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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. 
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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 



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

29Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

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




