
Algemeen jaarverslag 2021 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en omstreken

Bestuurssamenstelling
De jaarvergadering werd gehouden op maandag 13 september 2021 in Restaurant de Coendersborg
te Groningen. Na deze jaarvergadering ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van
aantreden):

Marco Oosting, voorzitter (2020, bestuurslid vanaf 2017)
Jan-Willem Bouw, secretaris (2021, bestuurslid vanaf 2020)
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)
Pascal Souhuwat, algemene zaken (2021).

Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in september als volgt samengesteld:
- Technische commissie: Bert Kamstra (trainer) Marc van der Haak (technisch weekeinde) en

Marije Deuring (voetbalzaken)
- Communicatiecommissie: Marije Deuring en Pascal Souhuwat
- Commerciële commissie: vacature
- Kascommissie: Marc de Lang, Roel Visscher en Henk de Wit. Reserves Simon Schuil en

Klaas Smith.

Hieronder vinden jullie het beknopte jaarverslag van 2021.

Videoboodschap van de voorzitter
Helaas konden we door de huidige coronamaatregelen geen nieuwjaarsinstuif organiseren. Daarom
stuurden we op vrijdag 8 januari een e-mail met een videoboodschap van de voorzitter naar alle onze
leden en relaties. In deze video, opgenomen op een leeg Sportpark Corpus Den Hoorn, keek Marco
terug op het afgelopen jaar en blikte daarnaast ook vooruit op het komende jaar. Hij hoopt dat er ten
opzichte van het vorige jaar weer veel activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Jochem Kamphuis naar WK Clubteams
Ons lid Jochem Kamphuis is als VAR naar het WK voor clubteams geweest. Danny Makkelie was één
van de zeven scheidsrechters. Het WK voor clubteams vond plaats in februari in Qatar. Ook de
assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra stonden op de gepubliceerde lijst van de
FIFA. Kevin Blom was eveneens actief als VAR.

Overlijden Egbert Mulder
Op 16 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 het Sportweekend Ameland. Iedereen
kende 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.

COVS Groningen en Omstreken jarig!
Op 8 maart 2021 was het precies 88 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Op deze dagen



in 1933 reizen de COVS-groepsvoorzitters Ritske Lamberts uit Leeuwarden en Sam Velleman uit
Sneek naar Groningen en richten ze met instemming van 28 leden onze vereniging op. Reeds lang
bestaande plannen kregen daarmee in cafe ‘De Beurs’ aan de vismarkt in Groningen hun beslag. Het
eerste bestuur bestaat uit G.A. de Vos (voorzitter), Joh. V.d. Berg (secretaris), J. Udema
(penningsmeester, H. Vos, J. Gramsbergen, J. Kuipers en R.H. Aukema. De contributie is dertig cent
per maand, voor werklozen 5 cent. Het jaar wordt afgesloten met zestig leden. Sindsdien beleeft de
vereniging veel mooie hoogtepunten en enkele vervelende dieptepunten. Honderden (duizenden?)
scheidsrechters zijn in de loop der jaren lid en trainen, leren spelregels en delen ervaringen. Anno
2021 telt de vereniging een kleine 200 leden en staat bekend als jong, modern en vernieuwend. Wij
feliciteren alle leden, oud-leden en sportvrienden met onze 88e verjaardag. Op naar de 100!

Truus Visser overleden
Vrijdag 26 maart komt Truus Visser te overlijden. Truus was al enige tijd ziek. Ze is 75 jaar geworden.
Truus was jarenlang de vaste barvrouw van GRC Groningen op ‘onze’ donderdagavondtraining.
Hoewel zij en haar enkele jaren geleden overleden man Kor echt 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. Daarnaast was zij samen met Kor
donateur en lid van onze 50 euroclub. Truus was een hele warme en lieve persoonlijkheid, die altijd
aandacht voor anderen had!

Verjaardagskaarten voor Henk Steenhuis
Onze sportvriend Henk Steenhuis heeft een lastige tijd achter de rug. We riepen daarom leden op om
Henk voor zijn 68e verjaardag een verjaardagskaart toe te sturen. Daar werd massaal gehoor
aangegeven en Henk ontving tientallen kaarten.

Debuut voor Frans Ozinga
Op 10 april maakte ons lid Frans Ozinga zijn debuut in de eredivisie bij de wedstrijd PEC Zwolle – FC
Twente. Een enorm mooie mijlpaal!

Koffie en taart tijdens training
Een lange tijd was er geen mogelijkheid om te trainen voor onze leden, in verband met de huidige
coronamaatregelen. Toen we onze leden in april weer mochten verwelkomen, moesten we daar
natuurlijk even bij stil staan. Namens het bestuur komt Marc van der Haak taart en koffie brengen.

Marcel Bellinga ontvangt koninklijke onderscheiding
Onze (inmiddels oud-) secretaris werd op 26 april, tijdens de Lintjesregen, gebeld door burgemeester
Koen Schuiling. De burgemeester van Groningen vertelde Marcel dat hij benoemd wordt tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Diezelfde avond heeft het bestuur Marcel verrast met een bos bloemen
en taart.

Marcel heeft zich ontzettend lang ingezet voor onze vereniging. Zowel als bestuurslid, maar ook op
vele andere vlakken. Inmiddels is Marcel gestopt als bestuurslid en secretaris van de vereniging. Hij
heeft het stokje, na 27 jaar, overgedragen aan Jan-Willem Bouw. Als je ziet wat Marcel voor onze
vereniging heeft betekend, vindt het huidige bestuur de Koninklijke onderscheiding een terechte en
eervolle benoeming.

Gerard Helsma overleden
Op 27 april 2021 is ons lid Gerard Helsma overleden. Hij is 72 jaar geworden. We verliezen met zijn
overlijden een actief en betrokken lid, die 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 van onze club. Gerard was een
betrokken en sociale persoonlijkheid. Hij had altijd aandacht voor de ander en zal zeker gemist
worden.

Geslaagde online bingo
Doordat veel activiteiten nog steeds niet door kunnen gaan, organiseerden we op 20 mei een online
bingo onder leiding van Henk de Haan. Er deden 34 leden en partners/kinderen mee. Het werd een
erg geslaagde avond, waarbij Mendé Bosma er met maar liefst 5 van de 16 prijzen vandoor ging.

Nieuwe kledinglijn wordt aangeboden
In samenwerking met Voetbalshop.nl Groningen bieden we vanaf mei 2021 een modern en sportief
kledingpakket van Nike aan. De kledinglijn wordt uitgevoerd met grijze/witte accenten en voorzien van
de logo’s van onze vereniging en voetbalshop.nl Groningen. Het complete pakket bestaat uit een
trainingsjack, trainingsbroek, trainingsstop, trainingsshirt, poloshirt, sporttas en een korte broek.

Nieuwe trainer
Tijdens de training van donderdag 10 juni kwam onze nieuwe trainer Pedro Regueiro Gonzalez zich
voorstellen en kennismaken met de groep.

Boek Jochem Kamphuis
Samen met Erik Kaptein(loopbaancoach) en Colinda van Dijk(managementadviseur) brengt Jochem
Kamphuis het boek Mentale Kracht uit. Je mentale kracht bepaalt hoe je omgaat met stress,
tegenslag, uitdagingen of veranderingen. In het boek wordt uitgebreid stilgestaan hoe je mentale
kracht kan trainen en vergroten.

Laatste uitgave clubblad De Aftrap
Na ruim 40 jaar stopten we met het uitgeven van een gedrukt clubblad. In 1980 begon onze vereniging
met het oorspronkelijk maandelijkse blad. De toenemende digitale mogelijkheden maken het uitgeven
van een gedrukt blad nu niet langer nodig. Tegelijk met het afscheid van Marcel (die het blad sinds
1990 heeft gemaakt) is er daarom voor gekozen met De Aftrap te stoppen.

Twee leden Scheidsrechter van Verdienste
Onze leden Reinder Land en Roelof Haas werden door de KNVB onderscheiden tot scheidsrechter
van verdienste. Als waardering van de KNVB kregen zij een erewedstrijd bij de VV Siddeburen. Deze
in het bijzijn van RSC’s en COVS bestuursleden.

Peter Kraan overleden
Helaas bereikte ons het trieste bericht dat ons lid Peter Kraan op 13 juli is overleden. Peter is 58 jaar
geworden. Peter was een trouwe en sociale sportvriend. In 1990 werd Peter lid van onze vereniging.
Hij was een betrokken lid en vaste deelnemer van de trainingen en activiteiten. In 1994  trad hij ook
toe tot het bestuur, waar hij drie jaar deel van uit zou maken. Vervolgens verhuisde hij voor zijn werk,
naar Breda en vervolgens naar Zwolle. Hij werd ook lid van de COVS-verenigingen daar, maar bleef
onze club als donateur ook trouw. Als het even kon bezocht hij onze activiteiten en ging hij mee met
het sportweekend Ameland.

Omdat de verbondenheid met onze club onverminderd groot bleek, werd hij in 2000 ook weer lid van
onze vereniging. Regelmatig reisde hij vanuit Zwolle naar een clubavond in Groningen. De
nieuwjaarsinstuif, de jaarvergadering, lezingen en bijzondere activiteiten sloeg hij bijna nooit over.
Voor zijn werk als controller ICT bij de Belastingdienst bleef hij wel in het oosten wonen.

Marcel Bellinga benoemd tot erelid
Tijdens de jaarvergadering op 13 september is aftredend secretaris Marcel Bellinga benoemd tot



erelid van de vereniging. Hij was sinds 1990 lid van het bestuur en al vanaf 1994 actief als secretaris.
Naast het erelidmaatschap werd Marcel ook onderscheiden door COVS Nederland met de ‘Gouden
Scheidsrechter’. Verschillende sprekers hadden mooie woorden voor Marcel. Zo kwamen Theo Kok,
Robert de Wit, Minne Modderman en Jacques d’Ancona aan het woord. Het slotakkoord was voor
Marcel zelf. Hij bedankte de leden voor het vertrouwen en benoemde dat het in al die jaren om
teamwork van bestuursleden en vrijwilligers ging. Tenslotte richt hij zijn laatste woorden aan het
nieuwe bestuur: ‘Koester het verleden, bestuur in het heden en houd de blik op de toekomst’.

Vlot verloop jaarvergadering
Tijdens de vlot verlopen jaarvergadering werd er verantwoording afgelegd door het bestuur. Net als
vorig jaar vond dit plaats op het landgoed Coendersborg in de Groninger wijk Helpman. Een mooie
locatie en daarbij kon ook de anderhalve meter goed gewaarborgd worden.

Naast het erelidmaatschap voor Marcel waren er verschillende onderscheidingen voor leden. Albert
Oost en Henk Steenhuis kregen de onderscheidingen voor het 40-jarig trouwe lidmaatschap. Simon
Buurlage en Jan Kemkers zijn zelfs al 50 jaar lid van onze vereniging. De vier jubilarissen kregen de
speld, oorkonde en bloemen onder een luid applaus uitgereikt.

Geslaagde clubavond
Op 24 september vond er sinds lange tijd weer een (kleine) clubavond plaats. Als service was
Voetbalshop Groningen deze avond aanwezig met de nieuwe clubkleding. Leden konden direct
passen en de kleding kopen. Uiteraard werden er tijdens meerdere drankjes en hapjes genuttigd in de
kantine.

Gouden speld voor Henk Mulder
Op 26 september werd ons lid Henk Mulder verrast door de KNVB. Hij ontving van Henk de Wit,
namens de KNVB, de gouden scheidsrechtersspeld uitgereikt voor 20 jaar actief scheidsrechter.
Daarnaast ontvangt hij ook de bijbehorende oorkonde.

Martina Boer actief in Noorwegen
Tijdens de eerste ronde van de EK-kwalificatie onder 17 in Noorwegen is ons lid Martina Boer actief
als assistent-scheidsrechter. Martina is assistent-scheidsrechter bij Noorwegen – Bulgarije,
Noorwegen – Hongarije en Ierland – Noorwegen. De wedstrijden vonden plaats in Sandnes en
Stavanger. Een prachtige ervaring!

Sport is voor iedereen!
In het derde weekend van oktober maakt de voetbalwereld weer een statement rondom de
Internationale Coming Out Day: ‘Iedereen is welkom en moet zichzelf kunnen zijn, niemand
uitgesloten’. Onelove is de campagne voor verbinding en is onderdeel van het gezamenlijke
aanvalsplan tegen discriminatie, ‘Ons voetbal is voor iedereen’.

Ook wij doen hier graag aan mee. Sport is voor iedereen! Wij roepen daarom 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 van tal van sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters.

Vorig jaar hebben we alle honderd voetbalverenigingen uit ons werkgebied een
regenboog-aanvoerdersband aangeboden. Een aanvoerdersband als symbool dat sport voor iedereen
moet zijn. Laten we samen de aanvoerders zijn van een gelijke en veilige sportwereld voor iedereen.



Anne Laverman stopt met de weekenddienst
Anne heeft 25 jaar de weekenddienst in ons district verzorgd. Wie kent hem niet? Bijna iedere
scheidsrechter heeft hem wel eens aan de lijn gehad. Of omdat je zelf moest afzeggen, of je werd
gebeld om in te vallen in het weekend. Anne heeft inmiddels het stokje (of de telefoon…)
overgedragen. Namens de vereniging werd een attentie gestuurd voor zijn jarenlange inzet. Anne
bedankt!

Geslaagde trainingsclinic
Namens de KNVB heeft Hilko de Boer op 21 oktober een trainingsclinic mogen verzorgen. Naast het
conditionele aspect waren er verschillende oefeningen waarbij je echt goed moest opletten.
Wedstrijdsituaties werden gesimuleerd. Normaal gesproken is Hilko verantwoordelijk voor alles
rondom de fysieke begeleiding van de scheidsrechters in het betaald voetbal. Erg leuk dat hij deze
avond te gast was en de trainingsgroep kon inspireren. Hilko bedankt!

Allerlaatste ‘spelregelvraag van de week’
Op vrijdag 29 oktober was laatste spelregelvraag van de week. Na 590 vragen zijn we met deze
rubriek gestopt. Sinds eind 2010 kregen we wekelijks een nieuwe spelregelvraag van ons trouwe lid
Klaas Smith. Naast Klaas willen we ook alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage. Het was mooi
om te zien dat er een aantal zeer trouwe fans was, die eveneens vaak eensgezind waren in de (juiste)
beantwoording van de vragen!

Martin Schipper lid van verdienste bij VV Gorecht
Tijdens de algemene ledenvergadering van VV Gorecht is ons bestuurslid Martin Schipper benoemd
tot lid van verdienste. Naast zijn bestuursfunctie bij onze vereniging zet hij zich ook al jaren in voor de
clubarbitrage bij Gorecht. In 2014 ontving Gorecht als één van de eerste clubs in onze regio de ARAG
Fairplay Certificering. Een groot aandeel in succesvolle clubarbitrage komt door vrijwilligers die
organisatorisch vorm geven aan dit belangrijke onderdeel binnen een vereniging. Gezien de, in onze
ogen meer dan terechte benoeming, hebben wij Martin namens onze vereniging verrast met bloemen.

Twee geslaagde decembertrainingen
Helaas was er door de beperkingen in de maand december geen mogelijkheid om te trainen voor
onze leden. Toch konden we, op de laatste zaterdagen van het jaar nog twee trainingen organiseren.
Na de trainingen werden onze leden getrakteerd, namens het bestuur, op chocolademelk met
slagroom. Zo konden we het jaar toch nog op een fijne manier afsluiten!

Franz Thon al 40 jaar scheidsrechter
Ons lid Franz Thon is dit jaar alweer 40 jaar scheidsrechter. Wij feliciteren Franz met deze prachtige
prestatie. Ga zo door Franz!

GRC-clubhuis blijft uitvalsbasis
Net als andere sportkantines was ook het clubhuis van GRC Groningen een deel van 2021
noodgedwongen gesloten. In de maanden dat de kantine wel open was, zorgde Jannes Mulder
opnieuw voor een sluitend barrooster voor de donderdag. Hij draaide zelf ook menig bardienst, net als
onder andere Robert van Dorst, Sam Dröge, Marije Deuring, Martin Schipper en anderen. Dank!

Ledental daalt verder
Het ledental daalde met negen, naar 188 op 31 december 2021. De opzeggingen hebben te maken
met stoppende, overleden en verhuizende scheidsrechters. Drie nieuwe scheidsrechter melden zich
aan.



Net als het jaar ervoor stond het aantal donateurverenigingen in 2021 op 97.
Het aantal individuele donateurs bedroeg op 31 december 16.

Beperkt aantal trainingen in 2021
Ook afgelopen jaar hadden we verschillende onderbrekingen van onze trainingen wegens de
coronamaatregelen. De restricties zorgden ervoor dat er een tijd is geweest dat alleen leden van <27
mochten trainen en/of dat trainingsleden zich van tevoren moesten opgeven voor aanvang van de
training. Toch konden de trainers uiteindelijk 70 trainingen verzorgen (in 2020 was dit 54). Dit hoge
aantal kwam mede doordat er in de zomer werd doorgetraind.

Op de dinsdag namen er gemiddeld 8,31 leden deel (in 2020 was dit 14,11) en op de donderdag 10,36
(in 2020 was dit 21,79). De twee wintertrainingen, die in december op zaterdag zijn georganiseerd,
lieten een gemiddelde zien van 11,50. Bert Kamstra gaf ook dit jaar de meeste trainingen (48).
De overige trainingen werden gegeven door Pedro (16), Marleen Drijfhout(2), Freek Vandeursen (2),
Wouter Wiersma (1) en Hilko de Boer (KNVB) (1).


