
Algemeen jaarverslag 2009 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
 
2009 was opnieuw een druk en succesvol jaar voor onze vereniging. Het jaar stond deels in het teken 
van het continueren van beleid én vernieuwen van een aantal zaken. Zo werd cluborgaan De Aftrap 
sterk verbeterd, verschenen de eerste digitale nieuwsbrieven én werd het jaar met een vernieuwde 
jaarafsluiting mooi afgerond. Tal van leden behaalden individueel succes en op bestuurlijk front 
konden we eindelijk de afschaffing van de KNVB-leeftijdsgrens van 70 jaar begroeten. In dit 76

e 

jaarverslag de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2009 in een notendop. 

 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur ondergaat in 2009 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 
Jan Kamps verlaat de commerciële commissie (in verband met zijn benoeming tot penningmeester 
van KNVB district Noord) en John ten Cate stopt na 25 jaar met de ontspanningscommissie. 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 Roel Bellinga  
- kascommissie: Freek Reitsema, Johan Suurd en Albert Oost. Reserves zijn Freek 

Vandeursen en Kees Lokken.  
 
Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: ‘blijven vernieuwen’ 
De informele nieuwjaarsinstuif op 3 januari is een geslaagde start van het verenigingsjaar. De ruim 
vijftig aanwezigen laten zich de snert goed smaken. Voorzitter Robert van Dorst zegt in zijn speech 
dat de vereniging ook de komende jaren wil blijven vernieuwen.  
 
Sportweekend Ameland maakt succesvolle doorstart 
Het sportweekend Ameland maakt een doorstart op een nieuwe locatie; voor het eerst verblijft de 
groep in hotel Buren aan Zee. Voor de groepsactiviteiten wordt onder andere gebruik gemaakt van het 
recreatiecentrum van camping Klein Vaarwater. De ruim vijftig deelnemers genieten volop van de 
sfeer, de trainingen, de prima maaltijden, de spelregelkwis onder leiding van Klaas Smith, de culturele 
wandeling naar ’t Oerd en de training door Harry de Lange over vooroordelen. Bob Kempinga wint als 
beste spelregelkenner een heuse laptop.  
 
Bjorn Kuipers trekt volle zaal 
Eén van de topavonden in 2009 is de traditionele clubavond in het najaar. Op 16 november trekt 
internationaal scheidsrechter Bjorn Kuipers 65 personen naar het GRC-clubhuis. Kuipers vertelt een 
open en eerlijk verhaal en stelt dat de belangrijkste taak van de scheidsrechters is ‘om de veiligheid 
van de spelers te garanderen’. Tijdens de clubavond worden de nieuwe trainingspakken van Erima / 
Harry de Lange gepresenteerd. Kuipers reikt een scheidsrechterstenue uit aan Christian Mulder, die 
daarmee als 200

e
 lid van de vereniging in het zonnetje wordt gezet.  

 
Steeds meer deelnemers reanimatietraining 
Ook in 2009 organiseert de vereniging een praktijkgerichte reanimatietraining, onder leiding van 
docent Wim Grimberg. Maar liefst 19 personen nemen uiteindelijk deel en behalen het officiële NHS-
certificaat.  
 



Jaarafsluiting nieuwe stijl slaat aan 
Op 19 december wordt het verenigings- en kalenderjaar op informele en ongedwongen manier 
afgesloten. De jaarafsluiting nieuwe stijl slaat aan, getuige de ruim 65 aanwezigen en de positieve  
reacties. De aanwezigen kunnen niet alleen klaverjassen, sjoelen en darten, maar genieten ook van 
een uitgebreid Chinees buffet. De prijzen zijn voor Theo de Haan (klaverjassen), Diny Nienhuis 
(sjoelen) en Having Steenhuis (darten). 
 
Kaarters komen 3 april ook al in actie, als de jaarlijkse klaverjasstrijd met de voetbalvereniging 
Omlandia wordt ‘uitgevochten’.  In Ten Boer zijn de kaarters van de gastheren duidelijk te sterk, 
waardoor de onderlinge stand na dertien jaar 9-4 voor onze vereniging is. Omlandiaan Marten 
Schiltkamp is individueel de beste kaarter, terwijl Appie Zwerver de beste COVS-er is. 
 
Twee conditietesten in Groningen verlopen prima 
Zowel in januari als in september wordt een conditietest + spelregeltoets georganiseerd in Groningen. 
Jantinus Meints, Bert Kamstra en anderen zorgen voor een vlekkeloos verloop. De test+toets op 15 
januari is alleen voor de scheidsrechters uit de hoogste groepen. Van de bijna vijftig deelnemers 
voldoen de meesten aan de gestelde eisen. Op 15 september zakken twee van de 71 deelnemers. 
Twaalf (van de 72) scheidsrechters zakken wel voor de spelregeltoets. Deze wordt overigens in het 
clubhuis van Gronitas gehouden, omdat we dachten dat het GRC-clubhuis in verband met de 
verbouwing niet beschikbaar zou zijn. Gronitas toont zich een prima gastheer. 
 
Groeiend aantal leden komt trainen 
Het aantal leden dat regelmatig komt trainen groeit in 2009. Vooral de donderdag is populair. 
Gemiddeld komen er 20,3 leden trainen. In 2007 en 2008 waren dat er nog respectievelijk 18,3 en 
18,1. De dinsdag laat ook een groei zien, die overigens vooral in het eerste halve jaar wordt 
gerealiseerd. 11 leden trainen er gemiddeld op deze avond, tegenover 10,8 in 2008. In 2007 trok de 
dinsdag echter ruim 14 deelnemers gemiddeld. Alle deelnemers aan de trainingen bij elkaar opgeteld, 
komen we in 2009 uit op 1064. In totaal worden 68 trainingen georganiseerd. Roel Bellinga staat 35 
keer voor de groep, terwijl Johan Suurd 31 keer leiding aan de training geeft. Kristian Bakkelo en Bert 
Kamstra nemen elk eenmaal de honneurs waar. In de zomermaanden nemen tussen de 3-7 leden 
deel aan de duurloopjes in de omgeving van het sportpark. De trainingsgroep sluit het seizoen 2008-
2009 op 14 mei opnieuw af met een buffet in wokrestaurant Euroborg.  

 

Jaarvergadering: volle vaart vooruit 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 9 maart stelt voorzitter Robert van Dorst dat het 
bestuur de komende jaren in volle vaart vooruit wil. De vereniging wil graag richting de 200 leden en 
naast de rol als belangenbehartiger ook als sportvereniging een ‘thuis’ voor de leden zijn. De 
vergadering verloopt vlot en wordt door zo’n vijftig leden en genodigden bijgewoond. Er wordt afscheid 
genomen van kaderlid John ten Cate en Minne Modderman reikt de gouden KNVB-speld uit aan Roel 
Bellinga. Gerard Helsma en Tjarko Starke worden gehuldigd omdat ze al veertig jaar lid zijn, terwijl de 
speld voor 25 jaar trouw wordt uitgereikt aan Henk Schotanus en Jantinus Meints.  
 
Johan Roeders spelregelkampioenschap opnieuw prooi Roelof Luinge 
De interne strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2008-2009 wordt opnieuw 
gewonnen door Roelof Luinge, al voor de achtste keer. Daar is overigens wel een barrage voor nodig, 
omdat ook Gribbert Bakker en Frank de Winter in eerste instantie foutloos blijven. De rubriek in 
cluborgaan De Aftrap wordt opnieuw op uitstekende wijze verzorgd door Klaas Smith. Smith reikt de 
bokaal tijdens de jaarvergadering uit. 
 
Keurige comeback spelregelteam  
Na twee jaar afwezigheid keert onze vereniging in 2009 terug met een spelregelteam. Freek 
Vandeursen haakt helaas op het laatste moment af, maar wordt perfect vervangen door Erik de Vries. 
In de districtsfinale behaalt Erik meteen de tweede plaats. Samen met Alex Traa en debutant Evert 
Yspeert eindigt ook het team als tweede, achter kampioen Drachten. 
 
Omlandia voorbeeld voor veel verenigingen  
Voetbalvereniging Omlandia toont zich een prima voorbeeld voor vele andere clubs. Een eigen 
scheidsrechtersproject levert acht enthousiaste jeugdige scheidsrechters op, nadat een jaar daarvoor 
ook al twaalf jeugdleden enthousiast werden gemaakt. De acht krijgen op 9 maart een 
scheidsrechterstenue uitgereikt door KNVB-bestuurder Minne Modderman.  



 
Het contact met de voetbalverenigingen is goed. Tal van clubs maakt gebruik van de mogelijkheid 
scheidsrechters aan te stellen voor oefenduels en toernooien van standaardteams. Zo regelen wij 
opnieuw de arbitrage van het Gronitastoernooi. Siemen Mulder fluit daar de finale.  
 
Helaas kan de fair play prijs opnieuw niet worden uitgereikt. Wel wordt er eind 2009 gewerkt aan een 
oplossing en het lijkt erop dat we vanaf 2010 weer een klassement kunnen realiseren. 
 
Verbouwing GRC-clubhuis opnieuw uitgesteld 
De geplande verbouwing van het GRC-clubhuis wordt in 2009 opnieuw uitgesteld. Problemen met het 
recht op opstal zorgen voor de vertraging. In april/mei 2010 moet de nieuwbouw nu alsnog van start 
gaan. De samenwerking met GRC verloopt in 2009 uitstekend. Er wordt definitief afgesproken om te 
participeren in de nieuwbouw, in ruil voor extra faciliteiten. Op een oproep om via de zogenoemde 
steentjesactie ook een bijdrage te leveren, wordt goed gereageerd. Leden van onze vereniging kopen 
voor een paar honderd euro aan steentjes voor het nieuwe clubhuis.  
 
Gemeente pakt handschoen op 
De gemeente Groningen verbetert de communicatie met de gebruikers van sportpark Corpus den 
Hoorn. Zo neemt men op verzoek van de clubs de regie bij de verdeling van de trainingsvelden en 
trainingstijden. Ook wordt eindelijk werk gemaakt van klachten over de wam-watervoorziening van de 
douches. Op hoger niveau wordt gewerkt aan een visie op de toekomst van het sportpark. Over 10-15 
jaar moet het sportpark gemoderniseerd zijn en intensiever gebruikt worden. De gemeente zoekt 
hiervoor de samenwerking met sportverenigingen, scholen en de buurt. 
 
KNVB schaft eindelijk leeftijdsgrens 70 jaar af 
Na jarenlange discussies wordt in 2009 door de KNVB eindelijk besloten de leeftijdsgrens van 70 jaar 
af te schaffen. Onder andere onze vereniging deed hiertoe afgelopen jaren meermalen een oproep. 
De contacten met de KNVB zijn op alle niveaus uitstekend. 
 
Tijdens een interessante ‘seizoensopening’ in het Hampshire hotel op 15 september zet de KNVB 
onze leden Hummel en Land in het zonnetje. Ze krijgen de gouden speld omdat ze al minstens twintig 
jaar actief zijn als scheidsrechter. 
      
Statuten zorgen voor discussies binnen COVS 
Hoewel COVS Nederland volop actief is, wordt de jaarvergadering toch even spannend. Een voorstel 
tot wijziging van de statuten en reglementen zorgt voor discussie. Naar mening van ons bestuur wordt 
een en ander veel te snel doorgedrukt. We leiden de discussie binnen district Noord en kunnen 
overhaaste besluitvorming voorkomen. Naast alle bestuurlijke activiteiten is COVS Nederland ook 
volop praktisch bezig. Zo presenteert men een speciaal vaantje voor de pupil van de week en wordt 
gewerkt aan een nieuwe wervingsfolder en website. 
 
Binnen COVS Noord worden voorbereidingen getroffen voor een brainstormdag over de toekomst van 
de COVS. We laten onze stem duidelijk horen en opperen bij een aantal gelegenheden de 
wenselijkheid van een intensieve samenwerking of zelfs fusies tussen COVS-verenigingen.  
 
COVS Veendam viert haar 75-jarig bestaan stijlvol. COVS Oost Groningen neemt 2 maart afscheid 
van Dick Oud. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter. Namens de Noordelijke COVS-groepen 
overhandigt onze vice-voorzitter Martin Schipper hem een envelop met inhoud. 
 
Commerciële commissie zorgt opnieuw voor trainingspakken 
Het goede werk van de commerciële commissie werpt in 2009 opnieuw haar vruchten af. Naast de 
advertentie-inkomsten weet de commissie een nieuwe voorraad trainingspakken te realiseren. Leden 
kunnen voor slechts 25 euro een groen-zwart Erimapak aanschaffen, met dank aan sponsor Harry de 
Lange & Partners. De trainingspakken worden 16 november uitgereikt. De korting op een 
zorgverzekering bij Univé wordt gecontinueerd, terwijl met JAKO, Univé en Valkema teamsport een 
nieuwe deal voor begin 2010 wordt gerealiseerd. 
 
De Aftrap professionaliseert 
Het cluborgaan De Aftrap wordt in 2009 geheel vernieuwd. De vormgeving en het drukwerk wordt 
geprofessionaliseerd en uitbesteed aan Haan te Bedum. Daardoor kunnen nu bijvoorbeeld ook foto’s 



worden geplaatst. Het resultaat mag er zijn. De Aftrap verschijnt in 2009 zesmaal. Marcel Bellinga 
verzorgt de redactie, terwijl hij samen met Bert Kamstra ook de redactiecommissie vormt. 
 
Digitale nieuwsbrief goed ontvangen 
Om de lagere verschijningsfrequentie op te vangen én relaties nog beter te informeren, verstuurt de 
vereniging vanaf augustus regelmatig een digitale nieuwsbrief. De eerste wordt op 7 augustus 
verstuurd. In de eerste nieuwsbrief onder andere aandacht voor de herstart van de trainingen. In totaal 
verschijnt de nieuwsbrief in 2009 zevenmaal. Ruim 300 personen en instanties staan op de 
verzendlijst. 
 
Roelof Luinge opnieuw winnaar Gouden Kaart  
2009 blijkt voor een groot aantal leden zeer succesvol. Meest in het oog springend is de verkiezing 
van Roelof Luinge als beste scheidsrechter in het betaalde voetbal over het seizoen 2008-2009. Hij 
wint daarmee opnieuw de Gouden Kaart. Luinge verlengt zijn loopbaan met één jaar en heeft 
inmiddels ruim zevenhonderd profduels mogen leiden. 
 
Op het hoogste niveau bereikt ook Jantinus Meints een bijzondere mijlpaal. ADO Den Haag – PSV op 
8 november is namelijk al zijn 500

e
 duel in het betaalde voetbal als assistent-scheidsrechter. Freek 

Vandeursen maakt juist zijn debuut, hij mag vlaggen bij Telstar – Emmen op 18 september. In 
december promoveert hij vervolgens naar de stagelijst betaald voetbal. Richard Brondijk verdient als 
assistent een contract en mag zich vanaf de zomer junior assistent-scheidsrechter betaald voetbal 
noemen. Kristian Bakkelo en Jochem Kamphuis leiden diverse duels in de eerste divisie. En Arie Brink 
blijft aan de top. Hij gaat ook regelmatig internationaal op pad. Zo is hij als assistent actief bij het CL-
duel Porto – Atletico Madrid op 11 maart. 
 
Ook in het amateurvoetbal volop succes. Op 16 mei mag Marcel Bellinga het duel Rijnsburgse Boys – 
IJsselmeervogels leiden in de strijd om het algeheel zaterdagkampioenschap. Freek Vandeursen is 
één van de assistenten. Freek is ook in de strijd om de zondagtitel actief, bij Baronie – Westlandia op 
28 mei.  
 
Koos Burema (zaterdag) en Marc de Lang (zondag) promoveren naar groep 1. Er zijn ook promoties 
voor Henk-Jan Hector (donateur), Gjalt van Duinen, Jeroen Vredevoogd, Evert Yspeert, Mart Dijkstra, 
André Kroon, Simon Jager, Mathijs van Waveren, Marja Wardenier, Jaimie Apol, Kees Brondijk, Ferdi 
Delies, Marc van der Heide, Iman Pourkhomani, Andy Luurtsema, Suresh Wagenaar en Roy van den 
Steen (donateur). 
 
Jeroen Vredevoogd maakt zijn internationale debuut. Hij mag in het kader van een uitwisselingsproject 
op 10 oktober in Duitsland het duel Amissia Wolthausen – SG Jenett leiden. Het grotere 
acceptatievermogen van de voetballers valt hem op.   
 
Ook op ander vlak leveren leden bijzondere sportieve prestaties. Zo bedwingt Klaas Smith op 22 mei 
de beruchte Alp d’Hues. Op de fiets dus. 
 
Geboortegolf binnen vereniging 
2009 blijkt een vruchtbaar jaar, want maar liefst vijf leden worden (weer) vader. Bovendien worden 
diverse leden opa. De eerste geboorte is op 11 februari als Romy, dochter van Siemen Mulder ter 
wereld komen. Op 18 maart volgt Anne Sophie Kamps, 5 april Luka Bellinga en 28 juli Carsten Johan 
Gerbrandy. Sarah Ilse van der Heide sluit op 7 december de rij. 
 
Grens 200 leden doorbroken! 
In maart spreekt het bestuur vol bravoure de ambitie uit naar boven de 200 leden te willen groeien. 
Het lukt, want op 31 december telt de vereniging 201 leden. Vooral veel nieuwe en jonge 
scheidsrechters melden zich aan én weten meteen de weg naar de clubactiviteiten te vinden. De 
verenging mag maar liefst 27 nieuwe leden verwelkomen, terwijl 15 leden worden uitgeschreven. 
Voornaamste reden van opzegging is het beëindigen van de scheidsrechtersloopbaan. Een jaar 
eerder telde de vereniging nog 189 leden, maar in 1995 waren dat er slechts 156. Met de 201 leden 
blijven we in ledental de op-één-na-grootste COVS-vereniging in Nederland. 
 



Aantal donateurs stabiel 
Het aantal individuele donateurs blijft stabiel op 51. Twee aanmeldingen compenseren evenveel 
opzeggingen. Het aantal donateurverenigingen blijft 79. De euroclub telt na twee opzeggingen 34 
leden. 
 
Afscheid Wiebe Postma 
Op 27 januari komt Wiebe Postma te overlijden. Hij is pas 71 jaar. Postma is al sinds 1961 lid van 
onze vereniging. Verder overlijden drie oud-leden van de vereniging, te weten Jan Groenewoud (87 
jaar oud), Pieter ter Harkel (die we ook van Omlandia goed kennen, op 63-jarige leeftijd) en Sam 
Latupeirissa (na een langdurig ziekbed). 
 
Secretariaat 
Na vijf jaar wijzigt het verenigingsadres weer eens, want de secretaris verhuisd in oktober naar de J.H. 
Diemerstraat in Groningen. Het secretariaat verwerkt in 2009 434 ingekomen stukken. Er worden 274 
uitgaande berichten geregistreerd. Veel minder dan in het jubileumjaar 2008, maar wel meer dan de 
jaren daarvoor. Ongeveer driekwart van de correspondentie verloopt via e-mail. Om de digitale 
communicatie beter te kunnen archiveren en laten verlopen, wordt een nieuw mailaccount geopend 
met een nieuw mailadres: covsgroningen@gmail.com.  
 
Vereniging voorbereiden op de toekomst  
We kunnen opnieuw terugkijken op een intensief, leuk en succesvol verenigingsjaar. Een jaar waarin 
we de successen uit eerdere jaren wisten te behouden. En een jaar waarin we de nodige zaken 
wisten te vernieuwen. De vereniging wist te groeien, in allerlei opzichten. Nu is het zaak de gezonde 
basis verder uit te bouwen en een fundament voor een mooie toekomst te leggen. Dat kan alleen 
samen, dus het bestuur rekent ook op u! 
 
Marcel Bellinga, secretaris 


