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1Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken en verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 400 stuks 
per keer. Dit is de laatste uitgave van dit blad!

De laatste…
Dit is ‘m dan, de allerlaatste uitgave van 
ons vertrouwde cluborgaan. Na veertig 
jaargangen komt er met dit nummer een 
einde aan een tijdperk voor onze vereniging. 
In 1980 begonnen een aantal enthousiaste 
leden met een maandelijks blad. In de 
loop van de jaren werd de frequentie 
teruggebracht, maar we kunnen stellen dat 
het blad al die jaren goed werd gelezen 
en goed werd gewaardeerd. De moderne 
communicatiemogelijkheden via website, 
social media en mail maken het blad 
overbodig. En dus breien we er na veertig 
jaar een einde aan.

Laat ik dit blad beginnen met het bedanken 
van alle leden en oud-leden die in heden 
en verleden betrokken zijn geweest. 
Als redacteur, columnist, fotograaf, als 
degene die de adresstickers plakte of als 
de werver van advertenties. Vele leden 
zijn betrokken geweest, in verschillende 
hoedanigheden. En daarnaast konden 
we jarenlang vertrouwen op de stencil-
club van voetbalvereniging Zuidhorn 
en (de laatste jaren) op de professionele 
vormgeving en drukkwaliteiten van Haan 
uit Bedum. In de personen van mijn trouwe 
mede-commissielid Bert Kamstra, onze 
columnisten tot het eind Theo Kok en Paul 
Lips, spelregelman Klaas Smith  én dé man 
achter alle advertenties Henk Steenhuis een 
laatste woord van dank. Dankzij jullie is De 
Aftrap al die jaren een waardevol onderdeel 
van onze club geweest. 

Zelf mocht ik dit blad maken vanaf 1990. 
Amper 17 jaar was ik nog maar toen ik het 
vertrouwen kreeg. Heb er veel van geleerd 
en heb het altijd met veel plezier gedaan. 
En nu is het tijd voor verandering voor onze 
mooie vereniging. Voor een laatste keer zeg 
ik: veel leesplezier!

Marcel Bellinga, redacteur

w w w.covsgroningen.nl

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. De redactie heeft het recht 
bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding 
worden overgenomen.

Vormgeving & drukwerk
Drukkerij Haan, Bedum - www.drukkerijhaan.nl
Advertenties
Henk Steenhuis 
 Coördinatie
Bert Kamstra 
Redactie
Marcel Bellinga
Fotografie/illustraties
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is opgericht op 8 maart 1933.  Het bestuur:
Marco Oosting, voorzitter, 
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724,
covsgroningen@gmail.com
Martin Schipper, vice-voorzitter en penningmeester
Marc van der Haak 
Jan-Willem Bouw
Meine Groefsema
Pascal Souhuwat, aspirant-lid

Colofon

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA 
Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817 
t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
Volg ons op twitter (@COVSGroningen), facebook en 
instagram of ga naar onze website: 
www.covsgroningen.nl 

Bij de voorpagina: 
Op 20 mei konden we elkaar via de online bingo 
toch nog even zien. Hét beeld van 2020-2021. Op 
naar het ‘oude normaal’ (foto: Marije Deuring).
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Verenigingskalender 2020

Trainingen 
Trainingen zijn elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. Trainer 
is Bert Kamstra. Op donderdagavond is masseur/verzorger/fysio Marleen Drijfhout 
aanwezig. We trainen dit jaar ook de hele zomer door. Check www.covsgroningen.nl 
voor actuele richtlijnen m.b.t. het coronavirus. 

Nieuwe kledinglijn van Nike nu te bestellen
Na vijf jaar werd het tijd voor een nieuwe, moderne kledinglijn. In samenwerking met 
Voetbalshop.nl kunnen we vanaf heden een uitgebreid en sportief kledingpakket van 
Nike aanbieden. In het zwart, met witte bedrukking van ons logo. Check alle info op de 
site en lees er meer over op pagina 7.

40 jaar Aftrap geeft mooi beeld van verenigingsleven
Na 40 jaar is dit de laatste uitgave van De Aftrap. Natuurlijk kijken we in dit blad nog één 
keer terug op die veertig jaar. Als je de uitgaven van toen naar nu doorleest, krijg je een 
mooi beeld van het verenigingsleven door de jaren heen. We nemen je een klein beetje mee 
vanaf pagina 16. 

Jaarvergadering en afscheid Marcel op 13 september
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en het afscheid van secretaris Marcel Bellinga is 
op maandag 13 september, vanaf 19.30 uur in/op Landgoed Coendersborg in Groningen. 
Lees er alles over en check agenda en algemeen jaarverslag vanaf pagina 21.

Maandag  13 september 2021  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 
     19.30 uur, landgoed Coendersborg in 
     Groningen. Aansluitend informeel 
     afscheid secretaris Marcel Bellinga
Vrij t/m zo 7-9 januari 2022  Sportweekend Ameland 

In verband met het coronavirus worden eventuele activiteiten op een later moment 
gepland. Check altijd actuele berichtgeving op covsgroningen.nl. 
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Trainingen in stapjes weer opgestart

We mogen sinds kort weer ‘gewoon’ trainen. Dat wil zeggen met de hele groep samen, 
zonder afstand tijdens de training en zonder aanmelden vooraf. Er gelden nog wel 
coronamaatregelen, maar we zijn allang blij dat het weer mag. Want nadat we door de 
tweede lockdown een poos helemaal niet mochten sporten samen, konden we vanaf 
april de boel in etappes weer opstarten. Eerst alleen de leden onder de 27 jaar, en kort 
daarna ook de 27+-ers. Wel gescheiden van elkaar, en dat voelde eigenlijk niet zo goed. 
Maar ja, we mochten weer! En om dat te vieren trakteerden we de aanwezigen begin 
april op taart! 

Inmiddels dus weer echt samen, zoals het hoort. Ook kantine en kleedkamers zijn weer 
open. Met nog wat beperkingen/maatregelen, maar als we ons daar goed aan houden 
kunnen we ook dat snel loslaten hopelijk. Blijf altijd onze socials en website in de gaten 
houden voor de actuele stand van zaken.
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Corona verandert alles, nu weer de blik op de toekomst

Wat een vreemde tijden sinds maart 2020. Het jaarverslag elders in dit blad geeft 
het goed weer. Tot half maart ging alles zijn gewone gang. 2020 begonnen we met 
trainingen, Sportweekend Ameland, de reanimatietraining en andere activiteiten. 
Totdat corona alles plat legde. En waar in 2020 met horten en stoten tussendoor nog iets 
mogelijk bleek, was het vanaf eind 2020 tot begin april vrijwel onmogelijk iets te doen. 
Geen trainingen, geen ontmoetingen. Een onwerkelijke tijd.

Niet teveel online
Het bestuur zat natuurlijk niet stil. Er werd (digitaal) vergaderd en we besloten onder 
andere om niet al teveel online activiteiten te organiseren, omdat menigeen al de hele 
dag tegen het beeldscherm zat aan te kijken. Zodra het in april weer kon hebben we de 
trainingen opgestart, zoals je op voorgaande pagina’s kunt lezen. En we hebben meteen 
geregeld dat we dat de hele zomer doorzetten; de gebruikelijke zomerstop is dus 
geschrapt. En na een eerdere online activiteit in 2020, vonden we het in mei 2021 tijd 
voor een gezellige bingo. Online, dat dan wel voor één keer. 

Natuurlijk hebben we ook op andere manieren van ons laten horen, met bijvoorbeeld 
de oproep vóór diversiteit in de sport en een kerstattentie in december, een 
videoboodschap van onze voorzitter op 1 januari én een jubileumfilmpje op 8 maart. 
Ook was er op individuele basis aandacht voor leden. 

Overdracht en kledinglijn
Verder werd er gewerkt aan de overdracht van de taken van Marcel aan de andere 
(nieuwe) bestuursleden, werd gekeken naar nieuwe, moderne manieren van 
communicatie én is een nieuwe kledinglijn gerealiseerd. Zie daarvoor verderop in dit 
blad.

Openingsplan
Zodra er meer zicht komt op een meer ‘normale’ situatie, plannen we activiteiten voor 
het seizoen 2021-2022. Wij kunnen niet wachten en hebben er zin in. We hopen iedereen 
vanaf het nieuwe seizoen heel vaak te treffen. Niet via de app, niet via een beeldscherm, 
maar gewoon in het echt. In de kantine, op het trainingsveld en rondom wedstrijden. 
Een nieuw begin!

Het bestuur
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Het bestuur vergaderde vooral 
online

Bedankt
Hoewel het voetbal lange tijd volledig 
stil heeft gelegen en we ook onze 
activiteiten deels niet hebben kunnen 
organiseren, zijn er nauwelijks 
opzeggingen van het lidmaatschap 
binnen gekomen. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de toekomst van onze 
club, maar geeft ook een goed gevoel. 
Dank voor de trouwe steun aan onze 
gezamenlijke vereniging!

Gezellige online bingo met Henk de Haan

Zo’n 35 leden (en familieleden) deden donderdag 20 mei mee aan een online bingo. 
Het werd een gezellige boel. Onder leiding van onze donateur, oud-scheidsrechter en 
oud-profvoetballer Henk de Haan gingen we in rap tempo door de zestien rondjes bingo 
heen. Broezend, zoals dat alleen met Henk kan! 

Van de zestien prijzen gingen er maar liefst vijf naar Mendé Bosma. Dankzij deze online 
bingo zagen we ook eens wat meer van hoe onze leden wonen. We zagen mooie 
eetkamers, comfortabele banken, een enkele slaapkamer én zelfs een bus naar Noord-
Holland. Normaal zeg je dan dat ‘voor herhaling vatbaar was’, maar hoewel het zeer 
geslaagd kan worden genoemd, hopen we de volgende keer gewoon weer samen te 
kunnen komen. 
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In januari 2022 hopelijk weer naar Ameland

Het lijkt erop dat we deze zomer langzamerhand weer steeds meer terug kunnen naar 
‘normaal’. En we hopen natuurlijk dat dat dan definitief is. Hoewel we voor het najaar nog 
even terughoudend zijn met het plannen van activiteiten, gaan we er vanuit dat we dan 
weer bij elkaar kunnen komen. Gewoon, live dus! Onder voorbehoud hebben we wel 
alvast het Sportweekend Ameland gepland. Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 januari 
2022 gaan we als het kan weer drie dagen  genieten op het mooie waddeneiland. Medio 
september presenteren we het programma én openen we de inschrijving. Noteer alvast 
de datum in je agenda!
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Nieuwe kledinglijn tegen scherpe prijs
voor iedereen verkrijgbaar

Afgelopen vijf jaar konden we in samenwerking met Sporthuis Winsum een mooi en 
voordelig kledingpakket aanbieden. Dat werd mede mogelijk gemaakt door Dakmontage 
Noord, Hotel Ameland en John Schokker makelaardij. Het contract liep ten einde en het 
pakket was ook niet langer leverbaar. We danken Sporthuis Winsum en genoemde spon-
sors voor de samenwerking en de ondersteuning in genoemde periode!

Uiteraard hebben we gekeken naar nieuwe mogelijkheden om een goed, sportief en 
modern kledingpakket te kunnen aanbieden voor een scherpe prijs. En dat is gelukt! In 
samenwerking met Voetbalshop.nl Groningen bieden we vanaf mei 2021 een modern en 
sportief kledingpakket van Nike aan! De kledinglijn wordt uitgevoerd in zwart met grijze/
witte accenten, en voorzien van de logo’s van onze vereniging en Voetbalshop. Wij bieden 
het pakket met een winkelwaarde van bijna 238 euro aan voor 140 euro! 

Het complete pakket bestaat uit trainingsjack, trainingsbroek, trainingsstop, trainings-
shirt, poloshirt, sporttas (met twee vakken) en een korte broek.

Alle items uit het kledingpakket zijn ook los verkrijgbaar in de webshop, met dertig 
procent ledenkorting. Daarnaast worden in de webshop nog aanvullende items aan-
geboden, zoals sportkousen, regenjack / windjack, winterjas, onderkleding, fluitjes en 
schoenen.

Bestellen kan uitsluitend in de webshop. In de webshop kun je de items selecteren, de 
juiste maten aangeven en vervolgens de bestelling plaatsen en betalen. Na bericht kun 
je jouw bestelling afhalen in de winkel van Voetbalshop / Sportmaat aan het Gedempte 
Zuiderdiep 89 in Groningen. 
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Wat moet je weten over ons kledingpakket:
• bestellen en betalen verloopt via de webshop
• afhalen in de winkel aan het Gedempte Zuiderdiep 89 in Groningen. Verzenden kan 

ook.
• je kunt zowel het pakket als losse items via de webshop bestellen
• het is mogelijk om (op afspraak) in de winkel te passen voordat je de bestelling plaatst
• per item kun je de gewenste maat te bestellen. Dus bijvoorbeeld een broekje maat M 

en een shirt maat L is mogelijk
• er is een aangepaste lijn voor dames, check webshop of informeer in de winkel.
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Marisca Overtoom 

Marisca naar FIFA-lijst

Begin januari van dit jaar werd bekend dat ons enthousiaste en betrokken lid Marisca 
Overtoom vanaf 2021 de FIFA-badge voor het vrouwenvoetbal mag dragen. Daarmee 
mag ze internationaal als scheidsrechter optreden. Een fantastische beloning voor hard 
werken. Marisca, van harte gefeliciteerd! 

Jochem als VAR in actie op WK clubteams

Jochem Kamphuis promoveerde per 1 januari 2020 naar de internationale lijst. En toen 
kwam corona. Toch kan Jochem ook internationaal al op een mooi CV bogen. Zo is hij als 
VAR onderdeel van het team Makkelie. Helaas niet op het EK, omdat die teams kleiner 
zijn, maar in februari jongstleden bijvoorbeeld wel op het WK voor clubteams in Qatar. 
Mooie aanstellingen, in dit geval als videoscheidsrechter. Jochem, proficiat!

Jochem Kamphuis

Debuut Frans in eredivisie

We hebben inmiddels een behoorlijk aantal leden in het betaalde voetbal. Eén van hen 
is Frans Ozinga. Op 10 april van dit jaar debuteerde hij in de eredivisie. Hij was actief als 
assistent-scheidsrechter bij PEC Zwolle – FC Twente. Gefeliciteerd Frans! 

Frans Ozinga 
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Gerard Helsma

In memoriam: Gerard Helsma, Egbert
Mulder en Truus Visser

We moesten dit jaar afscheid nemen van drie bijzondere persoonlijkheden, te weten ons 
trouwe lid Gerard Helsma, onze sportvriendin Truus Visser en ons oud-lid Egbert Mulder. 

Gerard Helsma: warm, bescheiden en betrokken
Op 27 april is Gerard Helsma overleden. Hij lag een week in het ziekenhuis na een 
hartaanval. Gerard is 72 jaar geworden. We verliezen met zijn overlijden een actief en 
betrokken lid, die tot voor kort bijna wekelijks meetrainde. Gerard werd lid in 1969. Hij 
bereikte als scheidsrechter de top van de amateurs en kon de stap naar het betaalde 
voetbal net niet maken. Na zijn loopbaan ging hij verder als rapporteur en legde hij 
zich toe op het hardlopen. Zo volbracht hij meerdere marathons. In al die jaren bleef 
hij lid en trainde hij mee. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was hij enkele jaren 
materiaalbeheerder voor onze club.

Gerard had veel interesse in de geschiedenis van de voetbalsport en publiceerde daar 
ook over. Vanuit die interesse leverde hij ook regelmatig artikelen aan voor ons clubblad 
De Aftrap én verzorgde hij in 2008 samen met Marcel Bellinga het jubileummagazine bij 
het 75-jarig bestaan van onze vereniging.

Gerard was een betrokken, sociale persoonlijkheid. Met altijd aandacht voor de ander. 
Over zichzelf was hij vaak wat meer gesloten. We gaan hem missen. Oud-journalist 
Paul Zweverink verwoordde het op twitter mooi: ‘Als scheidrechter haalde hij nipt het 
betaalde voetbal niet. Als mens haalde hij de top wel: warm, bescheiden, betrokken.’

Wij wensen zijn partner Shakti en de familie veel sterkte toe.
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Egbert Mulder: markante top-scheidsrechter en sportbestuurder
6 februari is Egbert Mulder overleden aan de gevolgen van corona. Egbert werd op 1 
mei 1960 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Eind jaren 
tachtig liet hij zich uitschrijven. Recenter, van 2008 – 2016 was hij weer donateur van 
onze club. In die periode ging hij, samen met de eerder overleden Ate Nijdam, nog een 
aantal keren mee met Sportweekend Ameland. Iedereen kent Egbert Mulder vooral van 
zijn internationale scheidsrechtersloopbaan, die hem de nodige bijzondere wedstrijden 
opleverde. Hoogtepunt was de halve finale in de Uefa Cup in 1982 tussen Tottenham 
Hotspur en Barcelona.

Truus Visser

Egbert Mulder 

Egbert Mulder was naast het arbitreren in verschillende functies in de sport actief. Binnen 
onze vereniging was hij kortstondig bestuurslid (1975-1977). Langer was hij actief als 
docent en waarnemer voor de KNVB, bestuurslid van eurovoetbal (15 jaar lang) en als 
bestuurder van Pelikaan S, Hoogezand en COVS Veendam.

Egbert Mulder is 80 jaar geworden. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met dit 
verlies. Wat blijft zijn de herinneringen.

Truus Visser: moeder van alle GRC-ers
Vrijdag 26 maart is Truus Visser overleden. Truus was al enige tijd 
ziek. Ze is 75 jaar geworden. Truus was jarenlang de vaste bar-
vrouw van GRC Groningen op ‘onze’ donderdagse trainingsavond. 
Hoewel zij en haar enkele jaren geleden overleden man Kor echte 
GRC-ers waren, ontstond in de loop van de jaren ook een echte 
band tussen onze vereniging en Truus en haar familie. Samen 
met Odette ging Truus ook jarenlang mee met ons Sportweekend 
Ameland. En samen met Kor was ze donateur en lid van onze 50 
euroclub. Truus was een hele warme en lieve persoonlijkheid, die 
altijd aandacht voor anderen had. We gaan haar enorm missen!

We wensen Odette, Jeroen & Brenda en hun kinderen en verdere 
familie veel sterkte met dit grote verlies.

Het bestuur
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Nieuwjaarsboodschap via video

Ook de nieuwjaarsinstuif kon begin 2021 
natuurlijk niet doorgaan. Toch wilden we 
aan het begin van een nieuw jaar iedereen 
even een hart onder de riem steken. En 
dus togen voorzitter Marco Oosting en 
bestuurslid en ‘cameraman’ Marc van der 
Haak naar een leeg sportpark Corpus den 
Hoorn om een heuse videoboodschap 
op te nemen. Mooie woorden om 2021 
goed te beginnen! De video is op ons 
youtubekanaal te bekijken en ook op/via 
www.covsgroningen.nl te vinden.

88 jaar jong!

Op 8 maart was onze vereniging precies 88 jaar jong! Ter gelegenheid plaatsten we 
die dag een video met een collage van tientallen foto’s uit heden en verleden. En dan 
zie je wat een mooie historie onze vereniging kent en dat er veel gebeurd is door de 
jaren heen. Op naar het negentig jarig bestaan in 2023! Ook deze video kun je op ons 
youtubekanaal en via www.covsgroningen.nl nog steeds bekijken. 

Waardevolle informatie uit onderzoek Mulier Instituut

In het kader van een veilig sportklimaat heeft het Mulier Instituut afgelopen jaar 
onderzoek gedaan onder de beleving van scheidsrechters. In samenwerking met de 
COVS werd een vragenlijst uitgezet. Ruim duizend mensen vulden de vragenlijst in. 
Aandachtspunten die naar voren kwamen:
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 - Er blijkt behoefte aan meer aandacht voor medische veiligheid, tuchtrecht, 
discriminatie en racisme, spreekkoren en innovatie in cursussen en opleidingen.

 - Het onderzoek bevestigt de kwetsbaarheid van de sociale veiligheid van de arbitrage.
 - Verder blijkt dat (beginnende) scheidsrechters regelmatig online worden benaderd 

door mensen van de clubs waar ze fluiten. Meer aandacht voor het ‘sportief omgaan 
met sociale media’ én de digitale weerbaarheid van scheidsrechters lijkt gewenst.

Meer weten over dit onderzoek? Kijk op www.covs.nl. 

Kerstgeschenkje voor vrijwilligers

De trouwe vrijwilligers en onze vaste fysio Marleen kregen kort voor de kerst bezoek 
aan huis. Bestuursleden Marco en Jan-Willem brachten namens de vereniging een 
klein kerstgeschenk. Om deze super-vrijwilligers te bedanken voor alle inzet en om ze 
uiteraard fijne feestdagen te wensen. Een mooi gebaar dat werd gewaardeerd, zoals ook 
op de foto’s zichtbaar is.



DeAftrap Jaargang 40, nummer 3 (juni/juli 2021)

15Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Wist je dat…?
….. er de afgelopen periode weer enkele leden vader zijn geworden?
….. wij Marco Oosting, Marc de Lang en Nick Stuifzand daarmee van harte 

feliciteren?
….. deze rubriek het normaal ook van ‘de kleedkamer’ moet hebben?
….. die afgelopen periode helaas gesloten was?
….. er in het vernieuwde bestuur fans van Feyenoord en Ajax eendrachtig 

samenwerken? 

Volg ons op twitter, facebook en instagram
Ook al verdwijnt dit gedrukte clubblad, je kunt altijd goed op de hoogte blijven van 
het laatste verenigingsnieuws door ons te volgen op social media. Dus volg ons op 
twitter, facebook en instagram. Je kunt ons vinden onder de naam ‘COVSGroningen’. 

Jesse Rozendal draagt klein beetje bij aan goed doel

Begin april floot ons lid Jesse Rozendal de wedstrijd NEC Nijmegen – Telstar. Rondom die 
wedstrijd voerden NEC en het Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis gezamenlijk actie, 
met als doel geld in te zamelen voor kindvriendelijke ziekenhuiskamers. Een mooi doel 
natuurlijk. Om de actie kracht bij te zetten bracht de 10-jarige Elya op bijzondere wijze de 
wedstrijdbal. Jesse droeg een klein steentje bij en overhandigde Elya op zijn beurt een 
scheidsrechtersshirt. Mooi gebaar! 

Jesse neemt de wedstrijdbal in 
ontvangst en geef in ruil een shirt.

Lief-en-leed-pot ook in coronatijd gewoon actief

De trainingsgroep kent sinds jaar en dag een lief-en-leed-pot. Deze is bedoeld om 
een kleine attentie te sturen bij bijvoorbeeld een langdurige blessure, geboortes, een 
trouwerij en dergelijke. Van het overgebleven geld gaan we met eventuele bijbetaling 
aan het eind van het seizoen uit eten. De inleg is 30 euro per seizoen. Dat mag je ineens 
voldoen, maar je kunt ervoor ook sparen. De lief-en-leed-pot is dit jaar in beheer van Roel 
Bellinga. Wil je meedoen, laat dit dan even weten aan Roel: familiebellinga@gmail.com of 
via 06 13 63 30 14.
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40 jaar De Aftrap in vogelvlucht

In 1979 besloot de vereniging te starten met een mededelingenblad en daarvoor werd 
na veel discussie de contributie met vijf gulden verhoogd. In 1980 was het zover. De 
eerste nummers kwamen uit, onder leiding van een redactiecommissie bestaande uit de 
heren Van der Schuur, Poelstra, Schuling en (Roel) Bellinga. In de beginjaren wisselde de 
redactie regelmatig van samenstelling. Pas toen Marcel Bellinga in 1990 de redactie over-
nam ontstond er stabiliteit. Al snel kwam Bert Kamstra er bij en dit duo heeft het blad tot 
en met dit laatste nummer met veel plezier gemaakt.

Van typemachine naar computer
De eerste jaren werd het blad nog gemaakt op een typemachine. De keurig getypte 
velletjes werden gebundeld en naar voetbalvereniging Zuidhorn gebracht. Die hadden 

een stencilmachine en met een groepje vrijwilligers maakte Zuidhorn ons blad af. 
Stencilen, nieten, vouwen. Daarna een adressticker erop en naar de post. De omslag werd 
meteen voor een heel jaar gedrukt en was vanaf medio 1981 in wisselende kleuren. Pas 
eind jaren negentig volgde een professionaliseringslag, met het in gebruik nemen van 
een computer. Kort daarna verlieten we vv. Zuidhorn en lieten het blad vormgeven en 
drukken bij Haan drukkerij in Bedum. Toen ook werd het mogelijk foto’s bij de tekst te 
plaatsen. Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het blad. In 1999 werd mede 
daardoor prompt de ‘Gouden Pen’ gewonnen, als prijs voor beste clubblad in COVS-land. 

Vele handen maken licht werk
Verschillende leden leverden door de jaren heen bijdragen aan het blad. Fokko 
Hoendervanger en later Klaas Smith verzorgden de spelregelberichten en de rubriek om 
het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Theo Kok, Paul Lips en eerder onder andere 
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De voorkant en pagina 1 van 
de allereerste Aftrap in 1980. 
Toenmalig voorzitter Tjip Teenstra 
verricht de aftrap…
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journalist Machiel Akkerman en Freek Reitsema schreven columns, Alex Traa en Johan 
Schouten regelden de rubriek ‘in de schijnwerpers’ en de onlangs veel te vroeg overleden 
Gerard Helsma schreef regelmatig een mooi verhaal over de geschiedenis van de 
voetbalarbitrage. En dan waren er natuurlijk honderden foto’s die we de laatste twintig 
jaar konden plaatsen. Dankzij vele fotografen, waarbij Wouter Horst, Richard Meints, Marc 
van der Haak, Marije Deuring, Ger Rijskamp en Roel Visscher hofleverancier waren. 

Dank aan onze adverteerders
We mogen de advertenties niet vergeten. Want dankzij 
onze adverteerders konden we het blad al die jaren maken. 
En hebben we een behoorlijk aantal jaren zelfs geld voor 
de vereniging verdiend. Het geweldige werk van vooral 
Henk Steenhuis, naast onder andere ook Johan Suurd en 
Roel Bellinga. Veel adverteerders bleven ons al die jaren 
trouw, denk aan John Schokker, Hotel Ameland, Drenthe 
Tours, Hotel Aduard en vele anderen. Check alle mooie 
advertenties in deze laatste uitgave! 

Volg ons online

Paterswoldseweg 488,
9728 BC  Groningen

Als je veertig jaar Aftrappen doorbladert krijg je een mooi beeld van de geschiedenis 
van onze vereniging van de laatste veertig jaar. Je kunt veel van de uitgaven vinden op 
www.covsgroningen.nl. Op deze drie pagina’s een aantal omslagen in de loop der jaren. 
Het is mooi geweest zo. Blijf ons volgen, nu online op site, social media en via de digitale 
nieuwsbrief.
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Marcel Bellinga Koninklijk onderscheiden

Marcel Bellinga neemt op 13 september na ruim 27 jaar afscheid als secretaris. Bovendien 
is deze Aftrap de laatste in een reeks van ruim dertig jaar redactiewerk. Eind april werd 
Marcel verrast met een Koninklijke onderscheiding, op aanvraag van onze vereniging. 

Burgemeester Schuiling belde Marcel op 26 april met de heugelijke mededeling. Een 
paar dagen later volgde een feestelijke uitreiking in/op landgoed Coendersborg in 
Groningen. Coronaproof uiteraard. 

Als je ziet wat Marcel voor onze 
vereniging heeft betekend, vinden 
wij de Koninklijke onderscheiding 
een terechte en eervolle benoeming. 
Marcel, van harte. Het is je gegund!

Bedankt
Het voelt bij het redigeren van deze laatste Aftrap heel ongemakkelijk om 
bovenstaand bericht te plaatsen. Meestal schrijf ik over andere leden en hun 
verdiensten of prestaties. Maar ik ontkom er dit keer natuurlijk niet aan. Daarom heb 
ik het door het bestuur op de site geplaatste bericht gebruikt. Ik was totaal verrast 
op 26 april en beschouw het als een mooie waardering voor iets dat ik al die jaren 
met zoveel plezier heb mogen doen. Ik wil iedereen die er bij betrokken is geweest 
enorm bedanken. In het bijzonder Martin Schipper, die de aanvraag coördineerde. Ik 
weet uit eigen ervaring hoeveel werk dat is. Dank jullie wel!
Marcel

Marcel net na het uitreiken van 
de onderscheiding, samen met 
zoon Luka

Ook Koninklijke eer voor Bram Vazel

Ook onze donateur en sportvriend Bram Vazel werd eind april benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Vazel kreeg deze terechte Koninklijke onderscheiding voor zijn 
grote en langdurige verdiensten voor de COVS en de KNVB. Bram was een verdienstelijk 
scheidsrechter en bleef daarna op gebied van opleiden/begeleiden, coachen en 
waarnemen actief voor de KNVB. Binnen de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en 
Veenkoloniën is hij op verschillende fronten actief. Dat was hij ook voor één van de 
voorgangers van deze fusievereniging, COVS Veendam en Omstreken. Bram, van harte 
gefeliciteerd!
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Nieuwe bestuur volop actief, taken Marcel overgedragen

Ondanks de coronapandemie is er op bestuurlijk vlak het nodige gebeurd de afgelopen 
periode. Nadat kort achter elkaar Robert van Dorst, Jannes Mulder en Marcel Bellinga 
hun afscheid als bestuurslid aankondigden, zijn nieuwe leden opgestaan om de kar te 
trekken. Mooi! Robert, Jannes en Marcel hebben voor een geleidelijk vertrek en daarmee 
goede overdracht gezorgd. Met het vertrek van Marcel op 13 september aanstaande is 
deze transitie naar een vernieuwd bestuur bijna voltooid.

Het vernieuwde bestuur bestaat na 13 september uit Marco Oosting (voorzitter), Jan-
Willem Bouw (secretaris), Martin Schipper (penningmeester) en de bestuursleden Marc 
van der Haak, Meine Groefsema en Pascal Souhuwat. Er is dan nog één vacature, waarvan 
het de bedoeling is die in de loop van 2021-2022 in te vullen. Het gaat dan om een 
nieuwe penningmeester, zodat Martin na zijn interim-periode weer ‘gewoon bestuurslid’  
en vice-voorzitter kan zijn. 

Afgelopen maanden zijn onder andere gebruikt om de taken van Marcel over te dragen. 
Jan-Willem neemt het secretariaat over en Marco de contacten met KNVB, COVS en 
media. Meine heeft alle taken m.b.t. het sportpark, de samenwerking met andere 
clubs en gemeente, de organisatie van de trainingen en de sportmedische faciliteiten 
overgenomen. Pascal doet de ledenadministratie en gaat de communicatie overnemen. 
Marc doet daarvan ook een deel, waaronder het beheer van de website. Pascal en Marc 
kunnen daarbij ook rekenen op de steun van Marije Deuring, die al een poosje de social 
mediakanalen beheert en ook een deel van de website gaat overnemen. Het vernieuwde 
bestuur is er in elk geval klaar voor!

Jaarvergadering en afscheid Marcel op 13 september

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 13 september 
aanstaande, in/op landgoed Coendersborg in Groningen. Op de volgende pagina’s in dit 
blad kun je de agenda  en het algemeen jaarverslag 2020 vinden. Aansluitend nemen we 
met een drankje en hapje afscheid van Marcel Bellinga. Kom jij ook? 
Check www.covsgroningen.nl voor eventuele coronamaatregelen.

Het bestuur na de jaarvergadering van 
2020 bijeen, v.l.n.r. Marcel Bellinga, 
Marco Oosting, Meine Groefsema, Martin 
Schipper en Jan-Willem Bouw. Marc van 
der Haak en de later aangesloten Pascal 
Souhuwat ontbreken op de foto.
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Agenda Algemene Ledenvergadering 13 september

We nodigen hierbij alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze is 
maandag 13 september, vanaf 19.30 uur in ‘landgoed Coendersborg’, Coendershaag 1 in 
Groningen (navigatie: Cort van der Lindenlaan 5, 9722 LS Groningen). Ontvangst vanaf 
19.00 uur. Tijdens de vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af voor 
het gevoerde beleid. De vergadering is toegankelijk voor leden én voor genodigden. 
Aansluitend nemen we afscheid van secretaris Marcel Bellinga.

De agenda:
01. Opening door de voorzitter Marco Oosting

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 september
  2020 door Martin Schipper
 Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, en kunnen worden
 opgevraagd per mail via  covsgroningen@gmail.com.

04. Jaarverslag 2020 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor elders in dit blad of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2020 van penningmeester Martin Schipper 
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 
 aanvragen bij de penningmeester. Bij de vergadering ligt het ter inzage. Eventuele 
 vragen graag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen via
 postbus 6039, 9702 HA Groningen of covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2022 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)
 De begroting 2021 is op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2020 
 reeds vastgesteld. 
  
09.  Vaststellen contributie 2022
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2022 voor actieve leden met twee euro te 
 verhogen naar 60 euro, en voor niet-actieve leden naar 52 euro. 
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10. Vaststellen minimum donaties 2022
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2022 ongewijzigd vast te stellen 
 op 25 euro voor verenigingen en 21 euro voor individuele donateurs.   

11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Marcel Bellinga (secretaris). Periodiek 
 aftredend en herkiesbaar als penningmeester is Martin Schipper. Periodiek 
 aftredend en herkiesbaar als bestuurslid is Marc van der Haak. 

 Het bestuur stelt voor Jan-Willem Bouw te benoemen tot secretaris.
 Het bestuur stelt verder voor Pascal Souhuwat te benoemen tot bestuurslid. 

 (Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de vergadering 
 worden ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend te worden gezonden 
 aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een 
 eventuele benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te 
 worden gesteund door minimaal 25 stemgerechtigde leden.

14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
- technische commissie: Bert Kamstra (trainer) en Marc van der Haak
 (technisch weekeinde)
- communicatiecommissie: Marije Deuring, Pascal Souhuwat 
- commerciële commissie: vacature
- kascommissie: Marc de Lang, Roel Visscher, Henk de Wit en als reserves
 Klaas Smith en Simon Schuil

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
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Sport is voor iedereen!

Algemeen jaarverslag 2020  -
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Vorig jaar gaven we het jaarverslag de titel ‘een nieuwe start’. Daarmee verwezen we naar 
de bestuurlijke problemen in 2019 én vooral de aankomende bestuurswisselingen. In 2020 
kreeg de vernieuwing en verjonging van het bestuur gestalte. Maar tegelijkertijd moesten 
we een pas op de plaats maken. Het coronavirus kreeg de wereld in zijn greep en dat 
betekende vanaf half maart dat er weinig meer kon. Toch bleven we als vereniging actief 
waar mogelijk. In dit jaarverslag blikken we terug op coronajaar 2020. Een jaar waarin meer 
dan ooit duidelijk is geworden hoe zeer wij sociale wezens zijn en hoe groot de bindende 
rol van sport kan zijn. Als je iets niet kunt of moet missen, kom je er vaak pas achter wat de 
werkelijke waarde ervan is. 2020 in vogelvlucht.

Bestuurssamenstelling
De jaarvergadering wordt, na tweemaal uitgesteld te zijn, gehouden op maandag 21 
september. Na die jaarvergadering ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar 
van aantreden):
Marco Oosting, voorzitter (2020, bestuurslid vanaf 2017)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter en penningmeester (bestuur 1997, penningmeester 2010-
2012 én sinds 2019)
Marc van der Haak, werving & behoud, speciale projecten, 2e penningmeester (2013)
Meine Groefsema, technische zaken (2020)
Jan-Willem Bouw, algemene zaken (2020).

Robert van Dorst neemt na dertig jaar afscheid. Eind 2020 sluit Pascal Souhuwat als 
kandidaat-bestuurslid bij het bestuur aan. 

Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in september als volgt samengesteld:
 - technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers) en Marc van der Haak 

(technisch weekeinde);
 - communicatiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
 - commerciële commissie: vacature 
 - kascommissie: Marc de Lang, Roel Visscher en Henk de Wit. Reserves Simon Schuil en 

Klaas Smith. 

Robert van Dorst bij afscheid benoemd tot erelid
Tijdens de jaarvergadering wordt de aftredende voorzitter Robert van Dorst uiteraard 
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benoemd tot erelid van de vereniging. Hij is sinds 1990 lid 
van het bestuur geweest en al vanaf 1994 actief als voorzitter. 
In zijn openingsspeech blikt hij terug en dankt ook alle 
mensen om hem heen. ‘Ik heb me geprobeerd als fanatiek 
vertegenwoordiger op te stellen voor de scheidsrechter, recht 
vanuit het hart. Ik hoop dat ik velen daarmee heb geïnspireerd’. 
Dat de waardering alom is, blijkt tijdens het afscheid dat direct 
na de jaarvergadering op 21 september volgt. Dick Oud (oud-
voorzitter COVS Oost Groningen), Minne Modderman (KNVB), 
erelid en voorganger Roel Visscher en medebestuurder Marcel 
Bellinga roemen Robert om zijn bevlogenheid, de kunst om 
anderen de ruimte te geven en het vermogen altijd naar een 
compromis te blijven zoeken. 

Koninklijke eer voor Robert, Jannes en John
Tijdens het afscheid van Robert op 21 september 
krijgt hij een Koninklijke onderscheiding uitgereikt 
door burgemeester Thijsen van de gemeente 
Tynaarlo. Robert wordt benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Al in april wordt Robert 
telefonisch geïnformeerd over deze onderscheiding, 
omdat een fysieke bijeenkomst er dan door corona 
helaas niet in zit. Ook de in 2019 afgetreden Jannes 
Mulder wordt op onze voordracht benoemd tot 
Ridder, terwijl John ten Cate voor onder andere zijn 
inspanningen voor het schoolvoetbal, KNVB, onze vereniging en FC Groningen wordt 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onze vereniging is trots op de drie 
‘Koninklijke leden’. 

Jaarvergadering: met vernieuwing en verjonging de toekomst tegemoet
Naast het afscheid van Robert van Dorst wordt er tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering op 21 september ook ‘gewoon’ rekening en verantwoording afgelegd 
door het bestuur. Voor de gelegenheid is uitgeweken naar landgoed Coendersborg in de 
Groninger wijk Helpman. De feestelijke locatie past niet alleen bij het Koninklijke afscheid 
van Robert, maar stelt ons ook in staat een en ander coronaproof te organiseren. Alle 
stoelen staan dan ook 1,5 meter uit elkaar. Ruim vijftig leden en genodigden, onder wie 
veel familieleden van Robert, zorgen voor een mooie avond. Centraal staat uiteraard het 
afscheid van Robert, die na ruim dertig jaar stopt en de voorzittershamer overdraagt aan 
Marco Oosting. Jan-Willem Bouw en Meine Groefsema worden tot nieuwe bestuursleden 
benoemd. Voordat het zover is schetst Robert namens het bestuur de beleidsvoornemens. 
Het bestuur wil ‘met vernieuwing en verjonging én nieuw elan de toekomst tegemoet’. 

Robert wordt tijdens de 
jaarvergadering benoemd 
tot erelid

De Koninklijke leden Jannes, Robert 
en John bijeen
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En, zo stelt het bestuur: ‘daarbij koesteren we het verleden en het goede dat er al is én 
veranderen we waar nodig’. Robert eindigt zijn verhaal met een oproep aan de leden: ‘laten 
we de nieuwe bestuurders de ruimte geven om het op hun manier te doen, ik heb daar alle 
vertrouwen in’. 

De jaarvergadering verloopt verder vlot. Alle stukken worden snel vastgesteld en er zijn 
waarderende woorden voor de penningmeester. Omdat het verenigingsjaar al over de helft 
is, worden er meteen twee begrotingen vastgesteld, die van 2020 en 2021. De contributie 
wordt verhoogd naar 58 euro (en blijft 50 euro voor niet-actieve leden). 

Naast het erelidmaatschap voor Robert zijn er onderscheidingen voor Klaas Smith, Henk 
Krans en Jacques d’Ancona. Jacques is al 65 jaar lid, Henk krijgt de speld voor 50 jaar 
trouw lidmaatschap. Klaas wordt vanwege zijn vele verdiensten op vooral spelregelgebied 
onderscheiden met de gouden speld van COVS Nederland. 

 Jacques d’Ancona Henk Krans Klaas Smith

Instuif gezellige start van het jaar
Op zaterdag 4 januari, als corona voor ons gevoel nog iets is dat ver weg speelt, wordt 
2020 op gezellige en smaakvolle wijze gestart met een nieuwjaarstraining en instuif. 
24 leden doen mee aan de door Henk Steenhuis en Bert Kamstra gegeven training, 
waarna ruim vijftig leden en genodigden genieten van een Chinees buffet. In zijn laatste 
nieuwjaarsinstuif roept Robert van Dorst leden op zich als vrijwilliger aan te melden; ‘de 
vereniging zijn wij samen’. Minne Modderman heeft namens de KNVB een mooie en zeer 
verdiende verrassing voor Roel Visscher en Ger Rijskamp. Ze worden beiden benoemd tot 
lid van verdienste van de KNVB.

Sportweekend Ameland: sfeervol weekend
Sportweekend Ameland verloopt van 10-12 januari in ontspannen en sportieve sfeer. Er 
wordt maar liefst viermaal getraind. Daarnaast zijn er wandelingen, maakt een groepje een 
mountainbiketocht en brengen we de vrijdagmiddag door in een klim- en avonturenpark. 



DeAftrap Jaargang 40, nummer 3 (juni/juli 2021)

26 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Dat zorgt voor de nodige hilariteit. Dat doen ook Henk – Dijkshoorn – de Wit en Theo Kok 
met hun traditionele bijdragen. Henk Steenhuis en Klaas Smith verzorgen opnieuw een 
sport- en spelregelquiz, die gewonnen wordt door Gertjan Lania, Marc de Lang en Klaas 
Mulder. Op vrijdagavond zorgt het arbitrale trio Jurjen Kaper, Nick Stuifzand en Martina 
Boer voor een goede leiding van het oefenduel Geel Wit – Hoevelaken. Op zaterdag 
worden we per strandkar afgeleverd op ‘het Hon’, op het uiterste punt van het eiland. 
Prachtige, ongerepte natuur op het brede strand, met de golvende zee en uitgestrekte 
duinen. Op de terugweg mag iedereen kiezen op welk punt hij of zij afgezet wordt, 
om het resterende deel wandelend of hardlopend te voltooien. Onderweg zorgt Hotel 
Ameland voor een versnapering. Al met al is het door Marc van der Haak en Henk Steenhuis 
georganiseerde weekend zeer geslaagd te noemen.

De Amelandgangers op 
de uiterste punt van het 
eiland

Reanimatietraining mooie vaste activiteit 
Op 9 maart doen twaalf personen mee aan de jaarlijkse reanimatietraining. Ze ontvangen 
na afloop het officiële NHS-certificaat. Docent is opnieuw Wim Grimberg, die een 
praktijkgerichte training verzorgt. Een belangrijke en waardevolle activiteit! 

Henk Krans in schijnwerpers na 50 jaar scheidsrechteren
50 jaar scheidsrechter is Henk Krans op 6 februari. Er wordt met medeweten van 
vrouw Roely een verrassingsfeestje georganiseerd. Tijdens de met 34 deelnemers 
druk bezochte training wordt Henk ‘overvallen’.  Voorzitter Robert van Dorst roemt het 
doorzettingsvermogen van de ‘echte liefhebber die 
Henk is’.  Hij krijgt een aantal cadeautjes, waarvan 
enkele (een tros bananen en pak zakdoekjes) met 
een vette knipoog. Na afloop is er taart en zijn er 
hapjes en drankjes. Het bijzondere feestje trekt niet 
alleen bijna zestig leden en sportvrienden, maar 
ook journalisten van Dagblad van het Noorden 
en RTV Noord. Henk wordt zo zeer terecht in de 
schijnwerpers gezet. Van harte Henk!

Enige pubquiz in 2020 gaat over…. virussen
Wouter Wiersma en Thom Winkel verzorgen in 2020 maar één pubquiz, en die gaat op 
5 maart over…. virussen! Met een kleine voorsprong wint het team van Martina Boer, 

Henk Krans
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Marleen Drijfhout, Alex Traa en Chieljan Veen. Na deze ronde wordt in verband met corona 
besloten het pubquiz-seizoen 2019-2020 af te sluiten. Winnaars na de vier gehouden rondes 
(waarvan drie in 2019) is het team van Danny Kempinga, Sam Dröge, Marije Deuring en 
Marcel Bellinga. 

Trainingen gaan met hindernissen zoveel mogelijk door
De trainingen zijn op een gegeven moment ongeveer het enige dat we als vereniging nog 
kunnen laten doorgaan, zij het met de nodige maatregelen. Corona zorgt ervoor dat na 
de training van 12 maart alles stil komt te liggen. Vanaf 4 juni hervatten we de trainingen, 
aan de hand van een strikt protocol. In eerste instantie kunnen er maximaal twintig leden 
meedoen, een aantal dat even later iets verhoogd kan worden. We besluiten in de zomer 
geen ‘trainingsstop’ in te voeren, maar de hele zomer te blijven trainen. In juni alleen op 
donderdag, maar vanaf juli weer dinsdag en donderdag. Dat blijkt in een behoefte te 
voorzien, want de trainingen worden zeer goed bezocht. Op 16 juli wordt ook de FIFA-
test geoefend. Er wordt doorgetraind tot en met 13 oktober, waarna de op 14 oktober 
afgekondigde lockdown sporten voor volwassenen in groepsverband tijdelijk onmogelijk 
maakt. Vanaf november mag er alleen in tweetallen met 1,5 meter afstand worden getraind. 
Dat levert teveel obstakels op, waarna we het veld beschikbaar stellen aan onze leden die 
als (assistent-) scheidsrechter actief zijn in het betaalde voetbal.

In totaal organiseren we 54 trainingen, tegenover 72 trainingen in het ‘normale jaar’ 2019. 
Op de dinsdag nemen er gemiddeld 14,11 leden deel (in 2019 12,96) en op donderdag 
maar liefst 21,79 (in 2019 is dit 18,53). Bert Kamstra geeft verreweg de meeste trainingen (35 
keer). De overige trainingen worden gegeven door Henk Steenhuis (11), Freek Vandeursen 
(4), Marleen Drijfhout (2), Sam Dröge (1) en Wouter Wiersma (1). 

Vrolijkheid na een training in 
januari 2020

Triest lot Henk Steenhuis 
Onze sportvriend Henk Steenhuis wordt begin april getroffen door een herseninfarct en 
niet veel later wordt er ook corona bij hem vastgesteld. Na een langdurig verblijf in het 
UMCG volgt een verblijf in het revalidatiecentrum Beatrixoord. Half september gaat Henk 
weer naar huis, maar de blijvende gezondheidsschade is groot. Zowel met betrekking tot 
zijn mobiliteit als spraakvermogen heeft Henk met veel beperkingen te maken. Veel leden 
bezoeken Henk regelmatig en ook via een filmpje steken we hem een hart onder de riem. 
Henk, we wensen je al het goede en hopen je snel weer te kunnen ontmoeten!
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Marleen Drijfhout naast masseur en fysiotherapeut-in-opleiding soms ook trainer
Marleen Drijfhout is in 2020 voor het tweede jaar actief als verzorger/fysiotherapeut-in-
opleiding. Ze is echt onderdeel van de groep, gaat ook mee met Sportweekend Ameland 
én valt zelfs in als trainer. 

Online clubavond trekt selecte groep
Tijdens de eerste lockdown organiseren we een online clubavond, waarbij fitheid centraal 
staat. Freek Vandeursen geeft trainingstips en doet enkele core stability oefeningen voor, 
terwijl Marleen Drijfhout sportmedisch advies geeft. De interessante avond trekt slechts 
acht deelnemers. Later in het jaar besluiten we terughoudend te zijn met nieuwe online 
activiteiten, omdat we signalen krijgen dat men al genoeg online moet zijn voor studie of 
werk.

Freek doet tijdens een online 
bijeenkomst de oefeningen 
voor in zijn eigen woonkamer

Halve marathon Jan-Willem levert geld op voor voedselbank
Corona zorgt ook voor mooie initiatieven. Zo besluit Jan-Willem Bouw samen met een 
vriend (Jelmer Potkamp) zelf een halve marathon te gaan lopen voor een goed doel. Ze 
zouden eigenlijk meedoen aan de Scheveningen Beach Run, maar die gaat uiteraard niet 
door. Nu lopen ze op dezelfde dag, 28 juni, een halve marathon op het parcours van de 
Groninger Bommen Berendloop. Vooraf roepen ze vrienden en familie op hen te steunen. 
Het geld gaat naar de Voedselbank Groningen. Onze vereniging adopteert de actie door 
een bedrag te doneren, Jan-Willem en Jelmer van hardloopkleding te voorzien en via onze 
social media en website te promoten. Uiteindelijk volbrengen de heren de 21,1 kilometer in 
1 uur en 59 minuten. De actie levert 1270 euro op voor de voedselbank. Klasse!

Oproep en gebaar voor alle voetbalverenigingen: Sport is voor iedereen!
Dat de coronacrisis er ook bij onze honderd donateur-voetbalverenigingen stevig in hakt is 
voor onze vereniging reden een klein gebaar naar al deze clubs te maken, door de jaarlijkse 
donatie van 25 euro niet te vragen. In plaats daarvan doen we een oproep aan de clubs 
om ‘samen de aanvoerders te zijn van een veilig en gelijk sportklimaat’. We vragen hiermee 
aandacht voor de positie van mensen met een andere seksuele geaardheid, gender 
identiteit en/of gender expressie. In de voorbereiding van deze actie werken we samen met 
de John Blankenstein Foundation.

In de oproep die we via de website, social media én in een brief aan alle 
voetbalverenigingen delen, staat onder andere het volgende te lezen: ‘ De 
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Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken vindt dat sport echt voor iedereen 
moet zijn! Wij roepen daarom iedereen op om op te staan vóór een gelijke sportbeleving 
voor iedereen. Om samen te werken aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen zichzelf 
kan zijn. Oordeel niet te snel over anderen, maar stel je open en oprecht op. Ga met elkaar 
in gesprek. En verplaats je eens in de ander. Stel jezelf de vraag wat jij kunt doen om ook 
anderen te laten ervaren dat sport echt voor iedereen is! Met deze oproep sluiten we aan 
bij de oproep eerder dit jaar van tal van sportbonden, sportverenigingen en individuele 
sporters. Sport is voor iedereen!’

Om onze oproep kracht bij te zetten bieden we in de laatste maand van het jaar alle 
honderd voetbalverenigingen uit ons werkgebied een regenboog-aanvoerdersband aan. 
Een aanvoerdersband als symbool dat sport voor iedereen moet zijn. ‘Laten we samen de 
aanvoerders zijn van een gelijke en veilige sportwereld voor iedereen,’ zo stellen we. 

Op 3 december reiken we symbolisch de eerste regenboog-banden uit aan de aanvoerders 
van Dames 1 van The Knickerbockers. Deze studentenvereniging wordt uitgekozen omdat 
zij de voorlopige laatste winnaars zijn van de fair play prijs (over het seizoen 2018-2019). De 
prijs is door omstandigheden nog niet uitgereikt en ook dat doen we op 3 december. Naast 
een oorkonde wordt ook een fustje bier toegezegd voor een moment dat de kantines weer 
open kunnen. Om ook de groei van het vrouwenvoetbal te onderstrepen, wordt bewust 
voor de aanvoerder van Dames 1 gekozen.

Marco (links) en Jan-Willem met de aan-
voerders van The Knickerbockers Dames 1

Kledingpakket aan vervanging toe
Het eigen kledingpakket blijkt in de loop van 2020 niet meer goed leverbaar. Bovendien 
loopt het sponsor- en kledingcontract met Sporthuis Winsum af. Reden om ons te oriën-
teren op de mogelijkheden voor een nieuwe kledinglijn. Streven is dit in de loop van 2021 
te realiseren. De oude lijn is dan vijf jaar lang beschikbaar geweest voor leden en heeft in al 
die jaren in een behoefte voorzien.

Videofeedback nauwelijks ingezet, straks ook headsets beschikbaar
De mogelijkheden van ons project videofeedback worden in 2020 amper benut. Logisch, 
aangezien er door corona amper gevoetbald wordt. De faciliteit blijft ook in de nabije 
toekomst gewoon beschikbaar. En de mogelijkheden worden uitgebreid, want COVS 
Nederland realiseert een faciliteit voor het inzetten van headsets in de ontwikkeling van 
scheidsrechters. Een uitstekende zaak!
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Seniorensoos is voorzichtig
De seniorensoos komt in 2020 slechts tweemaal bijeen. Daarna noopt de coronacrisis tot 
grote voorzichtigheid. Onderling houden de mannen wel contact. 

GRC-clubhuis blijft uitvalsbasis 
Net als andere sportkantines is ook het clubhuis van GRC Groningen een deel van 2020 
noodgedwongen gesloten. Begin 2020 en tijdens de zomermaanden kunnen we er wel 
terecht. In de spaarzame maanden dat ‘onze thuisbasis’ geopend is zorgt Jannes Mulder 
opnieuw voor een sluitend barrooster voor de donderdag. Hij draait zelf ook menig 
bardienst, net als onder andere Robert van Dorst, Marc van der Haak, Sam Dröge, Marco 
Oosting, Martin Schipper en anderen. Dank! 

Sportpark rookvrij
De samenwerking met de andere gebruikers op het sportpark is prima. Op het sportpark 
zijn naast FC Groningen en GRC ook voetbalvereniging Groen Geel, een hockeyclub, 
wielervereniging, rugbyclub en een vereniging voor american football gevestigd. Na de 
nodige voorbereidingen wordt het sportpark in 2020 rookvrij gemaakt. Een ontwikkeling 
die onze vereniging van harte steunt!  

Goed contact Noordelijke scheidsrechtersverenigingen
De zes Noordelijke scheidsrechtersverenigingen komen in 2020 eenmaal bijeen. Het 
onderlinge contact is goed en er worden ervaringen en meningen uitgewisseld. Corona 
zorgt er ook voor dat het op bestuurlijk COVS-vlak een rustig jaar is. 

COVS Nederland denkt mee met lidverenigingen
De landelijke COVS-organisatie denkt in 2020 mee met de lidverenigingen door minder 
afdracht te vragen. Tegelijk ontwikkelen ze een online spelregelquiz. Een goede zaak. 
Op verzoek van het Mulier instituut roepen ze alle COVS-leden op mee te doen aan een 
onderzoek naar een veilig sportklimaat. Wij ondersteunen die oproep. Een heel groot 
aantal leden geeft er gehoor aan.

Oproep aan KNVB geen promotie en degradatie toe te passen 
In het voorjaar roepen we de KNVB door middel van een open brief op geen 
scheidsrechters in groepsniveau naar beneden te plaatsen en alleen op bescheiden schaal 
promotie toe te passen. De KNVB gaat er, zo blijkt richting de zomer, verstandig mee om. 

De Aftrap: 40e jaargang in twee delen als sluitstuk
In 2020 besluit het bestuur om te stoppen met het uitgeven van een gedrukt clubblad. 
De mogelijkheden online zijn inmiddels zo groot, dat een gedrukt blad niet langer nodig 
is. Bovendien levert het een besparing op en hoeft daarmee geen opvolger gezocht te 
worden voor redacteur Marcel Bellinga. Omdat er door corona minder te melden is in 
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2020, wordt besloten de laatste en 40e jaargang van drie nummers te verspreiden over een 
langere periode. Nummer 1 en 2 verschijnen in 2020. Het allerlaatste nummer ooit zal in 
2021 worden uitgebracht.

In 2020 fungeert Marcel Bellinga voor het 30e jaar als redacteur, terwijl Bert Kamstra 
opnieuw de verzending organiseert. Vaste medewerkers zijn Paul Lips en Theo Kok. Henry 
van Haan drukkerij in Bedum is verantwoordelijk voor vormgeving en drukwerk. 

500e spelregelvraag op website, sterke groei instagram
Op www.covsgroningen.nl verschijnt in februari de 500e achtereenvolgende 
spelregelvraag van de week. Reden om Klaas Smith als ‘vragensteller’ thuis te verrassen 
met bloemen en gebak. Hoewel Klaas aangeeft te willen stoppen, besluit hij op verzoek 
van het bestuur zijn werk voort te zetten totdat een vernieuwing van de website wordt 
gerealiseerd. Dit is voorzien voor 2021-2022. De website blijkt in 2020 opnieuw goed te 
worden bezocht en telt ruim 12.000 unieke bezoekers. 

In toenemende mate vormen onze accounts op facebook, twitter en instagram de 
belangrijkste communicatiekanalen. Marije Deuring pakt de handschoen op door zich als 
mede-beheerder te melden en toont zich meteen zeer actief. Het aantal volgers op social 
media neemt toe. Op twitter worden we door 731 mensen gevolgd (in 2019 zijn dit 718) en 
op facebook tellen we 400 ‘likes’ tegenover 359 een jaar eerder. De grootste groei zien we 
op onze pagina op instagram, met 256 volgers. Een jaar eerder zijn dat er nog maar 150. 

Via onze ‘socials’ delen we ook graag verhalen van leden, die om uiteenlopende redenen 
in de media komen. Zo lezen en horen (radio) we mooie interviews van onder andere 
Mauricio Plat, Marisca Overtoom, onze ‘Zweedse’ sportvriend Wouter Horst, Robert van 
Dorst, Henk Krans en Jochem Kamphuis. We zijn trots op deze en alle leden, die als echte 
ambassadeurs onze hobby uitdragen.

Klaas (links) verzorgt 500 spel-
regelvragen op rij. Voorzitter 
Robert brengt een bloemetje.

Debuut Jesse, internationale stappen voor Jochem en Marisca
Jochem Kamphuis mag zich per 1 januari 2020 internationaal voetbalscheidsrechter 
noemen. Hij beleeft meer mooie momenten. Zo is hij in augustus videoscheidsrechter 
(VAR) bij de Europa League-finale tussen Sevilla FC en Internazionale, die in Duitsland 
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wordt gespeeld. De wedstrijd wordt geleid door Danny Makkelie, met als assistenten Mario 
Diks en Hessel Steegstra. Jochem wordt als VAR geassisteerd door Kevin Blom.

Eind 2020 krijgt Marisca Overtoom te horen dat ze per 1 januari 2021 international voor het 
vrouwenvoetbal wordt. Een prachtige prestatie!

Jesse Rozendal beleeft op 23 oktober ‘his finest hour’ als hij zijn debuut maakt in het 
betaalde voetbal. Hij mag het duel FC Eindhoven – Jong AZ leiden. 

Girlpower! Marisca wordt international en ook 
Martina Boer (rechts van haar) promoveert als 
assistent naar een hogere groep

Trotse Theo Kok ontvangt KNVB-onderscheiding 
Op 29 februari wordt Theo Kok terecht in het zonnetje gezet door de KNVB. Zijn coach 
Erwin MacBean reikt hem de zilveren scheidsrechtersspeld van de KNVB uit, omdat 
hij al ruim 12,5 jaar actief is als KNVB-scheidsrechter. Het gebeurt voorafgaand aan de 
wedstrijd tussen de JO15-1-teams van Helpman en FC Zuidlaren, waarbij alle spelers in de 
middencirkel om de jubilaris heen staan. 

Toch aantal promoties: Jesse en Danny naar betaald voetbal
De KNVB past een klein aantal promoties toe, om op die manier alle 
groepen op de juiste sterkte te houden. Niemand degradeert. Jesse 
Rozendal (als scheidsrechter) en Danny Kempinga (als assistent-
scheidsrechter) promoveren naar het betaalde voetbal. Ons oud-
lid (en donateur) Richard Groenewegen promoveert kort na zijn 
verhuizing naar Utrecht naar het talententraject betaald voetbal. 
Daarnaast mogen de volgende leden toch een promotie (plaatsing 
in hogere groep) verwelkomen: Djazzy Hindriks, Martina Boer, Jan 
Dirk Kuperus, Nick Groenbroek, Sander Woering, Rik Berends, Robert 
de Wit, Martin Rozema, Otmar Schoonderwoerd, Alex Vegter, Hans 
Beenker, Khlaled Mustafa, Demir Lanting en Harold Basstra. 

Afscheid oud-lid Rob de Groot   
Op 7 juli komt oud-lid Rob de Groot te overlijden. Rob is in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw een actief lid van onze vereniging. Zo zit hij van 1982 tot 1989 in de 
redactiecommissie van ons clubblad De Aftrap. Als scheidsrechter reikt hij tot de tweede/

Jesse Rozendal
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derde klasse. Na zijn scheidsrechtersloopbaan vertolkt hij 25 jaar lang samen met zijn 
vrouw Aukje de rol van gastheer en gastvrouw op wedstrijddagen van de jeugdopleiding 
van FC Groningen. 

Ledental duikt onder de 200
Het ledental daalt met tien, naar 197 op 31 december 2020. De zestien opzeggingen zijn 
vooral stoppende en verhuizende scheidsrechters. Zes mensen melden zich nieuw aan.  

Het aantal individuele donateurs stijgt met één, naar 44.  Door fusies verliezen we één 
voetbalvereniging als donateur, waardoor er eind 2020 nog 97 overblijven. 

Vrijwilligers-actie kerst en videoboodschap sluiten jaar af
We sluiten 2020 op een positieve manier af, door kort voor de kerstdagen onze vaste 
vrijwilligers te verrassen met een kerstpakketje. Het wordt zeer gewaardeerd. En op de 
laatste dag van het jaar delen we een videoboodschap van voorzitter Marco Oosting. Hij 
blikt hierin kort terug op een vreemd jaar en spreekt woorden van hoop uit voor de nabije 
toekomst. 

Tot slot: afscheid en een nieuw begin
Na ruim dertig jaar komt er voor mij een einde aan mijn jaren als vrijwilliger voor onze 
mooie vereniging. In 1990 begon ik op verzoek van Robert met De Aftrap en in 1994 mocht 
ik Jantinus opvolgen als secretaris. Dit is dan ook mijn laatste jaarverslag. Ik heb al die jaren 
met veel plezier de jaarverslagen gemaakt, omdat je tijdens het schrijven het voorbije 
jaar nog eens kon herbeleven. De jaarverslagen dienen uiteraard als verantwoording 
van het bestuur naar haar leden, maar hebben ook een functie in het vastleggen van de 
geschiedenis van de vereniging. Als ik de verslagen vanaf het begin teruglees, besef ik pas 
hoeveel we als vereniging hebben beleefd en met hoeveel verschillende mensen ik in al 
die jaren samen heb gewerkt om de belangen van scheidsrechters op een goede manier 
te behartigen én om de leden een goede thuisbasis te kunnen bieden. Ik denk dat we 
daarin redelijk goed geslaagd zijn. Ik wil deze plek graag ‘misbruiken’ om al die mensen te 
bedanken. Het is onmogelijk iedereen te noemen en daarom beperk ik me tot een aantal 
namen. In de personen van Robert van Dorst, Jannes Mulder, Bert Kamstra, Henk Steenhuis 
en Martin Schipper wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking, het geduld, de mooie 
initiatieven en het plezier. Ik neem dan wel afscheid, maar blijf uiteraard een betrokken 
lid van onze mooie vereniging. En met de benoeming van de nieuwe bestuursleden is het 
afscheid van Jannes, Robert en mij meteen ook een nieuw begin. Geef hen de steun en het 
vertrouwen die wij ook altijd gevoeld hebben. Op naar een mooie toekomst!  

Marcel Bellinga, secretaris
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Co
lu
m
n Marcel Pannekoek 

     Column door Principaul

Mijn favoriete coronaherinnering is deze: ik fietste in de nacht door rood, 
zonder licht en met mijn telefoon in de hand, waarop ik prutsend door de 
alcohol ‘Radar Love’ van Golden Earring probeerde aan te klikken. Dat is geen 
handige actie op een vrijdagavond, maar niet ongewoon sinds ik gestopt 
bent als scheidsrechter in de marge.

Een politieagent haalde mij in, en maande tot stoppen. Ik schrik daar nooit 
van, van politie. Dat komt vast omdat ik scheidsrechter ben geweest. Ik wéét 
dat de meeste autoriteit gespeeld is. Zo niet mijn vriendin overigens. Als zij 
naast mij fietst en in de verte een politieauto ziet, verstopt ze zich al onder 
haar regenjas. Ik kan alleen maar fantaseren dat er in haar verleden iets 
gebeurd móet zijn dat het daglicht niet verdragen kan. Voor hetzelfde geld 
heb ik een relatie met een drugs smokkelende Taliban-strijder. Geen man kent 
zijn vriendin echt, laten we wel wezen.

Maar die politieagent dus. Ik zette mijn barrel aan de kant, ging naast de fiets 
staan en stopte mijn mobiel weer terug in de zak. Een norse, vrouwelijke 
agent stapte uit haar auto, en zei: ‘Goedenavond meneer’. Ook in de nacht 
is de politieagent vaak het laatste bolwerk van beleefde aanspraakvormen. 
‘Heeft u enig idee waarom ik u laat stoppen?’, vraagt ze. ‘Wat denkt u zelf’, 
zeg ik zo vriendelijk mogelijk, want tegen onbekenden moet je ook weer 
niet té gezellig doen, en wees naar de straat. Ik ben, al zeg ik het zelf, best 
goed met politie. Namelijk een ontzettende slijmbal, en dat waarderen ze. De 
boetes zijn voor oprechte mensen, die eerlijk hun verontwaardiging tonen 
en niet bang zijn om in discussie te gaan als ze gelijk hebben. Dat is vragen 
om problemen. De agente keek om en zag hetzelfde als ik. Van begin tot 
eind was er geen auto, geen motor, geen fiets te bekennen. Het was midden 
in de nacht. Ze zuchtte. Alle lust tot wetshandhaving was deze arme vrouw 
ontnomen. Eerst door haar baas die deze onverschrokken powervrouw langs 
een lege weg had gezet om bonnetjes uit te schrijven, en vervolgens door het 
totale gebrek aan verzet van de overtreder.

In die zin is het net voetbal. Marcel Pannekoek van vv Winsum, een grotere 
charmeur kan je op de velden niet vinden, vertelde mij ooit eens dat de truc is 
bij scheidsrechters om geen enkele vorm van discussie aan te gaan. De dingen 
zijn zoals ze zijn, als jij nou maar uitstraalt dat je daar niet mee zit,
ontspant de scheidsrechter zich vanzelf. Dat was nu een waardevolle les. 

De agente schreef mijn adres op en zei dat ik een flinke boete thuis kon 
verwachten. Ik zei dat ik het volkomen snapte, en dat het niet haar schuld was. 
Dat is inmiddels alweer een half jaar geleden. Ik heb niets in de bus gekregen. 
Allemaal dankzij Marcel. Die wist dat, als je het ver wil schoppen in het leven, 
vriendelijkheid en begrip voor elkaar je grootste vrienden zijn.
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Co
lu
m
n Tiamo

Ze mogen straks bijna alles zeggen. Van blinde tot idioot (vanwege 
de biodiversiteit laat ik andere kwetsbare doelgroepen bewust uit 
veiligheidsoverwegingen achterwege). Ik zal er geen geel en zeker ook geen rood 
voor geven. Wij hebben de laatste tijd al genoeg codes over ons heen gekregen 
met alle restricties van dien. 

De spelers staan te trappelen om weer in het veld te voetballen. Ik was niet van 
plan om hen een quarantaineplicht op te leggen. Eindelijk vrijheid blijheid. En 
misschien zijn nu wel alle ouders aanwezig langs het hek om hun kroost aan te 
moedigen. Moe van het online thuiswerken. Er is bovendien genoeg toiletpapier.

Maar waar is het oranjegevoel? Ik ken de helft van de spelers van ons sterrenteam 
niet eens. Natuurlijk ben ik door de wol geverfd met de fysieke aanwezigheid 
bij EK- en WK-wedstrijden toen in de zeventiger en tachtiger jaren. Geweldige 
momenten van topvoetballers die ook buiten de omheining hun persoonlijkheid 
deden gelden. De salarissen lopen te ver uit de pas. Bij te snel veel geld verdienen 
raak je de realiteit van het echte leven uit het oog.

De beruchte mist-wedstrijd van Ajax tegen Liverpool kon je alleen volgen via 
de ondertiteling op TV. Wat gebeurt er met de ‘Aftrap’ als de papieren versie 
verdwijnt en Marcel Bellinga na jarenlange inzet voor COVS Groningen e/o de 
muis aan jongere leden doorgeeft?

Ons leven bestaat uit voortdurend afscheid nemen. Het begint al bij het verlaten 
van de veilige baarmoeder. Gezond met pensioen gaan is een geschenk. En ziekte 
zoveel mogelijk voorkomen.

Een lange 3e helft werd helaas niet gegeven aan Truus Visser en Gerard Helsma. 
Bij het 1e bezoek aan GRC zal ik aan Albert Pool of Vally Dusink vragen om 
een glas rode wijn, half vol. Ter gedachtenis aan onze gastvrouw, die met haar 
positieve uitstraling ons van harte welkom heette.

En als ik mijn trainingsrondjes afwerk zal ik met onze marathonloper in gedachten 
een gesprek aangaan over allerlei soms intieme onderwerpen. Zoals wij vaak 
deden. Zijn voor mij te hoge tempo paste hij dan aan.

Niet verzanden in het verleden. Laten wij vooral genieten van het moment voor 
zover mogelijk. En vertrouwend op een betere toekomst.

Hopelijk mag ik nog enkele jaren jeugdwedstrijdjes fluiten. Niet als BOA. Ik stop 
echter vroegtijdig als een wappie het in zijn waanzin mij toewenst: krijg de 
corona!

Tiamo

Krijg de corona 
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36 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

De laatste woorden….

Dat was het dan. De allerlaatste Aftrap van onze vereniging, na veertig jaar. Maar hoewel 
afscheid soms even slikken is, sta ik volledig achter het besluit om te stoppen met het 
uitgeven van een gedrukt blad. Online zijn er genoeg mogelijkheden om iedereen te 
bereiken. Sneller, actueler, goedkoper. Het was een voorrecht dat ik dit blad sinds 1990 
voor jullie mocht maken. Toen Robert mij als 17-jarig jochie vroeg, had ik niet kunnen 
bedenken dat ik het zo lang zou doen. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. 

Met het afronden van deze Aftrap komt ook mijn afscheid als secretaris snel dichterbij. 
Nog één keer de jaarvergadering voorbereiden, nog één zomer de site bijhouden 
en misschien nog één of twee bestuursvergaderingen. En dan is het klaar. Ook het 
secretariaat en alle andere klussen voor de vereniging heb ik altijd vol plezier en 
enthousiasme gedaan. Misschien was ik soms te eigenwijs, misschien trok ik soms 
teveel naar me toe en ook zal ik niet altijd even geduldig zijn geweest. Ik deed het uit 
enthousiasme en met de beste bedoelingen voor de voetbalarbitrage in het algemeen 
en onze vereniging & onze leden in het bijzonder. Dank voor het vertrouwen, het geduld 
en de ruimte in al die jaren! 

We hebben sinds begin jaren negentig veel meegemaakt als vereniging. Toen ik net 
begon als secretaris moesten we naar de rechter in het conflict met Groen Geel over onze 
gezamenlijke accommodatie. Fijn dat dat een paar jaar geleden alsnog goed afgerond 
is. Een ander dieptepunt was de crisis rondom het penningmeesterschap een paar jaar 
geleden. Ook dat is uiteindelijk goed opgelost en we hebben daar als vereniging van 
geleerd. 

Maar eigenlijk zijn dit de enige twee grote dieptepunten in al die jaren, naast natuurlijk 
het overlijden van enkele sportvrienden. Ik denk verder vooral aan de enorme 
ontwikkeling die we hebben doorgemaakt als vereniging. De geweldige evenementen 
die we organiseerden (NK spelregels, zaal en veld, het jubileum 2008). De uitbreiding en 
vernieuwing van faciliteiten (trainingen, sportmedisch, videofeedback, kledinglijnen, 
Sportweekend Ameland). Acties m.b.t. fair play en respect en in 2020 nog onze 
diversiteits-oproep. Meer dan eens namen we het voortouw en daar mogen we trots op 
zijn!

En nu is het mooi geweest. Na bijna 31 jaar is het tijd voor anderen om het voortouw te 
nemen. Ik heb alle vertrouwen in het vernieuwde bestuur. Geef hen de ruimte om het op 
hun manier te doen en steun ze daarbij. En ik? Ik blijf gewoon lekker lid en kom gewoon 
op mijn fiets naar de trainingen. Net zoals 31 jaar geleden. Tot snel op Corpus den Hoorn? 

Marcel Bellinga


