meer maatregelen te treffen ter bevordering van respect en fair play.  De instuif wordt 
bezocht door ruim veertig leden.

Amateurconvenant FC Groningen

Ook in 2014 is onze vereniging aangesloten bij het amateurconvenant van FC Groningen. 
Convenantpartners kunnen profiteren van aanbiedingen van de FC, maar daarnaast 
staat uitwisselen van ervaringen en kennisdeling centraal. Zo zijn we aanwezig bij 
een sportmedische avond en bij de door de FC en KNVB gezamenlijk georganiseerde 
‘technische’ avond op 29 september. Daar onder andere aandacht voor respect en fair 
play. In de jaarlijkse presentatiegids van het convenant wordt ook onze vereniging voor 
het voetlicht gebracht. Het eerste exemplaar van de gids wordt door FC Groningen – 
directeur Hans Nijland aan onze bestuursleden Marc van der Haak en Martin Schipper 
uitgereikt. Een leuk gebaar!

Goed voorbeeld doet volgen?

Op diverse momenten spreken we voetbalverenigingen aan op bijvoorbeeld 
ongenuanceerde berichten op de clubsites. We besteden ook aandacht aan 
de goede voorbeelden. Zo zijn we aanwezig bij de uitreiking van het ARAG 
scheidsrechterscertificaat aan voetbalvereniging Gorecht, op 14 november. We prijzen 
de club en bieden een wedstrijdbal aan. We noemen Gorecht een goed voorbeeld en 
spreken de hoop uit dat andere clubs zullen volgen. 

Namens Gorecht neemt 
Martin Schipper (rechts)
een wedstrijdbal in ontvangst 
van Marcel Bellinga
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Goede spelregelkennis als basis

Een goede spelregelkennis kan bijdragen tot meer begrip en respect op de velden, 
zo is de heersende gedachte. Wij dragen daar ook in 2014 graag aan bij. Zo verzorgen 
we bij diverse verenigingen een instructieavond. Klaas Smith gaat een aantal keren 
op pad, net als portefeuillehouder Marc van der Haak, die met moderne middelen 
verenigingsscheidsrechters van Geel Geel bijspijkert. Sam Dröge en Marije Deuring 
helpen de B-junioren van FC Groningen zich voor te bereiden op het halen van het 
KNVB-spelregelbewijs.

Noordelijke spelregeltitel voor Marc, Victor en Sam!

Ons eigen spelregelteam verovert 25 april in Wildervank de Noordelijke spelregeltitel 
voor scheidsrechtersverenigingen. In een spannende finale wordt  het de afgelopen 
jaren heersende team van COVS Drachten met één punt verschil verslagen. Centraal 
Drenthe eindigt als derde. Het Groninger team wordt gevormd door Sam Dröge, Marc 
van der Haak en Victor Ris, terwijl Evert IJspeert als coach fungeert. Individueel is er 
opnieuw winst voor Sam Dröge, voor de derde achtereenvolgende keer. Dank is hierbij 
ook op zijn plaats voor Klaas Smith, die het team op weg naar de Noordelijke finale 
intensief traint. 

Als Noordelijk kampioen doet Groningen en Omstreken op 31 mei in Rijkevoort mee 
aan het NK spelregels. Marije vervangt Marc en samen met Victor en Sam eindigt het 
team als zesde. De onderlinge verschillen tussen de nummers 3 tot en met 8 zijn klein. 
Schagen/Den Helder wordt kampioen. Individueel wordt Sam tiende. De zaalprijs is voor 
reserve Cindy Suurd. Klaas Smith is één van de juryleden. 

Het spelregelteam verovert de Noordelijke titel en mag meedoen aan het NK. Op de foto v.l.n.r. 
Victor Ris, Cindy Suurd, Marije Deuring, Evert IJspeert, Sam Dröge en supporter Gert-Jan Ris
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Bert Volders wint Johan Roeders spelregelkampioenschap

Bert Volders krijgt tijdens de jaarvergadering op 3 maart de Johan Roedersbokaal als 
winnaar van het spelregelkampioenschap 2013-2014. Hij maakt in zes rondes van vijf 
spelregelvragen slechts één fout. Noordelijk spelregelkampioen Sam Dröge eindigt 
met twee fouten op de tweede plaats. Daarachter eindigen Auke van der Horn, Henk 
Steenhuis, Ger Rijskamp en Albert Oost op een gedeelde derde plaats. In het klassement 
voor leden en donateurs doen in totaal 32 personen mee. In de categorie niet-leden is 
de winst voor Willy Timmers uit Kaatsheuvel. Klaas Smith zorgt als vanouds voor deze 
leerzame spelregelrubriek in De Aftrap en op de site.

Robert van Dorst lid van verdienste

45 leden en genodigden zijn 3 maart aanwezig bij de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Ze roepen Robert van Dorst uit tot lid van verdienste. Robert is al 20 
jaar voorzitter en 24 jaar bestuurslid en als bindende factor actief voor de vereniging. 
COVS Nederland doet ook een duit in het zakje, want uit handen van districtsvoorzitter 
Jan Ensing ontvangt Robert eveneens de gouden speld van de COVS. Marcel Bellinga 
krijgt de speld behorende bij het 25-jarig lidmaatschap. Ook 25 jaar lid zijn de afwezigen 
Arie Brink en Jan Swart. Bob Kempinga (gestopt als scheidsrechter) en Henk Steenhuis 
(die na zestien jaar stopt met de organisatie van het technisch weekeinde) worden ook 
in de bloemen gezet.

In zijn openingsspeech pleit Robert opnieuw voor meer aandacht voor de B-categorie, 
omdat daar veel van de excessen plaatsvinden. Hij spreekt zijn zorgen uit over de 
organisatorische ontwikkelingen binnen de KNVB. Het bestuur toont zich ambitieus 
en wil in gesprek gaan met voetbalverenigingen, een rol gaan spelen in het opleiden 
van scheidsrechters en staat de inzet van moderne middelen voor.  Genodigden als Jan 
Kemkers van COVS Nederland en Jan Hooge van KNVB Noord spreken lovende woorden 
en noemen Groningen en Omstreken een voorbeeldvereniging. 

De tijdens de 
jaarvergadering 
gehuldigde leden 
bijeen, staand v.l.n.r. 
Robert van Dorst en 
Henk Steenhuis en 
gehurkt Bert Volders, 
Marcel Bellinga en 
Bob Kempinga

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
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Bouwen aan de toekomst

Binnen de COVS wordt op meerdere fronten nagedacht over de toekomst. Een landelijke 
werkgroep denkt na over de gewenste organisatiestructuur en vraagt de afzonderlijke 
scheidsrechtersverenigingen hun visie. Wij schetsen een structuur waarbij de landelijke 
organisatie de lidverenigingen moet faciliteren en die verenigingen de basis vormen. 
De districtslaag kan worden geschrapt indien het aantal verenigingen kleiner wordt. 
En dat is in onze ogen onontkoombaar. Fusie-initiatieven van de kleinere COVS-
verenigingen juichen wij dan ook toe. Tijdens diverse vergaderingen brengen we ons 
standpunt naar voren. 

Met zowel COVS Noord, COVS Veendam als COVS Oost Groningen zijn de contacten 
goed. We zijn aanwezig bij het afscheid van Piet Plant als voorzitter van Oost Groningen 
en danken hem voor de prettige samenwerking.

Samenwerking KNVB in beweging

De samenwerking met de KNVB is ‘in beweging’, mede door de structuurwijziging van 
de voetbalbond en de naderende sluiting van het districtskantoor in Heerenveen. We 
spreken daar op verschillende momenten in 2014 onze zorgen over uit. De financiële 
problemen bij de KNVB beperken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor opleiden van 
scheidsrechters en dat is een kwalijke zaak. Ook nieuwe eisen voor rapporteurs lijken 
onbedoelde neveneffecten te hebben. We trekken aan de bel. Onze noodkreet vindt 
gehoor, maar concrete oplossingen zijn er niet meteen. We zien dat er in toenemende 
mate een beroep op de COVS wordt gedaan, terwijl we beleidsmatig steeds meer buiten 
worden gesloten. Het serviceteam Groningen van de KNVB komt langs en vanuit Zeist 
komt de beleidsmedewerker scheidsrechterszaken zijn licht bij ons opsteken. Prima 
initiatieven om samen te blijven werken aan de belangen van de voetbalarbitrage.  

Sportpark Corpus den Hoorn volledig op de kop

Veel tijd gaat in 2014 zitten in overleg met de gemeente Groningen en de andere 
‘bewoners’ van sportpark Corpus den Hoorn. De komst van FC Groningen en de 
daarbij horende realisatie van een trainingscomplex op het sportpark is voer voor 
overleg en discussie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Zo is een gezamenlijke brief 
van de verenigingen richting gemeenteraad nodig om alle neuzen dezelfde kant op 
te krijgen. Uiteindelijk lukt dat en wordt medio mei gestart met de werkzaamheden. 
Tot eind juni is het sportpark daardoor gesloten, maar het resultaat mag er zijn: twee 
nieuwe multifunctionele kunstgrasvelden, de vernieuwing van de twee bestaande 
kunstgrasvelden, realisatie van nieuwe kleedkamers en het verbeteren van bestaande 
kleedkamers. Drie nieuwe velden exclusief voor FC Groningen worden ook aangelegd. 

Ondertussen wordt gekeken naar het vervangen of vernieuwen van enkele verouderde 
clubaccommodaties en het beheer van het sportpark. In het overleg over de 
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trainingstijden is het ondanks meer capaciteit passen en meten. Wij kunnen tevreden 
zijn, als we op twee avonden een blok van vijf kwartier kunnen reserveren, op nieuwe 
kunstgrasvelden. 

Optimale trainingsfaciliteiten 

Met de renovatie van het sportpark in aantocht, vragen we leden in het voorjaar via 
een enquête naar de gewenste trainingsfaciliteiten. De respondenten geven aan 
het liefst langer dan een uur te trainen, te gaan voor kunstgras en voor 20.00 uur 
als aanvangstijd. Aandachtspunten zijn meer afstemming tussen de trainers en de 
kleedkamervoorziening. Aan alle wensen en aandachtspunten kan in de het najaar van 
2014 al worden voldaan. Daarmee zijn de trainingsfaciliteiten voor onze vereniging 
optimaal.  

Trainerscursus te gast in Groningen

In het najaar organiseert COVS Noord een opleiding tot trainer voor COVS-verenigingen. 
De tien cursisten uit Noord-Nederland en docent Jeroen Sanders zijn zeven avonden te 
gast in Groningen, waar onze trainingsgroep als dankbaar ‘oefenobject’ fungeert. Alfons 
de Graaf, Henk Steenhuis en Bert Kamstra behalen het diploma en zullen de nieuwe 
trainersstaf vormen. Bob Kempinga begint wel aan de cursus, maar haakt in verband met 
andere drukke werkzaamheden af. 

Deelname trainingen stabiel

De deelname aan de trainingen is in 2014 redelijk stabiel. Alleen de zomertrainingen 
worden, wellicht onder invloed van de renovatie van het sportpark, behoorlijk minder 
bezocht. De acht zomertrainingen op de donderdagen in juli en augustus trekken 
gemiddeld ruim 11 deelnemers, tegenover bijna 20 in 2013. Op dinsdag een lichte 
stijging: 10,6 deelnemers gemiddeld, waar dat in 2013 nog op 9,7 stokte. 

Het sportpark wordt in 2014 
volledig gerenoveerd
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Op donderdagavond trekken de trainingen gemiddeld 19.41 leden, vergelijkbaar met de 
20,17 in 2013. 

In totaal worden in 2014 72 trainingen georganiseerd. Roel Bellinga staat 33 keer voor 
de groep. Op 18 december verzorgt hij voor het laatst regulier de training. In 2015 
volgt zijn ‘officiële’ afscheid. Henk Steenhuis is in 2014 16 keer trainer, Bert Kamstra 13 
keer en Alfons de Graaf 5 keer. Cursisten van de trainerscursus oefenen 5 keer op de 
trainingsgroep. 

35 mannen en vrouwen sluiten het trainingsseizoen op 22 mei af met een lekker warm 
en koud buffet in hotel Aduard. Op initiatief van Marije Deuring en Marja Wardenier 
krijgt Bert Kamstra een ‘aanmoedigingsprijs’, omdat hij ondanks de nodige medische 
problemen veelvuldig op het trainingsveld te vinden is. 

Sportmasseur gewaardeerde service

De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden 
wordt in 2014 gecontinueerd. De service wordt gewaardeerd en er wordt dan ook 
veelvuldig gebruik van zijn diensten gemaakt. Ook niet-trainende leden weten hem 
steeds beter te vinden.

Samenwerking fysiosportief geruisloos voortgezet

Ook de sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2014 voortgezet. 
Dat gebeurt redelijk geruisloos. Leden kunnen gebruik maken van het gratis 
blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik van de sportzaal.
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Elf deelnemers reanimatietraining

Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 3 februari de 
inmiddels traditionele reanimatietraining. Elf deelnemers halen het certificaat, na een 
praktijkgerichte en leerzame avond van docent Wim Grimberg.

Technisch weekeinde: meer keuzevrijheid

Het zestiende technisch weekeinde op Ameland brengt zo’n veertig leden naar het 
mooie waddeneiland. In vergelijking met voorgaande jaren hebben de deelnemers 
wat meer keuzevrijheid. Zo kan men kiezen voor paintballen, de film ‘kill the referee’ 
en een tocht per mountainbike. Uiteraard wordt er volop getraind, is er aandacht voor 
spelregels en wordt een sportquiz gehouden. In hotel Ameland is alles opnieuw prima 
voor elkaar. Henk Steenhuis geeft aan te willen stoppen met de organisatie. Sam Dröge, 
Marc van der Haak en Marcel Boekholt nemen het over.

Seniorensoos kent vaste kern

De oudere leden komen maandelijks op maandagmiddag bijeen in het GRC-clubhuis. De 
seniorensoos is inmiddels een begrip binnen de vereniging en kent een vaste kern van 
10-15 bezoekers. In mei wordt het ‘seizoen’ afgesloten met een lunch in wokrestaurant 
Stadspark. Jan Niko de Boer en Garbrand Nienhuis trekken de kar.

Nieuw onderdeel van het Sportweekend Ameland is in 2014 
de mogelijkheid te paintballen
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REF United derde op NK zaalvoetbal

Onze voetballende leden zijn in 2014 actief in de zaal en op het veld. In de zaal met 
het nodige succes, want op het NK voor COVS-teams in Leek wordt 18 januari de 
derde plaats behaald. Zonder te verliezen, want in de halve finales buigen ze pas 
na strafschoppen voor de latere kampioen Boxmeer. Het team heeft een gedegen 
voorbereiding gehad, met trainingen, een oefenduel tegen ONR zaal 3 en een 
personeelstoernooi van de universiteit. Daar wordt het team tweede. Op het veld 
minder sportief succes, want op het NK veld in Hellendoorn op 14 juni wordt het team 
slechts negende. De trainingen en een oefenduel tegen COVS Drachten ten spijt. 
Marije Deuring is de grote motor achter alle activiteiten. Eind 2014 krijgen we oude 
wedstrijdtenues van FC Groningen aangeboden voor het team, zodat we er in de 
toekomst passend bijlopen.  

Commerciële commissie actief

De commerciële commissie is ook in 2014 zeer actief. Cluborgaan De Aftrap telt tal van 
adverteerders en daarnaast worden ook prima relaties met sponsors onderhouden. 
De commissie organiseert ook weer een WK-poule, die een aardig bedrag voor de 
verenigingskas én voor winnaar Michel Bomhof oplevert.

De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2014 negentien sympathisanten.

Het zaalteam verovert op het NK de derde plaats
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De Aftrap voor het eerst volledig in kleur

Waar veel andere verenigingen en bedrijven hun gedrukte magazines afschaffen, blijven 
wij ons cluborgaan De Aftrap in 2014 juist vernieuwen. Het blad verschijnt opnieuw 
viermaal per jaar in een oplage van zo’n vierhonderd stuks per nummer. Het blad wordt 
verspreid onder leden, donateurs, voetbalverenigingen en relaties. Nieuw is dat het 
blad volledig in kleur verschijnt en dat de foto op de omslag per keer kan verschillen. 
Marcel Bellinga tekent voor de redactie, terwijl Bert Kamstra de organisatie erom heen 
voor zijn rekening neemt. Haan drukkerij in Bedum verzorgt vormgeving en drukwerk, 
met daarbij alle lof voor Marc Hut. Klaas Smith, Paul Lips en Theo Kok verzorgen vaste 
bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, Richard Meints, Ger Rijskamp en Marc van 
der Haak veel foto’s leveren. 

Website steeds belangrijker

Naast De Aftrap wordt de website www.covsgroningen.nl steeds belangrijker voor de 
communicatie van de vereniging, zeker in combinatie met de eigen facebookpagina en 
het twitteraccount. In 2014 bezoeken 11.653 mensen onze website. Per bezoek bekijken 
ze gemiddeld 2,49 pagina. In totaal zijn ze goed voor 62.047 paginaweergaven. Ruim 45 
procent van de bezoekers komt terug. Op 14 mei, 6 juni, en 2 december wordt de site het 
drukst bezocht. 

Naast de site maken we gebruik van de facebookpagina facebook.com/covsgroningen 
en twitteren we als @COVSGroningen. De voetbalactiviteiten van REF United zijn onder 
die naam apart op facebook actief. 

Negenmaal brengen we een digitale nieuwsbrief met actuele berichten uit. 

Marcel Bellinga beheert de website, terwijl hij samen met Evert IJspeert ook de 
facebookpagina en het twitteraccount voor zijn rekening neemt. Marije Deuring is 
verantwoordelijk voor de facebookpagina van REF United. In het najaar starten Marc 
van der Haak, Evert IJspeert, Freek Vandeursen, Wouter Horst en Marcel Bellinga met 
de plannen om de website zowel qua inhoud als opmaak op te frissen. Ook het beheer 
wordt dan bij meerdere personen belegd. 

Aantal leden met één gedaald

Het aantal leden daalt met één. Op 31 december 2014 zijn 202 leden lid. Daarmee zijn we 
de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. Zestien nieuwe leden kunnen we 
begroeten, maar zeventien bedanken. Redenen voor opzegging zijn vooral het stoppen 
als scheidsrechter en verhuizing.

Het aantal individuele donateurs daalt. Vier nieuwe donateurs schrijven we in, terwijl 
dertien er opzeggen. Op 31 december 2014 tellen we nog 47 donateurs. Het aantal 
donateurverenigingen blijft met 86 precies gelijk. 
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Sportief succes leden

Tal van leden beleven een sportief succesvol jaar. Zo promoveert Siemen Mulder naar 
het betaalde voetbal. Bovendien maakt hij op 6 december met Cambuur Leeuwarden – 
NAC Breda zijn eredivisiedebuut. Chris van der Velden maakt als assistent-scheidsrechter 
zijn debuut in de eerste divisie (24 januari bij  FC Emmen - Telstar) en promoveert naar 
de masterclass betaald voetbal. Dat laatste doet ook Richard Meints. Daarnaast zijn 
Jochem Kamphuis (als scheidsrechter) en de assistent-scheidsrechters Arie Brink, Richard 
Brondijk, Freek Vandeursen, Frans Ozinga en Nick Stuifzand op het hoogste niveau 
actief.

Binnen het amateurvoetbal promoveren Sam Dröge en Christian Mulder naar de 
landelijke lijst (topklasse). Christian mag op 16 augustus het duel Spakenburg – ASWH 
fluiten, om de supercup bij de amateurs. Eerder al, op 24 mei, fluit Frank de Winter het 
beslissingsduel om de zaterdagtitel in de topklasse, tussen Spakenburg en GVVV. Henk 
Mulder, Kees Brondijk en Dennis Brondijk leiden Be Quick 1887 2 – Westlandia 2, om het 
Nederlands kampioenschap bij de reserveteams. 

Rutger Werkhoven promoveert naar groep 1. Er is ook promotie voor Jan de Jong, Nick 
Alberts, Marije Deuring, Jan-Willem Bouw, Simon Jager, Jurgen Geertsma, Frits van Hell, 
Sander Eisinga, Marco Oosting, Nadia Stevanova, Harold Basstra, Wouter Bouw, Joop 
van Leeuwen, Robert Jager, Charles de Preter, Derk Hofman, Florian van Ginkel, Bob 
Brinkhuizen, Koen van der Laan, Wesam Alassadi,  William Beukema, Aron Tepper, Bryan 
Huizinga, Ralph Krijgsheld, Paul Lips, Marc van der Haak en de donateurs Henk de Vries 
en Rik Berends. 

Kees Brondijk, 
Henk Mulder en 
Dennis Brondijk na 
het duel Be Quick 2 - 
Westlandia 2
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Henk Krans en John ten Cate ‘scheidsrechter van verdienste’

Henk Krans ( op 18 februari) en John ten Cate (op 20 november) worden door de KNVB 
onderscheiden met de titel ‘scheidsrechter van verdienste. Dezelfde eer is weggelegd 
voor donateur Ben Drosten. Op 18 februari zijn er ook KNVB-onderscheidingen voor 
Martijn Gerbrandy, Ate Jongeling en Erwin Mac Bean (allen de zilveren scheidsrechter). 

Secretariaat: bijna alles per e-mail

Het overgrote deel van de correspondentie gaat in 2014 via de e-mail. Het secretariaat 
verwerkt 420 ingekomen stukken, terwijl er 322 uitgaande stukken worden 
geregistreerd. Dat is meer dan het jaar ervoor, toen het om 371 ingekomen en 304 
uitgaande stukken ging. 

Tot slot: op naar de toekomst!

In 2014 is veel gerealiseerd. Een aantal inspanningen was gericht op de toekomst, zoals 
de ontwikkeling van het sportpark, het opleiden van de trainers, de voorbereidingen 
op het vernieuwen van de website en het uitdenken van een coachingsproject met 
behulp van videobeelden. Van die inspanningen moeten we als vereniging in 2015 de 
vruchten plukken. De COVS en de KNVB zijn in beweging, en onze vereniging beweegt 
mee. Kritisch en onafhankelijk, coöperatief en toekomstgericht. Samen op weg naar een 
mooie toekomst voor de voetbalarbitrage!

Marcel Bellinga, secretaris

Onderscheidingen 
zijn er onder andere 
voor deze leden, 
v.l.n.r. Martijn 
Gerbrandy, Henk 
Krans, Ate Jongeling 
en Erwin MacBean




