
ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.



De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

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 
T. 040 – 20 26 932 of
E. info@covseindhoven.nl

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!

=



1 

  46e JAARGANG, NUMMER 1 – FEBRUARI 2021 

  Hoop doet schrijven 

Goh, wat had ik die dinsdagavond graag met mijn  
collega’s in de sneeuw willen trainen. Ik voelde me bijkans 
snowdown, maar ik heb me niet uit het veld laten slaan. 
 Heb ‘gewoon’ weer eens een kilometer of 11 hard 
gelopen. Over deels bevroren paden en wegen en 
overal omringd door een witte, welhaast hemelse 

 sneeuwkraag met bijna overal bomen in zicht waarvan 
de takken leken te zijn veranderd in sokken van God. 

Ja, er is veel leed als je het weet, maar ook veel moois in 
deze nog steeds door beperkingen beheerste wereld. Die 
Corona-ellende zal ooit verdwijnen, als eh sneeuw voor 
de zon. Het laatste wat sterft, is hoop, hou je daar aan  
vast. Te meer daar deze fluitloze tijd andermaal bijdragen 
van niet-frequent schrijvende collega’s voor Arbitraal 
heeft opgeleverd. Dank! Goed voorbeeld mag goed blijven 

 volgen. 

Veel leesplezier gewenst en tot gauw! 

De hoofdredactie.  
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Van de voorzitter 

2021 licht aan het eind van de tunnel? 

Als ik terugkijk op mijn bijdragen voor Arbitraal, dan kom ik vaak het 
woord hoop of hopelijk tegen. We zitten allemaal gevangen in een 
situatie waar we zo snel mogelijk vanaf willen. We gaan zien of we 
door het vaccineren op termijn weer alles in alle vrijheid kunnen 
doen. Wat dat betreft zie ik wel licht aan het eind van de tunnel en is 
en blijft er hoop. 

Ik heb enorm respect voor Mark Rutte en Hugo de Jonge. Sommigen 
zullen het niet met me eens zijn,  maar ze moeten beslissingen 
nemen over zaken die ze nog nooit hebben meegemaakt en zijn 
daarin afhankelijk van deskundigen die het, zoals we geregeld 
kunnen lezen en horen in de media, niet altijd met elkaar eens zijn. Ik 
zou niet in hun schoenen willen staan om te beslissen over leven en 
dood. Weliswaar doen ze dat niet direct, maar elke beslissing heeft 
invloed. Dan ben ik blij dat de enige echte beslissing van ons bestuur 
alleen maar heeft hoeven te zijn dat we hebben moeten stoppen met 
trainen en onze activiteiten, hoe graag ik het ook weer anders wil 
zien. 

Veel minder, of eigenlijk helemaal geen respect heb ik voor de 

https://www.covs.nl/
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relschoppers die op diverse plaatsen in het land de boel kort en klein  
hebben geslagen en tekeer zijn gegaan tegen de autoriteiten. Ik kan  
het me voorstellen dat je niet blij bent met de maatregelen of het 
allemaal onzin vindt, maar op deze manier los je niets op.  

Laten we hopen…. 

• Dat we snel van de avondklok af zijn.

• Dat iedereen zich, zolang het nog moet, aan de maatregelen
houdt.

• Dat we snel terug kunnen naar een normale samenleving

• Dat we weer kunnen gaan trainen en onze activiteiten kunnen
oppakken.

• Dat de wedstrijden weer gaan beginnen.

En dan heb ik de neiging om af te sluiten met Amen. Het lijkt wel een 
gebed, maar het is op dit moment een gebed zonder einde. Gelukkig 
zie ik licht aan het eind van de tunnel en daar houd ik me maar aan 
vast. Om nog maar een paar clichés te gebruiken: het glas is halfvol 
en de gifbeker is bijna leeg. 

Ik ben er van overtuigd dat we elkaar dit jaar nog gaan zien op en om 
de velden. Nog even volhouden.  

Met sportieve groet.

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 (62) 

Het regende. En niet te zuinig ook. Dus vroeg ik me af of de wedstrijd 
in Utrecht tussen Elinkwijk en FC Türkiyemspor uit Amsterdam-West 
zal doorgaan. Ik mag bij dat duel vlaggen en arbiter van dienst is Leo 
van Beurden. 

Er was trouwens ook nog een andere reden om te twijfelen aan het 
doorgaan van deze ontmoeting. Een paar dagen eerder namelijk 
kopte NOS Teletekst, in navolging van berichten in enkele landelijke 
kranten, groot met een bericht dat de Amsterdammers problemen 
hadden met de Belastingdienst. En of ze in Utrecht nog zouden 
aantreden, nou, dat was nog maar de vraag. 

Reden genoeg dus om even met Leo te bellen. We hadden al 
afgesproken dat hij me op het Centraal Station in Den Bosch zou 
ophalen en dat we samen met zijn auto dan naar Utrecht zouden 
reizen. Hoe dan ook, Leo had nog niets vernomen van Elinkwijk. Niet 
over de toestand van het veld, niet over het wel of niet opkomen van 
Türkiyemspor. Zo gezegd, zo gedaan. De tas inpakken, met de bus 
naar station Eindhoven en dan nog met de trein naar Den Bosch. 

Alwaar Leo mij, zoals altijd, allerhartelijkst ontving en we richting 
Utrecht reden. Om onderweg te constateren dat het van kwaad tot 
erger ging. Wat de regen betreft, tenminste. Van gestaag naar 
pijpenstelen. Van pijpenstelen naar hoosbuien. Maar goed, er kwam 
geen nieuws van Elinkwijk, dus stoer vervolgden we onze weg. Zo 
rond kwart over een arriveerden we op het sportpark van Elinkwijk.  
Ooit een roemruchte club, zelfs reikend tot in de Eredivisie. Toen 
uitkomend in de Hoofdklasse, maar nog altijd op de oorspronkelijke  
locatie met die prachtige, oude hoofdtribune 
(https://www.facebook.com/elinkwijk/posts/5008265115913360). 

https://www.facebook.com/elinkwijk/posts/5008265115913360
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In de sponsorlounge werden we vriendelijk welkom geheten door het 
bestuur van Elinkwijk, dat zich verontschuldigde dat Hans Kraay sr. 
niet aanwezig was. Die was namelijk voorzitter van de 
sponsorcommissie, maar had die dag andere verplichtingen. Even 
later meldde zich ook de andere assistent-scheidsrechter; het 
arbitrale trio was compleet. Nu begon het grote wachten. Op 
Türkiyemspor. Zouden ze wel, of zouden ze niet? Welnu, we werden 
uit ons lijden verlost. Ze kwamen. Compleet nog wel en met trainer 
John de Wolf nog op de bank. Nee, het viel allemaal best wel mee, 
dat akkefietje met de Belastingdienst. Nee, geen reden voor paniek. 
 
Kortom, we konden ons gaan omkleden. Maar pas nadat Leo het veld 
goed had gekeurd en had goedgekeurd: er kon worden gevoetbald. 
Overigens, wat een piepklein kleedlokaal kregen we toebedeeld. Zelfs 
in je eentje had je nauwelijks ruimte om je kont te keren. Nu 
moesten we dat met drie man proberen. Tja, dat kan een keer en na 
enig gezwoeg en gedraai konden we dan de wei in. Om even later als 
een stelletje verzopen katten weer terug te keren. Ik dacht dat het  
 

 
 
Een impressie van het Elinkwijk-sportpark (foto: Paul Maijstré). 
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niet harder kon, met die regen. Nou, mooi van wel. Desondanks, 
klokslag half drie kon er worden afgetrapt. Elinkwijk in het originele 
tenue, dat witte shirt met die blauwe verticale balk. Türkiyemspor 
compleet in het roze, hoe verzin je het. Nou ja, het deed de club 
kennelijk geen goed. Of misschien hadden ze er geen zin (meer) in. 
Elinkwijk was een maatje te groot en beleefde een makkelijke 
middag. Eindstand 2-0. Geen kaarten, helemaal niks. 250 man op de 
overdekte zittribune en ik nat tot op het bot, moederziel alleen aan 
de overkant. 
 
Na afloop de gebruikelijke plichtplegingen, een broodje bal en weer 
op huis aan. Een rustige, haast saaie middag, meer kon ik er echt niet 
van maken. Oh ja, twee dagen later kwam NOS Teletekst met de 
mededeling dat Türkiyemspor uit de competitie was gehaald. Ik had 
bij hun laatste officiële wedstrijd gevlagd. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
“He Bas, wanneer begin je met je eigen show op tv?” 
 
“Hangt ervan af hoeveel ze me gaan betalen bij de omroep. Dat moet 
wel een commerciële zijn, want anders trap ik er niet in. Die betalen 
namelijk meer dan de gewone omroep.” 
 
Dit zou zo wel eens ter sprake gebracht kunnen zijn tijdens de 
centrale training van betaald-voetbalscheidsrechters in Zeist waar 
eenieder moest aansluiten. Bas Nijhuis, over hem heb ik het 
uiteraard, trekt weer eens de aandacht de laatste tijd. Het is toch 
bijvoorbeeld van de gekke dat vooral bij de wedstrijden van PSV 
waarvoor hij is aangesteld er altijd wat gebeurt. Vind je het dan gek 
dat trainers in opstand komen tegen de arrogantie die deze scheids  
uitstraalt? Oké, een trainer moet zijn plaats weten, volgens de 
berichten, maar ik kan me voorstellen dat tegen Bas zijn beslissingen 
geprotesteerd wordt. Dit is trouwens niet de eerste keer dat hij  
tijdens zijn loopbaan in opspraak komt. Ook als VAR krijgt hij weer 
eens kritiek door niet in te grijpen als het nodig is. 
 
Nu PSV zelf. Afgevraagd kan worden of de juiste keus gemaakt is met 
het kiezen van Roger Schmidt. Hij is de baas, maar om iedere week te 
wisselen om een team neer te zetten lijkt me overbodig. Vorm een 
team na bijvoorbeeld zes á zeven wedstrijden en ga daarmee aan de 
slag. Het systeem dat deze Duitse trainer voor ogen heeft werkt niet.  
 
Dat is toch bewezen de laatste tijd. Geen middenveld dat de klappen 
opvangt. Geen pressie naar voren. Verdedigers te laat terug om in te 
grijpen (Max en Dumfries). Vind je het dan gek dat er zo doorgelopen 
kan worden met de counters? Dat niet, aangezien het team nooit zal  
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wennen aan het stomme 4-2-2-2 systeem dat Schmidt wil laten 
uitvoeren.  
 
Als we naar de andere eredivisieclubs kijken wordt er op 
geanticipeerd hoe PSV speelt. Dan komen ze nog goed weg dat er zo 
vaak gewonnen wordt. Kijk naar andere eredivisieploegen. Daar zie je 
wel een lijn in hoe ze spelen. Ajax is hiervan een voorbeeld. Dat team 
speelt niet de sterren van de hemel, maar het blijft vaak wel jagen op 
de bal. Mijn indruk is of die jongens van PSV de bal wel willen 
veroveren. Er wordt dus te veel gewisseld door Schmidt. Is dat nodig, 
vraag ik mezelf wel eens af. Het experimenteren moet toch 
onderhand voorbij zijn? Zo niet, dan schuif het kampioenschap maar 
een paar jaar op, Herr Schmidt, want op deze manier redt u het niet. 
 
Spannend zal het niet meer worden in de eredivisie denk ik, want de 
kampioen is al bekend.  
 
Dit was het voor deze keer. 

 

De mol 
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INBOUW – REPARATIE  

LPG – APPARATUUR 

Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 

 

Ruysdaellaan 35,  

5613 DX Eindhoven 

Tel. 040 – 24 38 226 

Email: info@reprofairautogas.com 

‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

 
 
  

mailto:info@reprofairautogas.com
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Vers gras tussen de regels  
 
Staat dichten gelijk aan liegen op een hoger plan? Je zou het bijna 
gaan denken wanneer je twee bijdragen in ‘Mijn Maradona’ tegen 
elkaar afzet. En wel het Eindsignaal van Frank Heinen, bewonderend 
zoals we dat van hem gewend zijn in Studio Voetbal, en het hoeren 
en snoerenverhaal van Carolina Trujillo, die nooit een blad voor de 
mond neemt en het leven van de vorig jaar november overleden 
Argentijn in een andere context plaatst. Een echte jongen van het 
volk zou zijn miljoenen niet misbruiken als hoerenloper en junk. Het 
verhaal van de Uruguayaanse staat in schril contrast met de vele 
loftuitingen in dit ‘eerbetoon aan de grootste voetballer aller tijden.’  
 
Zelfs Fidel Castro, die toch niet bepaald vrij van dictatoriale trekjes 
was, komt goed weg. Maradona dweepte met de voormalige 
Cubaanse leider en de man die hem in het zadel hielp en hield, 
verzetsstrijder Che Guevara. Hij had hun gezichten zelfs laten 
tatoeëren op zijn lichaam. ‘Pelusa’ maakte overal de tongen los, van 
jonge meisjes tot de ware, likkebaardende voetballiefhebbers.  
 

Het is ook zijn sportieve erfenis die overheerst in 
dit boek, dat sneller dan ik dacht na de dood van 
de eeuwige Nummer 10 werd uitgegeven.  
Genieten is het  vooral van de stukken van 
respectievelijk Leo Verheul, die door de 
onaantastbare  als vriend werd beschouwd, en de 
cijfermatige beschouwing door  Sam Planting.  
 
Mijn Maradona/Eerbetoon aan de grootste voetballer aller 
tijden; diverse auteurs; uitgeverij: Ambo/Anthos; ISBN: 978-90-

263-5616-2; prijs: 17,50 euro. 

 
Hans Janssen 
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Corona, wat een jaar! 
 
In december 2020 vroegen we onze leden hun ervaringen met 
Corona op papier te zetten. De respons beviel ons zo goed dat we 
onlangs via de mail en onze eigen site een nieuwe oproep plaatsten.  
 
Tja… het lijkt alweer een hele tijd geleden, als 

scheidsrechter lekker het veld op. Ik kan het me eigenlijk 

niet meer herinneren, zo ver weg lijkt het wel. Het 

fluiten mis ik heel erg, het is toch mijn grote hobby. 

Daarnaast gaat mijn werk op de basisschool niet meer 

‘fysiek’ door en zit ik de hele dag naar een vierkant 

scherm te staren. Aan het begin was dit ontzettend 

balen en wist ik niet goed wat te doen. Mijn leven stond 

als basisschoolleraar en scheidsrechter vol in het teken 

van sociale contacten en dat is wat ik nu het meeste 

mis. Maar toch heb ik de knop weten om te zetten, je 

moet er toch maar het meest positieve uithalen. 

 

Thuiswerken is niet leuk, maar heeft een voordeel: je 

kunt tussen de middag lekker in de zon trainen. Lekker 

een rondje hardlopen, zowel een fijne pauze als een 

nuttig sportmoment. Dan ’s avonds maar even wat 

doorwerken, je mag toch niet naar buiten. Op zondag 

lekker mountainbiken in de bossen en genieten van de 

omgeving. En …tussendoor de sociale contacten 

(telefonisch) maar extra aanhalen en bellen. Het is altijd 

fijn om met familie, vrienden en trainingsmaatjes 

contact te onderhouden. Want één ding weet ik wél 

tijdens de coronacrisis, ik ben heel blij met COVS 

Eindhoven en hoop dat we weer snel mogen trainen! 

 

Lennart Geertsen 
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Mistroostig tuur ik in de verte. Althans, zo ver als mijn 

ogen reiken. De gestaag neervallende regen belemmert 

mijn uitzicht enigszins. Vliegveld Eindhoven zie ik niet 

vandaag. Trouwens, waarom ook, er stijgt amper nog 

een vliegtuig op. Afgelopen week fietste ik tijdens een 

van mijn tochten nog op de zogeheten Spottersweg. 

Nou, veel viel er niet te spotten. Het was er akelig stil. 

 

Stil is het ook 's avonds na negenen. Heel bizar. Rond 

half negen tuft iedereen nog met een slakkengangetje op 

straat voorbij. Als het tijdstip van de avondklok nadert, 

verandert de Montgomerylaan, die bij mij voorlangs 

loopt, in een soort van Formule 1 racebaan. Iedereen wil 

nog vóór negen uur thuis zijn, dus wordt er stevig 

doorgejakkerd. Van de verkeerslichten is oranje het 

nieuwe groen en is dientengevolge rood het nieuwe 

oranje. Maar ja, alles beter dan een bon van 95 euro. En 

zie daar. Als de kerkklok negen uur heeft geslagen, keert 

de rust weer. Degenen die toch al te laat zijn, lopen 

liever niet het risico op twee bekeuringen, dus doen het 

weer lekker langzaamaan. Hier en daar fietst nog een 

verdwaalde fietser, loopt iemand die zijn hond uitlaat en 

rijden er nog een paar auto's die kennelijk met 

toestemming de weg op mogen en ja, dat was het dan 

wel. 

 

Ook op de voetbalvelden zal de stilte voorlopig nog wel 

oorverdovend blijven. Nou ja, op onderlinge toernooitjes 

na. Tjonge jonge, wat moeten we het OMT en de regering 

dankbaar zijn dat dit nog mag. Vreemd natuurlijk, want 

als je zeventien bent, is sporten in teamverband 

kennelijk nog supergezond, maar als je achttien bent, 

vorm je voor jezelf of anderen opeens een dreigend 

coronagevaar. Zo nu en dan passeer ik op mijn stalen ros 

nog wel eens een sportpark. Waar het allengs stiller  
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wordt. Want in het begin was het misschien nog wel 

leuk: trainen of een intern partijtje; O15-1 tegen O15-2. 

Of O17-2 tegen O15-1. Maar na 583 onderlinge trainingen 

en wedstrijdjes is de lol er onderhand wel vanaf. Reusel 

Sport wil weer gewoon weer eens tegen Bladella 

voetballen, of Brabantia tegen Eindhoven, om maar eens 

wat te noemen. 

 

De allerjongsten worden gelukkig onder leiding van veel 

waardevolle vrijwilligers beziggehouden. Ach, waar zij 

voetballen en tegen wie, dat is voor hun niet zo 

belangrijk, ze willen gewoon lekker tegen een bal 

schoppen, al dan niet met een scheen erbij. Maar voor de 

oudere jeugd wordt het steeds lastiger, vooral omdat er 

geen enkel perspectief wordt geboden. Met een korte 

onderbreking in augustus, september is het nu al een 

jaar lang vooral horen wat er NIET mag. Nooit horen we 

wanneer het weer WEL mag, wanneer we weer mogen. 

Wanneer we weer de wei in mogen om echt te 

voetballen, in teamverband, in competitieverband. En 

dan moeten we nu ook nog eens hopen dat allerlei 

varianten zich niet zodanig gaan verspreiden dat een 

complete lockdown of een lockdown light het vervolgen 

van de huidige competitie tot een kansloze zaak maakt. 

Dan zijn er al twee seizoenen voorbij. Wat een verlies, 

wat een gemis en wat een gemiste kans om juist sport 

te gebruiken als 'gezondmaker', dan wel 'gezondhouder.’ 

Zelf heb ik zo eens per week een looptraining samen met 

één van onze jonge COVS-talenten en verder heb ik me 

volop bezig kunnen houden met talloze fietstochten.  

 

Ja, het is stiller geworden. Geen of nauwelijks contact 

met COVS of KNVB. Op zich nog wel begrijpelijk. Immers, 

geen trainingen, geen wedstrijden. Oh ja, een mailtje van 

Henk. Graag de contributie voor 2021 betalen.  
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Natuurlijk, dat is prima. Maar hoeveel scheidsrechters 

blijven nog lid van de COVS? Hoeveel scheidsrechters 

houdt de KNVB nog over? Ik hoop dat de schade meevalt. 

In ieder geval is het goed dat de KNVB nu met een 

routekaart is gekomen met als uitgangspunt dat er 

vanaf 10 april weer kan worden gevoetbald. Inclusief een 

Regio-cup. 

 

Hoeveel clubs gaan het uiteindelijk niet redden? Wat 

gaan sponsors doen? Bedrijven, restaurants en noem 

maar op die door de langdurige sluitingen het hoofd niet  

of nauwelijks boven water hebben weten te houden. Mag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paden op, de 

lanen in. Hier in 

de buurt van 

Diessen (foto: Jos 

Halmans). 
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je daarvan nog wel verwachten dat ze hun club trouw 

blijven steunen? 

 

Troosteloos tuur ik naar het steeds troostelozer 

wordende weer buiten. Ja, mijn vader zei dan wel “het is 

goed, het komt van boven” maar nu komt er wel erg 

veel 'van boven.’ Maar goed, zoals nummer 14 ooit zei: 

“Elk nadeel heb z'n voordeel.” Het is in ieder geval goed 

voor de natuur. De talloze vennen in de omgeving die 

een paar maanden geleden nog kurkdroog waren, zijn nu 

weer ‘tot het randje’ gevuld. Nou ja, toch zeker weer 

driekwart. 

 

Tussen al dat ‘coronaal gemijmer’ zijn er gelukkig dan 

nog de mailtjes van enkele mede-COVS-leden. Zo beuren 

we elkaar wat op. Met herinneringen aan het 

roemruchte verleden (ja, ik weet het, soms ben ik even 

gewoon een wat oudere ‘OK Boomer'), met prachtige 

muziek, met verhalen over het nu en morgen. Want we 

mogen ons toch gerust gisteren herinneren, zoals we 

over morgen mogen dromen. Maar vooral toch dienen we 

ons te realiseren dat we vandaag mogen leven. 

 

Laatst las ik dat je je leven niet moet dromen, maar dat 

je je dromen moet leven. Kijk, daar beur ik nou weer van 

op. Weg met al die beslommeringen en negatieve 

gevoelens. Ik ga aan de slag. Wat kan en mag ik straks 

weer doen? Want het gaat zeker weer op enig moment 

de goede kant op.  

 

Maar nu eerst een kop koffie. Met twee koekjes erbij. 

Niet alleen omdat je jezelf wel eens moet verwennen, 

maar ook omdat ze bij Appie in de bonusaanbieding 

waren. Proost en smakelijk. 

 

Jos Halmans 
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Een collectie-item (2) 

In het laatste nummer van 2020 begonnen we, op initiatief van 
Jesse Vorstenbosch, met een nieuwe rubriek. Voor momenten of 
tastbare zaken waarover jij of u als lezer graag wat wil schrijven. 
Henk van Bekkum neemt in dit eerste blad van 2021 het 
estafettestokje over. Wie treedt in zijn voetsporen? 

Eind negentiende, begin twintigste eeuw werden er een aantal 
Nederlandse voetbalclubs opgericht met namen die afkomstig waren 
uit de Griekse oudheid, zoals Sparta, Ajax en Heracles. Waarschijnlijk 
was de Rotterdamse familie Van Koetsveld onder de indruk van de 
Perzische koning Xerxes van ca 400 jaar voor Christus. In 1904 gaven 
ze bij de oprichting van hun voetbalvereniging haar deze naam mee. 
Een wonderlijke naam voor een voetbalclub. Je zou verwachten Bal 
Op Het Dak of iets dergelijks, maar zoals gezegd waren exotische 
namen heel populair in die tijd. 

Foto: VV Schoonhoven. 

Xerxes Rotterdam hobbelde aardig mee in het amateurvoetbal: een 
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aantal keren werd het hoogste niveau behaald. Bij invoering van het 
betaalde voetbal halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw was 
deze club er ook bij. Halverwege de jaren zestig kwam ze zelfs nog 
even uit in de Eredivisie waar in 1968, als fusieclub Xerxes/DHC ‘66, 
nog de zeven plaats werd bereikt. Daarna keerde de vereniging terug 
naar de amateurs en kwam er een eind aan het profavontuur. 

De naam Xerxes heeft bij mij altijd wel aardig in het oor geklonken 
ook al omdat grote voetballers als Faas Wilkes, Willem van 
Hanegem en Coentje Moulijn hiervan afkomstig waren. Deze 
drie namen zouden niet misstaan in het beste Nederlandse team 
aller tijden, denk ik. Wilkes, die als spits onder meer furore maakte 
in Spanje en  Italië, Van Hanegem, die op het middenveld met zijn 
kromme passes de wereld verstomd liet staan, en linksbuiten 
Moulijn van wie elke Rotterdammer nog steeds houdt getuige ook 
het standbeeld voor De Kuip. Toen speler Vicente Miera van Real 
Madrid het waagde om Moulijn in datzelfde stadion onderuit te 
halen, ging bijna het hele Feyenoord-team bij de Spanjaard verhaal 
halen.   
(https://twitter.com/staantribune/status/773796553161048064) 

Vele jaren gaan hierna voorbij totdat ik als scheidsrechter aangesteld 
voor de wedstrijd Xerxes - IFC in de tweede klasse West I. Mijn hart 
ging open want eindelijk mocht ik Xerxes gaan bezoeken, na al die 
jaren. Vanaf de aanstelling hiervoor keek ik uit naar dit moment. 
Ergens op een zondag in april 2014 was het zover. Ik reed de 
parkeerplaats op van …Sportpark Faas Wilkes. Die naam alleen al. 

De kantine betredend zag ik tegen het plafond alle grote namen en 
grote foto’s hangen. Hier heerst  echte voetbalhistorie. Na een kop  
koffie in de bestuurskamer, waar ik mijn bewondering voor de 
clubhistorie duidelijk liet merken, ontving ik een exemplaar van het  
jubileumboek van een aantal jaren eerder. Geweldig inkijkexemplaar  
vol met oude foto’s en verslagen. 

https://twitter.com/staantribune/status/773796553161048064
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Maar goed, nu concentratie op de wedstrijd. Tot mijn schrik zaten in 
mijn sporttas de sportschoenen van mijn dochter die dezelfde type 
schoenen heeft voor haar korfbalwedstrijden, echter een paar 
maatjes kleiner. Gelukkig kon ik van de Xerxes-spits, ook een grote 
jongen, zijn reservekicks lenen. Tijdens de warming-up komt de spits 
van IFC naar mij toe om te vertellen dat hij gelijk staat met PSV-icoon 
Coen Dillen dat in een ver verleden 43 keer scoorde in één seizoen, 
nog steeds een eredivisierecord. Nog één doelpunt en hij gaat Dillen 
voorbij. Of ik in dat geval geen bezwaar heb dat hij trots zijn shirt 
uittrekt om zijn ondershirt met 44 te tonen aan de hele wereld. De 
wedstrijd begint en nog geen 15 minuten lag hij al in het mandje 
door de IFC-spits, die zijn 44e goal maakte. Natuurlijk kneep ik een 
oogje dicht toen hij z’n shirt omhoog deed voor deze voor hem 
unieke gebeurtenis. 

Foto: John Volwerk. 

Ondanks de reserveschoenen verloopt de wedstrijd prima, geen 
enkel probleem. Eindstand 1-1. Voldaan verlaat ik twee uur later het 
roemruchte sportpark vol met mooie herinneringen aan die middag. 

Henk van Bekkum 
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Voetbalgedachten gedicht 

 
Geld, alles kun je kopen voor geld 
Geld, alles kan je doen met geld 

Een diamanten speld 
Of zestig parapluies van zij 

Allemaal op een rij 
Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks an 

Maar ja, ’t kan, ’t kan, ’t kan 
 

Geld, geld, geld 
En als ik ’t heb, dat geld 

Dan zeg ik: 
Hoeveel kost die auto, tien mille? 

Wat een koopje zeg 
Nee, hij hoeft niet worden ingepakt 

Ik rij d’r meteen mee weg 
Naar de Rivièra, naar de Rivièra 

 
Geld, alles kun je kopen voor geld 

Een heel voetbalveld 
Met heel het Ajax elftal erbij 

Allemaal op een rij 
Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks an 

Maar ja, ’t idee, ’t idee, ‘t idee 
 

Geld, geld, geld 
En als ik ’t heb, dat geld 

Dan zeg ik: 
Geld, geld, geld (…) 

 
(Geschreven, in 1966, door Annie M.G. Schmidt, op muziek gezet door Harrie Bannink, voor tv-serie Ja 

Zuster, Nee Zuster. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=l1RGKL1W2W0) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1RGKL1W2W0
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I rush the tunnel of light 
My body is cold 
And I shiver in fright 
Don’t know what is waiting out there?     
Am I still dreaming 
Or going somewhere 
 
Again, see the crack in the sky 
 
The tunnel is ending 
Now I see all the lights 
My tired bones filled with joy that comes 
Glimpses of heaven 
This must be home 
But the light comes from fire 
Can see the black riders coming on horses that fly 
 
 

Van tunnel naar licht 
  
De oproep van onze hoofdredacteur was niet aan dovemansoren 
gericht. Hans verzocht ons de pen in de hand te nemen om alles wat 
Corona met ons doet of gedaan heeft aan het papier en lezers toe te 
vertrouwen. Menig lezer houdt liever de fluit in de 
hand dan de pen. Waarschijnlijk zullen gezegden als 
in de pen klimmen en naar de pen grijpen 
langzamerhand in gebruik verdwijnen. Want wie 
klimt er nog in de pen? Ik vermoed dat de 
ontboezemingen niet met de pen, maar met het 
toetsenbord zijn geschreven. 
 
Wie schrijft er nog brieven met de hand? Onlangs 
gesnuffeld in oude brieven van overleden schoonouders. Alledaagse  
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belevenissen werden verwoord. Telefoon had nog niet iedereen, 
zodat de brief een uitkomst was. Voor een brief beantwoord werd, 
ging er minstens een week overheen. Ach, ik ben een ouderwetsman: 
de romantiek van de brief is met de e-mails de lucht in gegaan. 
Natuurlijk was vroeger niet alles beter. Halverwege de vorige eeuw 
schreef de minnaar naar zijn geliefde en wachtte hij dagenlang met 
smart op antwoord. Geen vluchtigheid van de tijd. Geduld was een 
schone zaak. Wie heeft er nog geduld? Genot van de onmiddellijke 
consumptie verdringt uitgesteld genot. 
 
We zeggen dat we met de tijd mee moeten gaan. Tsja, dat heeft me 
mijn hele leven lang al moeite gekost. Ik ben nooit in de wagon van 
de tijdgeest gestapt. Ik kende wel veel sympathie voor het 
flowerpowertijdperk. Maar ik ben altijd aan de zijlijn blijven staan. Ik 
heb duizenden bladzijden van en over Bhagwan Shree Rajneesh 
gelezen. Ik ben nooit een sannyasin geworden. Nooit een oranje 
soepjurk gedragen. Geen oranje boven. Springen in het ongewisse 
was een brug te ver. Liever schuilen in schijnveiligheid dan het 
avontuur aan te gaan om te  storten in het leven van een commune. 
Wel conform de tijdgeest haar tot op de schouders en een baard tot 
op mijn borstbeen.  
 
Ik was een ware baardaap, van kop tot teen. Ik kan me niet 
voorstellen, dat sommige vrouwen het lekker vonden om met me te 
baardapen, laten we het vlooien noemen. Sommige rapporteurs 
wisten dat niet te waarderen. Zo schreef er een dat mijn 
waarnemingen niet goed waren, omdat mijn haren voor mijn gezicht 
wapperden. Kennelijk kon de toenmalige scheidsrechterscommissie 
niet goed lezen, omdat dit niet gecorrigeerd werd. Sjef Tauran, 
militair, eigenzinnig arbiter, docent en aansteller van scheidsen, zag 
wel haar in mij. Ik kreeg van hem wedstrijden boven mijn niveau. Aan 
de hippieperiode heb ik mijn voorliefde voor psychedelische en 
symfonische rock overgehouden met bands als The Doors, Jefferson  
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Airplane, Genesis (de oude samenstelling met Peter Gabriel), Camel, 
Yes en vooral Pink Floyd. 
 
Mijn vlees is zwak. Ruim een decennium geleden heb ik de pen 
opgeborgen en ben ik aan het tweevingeren geslagen. Voordien 
schreef ik mijn schrijfseltjes eerst op papier en vervolgens op de 
laptop. Vergeleken met onze dochters, zo traag als een reumalijder. 
In de vorige eeuw stuurde ik de schrijfseltjes op naar de 
hoofdredacteur en vervolgens ging de typiste aan het werk. 
Ongetwijfeld arbeidsrovend werk om mijn schots en scheef 
geschreven woorden te lezen. Ik geloof, dat Maria Koeling en later 
Gertie Spanjer met een loep mijn handschrift onder handen namen. 
Een andere naam is gewist in de tijd. Het is, zoals het is, maar het 
blijft een gemis, dat ik gis in het gas van het moeras in mijn brein, wat 
een ongein.  
 
Gehoor geven aan en niet ziende blind zijn André Werrelmann, Theo 
Kampschöer, Pieter Elbersen, Kylian Walthuis, Johan Suurd en onze 
Hans hemzelf. Een klein inkijkje in wat Corona met hen doet: samen 
delen op individuele wijze. Ik had al een samenvatting gemaakt voor 
dit schrijfseltje van hun ervaringen, maar dat is overbodig, want u 
kunt nummer 8 van vorig jaar terugvinden bij de documenten. 
Terugkerend is het gemis van vlag en/of fluit en het gemis van het 
samenzijn bij trainingen in De Stip. Elk nadeel hep zun voordeel. Er is 
meer aandacht voor het gezinsleven. Andere sporten komen aan 
bod, zoals mountainbiken,  wandelen, hardlopen en trekpaarden. 
Mooi van Theo verwoord, dat zijn paarden medeleven met hem 
betuigden en voorzichtig meeschuifelden. Het sensibele paard voelt 
de gemoedstoestand niet minder aan dan een partner van de homo 
sapiens.  
 
De bekende naoorlogse scheidsrechter Leo Horn was dol op zijn 
paard Midas: “Hij heeft me beter gekend dan wie ook; we hebben  
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met elkaar gepraat. Niemand kon me zo goed in de schoenen van de 
realiteit houden als jij. Loop ik er wel eens naast, dan komt zulks 
omdat je me nooit meer in het zadel kunt nemen. Midas weigerde 
een hindernis. Ik begreep het onmiddellijk; ik had te veel aan mezelf 
en te weinig aan hem gedacht.” En Johan denkt alweer vooruit om de 
arbiter in organisatorische en voorwaardelijke zin te plezieren, zoals 
vernieuwingen van spelregelpresentatie, thema’s en 
trainingsopbouw. De praktijk kan niet zonder de theorie.  
 
Is er licht aan het eind van de coronaire tunnel? Voorlopig niet. 
Volksmenner verlengde onlangs de lockdown. Hij noemt dit niet 
langer intelligent. Slaat hij zichzelf niet langer op de borst? De slogan 
´Alleen samen krijgen we corona onder controle´ heb ik al een tijdje 
niet meer gehoord. Tijdens Corona hamert het kabinet op solidariteit 
met oog voor de kwetsbare medemens. De afgelopen tien jaar is het 
aantal daklozen verdubbeld naar ruim 40.000 en onder de 
armoedegrens leven 1 miljoen Nederlanders. Rekening houden met 
de medemens tijdens Corona, anders ben je een egoïst. Dat houdt 
volksmenner ons voor. En ben je geen egoïst als we straks post 
Corona geen rekening houden met de mens, die de touwtjes aan 
elkaar moeten knopen? Zou de les niet behoren te zijn, dat we ons 
ontwikkelen naar een samenleving van samenwerken in plaats van 
beconcurreren?  Dat we niet langer de chimpansee als voorbeeld 
zien, maar de bonobo.  
 
Het is dubieus, of we de fluit of vlag dit seizoen nog in de hand 
mogen nemen. Waarschijnlijk zijn er al spelers en fluitisten gestopt. 
Draait het leven om meer dan om de duit en de fluit?  
 
Hans deed niet vergeefs een beroep op u en ik geef de schrijfstok  
aan onze schoolfrik Lennart Geertsen, die ons wijs mag maken, hoe 
hij de kinderen het aap, noot en Mies, in coronaire tijden, bijbrengt. 
Hij zal toch niet met de fluit in de mond voor de klas staan? Lennart  
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weet vast teen en tander van de spelregels in het klaslokaal te 
vertellen. (*) 
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Jos Wernars van de band US uit de song The Tunnel 
van het album Eamon’s Day uit 2003 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
(*) Naschrift hoofdredactie: nog voor het verschijnen van dit blad en 
zonder Jurs aansporing had Lennart zijn Corona-ervaringen al op 
papier gezet, zie elders in dit blad. Heeft Jur ook telepathische gaven? 
 

ACTIVITEITENAGENDA  

 
Het is en blijft nog steeds stil aan de overkant, maar serieus, ooit zien 
we elkaar weer (foto: Hans Janssen). 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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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/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
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Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 
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