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       44e JAARGANG, NUMMER 2 – MAART/APRIL 2019 
 
 

        
             
           
         Welkom op dit forum! 
 
            Wat vliegt de tijd toch he? Nog een paar weken en dan is 
            het Pasen en zit het grootste deel van de voetbalcompetitie 
            er alweer op. Wij van Arbitraal willen nog niet zover 
            vooruit kijken. Eerst moest worden afgerekend met  
            het verleden: er gebeurde veel en eigenlijk ook weer 
            niet op de Algemene Ledenvergadering. In dit blad 
            diverse artikels die hieraan gerelateerd zijn. 
 
            Geregeld krijg ik de vraag of ik het nog leuk vind dit  
            blad samen te stellen en of ik mensen achter de vodden 
            moet zitten. Niets is onmogelijk voor hen die willen, 
            ofwel, voor de Baudet-adepten onder ons: nil 
            volentibus arduum. 
 
Z          Zo zou het altijd en overal moeten zijn; ik kan het in 
            ieder geval nog opbrengen, mijn medescribenten ook en 
            als jij eens een artikel wil aanleveren, schroom niet. 
            Conanti dabitur.  
 
            De hoofdredactie 
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Van de ex-voorzitter 
 
Beste leden 
 

Ik heb met veel plezier de afgelopen 
vijf jaar de voorzittersrol ingevuld. 
Toen ik begon, had ik een paar zaken 
die ik graag wou volbrengen.  
1. voltallig, zevenkoppig bestuur: is 
gelukt.  
2. technisch weekend een vast 
evenement bij COVS Eindhoven. Kan 
stellen dat dit gelukt is en dat het  
jaarlijks terugkeert. 
3. seniorenactiviteiten op de agenda: 
ook dit is gelukt.  
4. COVS Eindhoven landelijk meer bekendheid geven: is gelukt door 
zowel landelijke activiteiten te organiseren in het 90-jarig jubileum.  
5. clusteroverleg met zusterverenigingen in de omgeving. Dit is redelijk 
gelukt, maar kan nog beter. Wordt heel belangrijk.  
6. dat COVS Eindhoven meer kon/kan betekenen voor verenigingen. 
Via VSK Eindhoven gesproken, maar clubs staan hier nog niet echt 
open voor. Terwijl ‘arbitrage’ bij bijna geen enkele vereniging op de 
begroting staat: jammer maar helaas niet gelukt.  
7. dat de KNVB ons weet te vinden om scheidsrechtersactiviteiten bij 
ons in De Stip te gaan organiseren: is gelukt en gaat steeds beter.  
 
Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en openheid naar 
mij. COVS Eindhoven is een warme vereniging. Het gaat jullie allemaal 
goed en tot snel.  
 
Groet Johan Suurd 
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Ere wie ere toekomt 

 
Op de feestavond van mijn huwelijksdag, het lijkt wel een eeuwigheid 
geleden, werd ik naar voren gehaald. Om met een soort van 
stemvervormer ‘Het is moeilijk bescheiden te blijven’, een plaatje van 
Peter Blanker uit 1981, te zingen. Ik moest er tijdens de onlangs 
gehouden Algemene Jaarvergadering aan denken, al heb ik me altijd 
afgevraagd waarom juist dat liedje. 
 
En waarom? Omdat Henk van Bekkum altijd zo bescheiden is gebleven. 
Dat (toen nog) voorzitter Johan Suurd hem tot erelid wilde benoemen; 
hij had het ingecalculeerd. Henk is niet alleen een prima 
penningmeester, hij is ook een lollige vent. De geboren Amersfoorter 
had echter niet gerekend op de aanwezigheid van zijn vrouw, Marion. 
Ze was stiekem tevoorschijn gekomen toen Henk even naar de 
bestuurskamer was gedirigeerd om de aanwezigen formeel ja (of nee) 
te laten zeggen tegen het voorstel om onze ‘schatbewaker’ te 
onderscheiden voor zoveel jaar trouwe dienst. Henk uitte zijn 
dankbaarheid en hij liet zich gelijk van zijn schatplichtige kant zien: 
“Jullie zijn voorlopig niet van me af.” 
 
Dat dreigt nu zowaar eveneens op te gaan voor Jeroen Quinten, die 
jaren geleden terugtrad als voorzitter. Aan het eind van de 
jaarvergadering leek het alsof hij nooit was weggeweest. Jeroen treedt 
namelijk in de voetsporen van Johan, die hem juist had afgelost, maar 
het afgelopen jaren al verscheidene keren had laten doorschemeren 
dat het mooi was geweest. Lastig vindt hij het wel om afscheid te 
nemen. “Het raakt me, ik ga jullie missen. COVS Eindhoven is een 
mooie en warme club, maar ik moet keuzes maken”, zei hij enigszins 
geëmotioneerd. Op afstand regeren – Johan woont met zijn 
onafscheidelijke Ika in het hoge Noorden – is echter verre van ideaal. 
Hij en Ika blijven zich overigens waar mogelijk  
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inzetten voor ons. Johan kon overigens met een gerust hart de hamer 
overdragen, “want hier zit een voltallig bestuur.” 
 
Er zijn verenigingen die hemel en aarde moeten bewegen om aan 
voldoende bestuursleden te komen. Of die, bij een aankondiging van 
een vertrek van een voorzitter, jarenlang op zoek moeten naar een 
geschikte opvolger. In wat voor weelde baadt COVS Eindhoven e.o., 
benadrukte Arthur Smits, deze avond afgevaardigde namens VCN. 
Jeroen, Bas van Rijen en André  Werrrelmann konden namelijk in alle 
rust worden klaar gestoomd om benoemd te kunnen worden tot 
bestuurslid en met Jeroen keerde dus een oude bekende terug achter 
de bestuurstafel.   
 
De bestuursmutaties waren aangekondigd; voor de aanwezigen 
(uiteindelijk kwamen ruim dertig leden opdagen) was het alleen de 
vraag wie er onderscheiden zou worden (alleen Henk) en of in 
navolging van de accountant de kascommissie kon instemmen met de 
financiële huishouding. Ja dus. Alle reden voor een rondje van de 
penningmeester, die overigens naar zijn zeggen de volgende dag zelfs 
uit Zuid-Afrika felicitaties kreeg. Bloemen waren er voor zijn vrouw én 
voor Ika. Je zult maar bestuursvrouw zijn. Johan kreeg nog een 
bijzonder cadeau uit handen van erevoorzitter en huisfotograaf Christ 
van de Donk. Hij overhandigde hem een bijzondere plaquette.  
 
Verder viel er weinig nieuws te melden. Of het moet zijn dat er 
nauwelijks aanmerkingen waren op de verslagen, dat er bijna bij 
traditie werd afgegeven op (het aanstellingsbeleid van) de KNVB, dat 
een fusie met onze zustervereniging in Valkenswaard eraan zit te 
komen, dat er nog steeds zorgen blijven over het aantal excessen op 
de amateurvoetbalvelden, dat er – ondanks het verdwijnen van de 
spelregelwedstrijd uit Arbitraal – interesse blijft in die spelregels,  dat 
de contributie niet wordt verhoogd, dat er iets mis is met de 
buitenverlichting en dat Tom Aarts zich – los van zijn persoonlijke  
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loftuitingen aan het adres van Johan - zich net als bij de vorige 
jaarvergadering liet gaan tijdens de rondvraag.  
 
Laten we dit verslag van de vergadering dan eindigen met een 
uitspraak van Johan tijdens zijn laatste vergadering als voorzitter van 
COVS Eindhoven e.o.: “Overal is wel iets, samen komen we ver.” Wijze 
woorden waren er eerder op de avond zoals gebruikelijk ook van 
Gerard Geurds: “Er is geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan.” 
Dat hij hiermee de clubvoorkeur van Henk kritiseerde (Ajax dus), kon 
niet ieders goedkeuring wegdragen. De stemming bleef echter 
opperbest, zeker toen Johan tegen tienen het sein gaf voor de derde 
helft, die voor een aantal niet lang genoeg kon duren. Sommige dingen 
veranderen nooit. 
 
Hans Janssen 
 
 

 

 
 



 7 

 

Van de voorzitter 
 
In 2014 heb ik met pijn in mijn hart de voorzittershamer overgedragen 
aan Johan Suurd. Gedwongen door persoonlijke omstandigheden 
lukte het me toen niet om het voorzitterschap voort te zetten. 
Gelukkig kreeg ik in Johan een waardig opvolger die goed op de winkel 
gepast heeft. Ik ben zelf altijd dicht bij de vereniging blijven staan en 
heb me in de afgelopen vijf jaar op diverse, andere manieren ingezet.  
 
Door positief veranderde persoonlijke omstandigheden ben ik medio 
vorig jaar als aspirante-bestuurslid, samen met Bas van Rijen en André 
Werrelmann, weer aangesloten bij de bestuursvergaderingen. Bij het 
vacant worden van de voorzittersfunctie en de vraag van het huidige 
bestuur of ik deze positie in wilde vullen, heb ik volmondig ja gezegd.  
 
Nu, vijf jaar na mijn eerste periode, heb ik de voorzittershamer weer 
overgenomen van Johan. Johan heeft het voorzitterschap met enorme 
passie en hart voor de vereniging uitgedragen. Ook hij heeft met pijn 
in zijn hart de hamer overgedragen, omdat hij, door zijn verhuizing 
naar Veendam, de voorzittersrol niet meer kon vervullen zoals hij dat 
zou willen.  
 
Ik wil Johan heel hartelijk bedanken voor zijn voorzitterschap en zijn 
inzet voor de vereniging. Gelukkig blijft Johan lid bij ons en zal hij onder 
meer het trainingskamp blijven doen, alsmede het verzorgen van 
materialen en informatie voor interne spelregelavonden of 
bijeenkomsten. 
 
Jeroen Quinten 
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Onze nieuwe bestuursleden 
 
Bas van Rijen (rechts op de foto’s van Christ van de Donk) 
 
“Tijdens de Algemene Ledenvergadering ben ik gekozen als bestuurslid 
binnen de COVS. Omdat niet iedereen me kent, zal ik me hierbij kort 
voorstellen. Mijn naam is Bas van Rijen, ik ben 29 jaar oud en woon in 
Geldrop samen met mijn vriendin, Ilse. Ik ben geboren en getogen in 
Zeeuws-Vlaanderen.  Een stukje Nederland waar je alleen komt op 
vakantie of, omdat de KNVB je een verre reis gunt. Hier ben ik ook mijn 
scheidsrechterscarrière begonnen. Ik heb er mijn pupillencursus 
gevolgd en floot mijn eerste wedstrijden bij de plaatselijke VV 
IJzendijke, tegenwoordig een waar vrouwenvoetbalbolwerk. Sinds 
2011 fluit ik voor de KNVB, zaterdag jeugd. Waarbij dit het derde 
seizoen in Jeugd-B is. Ik hoop het stapje hogerop nog te kunnen 
maken. Via de COVS is mijn conditie (dankzij de trainingen) en de 
kennis van spelregels (dankzij de bijeenkomsten) gestegen. Ook ben ik 
al een aantal jaren aanwezig bij het technisch weekend van COVS 
Eindhoven in januari. Deze momenten zorgen voor mij voor de 
verbinding met collega-scheidsrechters. Iets waarin ik een belangrijke 
rol voor de COVS zie.” 
 
André Werrelmann 
   
“Ik ben geboren te Eindhoven op 13 januari 1964. Daarna woonachtig 
geweest in Leende en Geldrop en nu alweer ruim twintig jaar in Heeze. 
Ben getrouwd met Ria en wij hebben twee volwassen kinderen van 24 
en 26 jaar jong. Beiden net afgestudeerd en op zoek  
naar een baan. In mijn werkzame leven ben ik freelance opticien en 
contactlensspecialist voor diverse opticiens. In mijn vrije tijd ben ik 
actief voor de KNVB als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter.  
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Verder beoefen ik nog de tennissport en golf ik af en toe. Verdere 
interesses zijn wandelen met onze hond, af en toe naar de bioscoop 
en soms wat boeken lezen. Ook heb ik met de rest van mijn familie een 
seizoenkaart van PSV. Tevens gaan wij één keer per jaar met de hele 
familie op wintersport naar Saalbach-Hinterglemm in Oostenrijk. 
 
Ik ben aanwezig op veel activiteiten van COVS Eindhoven en om de 
week train ik mee op dinsdagavond. Als bestuurslid hoop ik mijn 
steentje bij te kunnen dragen aan een bloeiende vereniging die op weg 
is naar haar 100-jarig bestaan. Mocht er iets zijn dat je kwijt wilt over 
het reilen en zeilen binnen onze mooie vereniging, dan ben ik 
natuurlijk beschikbaar als aanspreekpunt namens het bestuur. Ook de 
andere bestuursleden zijn makkelijk benaderbaar en vaak aanwezig op 
diverse avonden. Schroom dus niet en meld als er iets speelt dat je 
dwars zit.” 
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De wedstrijd waar ik was (45) 
 
Het was de topper in de hoofdklasse, ook dat jaar weer. Al een paar 
jaar op rij was de clash tussen het Bredase Baronie en opponent 
Gemert het ‘hoofdmenu’ in de competitie. En die keer, een koude en 
natte ‘april-doet-wat-ie-wil’ zondag, was ik er ook bij, als assistent-
scheidsrechter. De arbiter van dienst was Martin van den Kerkhof, 
inmiddels al weer een paar jaar actief in de eredivisie, toen een 
aanstormend talent. 
 
In de sponsorlounge spatte de vergane glorie van Baronie van de 
muren. Met tal van foto’s uit lang vervlogen tijden, met volle tribunes 
en behaalde kampioenschappen. Die middag zou het, zo zou later 
blijken, niet meer zo druk worden als toen. Een kleine zevenhonderd 
toeschouwers omzoomden uiteindelijk het veld. Meer in het 
bijzonder: die hadden een droog heenkomen gezocht op de nog altijd 
imposante overdekte zittribune. Opvallend waren de vele 
meegereisde supporters van de trotse lijstaanvoerder uit Gemert. 
 
Wij mochten ons omkleden in een kleedlokaal in de hoek van het veld. 
Vervolgens de warming-up, veldcontrole, handjes schudden met de 
oefenmeesters, de doelnetten en de keepers even checken, terug naar 
de kleedkamer en nog wat afspraken maken. Wat me opviel was de 
rust en het zelfvertrouwen die Van den Kerkhof uitstraalde. Ik dacht 
nog: nou, laat het dan maar eens zien, zo meteen. Want ja, ook voor 
ons geldt: geen woorden maar daden. Welnu, ik werd op mijn wenken 
bediend. De jonge scheids liep werkelijk als een veldheer tussen de 
manschappen. En dat op een positieve manier, zonder te overdrijven. 
Hij besefte het belang van de wedstrijd, maar trapte niet in de valkuil 
om ‘dan maar’ wat meer toe   
te laten. Hij hield zogezegd de teugels strak in handen, maar liet deze 
wedstrijd steeds een wedstrijd zijn, zoals dat zo mooi heet. 



 11 

 
De 0-0 stand bij rust gaf de verhoudingen goed weer. Er was geen 
vuiltje aan de lucht, hoewel ik vol aan de bak moest, omdat Gemert 
‘scherp’ op één lijn verdedigde en de spits van Baronie continue op het 
randje van, soms net wel, soms net niet buitenspel stond. 
 
In de tweede helft ontbrandde de strijd in alle hevigheid, al bleef het 
alleszins binnen de perken. Maar toen het rond de 70e minuut wat al 
te heftig was, toonde Van den Kerkhof binnen twee minuten twee gele 
kaarten, aan zowel een speler van Baronie als een speler van Gemert. 
Zo, nu was meteen voor iedereen duidelijk waar de grens lag en die 
werd daarna ook niet meer overschreden. Zo belandden we dan in de 
slotfase. Baronie drong aan, het gebeurde allemaal aan ‘de overkant’. 
Ik kon het op mijn gemak aanzien, er gebeurde werkelijk helemaal 
niets meer aan mijn kant. Het was dan ook niet verrassend dat Baronie, 
al was het pas in blessuretijd, uiteindelijk toch nog de 1-0 scoorde. In 
de paar nog resterende slotseconden was Gemert niet meer bij 
machte om nog iets te forceren: eindstand 1-0. 
 
Na afloop, in onze kleedkamer, konden we terugzien op een geslaagde 
wedstrijd. Aangekomen in de sponsorlounge werden we zelfs bijkans 
bedolven onder de complimenten. Nu werden we ook meteen gewaar 
van het feit dat er nogal wat bondsofficials het duel hadden 
bijgewoond. Natuurlijk, de meeste aandacht ging uit naar Van den 
Kerkhof, maar ik bleek zelf een rapporteur te hebben en er was ook 
nog een waarnemer, dus ik was benieuwd naar het rapport. 
Dat rapport plofte een paar dagen later in de brievenbus, dat wil 
zeggen: in mijn mailbox. Ik stond perplex, het was allemaal zeer goed 
en zelfs meer. Vooral dat ik in de eerste helft een aantal keren goed 
het oog had in ‘net wel, net niet’-buitenspelsituaties, was de 
rapporteur opgevallen en hij ‘beloonde’ me daar dan ook voor. 
Waarvan akte, het was toch vooral een mooie wedstrijd. 
 
Jos Halmans 
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Rond de velden 
 
Opeens gaat de telefoon, Mark neemt op. “Hallo, met wie?” “Met Erik. 
Ik wou je feliciteren met het kampioenschap.” “Bedankt Erik. Maar het 
was kantje boord he?”  
 
Dit zou goed kunnen gebeuren op 13 mei als de competitie ten einde 
is. Maar vergeet het maar. Waarom? Ajax heeft miljoenen 
geïnvesteerd en dat moet er natuurlijk wel uitkomen en door 
voortdurend wedstrijden te verplaatsen  helpt de KNVB wel een 
beetje. In het verleden werden er toch ook geen wedstrijden 
verplaatst, omdat Nederlandse clubs Europa ingingen? Ze zijn 
tenslotte profs en moeten tegen een stootje kunnen waar ze dik voor 
betaald worden. 
 
Nu is het spel van PSV ook niet om over op te scheppen, maar dat ligt 
aan de buitenlandse trainer die de ploeg heeft. Ajax heeft ook nog een 
druk programma af te werken en is boven zijn kunnen uitgestoken 
tegen Real en heeft dat moeten bekopen met een nederlaag tegen AZ.  
Het zal spannend worden, maar mijn gevoel zegt dat PSV het dit jaar 
niet wordt.  Sorry voor de fans, maar het is niet anders.   
 
Het kunstgrasbeleid. Al jaren geven de clubs aan er niet graag op te 
spelen. Wat zeggen de bobo’s van de KNVB. EERST nog zeven 
commissies HUN LICHT ER OVER LATEN SCHIJNEN EN DAN NEMEN WE 
NOG GEEN BESLUIT!? Waarom toch, er zitten een paar mensen die de 
stoel veroverd hebben en deze moeilijk afstaan en nooit gevoetbald 
hebben, denk ik dan. Luister toch eens een keer naar de experts die er 
verstand van hebben en onderneem ACTIE.  
                                                                    (Lees verder op pagina 17.) 
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Impressies van de jaarvergadering (foto’s van Christ en Hans). 
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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         
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 17 

 
(Vervolg van pagina 13) 
 
De VAR. Hierover heb ik al het een en ander geschreven, maar ik wil 
er toch nog iets over kwijt. Het zal nog lang duren voordat ik er aan 
gewend ben. Nu is het nog niet om aan te zien. Een scheidsrechter die 
een wiskundig gebaar maakt op het veld. Zich laat beïnvloeden door 
een paar jongere collega’s  en dan toch een foute beslissing neemt 
door een strafschop wel of niet te geven, een doelpunt afkeurt 
vanwege buitenspel met een teen. Kortom: de VAR zal in de toekomst 
misschien zijn diensten bewijzen, maar zet er mensen neer die 
verstand hebben van dat mooie spel, van VOETBAL!!! 
 
Tot een volgende keer. 
 
 
 
De Mol 
 
 
 
 
 
********************************************************************                                  
 

 
 
 
 

https://www.covs.nl/
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Zoals de ouden floten… 
 
Ditmaal richten we ons op een Nederlandse topper van weleer: 
Charles George Rainier Corver, geboren in Leiden op 16 januari 1936. 
In het dagelijks leven was hij bijna 41 jaar verkoopleider van Heineken. 
Niet onbelangrijk: de toenmalige directeur van de brouwerij, Freddy 
Heineken, was een fervent voetballiefhebber en Corver kreeg altijd 
alle medewerking. In zijn vrije tijd was hij fractievoorzitter van de VVD 
in de gemeenteraad van Leidschendam en Voorburg (24 jaar). Hij 
kreeg de hoogste gemeentelijke onderscheiding, de Gouden Zwaan. 
 
Als scheidsrechter floot hij vier Europacupfinales en een finale in de 
strijd om de wereldbeker. Hij was voorts actief op twee EK's en twee 
WK's. Corver werd in 2000 door het weekblad Voetbal International 
uitgeroepen tot scheidsrechter van de eeuw. In totaal floot hij meer 
dan zevenhonderd wedstrijden. Hij beëindigde zijn 14-jarige loopbaan 
als arbiter in het profvoetbal in 1983. 
 
Een jaar eerder beleefde hij zijn grootste moment of fame, maar niet 
heus. In de halve finale van het toernooi om de wereldtitel leidde 
Corver West-Duitsland - Frankrijk. De Duitse doelman Harald 
Schumacher vloog bij het uitkomen met zijn heup onbesuisd op het 
hoofd van Patrick Battiston. De Fransman werd bewusteloos, met 
brancard, van het veld gedragen, met drie gebroken tanden, een 
gekneusde wervel, een zware hersenschudding en een haarscheurtje 
in de halswervel. Later raakte Battiston in coma, hij kon een half jaar 
niet voetballen. Corver was de botsing ontgaan, Schumacher bleef 
onbestraft. Hoe kon hij dit gemist hebben? Corver lette op het 
bewuste moment op het zachte schot van Battiston, dat hij net voor 
de klap nog met zijn linkervoet kon geven.  
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/16_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1936
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbalscheidsrechter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heineken_(brouwerij)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorburg_(Zuid-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits_voetbalelftal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_voetbalelftal
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„Ik volgde, net als iedereen in het stadion, de bal die net langs de goal 
hobbelde. Toen zag ik ineens een Fransman liggen. Ik ben toen 
onmiddellijk naar mijn grensrechter gerend, de Schot Valentine, en 
vroeg hem wat hij had gezien.” Het antwoord: not intentional, niet 
opzettelijk. Uiteindelijk zou West-Duitsland de finale halen en niet 
Frankrijk dat met 3-1 voor had gestaan en al vroeg een door Corver 
toegekende strafschop mocht benutten. Als hij de aanslag had gezien 
tijdens het duel, zou hij een penalty en een rode kaart hebben 
gegeven, zei Corver later in een interview. 
 

 
 
Misschien wel het meest pijnlijke moment in Corvers loopbaan. 
 
 
In het boek ‘100 jaar fluiten’ werd Corver als de meest succesvolle 
Nederlandse scheidsrechter aller tijden genoemd. Ga maar na: hij was 
zestien jaar lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, twee jaar 
voorzitter van de scheidsrechterscommissie en 22 jaar waarnemer  
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voor de UEFA, de FIFA en de KNVB. In 1983 werd hij gedecoreerd met 
de Gouden Speld en de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Tijdens de Bondsvergadering Betaald Voetbal van 
29 mei 2006 werd hij zelfs tot bondsridder gedecoreerd. Corver is 
verder erelid van Sales Management Association (SMA) en van het 
Voorburgse VSV Tonegido. Deze club werd overigens op 1 juli 2010 
opgeheven. Corver was er onder meer tien jaar aanvoerder van het 
eerste elftal, negen jaar voorzitter en trainer van de jeugdafdeling en 
vicevoorzitter hoofdbestuur. 
 
Anno 2018 ergert de oud-toparbiter zich aan spelers die 
scheidsrechters belagen. „Dat had mij niet gebeurd. Ik vind dat veel 
spelers in het betaald voetbal een beetje over het paard getild zijn. Dat 
was vroeger niet. Als Wim van Hanegem of Johan Cruijff eens 
vervelend tegen mij deden, zei ik: ik zal je nu een vermaning geven, 
maar de volgende keer is het afgelopen met je. Dan luisterden ze wel.” 
 
Hij vindt voor het leiden van wedstrijden vijf kenmerken erg  
belangrijk:  1. Goede spelregelkennis, 2. Conditioneel topfit zijn om de 
wedstrijd optimaal te volgen, 3. Autoriteit en persoonlijkheid hebben, 
4. De moed hebben om impopulaire beslissingen te nemen en 5. Geluk 
hebben met goede waarnemingen. “Het is belangrijk dat je niet 
arrogant bent, maar je moet wel met het idee het veld ingaan dat je er 
een goede wedstrijd van gaat maken. Je moet dus veel vertrouwen in 
jezelf hebben. Ik was nooit nerveus. Dat is natuurlijk ook in het 
werkende leven erg belangrijk om uit te stralen.” 
 
De nu 83-jarige Charles Corver en zijn vrouw wonen nog altijd in 
Leidschendam. Zij hebben een zoon, een dochter en vier 
kleinkinderen. 
 
Jos Halmans 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/UEFA
https://nl.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Voetbal_Bond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau
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For when it comes right down to it there's no use trying to pretend 
For when it gets right down to it there's no one really left to blame 
Blame it on me, you can blame it on me 
We're just sugar mice in the rain (1)        
 

Afwezig 
 
Dinsdagavond 19 december 2018 om 19.30 uur gaat het deuntje van 
mijn debieltje af. Dat gebeurt me weinig, want dat ding is nog niet 
geïntegreerd in mijn dagelijks leven. Hoewel mijn dochter er haar app 
op heeft gezet, zodat ik berichtjes kan versturen en ontvangen. Op 
zondag moet ik net als mijn schoenen mijn debieltje - ik veronderstel 
dat u begrijpt dat ik de digitale debiel ben - in mijn scheidsrechterstas 
stoppen. Want anders vergeet ik hem mee te nemen. 
 
Ik moet snel met mijn onhandige vingers over het apparaat glijden, 
want anders mis ik de oproep. En dat strelen over de glasplaat gaat me 
moeilijk af, zoals ik ook de telefonische oproep van Bart Clement over 
de afgelaste wedstrijd miste. Na een paar veegbewegingen kreeg ik 
Bart van Nulandia aan de lijn. De lijn staat nog voor de 
telefonische navelstreng van een ouderwetse 
telefoon met draad. “Ha, Bart,” zei ik op een Popie-
Jopietoon. “Je had mij ook proberen te bereiken.” 
Mijn vrolijk toontje verstomde, toen bleek dat hij op 
mij wachtte. Een man die op mij wacht, terwijl ik nog 
in de kast zit. Ik was uit het veld geslagen, dat de 
wedstrijd om 20.00 uur in Nuland zou beginnen. 
Stomverbaasd en de eerste reactie is: “Hoe kan dat 
nou? Had me maar op de hoogte gebracht.” “Ik dacht dat je door de 
KNVB op de hoogte was gebracht en je staat in het OP.” Voor de 
onwetenden onder u. OP staat voor Official Portal. 
Typisch een impulsieve reactie om mijn tekortkoming bij een ander te 
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leggen. Vervolgens excuseerde ik me. In overleg besloten, gezien de 
afstand Helmond-Nuland, dat Bart, volgens Bartje, op zoek gaat naar 
een vervanger. Uit het veld geslagen. Ik zit nog steeds in de 
ontkennende fase: “Hoe kan dat nou?” Inderdaad, ik sta aangesteld in 
mijn OP. Balen, want ik fluit zo graag. Opeens de associatie met een 
oud-columnist van dit blad, Joop Fluitgraag, van jaren geleden.  
 
Jezelf een fout vergeven is moeilijk. Mijn fout werd afgestraft door 
mezelf. Ik ben namelijk in de nacht al om 4.00 uur wakker en het maalt 
in mijn kop. Sowieso heb ik al een slaapprobleem, waar ik probeer 
geen probleem van te maken. Dus ik slik geen slaaptabletten, want van 
slaaptabletten word je slapeloos. Desondanks schrijven artsen ze vaak 
voor. Bij kortstondig gebruik is daar niets mis mee. Dat malen zet ik om 
en zet me nu aan het schrijven. Een primeur om zo snel na een 
gebeurtenis de pen in de hand te nemen. Nee, geen pen, maar traag 
tweevingerig op de toetsen drukken. Hoewel: door dat malen gaat het 
me vlot af. Ik ben slechts twee uurtjes aan het vingeren. Tijd voor een 
pauze om in het donker te gaan wandelen in de geboorte van de stad. 
De vroege werker op de fiets te zien stampen en de krantenjongen die 
de ellende van de wereld in de gleuven laat glijden. Associatie met de 
moordenaar-dichter Gerrit Achterberg: “De stad ontstaat/ Ik loop in 
haar geboorte/ met zoete ruggengraat// Een doffe perzikhuid/ van 
jonge ochtendvochten/ ligt op het asphalt uit// De schoenen aan mijn 
voeten/ geven een kusgeluid.”  (2) 
 
Ik ben behaaglijk thuis gebleven. De krantenjongen heeft mijn gleuf 
gevonden en op de voorpagina staat dat minder dan een kwart nog 
gelooft. De kerk is ingewisseld voor het geloof in de ideologie van het 
neoliberalisme. Hoewel gele hesjes knabbelen aan de haarvaten van 
de dictatuur van de kapitalisten, uit wier krenterige handen ik een  
boterham met beleg mag eten. En dan ben ik een bevoorrecht wezen 
in een wereld, waar de acht rijkste miljardairs evenveel bezitten als  
 
 



 23 

3,6 miljard armste mensen. De cynist in me: de mens krijgt wat hij 
verdient. 
 
We gaan weer verder. Mijn schuldgevoel zet ik om in actie, terwijl ik 
allesbehalve een activist ben. Ik belde ruim een half uur later op naar 
Bart om te vragen, of het hem gelukt is een vervanger te vinden. En 
het is hem gelukt. De een zijn dood, de ander zijn brood. Hoewel van 
die paar kruimels. Nou kruimels: ik kan er mijn masseuse van betalen, 
die op maandag mijn plekjes wel pijnlijk weet te vinden. “Fijn, Bart, 
dan zijn de spelers niet voor niets gekomen.” Eigenlijk denk ik, k*t, gaat 
de wedstrijd aan mijn neus voorbij. Raar toch, dat een door velen 
geliefd lichaamsdeel een negatieve betekenis heeft. Om terug te 
komen op dat Jopie-Popietoontje. Ik vroeg Bart om bevestiging: “Bart, 
jij houdt toch van symfonische rock?” Het kwartje viel ondanks dat 
kwartjes niet meer bestaan. “Oh, jij bent die scheids?”  
 
Een tijdje terug spraken Bart en ik in de bestuurskamer over het genre, 
dat in grootheid niet meer van deze tijd is. Wie heeft er van huidige 
bands gehoord als Anathema, IQ, Pendragon, Porcupine Tree en 
Riverside? In het wereldje zijn dit bekende bands. Laat staan gehoord 
van bands als Also Eden, Airbag, Antimatter, Believe, Collage, de 
Somerense band Day Six, Galahad, Gazpacho, Iona, Katatonia, 
Nosound, Pain Of Salvation, Pallas, Poor Genetic Material, Quidam en 
Satellite.  De hoogtijdagen lagen in de jaren zeventig met bekende  
bands als Camel (ons lid Peter Houdijk is weg van het album Harbour 
Of Tears), Genesis,  Jethro Tull, Mike Oldfield, Pink Floyd, The Moody 
Blues en Yes.  In  Nederland timmerden in de eind jaren zestig en de 
jaren zeventig Alquin, Brainbox, Earth&Fire, Ekseption, Focus, Group 
1850, Kayak, Solution en Supersister aan de weg. Met de 
punkbeweging verdween de symfonische rock uit de tijdgeest. Even 
was er eind jaren tachtig een opleving met de populariteit van 
Marillion.  De gezamenlijke belangstelling maakte van Bart een 
openhartig man.  
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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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Met Pallas zing ik: “Who’s to blame?” Zijn er verzachtende 
omstandigheden dat ik niet op mijn OP gekeken heb? Jazeker, zegt de 
advocaat. Ik krijg altijd per email een melding van een aanstelling. 
Vreemd genoeg ditmaal niet. Zo kreeg ik wel bericht van een 
aanstelling op 20 januari. Voor mij geen reden om naar het OP te gaan, 
want in de email staat welke wedstrijd. Je hebt de OP dan alleen nodig 
voor details als bijvoorbeeld wedstrijdtenue en adres. Wie verwacht 
twee dagen na een afgelaste wedstrijd en een week vóór  Kerst een 
wedstrijd? Dus geen aanleiding voor mij om zonder email het OP te 
bezoeken.  
 
Lezer, u bent de rechter. Hoeveel schuld draagt onze Bond ik en 
hoeveel ik? Valt dit in procenten uit te drukken? Wanneer onze Bond, 
zoals altijd, een email gestuurd had, dan was ik op de hoogte geweest 
en had ik de wedstrijd in Nuland gefloten. Of had ik als scheids ieder 
uur van de dag op mijn OP moeten kijken? En ter zelfverdediging: is 
een email juist niet van belang bij een aanstelling binnen twee dagen?  
 
Stan Teuben, wie kent dit jonge talent uit Aarle-Rixtel niet?  Stan was 
de jongste debuterende scheidsrechter in het betaalde voetbal. Op 21 
jarige-leeftijd maakte hij zijn entree bij Telstar - FC Dordrecht. Zijn 
vader, Tjapko, heeft ruim een kwart eeuw geleden vijf jaar voor mijn 
blauwwitte helden gespeeld. Geregeld heb ik in oefenwedstrijden FC 
Eindhoven gefloten. Tjapko was een sportieve speler, vriendelijk en  
persoonlijk tegen de scheids. Ik denk niet dat hij vaak geel gescoord  
heeft, ofschoon zijn positie centraal in de verdediging was. Wellicht te 
netjes voor het betaalde voetbal, waardoor hij mogelijk de eredivisie 
niet heeft gehaald. Tjapko gaat vaak met zijn zoon mee. Het kennen 
van de klappen van de zweep werkt in het voordeel. Zo vader, zo zoon. 
Dan zal hij ook wel fatsoenlijk zijn. En Stan reageert onmiddellijk en 
persoonlijk. Stan is in dienst van onze Bond en behartigt de 
aanstellingen. Ik heb hem op de hoogte gebracht.  
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Nee, ik heb niet met de karwats gehad. Een persoonlijke reactie van 
Stan, een bevestiging van mijn gedachten of een cirkelredenering?  
 
Jur Wijsman 
 
(1) Engelse tekst van Fish uit de song Sugar Mice van het vierde en 
laatste album met Fish in Marillion van het album Clutching At Straws 
uit 1987. 
(2) Deelcitaat van Gerrit Achterberg uit het gedicht Typiste van de 
bundel Energie uit 1946.                   
 

 

Postzegelcollectie gratis af te halen  
 
Vanaf de jaren zeventig verzamelde       
Martien Swinkels een jaar of twintig 
Nederlandse (on)gestempelde postze- 
gels. Je kunt ze niet meer gebruiken,  
maar een filatelist zal er best blij mee 
zijn. De albums kunnen gratis worden 
opgehaald bij Martin. Zijn telefoon- 
nummer is bij de redactie bekend, 
hierbij zijn mailadres: m.swinkels899 
@upcmail.nl. Alleen COVS-leden die  
serieus geïnteresseerd zijn, en dus 
geen handelaars, kunnen  
met Martin contact opnemen. De  
collectie bevat ook postzegelmapjes. 
 
Op de foto een pagina uit één van de  
albums met de zorgvuldige gespaarde 
en bewaarde zegels. 
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  ACTIVITEITENAGENDA  
      
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.  
   
   Paasbingo, 12 april, De Stip: 20.00 uur.   
    
   Pubquiz, 10 mei, De Stip: 20.00 uur.    
   
   Seizoensafsluiting, 15 juni, De Stip: 16.30 uur. 
 
   Wandeling, 27 juni: 14.00 uur. 
 
   **************************************************** 
    

   Uitslag wedstrijd Hard gras 
 
   Een gratis jaarabonnement van Hard gras winnen. Dat wilden veel  
   lezers van Arbitraal. Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn.  
   Maar eerst de antwoorden: 1. Robert ‘loopvermogen’ Wurtz, 2. 
   Jack ‘slagerszoon’ Taylor en 3. Nicolae ‘PSV-finale’ Rainea. Na loting  
   is Nick Ooms als winnaar uit de bus gekomen. Hij kan zich  
   verkneukelen op een jaar gratis Hard gras lezen, Nick proficiat!     
    
   Voor de verliezers: een abonnement nemen is echt niet duur en het  
   geld waard, dat blijkt wel uit de recensies in dit blad! 
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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 of 040 - 2422887 
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres     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  
 
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk en Anton Bogers                
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
    Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Rob Hutjens 
Commerciële commissie Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
   Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks               040- 2417637 
 
 

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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