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Algemeen jaarverslag 2010

Het verenigingsjaar 2010 wordt gekleurd door de lancering van onze eigen website 
www.covsgroningen.nl. Een mijlpaal voor onze vereniging! 2010 is ook het jaar van 
de opkomst van de jeugd, de nieuwe winterjas, de winterse omstandigheden op 
Ameland en op het trainingsveld, het afscheid van Roelof Luinge als scheidsrechter 
betaald voetbal, de promotie van Jochem Kamphuis, de scheidende bestuursleden 
Gerrit Veldthuis en Bert Kamstra, een geslaagde clubavond in zalencentrum Astoria, het 
uitreiken van twee (…) fair play prijzen en de sloop en nieuwbouw van het GRC-clubhuis. 
Helaas wordt 2010 in december ook het jaar van het overlijden van Henk Schotanus en 
Henk van Dijken. Kortom, een druk, succesvol en emotioneel jaar. In dit 77e jaarverslag 
een terugblik in vogelvlucht op 2010.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur ondergaat in 2010 enkele wijzigingen. Gerrit Veldthuis stopt als 
penningmeester en wordt intern vervangen. Bert Kamstra vertrekt na 18 jaar als 
bestuurslid en wordt opgevolgd door Evert IJspeert. Na de jaarvergadering in maart 
2010 ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter & penningmeester (bestuur sinds 1997, penningmeester 
vanaf 2010)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Alfons de Graaf, portefeuillehouder interne organisatie (2000)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010).

Samenstelling commissies
Roel Bellinga verlaat 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 en Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie: Freek Reitsema, Johan Suurd en Albert Oost. Reserves zijn Freek 

Vandeursen en Kees Lokken. 

Nieuwe winterjassen tijdens nieuwjaarsinstuif
Het jaar begint winters, maar ondanks de sneeuw en gladheid komen zo’n vijftig 
personen naar de informele nieuwjaarsinstuif. Ze laten zich de snert goed smaken. 
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Voorzitter Robert van Dorst roept leden op melding te maken van vuilspuiterij op 
sites van voetbalclubs. Roel Visscher reikt namens de KNVB een zilveren speld uit aan 
Alex Traa, Simon Apotheker, Thom van Wijk en Henk Mulder. Geheel passend bij de 
weersomstandigheden wordt de nieuwe winterjas van de vereniging gepresenteerd. De 
jas is mede mogelijk gemaakt door JAKO, Univé en Valkema teamsport. De eerste zestig 
jassen voor slechts 25 euro vinden gretig aftrek. Een prima actie van de commerciële 
commissie! 

Commerciële commissie: van winterjassen tot laptops
De nieuwe winterjassen zijn niet de enige actie van de actieve commerciële 
commissie. Later in het jaar realiseren ze onder andere een leuke WK-toto, met 158 
deelnemers. Winnaar wordt Wessel Hoekzema uit Bedum. Peter van Bruggen is het best 
deelnemende lid. Ook een laptopactie met Compél computers, diverse clubartikelen 
en nieuwe sporttassen op wieltjes worden gerealiseerd. Bovendien worden bestaande 
kortingsacties met onder andere Univé voortgezet. We laten verder leden van COVS 
Veendam en COVS Oost Groningen profiteren van de actie met de winterjassen.

Sportweekend Ameland: sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw… 
Het sportweekend Ameland heeft te maken met winterse omstandigheden. De ijskoude 
wind, sneeuwstormen en sneeuwduinen schoppen het programma danig in de war. 
De sporthal van Klein Vaarwater biedt op zaterdagmiddag uitkomst. Op zondag zorgt 
de winterse wandeling naar de Eendenkooi voor de nodige lol. En helpt de groep nog 
even een geslipte auto weer op het rechte pad. De ruim vijftig deelnemers vermaken 
zich uiteindelijk prima. Na het weekeinde geeft Roel Bellinga aan te willen stoppen 

Tijdens de 
nieuwjaarsinstuif 
was er een KNVB-
onderscheiding 
voor Simon 
Apotheker, Alex 
Traa, Thom van 
Wijk en Henk 
Mulder. 
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met de organisatie. Johan Suurd en Alfons de Graaf nemen zijn taken over, terwijl Henk 
Steenhuis zijn vele goede werk blijft voortzetten.

Nieuwe aanwas trainingsgroep
Het winterweer hindert ook de trainingen. In januari en februari worden tien trainingen 
op vooral dinsdag afgelast. Steeds meer jonge leden weten de weg naar de trainingen te 
vinden. Daarmee groeit het aantal leden dat regelmatig komt trainen opnieuw in 2010. 
Op donderdag trekken de 34 trainingen gemiddeld 21,9 deelnemers. In 2009 waren 
dat er nog 20,3, terwijl in 2007 en 2008 gemiddeld 18,3 en 18,1 leden meetrainden. Op 
dinsdag kan er door het winterweer slechts 22 keer worden getraind en die trainingen 
trekken 8,7 deelnemers gemiddeld. Dat heeft alles te maken met het slechte veld voor 
de zomer. Daarna kan weer gebruik worden gemaakt van kunstgras en dat blijkt uit de 
cijfers. Na de zomerstop trainen gemiddeld 11,4 leden mee op dinsdag. In 2009 deden er 
gemiddeld ook 11 personen mee aan de trainingen op de dinsdag. 

Alle deelnemers aan de trainingen bij elkaar opgeteld, komen we in 2010 uit op 971. In 
totaal worden 60 trainingen georganiseerd. Dat is inclusief vier zondagse zaaltrainingen 
in de winterstop. Roel Bellinga staat 37 keer voor de groep, terwijl Johan Suurd 17 
keer leiding aan de training geeft. Cindy Suurd, die in 2010 aan de trainersstaf wordt 
toegevoegd, geeft zesmaal de training. De trainingsgroep sluit het seizoen 2009-2010 op 
27 mei opnieuw af met een buffet in wokrestaurant Euroborg. 

De sporthal 
brengt uitkomst 
tijdens het 
technisch 
weekeinde.



30

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 1                          (februari 2011)

31

Twee conditietesten in Groningen verlopen prima
Nadat de test+toets op 14 januari vanwege het winterweer niet door kan gaan, wordt 
het op 18 februari alsnog succesvol georganiseerd. Ook de test+toets op 9 september 
verloopt goed. Jantinus Meints, Bert Kamstra en anderen zorgen voor een vlekkeloos 
verloop. In september wordt iedereen ontvangen in het tijdelijke clubhuis, terwijl de 
spelregeltoets kan worden gemaakt in het gebouw langs het GRC-hoofdveld. Dit in 
verband met de sloop van het oude clubhuis van GRC Groningen.

Contouren nieuwe clubhuis duidelijk zichtbaar
Begin juni wordt gestart met de sloop van het oude clubhuis van GRC Groningen. Truus 
Visser markeert dit met een officiële handeling. Vervolgens gaat het snel. In het najaar 
worden de contouren van het nieuwe gebouw al snel zichtbaar. Het wordt een prachtig 
gebouw, waarin ook onze club straks een thuis zal vinden. Ondertussen maken we in 
het najaar gebruik van de prima tijdelijke faciliteit naast de bouwplaats. Een oproep op 
een trainingsavond voor extra vrijwilligers achter de bar heeft effect, want onder andere 
Robert de Wit, Nicole Krans en Luuk van Dijk melden zich aan. Ze ontlasten daarmee 
Alex Traa en Robert van Dorst, die in 2010 ook regelmatig een bardienst draaien.  

Afscheid Henk Schotanus en Henk van Dijken
Het nieuwe clubhuis is onlosmakelijk verbonden met het overlijden van Henk Schotanus. 
Hij is namens onze club als vrijwilliger in de nieuwbouw aan het werk als stukadoor, 
als hij op 6 december ongelukkig ten val komt. Twee dagen later overlijdt hij in het 
ziekenhuis aan een hartstilstand. Het afscheid in de Katholieke kerk van Bedum is 

De nieuwbouw van 
het GRC-clubhuis 
krijgt in 2010 
gestalte.
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indrukwekkend. Henk Schotanus is pas 67 jaar en nog vol plannen. Hij was ruim 26 jaar 
trouw en actief lid van onze vereniging.

Een dag na het overlijden van Henk Schotanus gaat ook Henk van Dijken van ons heen. 
Hij ligt dan al enkele weken in het ziekenhuis. Van Dijken is op dat moment al 54 jaar lid 
van onze vereniging. Hij wordt 77 jaar. In verband met het overlijden van beide leden 
besluit de vereniging de jaarafsluiting half december niet door te laten gaan.

Op 9 februari al komt Alida Lanting te overlijden, echtgenote van ons lid Piet. Ze is dan 
76 jaar. Alida kwam regelmatig naar de kaart- en sjoelavonden van onze vereniging. 

Mooie start vernieuwd spelregelteam 
Op 19 maart doet een bijna volledig vernieuwd spelregelteam mee aan de districtsfinale 
in Beilen. Robert de Wit wordt individueel 8e, terwijl Richard Meints en Evert IJspeert aan 
de onderkant van de middenmoot eindigen. Het team verovert de 4e plaats van de acht 
deelnemende verenigingen. Alex Traa fungeert als nieuwe coach.

Kristian Bakkelo wint Johan Roeders spelregelkampioenschap 
De interne strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2009-2010 wordt 
gewonnen door Kristian Bakkelo, eerder al winnaar in 2007. De rubriek in cluborgaan De 
Aftrap wordt opnieuw op uitstekende wijze verzorgd door Klaas Smith. Smith reikt de 
bokaal tijdens de jaarvergadering uit.

Het nieuwe 
spelregelteam, v.l.n.r. 
Robert de Wit, Evert 
IJspeert, Richard Meints 
en coach Alex Traa.
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Na de zomer worden de vragen van de spelregelrubriek ook via de nieuwe website 
gepresenteerd. Ook niet-leden mogen meedoen; voor hen wordt een apart klassement 
bijgehouden. Het levert tientallen nieuwe deelnemers op en draagt zo bij aan 
het verder ‘verspreiden’ van de spelregelkennis onder scheidsrechters en andere 
voetballiefhebbers.

www.covsgroningen.nl meteen goed voor 4000 bezoekers
Op 9 augustus gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De eigen website
www.covsgroningen.nl gaat online. Dat levert veel aandacht van de media op en mede 
daardoor meteen veel bezoekers. Vooral de diverse spelregelitems vallen in de smaak. 
De online vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap en de spelregelvraag 
van de week zorgen voor de nodige bezoekers. Ook de vele verenigingsnieuwtjes 
kunnen op veel lezers rekenen. De meeste deelnemers aan het technisch weekeinde 
2011 melden zich in 2010 ook via de site aan.

De website trekt van 9 augustus tot en met 31 december in totaal 4093 unieke 
bezoekers. Zij bezoeken de site in totaal 11.427 keer en bekijken 41.615 verschillende 
pagina’s. De best bezochte pagina’s zijn de homepage, de pagina waarop leden hun 
aanstellingen zelf kunnen plaatsen en de pagina met spelregelartikelen. Op 9 en 10 
augustus, 8 december en 24 december trekt de site de meeste bezoekers. Een groot 
deel van de bezoekers komt regelmatig terug op de site. 46 procent komt rechtstreeks, 
dus door het invoeren van het webadres, op de site terecht. Bijna dertig procent komt 
binnen via verwijzende sites (vooral covs.nl, rtvnoord.nl en tweenul.nl), terwijl ruim 22 
procent via zoekmachines (vooral google) op onze site komt.

De Aftrap verschijnt zesmaal
Het cluborgaan De Aftrap wordt in 2010 zesmaal uitgegeven. Na de lancering van 
de website verandert het karakter wel iets. In De Aftrap wordt meer teruggeblikt op 
activiteiten, terwijl het actuele nieuws nu meer op de site komt. De Aftrap wordt in 2010 
vormgegeven door Marc Hut en gedrukt door Haan Bedum. Marcel Bellinga verzorgt de 
redactie, terwijl hij samen met Bert Kamstra ook de redactiecommissie vormt.

Digitale nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal
De digitale nieuwsbrief verschijnt in 2010 elke maand en komt dus twaalfmaal uit. 
Inmiddels staan circa vierhonderd leden en relaties op de mailinglist. Dat zijn er circa 
honderd meer dan een jaar eerder. Naast de digitale nieuwsbrieven worden leden en 
donateurs ook via losse mailberichten geïnformeerd over bijvoorbeeld het al dan niet 
doorgaan van trainingen, het overlijden van twee leden en enkele andere nieuwsfeiten.
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Reanimatietraining kent vaste kern deelnemers
De reanimatietraining is inmiddels uitgegroeid 
tot vaste activiteit binnen onze vereniging, met 
veelal een vaste kern deelnemers. Op 15 februari 
doen twaalf  personen mee aan de praktijkgerichte 
reanimatietraining, onder leiding van docent Wim 
Grimberg. Ze behalen het officiële NHS-certificaat. 

Kaarters winnen weer in Ten Boer
Na twee ‘nederlagen’ weten onze klaverjassers op 12 maart weer eens de onderlinge 
kaartwedstrijd met voetbalvereniging Omlandia te winnen. Daarmee komt de stand na 
veertien jaar op 10-4 voor onze club. Overigens zijn er 56 deelnemers in Ten Boer, een 
record. Individueel winnaar wordt Jelis Pot, vlak voor Robert van Dorst.

Bowlen als afsluiting seizoen 2009-2010
Ruim 35 leden en aanhang komen 4 juni naar De Waterburcht in Eelde om het seizoen 
2009-2010 op informele wijze af te sluiten. Er wordt eerst een diner geserveerd, waarna 
er fanatiek wordt gebowld. Een geslaagde avond!

Raymond van Meenen tijdens clubavond: ‘De beste scheidsrechter voor de 
belangrijkste wedstrijd’
De grote clubavond in het najaar wordt op 8 november in zalencentrum Astoria in 
Haren gehouden. Bijna zestig belangstellenden komen af op spreker Raymond van 
Meenen. De oud-scheidsrechter vertelt over het beleid van de nieuwe technische 
staf scheidsrechterszaken betaald voetbal, waarvan hij deel uitmaakt. ‘De beste 
scheidsrechter fluit in principe de belangrijkste wedstrijd,’ zo vat hij het uitgangspunt bij 
de aanstellingen samen. De clubavond verloopt in een prima sfeer. Naast de inleiding 
door Van Meenen reikt vice-voorzitter Martin Schipper de fair play prijs uit aan De Wilper 
Boys.

Robert van Dorst en 
Theo de Haan tijdens de 
reanimatietraining.
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2x fair play prijs in 2010
Naast de fair play prijs voor De Wilper Boys als sportiefste club over het seizoen 2009-
2010, reiken we op 3 april ook een fair play prijs uit aan Glimmen. Die prijs betreft nog 
het seizoen 2008-2009. Vooral de uitreiking aan Glimmen levert de nodige publiciteit 
op. Douwe Boonstra van COVS Drachten zorgt voor de administratieve kant van de 
sportiviteitsprijs. 

Jacques d’Ancona: ‘Dit is een mooie club, blij dat ik er lid van ben!’
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op de 77e verjaardag van de club 
gehouden, op 8 maart dus. Voorzitter Robert van Dorst pleit opnieuw voor fusies tussen 
scheidsrechtersverenigingen, hoewel hij erbij zegt dat het Groningen en Omstreken 
goed gaat. Gerrit Veldthuis en Bert Kamstra nemen afscheid van het bestuur. Evert 
IJspeert treedt juist toe en zorgt voor de gewenste verjonging. Martin Schipper neemt 
het penningmeesterschap over. De vergadering verloopt verder vlot. Spelden zijn er 
voor Joop Schokker (40 jaar lid) en Romke Hagenouw (25 jaar lid). Bert Kamstra wordt 
zeer terecht benoemd tot lid van verdienste. Jacques d’Ancona wordt in de bloemen 

Martin Schipper reikt de fair 
play prijs uit aan Glimmen.

Lid van verdienste Bert Kamstra. 
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gezet omdat hij al 55 jaar lid is. Hij heeft later de uitsmijter van de avond door te zeggen: 
‘Dit is een mooie club, ben blij dat ik er lid van ben!’ 

Brainstormdag COVS Noord maakt problemen duidelijk
Mede onder aanvoering van onze vereniging wordt binnen COVS Noord de discussie 
over de toekomst van de COVS verder gevoerd. Helaas blijft het een moeizaam proces, 
waarbij niet iedereen dezelfde kant op wil. Het jaar wordt wel goed begonnen, door 
voor een brainstormdag ook niet-bestuurders uit te nodigen. Wij vaardigen Bob 
Kempinga, Robert de Wit, Alex Traa, Evert IJspeert, Martin Schipper en Robert van Dorst 
af. De brainstormdag maakt inzichtelijk waaraan gewerkt moet worden, namelijk het 
duidelijk maken aan vooral jonge scheidsrechters wat de meerwaarde van het COVS-
lidmaatschap is. 

De contacten met het districtsbestuur van COVS Noord, met COVS Nederland en met de 
zusterverenigingen Veendam en Oost Groningen zijn in 2010 overigens prima.

Roelof Luinge neemt afscheid met publiekswissel
Na honderden duels op het hoogste niveau wordt Roelof Luinge gedwongen afscheid 
te nemen als scheidsrechter betaald voetbal. Hij arrangeert in zijn allerlaatste duel, 
de bekerfinale Feyenoord – Ajax op 6 mei, een ludieke publiekswissel. Dat Roelof nog 
voldoende kwaliteiten bezit, bewijst hij door het winnen van de Gouden Kaart als beste 
scheidsrechter van het seizoen 2009-2010. Overigens stopt hij niet helemaal; hij gaat 
door bij de amateurs en komt op de landelijke lijst van de zaterdagamateurs.

Waar Roelof Luinge afscheid neemt, maakt Jochem Kamphuis zijn entree. Hij promoveert 
in januari naar het betaalde voetbal en krijgt een contract als junior scheidsrechter. Freek 
Vandeursen maakt de stap naar de stagelijst assistent-scheidsrechters. Richard Brondijk 
maakt op 14 november in het duel NEC – ADO Den Haag zijn debuut als assistent-
scheidsrechter in de eredivisie.

Marcel naar topklasse, Frank, Peter en Bob naar groep 1
Ook bij de amateurs volop succes voor leden van onze vereniging. Marcel Bellinga 
promoveert naar de nieuwe landelijke lijst en gaat topklasse fluiten. Peter Hut, Frank 
de Winter (district West I) en Bob Kempinga promoveren naar groep 1. Sam Dröge en 
Robert de Wit promoveren in 2010 zelfs meermalen. Robert gaat via groep 22 (in de 
zomer) naar groep 21(december) terwijl Sam naar groep 22 zaterdag gaat en op zondag 
eerst naar groep 4 en vervolgens naar groep 3 promoveert. 
     
Andere leden die in 2010 promotie weten te maken zijn: Jeroen Vredevoogd, Douwe 
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Hooijenga, Mart Dijkstra, Evert IJspeert (allen naar groep 2), Jacky Hindriksen, Roelf 
Doornbos, Rutger Werkhoven, Bert Volders, Ate Jongeling, Gert-Jan Lania, Luuk Korhorn 
(allen naar groep 3), Marja Wardenier, Christian Mulder (beiden groep 4), Gerrit Meijer, 
Jurjen Kaper (beiden groep 5), Marije Deuring (naar groep 23) en Rick Cadogan, Martin 
Magermans en Paul Lips (naar groep 24). Kees Brondijk, Richard Meints, Frans Ozinga en 
Marc van der Heide worden assistent-scheidsrechter in de hoofdklasse.  

Op geheel ander vlak is er een bijzonder moment voor Guus Ennes. Hij wordt op 29 april 
Koninklijk onderscheiden. Hij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Precies 200 leden
We sluiten het jaar met precies 200 leden af. Tegenover 25 nieuwe leden staan ook 26 
opzeggingen. Het valt op dat er veel jonge scheidsrechters lid worden, die ook meteen 
regelmatig op de clubavonden komen. 

Voornaamste redenen van opzegging zijn het stoppen als scheidsrechter (tienmaal) 
en verhuizing naar elders (negenmaal). De 200 leden betekent dat het ledental stabiel 
blijft, want eind 2009 tellen we nog 201 leden. Ter vergelijking: in 2008 sluiten we af met 
189 leden, in 1995 met slechts 156. Met de 200 leden blijven we de op-één-na-grootste 
COVS-vereniging van Nederland. Alleen in Den Haag hebben ze meer leden (207). 

Sam Dröge
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Aantal donateurs groeit
Het aantal individuele donateurs groeit met vier en komt uit op 55. Zes aanmeldingen 
worden gevolgd door twee opzeggingen. Het aantal donateurverenigingen blijft 79. 
De euroclub krimpt, want zeven personen/bedrijven zeggen op. Daarmee blijven er 27 
leden voor de euroclub over.

Secretariaat
Het aantal ingekomen en uitgaande stukken neemt toe, waarvan het merendeel (ruim 
75 procent) per mail gaat. Het secretariaat registreert 478 ingekomen stukken, terwijl er 
379 de deur c.q. mailbox uitgaan. 

Hand in hand op weg naar de toekomst
We kunnen terugkijken op een succesvol verenigingsjaar. De vertrouwde activiteiten 
werden gecontinueerd en waar nodig verbeterd. Daarnaast wisten we een eigen 
website te realiseren, waarmee we niet alleen de communicatie binnen de club kunnen 
optimaliseren, maar ook een grotere groep voetballiefhebbers kunnen bereiken. Nu is 
tijd om de basis te verbreden en alle leden (ook degenen die niet meer actief zijn) bij 
de vereniging betrokken te houden. Samen kunnen we als vereniging nog veel meer 
bereiken. Dus hand in hand op weg naar een mooie toekomst!

Marcel Bellinga, secretaris


