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       45e JAARGANG, NUMMER 1 – FEBRUARI 2020 
 

        
          
     
        
          Daar zijn we weer 
             
          Een nieuw jaar, een nieuw blad, maar met de 
                bekende ingrediënten. Ook in 2020 kunt u/kun je  
                rekenen op de bijdragen van de drie J’s én ‘De mol’ 
                natuurlijk. Daar zijn wij als hoofdredactie heel blij 
                mee en ik hoop dat ook ‘de’ lezer hierop zit te 
                wachten. 
 
                In de eerste editie van de 45e jaargang – ja, zo lang 
                bestaat ons cluborgaan al - komen ook alle vaste 
                rubrieken langs. De liefhebbers van de recensie van 
                een voetbalboeken moeten echter geduld hebben 
                tot het maartnummer. 
 
                Over boeken gesproken: verderop worden de namen 
                bekend gemaakt van de drie collegaleden, die een  
                boek(je) hebben gewonnen. Veel leesplezier allen! 
                 
                De hoofdredactie   
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Van de voorzitter 
  
Ik begin met het feliciteren van ons bestuurslid Bas van Rijen en zijn 
partner Ilse. Ze zijn op 22 januari de trotse ouders geworden van een 
zoon, Noud. Ik ben er van overtuigd dat ze samen met dat mannetje 
heel gelukkig worden! 
 
We hebben door de winterstop een rustige tijd achter de rug wat 
betreft de wedstrijden. Toch zijn we als vereniging de afgelopen 
weken gezellig bezig geweest. We hebben het 
districtszaalvoetbaltoernooi, het technisch weekend en het 
arbitragecongres gehad en eind januari was er de spelregelwedstrijd 
om de West-Brabantcup bij COVS Breda. De vereniging was dus, ook 
tijdens de voetballuwe periode, volop in beweging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het districtszaalvoetbaltoernooi hebben we samen met onze 
zustervereniging Valkenswaard gespeeld. Altijd een gezellig toernooi 
met dit jaar slechts vier verenigingen. We hebben er het beste  maar 
van gemaakt. Het arbitragecongres en het technisch weekend vielen 
dit jaar samen. Gelukkig was het congres in Helvoirt, in Guldenberg & 
Brasserie Het Verlangen, waar wij ook elk jaar ons technisch weekend 
houden. Drie gezellige dagen hebben we getraind, gewerkt aan 
spelregels, maar ook kunnen ontspannen en veel plezier gehad. Ik 
ben er volgend jaar weer bij en hoop dat er velen zullen aansluiten. 
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Ten slotte hebben we, op uitnodiging van COVS Breda, eind januari 
meegedaan om de West Brabantcup. Een spelregelwedstrijd die 
jaarlijks wordt georganiseerd door COVS Breda en dit jaar voor het 
eerst werd gespeeld met Socrative, een interactieve app. Ook hier 
speelden we samen met onze zustervereniging Valkenswaard. We  
behaalden een verdienstelijke derde plaats achter COVS Den Bosch 
en RSV (Scheidsrechters Vereniging Rotterdam). Op 18 januari was er 
in onze Stip een bijeenkomst van het APS. Dit AmbitieProject 
Scheidsrechters is een traject van de KNVB waarin jonge 
scheidsrechters met ambitie om te klimmen op de arbitraire ladder 
worden begeleid door ervaren coaches. Zelf ben ik ook coach van een 
pupil in dat traject. Gastspreker was toparbiter Danny Makkelie, die 
een zeer sterke presentatie gaf over vele aspecten van het fluiten.  
 
Eind vorig jaar is er een mailing verstuurd over de Club van 50. We 
hebben een mooi scherm in onze accommodatie hangen, dat we van 
Simac in bruikleen hebben. Om dit scherm aan te schaffen hebben 
we de Club van 50 nieuw leven ingeblazen. Aan eenieder wil ik 
vragen om ons te steunen zodat we dat scherm van Simac kunnen 
overnemen. 
 
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de jaarvergadering van 16 
maart in volle gang. Binnenkort worden de agenda en de stukken per 
mail toegezonden. Wij als bestuur hopen op een grote opkomst. Lees 
over deze en al onze andere activiteiten verderop in Arbitraal, op 
onze website, op Facebook of in de mail. 
 
Dan sluit ik wederom af met jullie fijne wedstrijden toe te wensen. Of 
het nu als (assistent)scheidsrechter, in een andere functie of als 
toeschouwer is: we moeten allemaal kunnen genieten van het mooie 
spelletje voetbal.  
 
Jeroen Quinten 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE DRAGEN COVS EINDHOVEN 
EEN WARM HART TOE! 
Met veel plezier ondersteunen wij de activiteiten van scheidsrechters- 
vereniging COVS Eindhoven. Want of je nu de regie hebt over de ICT 
binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de 
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door 
enthousiast samen te werken 

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering 

 
Simac Techniek NV 
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 
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De wedstrijd waar ik was (54) 
 
Eindelijk. Ik werd negen jaar. Maandenlang had ik ernaar uitgekeken. 
Niet omdat ‘negen’ op zich zo bijzonder was. Maar het was wel de 
leeftijd waarop ik lid mocht worden van de voetbalclub RKSV 
Woensel. Het was begin jaren zestig. Nog niet echt de tijd dat je van 
je luier zo in je voetbalbroek werd gehesen. Dus was het wachten 
geblazen tot die heuglijke dag. 
 
Samen met een schoolkameraadje toog ik te voet naar het 
Fraterhuis. Pa of ma ging niet mee. Op veel fronten werd al vroeg de 
nodige zelfstandigheid van je verwacht, je moest het zelf maar 
regelen. Ach ja, het Fraterhuis. Gelegen aan de Frankrijkstraat, zo’n 
beetje richting Marconiplein. Het Fraterhuis is al lang afgebroken en 
het Marconiplein is ooit tot het lelijkste plein van Nederland gekozen. 
Of toch in ieder geval in de ‘Top 3’. Nou, daar kon ik het wel mee 
eens zijn. 
 
Hoe dan ook, we klopten (of belden, dat kan ook) aan en de klap dan 
wel de gong dreunde oorverdovend na. Na eindeloos wachten, zo 
leek het tenminste, werd dan de deur opengedaan. Daar stond hij 
dan: Frater Romanus, klein van stuk en met een grote sigaar in zijn 
mond. Wat we wilden, vroeg hij (hoewel hij natuurlijk, zo bedacht ik 
me vele jaren later, al lang door had dat we lid wilden worden van 
Woensel). “Nou, kom dan maar binnen, dan zullen we eens kijken.”  
 
Zo ongeveer zal de begroeting wel zijn gegaan. Bedeesd liepen we 
achter de Frater door de gangen van het – zeker voor ons als kleine 
mennekes – imposante gebouw. In zijn kantoor kregen we een 
formulier dat we thuis moesten laten invullen. En volgende week 
woensdag moesten we maar naar de training komen en ons bij hem 
melden. Zo gezegd, zo gedaan. 
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Voor mijn verjaardag had ik heuse voetbalschoenen gekregen. Dat 
was heel wat. Want vergis je niet, begin jaren zestig was nog lang niet 
alles vanzelfsprekend. Warm eten was er niet elke dag, nieuwe kleren 
en schoenen kreeg je zo met Pasen (ja, op je paasbest uitzien) en 
voor frivoliteiten als sport moest echt hard worden gespaard.  
 
Mijn eerste paar voetbalschoenen was van het merk ‘Lexifran’. Dat 
was een bijproduct van Adidas. Minder van kwaliteit, waarschijnlijk 
tweede keus materiaal, maar wel van leer gemaakt. En gewoon zwart 
uiteraard. Haha, kom daar nu eens om. Lederen voetbalschoenen zijn 
nog amper te koop en gewoon ouderwets zwart, nou, daar moet je 
bijna de halve wereld voor naar op zoek. (Zeg ik dan met enig gevoel 
voor drama, ja, ik weet het.) Tegenwoordig word ik bijkans 
kleurenblind van de fel gele, oranje, paarse, groene en zelfs witte 
voetbalschoenen.  
 

 
 
Het Fraterhuis (foto: Hans van Melis). 
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Ja kom zeg, witte voetbalschoenen, die draag je toch niet. Het zou bij 
mij, als tegenstander van een speler met die schoenen, als een rode 
lap op een stier hebben gewerkt. 
 
Maar goed, die woensdagmiddag trainden we op het toen zogeheten 
half verharde veld op het sportpark van Woensel aan de Oude 
Bosschebaan. Half verhard, zeg dus maar gewoon gravel. Van die 
donkerrode, bruine gruisachtige steentjes. Oh wee als je een keer 
viel. Dan kon je dagen later nog het gruis uit de wond pulken. En pijn 
dat het dan nog deed. Ach ja, we wisten niet beter. Zoals we toen 
ook nog niet wisten dat het spul kankerverwekkend was, waardoor in 
de jaren negentig al dat soort velden razendsnel van het toneel 
verdwenen. 
 
De eerste training. Ik zal het nooit vergeten. We moesten eerst naast 
elkaar gaan staan. Met de schoenen uit, die moesten we voor ons op 
de grond zetten. De Frater kwam de schoenen en de kousen 
inspecteren. Of er geen gaten in je kousen zaten en of je schoenen 
wel netjes waren gepoetst. Ik schrok me rot. Sokken in orde? Ja. 
 
Schoenen gepoetst? Nou, ik had ze nog niet aangehad, dus daar 
kwam ik ook goed mee weg. Geloof het of niet, twee spelertjes 
werden weggestuurd, die mochten niet meetrainen. Kom daar nu 
eens om! Binnen 10 minuten zou er een overspannen ouder wel eens 
even verhaal zijn komen halen: ‘Waar meneer nou wel eens dacht 
mee bezig te zijn. En mijn zoontje traint nu mee, anders zal je eens 
wat gaan beleven’. Zo echter niet in die tijd. Thuis kreeg je vervolgens 
nog een tik tegen je oren, omdat je niet even had gezegd dat je 
spullen niet in orde waren. Eigen schuld, dikke bult, zogezegd. Zo ging 
dat toen. 
 
Jos Halmans 
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Vers gras 
 
Drie jaar voor zijn zeventigste verjaardag dacht Ben(nie)Struijk er 
serieus over om bij het bereiken van die mijlpaal te stoppen met de 
wekelijkse trainingen. Maar zelfs in zijn 72e levensjaar is-ie er elke 
dinsdag. Petje af. Hij wel, diverse anderen niet (meer). Of, omdat ze 
plotseling gestopt zijn, of, omdat ze ziek, zwak of misselijk zijn. Dit 
seizoen lijkt het af en toe op MASH. (Dit was een grappige 
Amerikaanse tv-serie rondom een mobiel veldhospitaal, die zich 
afspeelde tegen een heel serieus decor: de Koreaanse Oorlog in de 
jaren vijftig.) Maar er is hoop, zo heeft Lennart Geertsen geen centje 
(rug)pijn meer en komt Toon Hendriks (75) eraan. Hij is herstellende 
van een hernia-operatie en vertrouwt erop dat hij dit seizoen toch 
weer kan gaan fluiten. Iedereen gunt het hem. 
 
Zelfs ik moest éénmaal verzaken wegens opspelende knie- en 
rugklachten. Goh, ik hoor ineens Peter Koelewijn ‘Je wordt ouder 
papa’ zingen. Maar ook kom ik er bovenop, al was het maar, omdat ik 
de gezelligheid van de trainingen niet wil missen, de felicitaties als je 
jarig bent of, in het geval van Bas van Rijen, als je voor het eerst 
vader bent geworden, de discussies over PSV, Ajax en …Feyenoord en 
uiteraard het niveau van de trainingen, al is dat een rekbaar begrip. 
 
Het weer zit niet altijd mee, maar daar kan ik niet mee zitten. Ook 
tijdens de wedstrijden heb je met ‘de elementen’ te maken. Jammer 
was het wel dat we de traditionele boerenkoolsessie met de 
groenten van Ad moesten missen. Beterschap Ad! Om het gevoel niet 
kwijt te raken, maakte ik zelf thuis boerenkoolstamppot klaar. 
 
Meer over de nieuwjaarsreceptie, het technisch weekend en het 
scheidsrechterscongres Zuid 1 staat op covseindhoven.nl.  
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Scheidsrechters in de media 
 
Het is een klassieker bij menig spelregelwedstrijd. Wat moet je als 
scheidsrechter doen wanneer twee spelers van hetzelfde team elkaar 
een klap verkopen? Of het met elkaar aan de stok krijgen? Nou, één 
van onze collega’s hoefde nauwelijks na te denken toen hij vorige 
maand met deze situatie werd geconfronteerd. 
 
Het gebeurde bij HHC ’09 – OSC '45 en het incident deed zich al na 
een half uur voor. Het betrof twee spelers van de Bossche 
vierdeklasser. Er ontstond opvallend genoeg nauwelijks reuring om 
de beslissing van ons COVS-lid. ,,De één schold de ander uit. Dat en 
het verhaal halen werd bestraft. Dat is natuurlijk not done. Ik ga met 
beiden in gesprek, want dit kan natuurlijk niet", aldus de begripvolle 
OSC-trainer Jeroen Beekwilder een dag later in het Brabants Dagblad. 
Zelfs met negen man leek zijn ploeg nog te gaan winnen, maar in de 
slotminuten werd het 2-2. ,,We hebben met negen man geknokt voor 
wat wij waard waren”, aldus Beekwilder. Zijn die rode kaarten toch 
ergens goed voor geweest. 
 
Haalde OSC wél het eindsignaal; voor het Zuid-Limburgse Sanderbout 
was het op eigen veld tegen FC RIA na één helft voorbij. En ook dat 
had een vraag in een spelregelquiz kunnen zijn. Volgens De 
Limburger had de thuisclub slechts twee wisselspelers op de bank. 
Tijdens de warming up viel een basiskracht weg en nog tijdens de 
eerste helft haakten twee ploeggenoten af. Het leek wel of er een 
besmettelijke ziekte was uitgebroken, want in de rust bleken er 
zoveel spelers van de Sittardse vereniging niet verder te kunnen dat 
de arbiter niets anders restte dan de ontmoeting te staken. Balen 
voor beide ploegen, want FC RIA, dat met 0-2 leidde, rekende 
stilletjes op een monsterscore. 
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Overdrijven is een kunst, ook bij het vrouwenvoetbal. SSS ’18 
meende het slachtoffer te zijn geworden van een wolf in 
schaapskleren. De referee van dienst droeg namelijk, net als de 
Overloonse dames, gele sokken. Maar hij ontpopte zich nou niet 
bepaald als een thuisfluiter in het treffen met FC Kunde, een 
studentenclub in Nijmegen. “Hij floot niet in ons voordeel. Hij heeft 
wel veertig vrije trappen tegen ons gegeven. Zelfs de tegenstander 
lachte er af en toe om”, aldus één van de SSS-speelsters in De 
Gelderlander. Gelukkig schoof ze de schuld van het laten liggen van 
twee punten (het werd 2-2) niet in de schoenen van de leidsman. 
 
Speelsters of spelers hebben het, jammer genoeg, niet altijd 
begrepen op ons scheidsrechters. Ook met assistenten gaat het wel 
eens mis, nou ja wel eens. In het Zuid-Limburgse Eijsden leidde dit  
tot het voortijdig affluiten van de wedstrijd tussen de derdeklassers 
SVME en vv SCM. Volgens De Limburger pikte de arbiter het niet dat 
hij bij het verlaten van het terrein verwensingen naar zijn hoofd 
geslingerd kreeg door de vlagger van het uitspelende team. 
Aanleiding: de scheids zou niet gereageerd hebben op zijn  signalen. 
Zou het niet zo kunnen zijn dat de arbiter er beter voor stond of dat-
ie het zat was dat zijn rechter(- of linker)hand er een potje van 
maakte? De twee ploegen probeerden vergeefs een staking te 
voorkomen, ‘zelfs’ door een andere linesman in te zetten, maar daar 
had de scheidsrechter geen zin meer in. Ook hier een verstandige 
reactie van één van de betrokken clubs. “Duidelijk is dat hij (die 
grensrechter, red.) opmerkingen heeft gemaakt, die wij niet kunnen 
tolereren. Dit is een situatie waar wij als vereniging niet blij mee zijn. 
Een zwarte dag voor vv SCM.” Ze neemt afscheid van de assistent-
scheidsrechter, voor hem wordt de vlag definitief gestreken. 
 
SV Lierop – FC Cranendonck duurde slechts drie minuten. Liep het 
toen al uit de hand? Nee hoor. Dat was de resterende speeltijd van 
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dit treffen tussen de twee vierdeklasssers, dat in december bij een 1-
1 stand was gestaakt. De gasten moesten er een halfuur voor rijden, 
maar dat was het dubbel en dwars waard. De eindstand werd 
namelijk 1-3 (https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3146434/Een-
half-uur-rijden-om-drie-minuten-te-voetballen-en-drie-punten-mee-
naar-Cranendonck-te-nemen). Dit lijkt welhaast een mirakel, maar 
weet dat FC Cranendonck koploper was en dat de thuisclub liefst drie 
spelers miste, omdat ze op de oorspronkelijke datum uit het veld 
waren gestuurd. Net als één speler van de tegenstander overigens. 
De 'wedstrijd' begon waar hij was geëindigd: in het strafschopgebied 
van SV Lierop. Niet voor een pingel, zoals toen ten onrechte werd 
besloten, maar voor een indirecte vrije trap. De scheids was door de 
KNVB teruggefloten. De free kick leidde meteen, nou ja indirect dan, 
tot de 1-2. De thuisclub probeerde hierop de gelijke stand te 
herstellen, maar het werd zelfs nog 1-3. Zo werden het nog drukke 
minuten voor de invalscheids, die niet voor niets zijn tenue had 
aangetrokken. Ben wel benieuwd naar zijn onkostenvergoeding. 
 
In Voerendaal hoefde de aangestelde arbiter niet op te komen dagen. 
De doelpalen waren doorgezaagd. Sinds mensenheugenis een 
methode met een hoog slagingspercentage als je wil voorkomen dat 
een voetbalwedstrijd doorgaat. De Limburger legde een link met 
vastelaovend. De trainer van de thuisclub, Rámon Smeets, zou die 
middag immers zijn 22-jarig lidmaatschap van de plaatselijke 
carnavalsvereniging vieren. Maar hij had juist alles ‘overgedragen’ 
aan zijn collega van het tweede elftal en de spelers hadden beloofd 
na afloop, met drie punten op zak, de receptie te gaan bezoeken. Wie 
en waarom achter deze vorm van vandalisme zit, is onduidelijk. 
 
Heb je zelf iets bijzonders meegemaakt, in positieve of negatieve zin, 
laat het ons weten en we maken er melding van. 
 
Hans Janssen 
 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3146434/Een-half-uur-rijden-om-drie-minuten-te-voetballen-en-drie-punten-mee-naar-Cranendonck-te-nemen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3146434/Een-half-uur-rijden-om-drie-minuten-te-voetballen-en-drie-punten-mee-naar-Cranendonck-te-nemen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3146434/Een-half-uur-rijden-om-drie-minuten-te-voetballen-en-drie-punten-mee-naar-Cranendonck-te-nemen
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Winnaars boekenquiz vorige Arbitraal 
 
Overweldigend was het aantal reacties helaas niet, maar we kunnen 
hier toch de namen van de drie winnaars van de boekenquiz in de 
vorige Arbitraal bekend maken. Eerst de vragen en de antwoorden. 
 
-Piet Romeijn riep ooit Hi ha hondenlul naar arbiter Arie van Gemert. 
-Howard Webb floot de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje. 
-d. 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 

 
Dan nu de drie winnaars: Anton Bogers en Lennart Geertsen krijgen 
‘De 25 schoonheden van het amateurvoetbal’, terwijl het 
decembernummer van ‘Hard gras’ voor Henk van Bekkum is. 
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Langs de velden 
 
Daar sta je dan als 22-jarig broekie, telefoon in de hand om de trainer 
te bellen. De zaakwaarnemer staat naast hem met een grote zak 
geld. Dit kan in de huidige voetbalwereld waar groot geld een rol 
speelt. PSV had nu eens de poot stijf moeten houden en hem niet 
moeten laten gaan. Het is toch van de gekke, eerst een contract 
tekenen tot einde seizoen. Dan speelt het elftal niet naar behoren en 
geeft meneer er de brui aan. U ziet wel, en daar is misschien weinig 
aan te doen, het grote geld speelt een belangrijke rol. Ik hoop dat 
Steven Bergwijn een half jaar op de bank zit bij Tottenham, want zijn 
gedrag is er naar. En dan nog beweren dat PSV in zijn hart zit, bullshit.  
 
Nooit meer terugnemen zo een verrader die op links of rechts gaat 
spelen, terwijl er een centrumspits nodig is bij die club in Engeland. 
Weggegooid geld? 
 
 
Trainer Mark van Bommel is dan wel ontslagen, maar zal zijn netwerk 
PSV verder  ondermijnen? Hij kon namelijk heel goed overweg met 
de beste spelers van zijn club waar hij een icoon is -  volgens de 
media en andere bronnen. Als hij in staat is om dat te doen, zit zijn 
hart niet bij PSV, maar is hij uit op wraak. Dit zou jammer zijn voor 
PSV. De directie zal hard aan het werk moeten om het tij te keren. De 
malheur is eigenlijk al ontstaan aan het begin van het seizoen, toen 
het niet goed boterde tussen Van Bommel en spelersdirecteur John 
de Jong. Dat kon je aan vele punten proeven. 
 
Vooral de jonkies liepen weg met Van Bommel, dat was te merken, 
maar wie was tegen hem? Hier was geen duidelijkheid over. Toni Lato 
kon hem niet velen, maar had hij wel een echte kans gehad? Armindo  
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Bruma moet terug naar de f-jes om een bal goed te plaatsen. Olivier  
Boscagli moet leren voetballen en afleren ballen verkeerd te geven.  
 
 
Daniel Schwaab? Terug naar Duitsland waar hij niet aan de bak komt. 
Timo Baumgartl is nog te jong om de defensie op orde te brengen, al 
speelt hij soms niet slecht. Gaston Pereiro liet alles over zich heen 
komen, stelde zich goed op, maar is inmiddels verkocht. Opvallend is 
wel dat Jorrit Hendrix op de plaats waarop hij nu speelt tot zijn recht 
komt, net als Nick Viergever die ook niet slecht voor de dag komt.  
 
Een trainer of voetbalanalist ben ik van nature niet, maar dit zijn toch 
de dingen die me opvallen bij PSV. Nu maar hopen dat de rest van dit 
seizoen resultaten oplevert voor de club uit Eindhoven, anders is het 
uithuilen en volgend seizoen opnieuw beginnen met een frisse groep 
spelers die PSV wel in hun hart hebben zitten. Dit was het, tot een 
volgende keer. 

 
  

 
De Mol           
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Pak je agenda: de pubquiz is coming 
 
Het duurt nog even, maar op vrijdag 17 april wordt-ie weer 
gehouden. Onze nu al traditionele COVS Eindhoven Pubquiz. Dit jaar 
vindt alweer de derde editie plaats.  
 
 
 

 
 
 

Volgens de organisatie wordt het een avond om nooit te vergeten! 
Kortom, dit mag je niet missen, hier moet je bij zijn. Is het niet voor 
de prijzen, dan wel voor de gezelligheid en de spanning. Het thema 
van één ronde mag hier alvast verklapt worden: muziek. Verder zeker 
een aantal nieuwe, zeer verrassende  en originele onderdelen. De 
deelnemende teams mogen uit twee of drie spelers bestaan en 
iedereen is van harte welkom. Dus: niet alleen leden van COVS 
Eindhoven e.o., maar ook die van Valkenswaard kunnen meedoen. 
Net als familie, vrienden en bekenden. We zien jullie graag op 17 
april, in De Stip. De quiz begint om 20.00 uur. 
 
Lennart en Pieter 
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Kiek ‘ns 
 

 
 
Hè? Las ik het goed? ‘Niet op het hoofdveld lopen.’ Toch staat het er 
echt op een bord in de ‘catacomben’ van De Biezen, het sportpark 
van VV Dongen. Maar hoe moet ik dan het veld gaan inspecteren? Ik 
heb lang niet altijd een drone op zak. En de warming up dan? 
 
Soms moet je bepaalde uitspraken niet al te letterlijk nemen. Zoals in 
dit geval. Het gaat om een uitspraak van wijlen Tinus de Man, 
decennialang clubicoon van de Dongense voetbalvereniging. Hij was 
speler, maar, en daar heeft de aangehaalde tekst alles mee te maken, 
ook terreinknecht en materiaalbeheerder. De Man was zuinig op het 
hoofdveld en hij wilde alleen maar voorkomen dat het terrein niet 
onnodig zou worden belast. Zie jij op of rond het veld ook iets 
bijzonders, maak er een foto van en mail die ons! 
 
Tekst en foto: Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 

 
 

Een voetbalwedstrijd 
 

niet die prachtig opgezette 
aanval uitlopend op een 

flitsend rechtverend moment, 
 

doch het jongetje op een 
stukje weide achter de 

toeschouwers zijn eigen 
wedstrijd spelend, 

 
 de hond 

tussen de naamloze ruggen 
snuffelend langs de brakke 

grond, de gescheurde 
vertrappelde kaartjes in het 

uitgekamde gras 
en daarboven 

de keiharde winterlucht: slechts 
hier en daar wat gewiek, slechts 

nu en dan een zacht geronk 
in het gejuich 
verdwijnend. 

 
 
 

Uit: Gedichten 1958-1978 van Roland Jooris (Bel). 
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https://www.covs.nl/
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Dankbaar 
 
“Dan zingt mijn ziel een lied van dank.” Zowaar een zingende ziel. De 
regel is uit een lied van de Eindhovense hippie Armand, die 
Winkelcentrum Woensel, waar hij nu en dan zo stoned als een rode 
garnaal ronddoolde, verruild heeft voor de eeuwige hippievelden vol 
met papavers. Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd, waar Armand zo 
dankbaar voor is. Het lied blijft onvindbaar. Wellicht kan de voor mij 
onbekende scheidsrechter uit Eindhoven, die idolaat is van Herman 
van Loenhout, uitkomst geven over de titel van het lied.  
 
De oudjes onder u kennen vast nog wel het hitje ‘Ben ik te min’, 
“omdat jouw ouders meer poen hebben dan de 
mijne?” Met een vriend bezocht ik een partijcongres 
van de Pacifistische Socialistische Partij. Een partij, 
die weinig om het lijf had, gezien de ontwapenende 
blote vrouw op een poster met achter haar een koe, 
die weinig belangstelling voor haar grasveldje heeft. 
Menig vreedzame socialist heeft zich tot in den 
treure afgerukt op haar ontwapenend grasveldje.  
 
Ik kwam niet voor de partij, maar voor Armand. Ik verzocht Armand 
om het lied ‘Zoethoudertjes’. Mijn naar knoflook walmende buurman 
knikte instemmend. Hij zag Armand als een zoethoudertje. “Links en 
rechts is een groot bedrog,  een keiharde geldoorlog onder etiketten.“  
Armand veegde zijn gat af aan brave burgers, zoals u en ik: “Beste 
burger, je werkt voor de bromfiets van je zoon, hoeveel traktement 
krijg jij van je loon, heb je de hoop op iets fantasties laten varen, zit je 
je nog steeds op de lotto blind te staren.” Dat hakt erin, want onze 
dansdochters slurpten zoveel Euroosjes op als een Bugatti benzine.  
Op het podium open applausdoekjes voor het bloeden. Pijn is fijn,  
leerde onze Rosa op het Koninklijke Conservatorium in Den Haag,  
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waar ze de hand van beschermvrouwe Prinses Beatrix heeft mogen  
schudden. Het leverde geen gouden handdruk op.  
 
Weer eens als een vroege vogel uit de veren en ik neurie met 
Aphrodite’s Child mee:  “It’s five o’clock/ and I walk through the 
empty streets/ thoughts fill my head/ The night is my friend/ And in 
him/  I find sympathy thus so/ And so I go back to the years that have 
passed me by.” Geen vogel te zien. Dit nog te ontvouwen stukske vult 
mijn gedachten: “Dank U voor deze nieuwe morgen. Dank U voor 
deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.” 
(eerste couplet uit het evangelisch liedboek 168) De schrijver Heere 
Heeresma toonde gruwelijke foto’s van uitgemergelde lijken en 
schreef eronder: “Alzo lief had God de wereld.” Kennelijk zag hij dat 
als het in de steek laten van de mens door onze Lieve Heer. Heeft de 
Heer dan de misdaden gepleegd?  
 
De inleiding loopt uit mijn hand. Van een trouwe lezer weet ik, dat hij 
dat weet te waarderen. Zijn wij als verwende westerlingen vaak 
ondankbaar? Voor het gemak laat ik de voedselbankklanten buiten 
beschouwing. Ik beken, ik ben dikwijls een ondankbare. Soms zo 
lusteloos, dat ik geen voet voor de ander wil zetten. Het besef, dat de 
ochtendzon zich voor mij laat zien dringt lang niet altijd door in mijn 
ziel. Het lied van dank zingt niet in mijn houterig lijf. Inmiddels sta ik 
aan de oever van de zandafgraving Berkendonk. Zal ik mijn kleren in 
het zand leggen en het water inlopen, zoals de Deurnese dichter 
Frans Babylon heeft gedaan? Nee, de koele meren des doods 
verleiden me niet. Integendeel, het beangstigt me.  
 
Ik ben er: dankbaar, dat ik mag fluiten. Met de fluit in de hand 
wandel ik door het Brabantse land. Daar ga je toch van zingen. Nog 
steeds dankbaar, dat ik als scheids er nog zo veel plezier aan beleef. 
De fluit als lekker dier van plezier. Ik beleef er zo veel plezier aan, dat  
ik Ludy Schoenmakers, medewerker van onze Koninklijke, gevraagd  
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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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heb me als vliegende kiep bij jeugdwedstrijden in te zetten. Op 66-
jarige leeftijd ben ik begonnen aan mijn tweede jeugd. “So get your 
kicks on Route 66”, zingt Mick Jagger van de rollende stenen.  
 
Ik ben geen archivaris. Dit heeft als nadeel, dat veel dankbare 
fluitmomenten in het moeras van het brein verdronken zijn. Onlangs 
vulde mijn hart zich van dankbaarheid. Zetelt dankbaarheid in het 
hart? Soms hebben ze bij onze Bond goede ideeën. Op een 
inhaalzondag zijn veel scheidsrechters vrij. De Bond kwam op het 
idee om in de onderste krochten van het voetbal op vrijwillige basis 
scheidsrechters aan te stellen. Dan hebben zij eens een keer geen 
clubman, maar een echte scheids. We kregen van Ronnie Vriens, 
medewerker van onze Bond, een aantal wedstrijden voorgelegd, 
waaruit we mogen kiezen. Zowaar, de democratie gaat naar het 
fluitvolluk. Ik koos voor VV Schimmert. Waarom? Een goede 
reisvergoeding, waar ik mijn masseuse, om de fluit fit te houden, van 
kan betalen. Om nog verder weg naar Kerkrade te gaan vond ik te 
inhalig. Tevens hou ik ervan om een bijdrage te leveren aan de 
uitstoot door de toeristische route te nemen in het mooie 
heuvelachtige landschap. De fluithorizon verbreden.  
 
Regelmatig fluit ik in onze regio en kom ik nogal eens bij dezelfde 
clubs. Zo ben ik onlangs in twee maanden tijd tweemaal in Gerwen 
geweest. Ik geloof niet dat de trainer van RKGSV hier rouwig om is 
geweest, want hij heeft een FC Eindhoven-verleden. Onbekend 
maakt onbemind en dat is voor de gewenste neutraliteit toch idealer. 
De x-factor is mij onbekend: Schimmert trok aan mij. Ook in de 
onderste regionen kun je niet met twee vingers aan de fluit een 
wedstrijd tot een goed einde brengen. Waardering voor de 
clubfluitisten, want zij hebben het lang niet altijd gemakkelijk. Zo krijg 
ik niet het verwijt, dat ik van de club ben. In Schimmert was ik voor 
mijn doen royaal met drie gele kaarten. Helaas kwam ik daardoor in  
de 22 gefloten wedstrijden in de eerste seizoenshelft net boven het 
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gemiddelde van één kaart per duel (meer precies: 1,13). In twee 
wedstrijden gaf ik er vier. Daar zat één jeugdwedstrijd bij. In negen 
wedstrijden bleven de kaarten in de zak. Uiteraard dubbelblank in 
Gerwen: het blauwwitte bloed kruipt immers waar het niet gaan kan. 
U bemerkt dat ik me een uurtje verdiept heb in de kaartenstatistiek. 
Je moet je tijd ergens zinnig aan besteden. Ik ga voor de trofee De 
Popie Jopiescheids. Ongetwijfeld ben ik de koploper. “Geef me een 
kaart”, schreeuwde de speler. “Hou je grote bek, die krijg je niet.” Dat 
is een staaltje managen (afgrijselijk dit woord) van de wedstrijd.  
 
We gaan weer dankbaar verder in Schimmert. Driemaal geel voor 
Schimmert, waarvan één voor de aanvoerder, Sven Speetjens. 
Dezelfde speler gaf ik een strafschop tegen. En vervolgens verloor VV 
Schimmert onterecht de wedstrijd. Bij menig club krijg je dan de 
boldootkar over je heen. Met de wedstrijdapp kan de scheids 
ongezien vanuit de kleedkamer het hazenpad kiezen. Een enkele 
scheids laat zijn gezicht niet meer in de bestuurskamer zien. Mijn 
naam is geen haas en ik stap de kantine in. Gezellige warmte kwam 
me tegemoet. Aan lange tafels was de voltallige ploeg aan het 
lunchen. De stoel naast Sven was leeg. “Scheids kom naast me 
zitten!” Nu zal het gaan gebeuren. En ja hoor. Sven ging als een 
goede vader het broodje voor me smeren. Speels dollen met elkaar. 
De afbeeldingen van mijn schone dansdochters gingen in het rond. 
Helaas is er nog geen knappe jongeling voor ze langs geweest.  
 
Meer dan twee generaties lang hanteer ik vaak met plezier de fluit. 
Deze ervaring in Schimmert is een hoogtepunt. Dat maakt dankbaar. 
Met de voormalig zanger van Genesis, Peter Gabriel, dankbaar in de 
boot stappen van zijn ontroerende song ‘Mercy Street’: “Dreaming of 
Mercystreet/ Wear your inside out/ Dreaming of Mercy/ In your 
Daddy’s arms again.”  
 
Jur Wijsman. Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
    
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur, behalve op 24 en 31  
   december.    
    
   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 (opgeven tzt mogelijk): 
   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

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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