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  47e JAARGANG, NUMMER 1 – FEBRUARI 2022 
 

        
          
          
        Hopen op tijd en energie 
                  
       Wat een pech. Kon ik eindelijk op een dinsdagavond met 
              mijn fijne collega’s gaan trainen, weigerden een aantal 
              lampen langs ons oefenveld dienst. Maar niet lang 
              getreurd: met wat maatjes maakte ik daarop een 
              wandeling, want we willen in deze tijd toch graag in 
              beweging blijven.  
  
              Fit willen we zijn en blijven nu van ons scheidsrechters 
              gedurende de rest van het hopelijk coronavrije seizoen 
              het nodige wordt gevraagd. Teams moeten veel 
              wedstrijden spelen, maar zonder arbiter is dat knap  
              lastig. Nou, de KNVB kan op ons rekenen.  
               
              ‘We hopen ook in 2022 weer van jouw tijd en energie  
              gebruik te maken’, schreef de bond op het kaartje om  
              ons fijne feestdagen te wensen. Mogen wij dezelfde 
              wens uitspreken in jouw/uw richting? Medewerking, 
              maar dan in de vorm van het aanleveren van kopij,  
              blijft immers altijd van harte welkom. 
                                             
              De hoofdredactie.   

 



 2 

 
Van de voorzitter 
 
Beste leden 
 
Het nieuwe jaar is ondertussen een aantal weken op weg. Onlangs 
ontvingen we het verdrietige nieuws dat op 10 februari ons 
respectabel lid Wil van der Velden op 86-jarige leeftijd is overleden. 
Wil zou dit jaar gehuldigd worden voor zijn 50-jarig COVS-
lidmaatschap. Helaas heeft dit niet meer mogen plaats vinden. Wil 
was oud-bestuurslid, voormalig penningmeester en lid van 
verdienste. Tijdens de eerste training na dit bericht werden enkele 
momenten van stilte in acht genomen en een afvaardiging van het 
bestuur was bij Wils afscheid. Christ van de Donk heeft een in 
memoriam geschreven dat verderop in deze Arbitraal te lezen is. 
 
Onlangs nam het kabinet het besluit om alle coronabeperkingen te 
laten vervallen. Alles mag weer. Helaas werd ‘alles mag weer’ al 
eerder door niet door iedereen goed begrepen. Sommigen namen 
het zelfs wel heel letterlijk. Het wil niet zeggen dat misbruik mag 
worden gemaakt van je machtspositie of dat onzedelijke berichten 
gestuurd mogen worden. Of het nu gaat over Ajax-directeur Marc 
Overmars of betrokkenen bij het tv-programma The Voice of Holland: 
het is voor mij persoonlijk onvoorstelbaar dat het gebeurt. Wij als 
bestuur hebben niet het gevoel dat er iets speelt in onze vereniging, 
maar toch heeft het ook ons aan het denken gezet. Het hoeft 
natuurlijk niet alleen te zijn op het gebied van onzedelijkheid of je 
machtspositie, het kan ook gaan over pestgedrag of anderszins 
onwenselijk gedrag. Binnen het bestuur heeft het in ieder geval de 
aandacht want voorkomen is beter dan genezen. 
 
De voorbereidingen voor de jaarvergadering zijn in volle gang. Deze is 
gepland op maandag 21 maart om weer in het ‘normale’ ritme te  
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komen, waarbij de jaarvergadering altijd in maart plaatsvindt. Tijdens 
de jaarvergadering zal onder meer weer gesproken worden over de 
voorgenomen fusie met COVS Valkenswaard. Verderop in Arbitraal 
kunnen jullie ook hierover meer lezen. 
 
We starten voorzichtig weer op. De plannen voor het komende jaar 
worden gemaakt. Op 8 april zal, indien alles goed blijft gaan, de 
paasbingo weer gehouden worden. We hopen dan op een gezellige 
avond met een grote opkomst. 
 
De trainingen op zondag zijn weer gestopt. Na de voetballoze periode 
waren er immers eerst volop oefenwedstrijden en inmiddels zijn de 
competities hervat. Laten we tot slot hopen dat we vrij blijven van 
nieuwe maatregelen met betrekking tot corona. Het gaat nu goed, 
maar de ziektemaker blijft op de loer liggen. Het virus lijkt nu gelukkig 
voor veel minder mensen gevaarlijk te zijn. Er wordt weer volop 
gevoetbald, publiek is weer welkom en de stadions zitten weer vol. 
Laten we vooral genieten van het mooiste spelletje ter wereld. 
 
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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In memoriam Wil van der Velden 
 
We wisten al dat ons lid Wil van der Velden ernstige lichamelijke 
klachten had, maar het bericht van zijn overlijden op 10 februari 
kwam toch redelijk onverwacht. 
 
Wil is op 15 december 1970 lid geworden van onze vereniging en hij 
bleef dat ruim 51 jaar lang. Hij heeft bij de KNVB vrijwel altijd 
wedstrijden geleid in de juniorencompetities in de regio Eindhoven.  
 
Hij deed dat altijd met accuratesse, plezier en enthousiasme. 
Daarvoor heeft de KNVB hem ook gehuldigd door hem in 1993 de  
 

Zilveren Speld toe te kennen. In de 
vereniging COVS Eindhoven is hij 
zestien jaar penningmeester 
geweest, van 1988 tot 2004. Het lag 
in zijn karakter om dat nauwgezet en 
met gevoel voor cijfers te doen. Hij 
heeft mede bijgedragen aan de 
financieel zeer gezonde situatie 
waarin onze vereniging zich nu 
bevindt en waarvoor wij hem 
dankbaar zijn. Voor zijn inzet voor de 
vereniging werd Wil op 15 maart 
2004 benoemd tot Lid van 
Verdienste. Op dezelfde vergadering 
ontving Wil van de gemeente 
Eindhoven de vrijwilligerspenning 
met oorkonde. Hij was daar 
bijzonder trots op. Tijdens de 
jubileumfestiviteiten rondom het 75- 
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jarig bestaan in 2003 ontving hij de Zilveren COVS-speld. Een andere 
huldiging die hem ten deel viel was in 1995 toen hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Al met al zette Wil zich jarenlang in als vrijwilliger, gesteund door zijn 
vrouw Jo die helaas veel te vroeg is overleden. Wil had veel steun aan 
zijn thuisfront en was ook een echte familieman. Daarnaast zette hij 
zich jarenlang ook in voor financiële advisering aan ouderen, vooral 
op fiscaal gebied. 
 
Wil is 86 jaar oud geworden. Wij kunnen voor hem terugzien op een 
lang leven en we herinneren ons ook zijn luide zangstem in het 
(kerk)koor waar hij zich met passie en kracht liet horen. Wij wensen 
zijn nabestaanden en vriendin veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies. 
 
Tekst en foto: Christ van de Donk 
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De wedstrijd waar ik was (70) 
 
Op mijn gemakske tufte ik op mijn fietske die zondagmiddag naar het 
fraai tegen de bosrand aan gelegen sportpark van een regionale 
vereniging. De lokale dorpshelden moesten een wedstrijd voor 
promotie spelen, dus een neutraal arbitraal trio was meer dan 
welkom. Het was een wedstrijd beneden mijn pakket, normaal was ik 
in de Hoofdklasse actief als assistent-scheidsrechter, maar thuis 
stilzitten was niks voor mij. Aldus werd mijn smeekbede om een 
wedstrijd door (toen nog) ‘Breda’ verhoord, ik mocht aan de bak.  
 
Ach, dacht ik, wat kan mij gebeuren. Vorige week nog gevlagd bij een 
wedstrijd voor promotie naar de Hoofdklasse voor duizend man 
publiek, dan moet zo’n wedstrijd in de vierde klasse een eitje zijn. 
Postuum geef ik het maar toe, die dag was enige arrogantie mij niet 
vreemd. Misschien was ik zelfs een beetje hoogmoedig en ja, 
hoogmoed komt voor de val. Zo erg zou het niet worden, maar een 
heetgebakerd potje werd het soms wel. 
 
Hoe dan ook, samen met de arbiter van dienst en mijn collega-
vlaggenist verzamelden we op de parkeerplaats en togen we richting 
bestuurskamer. Die was goed gevuld met goed gevulde mensen. De 
koetjes en kalfjes vlogen natuurlijk als warme broodjes over de 
bestuurstafel en onder het genot van een kop koffie werden vele 
wetenswaardigheden uitgewisseld. Tijd om ons te gaan omkleden. 
Netjes in het zwart en zelfs voor de warming-up waren we uniform 
gekleed, namelijk alle drie in een wit T-shirt. Nog even naar de 
kleedkamer en dan hoppa, de wei in. Wat heet ‘wei.’ Inderdaad, om 
dat veld een veld te noemen, zou veel te veel eer zijn geweest voor 
het stuk weiland waar het toch echt heel sterk op leek. Meer pollen 
en gaten dan een grasmat. En kennelijk had de dienstdoende 
persoon die de grasmaaier bediende niet meer zo veel zin gehad om  
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vrijdag net voor zijn weekend begon het veld nog even te 
fatsoeneren. Maar ja, het was niet anders. De thuisclub liet er geen 
gras over groeien: ze wilde er meteen erop en erover. Het gebeurde 
allemaal aan mijn kant en ik moest vol aan de bak. Met het grootste 
deel van de ongeveer driehonderd man achter mij, onder wie een 
deel van de harde kern, zo te horen. Gelukkig was ik wel wat gewend. 
 
En toen was daar de 44e minuut. Een afstandsschot van de thuisclub 
trof doel, een goal dus. Maar de bal trof ook de staander, dus de bal 
stuitte even hard weer terug het veld in. Natuurlijk stak ik mijn vlag 
omhoog, doelpunt, waarbij ik ervanuit ging dat de scheidsrechter 
mijn vlagsignaal had gezien. Niet dus, hij liet doorspelen, daarmee de 
thuisclub in opperste staat van verwarring achterlatend. En daarmee 
de tegenstander de gelegenheid gevend om een snelle tegenaanval 
op te zetten. Die eindigde in het strafschopgebied van de thuisclub 
toen een verdediger een tegenstander onderuit schoffelde. 
Strafschop, besliste de scheidsrechter en al die tijd stond ik, arme ik, 
nog keurig netjes met mijn vlag omhoog. En nog altijd zag de 
scheidsrechter mij niet, dan wel niet te staan. Uiteindelijk ontwaarde 
hij mij en met lichte tegenzin stiefelde hij mijn richting in. Bij mij 
aangekomen sprak hij de legendarische woorden “Wat denk jij gezien 
te hebben wat ik niet heb gezien?” Welnu, wat dacht je van een 
doelpunt? Nog altijd was hij niet overtuigd: “Weet je het zeker?” Ja, 
natuurlijk, wat dacht je dan. Aldus werd de strafschop voor de 
bezoekende ploeg geannuleerd en werd het doelpunt toegekend. 
 
In de tweede helft was het snel gedaan met de aspiraties van de 
gasten. De gastheren wonnen uiteindelijk simpel met 3-0. Over het 
‘doelpunt-strafschop moment’ werd na afloop amper nog gepraat. En 
na een klein half uurtje pakte ik mijn stalen ros weer uit de stalling, 
toog ik richting huiswaarts en thuis op de bank zwijmelde ik nog even 
heerlijk weg; wat kan voetbal toch leuk zijn. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Zal PSV eindelijk de topploeg worden die het ambieert te zijn? Ik 
denk dat de kans groot wordt nu Marcel Brands Toon Gerbrands 
opvolgt als algemeen directeur. De heer Schmidt heeft er weinig van 
gebrouwen de twee jaar die hij nu aan het roer staat van de troepen.  
 
Iedere week was het hetzelfde liedje. Hier moeten we  van geleerd 
hebben. 
 
Het nieuwe systeem dat hij wilde invoeren, 4-2-2-2, was ten dode 
opgeschreven en gelukkig is hij daar vanaf gestapt en liet hij de ploeg 
normaal voetballen. Maar toen was het te laat. Hij gaat de boeken in 
als een twijfelaar die veel ophing aan datagegevens en met PSV nooit 
aan het echte voetballen toekwam. Het wisselbeleid was ook niet te 
volgen. Komend seizoen ook een frisse nieuwe trainer. Daar heb ik 
vertrouwen in met aan het roer Marcel Brands die verstand van 
zaken heeft. 
 
De beerput bij Ajax is nog niet leeg, heb ik zo het vermoeden. Als de 
perschef al boos is dat er  gelekt was naar de pers zonder de leiding 
in te lichten is er nog veel meer onder de pet wat niet kan. Dat een 
nieuw contract voor Marc Overmars, inclusief bonus, al getekend was 
toen de feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag al bekend 
waren geeft ook aan dat het er hommeles is. Twee oud-voetballers 
aan het bewind op aanraden van Johan Cruijff vond ik al een raar 
idee. Net uit het veld en dan een topfunctie bekleden is vragen om 
moeilijkheden, denk ik dan. Zelf deed Johan het ook niet: hij bleef 
liever aan de zijlijn staan. Als je ziet hoe stuntelig Ajax’ algemeen 
directeur Edwin van de Sar de pers te woord staat, dan geeft dat blijk 
van onkunde om communicatief een boodschap uit te dragen. 
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Nu kon Marc Overmars goed handelen maar als er binnen de club 
echt iets aan de hand was, gaven hij en ‘Sar’ niet thuis. Denk aan de 
afhandeling van de affaire Abdelhak Nouri (het groeibriljantje werd in 
de steek gelaten nadat hij in elkaar was gezakt), de kwestie Quincy 
Promes (die een neef neer zou hebben neergestoken), Zakharia 
Labyad (ook al verdacht van mishandeling) en wie weet nog meer 
zaken die niet boven water zijn gekomen. Kortom, zet er bestuurders 
(zoals een Michael van Praag) neer die verstand van zaken hebben en 
daar  beter mee om gaan. Zou u nog bij deze grote club willen 
werken? AJAKKES !!!! 
 
Iets anders: gelukkig maakt de FIFA er werk van om het verhuren van 
spelers aan banden te leggen. Een goede beslissing, lijkt me dat. Dan 
wordt het onaantrekkelijker om veel talenten op te kopen en dan 
met veel winst te verkopen en kunnen ze rijpen bij hun eigen club.  
 
De makelaars zijn veel rijker geworden door de provisies die ze 
opstrijken aan voetballers. Door deze ontwikkeling is er echter ook 
veel leed ontstaan bij voetballers waarvan onder anderen. Stefan de 
Vrij de dupe van is geworden. Voor het geld hoeft hij niet te doen, 
denk ik, maar makelaars weer eens onder de loep nemen is geen 
slecht idee. Dat  is een volgend punt op de agenda van de FIFA. Ik kan 
het alleen maar toejuichen. Dit was het voor deze keer. 
 
De mol 
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De fusie met COVS Valkenswaard 
 
Al een aantal jaren trekken COVS Eindhoven en COVS Valkenswaard 
samen op. Zo gaan ze samen, met nog enkele andere 
zusterverenigingen, het gesprek aan met de KNVB. Doen samen mee 
aan het zaalvoetbaltoernooi begin januari of vormen één team bij het 
veldvoetbaltoernooi. En organiseren samen het jaarlijkse technisch 
weekend. Maar ook als het om problemen aanpakken gaat, weten ze 
elkaar te vinden en zijn ze samen bezig.  
 
Bij onze vereniging loopt het ledenaantal terug, Valkenswaard maakt 
dit ook aan den lijve mee. Enkele bestuursleden hebben enkele jaren 
geleden al eens samengezeten om elkaar eens af te tasten voor een 
samenvoeging, een fusie van de twee verenigingen. Vorig jaar zomer 
is er een werkgroep opgericht vanuit de twee besturen om dit te 
verkennen. 
 
Al snel bleek dat de neuzen dezelfde richting in stonden. Na enkele 
bijeenkomsten was er de afspraak om bij elkaar op de 
jaarvergadering de stand van zaken toe te lichten aan de leden. De 
werkgroep wil graag transparant werken. Leden erbij betrekken als 
het nodig wordt geacht. Samen tot een goede afweging komen zodat 
er vanaf het begin draagkracht is voor een nieuwe vereniging. Dat is 
ook een van de uitgangspunten van de werkgroep. Na de fusie moet 
er een vereniging komen die gedragen wordt door de leden. Die van 
de leden is.  
 
Tijdens de jaarvergadering van COVS Eindhoven gaf een lid van onze 
zustervereniging de uitleg over het tijdspad en de stappen die er 
gemaakt waren of die nog genomen dienen te worden. Bij de 
jaarvergadering in Valkenswaard deed een lid van Eindhoven de  
presentatie. De aanwezigen tijdens deze vergaderingen kregen  
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uitgebreid de mogelijkheid om vragen stellen, opmerkingen te maken 
en ook verontruste geluiden te uiten. Beide besturen zijn er zich 
terdege van bewust dat er nog vele hobbels genomen moeten 
worden. Maar ook op dat gebied zullen de besturen zich laten horen 
als het nodig is.  
 
Om jullie als leden mee te nemen in dit traject, is jullie interesse ook 
nodig. Enkele onderwerpen willen we dan ook met jullie delen. 

- De naam van de nieuwe vereniging 
- De kleuren van deze nieuwe vereniging 
- Een nieuw logo voor de vereniging bedenken en/of ontwerpen 
- Wat voor promotiemateriaal zou jij als lid willen zien om 

naamsbekendheid te krijgen in de regio?  
 
Dit zijn nog maar enkele punten die we dit jaar moeten gaan invullen. 
En om niet alles door de werkgroep te laten doen, vragen wij jou om 
een keertje mee te denken. Heb jij ideeën of heb jij ervaring op dit 
gebied, meld je bij één van de twee besturen. Zij willen dan graag 
met jou in contact treden om je verhaal aan te horen of je ervaring 
hierin te gebruiken. Samen zijn we de vereniging, samen kunnen we 
heel veel. 
 
Namens de werkgroep 
Daniël en Luuk (COVS Valkenswaard) 
Jeroen en Bas (COVS Eindhoven)  
 

 

https://www.covs.nl/
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Voetbalgedachten gedicht 
 

Voor Wim Jansen 
 

Als het einde bijna is voltooid 
Begint er een nieuwe reis 

Naar een betere plek 
En deze was al lang niet gek 

Dus een betere plek 
Moet wel speciaal zijn 

De hemel is een voetbalplein 
 

Op de dag van mijn dood moeten ze grappen maken 
Met verhalen van vroeger waarop ze kunnen inhaken 

Terwijl de kinderen luisteren 
En aan elkaar die verhalen verder fluisteren 

 
Op de dag van mijn dood moeten de klokken luiden 

Als muziek voor de liedjes die ons verwarmen als dekens 
Waaronder we liggen te luisteren 

Naar die liedjes van vroeger, de zoete geluiden 
 

Als aan het einde een eind is gekomen 
Begint er een nieuwe reis 

Naar een betere plek 
En deze was al lang niet gek 

Een nog betere plek 
Moet wel zo speciaal zijn 

Dat er geen reden is voor verdriet 
Dus huilen hoeven jullie niet. 

 
Gedicht van Henk Spaan na het recente overlijden van Wim Jansen (ex-speler van Feyenoord, Ajax en 
het Nederlands elftal). Tekst is gebaseerd op ‘The End of The End’ van Paul McCartney. 
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Zoals de ouden floten… 
 
Cornelius (‘Cees’) Bakker werd geboren op 17 maart 1945 in 
Dordrecht. 
 
Hij floot in de Eredivisie en werd ook aangesteld voor drie interlands. 
Bakker maakte zijn debuut in de hoogste afdeling van het 
Nederlandse voetbal op 25 augustus 1979 bij de wedstrijd Excelsior - 
Vitesse. Bij een andere wedstrijd van Vitesse (uit tegen Sparta in 
1990) had hij een akkefietje met de toenmalige Spartaan René van 
der Gijp. Een speler van Vitesse maakte een overtreding op de 
aanvaller en daarna scoorde de Arnhemse ploeg. Het verleidde Van 
der Gijp tot het roepen van ‘kuttekop’ richting Bakker. Maar zoals zo 
dikwijls, Van der Gijp kwam er weer eens mee weg. 
 
 
Bakkers vader was ook scheidsrechter en via hem is zoonlief er 
ingerold. Voetballen kon hij wel, maar hij was niet top. Dus ging hij 
proberen om scheidsrechter te worden. Hij is op zijn achttiende 
begonnen en heeft eigenlijk vanaf het begin gezegd: “Ik word 
scheidsrechter in het betaald voetbal.” En zo geschiedde. Van 1975 
tot 1992 was hij actief als scheidrechter in het betaald voetbal. In 
Nederland en internationaal. Vanwege knieproblemen moest hij een 
stapje terug doen. Bakker bleef actief betrokken binnen de KNVB en 
hij zorgde ruim twintig jaar geleden voor een doorbraak in de 
scholing van scheidsrechters. 
 
Want Bakker is gaan knippen en plakken met videobeelden. Plakte 
wedstrijdmomenten aan elkaar waardoor presentaties ontstonden 
die betrekking hadden op voetbal en arbitrage. De KNVB kon daar 
goed gebruik van maken. Bakker: “Ik was onderwijzer en dit was echt  
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op mijn lijf geschreven. Ik maakte niet alleen de beelden, maar ik kon 
ze ook presenteren en instructies geven.” Zo konden scheidsrechters 
hun eigen acties terugzien, wat er goed ging maar vooral ook wat er 
beter moest. Dat was confronterend, maar ook heel leerzaam. 
Daardoor heeft de KNVB een grote stap kunnen maken in de 
ontwikkeling en scholing van scheidsrechters. 
 
Maar niet alleen in Nederland viel de methode van Bakker in goede 
aarde, ook over de grens maakte men gretig gebruik van zijn 
expertise. Er kwam een UEFA-medewerker bij de KNVB op bezoek die 
benieuwd was naar de Nederlandse scheidsrechterscursussen. Toen 
hij de KNVB-werkwijze zag, wilde hij Bakker er graag bijhebben. 
Bakker ging vervolgens aan de slag als instructeur voor de UEFA (de 
Europese voetbalunie) en de FIFA (de wereldvoetbalbond). Bakker 
maakte zich niet alleen verdienstelijk  met de introductie van video-
analyses. Hij is de KNVB op meer manieren van dienst geweest. Zo 
schreef hij jarenlang de spelregelhandleiding.  
 
In 2015 werd Cees Bakker door de toenmalige KNVB-voorzitter 
Michael van Praag benoemd tot bondsridder. Bakker kreeg deze 
onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als arbiter, waarnemer, 
coach en docent. In totaal is hij gedurende een periode van veertig 
jaar scheidsrechter, coach, waarnemer en video-analist geweest en 
als zodanig werkzaam voor KNVB, UEFA en FIFA. 
 
Inmiddels bijna  77 jaar, vindt Bakker thuiszitten en niks doen in zijn 
woning in Papendrecht maar niks voor hem. Bakker: “Het 
scheidsrechtersschap zit in me. Ik kan ook niet normaal naar een 
voetbalwedstrijd kijken. Ik zit altijd met een boekje in mijn hand om 
momenten te noteren. Ik zei altijd: het is geen stuk van mijn leven. 
Het ís mijn leven.” 
 
Jos Halmans 
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Kamervoorzitter wil scheidsrechter zijn 
 
Eind vorig jaar gaf Tweede-Kamervoorzitter Vera Bergkamp een 
interview, dat onder meer in Het Parool verscheen. Hierin maakte ze 
een vergelijking tussen haar functie en die van de …scheidsrechter.  
 
“Om een misverstand weg te nemen: ik ben niet de baas. De 
voorzitter heeft de taak de vergaderingen in goede banen te leiden. 
Ik vergelijk de functie zelf met die van een scheidsrechter, niet met 
die van een rechter. Een rechter wordt om een oordeel gevraagd. Hij 
of zij luistert, gaat lang nadenken, en beslist de zaak dan.” 
 
“Een scheidsrechter leidt de wedstrijd, maar het zijn de teams die 
bepalen wat voor wedstrijd het is. Zonder scheidsrechter kun je geen 
wedstrijd hebben, maar de wedstrijd moet niet door de 
scheidsrechter worden gedomineerd. Dat geldt ook voor een debat.” 
 
 
“Iedereen kent de spelregels en die zijn voor iedereen hetzelfde. Ik 
kan Kamerleden bij me roepen, toespreken, ik kan normeren... Ik heb 
een aantal kaarten, waarvan de rode kaart natuurlijk de zwaarste 
sanctie is. Die is zo’n zeventig jaar geleden voor het laatst getrokken; 
toen werd iemand voor een dag geschorst. Als je dat eenmaal hebt 
gedaan als voorzitter, wat is dan de volgende stap? Straks staat er 
niemand meer op het veld, zeg ik met een knipoog. De instrumenten 
hebben als doel de orde te handhaven en niet zozeer om een straf uit 
te delen.” 
 
“Als voorzitter kan ik mensen het woord ontnemen voor de rest van 
het debat. En zelfs voor de rest van de dag. Dat is de échte rode 
kaart, die in het reglement van orde is opgenomen. Maar die kant wil 
ik niet op. Ik wil zorgen dat het een fijn spel is. En dat het na de  
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wedstrijd ook afgelopen is. Het verschil is dat ik als voorzitter geen  
grensrechters heb en geen VAR. En: de voorzitter gaat alleen over 
wat er in de plenaire zaal wordt gezegd. Net als de scheidsrechter op 
het veld. Dus niet over uitspraken op sociale media of buiten de zaal. 
(…) Het blijft ook mensenwerk hè, het is geen wiskunde. Je bent 
alleen.” 
 
 
Enige tijd later werd ze om de oren geslagen met de vergelijking die 
ze maakte. Kamerlid Pieter Omtzigt verweet haar tijdens een (verhit) 
debat passiviteit. “U bent scheidsrechter, geen procesbegeleider. Als 
een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt ‘foei foei, u mag 
niet op de enkels trappen’ en niet ingrijpt met gele of rode kaarten, 
dan gebeurt er niets.” 
 
En zo is het maar net. 
 
 

 

 
Vera Bergkamp (foto: tweedekamer.nl). 
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Kruisweg 
 
Het digitale papier is maagdelijk wit. Kijk ernaar, bezoedelen maar. 
Traag ga ik tweevingerig aan de slag. Welke slag te slaan? Waarheen 
leidt de weg die we moeten gaan? Waarvoor zijn we op aard? Zegt u 
het maar.  
 
Na de oorlog leerden de tieners der roomsen, als voorbereiding op 
de plechtige communie, dat wij op aarde zijn om God te dienen en in 
de hemel gelukkig te worden. Oefeningen van geloof, hoop en liefde. 
Hemelse liefde is niet horizontaal, maar verticaal. Het is nog 
pikdonker, Morpheus is wreed voor mij, geen armen om me heen in 
de kleine slaap. Vingeren maar. Een van de weinige ontroerende 
songs van The Flower Kings, What If God  Is Alone, drijft in het vocht 
van mijn hersenschors: “What If God is alone/ and he really needs 
someone to talk to/ What if I’m feeling small?/ I need someone to 
look up to/ In this day and this age/ there is too much information/ 
And the loudness of man/ seems to cloud the revelations.” Wat een 
openbaring.  
 
Tweevingerig op zoek naar licht. Dat gaat traag. Ik 
heb de tijd. Met een oud liedje van The Rolling 
Stones: Time is on my side. Weer een zijspoor. Maar 
waar naartoe dan? Ik wil u niet kwijtraken. Wellicht 
kijkt u weleens naar een cabaretier. Op oudjaarsdag 
is dat traditie. Van Wim Sonneveld tot Peter 
Pannekoek. Wim nam de tijd om het publiek voor zich 
te winnen en de pannenkoekenmix maakt beslag in 
een moordend tempo, alsof hij bang is, dat kijkers 
wegzappen. “In the dark there is no light/ I wait and wonder why/ 
God is on his own?” Het tijdperk van opbranden. Wij branden op en 
de aarde kent geen medelijden. De tijd is niet aan onze zijde. We  
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jagen haar op, geen tijd te verliezen. Mijmeringen in het pikdonker.  
 
Het enige, dat me opjaagt is de deadline van onze actieve 
hoofdredacteur. Ik heb nog weken de tijd. En achter de geraniums 
opent zich een zee van tijd voor me uit. Nee, zo gemakkelijk drijft 
mijn ego niet met de stroom mee. Ik kan wel stoer doen, maar zelfs 
tijdens dit schrijven jaag ik me op, al doe ik er minuten over om tot 
zin te komen. De onderwijzer onder mijn lezers mist het woord een 
voor zin. Naar de wc gaan stel ik uit om de zin niet kwijt te raken. De 
hond moet zijn plas ook maar ophouden. Ik ben toch geen slaaf van 
mijn hond. Dan ben ik een hondenlul. En zo zijn we bij de 
geuzennaam van de scheids gekomen. Huiskamervraag: welke speler 
was de eerste die dit tegen de scheids riep? Vooruit, ik help u op 
weg. De hondelul, destijds nog geen meervoudige hondenlul, ach, die 
taalpuristen, was Arie van Gemert. Arie, wie kent hem nie, baarde 
opzien door als eerste scheids er gekleurd op te staan. Donkerrood 
was zijn scheidsrechterskostuum in 1972. Destijds was zwart de enige 
voorgeschreven kleur. Ik heb in dit veelgeprezen blad ooit een 
pleidooi gehouden om de scheids meer kleur te geven. En zowaar 
een aantal jaren later volgde de KNVB mijn advies op. Niet, omdat 
Arie recalcitrant was, maar omdat de Schotten in het donkerblauw 
speelden. Voor de liefhebber van weetjes. Arie is inmiddels 92 jaar en 
woont in Dordt, hoe rotter het wordt. Ben je er eenmaal in, dan heb 
je het altijd naar je zin.  
 
Stootsgewijs formuleer ik mijn zin. Ik heb alle tijd om wekenlang aan 
dit stukske te sleutelen. En dan raak ik toch ongeduldig. Er moet maar 
eens een eind aan komen. Aan alles komt immers een eind. Het einde 
uitgesteld. We kunnen opnieuw beginnen. Een paar steekwoorden, 
Gerard Reve, X, corona en de mijmeraar. Wat wilde ik ook alweer 
met die steekwoorden gaan doen? Oh, ja. De schrijver Reve is 
verbonden met de eenzaamheid van de God van The Flower Kings: 
“What if God is at your door/ but you leave him standing in the cold.”  
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De mens, die God in de kou laat staan. God wordt niet herkend. En 
tevens ligt er een verbonden draad met de hemelse liefde, die met  
Reve horizontaal is geworden: “Als God zich opnieuw in Levenste 
Stofgevangen geeft, zal Hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een 
paar lettergrepen te formuleren, miskend, verguisd en geranseld, 
maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar 
ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg 
als Hij spartelt bij het klaarkomen. Ach, soms smelt je hart, als je een 
ezel ziet met een ezelsveulen-wie dat ziet en dan nog God zou kunnen 
loochenen, dat is onbegrijpelijk.” Reve kreeg een proces aan zijn 
broek wegens godslastering, dat hij won. Ik neem de onderwijzersrol 
niet op me. Hoe kijkt u, anonieme lezer, ertegen aan?  
 
X, uit piëteit met deze overleden scheids, bij wie ik met zijn vlaggetje 
heb gespeeld, beklaagde zich bij het bestuur  van een 
zustervereniging over mijn geciteerde uitdrukking: “Hij ligt met zijn 
pisser omhoog.” Achter mijn rug om. Niet alleen klagen, maar hij 
wilde mij de schrijversmond snoeren. En dat om een bestaande 
uitdrukking met de betekenis, dat hij dood is. Zijn vlaggetje heb ik 
nooit meer vastgehouden. Geen houvast.  
 
Corona krijgt niet genoeg van ons. Wij wel van haar. Ze is een aanslag 
op onze maakbaarheidsideologie. Het leven moet gaan, zoals ik wil 
dat het gaat.  
 
Mijn mijmeringen, begonnen vanuit het pikdonker, leiden me naar de 
coronale mijmeringen van uw Mijmelaar Ter Plaatse in het laatste 
nummer van 2021. De schrijver wijst op het schrikbarende verloop 
van scheidsrechters. Wat het virus allemaal niet veroorzaakt. Onze 
Bond doet per email een oproep aan de scheidsen om ook actief te 
willen zijn op meerdere dagen. Er zijn jonkies, die voor hun club twee 
jeugdwedstrijden fluiten en tieners, die zich opgegeven hebben voor 
een SO-opleiding. Toch nog lichtpuntjes aan het einde van de  
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coronatunnel? En het idee van de hockeyvariant van uw Mijmelaar 
lijkt me een goede. Het schort ook aan een tekort aan begeleiders. Ik  
verkies het fluiten boven het begeleiden. Alleen al het zien van een 
begeleidingsrapport roept afkeer op. En op cursus gaan, daar loop ik 
niet warm voor. Uren kost het een begeleider om rapport te maken. 
Het is mijn weerzin tegen bureaucratie. Hou het kort en bondig met 
aandachtspunten, waar een scheids wat aan heeft. En om 
begeleiders te werven, lijkt het me verstandig de vergoeding gelijk te 
trekken met die van de scheids. Wat al een gewin is, dat er in het kille 
en starre managementbeleid van onze Bond beweging is gekomen. In 
het verleden heeft onze Bond nogal wat scheidsen de gordijnen 
ingejaagd. Onze Koninklijke lijkt me persoonlijker en vriendelijker 
geworden. Een oproep aan u. Heeft onze Bond een mooi aanzien 
gekregen, schoon als het blanke gezicht van friezinnige Welmoed 
Sijtsma? 
 
Post coronaire hoop: “What if God hear my call/ all my weariness be 
put to rest/ I can see beyond time/ I can love beyond words/ I can 
shine beyond suns/ I can dream beyond worlds/ I can live, I can die/ 
but it all means the same/ I’m the spark in the eye/ I’m the bright 
inner flame/ I am one of the earth/ I am one of the skies/ I am blood, I 
am war/ I’m a sweet lullabye// I’m not good, I’m not bad/ I’m just 
born in your head/ When you want me to be/ Where you want me to 
be/ I am nothing you’ll see/ we both die, don’t you know/ so don’t 
you try.” 
 
De song, adembenemend, samenvloeiend op het kruispunt van de 
kruisweg. Luister en kijk maar eens naar de live uitvoering te vinden 
op YouTube.  
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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 ACTIVITEITENAGENDA  
 
  Elke dinsdag, 19.30: training bij De Stip. 
  Maandag 21 maart, tijd?: jaarvergadering. 
  Vrijdag 8 april, tijd?: paasbingo. 
 
  Bovenstaande is onder voorbehoud van corona of zo. Hou    
  www.covseindhoven.nl in de gaten voor nieuwe activiteiten en  
  eventuele afgelastingen. 
 
 

 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/
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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  06 - 27450893  
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, 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                            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
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
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