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  46e JAARGANG, NUMMER 2 – MAART/APRIL 2021 

  Dansen in de regen 

Het blijft behelpen en vooral oppassen in deze  
Coronatijden. Jammer, maar wees blij dat je in ieder geval 
kunt trainen, althans voor degenen die zich hier prettig 
bij voelen. Maar er zijn ook collega’s die het om wat  
voor reden minder goed hebben getroffen. Die beduidend 
minder contact (mogen) hebben. Laten we het beste 
voor hen hopen.  

Voor iedereen die het (even) niet ziet zitten, wil ik bij 
deze een uitspraak voorleggen van Quinty Trustfull. 
Inderdaad, één van de vrouwen die immer vrolijk Koffietijd 
presenteren en de echtgenote van ex-profvoetballer 
Orlando: “Je kunt eindeloos wachten tot de zon gaat  
schijnen, maar je kunt ook dansen als het regent.” 

En anders duik eens in deze Arbitraal. Veel leesplezier 
en inspiratie gewenst! 

De hoofdredactie.  
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Van de voorzitter 
 
Nog even volhouden 
 
Ik kreeg vorige week van mijn zoon een appje: “De regering ziet 
versoepelingen aan de horizon.” Mijn eerste gedachte was positief, 
zou er op korte termijn dan toch meer mogen? Tot hij snel daarna er 
achteraan stuurde: “De definitie van horizon: Denkbeeldige lijn in de 
verte. Trekt zich terug naarmate men dichterbij komt.” Het bleek een 
grap te zijn! Maar wel een die misschien wel de spijker op zijn kop 
slaat. Om met de woorden van het zangduo Suzanne & Free: “Het 
duurt te lang.” 
 
Gelukkig was er toch wel positief nieuws de afgelopen weken. Leden 
onder 27 mochten vanaf begin maart weer trainen, wat we direct 
hebben aangegrepen om hen die kans te bieden. Korte tijd later, 
vanaf 16 maart, gold dat ook voor de oudere leden. Wel trainen de 
27-plussers met door de overheid opgelegde restricties. We trainen 
nu in groepjes van vier personen (de bubbel), met minimaal 1,5 
meter afstand en iedereen blijft in zijn eigen bubbel. Maar we 
kunnen in ieder geval weer trainen.  
 
Het was voor mij even wennen om op het veld te staan. De motivatie 
was de laatste weken ver te zoeken, heb dan ook weinig gesport. 
Gelukkig is, nu we weer in groepsverband trainen, de zin snel 
teruggekomen en gaan we er voor om goed voorbereid te zijn op het 
nieuwe seizoen. Wel was het nog even wennen aan de restricties. 
Het ging de eerste keren nog niet helemaal volgens de protocollen. 
Toch vinden we het enorm belangrijk dat we kunnen zorgen voor een 
veilig sportklimaat voor iedereen. Daarom zijn we streng op de regels 
en houden we er ons strikt aan, of we er nu wel of niet achter staan. 
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De KNVB heeft laten weten dat er geen promotie/degradatie plaats 
gaat vinden. Zowel de teams als de scheidsrechters komen volgend 
seizoen uit op hetzelfde niveau. Voor de collega’s met ambitie 
natuurlijk jammer, voor anderen betekent het een jaartje extra in de 
groep en geen degradatie. Het is wel een begrijpelijke beslissing, 
omdat er met de beperkte data die er is onvoldoende onderbouwde 
beslissingen genomen kunnen worden. 
 
Als we weer snel aan het spelen toe komen heeft de KNVB de 
Regiocup bedacht, maar als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat 
we voor het zomerreces niet meer aan voetballen in 
wedstrijdverband toe komen. We kunnen niet in één keer weer 
beginnen met wedstijden zonder een gedegen voorbereiding. Dat 
kan leiden tot veel blessures. 
 
Onder de leden van COVS Nederland is een onderzoek gedaan (ruim 
1000 reacties) over hoe we tegen ons vak als scheidsrechter aan 
kijken. Een interessant onderzoek met reacties over reisafstand, 
aanschaffen van kleding, begeleiding, wedstrijdgedrag, sociale media 
etc. Interessant om een keer door te lezen. Het onderzoek is te 
vinden op de website van COVS Nederland (www.covs.nl). 
 
Waarom niet op onze eigen website vraag je je misschien af. Door 
een onverwachte ziekenhuisopname van onze webmaster Anton 
Bogers kunnen we de website tijdelijk niet aanpassen. We hopen dat 
we dat op korte termijn wel weer mogelijk is zodat we dit soort 
nieuwsberichten kunnen plaatsen. 
 
Rest mij nog iedereen een goede gezondheid te wensen en een snelle 
vaccinatie zodat we weer (grotendeels) terug kunnen naar het oude 
normaal. 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten.                                                               
   

http://www.covs.nl/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 (63) 
 
Dit stukje schreef ik ruim voor de coronapandemie. Het gaat – deels - 
over Job (*). Zijn verhaal  raakte me. In een tijd waarin op de 
voetbalvelden en langs de lijn  racisme, schelden, dreigen en 
bedreigen de normale gang van zaken dreigt te gaan worden. Hoe 
lang gaat het nog goed? Maar goed, het verhaal van Job, daar wil ik 
het in deze ‘De wedstrijd waar ik was’ over hebben. 
 
Job is twaalf jaar. Hij kent woorden als tyfushoer en kankerlul niet. 
Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet. Hij vindt mensen 
leuk en lief. Job snapt niet wat homo is, laat staan dat hij weet waar 
hetero voor staat. Hij maakt evenmin onderscheid tussen rijk, arm, 
dik, dun, zwart, wit, tokkie of elite. Job kijkt op niemand neer. Vanuit 
zijn rolstoel zou hij dat trouwens niet eens kunnen. Aan zijn hemel 
schijnt de zon of het regent. Job zegt sorry als hij je per ongeluk pijn 
heeft gedaan en dankjewel als je hem helpt. Hij toont altijd 
belangstelling door je te vragen “Hoe is het met je?” Kijkt hij voetbal 
op tv dan juicht hij bij ieder doelpunt, ongeacht de clubkleuren.  
 
Job is kampioen in het delen van blijdschap. Het veld oprennen zou 
hij niet kunnen – vanwege die rolstoel. Spelers slaan al helemaal niet, 
hij heeft een te lage spierspanning. Job moet altijd wachten: op zijn 
eten, op de taxi, op een nieuwe rolstoel. Toch voelt hij zich nooit 
tekortgedaan. Zal nimmer klagen. Wijst niet verongelijkt naar 
mensen die het beter hebben. Is onbekend met begrippen als 
jaloezie, misgunnen en kwaadspreken. Job geeft niet anderen de 
schuld en wenst niemand dood op sociale media. En dan noemen we 
hem verstandelijk beperkt. 
 
Zelf krijg ik, als niet-fluitist in mijn functie als begeleider, nog wel  
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eens de ‘beste wensen’ van mensen die niet (of toch wel?) 
verstandelijk beperkt zijn. Zoals een allervriendelijkst “Zal ik die  
rotkop van jou eens in elkaar rammen.” Of ook een leuke: “Flikker 
toch op met je pen en papier.” En die speler die na een afgekeurd 
doelpunt naar mij toeliep en op een afstand van 10 centimeter zijn 
gezicht bijna tegen het mijne duwde met een welgemeend “Vuile 
klootzak, ik haat mensen zoals jij.” Kennelijk was het mijn schuld dat 
hij een rode kaart had gekregen, omdat hij na zijn afgekeurde 
doelpunt de scheidsrechter luidkeels toebeet “Ouwe kuthomo, waar 
ben jij nou mee bezig man?!” 
 
Welnu, ik kan nog wel een A4-tje vullen met liefkozingen aan zowel 
het adres van scheidsrechters als dat van mij die niet hoog scoren in 
de ranglijst ‘het is weer fijn langs de lijn’. Tenzij je het cynisch 
bedoelt, ja, dan voeren ze de hitparade wel aan. 
 
Laat ik hier overigens aan toevoegen dat het bij veruit de meeste 
wedstrijden wel gewoon goed gaat. Heel goed zelfs! Dan is er een 
prima verstandhouding en is er over en weer respect, ook naar de 
arbiter van dienst. Spelers helpen elkaar overeind als ze ongelukkig 
met elkaar in botsing zijn gekomen, de bal wordt netjes naar de 
tegenstander teruggespeeld als die buiten de lijnen is geschoten na 
een blessure. Grensjagers bewaken de lijn naar eer en geweten en 
trainers coachen hun spelers om die er beter van te laten worden. 
Het publiek gedraagt zich onberispelijk en de scheidsrechter is een 
graag geziene gast. 
 
(*) Het deel over Job is ontleend aan een column van Annemarie 
Haverkamp uit 2016 die ik onlangs bij toeval onder ogen kreeg. Daar 
heb ik mijn eigen beleving en ervaringen aan toegevoegd. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Hands  
 
Voor het vaststellen van overtredingen m.b.t. hands, is de 
bovengrens van de arm in lijn met de onderkant van de oksel. Het is 
een overtreding als een speler:  
• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het 
bewegen van de hand of arm richting de bal;  
• scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand 
of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de 
doelverdediger;  
• nadat de bal zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van 
een ploeggenoot, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt en vervolgens 
direct daarop:  
• scoort in het doel van de tegenpartij  
• een scoringskans creëert 
de bal met hand of arm raakt als: 
• de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt;  
• de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij de speler de bal 
opzettelijk speelt die vervolgens de hand of arm raakt. 
Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de 
hand of arm van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt 
van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij 
zijnde, speler. Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is 
het geen overtreding als de bal de hand of arm van een speler 
raakt:  
• rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) 
van de speler;  
• rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van 
een andere, dichtbij zijnde, speler;  
• als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en  
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het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt;  
• als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond 
bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of 
verticaal van het lichaam af uitgestrekt. Buiten het strafschopgebied 
gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot 
het spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere 
spelers. Als de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied de 
bal met hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt 
een indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf. 
Echter, als de overtreding het spelen van de bal voor de tweede keer 
is (met of zonder de hand/arm) na een spelhervatting, voordat deze 
wordt geraakt door een andere speler, dan moet de doelverdediger 
worden bestraft als de overtreding een veelbelovende aanval 
onderbreekt of de tegenstander of de tegenpartij een doelpunt of 
een duidelijke scoringskans ontneemt. 
 
“Hallo met Olga Commandeur.”  
“Ja hier met Toon Gerbrands van PSV. Kan ik je even spreken?” 
“Waarover Toon?” 
“Nou, ik wil dat je als je tijd hebt, gymnastiekles gaat geven aan het 
elftal van ons. Het moet dan wel op het nummer Hoofd, schouder 
knie en teen. Dan kunnen ze in de wedstrijd geen hands meer maken. 
Tevens kun je ze buiten training geven met de handen op de rug om 
te leren lopen en te springen en dan fatsoenlijk neer te komen op de 
grond zonder geblesseerd te raken.” 
“Eh Toon, je vraagt nogal veel, maar ik kan het natuurlijk proberen. Ik 
heb al meer voetbalclubs aan de lijn gehad met dit verzoek. Ik zal 
kijken wat ik kan doen. Dit zou zo maar eens kunnen gebeuren in de 
toekomst met de clubs. Waarom?” 
“Nou, de regels voor hands zijn zo moeilijk gemaakt door de FIFA dat 
je ze drie keer moet lezen wil je deze snappen.”  
 
Door de coronatijd hebben de mensen op kantoor die nooit een bal  
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aangeraakt hebben en niet weten of deze rond of vierkant is deze 
nieuwe regel verzonnen. Belachelijk. Voetballers wordt het op deze 
manier zeer moeilijk gemaakt om voetbal te spelen. Opzettelijk bal 
tegen arm aanschieten van speler in het strafschopgebied gaat veel 
gebeuren om een penalty uit te lokken, denk ik zo dan. Dus heren 
scheidsrechters blijf alert.     
 
Bij de scheidsrechtersopleidingen in het amateurvoetbal moet er veel 
aandacht aan besteed worden om deze regel goed uit te leggen. 
Anders wordt het moeilijk op het veld, vooral in de lagere klassen.  
Volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond vormen deze nieuwe 
handsregels een grijs gebied. Dus heren en dames scheidsrechters: 
maak er geen potje van en lees deze regel goed door. En geen eigen 
willekeur graag. Laat de VAR hier ingrijpen, voorkomt boosheid.  
 
Iets anders. Kunt u het zich nog herinneren? Dat moment in de 
topper tussen PSV en Ajax waarop Lisandro Martínez op een been 
van Eran Zahavi ging staan? De VAR let niet op en gaat koffie of thee 
drinken. Hierdoor ontstaat een situatie die over het hoofd gezien 
wordt. Volgens Van Egmond was het geel (natrappen was vroeger 
rood). Deze overtredingen hebben we vaker gezien en het was geen 
stampen op het been of voet en daardoor geel, wat overigens ook 
niet werd gegeven. De VAR hoefde niet in te grijpen. Juist wel bij zo 
een situatie, vind ik. Niets GEVEN was fout. Als je de beelden ziet, 
had de overtreding makkelijk waargenomen kunnen worden. Maar 
waarom er dan niet werd opgetreden? Zo zie je  maar, het begint er 
op te lijken dat er één club kampioen moet worden in de eredivisie. 
Want er is in meer wedstrijden iets aan de hand geweest, zoals we 
weten, en niet alleen bij PSV. Je moest de supporters eens horen 
toen Ajax uitgeschakeld werd door een scheidsrechtelijke dwaling in 
de Champions-Leaguewedstrijd tegen Chelsea. Dat kon niet en mocht 
niet voorkomen. Maar wat gebeurt er hier in Nederland door onze 
Topscheidsrechters? Verstandig zou het zijn om buitenlandse  
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neutrale scheidsrechters op topwedstrijden te zetten. Voorkomt 
misschien een hoop ellende. 
 
Is scheidsrechter zijn nog wel een leuke hobby? Ik vraag het me af 
door al die aangepaste regels!!! 
 
Dit was het voor deze keer.  

De mol 
 

 
Opzettelijk of onopzettelijk? Strafmaat? 
 
Ik ben bijzonder verbaasd over de spelregels en de uitleg hiervan. 
Hier onder een paar voorbeelden ter illustratie: 
 
Voorbeeld 1: eerder dit seizoen probeerde PSV’er Ryan Thomas in de 
thuiswedstrijd tegen AZ de bal te beschermen door zijn voet over de 
bal heen te zetten. Dit valt verkeerd uit en hij komt op de voet 
terecht van een tegenstander (Calvin Stengs). Ondanks dat het 
onbewust en onopzettelijk gebeurt krijgt Thomas op aanraden van de 
VAR de rode kaart getoond, met als uitleg dat hij het “risico neemt” 
om zijn tegenstander te blesseren. 
 
Voorbeeld 2: in de wedstrijd PSV – Ajax gaat Ajacied Lisandro  
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Martínez op de voet staan van Eran Zahavi. Natuurlijk had de PSV- 
aanvaller de bal moeten laten liggen en niet nog een tikje moeten 
geven, maar daarna gaat Martínez bewust en opzettelijk op zijn voet  
staan. Ondanks dat het bewust en opzettelijk gebeurt volgt er geen 
actie van de VAR om in te grijpen, geen kaart en/of bestraffing van de 
speler van Ajax. De uitleg hierbij achteraf vanuit het Hoofd 
scheidsrechterszaken van de KNVB (de heer Van Egmond) is dat het 
slechts een licht contact was waar conform de regels (IFAB) slechts 
een gele kaart op zijn plaats zou zijn, omdat er geringe kans/risico 
zou zijn op een (ernstige?) blessure. 
 
Dus is de conclusie hieruit: op het moment dat je onbewust en 
onopzettelijk op iemands voet gaat staan neem je het risico om 
iemand te blesseren en krijg je een rode kaart getoond en op het 
moment dat je bewust en opzettelijk op iemands voet gaat staan, 
krijg je slechts maximaal een gele kaart getoond.  
 
Dit is de omgekeerde wereld van hoe een scheidsrechter eigenlijk zou 
moeten handelen en is ook niet uit te leggen aan jeugd- en 
amateurvoetballers die dit ook allemaal op tv voorbij zien komen.  
Zijn de regels in het huidige voetbal, voor dit soort voorbeelden, zo 
aan veranderingen onderhevig dat ze voor niemand meer duidelijk 
zijn, of speelt er een ander fenomeen in bovenstaande voorbeelden? 
In het laatste geval mag men gerede twijfels hebben over de kwaliteit 
van het Hoofd scheidsrechterszaken van de KNVB en zijn staf om hier 
paal en perk aan te stellen. 
 
Ron Ramaekers 
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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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Corona, wat een jaar! 
 
In december 2020 vroegen we onze leden hun ervaringen met 
Corona op papier te zetten. Die hebben we toen geplaatst, zoals we 
ook in ons eerste nummer van dit jaar van collega’s een persoonlijk 
reactie hebben geplaatst. In deze editie zetten we de serie door, te 
beginnen met een bijdrage die Anton schreef toen de 
kappersbranche in ons land nog op slot zat en die in België (even) wel 
open mocht. Mocht je overigens zin hebben om voor Arbitraal 3 een 
al dan niet ‘Corona-gerelateerde’ bijdrage in te willen sturen: gewoon 
doen.  
 

Naar de kapper! 

 

De kappers zijn gesloten zult u denken, dus dat gaat niet 

in de huidige lockdown-periode. Maar na ruim twee 

maanden vond ik het tijd worden iets aan mijn kapsel te 

doen. Mijn eigen kapper gebeld, maar die deed niet aan 

thuiswerken en uit solidariteit met zijn collega’s wilde 

hij ook geen uitzondering maken. 

 

Begin februari werd bekend dat Belgische kappers vanaf 

13 februari weer mochten beginnen. Wel op afspraak, 

met medisch mondkapje en buiten wachten tot je aan 

de beurt bent. Nu ben ik enigszins bekend bij onze 

zuiderburen, heb er een tijd gewoond (weekenden) en ga 

er geregeld voetbalwedstrijden bezoeken zoals bij 

Esperanza Pelt dat in de derde Nationale speelt. (Pelt is 

een fusiegemeente van Overpelt en Neerpelt). Via een 

kennis op het werk (woonachtig te Neerpelt) kwam ik 

aan het adres van kapper Franky in het naburige Achel, 

ongeveer 7 kilometer onder Valkenswaard. Franky gebeld 

en een afspraak gemaakt voor woensdag 17 februari in  
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de namiddag. Toevallig of niet, een uur later lees ik op  

Omroep Brabant een artikel van onze hoofdredacteur 

Hans: 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3340857/ga-niet-

in-belgie-naar-de-kapper-belangenclub-wil-

grenscontroles-om-brabanders-te-weren 

 

Ondanks de waarschuwende woorden en na een belletje 

met Franky toch doorgezet. Tevoren een route 

uitgestippeld om de kans op politiecontroles te 

minimaliseren (binnendoor via de Achelse Kluis en een 

industrieterrein) en voorgenomen mijn auto niet voor de 

kapperszaak te parkeren. Zo gezegd zo gedaan en de 17e 

vertrokken, mijn auto achter de kerk in Achel 

geparkeerd en het laatste stuk te voet afgelegd. 

Resultaat: Franky blij, ik tevreden, geknipt met zijlijn, 

niet geschoren en geen gendarme gezien! 

 
Anton Bogers 

 

Het regent, het hagelt, het waait hard, wolken vliegen 

voorbij alsof ze achterna worden gezeten. En die zon? 

Die laat zich slechts lafjes zien. Het lijkt wel herfst, 

terwijl de Goede Week toen nog moest beginnen. Het 

had de dag kunnen worden die je wist dat zou komen. 

De dag dat ik eindelijk weer de wei in kon. Niet om 

madeliefjes te plukken, kievitseieren te rapen laat staan 

om twee kontjes te hoog wat te ondernemen. Nee, om 

een wedstrijd te kunnen fluiten. Voor het eerst sinds 

eind september. Mijn hele weekend was erop afgestemd. 

Ik moest zelfs één van mijn liefste collega’s nee 

verkopen toen ze me vroeg of ik juist die dag haar dienst 

wilde overnemen. Haar hond was geopereerd en bezorgde 

haar al dagen slechte nachten en dan moest ze die 

ochtend ook nog vroeg op om te gaan werken. Ik had  

 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3340857/ga-niet-in-belgie-naar-de-kapper-belangenclub-wil-grenscontroles-om-brabanders-te-weren
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3340857/ga-niet-in-belgie-naar-de-kapper-belangenclub-wil-grenscontroles-om-brabanders-te-weren
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3340857/ga-niet-in-belgie-naar-de-kapper-belangenclub-wil-grenscontroles-om-brabanders-te-weren
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echter een aanstelling op zak, weliswaar voor een  

vriendschappelijke wedstrijd, maar ik kon toch moeilijk 

de scheidsrechterscoördinator laten vallen. Sorry, Karin. 

Dus ging ik ’s ochtends wat vroeger dan normaal 

boodschappen doen, pakte mijn spullen, controleerde of 

ik echt alles in mijn sporttas had gestopt en stapte in de 

auto. Een kwartier later reed ik het sportpark tegemoet 

waar ik eindelijk weer mocht fluiten. Maar was ik te 

vroeg? Er stonden zo weinig auto’s in de parkeervakken 

en op de accommodatie was het zo angstig leeg dat ik 

begon te twijfelen. Ik liep om het clubhuis waar één van 

de vrijwilligers die met de vereniging moeten zijn 

getrouwd, net op dat moment een deur opendeed. Hij 

keek me verrast aan. Ook met een blik van ‘wat doe jij 

hier?’ Nog voor ik hem iets kon vragen zei-ie, vragend 

naar de bekende weg: “Hebben ze jou niet gebeld?” Nee 

dus en eigenlijk had ik het kunnen weten: het veld was 

door de nattigheid van de afgelopen dagen onbespeelbaar 

geworden. Hoezo van de regen in de drup? 

 

Gelukkig kon ik me binnen een dag op iets anders 

verkneukelen: de hervatting van de trainingen bij De 

Stip. Ook voor de 27-plussers. Die ging gelukkig wel door 

en de regen voelde ineens weldadig aan. Van tevoren 

vroeg ik me af hoe het zou zijn om me weer te (moeten) 

onderwerpen aan een trainer, in plaats van al die 

individuele activiteiten die ik de afgelopen maanden 

ontplooide. Nou, het was fijn en voelde binnen de 

kortste keren ouderwets aan. Nou ja, behoudens die 

anderhalve meter. Maar we weten onderhand niet beter. 

 

Hans Janssen 

 

Iets meer dan een jaar geleden mocht Michael 

Eijgelsheim van het ene op het andere moment zijn  
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debuut maken als scheidsrechter in de Keuken Kampioen 

Divisie. Een opmaat naar meer? Helaas, ook voor onze 

collega uit Oirschot was Corona spelbreker, maar zijn 

enthousiasme heeft er niet onder geleden.  

 

“Fluiten in het betaald voetbal blijft mijn hoofddoel. Dat 

betekent dus in eerste instantie de Keuken Kampioen 

Divisie. Daarna kijk ik verder, maar ooit zou ik graag de 

stap naar de eredivisie willen maken”, steekt Michael 

(25) zijn immer brandende ambitie niet onder stoelen of 

banken. 

 

Terug naar die vrijdagavond in februari in Dordrecht 

waar hij in de voetsporen trad van ons voormalig COVS-

lid Merlijn Gerritsen. Kevin Blom was weliswaar 

begonnen aan de competitiewedstrijd tussen FC 

Dordrecht en De Graafschap, maar in de rust haakte hij 

geblesseerd af en mocht Michael, die als vierde official 

was aangesteld, hem aflossen. Je zou het gekscherend 

een cadeautje kunnen noemen, want Blom was die dag 

jarig. Maar de ervaren prof kon echt niet verder. 

 

Wat Michael ervan heeft geleerd? ”Het voornaamste is 

eigenlijk dat ik, als ik nogmaals in zo’n situatie zou 

komen, niet zo zenuwachtig zou moeten zijn. Je druk 

maken heeft geen zin, maar dat doe je toch in zo’n 

situatie. Deze ervaring neem ik mee waardoor het me de 

volgende keer makkelijker af zou gaan.” Toch ontving hij 

na afloop overwegend positieve berichten. “Ik kreeg 

ontzettend veel leuke reacties. Van vrienden en familie 

en daarnaast van veel collegascheidsrechters. Het was 

dat weekend ook carnaval en veel bekenden die ik 

tegenkwam hadden me op tv gezien.” 

 

“Een (halve) wedstrijd op dat niveau is natuurlijk super!  

 



 17 

 

Betaald voetbal gefloten, dat kan niet iedereen zeggen.  

Maar ik vind dat een wedstrijd in de Tweede of 

Derde Divisie  zeker net zo leuk kan zijn!” 

 

Het was tevens één van de laatste optredens van 

Michael dat jaar. Corona vergalde zowel vorig als dit 

seizoen het voetbalplezier van velen. “Voor mijn 

ontwikkeling is het natuurlijk niet best geweest. Ik heb 

sinds oktober slechts vier wedstrijden gefloten. Om je 

goed te kunnen ontwikkelen heb je wedstrijden nodig. In 

oktober werd de competitie dus stilgelegd en dan denk 

je, het zal na de jaarwisseling wel weer op gang komen. 

Helaas.” 

 

“Uiteindelijk heb ik dit seizoen in totaal elf wedstrijden 

gefloten, waarvan drie in de Tweede Divisie, één in de 

Derde divisie en één in het KNVB-Bekertoernooi. 

Daarnaast heb ik vier oefenduels mogen fluiten en 

tweemaal een wedstrijd tussen teams die uitkomen in 

de Eredivisie vrouwen. Ik word toch wel twee tot drie 

keer per maand aangesteld als vierde official. Verder 

komt er af en toe een oefenwedstrijd of een 

vrouwenwedstrijd voorbij. Veel is het niet, maar ik ben 

blij dat het nog tenminste iets is.” 

 

Maar hoe saai is het om dit te moeten doen voor nog 

minder dan anderhalve man en een paardenkop? “In een 

vol sportpark fluiten is natuurlijk leuker dan in een 

matig gevuld stadion. Dat publiek miste ik dan ook wel. 

Met alle emotie, vuurwerk vooraf, spanning en positieve 

aanmoedigingen. Desondanks ben ik blij met elke 

wedstrijd die ik heb mogen fluiten.”   

 

Ondertussen zit het arbitraal talent niet stil. “Ik heb 

sinds ruim twee jaar een eigen bedrijf: ME Training Sport  
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Michael Eijgelsheim (eigen foto). 

 

& Voeding. We trainen mensen, begeleiden ze met 

voeding op weg naar een gezondere levensstijl. Het kan 

voor elk doel zijn: afvallen, aankomen, meer conditie, 

meer spiermassa, meer zelfvertrouwen, rugklachten 

verminderen, etc. Mijn doelgroep is heel divers: van jong 

tot oud, van beginnende sporters tot topsporters. Het 

loopt zelfs tijdens de coronaperiode enorm goed. Als de 

lockdown voorbij is zal het behoorlijk druk worden.” 

 

 

Tot slot: wanneer gaat hij weer een wedstrijd fluiten in 

de Keuken Kampioen Divisie? “Dat kan ik nog niet 

zeggen, maar ik hoop dat het nog een keer gebeurt.” En 

dat hopen wij ook. 

 

Hans Janssen 

 



 19 

 
We mogen weer 
 
Na enkele weken, maanden zelfs, mocht het weer. COVS Eindhoven 
mocht eindelijk trainen op het eigen, vertrouwde veld. Op dinsdag 9 
maart was het de beurt aan de leden onder de 27 jaar. Onder leiding 
van ‘good old’ Hans werd door vier man sterk getraind. Helaas moest 
dit wel in het donker gebeuren, omdat de gemeente het slot van de 
verlichting vervangen had. Gelukkig kon er met het licht van de 
omliggende velden fanatiek door deze jeugdige leden getraind. 
 
Gelukkig mocht de week erna iedereen weer trainen. Wel even 
wennen, je vooraf aanmelden voor een training. Dit uiteraard om 
niet te veel mensen op het veld te krijgen. Training twee ging een 
stuk beter, omdat inmiddels de nieuwe sleutel voor verlichting 
verkregen is. Na twee trainingen bleek toch dat licht een fijne 
voorziening is voor een trainingsveld. 
 
Onder leiding van Hans en Eric konden twaalf leden weer volop 
trainen en werd als vanouds gezwoegd. Vooraf werd de groep in 
vieren verdeeld, zodat het niet te druk wordt op delen van het veld. 
Het is uiteraard wennen dat er in groepen wordt getraind en dat je 
binnen je ‘bubbel’ moet blijven. Toch noodzakelijk om het 
coronavirus buiten de deur te houden, dus uitermate nuttig dat dit 
wordt gedaan. Het was tijdens de training vooral te merken dat de 
sfeer gelijk goed was en iedereen blij was om te kunnen trainen. We 
hopen dit voorlopig zo door te zetten en op deze manier te blijven 
trainen. Interesse?! Meld je aan zoals in de mail is beschreven. 
 
Tot op de volgende training! 
 
Lennart Geertsen 
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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. 
Deze keer is het de beurt aan Jos Halmans. Wie volgt zijn 
voorbeeld? 
 
In die jaren werden de grensrechters voor het beroemde Ir. Otten-
jeugdtoernooi van PSV aangesteld door hoofdzakelijk de COVS 
Eindhoven e.o. Een paar keer heb ik als grensrechter mogen genieten 
van de sfeer, de grote belangstelling en het hoge niveau van dit 
toernooi. Hoewel er toen meer Nederlandse deelnemers waren dan 
clubs van ver over de grens zoals tegenwoordig het geval is. Zo had 
FC (toen nog EVV) Eindhoven altijd een bijzonder sterk team dat elk 
jaar wel mee wist te dingen om de kopposities. 
 
Tijdens één van die jaren vlagde ik bij Piet van de Putte, toen 
scheidsrechter in de Eerste divisie, de huidige Keuken Kampioen 
divisie. Tot mijn spijt is me echter ontschoten wie de andere assistent 
was, wel weet ik dat we een prima arbitraal trio vormden. Als 
beloning mochten we dan ook de 'kleine finale', de wedstrijd om de 
derde plaats, leiden. Die finalewedstrijden werden toen op zondag in 
het Philips Stadion gespeeld en gaandeweg de dag vormden enkele 
duizenden toeschouwers een waardig decor voor de aanstormende 
voetbaltalenten. 
 
 
Vaantjes waren er bij aanvang van elke wedstrijd voor beide 
aanvoerders, echter als scheids- en grensrechters konden we het  
doen met een speldje van de clubs. Zo ook het speldje van PSV.  
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Roemrucht was toen het team van Feyenoord, met onder anderen 
Mario Been, Michel van de Korput en Henk Fräser. Een stelletje 
schavuiten, maar wel een verzameling topvoetballers van wie het 
talent afdroop. En die er op zaterdagavond niet voor terugdeinsden 
om het hotel waar ze verbleven te ontvluchten om het Stratumseind 
onveilig te maken. Om vervolgens op zondag weer gewoon hun beste 
beentje voor te zetten alsof er niks was gebeurd. 
 
Op zondag mochten we dus arbitreren bij de wedstrijd om de derde 
en vierde plaats. Eindhoven tegen, ja, wie was de tegenstander ook 
alweer? Geen idee, helemaal uit mijn geheugen gewist. Hoe dan ook, 
Eindhoven (toen getraind door wijlen Ben van Vliet) won na 
strafschoppen en Piet, mijn collega, en ik konden terugzien op een 
zeer geslaagd toernooi. Foto's of video-opnamen heb ik niet van deze 
editie van het toernooi, maar het speldje van PSV heb ik altijd 
bewaard.  
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 

Synchroon 
 

Geluid en beeld, dat moet hetzelfde zijn 
Dus geen paard dat hinnikt met een goederenwagongeluid 

Of dat je een sirene hoort wanneer je ziet 
Dat een bijstandsmoeder haar balkon schoonspuit 

Geluid en beeld, dat moet hetzelfde zijn 
 
 

Wat je ziet en hoort, dat moet wel kloppen 
De voetbalspeler mag niet pas na 't gejuich 
Van het publiek tegen de bal aan koppen 

Geen wetten der natuur tegen de schenen schoppen 
Wat je ziet en hoort, dat moet wel kloppen 

 
 

En als jij sterft 
Sterf ik gelijk met jou 

Ik ben jouw beeld 
Jij bent mijn toon 

Als jij er niet meer bent 
Zal ik er niet meer zijn 
Op datzelfde moment 

Synchroon 
 
 
 

(Geschreven en gezongen door de onlangs overleden Jeroen van Merwijk, van de cd Live from the 
Papenstraat-theater in 1995. Luister: https://www.youtube.com/watch?v=AjWlWLYjUlk) 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjWlWLYjUlk


 24 

 

 

 

 

 

 

 
Weerklank 
 
Alle zegen komt van boven, het is maar wat we willen geloven. De 
regen als zegen, opmaak van de dag. In Engeland laten ze het katten 
en honden regenen. In ieder geval zie ik geen hond op straat. 
 
Schrijven is mijmeren. Ik ben van gisteren, maar leef vandaag. 
Morgen bestaat niet. Wat een diepgang. De schrijver Gerrit Komrij 
zet me met de benen op de grond: “In de kist is het vroeg genoeg 
voor diepgang.” Komrij’s diepgang heeft ruim acht jaar geleden 
plaatsgevonden. De laatste twee dichtregels op zijn grafsteen: “Er 
was een vriend aan wie ik heb geschreven. Een rots waar ik mijn 
naam in heb gekerfd. Je bent een deel van alles bij je leven. En alles 
blijft bestaan, wanneer je sterft.” De meesterstilist rijmde bij leven: 
“Hier ligt Gerrit Komrij, ik denk, dat ik omrij.”  
 
Leven met de regen als zegen. Dan mag ik nu naar buiten en de mond 
openen en het vloeibare regenwater met me laten vervloeien. Het 
leven als een gunst, de dag, die je toevalt. Tel uw zegeningen. We 
mogen de dag plukken: uitreiken.  Zwijmelen met het liedje van 
Aphrodite’s Child: “Rain and tears are the same. But in the sun you’ve 
got to play the game.”  
 
De dag plukken als een kip met veren. Alles is er voor 
mij. Voor u niet? En toch zorgen om en voor de dag 
van morgen. Het moment zingt in mijn hoofd, een 
vrolijk volksliedje van Fairport Convention uit 1971. 
“Walk awhile, walk awhile, walk awhile with me. The 
more we walk together, love, the better w’ll agree. 
W’ll agree.” Houdt u van drie emmertjes water halen 
muziek, luister er dan eens naar. Vervolgens gaan we 
de paden op en de lanen in. De oudjes onder ons  
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kennen vast dat liedje uit 1888 nog wel: “De paden op, de lanen in, 
vooruit met flinke pas. Met stralend oog en blijde zin en goed gevulde 
tas. De Zonne lacht ons vrolijk toe, Ons groet der vooglenzang. En wij 
worden vast niet moe. Al wand’len w’uren lang.”  
 
Corona is zichtbaar als een lichtkrans tijdens een zonsverduistering. 
Een toevallig zinnebeeld van het virus, dat ons in de greep heeft? In 
ieder geval schokkend voor de gedachte, dat wij denken de wereld 
naar onze hand te kunnen zetten, dat God wikt en de mens beschikt. 
Dat alles onder controle is. 
 
Space Oddity van David Bowie: “Ground Control to Major Tom. Take 
your protein pills and put your helmet on. Check ignition and may 
God’s love be with you.” Controle om het gevoel te verdrijven, dat we 
op drijfzand leven.  
 
De basisbehoeften van de mens zijn drinken, eten, veiligheid en 
samenwerking met soortgenoten. Ondermijn deze primaire 
behoeften en de mens verschrompelt tot een angstig en agressief 
wezen. Je hoeft maar om je heen te kijken, wat Corona met ons en de 
ander doet. Een kuchje van een vreemdeling in de supermarkt en u 
kijkt verschrikt op. De ander als potentieel gevaar en tevens hebben 
we de ander nodig om te overleven. Eén van de gevolgen van Corona 
is, dat de armen de zwaarstgetroffen slachtoffers zijn. Goh, wat ben 
ik een bofkont, dat ik in relatieve rijkdom leef met  pensioen en AOW. 
“De sterkste heeft altijd gelijk”, schrijft Jean de La Fontaine in de 
fabel over de wolf en het lam. Het lam drinkt uit een beek en de wolf 
wil dat niet. Uiteindelijk eet de wolf het lam op. 
 
Toch maar gaan stemmen voor de Partij voor de Dieren, zoals de 
stemwijzer me influistert, ondanks dat ik ook weleens aan een 
lamskoteletje geknabbeld heb. Volksmenner spreekt over de 
avondklokrellen terecht van crimineel geweld. Bestaat er dan ook  
 



 26 

 
niet-crimineel geweld? Zullen we het hebben over het aan het oog 
onttrokken geweld van beperkte klimaatmaatregelen, de vee- 
industrie, het racisme, de migratie, de gezondheidszorg, de 
woningmarkt, de toeslagenaffaire en de armoede?  Een Amerikaans 
politicoloog, Frank Withoil, schreef over het conservatisme, dat dit 
gebaseerd is op in-groepen die worden beschermd door de wet maar 
er niet aan worden gehouden, en uit-groepen die aan de wet worden 
gehouden maar er niet door worden beschermd. Is rechtvaardigheid 
het recht van de sterkste? De overheid als wolf, waar het volk als 
lammeren naar de slachtbank achteraan hobbelt?  
 
Marillion ontroert met de langdurige song The New Kings: “Well do 
you remember a time when you thought you belonged to something 
more than you? A country that cared for you. A national anthem you 
could sing without feeling used or ashamed. You poor sods have only 
yourselves to blame. On your knees, peasant. You’re living for the 
New King.” 
 
Ik blaat behaaglijk achter de droge lucht van de radiator. Nostalgisch 
verlangen naar de milieuschadelijke kolenkachel. Om verzonken naar 
de gloeiende kolen te staren. Lamgeslagen, na mij de zondvloed.  
 
Geef mij mijn brood en spelen en laat het nageslacht maar tot hun 
lippen in het water staan. Ik zong destijds voor onze kleine kinderen 
in hun veilig bedje: “Ik ga slapen, ik ben moe, ‘k sluit mijn beide 
oogjes toe, Heere houd ook deze nacht over Fleur en Rosa getrouw de 
wacht. Amen.”  
 
Brood en spelen. Voetbal als opium voor het volk. Missen is 
terugverlangen. Het verlangen naar de onbezoedelde hoedanigheid 
van het voorbije. De vraag is, of iedere scheids de fluitspelerij mist. 
Het voordeel van het nadeel, het ontdekken van een andere hobby. 
Dat de zondag niet langer meer in het teken van de heilige grasmat  
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staat. En wellicht speelt ook een rol de mate, waarin onze Bond de 
grasmat voor de scheids uitrolt. Mogelijk dat de scheids het 
yogamatje gaat uitrollen. Niet bij de fluit alleen. Aummmmmmm  
klinkt het in de fluitziel. De trilling van deze klank heeft een 
verheffende werking. Van binnen naar buiten en van buiten naar  
binnen. Ebben en vloeden. Voelt u ummmmmmm. Kom rij om. 
Diepgang.  
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: 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 
Secretaris Pieter Elbersen 
Penningmeester Henk van Bekkum 
Bestuurslid Lennart Geertsen 

06 - 47242099
06 - 28466602 
06 - 30404517
06 - 27450893
 Bestuurslid  Alex van den Boomen 06 - 22991443 

Bestuurslid  Bas van Rijen      
Bestuurslid  André Werrelmann      

 06 - 12944483
 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
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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