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       44e JAARGANG, NUMMER 10 – DECEMBER 2019 
 

        
          
     
        
          Al het goeds gewenst 
             
          Begin deze maand mocht ik weer eens voor  
                Sinterklaas spelen. Waarom ik? Ik weet het niet. Maar 
                ik vond het wel leuk om al die vragende, nieuwsgierige 
                en soms brutale kinderen naast me op het podium te       
                zien staan. Eén van hen vertelde dat hij een stressbal  
                had gekregen. Een stressbal? Had deze knul van tien  
                jaar dan last van stress? “Soms ja”, zei hij. “Nou”, 
                probeerde ik hem wat moed in te praten, “Sint 
                weet niet beter en kijk eens hou oud en populair ik 
                ben geworden. Kortom, met jou komt het ook goed.” 
                 
                U allen wens ik ook alle goeds toe. Te beginnen met 
                de laatste Arbitraal, van dit jaar. Inclusief twee kansen 
                om tijdens de winterstop toch wat te winnen (een  
                boek). 
                 
                Fijne dagen gewenst en tot volgend jaar. 
 
                De hoofdredactie   
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Van de voorzitter 
  
Onze laatste activiteiten zitten erop: de laatste training én, op vrijdag 
de 13e, de traditionele kerstbingo. We hadden op deze avond weer 
voor een fraai prijzenpakket gezorgd. In de goed gevulde Stip zag ik 
veelal de bekende gezichten die zowel de kerst- als de paasbingo 
bezoeken. Verderop in Arbitraal twee foto’s over deze geslaagde 
avond. 
 
Op dit moment zijn de voorbereidingen op het technisch weekend in 

de afrondende fase en die voor het 
scheidsrechterscongres in volle gang. Er zijn nog 
voldoende plaatsen over voor deze dag, die met 
collegascheidsrechters leuk, leerzaam en gezellig zal  
verlopen. Via onze website kan nog ingeschreven 
worden. 
 

Zoals met veel evenementen is er ook bij de COVS-verenigingen een 
teruglopende belangstelling voor het jaarlijkse districtszaalvoetbal 
toernooi, op 4 januari. Vanwege de weinige aanmeldingen gaan we 
met een gecombineerd team met onze zustervereniging COVS 
Valkenswaard naar Kloosterzande. Helaas hebben zich maar vier 
teams ingeschreven. Persoonlijk vind ik het altijd een enorm gezellig 
toernooi waar ik vele leuke contacten aan heb over gehouden. Ik vind 
het elk jaar weer leuk om  collegascheidsrechters te zien en te 
spreken. Ik denk wel dat we als COVS-verenigingen goed moeten 
nadenken over de toekomst van dergelijke toernooien. Wellicht is er 
geen behoefte meer aan of hebben andere zaken prioriteit. We 
moeten niet te snel afscheid nemen van evenementen, maar we 
moeten ook de ogen niet sluiten voor de feiten en proberen daar 
vooruitstrevend in te zijn. 
 
Gelukkig was het bezoek aan het DAF Museum van de seniorenclub 
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een groot succes en goed bezocht. Helaas kon ik niet mee, maar voor 
komend jaar zijn al vier leuke activiteiten gepland, waarvan ik er  
zeker één of meer wil bezoeken. Zie de agenda achterin ons blad, 
maar ook op onze site en op Facebook. Daarin uiteraard ook de 
nieuwjaarsreceptie én de jaarlijkse ‘boerenkoolavond’ waar we weer 
kunnen genieten van de boerenkool uit eigen tuin van Ad Bierens! 
Vergeet niet je op e geven voor de ‘boerenkoolavond’’, zodat we 
onze inkoop van de overige ingrediënten daarop kunnen aanpassen! 
 
Dan ben ik genoodzaakt te eindigen met een rectificatie. In de 
huidige tijd met de AVG en steeds verder gaande regelgeving moeten 
wij als goedwillende vrijwilligers ook meer letten op en beter 
nadenken over wat er geplaatst wordt. In Arbitraal nummer 8 werd 
een mooi stuk geplaatst over Gerard Geurds, geschreven door ons lid 
Jos Halmans. COVS Nederland verzocht ons om het te mogen 
plaatsen in zijn landelijk blad, De Scheidsrechter. Omdat we enige tijd 
geleden problemen hebben gehad met een (niet-rechtenvrije) foto 
die we gebruikt hadden, hebben we Gerard gevraagd om de foto’s 
aan te leveren. Op één van deze foto’s staat Gerard geflankeerd door 
de voormalig voetballer en thans  geschorste sportbestuurder Michel 
Platini. In deze tijd van transparantie en het uitbannen van corruptie 
wellicht niet de meest gelukkige keuze. Op deze foto staan ook onze 
penningmeester Henk van Bekkum en ons lid Eric Oosterom. Helaas 
hadden we aan Eric geen toestemming gevraagd voor het plaatsen 
van deze foto. Hij vond de associatie met Platini vervelend. Helaas 
nemen gedane zaken geen keer en kunnen we de gemaakte fout niet 
meer herstellen, maar middels deze rectificatie en mijn persoonlijk 
gemaakte excuses verwachten en hopen we hiermee Eric voldoende 
tegemoet gekomen te zijn. 
 
Ten slotte wil ik allen fijne feestdagen en voor 2020 een gezond, 
sportief en leuk jaar toe te wensen. 
 
Jeroen Quinten 
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De wedstrijd waar ik was (53) 
 
1986. Ik was toen een jaar trainer van Pusphaira. De jaarlijkse 
buitenlandse reis stond op het programma. Vergis je niet, het was 
geen ‘weekendje weg’. Nee, een deel van de club ging een week op 
pad. Naar Istanboel bijvoorbeeld, of Berlijn, Wenen, Madrid en ook 
Dublin. In die laatste stad maakten we nog iets bijzonders mee. We 
trainden in het stadion waar een dag later Ierland tegen Schotland 
zou spelen. Ja, ik weet het, kom daar nu eens om. Maar toen werd 
daar niet moeilijk over gedaan. 
 
We waren lekker aan het ballen tot daar opeens het nationale elftal 
van Ierland kwam opdraven met trainer Jack Charlton voorop. We 
schrokken ons rot. Inpakken en wegwezen, dachten we. Maar onze 
gastheer stapte in alle rust op Charlton af, ze overlegden wat en even 
later kwam het eigenlijk onvoorstelbare antwoord: van Charlton 
mochten we nog even doorgaan, hij kon alvast wat oefeningen 
uitzetten en de spelers konden hun warming-up wel even op de 
andere helft van het veld doen. Aldus geschiedde en zo trainde op de 
ene helft van het veld een samengeraapt studentenzootje uit 
Eindhoven van wie enkelen nog in kennelijke staat van de avond 
ervoor waren en trainde op de andere helft van het veld het Ierse 
nationale elftal. Dat een dag later overigens in een fantastische 
ambiance de EK-kwalificatiewedstrijd met 0-0 tegen Schotland zou 
gelijkspelen. 
 
Maar goed, ik dwaal af. Terug naar 1986, oktober 1986. We staan in 
Zeebrugge op het punt om de oversteek naar Engeland te wagen. 
Daar staan ons drie wedstrijden te wachten, namelijk tegen 
Cambridge, Manchester en Cardiff. We varen op de veerboot ‘Herald 
of Free Enterprise’. We weten dan nog niet dat dit schip een half jaar 
later, maart 1987, in diezelfde haven zal zinken. Die ramp kostte 193  
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mensen het leven. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk er een enkele keer 
nog wel eens aan terug: ‘Wat als…’. 
 
Onze reis verloopt voorspoedig(er). Het schip deint op het altijd 
onstuimige Kanaal behoorlijk heen en weer en op en neer. Maar dat 
kan ook aan de werkelijk onvoorstelbare hoeveelheid blikjes bier 
hebben gelegen. We blijven aan dek, of hoe noem je dat. Het is 
uiteraard allemaal ‘low budget’, een slaapcabine zit er niet aan, we 
slapen in een stoel. Voor zover we aan slapen toekomen. De 
volgende ochtend bereiken we zwak en brak het Engelse vasteland. 
 

 
 
 
De eerste wedstrijd tegen Cambridge verliezen we kansloos: 6-2. 
Volgens mij was het meer uit beleefdheid van onze gastheren dan dat 
het aan onze eigen kwaliteiten te danken was dat we twee 
doelpunten wisten te scoren. Tegen Manchester en Cardiff gaat het 
nauwelijks beter. Manchester speelt ons zelfs van de mat, al gaat die 
wedstrijd met maar 3-0 verloren. Na afloop zouden we met hun nog 
even een biertje (of wat) doen. Echter, toen wij weer fris en fruitig 
boven in de kantine zaten (met uitzicht op het veld), zagen we tot  
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onze verbazing en eerlijk gezegd ook wel een beetje tot ons 
genoegen dat Manchester nog even aan een bijzonder pittige training 
van  een uur werd onderworpen. Hun trainer liet zijn ongenoegen 
over die schamele 3-0 zege tegen een zootje ongeregeld duidelijk 
blijken. De biertjes daarentegen, smaakten ons bijzonder goed. 
 
In Cardiff waren we eregast bij een wedstrijd van Cardiff City, toen 
uitkomend in de eerste divisie. Maar wel mooi dat er ongeveer 
20.000 supporters op de tribunes zaten en stonden, ze speelden toen 
nog in dat oude, krakkemikkige stadion. Ook daar maakten we iets 
bijzonders mee. Namelijk dat we werden ontvangen door sterspeler 
Kevin Keegan, die toen voor Cardiff uitkwam. We mochten vooraf  
met hem op de foto, het kon allemaal, hij had er echt de grootste lol 
in. 
 
Na een week reizen, voetballen, pubs met een bezoek vereren en 
drie verloren wedstrijden te hebben gespeeld, ging het weer op huis 
aan. De terugreis zal wel iets van een kopie van de heenreis zijn 
geweest. Dat is echt uit mijn geheugen gewist. Maar de overige 
herinneringen blijven, dat is zeker. 
 
Jos Halmans 
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Havik vliegt dwars door raam Guldenberg 
 
Dat was schrikken, een tijdje geleden bij Guldenberg Hotel&Brasserie 
in Helvoirt. Een beveiliger trof ’s nachts tijdens een inspectierondje 
een groot gapend gat in een raam op de eerste verdieping. Een 
inbreker? Een daad van een vandaal? Een grap? Niets van dat alles. Er 
was een havik door het glas naar binnen geknald en daarna in alle 
rust op een rieten stoel in een gang gaan zitten. Gelukkig was het 
geen dubbel glas, anders had de roofvogel mogelijk wat gebroken, zo 
zei een woordvoerder van de Stichting Regionale Dierenambulance 
Brabant Noord Oost, die was ingeschakeld om de havik te vangen en 
weer vrij te laten. Zij maakte ook bijgaande foto. De scherven zijn 
inmiddels opgeveegd en het raam is vervangen, zodat het technisch 
weekend gewoon door kan gaan. 
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Langs de velden 
  

Ajax van de Champions League naar de Europa League. PSV en 
Feyenoord uitgeschakeld. AZ wel verder. Kortom, na de winterstop 
nog twee Nederlandse clubs in Europa. 
 
Als je kijkt naar het voetbal van Ajax, dan was daar zeker tot voor kort 
niet veel op aan te merken. Alleen de supporters die mekkeren, ze 
dringen aan op de koop van een paar goede spelers. Of 
spelersdirecteur Marc Overmars dat doet is de vraag, maar de druk is 
hoog. Willen ze Europees mee blijven draaien  dan zullen ze  moeten. 
Ze strijden ondertussen ook om het landskampioenschap met AZ. 
 
Feyenoord vocht in de laatste groepswedstrijd, tegen FC Porto, voor 
wat het waard was en voetbalde bij vlagen goed, maar kon het niet 
redden. AZ was al door en voetbalde niet slecht, maar de 
Alkmaarders werden ‘even’ met vier doelpunten verschil verslagen 
door Manchester United, helaas. Ze gaat, zeker na de 1-0 winst op 
Ajax, strijden om de eerste plaats waarvan PSV dus al afstand heeft 
gedaan en waar de ploeg, zoals ze voetbalt geen recht op heeft. 
Tegen Rosenborg BK was het een drama. Het was dat Mo Ihattaren 
een goed moment had en scoorde, anders was het een echte afgang 
geweest. De scouts moeten hier ook aan de gang en spelers laten 
halen wil de Eindhovense topclub nog iets van het seizoen kunnen 
maken. Ik heb er een hard hoofd in want de chemie ontbreekt tussen 
bepaalde spelers en de trainer, is mijn indruk.  
  
Ik vraag me wel eens af, dure spelers moeten presteren, maar jeugd 
wordt nauwelijks gebruikt in de huidige eredivisie. Geld wordt  
weggegooid. Wanneer wordt de KNVB eens wakker en voert de bond  
de regel weer in van drie spelers uit het buitenland (de rest zijn dan  
Nederlanders)? De jeugdopleidingen zijn goed in Nederland, maar er  
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wordt weinig gebruik van gemaakt, hoewel het in deze huidige 
voetbalcultuur moeilijk is om als jonge speler goed te presteren. Een 
enkeling uitgezonderd, al heeft die ook nog niet tegen een echte 
topploeg gespeeld, zoals een Ihattaren. Maar als je naar Frenkie de 
Jong kijkt: die zal het wel redden.  
  
Zo zie je maar dat geld een belangrijke rol speelt in het huidige 
voetbal, maar wordt er daardoor beter gevoetbald? Nee dus, Je kan 
een nog zo’n goede voetballer zijn en veel verdienen, de vorm van de 
dag en samenwerken met je ploeggenoten speelt een grote rol in het 
voetbal. Altijd zo geweest. Als dat niet lukt en de VAR-momenten 
zitten tegen (het systeem werkt nog steeds niet goed), dan heb je 
pech en verlies je miljoenen aan inkomsten.  
  
Ook leuk om te zien en te horen: PSV-trainer Mark van Bommel en 
spelersdiecteur John de Jong liggen in de clinch met elkaar. 
Supporters zijn ontevreden en mopperen. Pablo Rosario wordt 
afgeserveerd, Ibrahim Afellay juist als een held onthaald. Ondanks dit 
blijft de sfeer goed, wordt gedacht. Geloof maar, intern knalt het. 
Hoe, dat wordt niet aan de buitenwacht medegedeeld.  
  
Prettige feestdagen en een spannende tweede seizoenshelft.  
Tot de volgende keer. 
 
De Mol           
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Even voorstellen: Rik Gevers 
 
Er wordt wel eens schamper gedaan over de jeugd van 
tegenwoordig. Hebben jongeren zelfkritiek? Steken ze wel voldoende 
tijd en energie in hobby’s als het scheidsrechteren? Nou, als we Rik 
Geven moeten geloven, en waarom niet, dan zit het volgens ons 19-
jarig aanstormend talent wel snor. De geboren en getogen 
Veldhovenaar komt graag naar de training en hij deelt met plezier 
wat hij zoal meemaakt. 
 
“Op dit moment heb ik met een paar andere jonge scheidsrechters 
een goede band. Elke week bespreken we onze wedstrijden en 
ervaringen. Hierbij vertellen we onze fouten, wat beter kan en wat er 
juist goed gaat. Sommige fouten, die door anderen gemaakt zijn, kan 
de rest toepassen als een verbeterpunt voor in een volgende 
wedstrijd. En uiteraard worden er ook grappen gemaakt tijdens de 
training wat de training weer leuk maakt.” Prima toch? 
 
Het bevalt Rik goed, de scheidsrechterij. Hoe is het ooit begonnen? 
”Ik vond het op een bepaald moment leuk om de leider van het veld 
te zijn en om cruciale beslissingen te nemen. Vervolgens ben ik bij de 
KNVB een cursus gaan volgen om een echte official te worden. 
Ondertussen merkte ik dat het nog leuker was en dat je er veel meer 
mee kon leren dan gedacht. Zo werd ik wel eigenwijzer naar de 
scheids, omdat ik alle regels beter wist (wat overigens niet altijd in 
mijn voordeel werkte). Gaandeweg kwam een zelfverzekerde Rik 
naar voren.” Die ontwikkeling maakte hij door toen hij zelf dus nog 
tegen de bal trapte. “Voetbal kreeg ik vroeger thuis met de paplepel 
ingegoten. Dat is de reden dat ik voetbal één van de leukere sporten 
vind. Verder ben ik wel echt een sportliefhebber. Ik heb dus 
gevoetbald. Of ik het kon, dat is een ander verhaal. Tot het laatste 
jaar van mijn loopbaan kwam ik uit voor RKVVO. Het laatste seizoen  
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van mijn actieve carrière was ik lid van Marvilde vanwege de start 
van een vriendenteam. Na dat jaar ben ik volledig gestopt met 
voetballen.”  
 

 
 
Rik houdt zijn conditie op peil door op dinsdag deel te nemen aan de 
trainingen van Hans Moonen, bij De Stip. Verder doet hij geregeld 
aan fitness en hardlopen. Dat is ook wel nodig, want Rik is ambitieus.  
“Ik denk dat iedereen die als scheidsrechter aan de slag gaat, ooit in  
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het betaald voetbal actief wilt zijn. Ook voor mij is dit een droom om 
te bereiken. In de jaren dat ik fluit, heb ik gemerkt dat fouten maken 
niet erg is. Het zijn verbeterpunten voor in de toekomst wat jou een 
betere scheids maakt. Of ik een voorkeur heb? Op dit moment gaat 
die uit naar scheidsrechter. Verder lijkt het me zeer interessant om 
grensrechter te worden, omdat je daar ontzettend veel van leert. Het 
zou zomaar kunnen dat ik ooit voor assistent-scheidsrechter ga.” 
 
Rik begon, als leids(jonge)man, bij de E’tjes. Hij was toen een jaar of 
vijftien, zestien. Op zijn zeventiende mocht hij zich officieel KNVB-
scheidsrechter noemen. Maar daarmee was hij nog lang niet 
uitgeleerd, dat mag duidelijk zijn. “Ik heb de SO III-cursus gevolgd en 
verder probeer ik elk seizoen twee themabijeenkomsten bij te 
wonen. En als er andere activiteiten zijn waar(mee) ik mijn kennis kan 
vergroten, dan probeer ik daar ook aanwezig te zijn.” 
 
De student maakt binnen en buiten de lijnen een leergierige en 
gedreven indruk. “Ik volg de studie ondernemer retail op MBO niveau 
4. Volgend schooljaar wil ik aan een hbo-opleiding gaan beginnen. Dit 
zal commerciële economie worden met als specialisatie sales 
management.” Ook op het veld is hij nog lang niet uitgeleerd. 
“Tijdens één van mijn eerste wedstrijden heb ik een paar beslissende 
fouten begaan waardoor een opstootje ontstond. Op dat moment 
was ik nog een onzekere jongen en wist ik niet hoe ik moest 
handelen. Sindsdien heb ik mijzelf zodanig ontwikkeld dat ik zulke 
situaties wel onder controle kan krijgen. Door zelfverzekerd en 
scherp te zijn kan ik een wedstrijd met meer weerstand goed onder 
controle houden. Ik besef echter ook dat de onzekerheid niet een, 
twee, drie verdwenen is”, aldus Rik, die ten slotte nog kwijt wil dat 
Björn Kuipers en Bas Nijhuis zijn grote voorbeelden zijn vanwege hun 
prestaties en persoonlijkheid.   
 
Tekst: Hans Janssen, met medewerking van Rik Gevers. 
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Win een boek 
 
In Arbitraal staan geregeld recensies van Hard gras. Ditmaal richten 
we ons op een bijzonder nummer van Santos. Beide uitgeverijen 
hebben in totaal drie exemplaren beschikbaar gesteld. Maar daar 
moet je wel wat voor doen. Stuur de antwoorden op de volgende 
drie vragen vóór 7 januari naar redactie@covseindhoven.nl. 
 
-Wie riep ooit Hi ha hondenlul naar arbiter Arie van Gemert? 
-Wie floot de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje? 
-Wat is het juiste antwoord op bijgaande spelregelvraag? 
Als een speler binnen het veld voorbij komt lopen, gooit een 
gewisselde speler van de tegenpartij vanaf de bank een bidon naar 
hem. Hoe wordt het spel hervat nadat de ref dit heeft onderbroken 
en de vervangen speler rood gaf?  
a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst 
geraakt werd. 
b. Met een indirecte vrije schop waar de speler werd geraakt.  
c. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen 
het spel werd onderbroken. 
d. Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd 
geraakt of geraakt zou worden 

 
 

mailto:redactie@covseindhoven.nl
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Vers gras tussen de regels 
 
Een ode aan de vrijwilliger. Aan dus de voorzitter of de 
materiaalman. Aan het natuurgras. Aan het onbekommerd 
beoefenen van een geweldige sport. Aan het broodje bal. Aan de 
afgelastingen door de KNVB (altijd beter dan verliezen). Aan de 
telefoonboom eh de teamapp. Aan de rechtsback, die er vaak zo 
weinig van bakt. Aan de gemeenschapszin. Ja, zelfs aan de hoekvlag. 
Is het amateurvoetbal ooit mooier bezongen dan in nummer 13 van 
Santos?  
 
In woord én beeld, want verspreid over de ruim tweehonderd 
pagina’s staan vele foto’s en niet zomaar foto’s. Er gebeurt wat 
(extra’s), zoals bij Brabantia en OJC. Kees van de Ven is één van de 
fotografen die op bijzondere wijze wisten vast te leggen welke plaats 
(amateur)voetbal inneemt in de samenleving. “Een open deur 
misschien, maar je ziet het vaak pas als je erop gaat letten”, zo zegt 
hij in Santos. Verder laat hij vooral zijn camera spreken. Het 
beschrijven van de ’25 schoonheden van het amateurvoetbal’ is 
bovendien in goede handen. Het zijn niet de minsten uit de 
voetballerij, de schrijverij en/of de journalistiek die één of meer 
hoofdstukken voor hun rekening hebben genomen. Zoals Sjoerd 
Mossou, Willem Vissers, Klaas-Jan Huntelaar, Wilfried de Jong en 
Annemarie Postma. Uiteraard ook aandacht voor de vrouw in en over 
het amateurvoetbal. 
 
Helaas, aan het fenomeen (assistent-)scheidsrechter is geen apart 
hoofdstuk gewijd. Net zo min overigens  aan bijvoorbeeld de consul, 
de speaker of de wasvrouw, maar: wij refs worden uiteraard wel 
terloops geroemd eh genoemd. Het spelletje kan toch niet zonder 
ons, al is het maar om de bal tijdens een vrouwenvoetbalwedstrijd  
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uit de sloot te halen of om voor gespreksstof te zorgen door tijdens 
dat duel meerdere keren voor een plaspauze het veld te verlaten. En 
zo staat Santos vol met heerlijke beschrijvingen door liefhebbers pur 
sang. 
 
Santos Magazine, nummer 13/De 25 schoonheden van het amateurvoetbal/Diverse 
auteurs/Uitgever: Michel van Troost/ISBN: 710206247872/Prijs: 9,99 euro. 
 

Heb je de smaak te pakken gekregen? Koop dit nummer (via 
www.santosonline.nl/shop, waarbij de prijs dan zakt van 9,99 naar 
6,95 euro) of word abonnee. En anders: je kunt een exemplaar 
winnen door mee te doen aan een wedstrijd, elders in dit blad.  
 
Hans Janssen 
 
 

 

 

 

http://www.santosonline.nl/shop
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Voetbalgedachten gedicht 

 
 

Grensrechter 
 
 

’n Grensrechter is ’n man, die hard mag loopen, 
met ’n vlaggetje al zwaaiend in z’n hand… 

En als de spelers flauwe kul verkoopen, 
dan loopt-ie razend-zwaaiend langs den rand. 

 
 

De scheidsrechter zet dan z’n oogen open, 
Maar kijkt toevallig naar een andren kant, 
En de arme kerel-langs-de-lijn blijft loopen 

Als ’n aut’mobiel-spuit naar ’n schoorsteenbrand. 
 
 

’n Grensrechter is soms maar ’n heel klein broekie, 
Zóó pas ontworsteld aan bewaarschool-wee, 
Hij staat op school nog wel eens in ’n hoekie, 

 
 

maar langs het lijntje loopt-ie dapper mee… 
Hij zegt op ’t veld soms wel een kinder-vloekie, 

maar ’s avonds thuis leest-ie het A-B-C. 
 
 
 
Uit: Het bruine monster (1910) met vijftig voetbalsonnetten van D. 
Hans. 
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Scheidsrechters in de media 
 
“Met de dood bedreigd.” Ik hoorde het goed. Umut, een jongen van 
dertien antwoordt dit op een vraag van een verslaggeefster van het 
NOS Jeugdjournaal wat het ergste was wat hij als scheidsrechter in 
opleiding ooit heeft meegemaakt. De journaliste (?) gaat er niet 
dieper op in. Wel spreekt ze iemand van de club, waarvan Umut lid is. 
Hij zegt het talent goed in de gaten te houden. Dat is hem geraden. 
 
Uit de reportage blijkt ook dat de doodsbedreiging aan het adres van 
het zelfverzekerd ogende manneke niet op zich staat. Hij heeft al 
eens een trainer een gele kaart gegeven, omdat die hem uitlachte. 
Het hielp niets: ook daarna bleef de man hem niet serieus nemen. 
 
De jonge scheids blijkt nu al een dikke huid te hebben. Hij is 
vastberaden van plan om in de voetsporen te treden van …Björn 
Kuipers. ”Ik heb die trainer gewoon genegeerd en laat me mijn 
plezier niet afpakken. Kuipers is de beste van ons land en ik doe hem 
gewoon na op het veld.” En verrek, zo blijkt uit het item: hij heeft 
zowaar dezelfde lichaamshouding als onze  topper uit Oldenzaal. 
 
Of Umut ooit zover komt? Dat zien we morgen dan wel weer. Laat 
hem eerst eens bij de jeugd en in het amateurvoetbal meer ervaring 
opdoen. Hij zou zomaar voor (nog) hetere vuren kunnen komen te 
staan. Zoals die collega, die eerder deze maand in de Helmondse 
derby tussen RKPVV en Helmondia werd vastgegrepen door een 
speler en naar de grond werd gewerkt. De dader was een speler van  
RKPVV. Volgens het Eindhovens Dagblad is hij door zijn vereniging 
voor onbepaalde tijd geroyeerd als lid. Bij hem waren de stoppen 
doorgeslagen nadat Helmondia in de topper, het ging niet alleen om 
een Helmonds onderonsje, maar ook om een duel met als inzet de  
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eerste plaats, diep in blessuretijd langszij was gekomen (2-2). 
 
De boosdoener hield het in eerste instantie op een ongelukkige 
botsing, maar zijn trainer en clubvoorzitter veroordeelden de actie 
direct. Gelukkig maar. In de krant lazen we ook dat de nog jonge (!) 
arbiter naar binnen werd begeleid. Hij heeft aangeslagen aangifte 
gedaan bij de politie. Die onderzoekt de kwestie, net als de 
onafhankelijk aanklager. Het zou heel normaal zijn wanneer de KNVB 
hem langdurig schorst. Wanneer hij daarna nog zin heeft om in 
clubverband tegen de bal te trappen, dan zal hij dus een andere 
vereniging moeten zoeken. De speler in kwestie had overigens begrip 
voor de drastische maatregel van het clubbestuur. Dat dan weer wel. 
 
Och, was die wedstrijd maar niet doorgegaan, net als onlangs Erp - FC 
Eindhoven. Al vooraf geweld? Gelukkig niet. Volgens het Brabants 
Dagblad leken het uittenue van FC Eindhoven en het thuistenue van 
Erp volgens de arbitrage te veel op elkaar. Even leek een oplossing 
gevonden, maar de aangestelde scheidsrechter staakte uiteindelijk 
alsnog vóór aftraptijd. Na overleg met zijn secondanten, die het er 
over eens waren dat de shirts te weinig van elkaar afweken.  
 
In Itteren werd nog lang nagepraat over een referee (van 22), die met 
een vertraging van een …uur arriveerde. De Limburger wist te melden 
dat de man die was aangewezen, blind zijn navigatie had gevolgd. Die 
liet hem afkoersen op een verlaten veldweg ergens tussen Weert en 
Roermond. Terwijl hij vlak boven Maastricht moest wezen, in Itteren. 
 
“In onze app kun je zien naar welke wedstrijd we moeten. Daaronder 
staat een handig knopje, waarmee je Google Maps opent, maar die 
haperde. Ik heb de KNVB opgebeld en een medewerker heeft me het 
juiste adres gegeven.” De KNVB, je beste vriend. Maar eh, de extra 
kilometers kan-ie niet declareren, al had hij daar geen moeite mee. 
Hans Janssen 
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De arbitrale lezer bestaat niet 
 
De clubgrensrechter is altijd de lul. Zo die zit. Of vergis ik me in u en 
slaat u de bladzijde om. Dat blijft gissen, want, lezer, ik weet niet wie 
u bent. Wat prikkelt u om door te lezen? Schat ik het goed in, dat de 
eerste regel uitnodigt om verder te lezen? Als lezer van Arbitraal bent 
u betrokken bij het wel en wee van de 
scheidsrechterij. Bijna had ik geschreven schijterij. 
Een slippertje van de pen.  
 
Oppassen voor mij, dat u niet met het inslaan van dit 
zijpaadje het af laat weten. De lezer die van 
onderbroekenlol houdt, leest door. De lezer die dit 
kinderachtig en flauw vindt, twijfelt. ‘Overal mag ik 
in bijten, mits ik daarvan flink ga schijten.’ Jammer, 
dat u nu met dit citaat van Maarten ’t Hart met lezen wilt gaan 
stoppen, want wellicht geef ik u nog voedingsadviezen om fit de 
negentig minuten op het groene gras vol te maken. Want wie vult de 
leegte na Hans Haine om gezondheidsadviezen op te volgen om fit 
aan uw wedstrijd te beginnen?  
 
Hoe groen is het gras? Begint u ongeduldig te worden? Waarheen 
leidt de weg, die we moeten gaan? In ieder geval voor menig lezer 
anderhalf uur op of naast het voetbalveld. En waar eindigt dit? “Na 
negentig minuten,” zegt een  nuchtere droogkloot. Tikkeltje 
gewaagd? Er is ooit een lid geweest van de COVS Helmond, die de 
redactie en het bestuur verweten heeft, dat mijn regel “hij ligt met 
zijn pisser omhoog” niet gecensureerd is. Kennelijk wist deze 
fatsoensrakker niet, dat dit een spreekwoord is. Buiten mij om wilde 
hij mij mijn schrijfhand afhakken. Het is oppassen met u. Ik heb ooit 
het advies gekregen om te stoppen met schrijven, want mijn stukskes  
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brachten schade toe aan mijn fluitambities. Ik kreeg van onze  
redactie het aanbod om onder pseudoniem te gaan schrijven.  
Achteraf vraag ik me weleens af, of ik niet beter voor het likken had 
kunnen kiezen. Is moraal immers niet het laten van een wind om de 
jas te laten waaien in de richting van de luchtverplaatsing? En 
indertijd was er een commissielid van Onze Bond, die het 
waardeerde wanneer de scheids zijn colbertjasje afstofte. Nog niet zo 
lang geleden is deze éminence grise overleden. Het heeft me 
verbaasd, dat er geen IM in dit blad over hem is geschreven.  
 
Oei, nu maak ik het u moeilijk? Ik dwing u tot nadenken. En u wilt zich 
niet laten dwingen. Hoe hou ik uw belangstelling vast? Ik wil u niet 
verliezen. Ik schrijf immers niet voor de kat z’n viool. Netjes toch? U 
begrijpt dat ik u een hint geef, dat ik uit Helmond kom. U weet wel de 
industriestad, waar de arme hongerlijder in de oorlog kat at.  
 
Alweer een lezer afgehaakt? Ik hoor u denken: “Kom eens uit de 
schrijfkast.” Om u nog even te pesten stel ik het nog even uit om het 
over de lul van de clubgrens te hebben. Oei, ik groei. Waar naar toe?  
Naar mijn kleinzieligheid. U bent gelukkig weer bij de les. Nee, ik heb 
het niet over mijn lul. Ter zake. Ongetwijfeld herinnert u zich mijn 
vorig stukske ‘Begeleiding’ nog. Onze gewaardeerde hoofdredacteur 
hoopte niet, dat lezers  bij het begin van het verhaal zouden gaan 
afhaken, want dan zouden ze mijn heel herkenbare en interessante 
ervaringen met de rapporteur missen. Typerend dat de 
hoofdredacteur het begeleidingsrapport verwarde met die van een 
rapporteur. Kennelijk is er nauwelijks verschil tussen die rapporten. 
Kleinzielig, want ik voelde me gekwetst door zijn kritiek. Ik denk een 
boeiende inleiding geschreven te hebben. En dan zet de  
hoofdredacteur me ontnuchterd met beide voeten op de grond. De 
kwaadaardige gedachte bekroop me, dat hij neigt tot afhaken en zijn 
gedachten projecteert op de denkbeeldige lezer. Ik heb het Hans 
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        Specialist op het gebied van: 
  

                   - Pensioenregeling 
                   - AOW-leeftijd 
                   - Lijfrente  

                       - Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

          
 Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 

         AOW-leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen 
         tijdens de trainingsavonden. 
         (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
         Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet 
         meer te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies 
         maand. 
         (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
         inboedel, opstal enz.) 
 
         Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
         Daverveld, in bezit van volledige vergunningen voor   
         pensioenadvies:  
  
         040-2427429 – 0636104698 en 
       w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 

 

 

 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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gevraagd. Hans, dat klinkt persoonlijker dan hoofdredacteur, en hij  
schrijft, dat hij oprechte interesse heeft. Tevens dat niet iedereen er 
zo over denkt. Hans veronderstelt u, in uw rol als lezer,  te kennen. Te 
weten, waar uw belangstelling ligt. Te weten, wat u boeit of verveelt. 
Goh, ik zou ook graag helderhorend, helderziend en alwetend willen 
zijn. Dan weet ik, hoe u mij hebben wilt. Dan kan ik u behagen. Dan 
kan ik me als schrijvende gigolo, die pro Deo voor u zijn kunstje doet, 
ontpoppen.  
 
Of hebt u liever, dat ik u mishaag? Mishagen kan u tot een reactie 
bewegen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij collega Ronnie Ramaekers, 
die boos werd, omdat hij zich beledigd voelde als supporter van PSV, 
toen ik een fan van VVV citeerde die het had over Pisvee. Het sierde 
Ronnie, dat hij zich liet kennen voor uw voetlicht en dat heb ik in 
Ronnie gewaardeerd. Ronnie rekent zich niet tot het Pisvee; hij ziet 
zichzelf als een trotse PSV’er. Zo ben ik een trotse Eindhoven-
supporter en ik heb me ook niet geschaamd om als grensrechter met 
een blauwwitte shawl de bestuurskamer van PSV binnen te lopen. De 
sympathieke Toon van Dorst, de gastheer van de scheidsrechters, 
kon hier wel om lachen.  
 
Ik schat in dat Arbitraal een paar honderd lezers kent. Haast een 
onmogelijke taak om als een kronkelende gigolo aan alle individuele 
wensen te voldoen. Ik heb geen idee, of u, anonieme lezer, met het 
lezen van ‘Begeleiding’ gestopt bent, omdat u mijn inleiding te lang, 
oninteressant of te ingewikkeld vond. De opmerking van Hans spoort 
me aan tot een kritische blik. De inleiding vormt ongeveer een kwart 
van het geheel. De inleiding kent weinig directe aanknopingspunten 
met de scheidsrechterij, behalve het citaat over het lijflied van 
scheidsrechters: The Whistler. Voor de lezer die geen woord Engels  
spreken,  betekent dit: fluitist. Nou liggen er wel degelijk verbanden 
met het hoofdonderwerp ‘Begeleiding’. Maar daar moet u iets meer  
moeite voor doen. Eigenlijk veronderstelt Hans dat u, wanneer u  
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afhaakt, een luie lezer bent. Luie lezer. Voelt u zich beledigd? Klim in  
de pen, Hans ziet uw stukske met belangstelling tegemoet. Nee, ik 
duik niet in de onderwijzersrol om verbanden en betekenislagen uit 
te leggen. En daarmee kom ik de lezer tegemoet, die een hekel heeft 
aan schoolmeesterachtige tekstverslagen. Pech voor de lezer, die dit 
wel uitgelegd wil hebben. De stukjesschrijver in de rol van de slager, 
die zijn eigen vlees keurt. Nee, u mag  wel of niet gaan proeven. 
Wanneer u vegetariër bent, dan gaat u niet in mij bijten om ervan te 
schijten. 
 
Ik heb een lezer benaderd met de vraag, of hij geneigd is door mijn 
inleiding af te haken. Om de balk in mijn oog te ontdekken. De balk 
die leidt tot zelfoverschatting. De lezer is tevens 
scheidsrechtersbegeleider. In algemene zin gaf hij aan dat een lezer 
kan afhaken, wanneer je voelt aankomen dat een artikel zo lang is of 
gaat worden dat je niet verder leest. Tevens dat je nooit weet, of een 
lezer aan- of afhaakt. “Als begeleider is het voor mij heel herkenbaar.  
Ik heb het in één ruk en bijna ademloos uitgelezen. Het is best voer 
voor vervolg, voor reacties, ben benieuwd naar eventuele reacties.” 
Een voorbeeld van herkenbaarheid is de tijd, die de begeleider in het 
rapport steekt. Drie tot vier uur per rapport. Van de opmerking “in 
één ruk en bijna ademloos uitgelezen” gaat mijn gouden 
kroontjespen glimmen. Hans heeft zich in ieder geval in één lezer 
vergist.  
 
De lengte. De inleiding van ‘Begeleiding’ bestaat uit 33 regels. Ik heb 
het rustig herlezen en deed daar nog geen drie minuten over. Zou dat 
al te veel zijn voor de anonieme lezer? Hierbij krijg ik de associatie 
met de overleden blinde zanger Jules de Corte uit Deurne: ‘Ik zou wel  
eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe/ Misschien door 
hun jachten en jagen/ Of misschien door hun tienduizend vragen.’ 
Eén lezer is geen maatstaf. Luiheid is mij allesbehalve vreemd. Ik heb 
geen zin om nog meerdere lezers te vragen, of zij geneigd zijn af te  
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haken of mijn stukske in een ruk uitlezen. En veronderstel dat er  
meerderen zijn afgehaakt, dan krijgt Hans alsnog gelijk. Dan moet ik 
me in het vervolg krampachtig gaan beperken tot de scheidsrechterij. 
Dan zit ik opgesloten in een korset. En daarin is het happen naar 
lucht. Alleen reacties van lezers kunnen duidelijkheid verschaffen. 
Reageren kost tijd. En tijd…  
 
Het is waanzin om je als stukjesschrijver in allerlei bochten te 
wringen om het de onbekende lezer naar de zin te maken. Dé lezer 
bestaat immers niet. De nog niet afgehaakte lezer bemerkt dat de 
clubgrensrechter nog geen beurt heeft gehad. Goh, ik heb de 
verwachting niet waargemaakt. Wat een anticlimax voor u lezer! 
Zeker voor de lezer, die graag dikke boeken leest. Geef mij uw 
lezersprofiel en ik duik in de rekwisietendoos om u aan uw trekken te 
laten komen. Welke fluit wilt u zien? De acme thunder is een fluitje 
met een ver dragende toon, die snijdt door het achtergrondgeluid? 
Of de Fox 40, een allemansfluit die ook bruikbaar is, als hij nat is 
geworden? Hoe los ik dit op, wanneer mijn brievenbus overvol raakt 
met allerlei tegenstrijdige verwachtingen?  
 
Tot slot kan ik het niet laten om u te verwennen met een toepasselijk 
citaat van de 72-jarige fluitist Ian Anderson van Jethro Tull, die ik 
onlangs nog met zijn dwarsfluit de diagonaal op het podium heb zien 
lopen. Dit met een conditie, waar menig arbiter jaloers op is. Het zijn 
de openingsregels uit de song Thick As A Brick. De song duurt bijna 
een voetbalhelft. Ongetwijfeld hebt u een goede conditie: ‘Really 
don’t mind if you sit this one out/ My words but a whisper, your 
deafness a SHOUT/ I may make you feel but I can’t make you think/ 
Your sperm’s in the gutter, your love in the sink.’ Doorspoelen.   
                                                                                                                                                          
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com 
 
Jur Wijsman 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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Dank, het was weer een leesbaar jaar 
 
Dit is het tiende en laatste nummer van 2019. Tienmaal Arbitraal. 
Met veel informatie over onze vereniging. Over specifieke leden. 
Over wat onze leden zoal meegemaakt hebben. Over de activiteiten 
die georganiseerd werden en worden. Over andere zaken die met 
onze hobby te maken hebben. Zoals boeken en wetenswaardigheden 
van collega’s buiten onze afdeling. 
 
Wij, de hoofdredactie van dit clubblad, willen op deze wijze en op 
deze plek iedereen bedanken die op de een of andere manier heeft 
meegewerkt, meegedacht, etc. Van onze vaste schrijvers tot de 
penningmeester, van uitgeverijen tot adverteerders én uiteraard 
drukkerij Van Laarhoven. Wat ons betreft belooft ook de 45e jaargang 
lezenswaardig te worden. En voor al degenen die ook eens iets willen 
aanleveren: schroom niet, hoe meer kopij hoe meer vreugd. 
 
 
*************************************************** 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.covs.nl/
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur, behalve op 24 en 31  
   december.  Hervatting op 7 januari 2020.  
    
   Nieuwjaarsreceptie, 7 januari: na afloop training. 
 
   Technisch weekend, 10, 11 en 12 januari: Helvoirt.  
 
   Scheidsrechterscongres, 11 januari: Helvoirt. 
 
   Boerenkoolavond, 28 januari: na afloop training. 
 
   Algemene ledenvergadering, 16 maart: 20.00 uur. 
 
   Paasbingo, 27 maart: 20.00 uur. 
 
   Finale spelregelkampioenschap Zuid I, 3 april: 20.00 uur. 
   
   Pubquiz, 17 april: 20.00 uur. 
      
   Programma seniorencommissie: 
   26 maart: Philips Museum, Eindhoven 
   18 juni: Kasteel Heeze 
   17 september: Nationaal Monument Kamp Vught 
   19 november: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther  
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932  
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelmann          06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, Sjaak Verheijen,                                         
              André Werrelmann en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

Bijzonder geschikt voor: 
Sportieve ontmoetingen 
Cursussen 
Vergaderingen 
Recepties 
Lezingen 
Binnen- en 
buitenrecreatie 

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87

Afslag 33 Waalre
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