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Fluitend door het leven!

Algemeen jaarverslag 2015 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Wat is het hoogtepunt van het verenigingsjaar 2015? Lastig kiezen, want op 
verschillende fronten weten we in 2015 resultaat te boeken. Zo gaat het project 
videofeedback vliegend van start, beginnen we met een maandelijkse pubquiz en 
beleven we de officiële ‘heropening’ van het vernieuwde sportpark Corpus den Hoorn. 
Maar ook de boeiende clubavond met Gerard Kemkers, het technisch weekeinde 
Ameland en de gezamenlijke busreis naar de historische bekerfinale van FC Groningen 
zijn onvergetelijk. Bovendien lanceren we een eigen kledinglijn én presteert ons 
voetbalteam voortreffelijk met het winnen van het NK veldvoetbal en twee fair 
play prijzen (veld en zaal). Ook individueel is het een bijzonder jaar, met Koninklijke 
onderscheidingen voor Roel Bellinga en Bert Kamstra, de benoeming tot bondsridder 
van Jacques d’Ancona, het debuut in het betaalde voetbal voor Christian Mulder en 
tal van mooie promoties. Niet voor niets is het motto dat we gebruiken in onze acties 
rondom de Week van de Scheidsrechter ‘Fluitend door het leven!’. Dat kan voor onze 
vereniging in 2015 zeker worden gezegd.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur blijft in 2015 opnieuw ongewijzigd. Na de jaarvergadering van 23 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 (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, portefeuillehouder werving & behoud én speciale projecten (vanaf 
mei 2012 aspirant, benoemd in 2013).

Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Alfons de Graaf (trainers), 

Marc van der Haak en Marcel Boekholt (beide technisch weekeinde) en Marije 
Deuring (voetbalzaken);

- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter 
Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak

- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Ate Jongeling, Bert Volders, Marco Oosting en reserve Wouter Horst. 
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De ontspanningscommissie wordt tot nader orde opgeheven, de redactiecommissie 
omgevormd tot communicatiecommissie. Daarnaast is tot medio 2016 een tijdelijke 
organisatiecommissie voor het NK veldvoetbal 2016 actief, met daarin Marije Deuring, 
Sander Eisinga en Marja Adema. 

Project videofeedback
Op 15 maart beleven we een belangrijke primeur, 
want dan gaat het project videofeedback van start. 
Initiatiefnemer Marc van der Haak volgt met de camera 
scheidsrechter Jan-Willem Bouw bij de wedstrijd 
Muntendam – Lewenborg. Daarmee komt een belangrijke 
wens uit, want we denken dat we met het project een 
belangrijke faciliteit voor leden kunnen bieden. En 
dat blijkt, want er is veel belangstelling om gefilmd te 
worden. In de loop van het jaar gaan we nog tal van 
keren met de camera op pad en wordt het project en de 
werkwijze verder verfijnd en uitgewerkt in een handig 
draaiboek. Ook de media tonen belangstelling. Naast 
Marc gaat ook Evert IJspeert een aantal keren pad met de 
camera.

Fluitend door het leven
De Week van de Scheidsrechter van 3-11 oktober 2015 wordt door ons aangegrepen 
opnieuw aandacht te vragen voor het belang van respect en fair play. In een pamflet 
aan clubs en media geven we aan positief te zijn over de ontwikkelingen, maar stellen 
we tevens dat we er nog niet zijn. Daarom doen we oproep aan alle voetballiefhebbers: 
‘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. En 
vooral, accepteer als iemand kennelijk in de fout gaat. Als we dat met elkaar kunnen 
bewerkstelligen, dan kunnen we over een poosje allemaal fluitend door het leven!’ De 
oproep krijgt veel aandacht van de media en wordt door 
verschillende verenigingen gedeeld via 
sites en social media. 

Tegelijk spreken we onze waardering uit 
richting alle leden door middel van een 
ansichtkaart met dezelfde titel: Fluitend 
door het leven!
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Fair play prijs voor De Wilper Boys
Tijdens de clubavond met Gerard Kemkers op 2 november reikt Evert IJspeert de fair 
play prijs 2014-2015 uit aan De Wilper Boys. Het is al de tweede keer dat ze de prijs 
winnen. Kennelijk zit het daar wel goed met sportiviteit. Ook in het klassement van heel 
district Noord eindigen ze als eerste. Tweede en derde in ons klassement worden de 
stadse clubs OZW en FC Lewenborg. In het kader van respect en fair play hechten we 
veel waarde aan de prijs, die bestaat uit een wedstrijdbal, vlaggetjes, een oorkonde en 
eeuwige roem.

Winnen kan ook sportief: REF United wint NK 
Dat winnen ook op een sportieve manier kan, bewijst ons eigen voetbalteam op 
zaterdag 13 juni. Onder leiding van coach Johan Wardenier worden de mannen van 
REF United Nederlands kampioen veldvoetbal voor COVS-teams. Alle poulewedstrijden 
worden gewonnen, en ook de halve finale tegen Amsterdam is een prooi voor ons. In de 
finale blijft het gelijk en worden de strafschoppen beter genomen. Naast de titel blijkt 
ook de fair play prijs voor Groningen. Overigens reist ons team per bus samen met het 
als derde eindigende Drachten naar Gorinchem. Bij thuiskomst wordt het team in het 
GRC-clubhuis getrakteerd op een Chinees buffet.  

In januari al laten onze voetballers zien sportief te zijn, want ook op het NK zaalvoetbal 
op 17 januari veroveren we de fair play prijs. Verder dan een vijfde plaats in de zaal 
komen onze jongens echter niet.

Dolle vreugde na de beslissende strafschop, REF United is 
Nederlands Kampioen
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Zowel voor het NK zaal als voor het NK veld wordt meerdere malen getraind en spelen 
we een aantal oefenduels. Drijvende kracht hierachter is Marije Deuring.

Marije vormt in 2015 samen met Sander Eisinga en Marja Adema de organisatiecommis-
sie voor het door ons te organiseren NK veldvoetbal voor COVS-teams, dat op 11 juni 
2016 in Groningen zal worden gespeeld.

Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: stevig ingrijpen
Voorzitter Robert van Dorst waarschuwt er op 3 januari tijdens de nieuwjaarsinstuif 
voor dat we niet weer moeten afglijden op gebied van respect en fair play. ‘Er moet 
stevig worden ingegrepen als de grenzen worden overschreden.’ Hij maakt zich verder 
zorgen over de schaalvergroting binnen de KNVB. ‘Men komt verder van de individuele 
scheidsrechter af te staan.’ 45 aanwezigen horen zijn speech en genieten van de 
traditionele snert. Voor het eerst kan er voorafgaand aan de instuif worden getraind. 
Twaalf leden doen fanatiek mee. 

Amateurconvenant FC Groningen eert vrijwilligers 
Ook in 2015 is onze vereniging als ‘bijzondere eend in de bijt’ aangesloten bij het 
amateurconvenant van FC Groningen. We bezoeken onder andere een thema-avond 
over maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en onze masseur gaat naar 
een sportmedische thema-avond. Bovendien worden twaalf leden als vrijwilliger in het 
zonnetje gezet door de FC rondom de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, op 1 maart. 
In totaal tachtig vrijwilligers van verschillende amateurverenigingen krijgen dezelfde 
eer. Een mooi gebaar!

Goed voorbeeld doet volgen 
Na onder andere Gorecht in 2014 wordt ook in 2015 een aantal voetbalverenigingen 
door KNVB en ARAG gecertificeerd. Een beloning voor goed beleid op gebied van 
verenigingsarbitrage en fair play. Ook onze vereniging laat tijdens de uitreikingen van 
zich horen. Vv Niekerk en Achilles 1894 ontvangen het certificaat. 

Marije Deuring beste spelregelkenner
Een goede spelregelkennis kan bijdragen tot meer begrip en respect op de velden. 
Daarom stimuleren we spelregelactiviteiten bij voetbalverenigingen. We voorzien 

De nieuwjaarstraining 
valt in de smaak 

als nieuw initiatief
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verschillende clubs van materiaal, Klaas Smith gaat bij enkele verenigingen langs en ook 
Marc van der Haak is op dit vlak actief. Zo verzorgt hij een spelregelavond bij sportpark-
genoot Groen Geel. 

Verder zetten we onze website in. Klaas Smith zorgt elke vrijdag voor een 
nieuwe spelregelvraag van de week. Eén van de best bekeken pagina’s van onze 
website! Bovendien wordt de site ingezet in de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap. De vragen verschijnen ook in clubblad De Aftrap. Na zes 
keer vijf vragen en een barrageronde blijkt Marije Deuring de winnaar, vlak voor Albert 
Oost. Plek 3 wordt gedeeld door Ger Rijskamp, Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Het 
klassement voor niet-leden wordt gewonnen door Willy Timmers uit Kaatsheuvel. 

Aan de Noordelijke spelregelwedstrijden doen we in 2015 niet mee. We geven het 
signaal af aan de COVS dat de opzet van deze wedstrijden aan modernisering toe zijn en 
dat we met de huidige opzet leden onvoldoende kunnen motiveren. Het betekent dat 
we de Noordelijke spelregeltitel van 2014 niet verdedigen.

Pubquiz gezellig en leerzaam
Op 5 februari organiseren we de eerste pubquiz. In een half uur tijd na de training legt 
quizmaster Marc van der Haak de nodige vragen aan de deelnemers voor. Ze gaan 
over van alles en nog wat: kunst, cultuur, sport, actualiteit. Antwoorden gaat via de 
mobiele telefoon. Het zorgt voor de nodige  hilariteit. Voor de zomer worden er vier 
rondes gespeeld. M & M (2x), Alex Traa & Marja Adema en ‘De Haantjes’ (Sam Dröge 
en Evert IJspeert) winnen. Duo M & M, Marco Oosting en Marcel Bellinga, wint het 
eindklassement. Na de zomer krijgt de pubquiz een vervolg, met Sam Dröge, duo M & M 
en ‘Heer & Meester’ (Carim Mesbah en Bart Pleiter) als winnaars. 

Marije Deuring is 
de winnaar van 
het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 
2014-2015.
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Sportweekend Ameland verloopt stormachtig
Het zeventiende technische weekeinde op Ameland verloopt stormachtig. Letterlijk, 
want de enorme wind zorgt ervoor dat bij aankomst de kade deels onder water staat en 
we het hele weekeinde niet op het volledig ondergelopen strand kunnen. Desondanks 
wordt er prima getraind. Ook binnen wordt er goed gewerkt en veel plezier gemaakt 
door de ruim veertig deelnemers. Zo is er een spelregelwedstrijd, sportquiz en pubquiz. 
Na drie dagen wordt Wouter Horst als winnaar van de quizzen gehuldigd, voor Gertjan 
Lania en Auke van der Horn. 

Vaste groep bij seniorensoos
Minder stormachtig verlopen de maandelijkse bijeenkomsten van de seniorensoos. 
Onder het genot van een hapje en drankje haalt een redelijk vaste groep van zo’n vijftien 
oudere en oud leden herinneringen op, bespreken ze de actualiteit en wordt een kaartje 
gelegd. In mei sluit de groep traditioneel af met een etentje, dit keer bij Balk in Zuidhorn. 
Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer trekken ook in 2015 de kar.  

Eigen bus in groen-witte armada richting bekerfinale
Hoe die het doet weet niemand, maar Robert van Dorst weet een bus te vinden die 
belangstellende leden en aanhang naar de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip brengt. 

De seniorensoos in mei 2015 bijeen, vlnr Mebius Minnema, Jannes Mulder, Robert 
van Dorst, Klaas Mulder, Appie Zwerver, Bé Bultena, John ten Cate, Jan Niko de 
Boer, Bettus van der Horn, Garbrand Nienhuis, Felix Nordhauzen, Ger Rijskamp, 
Alrich Nienhuis, Jelis Pot en Gerard Helsma
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En daarmee gaat onze bus mee in de groen-witte armada. Na de door FC Groningen 
gewonnen finale is de sfeer ook op de terugreis uitstekend. 

Kemkers tijdens clubavond: ‘een wedstrijd leiden is een stevige job’
Ruim vijftig belangstellenden bezoeken de grote clubavond op 2 november, waar 
Gerard Kemkers vertelt over topsport. Hij licht toe welke plannen FC Groningen heeft 
met het topsportzorgcentrum, dat op ons sportpark moet worden gerealiseerd. De 
oud-schaatscoach heeft een duidelijke visie en stelt bij te willen dragen aan de stap van 
‘voetbalcultuur naar topsportcultuur’. Hij geeft aan onder de indruk te zijn van de mentale 
en fysieke belasting voor scheidsrechters: ‘een wedstrijd leiden is een stevige job’. 

Officiële heropening sportpark
Het topsportzorgcentrum moet de laatste stap zijn in de volledige renovatie van ‘ons’ 
sportpark Corpus den Hoorn. Na de vernieuwing van alle velden wordt op 27 oktober 
de heropening officieel gevierd. Dat gebeurt met het ondertekenen door gemeente 
en clubs van een beheerplan voor het sportpark, het onthullen van een nieuw 
overzichtsbord bij de hoofdentree én een voetbalwedstrijd tussen FC Groningen A1/
beloften en de amateurteams van GRC en Groen Geel. Paul Lips, Danny Kempinga en Rik 
Berends vormen het arbitrale trio.  Met de nieuwe velden, extra kleedkamers en nieuwe 
voetgangers/fietsbrug zijn de trainingsfaciliteiten optimaal.

Koninklijk afscheid trainer Roel Bellinga
De trainingsdeelname ligt in 2015 lager dan het jaar ervoor. In totaal worden 76 
trainingen georganiseerd, inclusief de nieuwjaarstraining en negen zomertrainingen. In 
totaal tellen we 976 deelnemers. Op de dinsdag zakt het gemiddelde onder de 10, naar 
9. In 2014 is dat nog 10,6 gemiddeld. Ook op donderdag een lager aantal deelnemers; 

De trainingsgroep bijeen tijdens de afscheidstraining van Roel Bellinga
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16 gemiddeld tegenover 19 het jaar ervoor. De zomertrainingen worden wel beter 
bezocht, met 15 deelnemers (in 2014 zijn dit er nog maar 11). Na de zomer vertoont de 
gemiddelde trainingsdeelname wel een stijgende lijn. Naast de trainingen faciliteren 
we in augustus een speciale oefensessie voor de FIFA-test, op de atletiekbaan in het 
stadspark.

Henk Steenhuis verzorgt de meeste trainingen, hij staat 33 keer voor de groep. Bert 
Kamstra heeft 22 keer de leiding. Ook Alfons de Graaf (10 trainingen), Roel Bellinga 
(8x) en Marcel Boekholt (3x) zijn als trainer actief in 2015. Alfons geeft na de zomer aan 
het trainerschap niet te kunnen combineren met andere werkzaamheden en stopt 
per direct. Roel Bellinga neemt op 21 mei afscheid met een gezellige en informele 
bijeenkomst in de kantine. Hij krijgt tal van mooie cadeaus, waaronder een lang 
weekeinde Ameland. Hij is dan in april al op voordracht van de vereniging Koninklijk 
onderscheiden voor al zijn verdiensten. Ook Bert Kamstra valt die eer te beurt. Beiden 
worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Samenwerking fysiosportief voortgezet
De sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2015 voortgezet. Leden 
kunnen gebruik maken van het gratis blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik 
van de sportzaal.

Peter Sulmann 

Sportmasseur gewaardeerde service
De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden 
wordt in 2015 gecontinueerd. De service wordt gewaardeerd en er wordt dan ook 
veelvuldig gebruik van zijn diensten gemaakt. Ook niet-trainende leden weten hem te 
vinden.
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Reanimatietraining vaste prik
Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 3 maart een 
reanimatietraining. Inmiddels vaste prik. Dertien deelnemers halen het certificaat, na 
een praktijkgerichte en leerzame avond van docent Wim Grimberg.

Kledinglijn om trots op te zijn
Eind 2015 presenteren we onze eigen kledinglijn.  In samenwerking met Sporthuis 
Winsum weten we een moderne (Hummel) lijn mogelijk te maken. Voor een pakket 
met trainingspak, poloshirt, sweater, jack, T-shirt en sporttas hoeven leden slechts 
honderd euro te betalen. Dat is mede mogelijk door de bijdrage van Hotel Ameland, Dak 
Montage Noord en John Schokker makelaardij. 

Stevig fundament door Commerciële commissie 
De commerciële commissie heeft afgelopen jaren een stevig fundament gelegd, 
waardoor ook in 2015 de sponsorinkomsten op peil blijven. De Aftrap telt veel 
adverteerders en veel sponsors/adverteerders zijn al jaren een goede relatie van de 
vereniging. De kledinglijn is mede daardoor mogelijk. 

De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2015 achttien sympathisanten.

De Aftrap blijft veel gelezen blad
De Aftrap verschijnt in 2015 opnieuw viermaal per jaar in een oplage van zo’n 
vierhonderd stuks per nummer. Het blad wordt verspreid onder leden, donateurs, 
voetbalverenigingen en relaties. 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, waarbij alle credits gaan naar Marc Hut. Klaas Smith, 
Paul Lips en Theo Kok verzorgen vaste bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, 
Evert IJspeert en Marc van der Haak veel foto’s leveren. Het blad voorziet nog steeds in 
een behoefte, getuige de vele positieve reacties.

Naast het eigen clubblad verschijnen ook diverse bijdragen in het landelijke (digitale) 
magazine De Scheidsrechter.

Website centrale communicatiemiddel
Onze eigen website www.covsgroningen.nl is het centrale communicatiemiddel  van de 
vereniging, zeker in combinatie met de eigen facebookpagina en het twitteraccount. 
12.895 mensen bezoeken onze site (in 2014: 11.653). Per bezoek bekijken ze gemiddeld 
2,44 pagina’s (2014: 2,49), en in totaal zijn ze goed voor 67.760 paginaweergaven 
(tegenover 62.047 in 2014). Bijna vijftig procent komt meer dan eens terug op de 
site. Pieken in het aantal bezoekers zien we na de jaarvergadering, rondom de 
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bekendmaking van de promoties, de dag na de laatste training, kort na de winst van het 
NK veldvoetbal en kort voor de clubavond met Gerard Kemkers.

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. 

Zesmaal 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. De 
communicatiecommissie werkt aan 
plannen om de website te vernieuwen, 
maar weet deze doelstelling in 2015 
nog niet te realiseren.

Aantal leden met één gedaald
Het aantal leden daalt met één. Op 31 december 2015 zijn 201 leden lid. Daarmee zijn we 
de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. Dertien nieuwe leden kunnen we 
begroeten, maar veertien bedanken. Redenen voor opzegging zijn vooral het stoppen 
als scheidsrechter en verhuizing. Twee leden, Age de Goede en Drewes Koezema, komen 
te overlijden.

Ook het aantal individuele donateurs daalt met één. Twee nieuwe donateurs schrijven 
we in, terwijl er drie opzeggen. Op 31 december 2015 tellen we nog 46 donateurs. Het 
aantal donateurverenigingen daalt door fusies met 3, tot 83. 

COVS Centraal Drenthe treft voorbereidingen opheffing
De COVS-vereniging Centraal Drenthe besluit op 28 september 2015 tot opheffing van 
de vereniging. Daarna worden de voorbereidingen voor deze opheffing gestart. Dat 
gebeurt onder leiding van vereffenaar Henk Pastoor zeer zorgvuldig. In samenspraak 
met COVS Noord, COVS Nederland en aangrenzende scheidsrechtersverenigingen 
worden afspraken gemaakt over het overstappen van leden, het overnemen van 
verenigingen en het aanpassen van de werkgebieden. 24 leden kiezen ervoor om per 1 
januari 2016 naar Groningen over te stappen. Het werkgebied van onze vereniging zal 
vanaf 2016 lopen tot en met Assen en omgeving. 
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Jacques d’Ancona zestig jaar lid
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart wordt Jacques d’Ancona 
gehuldigd omdat hij zestig jaar lid is van onze vereniging. Een bijzondere mijlpaal. Er 
zijn meer jubilarissen. Jan Niko de Boer en Bé Bultena zijn vijftig jaar lid, Henk Bijma al 
veertig jaar. Er zijn ook spelden voor Peter Kraan, Mebius Minnema, Roelof Haas, Feike 
Laanstra en de afwezige Jaap Pool in verband met het 25-jarig jubileum. Ook Kristian 
Bakkelo (benoemd tot lid van verdienste COVS Oost Groningen) en Klaas Smith (voor 
zijn vele werk op gebied van spelregels) worden in de bloemen gezet. We stellen een 
communicatiecommissie in. Het bestuur blijft ongewijzigd. Voorzitter Robert van Dorst 
spreekt zijn zorgen uit over de schaalvergroting binnen de KNVB: ‘Het verplaatsen 
van het districtskantoor naar Zwolle en doorgevoerde bezuinigingen lijken ervoor te 
zorgen dat de bond verder van de individuele scheidsrechter af komt te staan en dat er 
bovendien op gebied van opleiding en scholing minder mogelijk is.‘

Sportief succes leden
Jacques d’Ancona wordt in 2015 ook door de KNVB in het zonnetje gezet. Op 1 
december wordt hij door bondsvoorzitter Michael van Praag benoemd tot Bondsridder, 
de hoogste KNVB-onderscheiding. 

Sportief succes is er ook volop. In het betaalde voetbal zien we regelmatig meer dan 
tien leden actief  in één speelronde in het betaalde voetbal. Siemen Mulder en Jochem 
Kamphuis fluiten regelmatig eredivisie. Jochem is als zesde official ook een aantal 
malen internationaal actief, zo zien we hem onder andere bij Europese wedstrijden 

De gehuldigden na de jaarvergadering bijeen, vlnr Feike Laanstra, Mebius Minnema, 
Roelof Haas, Jan Niko de Boer, Jan Swart, Jacques d'Ancona, Bé Bultena, Appie 
Zwerver, Henk Bijma en Peter Kraan.
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van Napoli en Liverpool. Richard Brondijk promoveert en mag zich nu senior assistent-
scheidsrechter betaald voetbal noemen. Christian Mulder maakt zijn debuut op 6 
november, met de wedstrijd Helmond Sport – Jong PSV. Hij promoveert al in juni naar de 
masterclass van het betaalde voetbal.

In het amateurvoetbal mag Sam Dröge het duel om de supercup fluiten tussen 
amateurkampioen Lienden en landelijk bekerwinnaar IJsselmeervogels. Lienden wint 
na strafschoppen. Frank de Winter fluit niet alleen de moeder aller derby’s, Spakenburg 
– IJsselmeervogels op 4 april, maar ook de landelijke bekerfinale, tussen Hoek en 
IJsselmeervogels, in juni 2015.

John ten Cate neemt afscheid, op 75-jarige leeftijd is het mooi geweest. Hij fluit FC 
Groningen D2 – Drachtster Boys D1 en wordt na afloop terecht in de bloemen gezet.

Veel leden promoveren aan het einde van het seizoen 2014-2015. Marcel Boekholt (als 
scheidsrechter) en Danny Kempinga (als assistent) promoveren naar de landelijke lijst. 

Christian Mulder
(midden)

John ten Cate neemt afscheid
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Carim Mesbah, Wouter Horst, Nick Alberts en Victor Ris maken de stap naar groep 1. Er 
is ook promotie voor Marco Oosting, Robert Jager, Jan-Willem Bouw, Bob Brinkhuizen, 
Sander Eisinga, Derk Hofman, Wouter Wiersma (donateur), Derk Hofman, Wouter Bouw, 
Bart Pleiter, Martin de Vries, Adem Secer, Jan Michel Ndjialeu, Jan Swart, Charles de 
Preter, Jeroen Keuter, Aron Tepper, Sytse Bosscha, Melchior Knol, Kevin Meijer en Remco 
Hamstra.  

Age de Goede en Drewes Koezema overlijden
In oktober moeten we in korte tijd afscheid nemen van twee trouwe leden. Op 23 
oktober komt lid van verdienste Age de Goede te overlijden. Age is dan ruim 63 jaar 
lid van de COVS. In het verleden was hij in tal van functies actief. Een week later, op 30 
oktober, verliezen we ook Drewes Koezema uit Bedum. Al ruim 26 jaar lid en daarnaast 
ook trouw adverteerder. We zullen hen blijven herinneren.

Secretariaat: bijna alles per e-mail
Het overgrote deel van de correspondentie gaat ook in 2015 via de e-mail. Het 
secretariaat verwerkt 370 ingekomen stukken, terwijl er 302 uitgaande stukken worden 
geregistreerd. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen het om 420 ingekomen en 304 
uitgaande stukken ging. 

Tot slot: fluitend op weg naar de toekomst!
2015 is een succesvol verenigingsjaar, op allerlei vlakken. Met dank aan de inzet van 
vele vrijwilligers. Dat maakt onze club ook in 2015 sterk. In 2016 gaan we door op de 
ingeslagen weg en hopen we met acties voor het Fonds Gehandicaptensport en de 
organisatie van het NK veldvoetbal eind 2016 opnieuw te kunnen zeggen dat we fluitend 
door het leven gaan!

Marcel Bellinga, secretaris De winnende ploeg van het NK veldvoetbal op 11 juni 2015.


