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Niemand buitenspel
Algemeen jaarverslag 2016 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

2016 kunnen we een bijzonder en zeer geslaagd verenigingsjaar noemen. Niet alleen 
verlopen de vaste activiteiten van de vereniging succesvol en vervullen we onze rol als 
belangenbehartiger actief, er zijn ook meerdere speciale momenten door het jaar heen. 
Ze rollen we een eigen kledinglijn uit, organiseren we een vlekkeloos NK veldvoetbal 
voor COVS-teams, schaffen we een eigen camera voor het project videofeedback aan en 
zetten we ons een jaar lang in voor de gehandicaptensport. Bovendien begroeten we 
een grote groep leden die overkomen van het opgeheven COVS Centraal Drenthe. Voor 
ieder lid  is er in de loop van het jaar wel iets te doen. Niemand buitenspel dus!   

Bestuurssamenstelling
Het bestuur neemt in 2016 helaas afscheid van Evert IJspeert, die ook na zijn aftreden 
gelukkig wel als vrijwilliger actief blijft voor de vereniging. Na de jaarvergadering van 21 
maart ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuille technische zaken (1991)
Marc van der Haak, portefeuille werving & behoud, speciale projecten (2013, aspirant 
vanaf 2012).

Vanaf november 2016 draait Marco Oosting als aspirant-bestuurslid met het bestuur 
mee.

Evert IJspeert (links) met 
voorzitter Robert van Dorst
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Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra en Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak 

en Marcel Boekholt (beiden technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken);
- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter 

Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak
- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Bert Volders, Marco Oosting en Wouter Horst. Reserves: Paul Lips en 

Max Haanstra. 

Daarnaast is tot medio 2016 een tijdelijke organisatiecommissie voor het NK veldvoetbal 
2016 actief, met daarin Marije Deuring, Sander Eisinga en Marja Adema.  Alfons de Graaf 
(technische commissie) en Ate Jongeling (kascommissie) treden af.

De NK-commissie bijeen, vl.n.r. 
Marije, Sander en Marja.

Assen en omgeving komt erbij
Op 1 januari 2016 wordt de COVS-vereniging Centraal Drenthe opgeheven. 24 leden 
maken de overstap naar onze club. En het is mooi om te zien dat velen van hen de weg 
naar de vereniging meteen al weten te vinden. In februari organiseren we een speciale 
welkomstavond, waar we in een ongedwongen sfeer kennis met elkaar maken en 
de wederzijdse verwachtingen uitspreken. Door de opheffing van Centraal Drenthe 
begroeten we ook ruim 20 nieuwe donateur-voetbalverenigingen én wordt ons 
werkgebied groter. Onze vereniging is voortaan actief in het gebied tot en met Assen, 
inclusief plaatsen als Zuidlaren, Roden et cetera. Het maakt onze vereniging alleen 
maar krachtiger, omdat je met meer leden een grotere slagkracht krijgt. De overgang 
van clubs en leden van Centraal Drenthe naar ons verloopt zeer harmonieus en soepel, 
dankzij de voortreffelijke werkzaamheden van met name Henk Pastoor. 
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In actie voor gehandicaptensport: niemand buitenspel!
Onder de noemer  ‘Niemand buitenspel’ maken we ons een jaar lang sterk voor Fonds 
Gehandicaptensport, omdat we vinden dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht 
of hij of zij een handicap heeft. Tijdens de nieuwjaarsinstuif lanceert voorzitter Robert 
van Dorst een SMS-actie en kondigt hij aan dat van elk verkocht kledingpakket twee 
euro naar het goede doel gaat. Als we in aanloop naar de landelijke collecteweek leden 
vragen als collectant op pad te gaan loopt het helaas niet storm. Na een signaal vanuit 
het bestuur melden zich toch nog een paar extra collectanten aan. Bob Brinkhuizen, 
Henk Steenhuis, Martin & Maurits Schipper, John ten Cate, Wouter Horst, Marc van der 
Haak, Marja Adema, Marcel & Luka Bellinga én GRC-voorzitter Henk Mekenkamp lopen in 
april uiteindelijk het geweldige bedrag van 1258,85 euro bijeen. 

Op 6 juni fietst Robert de Wit als Lid van Provinciale Staten ‘van Lauwerszee tot 
Dollard tou’  voor het goede doel. Bovendien gaat hij in gesprek met verenigingen en 
gehandicapte sporters. Het levert 250 euro in de collectebus op, een prachtig initiatief. 
Op het NK veldvoetbal wordt door middel van een bijdrage van de teams én een 
verloting geld ingezameld voor Fonds Gehandicaptensport.

Het actiejaar voor het goede doel wordt in november afgesloten met een online veiling 
van diverse scheidsrechtersshirts van Jochem Kamphuis en een gesigneerd EK-shirt 
en EK-jack van Björn Kuipers. De veiling levert ruim vierhonderd euro op, waarmee 
het totaalbedrag voor Fonds Gehandicaptensport op bijna 3100 euro komt. Een prima 
bedrag: niemand buitenspel!

De collectanten bijeen

Robert de Wit (op fiets) en zijn
mede-fietsers
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Vlekkeloze organisatie NK veldvoetbal
Het NK veldvoetbal voor COVS-teams wordt op zaterdag 11 juni door onze vereniging 
georganiseerd. Het is ook aanleiding voor de acties voor Fonds Gehandicaptensport, 
omdat we meer willen doen dan alleen maar een voetbaltoernooi organiseren. Dat toer-
nooi verloopt vlekkeloos. Dankzij de voortreffelijke organisatie van Marije Deuring, Marja 
Adema en Sander Eisinga én dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Hulde! De aankleding, 
een eigen dj/omroeper (Paul Lips), de uitstekende lunch en een gezellige afsluitende 
BBQ, het zorgt voor een topdag. Het wordt een echte COVS-dag en we laten zien dat er 
niets boven Groningen gaat.

Hoewel, op voetbalgebied gaat Helmond/Venlo boven ons, want zij winnen de finale na 
strafschoppen van ons eigen team. Het op het laatste moment ingevallen combinatie-
team uit Zeeland pakt de fair play prijs. Op een enkele wedstrijd na wordt er sportief 
gestreden op de velden van sportpark Corpus den Hoorn. Mede dankzij de uitstekende 
arbitrale trio’s. Naast onder andere 
de broers Siemen en Christian 
Mulder is er nog een opvallende 
scheidsrechter actief, want Kristian 
Bakkelo maakt eenmalig zijn 
rentree. 

Verliezend finalist NK zaalvoetbal
De verloren finale op het veldtoernooi staat niet op zich, want in januari is ook het 
zaalteam goed voor plaats 2. In Sittard/Geleen wordt in de finale met 3-2 verloren van 
Nijverdal. De ploeg en aanhang heeft zich in het verre zuiden prima vermaakt, nadat al 
op vrijdag afgereisd is naar Maastricht. 

Prachtige eigen kledinglijn
De eind 2015 gelanceerde kledinglijn wordt begin 2016 ‘uitgerold’. Meteen kleurt het op 
bijvoorbeeld de trainingsavonden ‘groen’.  Het Hummel-kledingpakket valt in de smaak. 
Voor slechts honderd euro schaffen ruim zeventig leden het pakket aan, dat bestaat uit 
een trainingspak, poloshirt, sweater, trainingsshirt, warme jas en sporttas. Een prima 
actie van de commerciële commissie, die samen met Sporthuis Winsum en dankzij Dak 
Montage Noord, Hotel Ameland en John Schokker makelaardij wordt gerealiseerd.

De arbitrage van het 
NK veldvoetbal bijeen
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Sportweekend Ameland erg gezellig
De 18e editie van het Sportweekend Ameland zorgt voor veel plezier bij de 37 deel-
nemers. Er wordt fanatiek getraind, er is aandacht voor spelregels en er wordt een sport- 
en spelregelquiz gehouden. Op zondag is er een, mede door de flinke tegenwind, iets 
te pittige fietstocht door de duinen van Nes naar de vuurtoren in Hollum. Het is goed 
toeven in Hotel Ameland en direct na thuiskomst kunnen sommigen niet wachten tot de 
volgende editie op het programma staat. Marc van der Haak en Marcel Boekholt tekenen 
voor de prima organisatie.

Er wordt volop getraind op Ameland

Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: ‘zorgen over gevolgen piramide’
Voorzitter Robert van Dorst kijkt tijdens een drukbezochte nieuwjaarsinstuif bezorgd 
vooruit naar de invoering van de nieuwe scheidsrechterspiramide. Hij vreest de 
gevolgen ervan en pleit voor aanpassingen, onder andere in de jeugdgroepen. Die 
aanpassingen komen er later ook. Ook het geringe aantal rapporten dat scheidsrechters 
nog krijgen baart de voorzitter zorgen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de nieuwe 
kledinglijn, heet de nieuwe leden vanuit Centraal Drenthe welkom én lanceert ons 
actiejaar voor Fonds Gehandicaptensport. Namens de overgestapte leden van Centraal 
Drenthe bedankt Pieter Wimmers voor de warme ontvangst. Hij reikt symbolisch een 
oud trainingsjack van Centraal Drenthe uit aan de voorzitter. De aanwezigen genieten 
van de prima snert van Roel Bellinga. Voor de instuif doen 15 leden fanatiek mee aan de 
nieuwjaarstraining.

Zorgen over ontwikkelingen KNVB
Op meerdere momenten in 2016 reageren we op ontwikkelingen binnen de KNVB. 
Signalen met betrekking tot de piramide worden goed door COVS Nederland opgepakt 
en leiden tot goede aanpassingen van de plannen. De snelle verkoop van de kaarten 
voor de bekerfinale (te weinig kaarten voor de scheidsrechtersactie beschikbaar) én de 
verplichte eigen bijdrage voor deelname aan de SOI en SOII leiden tot een statement 
vanuit onze vereniging. We komen in gesprek en kunnen onze standpunten goed 
toelichten, hoewel het niet altijd voor het gewenste resultaat zorgt.  
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Eigen camera voor videofeedback
In 2016 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het project videofeedback. Het blijkt 
opnieuw zeer waardevol om als scheidsrechter naar beelden van je eigen optreden te 
kunnen kijken. Om vaker op pad te kunnen, wordt in de zomer een eigen camera aan-
geschaft. Bovendien gaan naast Marc van der Haak en Evert IJspeert ook enkele andere 
leden als cameraman op pad. We zijn hiermee de pilotfase voorbij, het project hoort tot 
de standaard faciliteiten van onze vereniging. Na de zomer van 2016 voegen we er een 
proef met gebruik van GPS aan toe.
 
Week van de Scheidsrechter: Pleur op met het geweld op het veld!
In het verlengde van een uitspraak van premier Rutte gebruiken we stevige taal (met 
een knipoog) om op de vooravond van de Week van de Scheidsrechter in oktober op te 
roepen tot een moment van bezinning. We stellen dat sport dan wel emotie is, maar dat 
dat geen vrijbrief mag zijn alles maar te doen en te roepen. We schrijven in de oproep 
dat het nog te vaak fout gaat en roepen iedere betrokkene bij de voetbalsport op in de 
spiegel te kijken en zijn of haar steentje aan fair play en respect bij te dragen. De oproep 
wordt veelvuldig gedeeld op social media en krijgt aandacht van de pers.

Fair play prijs voor vv. Peize
Tijdens de Week van de Scheidsrechter reiken we op 9 oktober voorafgaand aan de wed-
strijd Peize – Groninger Boys de fair play prijs 2015-2016 uit aan voetbalvereniging Peize. 
In het klassement blijven ze de stadse clubs Lycurgus en Oranje Nassaau voor. 

Marc van der Haak reikt voorafgaand aan Peize – Groninger Boys
 op 9 oktober de fair play prijs 2015-2016 uit aan Peize.
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Meer samenwerking met verenigingen
In 2016 onderhouden we goede contacten met tal van instanties en verenigingen. 
De samenwerking met voetbalverenigingen krijgt impulsen doordat de 
KNVB de verantwoordelijkheid voor het organiseren en aanbieden van 
scheidsrechtersopleidingen deels bij de club legt. Met KNVB en clubs in de provincie 
kijken we waar we samen kunnen optrekken. De KNVB organiseert regelmatig 
themabijeenkomsten in ‘ons’ GRC-clubhuis en in het najaar start er ook een BOS-cursus. 

We laten begin 2016 al ons gezicht zien bij een bijeenkomst van het zogenoemde Asser 
convenant en verzorgen spelregelactiviteiten/instructies bij onder andere Groen Geel, 
Harkstede en FC Groningen jeugd. Ook vormen we een vraagbaak voor verenigingen 
en waar door ons nodig wordt geacht spreken we clubs aan op gedrag of bijvoorbeeld 
onheuse bejegening via twitter of clubsites. Als aangesloten vereniging bij het amateur-
convenant van FC Groningen bezoeken we een boeiende avond in het Noordlease 
stadion over onder andere verenigingsarbitrage en sportiviteit.

Sportpark in beweging
Na de volledige renovatie van de velden in 2015, blijft er ook in 2016 volop beweging op 
‘ons sportpark’ Corpus den Hoorn. Dat levert veel overleg met clubs en gemeente op. 
Besprekingen gaan onder andere over het optimaliseren van de kleedkamer-faciliteiten 
en de komst van het topsportzorgcentrum. Dat centrum zal onder andere invloed heb-
ben op de parkeergelegenheid van het sportpark. De komst van ook de eerste selectie 
van FC Groningen naar het sportpark zorgt voor de nodige leven in de brouwerij. Het 
contact met de andere verenigingen en gemeente is goed. We houden de vinger aan 
de pols in de discussie over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het gebruik van kunstgras-
velden, en volgen daarin de lijn van de gemeente.

Het sportpark wordt steeds mooier.
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Goede relatie met GRC
Met ‘huisbaas’ GRC Groningen wordt in harmonie samengewerkt. De afspraken worden 
in onderling overleg na evaluatie herzien. Dat betekent dat we een bescheiden jaarlijks 
bedrag gaan betalen voor het gebruik van de accommodatie. We blijven ook de kantine-
diensten op donderdagavond verzorgen. Nadat Alex Traa en Robert van Dorst aangeven 
hierin een stapje terug te willen doen, nemen enkele andere leden hun verantwoorde-
lijkheid. Marije Deuring neemt hierin het voortouw en zorgt voor een goed rooster.

Laatste jaar districtslaag COVS
Binnen de landelijke COVS-organisatie wordt in 2016 het besluit genomen de 
bestuurlijke districtslaag per 2017 te schrappen. Er voor in de plaats komen 
inhoudelijke commissies op gebied van bijvoorbeeld werving & behoud, commercie en 
communicatie. Wij juichen deze ontwikkeling toe. De districtslaag heeft jarenlang goed 
gefunctioneerd, maar is door de bestuurlijke vernieuwing van de KNVB (waarbij alles 
landelijk wordt aangestuurd) én de digitalisering van informatie grotendeels overbodig 
geworden. Tijdens de laatste bijeenkomst van het districtsbestuur met de Noordelijke 
COVS-verenigingen dankt voorzitter Robert van Dorst de districtsbestuurders voor hun 
enorme inzet. Hij overhandigt ons lid en scheidend districtsvoorzitter Jan Ensing en zijn 
medebestuurders een attentie.  

Ernest Faber tijdens grote clubavond: 
‘een fout van een scheidsrechter is nooit een excuus’
FC Groningen-coach Ernest Faber zorgt 21 november voor een boeiende clubavond. 
Hij stelt dat het voetbal te ingewikkeld is geworden voor één scheidsrechter, pleit voor 
meer inzet van technologische ontwikkelingen en schetst de ‘speler van de 21e eeuw’.  
Hij geeft aan geen energie te willen steken in zaken waarop die geen invloed heeft en 
zegt dat ‘een fout van een scheidsrechter nooit een excuus mag zijn’.  Ruim veertig aan-
wezigen beleven een zeer geslaagde avond.

Ernest Faber
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Maandelijkse pubquiz vaste waarde
De maandelijkse pubquiz wordt in 2016 een vaste waarde op de verenigingskalender. 
Op 2 juni wordt het seizoen 2015-2016 van de pubquiz tijdens de laatste trainingsavond 
afgesloten. Duo M & M (Marco Oosting en Marcel Bellinga) winnen voor de tweede keer. 
Ze nemen daarna de rol van quizmaster over van Marc van der Haak. Na de zomer wordt 
de pubquiz hervat en blijken Carim Mesbah en Bart Pleiter over de nodige parate kennis 
te beschikken. In totaal worden in 2016 acht rondes van de pubquiz gehouden. 

De Aftrap nog steeds visitekaartje
Het cluborgaan De Aftrap blijft ondanks alle digitalisering om ons heen in een behoefte 
voorzien en is daarmee een mooi visitekaartje voor onze vereniging. Het blad verschijnt 
opnieuw viermaal, in een oplage van 450 stuks per keer. Marcel Bellinga voert de 
redactie, terwijl Bert Kamstra de verzending voor zijn rekening neemt. Vormgeving en 
drukwerk wordt verzorgd door drukkerij/boekhandel Haan in Bedum. Klaas Smith, Paul 
Lips en Theo Kok zorgen voor de nodige bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, 
Erika Persson, Evert IJspeert, Marije Deuring en Marc van der Haak voor de nodige foto’s 
zorgen. Naast het clubblad wordt ook viermaal een digitale nieuwsbrief uitgebracht.

Vernieuwing website uitgesteld 
De voorgenomen vernieuwing van www.covsgroningen.nl wordt in 2016 niet 
gerealiseerd. Betrokkenen hebben het daarvoor te druk met andere zaken. De site 
voldoet als centrale communicatiemiddel echter nog steeds en wordt veelvuldig 
bezocht. 11.944 verschillende mensen bezoeken de site (12.895 vorig jaar). Ze zijn goed 
voor 63.344 paginaweergaven. Zo’n 45 procent van de bezoekers keert ook terug. Prima 
cijfers voor een relatief kleine vereniging.

Naast de site zijn we zeer actief op twitter en facebook. Op twitter wordt ons account  
@COVSGroningen door 633 personen gevolgd. We gebruiken het medium ook om 
in gesprek te komen met voetballiefhebbers, clubs en KNVB. De facebookpagina 
(facebook.com/covsgroningen) is door bijna 300 personen ‘geliked’. Voor REF United is 
nog een aparte facebookpagina actief.

Bert Volders winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap
Met slechts één foutje in zes vragenrondes herovert Bert Volders de Johan Roedersbokaal 
als beste spelregelkenner van onze vereniging. In 
het klassement van niet-leden winnen Colin Prooi 
en  Auke Sikke Broersma. Klaas Smith verzorgt de 
rubriek in De Aftrap en op onze site opnieuw op 
voortreffelijke wijze.

Bert Volders (links) krijgt de Roedersbokaal van 
Klaas Smith en Robert van Dorst 
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300e Spelregelvraag van  de Week
Op vrijdag 22 april publiceren we de 300e achtereenvolgende Spelregelvraag van de 
Week op www.covsgroningen.nl. Een bijzondere mijlpaal voor vragensteller Klaas Smith, 
die we daarvoor in de bloemen zetten. Naast de wekelijkse vraag en de strijd om de 
Roedersbokaal verzorgt Klaas op 28 januari na de training ook een spelregelinstructie 
voor leden. Dit in aanloop naar een spelregeltoets die veel leden kort daarna moeten 
maken. Twintig leden doen er hun voordeel mee. In toenemende mate wordt Klaas ook 
een spelregelvraagbaak voor voetballiefhebbers uit het hele land, getuige de vragen die 
regelmatig via het contactformulier van onze site binnen komen. Klaas zorgt steevast 
geduldig voor een bruikbaar antwoord.

Trainingen steeds beter bezocht 
De trainingen worden in 2016 flink beter bezocht dan het jaar ervoor. Gemiddeld komen 
er op dinsdag 13 personen trainen (in 2015 nog 9), terwijl op donderdag gemiddeld ruim 
19 leden meedoen. Dat waren er in 2015 nog 16. Vooral na de zomerperiode stijgt de 
deelname explosief. Ook de zomertrainingen voorzien met gemiddeld 17,4 deelnemers 
(2015: 15) in een behoefte. 

In totaal worden in 2016 74 trainingen georganiseerd, met ‘1206 deelnemers’. Henk 
Steenhuis geeft 38 keer training, terwijl Bert Kamstra 34 keer de leiding heeft. Sam 
Dröge en Wouter Horst verzorgen beiden eenmaal de training. 
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Sportmasseur gewaardeerde service
De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden 
wordt in 2016 gecontinueerd en gewaardeerd. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik van 
zijn diensten gemaakt. 

Diensten fysiosportief blijven beschikbaar
De sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2016 voortgezet. Leden 
kunnen gebruik maken van het gratis blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik 
van de sportzaal. In het najaar wordt besproken hoe de samenwerking eventueel verder 
uitgebouwd kan worden. Dit wordt in 2017 nader uitgewerkt.

Reanimatietraining, omdat elke seconde telt
Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 22 februari opnieuw 
een reanimatietraining. Elf deelnemers halen het certificaat, na een praktijkgerichte en 
leerzame avond van docent Wim Grimberg.

Seniorensoos maandelijks bijeen
Elke tweede maandag van de maand komen tussen de 10-15 oudere leden bijeen onder 
de noemer van de seniorensoos. Er wordt bijgepraat, anekdotes uitgewisseld en soms 
een kaartje gelegd. Op 11 januari vieren ze met gebak het vijfjarig bestaan. In mei sluiten 
ze het seizoen af met een smakelijk buffet. Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer coör-
dineren de bijeenkomsten.

Commerciële commissie: kledinglijn gerealiseerd 
De commerciële commissie realiseert in 2016 de eind 2015 
gepresenteerde kledinglijn, samen met Sporthuis Winsum. 
Het aantal adverteerders loopt licht terug, terwijl het 
rondom het NK veld moeizaam blijkt sponsors te werven. 
Er ligt echter een stevige basis, waardoor ook in 2016 
sponsoring een substantieel bedrag oplevert.  

De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2016 
zeventien sympathisanten.

Aantal leden 
Het aantal leden stijgt fors, doordat per 1 januari 2016 
24 leden van COVS Centraal Drenthe in verband met de 
opheffing van hun vereniging overstappen. Daarnaast 
melden nog zestien nieuwe leden zich aan. Negentien 
leden worden uitgeschreven. Het stoppen als scheidsrechter is voor twaalf leden reden 
om op te zeggen. Twee leden verhuizen en worden elders COVS-lid, terwijl helaas ook  
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twee leden komen te overlijden. Bij drie opzeggingen is er geen reden bekend. Op 31 
december 2016 telt onze vereniging 222 leden. 

Het aantal individuele donateurs  daalt met één. Tegenover vier opzeggingen (waarvan 
één nu lid is geworden) staan drie aanmeldingen. We tellen eind 2016 45 donateurs. Het 
aantal donateurverenigingen stijgt door de opheffing van COVS Centraal Drenthe met 
maar liefst negentien, waardoor we op 31 december 2016 102 donateurverenigingen 
tellen. 

Bouwe Elzinga en Nats Braam overlijden
Op 2 oktober komt Bouwe Elzinga te overlijden. Bouwe is dan negentien jaar lid van 
onze vereniging. Hij was enkele jaren actief als barmedewerker, maar was de laatste jaren 
vooral een lid op afstand. We moeten ook afscheid nemen van Nats Braam, die vooral als 
verenigingsscheidsrechter en consul voor De Heracliden actief was. Nats was lid sinds 2005. 

Daarnaast nemen we in 2016 afscheid van Piet Plant, eminent lid van COVS Oost 
Groningen en donateur en lid van de 50 euroclub. Ook oud-lid Ab Hilbrants en COVS 
Meppel-bestuurder Bertus Spijkerman komen te overlijden. We blijven ons hen 
herinneren.

Jaarvergadering: Jan Regtop erelid, Jannes Mulder lid van verdienste
Ruim vijftig aanwezigen maken op 21 maart een vlotte Jaarlijkse Algemene Leden- 
vergadering mee. De afwezige Jan Regtop wordt benoemd tot erelid van de  
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Daarmee nemen we zijn erelid-
maatschap van Centraal Drenthe over.  Jannes Mulder wordt dubbel onderscheiden, 
omdat hij al 25 jaar bestuurslid is. Hij ontvangt de gouden speld van COVS Nederland 
én wordt benoemd tot lid van verdienste. Huldeblijken en bloemen zijn er ook voor Jan 
Ensing en Geert Ellens (beiden 40 jaar lid), Marije Deuring (als blijk van waardering voor 
haar inspanningen op COVS-voetbalgebied), scheidend bestuurslid Evert IJspeert en 
spelregelkampioen Bert Volders. 

Jan Regtop

De jubilarissen en voorzitter bijeen.
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Sportief succes leden
Door de invoering van de piramide is er in het amateurvoetbal geen sprake van 
promoties, toch beleven tal van leden genoeg sportieve hoogtepunten. Zo mag Thom 
Winkel op 21 mei de Noordelijke bekerfinale tussen Staphorst en Flevo Boys leiden. 
Michael Dijk is één van zijn assistenten. Een week later is Marije Deuring scheidsrechter 
van de bekerfinale bij de dames, tussen ADO Den Haag en Ajax. Danny Kempinga mag 
als assistent-scheidsrechter fungeren bij de landelijke bekerfinale voor amateurs, tussen 
Staphorst en Noordwijk. Ook bij de jeugd leiden diverse leden van onze vereniging 
mooie duels, zoals Hobie Huizer, die de bekerfinale bij de C-junioren tussen Buitenpost 
en Olde Veste fluit. Van geheel andere aard is de eer die Ernst van der Hoek ten deel valt. 
De beroepsmilitair mag in de zomer naar Frankrijk, waar hij in Rennes scheidsrechter is 
bij het WK voor militaire vrouwen. 

Thom Winkel en Danny Kempinga (als assistent) promoveren in of net na de zomer naar 
de talentenlijst betaald voetbal. In dat betaalde voetbal zien we een behoorlijk aantal 
leden regelmatig actief. Onze scheidsrechters betaald voetbal Jochem Kamphuis en 
Siemen Mulder gaan als zesde official inmiddels ook de grens over. Zo zien we Jochem 
onder andere bij het CL-duel Arsenal – Basel, terwijl Siemen aan de achterlijn staat bij 
het EL-duel Schalke – Red Bull Zalsburg. Siemen valt op 13 juni samen met zijn broer 
Christian de eer ten deel van de Sportpenning van de gemeente Eemsmond.

Een heel ander mooi moment beleven Wouter Horst en zijn Erika op 28 augustus, want 
dan wordt Quinn Angelina geboren.

Marije Deuring
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Secretariaat: bijna alles per e-mail
Het secretariaat verwerkt zo’n 285 ingekomen brieven en mails en verstuurt zelf 218 
stukken. Het merendeel van de correspondentie verloopt via mail. 

Tot slot: ook in de toekomst niemand buitenspel…
2016 kunnen we zondermeer een zeer succesvol en inspirerend verenigingsjaar noemen. 
Hulde is daarbij op zijn plaats voor al die vrijwilligers en hun grote inzet. Dat maakt onze 
vereniging zo sterk. We rekenen ook in 2017 en daarna op ieders inzet, zodat we ook in 
de toekomst ervoor kunnen zorgen dat geen enkele scheidsrechter buitenspel staat.

Marcel Bellinga, secretaris


