
Algemeen jaarverslag 2008 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
 
2008 was een enerverend jaar voor onze vereniging. Het was het jaar van het 75-jarig jubileum, dat 
onder andere werd gevierd met een feestavond in Baloney’s. Het was ook het jaar van de clubavond 
over blessurepreventie, de nieuwe trainingspakken en de inleiding door Kevin Blom. In dit 75

e 

jaarverslag blikken we met plezier terug op de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2008 

 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur ondergaat in 2008 geen wijzigingen en ziet 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 & portefeuillehouder werving & behoud (1997) 
Jannes Mulder, 2

e
 secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991) 

Bert Kamstra, portefeuillehouder interne organisatie (1992) 
Alfons de Graaf, portefeuillehouder spelregelzaken (2000). 

 

Samenstelling commissies 
We nemen afscheid van Bouwe Elzinga (technische commissie) en Jelle Helmsma 
(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, Bert Kamstra, Alfons de Graaf, Johan 

Suurd en Roel Bellinga 
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra 
- commerciële commissie: Henk Steenhuis, Roel Bellinga en Jan Kamps  
- kascommissie: Ate Jongeling, Jantinus Meints, Freek Reitsema en reserves Johan Suurd en 

Albert Oost.  
 
Henk Steenhuis en Marcel Bellinga vormen begin 2008 de tijdelijke jubileumcommissie, Jan Niko de 
Boer, Garbrand Nienhuis, Simon Schuil en Jannes Mulder de reüniecommissie. Beide commissies 
worden na de activiteiten bedankt voor bewezen diensten en ontbonden.  
 
Jubileum: al 75 jaar jong! 
In 2008 wordt het jubileum op grootse wijze gevierd. Begin maart zijn de meeste activiteiten in een 
heuse feestweek geconcentreerd. In deze week verschijnt het jubileummagazine, waarin in woord en 
beeld uitgebreid wordt teruggeblikt op onze verenigingsgeschiedenis. Het mooi vormgegeven 
boekwerkje is gemaakt door Gerard Helsma en Marcel Bellinga. In de feestweek is er ook volop 
aandacht voor onze vereniging in de media. Zo publiceert het Dagblad van het Noorden op de 
verjaardagsdatum 8 maart een groot en zeer lovend artikel van de hand van journalist Dick 
Heuvelman. Op 2 maart mag Marcel Bellinga bovendien bij Radio Noord komen vertellen over het 
heden en verleden van de club.  
 
Jubileum: prachtig weerzien bij reünie 
De feestweek begint op zaterdag 1 maart met een grote reünie in dorpshuis De Schakel. Zo’n 120 
(oud-) leden zorgen voor een ongedwongen weerzien. Presentator Jacques d’Ancona ontfutselt de 
aanwezigen de nodige anekdotes. Organisatoren Jan Niko de Boer, Simon Schuil, Garbrand Nienhuis 
en Jannes Mulder (de reüniecommissie) hebben bovendien een tentoonstelling ingericht.  
 
Jubileum: Roel Visscher erelid   
Tijdens een feestelijke jaarvergadering op 3 maart wordt Roel Visscher tot erelid benoemd. Hij krijgt 
dezelfde avond ook een speld voor 25 jaar trouw lidmaatschap. Jantinus Meints, Johan Suurd en 
Klaas Smith worden lid van verdienste. Hulde is er ook voor Roelof Luinge (als spelregelkampioen) en 
Jannes Mulder, Edo Stukje, Roel Bellinga, John ten Cate en Garbrand Nienhuis. Zij zijn allen veertig 
jaar lid. De vergadering wordt door ruim zestig personen bezocht en verloopt vlot.  
 
Jubileum: receptie met inhoud 
De jubileumreceptie op 8 maart in Baloney’s kent een inhoudelijk karakter. Alle sprekers benoemen de 
belangrijkste speerpunten voor de toekomst. COVS-voorzitter Dollekamp start de discussie over een 



verplichte levering van arbiters door voetbalverenigingen. COVS Noord-voorzitter Jan Ensing verrast 
secretaris Marcel Bellinga met de Zilveren Scheidsrechter van COVS Nederland. De gezamenlijke 
voetbalverenigingen bieden zo’n negenhonderd euro aan. Jacques d’Ancona praat alles op 
onnavolgbare wijze aan elkaar. 
 
Jubileum: feestavond drukbezocht 
Sluitstuk van alle jubileumfestiviteiten is een grote feestavond op 8 maart in showrestaurant Baloney’s 
in Hoogkerk. Ruim 230 mensen vieren feest en genieten van een dinershow vol glitter en glamour en 
van een uitgebreid warm en koud buffet. Joop Schokker haalt enkele honderden euro’s op met een 
verloting. Kor Visser wint de door Drenthe Tours beschikbaar gestelde voetbalreis naar Hamburg. 
 
Gezondheid belangrijk thema 
Op verschillende manieren besteden we in 2008 aandacht aan het thema ‘gezondheid’. Op 28 januari 
komen ruim veertig belangstellenden naar een clubavond over blessurepreventie. Op initiatief én 
onder leiding van Theo Kok verzorgen drie specialisten korte inleidingen over het herkennen en vooral 
voorkomen van veel voorkomende sportblessures. De avond trekt vooral veel niet-leden naar het 
GRC-clubhuis.  
 
Ook in 2008 is er een reanimatietraining onder leiding van Wim Grimberg. Zestien deelnemers halen 
het NHS-certificaat. Het thema gezondheid krijgt ook vorm door een overeenkomst met Univé. Leden 
van onze vereniging kunnen met korting een zorgverzekering afsluiten. 
 
Klaas Smith stoomt leden klaar voor toets 
Een week voor de conditietest en spelregeltoets wordt een speciale clubavond gehouden. Op 
donderdag 11 september wordt tijdens de training door maar liefst 27 deelnemers de shuttlerun 
geoefend. Later luisteren 35 personen geboeid naar de spelregeluitleg en tips van Klaas Smith. Een 
week later blijken de meeste scheidsrechters test en toets zonder problemen te halen.  
 
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! 
 
Johan Roeders spelregelkampioenschap opnieuw prooi Roelof Luinge 
De interne strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2007-2008 wordt gewonnen door 
Roelof Luinge.De rubriek in cluborgaan De Aftrap wordt opnieuw op uitstekende wijze verzorgd door 
Klaas Smith. 
 
Voetbalverenigingen tonen zich gul 
Het contact met de voetbalverenigingen is ook in 2008 prima. Diverse malen is er contact over 
bijvoorbeeld het ondersteunen van de verenigingsarbitrage. Jannes Mulder verzorgt opnieuw de 
aanstellingen van arbiters voor oefenduels en toernooien. In enkele gevallen zijn we ook kritisch naar 
verenigingen toe. In de loop van 2008 bezoekt op ons initiatief een groep ZFC-
juniorenscheidsrechters een basketbalwedstrijd van Hanzevast Capitals. De donateurverenigingen 
tonen zich op 8 maart erg gul door gezamenlijk ruim negenhonderd euro te schenken in verband met 
ons jubileum. 
 
Fair play prijs niet uitgereikt  
De fair play prijs 2007-2008 kan in 2008 helaas niet worden uitgereikt. Het verwerken van de scores 
en strafzaken is blijkbaar te moeilijk. Ondanks meerdere oproepen aan COVS Noord, onder wiens 
verantwoordelijkheid districtsbreed voor een eenduidig klassement wordt gezorgd, is er geen 
klassement verschenen. 
 
Verbouwing GRC-clubhuis uitgesteld 
De geplande verbouwing van het GRC-clubhuis wordt in 2008 uitgesteld. In april 2009 moet nu de 
sloop van het huidige pand beginnen, waarna op dezelfde plek nieuwbouw volgt. In 2008 wordt de 
intentie uitgesproken om als vereniging te participeren in de nieuwbouw. De samenwerking met GRC 
verloopt ook in 2008 goed. 
 



KNVB zorgt voor openheid   
De contacten met de KNVB zijn wederom uitstekend.  Daar waar nodig, wordt op individueel niveau 
voor oplossingen gezorgd. Bovendien zorgt de Noordelijke scheidsrechterscommissie voor open en 
transparant beleid. Zo verschijnt in juni een compleet boekwerkje met alle rapportcijfers en 
rangschikkingen van alle scheidsrechters. Er wordt geluisterd naar de kritiek op het 
rapportagesysteem, hoewel niet alle bezwaren worden weggenomen. Een nieuw ‘weegsysteem’ moet 
verschillen tussen rapporteurs opheffen. De uitleg tijdens een bijeenkomst is duidelijk. 
 
Rondom het congres ‘Fluiten is een feest’ in Euroborg op 5 januari is de samenwerking tussen KNVB 
en COVS ook prima. Onze vereniging mag met een stand aanwezig zijn. Het congres is met sprekers 
als Foppe de Haan de Maurice de Hond interessant.  
 
Onze eigen Jan Kamps wordt benoemd tot penningmeester van het districtsbestuur van KNVB Noord. 
In tal van commissies zijn bovendien ook leden van onze vereniging actief. 
 
Speciale commissie COVS Noord 
De jaarvergadering van COVS Noord op 28 april verloopt hectisch. Uiteindelijk vinden de aanwezigen 
zich in de benoeming van een speciale commissie die zich over de toekomst van de COVS moet 
buigen. Omdat het nieuwe landelijke COVS-bestuur op dit front later nadrukkelijk aan de weg timmert, 
besluit het bestuur van COVS Noord de werkzaamheden van de commissie te ‘parkeren’.  
 
COVS Nederland vol plannen 
Na jaren vol bestuurlijke discussies, toont het nieuwe hoofdbestuur van de COVS volop daadkracht. 
Er wordt een aantal beleidsvoornemens uitgesproken en in den lande gepresenteerd. Zo wil men 
onder andere aandacht voor de vervuiling op de websites, de kwaliteit van de trainingen, de hoogte 
van de onkostenvergoedingen en de leeftijdsgrens van zeventig jaar. Bovendien sluit men een 
aansprakelijkheidsverzekering voor alle COVS-leden af. Landelijk voorzitter Johan Dollekamp is 
aanwezig op de feestelijke jaarvergadering in Groningen en zegt blij te worden van de goede sfeer. ‘Er 
mag hier tenminste ook gelachen worden!’ 
 
Sportweekend Ameland: vertrek op donderdagavond  
Het lustrumweekeinde op Ameland is opnieuw intensief, gezellig en leuk, maar kent ook een 
schaduwzijde. De ruim vijftig deelnemers vertrekken al donderdagavond 10 januari met de speciale 
boot ‘de Bruinvis’. De trainingen, een spelregelwedstrijd, de communicatietraining door De Lange en 
partners en een tandemtocht naar de vuurtoren ondergaan de deelnemers met veel enthousiasme. 
Helaas verloopt de relatie met de gastheer van restaurant Paal 13 moeizaam, waardoor op de 
terugreis de emoties opspelen. De groep stelt zich als één blok op achter de organisatoren Roel 
Bellinga en Henk Steenhuis. Zij zoeken en vinden later het jaar een nieuwe accommodatie op 
hetzelfde eiland voor het elfde weekeinde in 2009. 
 
Commerciële commissie: nieuwe trainingspakken  
De commerciële commissie is ook in 2008 zeer actief. En met succes, want in november worden 
nieuwe trainingspakken gepresenteerd. Gesponsord door De Lange en partners. Ruim tachtig leden 
maken van het aantrekkelijke aanbod gebruik en schaffen een pak aan.  
 
Ook op andere vlakken is de commissie succesvol. De EK-toto bezorgt diverse leden extra plezier aan 
het Europees Kampioenschap. Peter Kraan heeft blijkbaar de meeste voetbalkennis, want hij wint. 
Hans Grapperhaus en Marc de Lang worden tweede en derde. De commissie weet het vertrek van 
een groot aantal adverteerders op te vangen. Samen met het bestuur worden de werkzaamheden 
verder geprofessionaliseerd door alle afspraken met adverteerders schriftelijk vast te leggen. Verder 
wordt eind 2008 een interessante deal gesloten met verzekeraar Univé. 
 
De Aftrap voor het laatst gemaakt in Zuidhorn 
Het cluborgaan De Aftrap verschijnt in 2008 achtmaal, waarvan eenmaal in de vorm van een  
bewaarnummer. De oplage is 450 stuks. Marcel Bellinga voert de redactie en vormt samen met Bert 
Kamstra ook de redactiecommissie. Jelle Helsma neemt in maart afscheid. Het drukwerk is voor het 
laatst in handen van vv. Zuidhorn. Het bestuur besluit in 2008 namelijk het clubblad te 
professionaliseren door opmaak en drukwerk uit te besteden aan Haan drukkerij.  
 



Kevin Blom trekt volle zaal 
Kevin Blom verzorgt 17 november een interessante inleiding over tactisch fluiten. 85 aanwezigen 
hangen aan zijn lippen. Voordat Kevin aan het woord komt, worden de nieuwe trainingspakken en een 
dvd met foto’s van het jubileum gepresenteerd.  
 
Ook andere activiteiten worden goed bezocht. Zo zijn 45 personen aanwezig bij de nieuwjaarsinstuif 
op donderdagavond 3 januari. In zijn nieuwjaarsrede zegt voorzitter Robert van Dorst dat de 
vereniging wil blijven groeien en ontwikkelen. 
 
Kerstsoos afscheid voor John ten Cate 
Na bijna dertig jaar stopt John ten Cate met zijn werkzaamheden voor de ontspanningscommissie. Op 
13 december organiseert hij zijn laatste kerstsoos. Veertig personen zien dat Kor Visser (klaverjassen) 
en Simon Apotheker (sjoelen) de winnaars worden. 
 
Op 18 april zijn we te gast bij voetbalvereniging Omlandia. Onze twintig kaarters winnen deze keer 
eens niet, zodat de stand in de tweestrijd nu 9-3 voor ons is.  
 
Twee conditietesten in Groningen  
Op 24 januari (voor de hoogste groepen) en 18 september (voor alle scheidsrechters) wordt er in 
Groningen een conditietest en spelregeltoets georganiseerd. De respectievelijke veertig en zestig 
deelnemers hebben weinig moeite met de gestelde eisen. Henk Krans loopt in september in 
Wildervank voor de 35

e
 keer met succes de conditietest. En wordt terecht onderscheiden. De 

organisatie onder aanvoering van Jantinus Meints én de samenwerking daarbij met COVS Noord zijn 
prima in orde.  
 
Ruim 1000 deelnemers trainingen 
Alle deelnemers aan de trainingen bij elkaar opgeteld, komen we in 2008 op ruim 1000. De trainingen 
op de dinsdag zijn minder populair, met een gemiddelde deelname van 10,8 (tegen 14,2 in 2007). De 
laatste maanden van 2008 trekt de deelname op de dinsdag wel aan. Op de donderdag is de 
trainingsdeelname stabiel, met een gemiddelde van 18,1 (2007: 18,3). In totaal worden 71 trainingen 
georganiseerd. Roel Bellinga staat veertig keer voor de groep, terwijl Johan Suurd 31 keer leiding aan 
de training geeft. In de zomermaanden nemen tussen de 3-7 leden deel aan de duurloopjes in de 
omgeving van het sportpark. De trainingsgroep sluit het seizoen 2007-2008 op 29 mei af met een 
buffet in wokrestaurant Euroborg.  

 

Roelof Luinge: en dat is 500 
Naast alle verenigingssuccessen laten ook diverse leden individueel van zich horen. Zo fluit Roelof 
Luinge op 8 november zijn 500

e
 wedstrijd in de eredivisie. NEC-PSV is bovendien al zijn 686

e
 duel in 

het betaalde voetbal. Michel Winter maakt 14 november bij NAC Breda juist zijn debuut op het 
hoogste niveau. Dat overkomt ook Kristian Bakkelo, als hij op 30 november in de rust de geblesseerde 
Eric Braamhaar bij Sparta-NAC Breda moet vervangen. Jochem Kamphuis fluit 7 november zijn eerste 
profduel (Telstar-Omniworld). Arie Brink is als assistent-scheidsrechter volop internationaal actief, 
onder andere bij het CL-duel  Real Madrid-Juventus op 5 november.  
 
In het amateurvoetbal is een aantal leden actief bij de wedstrijden om het algeheel 
amateurkampioenschap. Freek Vandeursen en Maria van Driel hanteren de vlag op 18 mei bij Achilles 
’29-Hollandia om de zondagtitel. Op 7 juni fluit Marcel Bellinga het laatste duel in de strijd om de 
zaterdagtitel tussen Spakenburg en HHC Hardenberg. Albert Oost is als assistent actief bij het duel 
Hollandia-Lisse op 21 juni. 
 
Ook enkele andere leden krijgen mooie beslissingswedstrijden en duels in de nacompetitie. De finale 
van het Gronitastoernooi op 7 juni is voor Bert Kamstra, terwijl Kristian Bakkelo in mei de finale van 
Eurovoetbal mag leiden. Op dat toernooi zijn ook de leden Alfons de Graaf, Marcel Bellinga, Jochem 
Kamphuis, Hans IJsbrandy (als scheidsrechter) én Siemen Mulder, Freek Vandeursen en Koos 
Burema (als assistenten) actief.  
 
Kristian Bakkelo en Jochem Kamphuis promoveren in mei naar de masterclass betaald voetbal, terwijl 
Richard Brondijk op de stagelijst assistent-scheidsrechters wordt geplaatst. Bij de amateurs maken 
Siemen Mulder en Rob Bulthuis de stap naar de hoogste groep. Er is ook promotie voor Jeroen 
Vredevoogd, Ties Alberts, Peter Hut, Marc de Lang, Eeuwe Aardema en Thom van Wijk (futsal). 



 
Op heel ander vlak leveren leden ook bijzondere sportieve prestaties. Zo loopt Gerrit Veldthuis op 21 
september zijn eerste marathon in drie uur en 43 minuten. Cindy Suurd wordt met haar paard 
Wirbelstein tweede bij het Nederlands Kampioenschap voor haflingers. 
 
Henk Steenhuis sluit het praktijkdeel van de docentencursus van de KNVB met succes af. Diezelfde 
KNVB zet op 30 september Henk Lubberts, Ties Prins en Guus Ennes in het zonnetje met het 
uitreiken van de Gouden Scheidsrechter.  
 
Op naar de 200 leden  
Het aantal leden groeit in 2008 met vijf. Zestien mensen melden zich aan, terwijl we elf leden zien 
vertrekken. Op 31 december zijn daarom 189 mensen lid. Daarmee blijven we in ledental de op-één-
na-grootste COVS-vereniging én naderen we de grens van 200 leden.  
 
Nu 51 donateurs 
Het aantal individuele donateurs blijft stabiel op 51. Vier aanmeldingen compenseren de vier 
opzeggingen. Door fusies en opzeggingen daalt het aantal donateurverenigingen naar 79.  
 
Afscheid Hennie Robbe 
Op 15 januari komt Hennie Robbe op 87-jarige leeftijd te overlijden. Hij is dan bijna zestig jaar lid. Een 
herinnering aan zestig jaar lidmaatschap wordt later aan de familie uitgereikt. 29 november overlijdt 
donateur en oud-lid Coen Hendriks. De oud-spelregelkampioen is 79 jaar. Oud-lid Koos Komdeur, in 
maart nog bij de reünie, laat het leven op 22 juni, 74 jaar oud. En op 12 maart komt Willy Hettinga te 
overlijden. De echtgenote van ons Terschellinger lid Jacob is pas 56 jaar. Dat ze allen mogen rusten 
in vrede.  
 
Secretariaat 
Het secretariaat verwerkt in 2008 maar liefst 616 ingekomen stukken. Tweederde hiervan komt per 
mail binnen. Er worden 474 uitgaande berichten geregistreerd (waarvan 362 per mail). Veel meer dan 
in 2007, wat mede door het jubileum komt.   
 
Op naar de honderd 
2008 kan worden gekenschetst als een druk, succesvol en mooi jubileumjaar. Het bestuur zit echter 
vol energie en inspiratie om ook de komende jaren op te komen voor de belangen van de arbitrage én 
als sportvereniging een ‘thuis’ te bieden aan alle scheidsrechters uit Groningen en Omstreken. Op 
naar het volgende jubileum, op naar de honderd jaar! 
 
Marcel Bellinga, secretaris 


