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Jaarverslag Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 2007 
 

2007 wordt vooraf bestempeld als tussenjaar. Na het geweldige succes van het door ons 

georganiseerde NK spelregels in 2006 én voorafgaand aan het jubileumjaar 2008. Toch is er ook 

in 2007 volop leven in de brouwerij. Denk aan een boeiende avond met Ben Haverkort, de 

medewerking aan het succesvolle Penalty Talent Fever, de benefietwedstrijd van Henk Steenhuis 

en een bijzondere kerstsoos. In dit 74e jaarverslag blikken we terug op de gebeurtenissen in het 

verenigingsjaar 2007! 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur kent in 2007 één wijziging; Gerrit Veldthuis lost Henk Renken af als 

penningmeester. Henk was vijf jaar in functie.  

 

Na de jaarvergadering in maart 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) 

Gerrit Veldthuis, penningmeester (2007) 

Martin Schipper, vice-voorzitter en portefeuillehouder werving en behoud (1997) 

Jannes Mulder, 2e secretaris en portefeuillehouder technische zaken (1991) 

Bert Kamstra, portefeuillehouder interne organisatie (1992) 

Alfons de Graaf, portefeuillehouder spelregelzaken (2000). 

 

Samenstelling commissies 

We nemen afscheid van Alex Traa als lid van de redactiecommissie. De commissies zijn na de 

jaarvergadering in maart als volgt samengesteld: 

- ontspanningscommissie: John ten Cate en Jannes Mulder 

- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Bouwe Elzinga, Bert Kamstra, 

Alfons de Graaf, Johan Suurd en Roel Bellinga 

- redactiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra en Jelle Helmsma 

- commerciële commissie: Henk Steenhuis, Roel Bellinga en Jan Kamps  

- kascommissie: Henk Krans, Alex Traa en Theo de Haan. Reserves Ate Jongeling en 

Jantinus Meints. 

 

Henk Steenhuis en Marcel Bellinga vormen een tijdelijke ‘commissie’ om het 75-jarig jubileum in 

2008 te organiseren. Jan Niko de Boer, Garbrand Nienhuis, Simon Schuil en Jannes Mulder 

starten hun werkzaamheden als speciale reüniecommissie.  

 

Succesvolle medewerking Penalty Talent Fever 

Rondom het EK onder 21 jaar organiseert de SPRON een grootschalig evenement voor alle 

jeugdleden van de voetbalverenigingen in de provincie Groningen. Via clubkampioenschappen, vier 

regiofinales en één provinciaal kampioenschap worden per leeftijdscategorie de beste 

strafschoppennemers van Groningen geselecteerd. 6000 voetballertjes van zeventig clubs doen 

mee. Ze nemen bijna 33.000 strafschoppen. 

 

Tijdens de regiofinales in de maand mei en bij de grote finale op 13 juni op sportpark Corpus den 

Hoorn verzorgt onze vereniging de arbitrage en wedstrijdleiding. In de penalty-arena tonen onze 

leden zich van hun beste kant. Onze vereniging is ook als sponsor aan het evenement verbonden, 

om zo onder de aandacht van alle Groninger voetballiefhebbers te komen. Later het jaar wordt 

de intentie uitgesproken de samenwerking de komende jaren te continueren. 
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Spelregelrubriek op www.amateurvoetbalspel.nl  

In samenwerking met de Noordelijke Dagblad Combinatie verzorgt onze vereniging vanaf het 

najaar 2007 een wekelijkse spelregelvraag op de drukbezochte website 

www.amateurvoetbalspel.nl. Klaas Smith neemt de rubriek voor zijn rekening. Er wordt driftig 

gereageerd op de vragen en dankzij een algemeen tekstje + logo is de rubriek prima reclame! 

 

Kristian Bakkelo winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap 

De interne strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2006-2007 wordt gewonnen 

door Kristian Bakkelo. In een spannende wedstrijd kroont hij zich tot opvolger van Roelof Luinge. 

De rubriek in cluborgaan De Aftrap wordt opnieuw op uitstekende wijze verzorgd door Klaas 

Smith. 

 

Spelregelteam kan titel niet verdedigen 

De jarenlange successen bij de spelregelwedstrijden krijgen in 2007 helaas geen vervolg. 

Worden we in 2005 en 2006 nog Noordelijk kampioen en respectievelijk derde en tweede bij het 

NK, in 2007 moeten we van deelname afzien. Het team is namelijk niet compleet. In 2008 willen 

we graag meedoen. Twee teamleden zijn klaar voor de start, wie completeert ons nieuwe trio? 

 

Contacten voetbalverenigingen goed 

Ook in 2007 is er veel aandacht voor de contacten met de voetbalverenigingen. De KNVB 

initieert het aanstellen van scheidsrechterscoördinatoren binnen de voetbalclubs. Martin 

Schipper wordt door de KNVB aangewezen als één van de contactpersonen voor clubs. Zo kunnen 

ze voor eventuele ondersteuning aankloppen. 

 

In het kader van het ZFC-project wordt met MPC Capitals de afspraak gemaakt de jeugdige 

scheidsrechters eens achter de schermen van een basketbalwedstrijd te laten kijken. Een 

basketbalscheidsrechter gaat hierbij uitleg verschaffen. Het bezoek zal in 2008 plaatsvinden. 

 

Jannes Mulder verzorgt opnieuw de service om scheidsrechters aan te stellen voor oefenduels en 

grote toernooien. Hij weet tal van wedstrijden en het toernooi van Gronitas te bezetten. 

 

Op initiatief van ons lid Jurko Bogema wordt een avond georganiseerd voor de 

verenigingsscheidsrechters van Corenos, CVVB, Godlinze, De Heracliden, KRC en Onderdendam. 

Deze clubs wisselen arbiters uit en Jurko coördineert dat. In februari zijn Richard Brondijk en 

Jochem Kamphuis te gast en verzorgen een lezing.  

 

Fair play prijs voor Eenrum  

De fair play prijs 2006-2007 voor de meest sportieve donateurvereniging gaat naar Eenrum. De 

prijs wordt op 19 november trots in ontvangst genomen. De Wilper Boys en (opnieuw) OKVC 

completeren de top-3. Eenrum scoort ook in het districtsbrede klassement hoge ogen, met een 

gedeelde eerste plaats met twee clubs uit de polder. In de top-10 van het gehele district ditmaal 

drie Groninger verenigingen, naast vier Friese en één Drentse vertegenwoordiger. 

 

De fair play prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de sportiefste voetbalvereniging uit onze regio. 

De strafzaken van alle elftallen worden meegeteld. Met de prijs willen we sportief gedrag 

belonen en het belang van fair play benadrukken. Eenrum is opvolger van Loppersum. 
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Band met KNVB goed  

De contacten met de KNVB zijn in 2007 opnieuw prima. Een oproep van onze kant om met enige 

terughoudendheid promoties en degradaties te laten plaatsvinden (met het oog op het nieuwe 

rapportagesysteem) wordt kennelijk gehoord. Niemand degradeert. 

 

Zeer positief is verder het open huis op het KNVB-bondsbureau. Veel leden gaan in op de 

uitnodiging en nemen een kijkje achter de schermen. 

 

Op landelijk niveau wordt het masterplan arbitrage afgesloten. Om de aandacht voor de 

arbitrage vast te houden, wordt een Deelplan arbitrage vastgesteld. Speerpunten voor de 

komende jaren zijn onder andere het verbeteren van het imago, meer aandacht voor futsal en 

acties gericht op specifieke doelgroepen (vrouwen, jeugd en allochtonen). Prettig onderdeel van 

het deelplan is verder de substantiële verhoging van de onkostenvergoedingen voor 

scheidsrechters. Naast de kilometervergoeding van 0,25 cent krijgen scheidsrechters vanaf het 

seizoen 2007-2008 € 18,40. Rapporteurs ontvangen € 7,75. Scheidsrechters in de hoogste 

amateurgroepen krijgen zelfs € 23,40 per wedstrijd.  

 

Scheidsrechters positief over KNVB 

Niet alleen op bestuurlijk COVS-niveau heerst tevredenheid over de samenwerking met de KNVB. 

Ook de individuele scheidsrechter is positief. Dat blijkt als de uitkomsten van de COVS-enquete  

worden gepresenteerd. 82% van de ondervraagden geeft de KNVB een waarderingscijfer van 7 

of hoger. Zo krijgt de weekenddienst (Anne Laverman) een dikke pluim. De meeste kritiek is 

terug te voeren op gebrekkige communicatie. Zo zegt 38% niet te weten welke criteria de KNVB 

hanteert bij de aanstellingen voor de nacompetitie. 

 

Ook de COVS scoort goed. 81% geeft een 7 of hoger. De belangrijkste reden voor het 

lidmaatschap blijkt de belangenbehartiging te zijn. 55% denkt dat COVS-verenigingen in de 

toekomst moeten gaan fuseren.  

 

81% van de respondenten is verder van mening dat de voetbalverenigingen meer aan de veiligheid 

van de scheidsrechter moet doen. 
 

Roel Visscher neemt afscheid COVS Noord 

Onze eigen Roel Visscher neemt in 2007 afscheid als voorzitter van COVS District Noord. Hij 

wordt terecht met veel lof uitgezwaaid. Zo krijgt hij de Gouden COVS-speld en wordt hij 

benoemd tot erelid van het district. Overigens blijft Roel actief, als lid van de 

Districtscommissie Scheidsrechterszaken van de KNVB.  

 

Binnen het district komen de COVS-verenigingen een aantal keren bijeen. Onze vereniging neemt 

in enkele discussies het voortouw. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere de 

leeftijdsgrens van zeventig jaar, de opzet van de begeleiding, het promotiebeleid en de notitie 

lidmaatschappen van COVS Nederland.  
 

Nieuwe start COVS Nederland 

Na jaren van strijd en discussie, wordt in 2007 op landelijk COVS-niveau een nieuwe start 

gemaakt. Tijdens de jaarvergadering op 2 juni wordt een nieuw bestuur geformeerd, met Johan 

Dollenkamp als voorzitter en Henk Schröder als noordelijke vertegenwoordiger. Met een forse 

verbetering van het blad De Scheidsrechter toont men meteen haar daadkracht.  
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De landelijke vergadering wordt gecombineerd met de viering van het 75-jarig bestaan van de 

COVS. Helaas zijn de meeste activiteiten vooral op bestuurders gericht.  

 

Nordic walking op Ameland  

Het negende technische weekeinde op Ameland is in 2007 omgedoopt tot ‘sportweekend 

Ameland’. Het is opnieuw een groot succes. Organisatoren Roel Bellinga en Henk Steenhuis 

hebben het prima voor elkaar. Van 12 tot en met 14 januari wordt er door de 55 deelnemers 

volop getraind. Ook is er aandacht voor spelregels. Harry de Lange verzorgt opnieuw een 

interessante communicatietraining. Bijzonder onderdeel is een introductie in het fenomeen 

nordic walking, verzorgd door Jan de Graaf.  

 

Commerciële commissie succesvol  

De commerciële commissie boekt opnieuw prima resultaten. Zo groeit het aantal leden van de 50 

euroclub tot 39 (+4) en worden enkele nieuwe adverteerders en sponsors begroet. Mast 

Installatiegroep maakt bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe poloshirts en sweaters mogelijk. Met 

de nieuwe eigenaar van Sporthuis Sjoerd van de Baan en met hardloopspeciaalzaak Runners 

worden nieuwe kortingsafspraken voor leden gerealiseerd.  

 

In december worden de werkafspraken tussen bestuur en commissie besproken. Er wordt 

besloten de administratie weer onder te brengen bij de penningmeester van de vereniging. Ook 

worden afspraken met sponsors nadrukkelijker schriftelijk vastgelegd. 

 

Nominatie Rabobank Stimuleringsfonds 

Begin 2007 wordt een aanvraag voor een laptop en beamer genomineerd door het 

stimuleringsfonds van de Rabobank. Inwoners van Groningen en Haren kunnen stemmen. Ondanks 

een actieve campagne vallen we niet in de prijzen.  

 

De Aftrap verschijnt achtmaal 

Het cluborgaan De Aftrap verschijnt in 2007 achtmaal, waarvan eenmaal in de vorm van een 

speciaal bewaarnummer. Marcel Bellinga voert de redactie en vormt samen met Jelle Helmsma en 

Bert Kamstra ook de redactiecommissie. Het drukwerk is in handen van vv. Zuidhorn en Scholma 

Druk (omslag en advertenties). De oplage is rond de 450 exemplaren per keer.  

 

Nu ook op hyves 

Meer dan ooit is De Aftrap in 2007 het centrale communicatiemiddel. De teletekstservice 

vertoont veel technische problemen (en verdwijnt in 2008 zelfs helemaal) en de eigen website 

kan nog niet worden gerealiseerd. Wel gaat onze vereniging mee met haar tijd door een eigen 

profiel aan te maken op het populaire hyves: http://groningenenomstreken.hyves.nl.  

 

Jubileum werpt schaduw vooruit 

Het aankomende jubileum in 2008 begint in 2007 al nadrukkelijk te leven. Een grootse 

jubileumverloting levert ruim tweeduizend euro op. Tijdens een gezellig ‘verjaardagsfeestje’ op 8 

maart worden de winnaars bekendgemaakt. De hoofdprijs gaat naar GRC-voorzitter Martin 

Sietsma. Marcel Bellinga is het enige lid dat in de prijzen valt.  

 

In het najaar wordt het jubileumprogramma voor 2008 gepresenteerd. Ook beginnen we al 

voorzichtig met feestvieren. Een speciale commissie start de voorbereidingen voor een reünie. 

Bijna vijfhonderd oud-leden en leden krijgen een speciale uitnodiging. Ook besteden tal van 

media aandacht aan onze oproep aan oud-leden om zich te melden.  
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Ben Haverkort boeiende spreker 

Ben Haverkort is de centrale gast tijdens een bijzondere clubavond op 19 november. Hij verzorgt 

een boeiende, prikkelende en humoristische lezing.  Tijdens deze avond reiken we ook de fair play 

prijs uit. Bovendien presenteren we een nieuwe sponsor. Ruim zestig leden zijn erbij aanwezig. 

 

Ook andere activiteiten worden goed bezocht. Zo zijn vijftig personen aanwezig bij de 

nieuwjaarsinstuif op 6 januari. In zijn nieuwjaarsrede spreekt voorzitter Robert van Dorst zijn 

zorgen uit over de gevolgen van het nieuwe rapportagesysteem voor promoties en degradaties.   

 

Op 26 februari doen elf leden mee aan de reanimatietraining. Ze ontvangen allen het 

bijbehorende certificaat.  

 

Kerstsoos smakelijke afsluiting 

In het kader van het jubileum wordt de kerstsoos extra feestelijk. Een groot warm en koud 

buffet en een heus Rad van Avontuur lokken 65 mensen op 22 december naar het GRC-clubhuis. 

De ontspanningscommissie (John & Lies ten Cate en Jannes Mulder) zorgt voor een vlekkeloze 

avond. Roel en Nel Bellinga bereiden een prima buffet. Erik de Vries kroont zich tot 

klaverjaskampioen. Bij het sjoelen wint mevrouw Molog.   

 

Eerder het jaar bezoeken dertig personen de paassoos. Op 31 maart winnen Kor Visser 

(klaverjassen) en Robert van Dorst (sjoelen) de prijzen.  

 

Op 16 februari al zijn we te gast bij voetbalvereniging Omlandia. Onze 23 kaarters winnen 

opnieuw, zodat de stand in de tweestrijd nu 9-2 voor ons is. Individueel winnaar wordt Mebius 

Minnema.  

 

Vier conditietesten in Groningen  

De conditietesten en spelregeltoetsen kennen in 2007 een nieuwe opzet. Voor het eerst moeten 

scheidsrechters uit de hoogste groepen tweemaal in het jaar de test lopen. Op 9 januari doen 23 

scheidsrechters mee. 

 

Ook nieuw is het naar voren halen in het seizoen van de test. Nu mogen arbiters uit alle groepen 

al in september bewijzen dat de conditie in orde is.  Op 20 september telt de test + toets in 

Groningen slechts vijftig deelnemers, omdat op hetzelfde moment in Euroborg FC Groningen 

tegen Fiorentina speelt.  

 

De organisatie onder aanvoering van Jantinus Meints verloopt prima. Ook de samenwerking met 

COVS Noord gaat soepel, getuige de extra testen op 13 februari en 25 oktober in Groningen. 

 

Deelname trainingen goed 

De trainingen worden in 2007 goed bezocht. Op dinsdag doen gemiddeld 14,2 leden mee en op 

donderdag zelfs 18,3. Dat is weliswaar iets minder dan in 2006 (15,2 en 19,7), maar nog altijd 

fors meer dan de jaren ervoor. Zo bezochten in 2005 gemiddeld 7,6 leden de dinsdagtraining en 

was de opkomst op donderdag gemiddeld 16 personen. In totaal worden 76 trainingen 

georganiseerd. Johan Suurd en Roel Bellinga geven elk 36 keer op enthousiaste en deskundige 

wijze leiding aan de groep. Ook Bert Kamstra (tweemaal), Robert van Dorst en Kristian Bakkelo 

staan voor de groep.  

 

In de zomermaanden wordt ook in 2007 doorgetraind. Een kleine groep maakt mooie duurlopen in 

de omgeving van het sportpark. 
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Jaarvergadering  

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 maart wordt door 48 leden bezocht. Age de 

Goede (55 jaar lid), Henk van Dijken (50 jaar), Piet Lanting (40 jaar) en Evert Kamminga (25 jaar 

lid) worden in het zonnetje gezet. Voorzitter Robert van Dorst laat zich positief uit over het 

Deelplan Arbitrage van de KNVB, waarbij ‘communicatie’ volgens hem het sleutelwoord is.  

 

Roelof Luinge winnaar Gouden Kaart 

Roelof Luinge wordt aan het einde van het seizoen 2006-2007 als beste scheidsrechter 

onderscheiden met de ‘Gouden kaart’. Roelof beleeft verder emotionele momenten als hij 

gewisseld wordt in de finale van eurovoetbal. Onder luid applaus van het publiek neemt hij 

afscheid van het toernooi.  

 

Arie Brink is regelmatig internationaal actief als assistent-scheidsrechter. Diverse interlands en 

CL-duels leiden tot een nominatie voor de EK-eindronde. De definitieve aanwijzing gaat echter 

helaas aan zijn neus voorbij. Nationaal is de bekerfinale AZ – Ajax op 6 mei een eervolle 

aanstelling. 

 

In het amateurvoetbal maken de leden Frank de Winter, Siemen Mulder, Henk Mulder, Bob 

Kempinga, Gjalt van Duinen, Romke Hagenouw, Henk Rozema, Marcel Mulder en Martin Schipper 

promotie. 

 

Benefietwedstrijd goed voor 2000 euro 

Een bijzonder initiatief wordt op 16 juni gerealiseerd door Henk Steenhuis. Met een heuse 

benefietwedstrijd neemt hij op 16 juni afscheid. Diverse acties en een grote BBQ rond de 

wedstrijd leveren uiteindelijk ruim tweeduizend euro op voor een goed doel, de afdeling 

Oncologie van het UMCG.  De BBQ en wedstrijd (met tal van bekende amateurvoetballers uit 

heden en verleden) vormen tevens de seizoensafsluiting van onze vereniging. 

 

Tweede vereniging van Nederland  

Het aantal leden groeit in 2007 met twee. Op 31 december zijn 184 mensen lid. Daarmee zijn we 

in ledental de op-één-na-grootste COVS-vereniging van het land. Elf nieuwe leden melden zich 

aan, terwijl negen bedanken. Belangrijkste reden om op te zeggen is het stoppen als 

scheidsrechter (vier keer). 

 

Nu 51 donateurs 

Ook het aantal individuele donateurs neemt opnieuw toe. Vijf aanmeldingen en drie opzeggingen 

brengen het totaal op 51 donateurs. Daarnaast zijn 81 voetbalverenigingen eveneens als donateur 

aan onze club verbonden.  

 

Afscheid Arie Hulzebos 

Op 14 februari komt Arie Hulzebos te overlijden. Hij is dan ruim 38 jaar lid van de club. Hij is 71 

jaar. In 2007 nemen we ook afscheid van Lien Alt, echtgenote van lid Herman. Dat ze mogen 

rusten in vrede. 

 

Secretariaat 

Het secretariaat verwerkt in 2007 469 ingekomen stukken. Er worden 347 uitgaande berichten 

geregistreerd.  Dit is minder dan in 2006, toen het om respectievelijk 565 ingekomen en 401 

uitgaande stukken ging. Het gebruik van e-mail neemt nog steeds toe, want van alle ingekomen 

stukken kwamen 369 via de digitale snelweg binnen. Vorig jaar was het aandeel van de mail nog 
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circa vijftig procent. Van alle uitgaande stukken gingen 261 per mail, tegenover vorig jaar 249 

(van de toen 401).  

 

Op naar het jubileum! 

2007 kunnen we een afwisselend en succesvol verenigingsjaar noemen. Een mooie warming-up 

voor de viering van ons jubileum in 2008. Laten we er samen een groot feest van maken! 

 
Marcel Bellinga, secretaris 


