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Geachte vergadering, 
 
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u 
van harte welkom op deze 80e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. 
De 80e, een heus lustrumjaar dus. Tachtig jaar geleden werden we opgericht in Huize de 
Beurs aan de Vismarkt in Groningen. En anno 2013 zijn we nog altijd een vitale en bruisende 
vereniging. En daar zijn we trots op! 
 
Een bijzonder woord van welkom aan Jan Hooge namens de KNVB, Jan Eelsema namens 
COVS Noord, Jan Potgraven en Kristian Bakkelo namens onze zustervereniging COVS Oost 
Groningen, aan onze ereleden Garbrand Nienhuis en Roel Visscher en aan al onze leden 
van verdienste. 
 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij 
helaas het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij 
natuurlijk uit naar Tjip Teenstra. Tjip erelid van onze vereniging heeft een indrukwekkende 
staat van dienst opgebouwd bij onze vereniging, de landelijke COVS en bij FC Groningen. 
Op 3 juni hebben wij na een indrukwekkende afscheidsdienst afscheid van hem genomen. In 
2012 namen we ook afscheid van ons trouwe lid Felix Emmerink en ons oud-lid Jan Stäbler.   
 
Mag ik de vergadering vragen staande een ogenblik stil te zijn in hun gedachtenis. Dank u 
wel. 
 
Het afgelopen verenigingsjaar 2012 zijn wij opgeschrikt door een incident waarbij 
grensrechter Richard Nieuwenhuizen zijn hobby met de dood moest bekopen. Na veel media 
aandacht en stevige oproepen daartoe van de COVS en derden heeft de KNVB toen 
besloten het weekend na het voorval het hele programma er uit te gooien. Een moment van 
bezinning volgde.  In diverse programma’s, in kranten, op sociale media en op onze eigen 
website hebben wij ons laten horen en hebben we ons gemengd in de discussies. Diverse 
leden hebben zich ingezet tijdens bijeenkomsten bij verenigingen. 
 
Als vereniging hebben wij een oproep gedaan aan alle betrokkenen in de voetbalsport om je 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Gelukkig heb ik gemerkt dat veel verenigingen hun 
protocollen ten aanzien van geweld op het voetbalveld hebben aangepast of  nieuw hebben 
opgesteld. Bij veel verenigingen moeten de leden hiervoor ook tekenen. Ook tijdens de 
KNVB-bijeenkomsten van clubs bleek dat veel clubs goed bezig zijn gegaan. En dat is zeer 
hoopvol! 
 
Op 20 maart kwam de KNVB met voorstellen hoe om te gaan met excessen en welke 
verbeteringen er moeten komen om een ieder bewust te maken hoe excessen in de 
toekomst kunnen worden voorkomen. Hoewel ik niet verwacht dat excessen meteen zijn uit 
te bannen, is dit wel een goede stap. Ik merk  op dat veel van deze maatregelen in ons 
manifest stonden. De aangekondigde maatregelen gaan ons op enkele onderdelen nog niet 
ver genoeg. Strengere straffen mogen er komen. En de tijdstraf is prima, maar ook daar 
zitten “haken en ogen aan” ten aanzien van de uitvoering. En het is een gemiste kans dat de 
gele kaart niet meer op het formulier hoeft na het invoeren van de tijdstraf! Zet KNVB-
waarnemers in, laat hen in de B-categorie nagaan of kaartcontroles hebben plaats 
gevonden, kaarten op het wedstrijdformulier komen en of bij staken van wedstrijden dat 
worden gemeld bij de KNVB. Want in deze categorie gebeurt veel meer dan wij alle denken. 
Door strengere controles pak je het kwaad aan bij de wortel. 
 
In mijn vorige toespraak in 2012 heb ik aangegeven dat de rol van de COVS Nederland bij 
excessen nihil is. COVS Nederland heeft in mijn ogen ook te weinig van zich laten horen na 



het overlijden van Richard Nieuwenhuizen. Mede hierdoor hebben wij als Groningen en 
Omstreken gemeend hierin onze eigen koers te varen. En ik kan u toezeggen dat wij het 
thema zullen blijven volgen, met of zonder COVS Nederland. 
 
Helaas gaan wij ook afscheid nemen van een man die het scheidsrechtersvak hoog in het 
vaandel heeft zitten,  namelijk Minne Modderman. Hoewel Minne en ik wel eens van mening 
verschilden, vaak door de verschillende invalshoeken, hebben we goed kunnen 
samenwerken. Discussies waren er, maar altijd met het doel om het arbitrage in Noord op 
een hogere peil te krijgen. Ik kan wel zeggen dat Minne hierin is geslaagd. Noord loopt vaak 
voorop bij vernieuwingen en de arbitragezaken zijn in ons district voortreffelijk geregeld. Veel 
van zijn voorstellen zijn ook overgenomen door de landelijke KNVB. Ik hoop dan zijn 
opvolger Jan Hooge dit kan voortzetten.   
 
Een paar weken geleden kregen wij als landelijke rapporteurs een e-mail met de mededeling 
dat wij als rapporteur ook de filmbeelden mochten gebruiken die werden gemaakt van 
wedstrijden die wij bezochten. De gerapporteerde scheidsrechters doen dit namelijk ook om 
hun gelijk te halen. Op zich kan ik hier mee leven, maar het roept bij mij wel vragen op. Een 
rapportage is een waarneming op dat moment. Beelden geef niet altijd uitsluitsel van wel of 
niet, dit kan zowel positief als negatief uit vallen voor een scheidsrechter. Waar ik bezwaar 
tegen heb, is dat niet iedere scheidsrechter kan profiteren van beelden van zijn wedstrijd. Zo 
lang dit niet gebeurt, heb ik bezwaar tegen deze regel.Gelijke monniken gelijke kappen. 
 
Als vereniging zijn we trots op alle leden, ongeacht op welk niveau ze fluiten. Maar natuurlijk 
is het bijzonder als jongens uit ons midden op het allerhoogste niveau laten zien dat er niets 
boven Groningen gaat. Afgelopen vrijdag maakte Joachim Will zijn debuut als invaller bij 
Emmen – Volendam. Een mooie stimulans op weg naar meer. En we zijn natuurlijk enorm 
trots op de promotie van Jochem Kamphuis tot senior scheidsrechter betaald voetbal. 
Klasse! We komen er straks nog even op terug. 
 
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor hun enthousiasme en steun in het afgelopen 
verenigingsjaar. Zoals mijn bestuursleden, onze vrijwilligers, onze trainers, de sponsoren en 
de 50 euroclub en uiteraard ook GRC waar we altijd gastvrij worden ontvangen.. 
 
Ik heb in mijn toespraak bewust niet het woord Respect (eerbied en ontzag) genoemd. Dit 
woord wordt te pas en te onpas genoemd door een ieder zonder dat men betekenis hiervan 
kent. Ik zou het zelf willen noemen acceptatie. Accepteer een ieder op zijn of haar niveau 
En als dit lukt hebben wij een prachtige hobby. 
 
Met deze laatste woorden open ik onze ledenvergadering, maar niet zonder een ieder van 
harte te feliciteren met de 80e verjaardag van onze vereniging. 
 
We gaan over naar agenda punt twee.  
    


