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         Willy en nog veel meer 
 
         Geen competitievoetbal dus. Niet bij de senioren, niet bij 
              de vrouwen en evenmin bij de jeugd. Het heeft er dit jaar 
              eigenlijk geen moment ingezeten. Maar Corona is en was  
              ook voor veel andere sectoren een spelbreker en dan mag 
              je het persoonlijk leed dat familie, vrienden, bekenden 
              en/of collega’s is overkomen uiteraard evenmin vergeten. 
            
              Hopelijk kunnen we in het najaar eindelijk weer eens  
              onbezorgd competitiesport bedrijven. Lees hierover ook 
              het woord van onze voorzitter. 
 
              In deze Arbitraal veel aandacht voor Willy van der Kuijlen, 
              Mister PSV en een gentleman op het voetbalveld. Terecht 
              dat de topscorer van de Eredivisie voortaan een trofee 
              krijgt, die naar hem wordt genoemd.  
 
              Maar zoals jullie van ons gewend zijn, staat er in dit  
              clubblad nog veel meer wat het lezen waard is. 
              
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 

Stap voor stap 

Stap voor stap komen we dichter bij! Op het moment van schrijven 
ziet het er naar uit dat de regering op 17 mei nieuwe versoepelingen 
zal aankondigen. De versoepelingen maken nog niet heel veel verschil 
voor onze vereniging, maar het is weer een stap in de goede richting.  
De veelbesproken Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet meer 
door. Geen officiële wedstrijden meer deze competitie. Maar in het 
tempo dat ze zeggen dat er nu gevaccineerd wordt ziet het er naar 
uit dat we na de zomer weer meer mogen. Hopelijk gaan in 
september/oktober de competities weer van start. Een paar weken 
geleden heb ik een onderlinge oefenwedstrijd gefloten tussen een 
mix van eerste- en tweede-elftalspelers van Marvilde. Het was 
heerlijk om weer een wedstrijd te fluiten. Ik kan niet wachten om 
weer te beginnen. 
Als alles gaat zoals men verwacht willen we in na de zomer 
(voorlopige datum 20 september) onze jaarvergadering houden.  
Het trainen op zondag en dinsdag gaat ondertussen lekker door. 
Wekelijks staat er een gevarieerde training op het programma met 
als doel weer conditie opbouwen en zorgen dat we klaar zijn als we 
echt aan de bak mogen. Het blijft me wel verbazen dat veel 
scheidsrechters niet bij de COVS komen trainen. Het is er gezellig en 
het is goed voor je conditie! 
Veel meer nieuws is er niet te vermelden dus laat ik het deze keer 
maar bij een kort stukje. 
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.        
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De wedstrijd waar ik was (64) 
 
Wat een stunt was het. Nee, de lokale media maakten er geen 
melding van. En niemand zal er van wakker hebben gelegen. Maar 
wij, spelers van het eerste elftal van de toenmalige Eindhovense  
voetbal-grootmacht RKSV Woensel, lagen dubbel van het lachen. En 
maakten en passant een lange neus naar die meneer van stadgenoot 
… uh… ‘X’, zal ik maar zeggen. Hij was bestuurslid van die club. En hij 
was ook nog lid van de toen zo genoemde Strafcommissie van de 
KNVB. Tja, dat kon toen nog, een bestuurslid van een voetbalclub in 
de Strafcommissie. Maar het was een combinatie, of beter gezegd 
een vermenging van functies die nu natuurlijk ondenkbaar is. 
 
Woensel en onze stadsrivaal speelden toen in de subtop van het 
amateurvoetbal. De gloriejaren van beide clubs lagen in een wat 
verder verleden. De gasten speelde hun thuiswedstrijden voor 
dikwijls duizenden toeschouwers. 
 
Woensel bereikte bijna het voetbalwalhalla toen het op de velden 
aan de Boschdijk speelde. Daar, waar het vroegere hoofdkantoor van 
Philips Nederland staat. Om te voorkomen dat passanten de 
wedstrijden zonder te betalen konden zien, spande men zelfs juten 
zakken aan het hek aan de Boschdijk-zijde om zo stiekem kijken te 
beletten. 
 
Medio jaren zeventig liep het niet meer zo storm. Bij de Eindhovense 
derby’s (tussen Woensel, Tongelre, De Spechten en Brabantia) 
kwamen nog wel zo tegen de duizend toeschouwers, maar dan hield 
het wel op. Desondanks, de onderlinge rivaliteit was groot en in het 
geniep hoopte zeker toch Woensel om weer te kunnen aansluiten bij 
de top van het Nederlandse amateurvoetbal. Dat was in die jaren in  
onze regio echter vooral voorbehouden aan daadkrachtiger clubs als 
Geldrop en UNA. 
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Maar goed, die zondagmiddag stond onze wedstrijd op het 
programma. Een week eerder had Woensels steun en toeverlaat, de 
bikkelharde centrale verdediger Arie van Laarhoven, een officiële 
waarschuwing gekregen. Meestal duurde het een dag of tien voordat 
een bericht van schorsing in de bus viel, maar dat duurde die meneer 
van ‘X’ kennelijk te lang. Hij had waarschijnlijk op persoonlijke titel 
ervoor gezorgd dat Woensel de schorsing net voor de wedstrijd tegen 
‘zijn’ club kreeg. Van Laarhoven dus geschorst en dat was een zware 
aderlating. Hoe zetten we dat onze rivaal, inmiddels tot onze vijand 
verworden, betaald? Welnu, Woensel bedacht het volgende, geniale 
idee. 
 
Van Laarhoven zou zich gewoon omkleden, de warming-up meedoen. 
Hij zou bij het omroepen van de opstelling gewoon worden genoemd 
en hij zou bij het oplopen en aan het publiek voorstellen van de 
elftallen ook gewoon meedoen. Tot vlak voor het beginsignaal zou hij 
op het veld op zijn vertrouwde positie blijven staan en pas als de 
scheidsrechter de spelers zou gaan tellen, zou hij snel het veld 
aflopen. We gingen ervan uit dat niemand bij ‘X’ deze ‘wisseltruc’ in 
de smiezen zou hebben en we gokten erop dat dit tot de nodige 
verwarring bij hun zou veroorzaken. Aldus geschiedde. 
 
En het gebeurde ook precies zoals we hadden verwacht. Het ongeloof 
en de paniek bij ‘X’ was groot. Niemand had in de gaten dat we met 
twaalf man opliepen en met twaalf man aan de wedstrijd leken te 
beginnen. Bij de technische staf van onze tegenstander was er zo kort 
voor de wedstrijd koortsachtig overleg en hun meneer liep met een 
rood hoofd van boosheid te roeptoeteren dat Van Laarhoven niet 
mee mocht doen. Pas toen het te laat was, kwam men tot het inzicht 
dat ze waren gefopt. 
 
En het was inderdaad te laat, want binnen vijf minuten stonden we  
met 2-0 voor. Uiteindelijk werd het 2-1, na een bepaald hectisch  
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potje voetbal. ‘De meneer’ kon na afloop zijn verlies moeilijk  
verkroppen, maar misschien leed hij nog wel het meest aan geleden 
gezichtsverlies. Hij zou dit, hij zou dat, zo foeterde en dreigde hij. 
Nou, mooi van niet dus. Nooit meer iets van gehoord. Kort daarna 
besloot de KNVB overigens dat het toch niet zo handig was, 
clubmensen in de Strafcommissie. 
 
Tekst en foto’s: Jos Halmans. Zie ook: 
https://www.facebook.com/groups/132751123422137/about/ 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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Langs de velden 
 
“Denzel, wat doe jij hier?” Dit vroeg PSV-trainer Roger Schmidt een 
paar weken geleden aan zijn aanvoerder. “Nou, ik kom namens de 
spelers vragen om een ander systeem te gaan spelen. Dit systeem dat 
u voor ogen hebt, slaat nergens op en als we zo doorspelen wordt 
Ajax glansrijk kampioen en hebben wij het nakijken.” “Eruit Denzel. Ik 
bepaal hoe we spelen en niet de spelersgroep.” “Nou inderdaad, u 
bent de baas en ik ga wel, maar u bent gewaarschuwd.”  
 
Schmidt is ook de baas en hij handelt daar ook naar. Maar dat Denzel 
een punt heeft, staat als een paal boven water. Dat zoiets kan 
gebeuren kan ik me wel voorstellen, maar helaas we moeten het er 
mee doen. Achter open en de tegenstander loopt zo door. Kijk de 
wedstrijden en je ziet het gebeuren. Niet om aan te zien. 
 
De makelaars maken er ook een potje van. Waarom? Ze proberen 
bestuurders van voetbalclubs onder druk te zetten om spelers op te 
stellen die het niet verdienen. Weg premie voor deze heren die 
steeds rijker willen worden door spelers letterlijk te verhandelen. 
Schande. De KNVB mag hier ook wel eens nazr kijken en voor zover 
het mogelijk is maatregelen hier tegen nemen. Gelukkig zijn de 
bestuurders verstandig genoeg om daar niet op in te gaan. 
 
Geld is macht, dit blijkt wel weer uit de Super League die opgericht 
was en slechts een paar dagen bestond, maar een stille dood stierf. 
Komt deze er nog, vraag ik mezelf dan af. Aangezien de Champions 
League opgezet door de UEFA al in een ver gevorderd stadium was en 
het financieel gewin de boventoon speelt bij de Super League blijft 
het een lange strijd. Wie gaat winnen? Het grote geld of het 
voetbalpubliek dat er niet op zit te wachten om wedstrijden in verre 
landen te gaan zien achter de decoder waarvoor betaald moet  
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worden. Maar als je dan leest dat voetbalclubs massaal overgenomen 
worden door oliegiganten of investeerders uit Rusland, China en de 
VS kan het toch niet uitblijven dat er in de toekomst een nieuwe 
competitie van start zal gaan met een miljardenomzet. Er zal veel 
tegenstand komen, maar tegen te houden is het niet. 
 
Ajax, de rijkste club kampioen. Het kon niet anders. Goed 
geïnvesteerd, goede spelers gekocht al hoewel het spel er niet altijd 
naar was, maar toch. Dan PSV, eveneens een vrij rijke club. Wel 
geïnvesteerd, maar het nieuwe voetbalsysteem kwam niet goed uit 
de verf en toch tweede. AZ dan, niet rijk wel goede spelers en 
vechtlust, kan ook Europa in. Als Feyenoord zijn dadendrang 
doorgezet had, dan was de ploeg verder gekomen, maar ja ze heeft 
een aanvoerder en spelbepaler (Steven Berghuis) die zich nogal eens 
liet gaan wat de nodige problemen met zich meebracht en de club 
punten kostte. 
 
Ajax zoals ik zei kampioen door het goed investeren maar om nu te 
zeggen: ze worden de komende 20 jaar kampioen, dat is wel een 
beetje overdreven. PSV heeft ook een goede deal gemaakt voor de 
toekomst met een geldinjectie waarmee ze vooruit kan. Nu nog 
investeren in goede spelers en een ander systeem en dan kan de 
strijd losbarsten om het landskampioenschap van 2022. De spelers 
moeten nu eens echt laten zien dat ze ook wat kunnen en er naar 
voetballen, Want ze worden er dik voor betaald. Dit was het voor 
deze keer.  

De mol 
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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 de eerste twee nummers van dit jaar van collega’s een 
persoonlijk reactie hebben geplaatst. In deze editie zetten we de 
serie door, met dank aan één van onze jongste leden, Kaj Fonken. 
Mocht je overigens zin hebben om voor Arbitraal 4 een al dan niet 
‘Corona-gerelateerde’ bijdrage in te willen sturen: gewoon doen.  
 
Toen vorig jaar maart de competitie werd stilgelegd, 

dacht ik dat het voor maar een paar weken zou zijn. Nu 

zijn we ruim een jaar verder en kan ik me het bijna niet 

meer voorstellen hoe het is om als scheidsrechter op het 

veld staan. En ja wat ik mis toch dat contact met 

spelers, trainers, materiaalmannen en bestuursleden. 

Dan merk ik toch hoe groot de hobby voor mij is 

 

Ook zit iedereen al meer dan een jaar thuis van school 

en werk. En stiekem mis ik school heel erg, het lachen 

met klasgenoten, het sporten en de docenten. Ik volg de 

HTV (Handhaver Toezicht en Veiligheid)/P aan het Koning 

Willem I College in Den Bosch. Nu zit je thuis naar een 

vierkant scherm te staren met de hoop dat je je 

aandacht erbij kan houden. En ja dat is voor mij moeilijk 

om op een stoel te zitten en te luisteren. Ik kan mezelf 

eigenlijk niet meer herinneren hoe het is om in een klas 

van 25 medestudenten op school te zijn.   

 

En dan heb je ook nog dat je je vrienden een stuk minder 

ziet. Vóór Corona was het feestje hier en een drankje 

daar. Het klonk toen allemaal zo gewoon, maar nu 

bedenk je hoe bijzonder dat eigenlijk is.  
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Het enige dat hetzelfde is gebleven is mijn werk, nou ja 

hetzelfde. Ik werk sinds 1,5 jaar als teamleider bij Albert 

Heijn. In het laatste jaar heb ik nog nooit zo een chaos 

meegemaakt. Tot het plunderen van onze schappen en 

mensen horen klagen over de coronamaatregelen.  

 

Hoe blijf je dan fit in de tijd dat je niet kunt fluiten, 

trainen en niet naar de sportschool kan? Dat was de 

eerste vraag die ik mezelf stelde. Toen ben ik gaan 

hardlopen en op Google Home work-outs gaan zoeken. 

Inmiddels bevalt het hardlopen mij zo goed dat ik aan 

het trainen ben voor de halve marathon. En gelukkig 

mogen we weer trainen bij COVS, hierdoor houd ik het 

contact met mijn collegascheidsrechters.  

 

Al met al hoop ik dat ik snel weer mag fluiten, naar 

school kan en weer op de fiets kan stappen naar een 

feestje. Maar tot die tijd moeten we het met z’n allen 

blijven doen.  



 11 

 

Een hommage aan Willy van der Kuijlen 
 
Willy van der Kuijlen werd geboren in Helmond op 6 december 1946. 
Hij begon met voetballen bij HVV Helmond. In 1963 stond PSV-
manager Ben van Gelder al eens op de stoep om hem te bewegen 
naar PSV te komen. Maar Van der Kuijlen speelde liever nog een jaar 
jeugdtoernooien: “Kom volgend jaar nog maar eens terug.” Aldus 
geschiedde, Van Gelder bood hem ook nog eens een baantje aan als 
magazijnbediende bij Philips en in 1964 vertrok hij alsnog naar de 
Eindhovense buurman. Zulks tot vreugde van Willy’s vader die liever 
niet had dat zoonlief naar …Helmondia '55 zou verkassen. 
 
Toen trainer Kurt Linder, bekend om zijn harde en disciplinaire 
aanpak, in 1972 bij PSV werd afgelost door Kees Rijvers, bouwde Van 
der Kuijlen direct een vertrouwensband met Rijvers op, die een leven 
lang zou blijven duren. Hun gezinnen werden hecht, net als met veel 
andere ploeggenoten. 
 
Van der Kuijlen speelde in ruim zeventien seizoenen in dienst van PSV 
528 wedstrijden waarin hij 308 doelpunten maakte. In het seizoen 
1981-1982 speelde hij nog 16 wedstrijden voor MVV Maastricht en 
scoorde daarin driemaal, waarmee zijn totaal op 311 treffers komt. 
Daarmee is hij topscorer aller tijden van de Eredivisie. Van der Kuijlen 
sloot zijn voetbalcarrière aan het einde van het seizoen 1982-‘83 af in 
de Belgische Tweede Klasse, bij KVV Overpelt Fabriek. 
 
Van der Kuijlen werd in de seizoenen 1974-‘75, 1975-‘76 en 1977-‘78 
met PSV landskampioen en won in 1974 en 1976 de KNVB-beker. Het 
hoogtepunt was voor hem het met PSV winnen van de UEFA-cup in 
1978. Zijn spelintelligentie en onweerstaanbare traptechniek in beide  
benen bezorgden PSV in de late jaren zeventig de status van een 
internationale topclub. Met Van der Kuijlen als onverwoestbare ziel 
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Willy van der Kuijlen, zoals we hem kennen, scorend (foto: PSV). 
 
en boegbeeld. Generatiegenoten Johan Cruijff en Wim van Hanegem 
vertelden later dat ze nooit in hun leven een speler hadden gezien 
die een bal met links en rechts zo goed kon raken. 
 
Van der Kuijlen speelde slechts 22 interlands, waarin hij zeven 
doelpunten maakte. Een conflict tussen hem en doelman Jan van 
Beveren enerzijds en de Ajax-clan anderzijds noodzaakte het tweetal 
van PSV het Nederlands elftal voortijdig vaarwel te zeggen. Wat toch 
overheerste was een grote bewondering voor de voetballer Cruijff, 
die ook wederzijds gold. Zo nam Cruijff Van der Kuijlen op in diens 
Elftal van de Eeuw. 
 
Vanwege zijn jarenlange trouwe dienst voor de club kreeg Van der  
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Kuijlen de bijnaam 'Mister PSV'. Een andere bijnaam is ‘Skiete Willy’, 
vanwege zijn harde schoten met links én rechts. Na zijn carrière als 
speler keerde de Helmonder in andere functies terug bij PSV. Hij 
werd er jeugd-, assistent- en spitsentrainer en later scout. Van der 
Kuijlen werd tevens benoemd tot 'lid van verdienste' van PSV. 
 
Rijk is Van der Kuijlen lange tijd niet geweest van bijna twintig jaar 
betaald voetbal. “Mensen denken misschien dat we ooit miljonair zijn 
geweest of zo, maar we moesten al die jaren rond zien te komen van 
een gewoon salaris", aldus Van der Kuijlens vrouw Nel. Van PSV’s 
toenmalige technisch directeur Marcel Brands kreeg Van der Kuijlen 
vanaf 2010 de financiële waardering waarnaar hij op zoek was. 
Brands bood hem de garantie dat PSV hem een goed salaris zou 
blijven betalen. Van der Kuijlen was al een clubicoon en Brands 
bevestigde die status. Als er een nieuwe speler werd aangetrokken, 
zou ‘Mister PSV’ hem het eerste shirt geven (zie foto van PSV). 
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Willy van der Kuijlen verloor nooit zijn vreugde voor het voetbal en  
het leven, hij hield van zijn vrouw Nel, de kinderen en kleinkinderen. 
Hij was geen man van buitensporig gedrag of enige hang naar luxe. 
Het liefst deelde hij samen met zijn vrouw Nel de zomeravonden op 
een camping in Kerkdriel, met uitzicht op de Maas. 
 
In 2019 volgden tegenslagen elkaar echter snel op. Nadat in juni van 
dat jaar zijn trouwe boezem- en kaartvriend Loek Blommers overleed 
na een hartaanval, gebeurde vijf maanden later hetzelfde met PSV-
scout Klaas van Baalen. Ruim tien jaar lang waren Van Baalen en Van 
der Kuijlen onafscheidelijk. Ze reisden heel Europa door, het liefst 
met de auto, en deelden duizenden uren om voor PSV jong talent te 
ontdekken. 2019 was ook het jaar dat de familie van Willy bekend 
maakte dat bij hem de ziekte Alzheimer was vastgesteld. Tevens 
verloor hij zijn steun en toeverlaat Rinie Verlijsdonk, de broer van zijn 
vrouw Nel. Hij stierf aan kanker. 
 
Door de steun van PSV en de inzet van zaakwaarnemer Kees 
Ploegsma kon Van der Kuijlen in de periode daarna rekenen op de 
beste medische zorg. Aanvankelijk was er nog de hoop dat familie en 
bekenden hem na de coronacrisis weer eens zouden kunnen 
opzoeken - zodat hij niet in eenzaamheid zou doorbrengen. Behalve 
Ploegsma waren in de coronatijd oud-ploeggenoten Adrie van Kraaij 
en Harry Lubse belangrijke contacten voor Van der Kuijlen. Zij waren 
degenen die hem met enige regelmaat meenamen naar De 
Herdgang, waar ze de trainingen van PSV bekeken en een kop koffie 
voor warmte zorgde. Maar het liefst had hij nog elke dag langs de lijn 
gestaan, zeker toen zijn kleinzoon Mitchel van Rosmalen doorbrak bij 
FC Eindhoven en er een driejarig contract verdiende. 
 
Begin maart 2021 belandde Willy van der Kuijlen in een 
verzorgingstehuis en daar ging zijn gezondheid sneller achteruit dan 
verwacht. Willy van der Kuijlen, mensen-mens, PSV-icoon en bij leven  
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al een legende overleed in zijn woonplaats Helmond op maandag 19 
april 2021 aan de gevolgen van de ziekte Alzheimer. Hij werd 74 jaar. 
 
Bovenstaande is geschreven door Jos Halmans op basis van diverse 
bronnen. Uit persoonlijke ervaring voegt hij er het volgende aan toe:  
 
Als 14-jarig menneke was ik in 1968 aanwezig bij PSV – Feyenoord. 
Willy van der Kuijlen schoot vlak voor tijd van dichtbij hard op het 
Rotterdamse doel. Hans Kraay sr. stond op de doellijn en hij had de 
keuze: bukken waardoor PSV zeker op 1-0 zou komen of blijven 
staan, een doelpunt voorkomen en dan maar zien wat het wordt. De   
bal belandde zo hard tegen het hoofd van de Feyenoord-verdediger 
dat diens rechter wenkbrauw openspatte en hevig bloedde. 
 
Achteraf had Kraay sr. beter kunnen bukken. Nu kwam de bal na 
Kraay’s hoofd te hebben getorpedeerd weer netjes terug voor de 
voeten van Van der Kuijlen. Die bedacht zich geen moment en in de 
rebound scoorde hij alsnog: 1-0 was ook de eindstand was. Een niet 
onbelangrijke zege, want hierdoor kon PSV zich maar net  handhaven 
in de Eredivisie. Voor de kenners: het litteken is altijd op de rechter 
wenkbrauw van de vader van Hans Kraay jr. te zien geweest. 
 
P.s.: in bovenstaande verhalen hanteren we Van der Kuijlen als 
schrijfwijze. In onder meer een boekje van Jan Winkelmolen (‘Willy 
van der Kuylen een fenomeen/’Skiete Willy’) wordt zijn achternaam 
consequent met een ‘y’ geschreven, net als in de rouwadvertentie, die  
namens de familie in het Eindhovens Dagblad werd afgedrukt. PSV  
laat desgevraagd het volgende weten: “Wat betreft de spelling van  
zijn naam; daar hebben we ook even mee geworsteld. Wij hebben  
altijd Van der Kuijlen gebruikt, in onze berichtgeving, maar ook in  
verwijzingen naar hem in het stadion. Ook in zijn biografie ‘Onze 
Willy’ wordt Kuijlen gehanteerd en de familie heeft meegewerkt aan  
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het boek.” De schrijver, Frans van den Nieuwenhof, meldt dat Willy 
altijd met een ‘ij’ ondertekende. De familie heeft ons (nog) geen 
uitsluitsel kunnen geven, waarvoor we alle begrip hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSV-fans namen op 24 april op 
grootse en massale wijze bij het 
Philips Stadion in Eindhoven afscheid 
van ‘hun’ Willy (foto: Jos Halmans). 
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Voetbalgedachten gedicht 

 
 
 

Skiete 
 
 

Dat ze altijd riepe ‘Willy skiete’ 
Duizendmale door het stadion 

Alsof jij niets dan heel hard skiete kon 
Heeft jou dat nimmer mogen verdrieten? 

 
 

Ze vergaten je pass te genieten 
Fluwele ballen over het gazon 
Dat ze altijd riepe ‘Willy skiete’ 

Alsof je niet meer was dan een kanon 
 
 

En ze je gave techniek wegliete 
Hoe jij een bal aannam, tot stilte spon, 
Met kappen, draaien je man overwon 

Moest jij daar nooit een traan om vergiete 
Dat ze altijd riepe ‘Willy skiete’ 

 
 

 
 

(Uit in 2001 gepresenteerde PSV-gedichtenbundel ‘PSV Poëzie – Gedichten over het Spelletje’. 
Bovenstaand gedicht is van Peer Coenen uit Gemert.) 
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Reactie COVS-bestuur onderzoek Mulier 
 
In maart publiceerde het Mulier Instituut in Utrecht samen met de 
Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) de factsheet 
‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?’ Ruim duizend 
leden van onze belangenclub hebben meegedaan aan de enquête. 
COVS Nederland heeft over de uitkomsten met de KNVB gesproken. 
 
Bij het thema cursusaanbod van de KNVB kwam onder meer naar 
voren dat er tevredenheid is over de aandacht voor kennis en 
spelregels (94%). Minder tevreden zijn de leden over de mate van 
aandacht voor diversiteit en racisme (47%), tuchtzaken en -recht 
(42%), innovatie (38%), spreekkoren (38%) en medische veiligheid 
(33%). De enquête is afgenomen voordat de themabijeenkomsten 
over diversiteit, racisme en discriminatie plaatsvonden.  
 
De arbitrageafdeling kon zich niet vinden in de matige beoordeling 
voor innovatie. De COVS heeft verzocht hierover meer te 
communiceren met de achterban. Verder is de voetbalbond verzocht 
het werken met headsets verder te laten toestaan. Ook is de KNVB 
gevraagd rekening te houden met de ontevredenheid over het zelf 
moeten aanschaffen van kleding en materiaal. 
 
De COVS zal overigens een nieuwe inventarisatie maken van 
lidverenigingen die een rol willen spelen bij cursussen en opleidingen 
van de KNVB. Door het sterk dalende aantal scheidsrechters ziet de 
COVS een potentieel gevaar, namelijk dat de doorstroming ook in een 
stroomversnelling kan komen en hierdoor mensen actief zijn op een 
niveau waarvoor zij nog niet klaar zijn.  
 
Er is besloten dat de COVS scheidsrechters zal voordragen voor het  
Anti Racisme en Discriminatie Team. De COVS-organisatie zelf is  
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verreweg van divers en hier wil het landelijke bestuur mee aan de 
slag. Ze vraagt lidverenigingen net zo kritisch te kijken naar de 
diversiteit binnen de eigen organisatie. De COVS vindt het uiteraard 
fijn te vernemen dat een grote meerderheid zeer tevreden is over de 
dienstverlening van de overkoepelende organisatie. 
 
Het Mulier Instituut koos ervoor om in de enquête het positief en 
negatief wedstrijdgedrag te toetsen. Bij de uitkomsten van het 
onderzoek plaatst de COVS enkele kanttekeningen. De COVS vindt 
dat in trainersopleidingen blijvende aandacht moet zijn voor positief 
coachen en in het bijzonder de omgang met de arbitrage (met name 
ook bij trainersopleidingen voor beginnende trainers/coaches). 
Verder zal een nieuw fenomeen zoals de contacten via sociale media 
opgenomen moeten worden in arbitrageopleidingen.  
 
 
 

 
 
Even rechtzetten 
 
In de vorige Arbitraal werd gemeld dat Merlijn Gerritsen geen lid 
meer is van de COVS. Dit klopt niet. Uit het oog is verre uit het hart 
voor onze voormalige betaald-voetbalscheidsrechter, al fluit Merlijn 
niet meer. Hij houdt zich nu vooral fietsend fit. Verder genieten hij en 
zijn vriendin Carolien van hun dochter Lara, die 24 oktober 2020 
werd geboren. Bij deze namens de redactie nog van harte proficiat! 
 

https://www.covs.nl/
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Nagalm 
 
John Blankenstein krijgt een beurt. Daar heeft hij geen weet van. 
Schrijven over dode arbiters heeft als voordeel, dat ze niet kunnen 
tegensputteren. Zo kan hij mij niet kapittelen om het geschrevene. 
Dat kunnen alleen de overlevenden. Ik heb vaker met het bijltje in de 
dodenakker van de scheidsen gehakt. Nooit heeft een familielid, 
vriend of bekende mij met opgeheven vinger nagewezen. Dan zal het 
wel goed zitten tussen de dode scheidsen en mij.  
 
De dode scheidsen brachten me op het idee om een levende scheids 
te herdenken. Dat is Tom Aarts geweest, reparateur van de tijd. Een 
dode scheids heeft niets aan wat er over hem geschreven wordt. De 
levende mogelijk wel. Bij leven herdenken, is oog hebben voor de 
ander. Nou weet ik niet, wat onze Tom ervan vindt dat er over hem is 
geschreven. Geen idee, of hem dit ter ore is gekomen. Met droge 
humor merkte onze ridderlijke Christ op: “Tom repareert geen 
horloges meer, want hij ziet niet meer al te best.” ‘Bij Leven’ kunt u 
terugvinden in het arbitraal archief, nummer 6 2019. Ik kan opnieuw 
de dode scheidsen oproepen, maar het is aan u, of u het de moeite 
waard vindt de Allerzielen van de genoemde scheidsrechters te 
hergedenken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de woorden van 
Jezus Christus te volgen door de doden de doden te laten begraven. 
(Lukas 9:59-60) 
 
Ik heb nooit het vlaggetje van John vast mogen 
houden. Oud-arbiter en ex-international van de vlag in 
top, Hennie Merks, wel. We noemden hem indertijd 
de molenaar uit Nuenen. Hennie is uit mijn 
gezichtsveld verdwenen. Mijn vlaggetjesdebuut en 
eenmalige performance in het betaalde voetbal vond 
plaats, samen met Hennie, schuin aan mijn overzijde  
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gesitueerd, onder leiding van de no nonsense arbitrale reus René 
Temmink. Volgens Hennie was John in de kleedkamer bloedserieus 
en bereidde hij zich in opperste concentratie op een wedstrijd voor. 
De fluitstijl van John sprak me aan. Met grote passen en benen in 
draf, hoog uitzwaaiend, liep hij als een ranke gazelle over het groene 
gras. Zijdelings heb ik weleens over hem in Arbitraal geschreven.  
 
Van dochter Rosa kreeg ik de lezenswaardige verhalenbundel ‘14 
gemiste oproepen van Cruijff’ van Michel van Egmond cadeau met 
onder anderen een interview met de zus van John, Karin Nederpelt-
Blankenstein onder de titel: ‘John is op het laatst erg eenzaam 
geweest.’ Het knaagde aan me, dat ik hem ooit in een arbitraal 
stukske Monster Frankenstein heb genoemd. Eveneens heb ik hem 
erop betrapt mooie sier te maken met een citaat van een ander. Op 
zoek naar de schrijfspeld in de hooiberg. Waarom noemde ik hem 
Monster Frankenstein? Dat citaat kreeg ik niet gevonden. Nee, ik heb 
niet alle honderden bladzijden aan stukskes herlezen. Met 
vindersgeluk kreeg ik het Monster wel te pakken. Gevonden in een 
stukske genoemd ‘Diefstal’ uit nummer 4 2004. Dit is niet terug te 
vinden in het digitaal archief, want de weefmeester hield het 
monnikenwerk bij nummer 1 2015 voor gezien. Hoogstwaarschijnlijk 
wel terug te vinden in het archief van onze meesterarchivaris Christ.  
 
Gelukkig ging het primair niet over het monster in John, maar over 
mijn zelfbestraffing vanwege het met opzet pronken met andermans 
veren (plagiaat) in het stukske ‘Requiem’, uit nummer 9 2003. Daarin 
laat ik een eenzame scheidrechter sterven en troost hem, dat hij 
nooit meer zal hoeven te fluiten en laat de ziel opstijgen onder 
hemelse klanken van de symfonische rockband Pendragon. Het was 
het plagiaatmonster: “Stuur me naar een strafkamp vol met 
spelregelfanaten en verplicht me de Zeventien Regels van de 
Scheidsrechtersbijbel uit het hoofd te leren en laat mij, aan de 
schandpaal hangende, overhoren door emancipatiehomo, Monster  
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Frankenstein, met zweep in de lederen hand om na een foutief 
antwoord mijn lijf wellustig te geselen. Wellicht dat ik het dan nooit 
meer zal doen. Heeft dat Monster zichzelf ook niet eens laten 
kietelen door andermans plagiaatveer?”  Monster als symbool van 
angst? Ik weet het niet meer. Hoe is het mogelijk de onbewuste 
omarming van de eenzame arbiter en de eenzaamheid van John? 
 
De tijd vliegt voorbij en met Sandy Denny vlieg ik op haar vleugels 
mee: Who knows where the time goes? Het is inmiddels bijna vijftien 
jaar geleden, dat John is gestorven en bijna een kwart eeuw geleden, 
dat hij zijn laatste betaalde wedstrijd blies. Er lopen inmiddels 
betaalde jonkies rond, die nog niet geboren waren, zoals het talent 
van onze groep Michael Eijgelsheim, toen John zijn Acme Thunderer 
te ruste legde. John heeft tijdens zijn leven veel steun ondervonden 
van familie en vooral zuslief Karin, die de John Blankenstein 
Foundation van haar broer heeft overgenomen. Pogingen om in het 
laatste heterobastion, de voetbalwereld, de homoseksualiteit 
geaccepteerd te krijgen. Voetballers in het betaalde voetbal, die wel 
uit de kast willen komen, maar niet durven. 
 
John spande een rechtszaak aan tegen een imam en homohater en 
volgens Karin is het de overtuiging van John geweest, dat dit zijn 
einde bij de KNVB inluidde. Ze vonden dat hij te veel de publiciteit 
zocht. Toen is er iets bij hem geknakt. Later is hij ook nog 
gedegradeerd door de KNVB. Dat heeft hem geen goed gedaan. Hij 
was destijds al ziek. Karin vindt het erg hardvochtig dat daar zo 
weinig rekening mee is gehouden. Hij moest nu opeens niet alleen 
vechten voor zijn leven, maar ook voor zijn carrière. Karin wil niet 
zeggen dat John anders nog geleefd had, maar hij was in elk geval wel 
met minder nijd en wroeging gestorven.  
 
Karin schetst het beeld van een gespleten persoonlijkheid. De man 
die met gezwollen borst het Bernabeu-stadion binnenstapte en ook  
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de man die in zijn eentje een 
restaurant niet binnen durft te 
gaan. Privé was hij onzeker. John 
kon absoluut niet tegen alleen 
zijn. Altijd moest hij iemand om 
zich heen hebben. Met als 
gevolg dat hij vaak aan de 
verkeerde bleef hangen. John 
was een entertainer. Je kon ook 
met hem lachen. Zijn droge 
humor bleek uit een interview 
op tv met Ischa Meijer. Op de 
vraag waarom hij niet eerder 
was aangesteld voor een 
Europacupfinale, zei John: “Het 
was mijn tijd nog niet.” En 
grapjas Meijer: “Het is geen 
sterven.” Volgens John werd in 
Italië meer ontzag getoond. 
Meijer: “Hier ben je een 
boerenlul met een fluitje”, 
waarop John ad rem reageerde: 
“Hinderlijk obstakel.” 
 

Maar hij had wel een publiek nodig. Zonder publiek viel het allemaal 
weg. Alleen thuis op de bank, een verdrietige stumper. John kon zich 
met het huishouden nauwelijks redden. Hij kon nog geen handdoek 
in de wasmachine stoppen. Als er niet voor hem werd gekookt, dan 
at hij niet. Dan verwaarloosde hij zichzelf. “Wanneer jullie 
thuiskomen is er een gezin dat op jullie wacht, maar ik kom altijd in 
een leeg huis.” Dat was in één zin de essentie van zijn somberheid. 
Hij schreef in een brief aan Karin, dat hij er een einde aan ging 
maken. En de reden? Eenzaamheid, eenzaamheid, eenzaamheid. 
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Over zijn relaties: “Ik ben in drie jaar twintig keer bedrogen.” Over 
die periode: “De hele aardkloot interesseerde me geen moer. Zal ik 
de Noordzee in lopen. Maar om nou van de flat te springen is ook 
weer zo wat.” Een paar jaar voor zijn dood ontmoette John een Rus.  
 
Hij noemde de jonge knul een geschenk uit de hemel. Hij wilde al na 
een paar dagen met deze jonge danser trouwen. John kon zich in 
relaties helemaal verliezen. Zo’n veel te jonge Rus, dat was natuurlijk 
te mooi om waar te zijn. John werd misbruikt om aan een 
verblijfsvergunning te komen. Koffie zetten kon John niet, maar wel 
corresponderen met het consulaat. Tijdens de ziekenhuisopname van 
John haalde de Rus spullen weg en plunderde hij zijn bankrekening, 
waardoor John bij overlijden alleen nog schulden had.  
 
“Ik kan niet meer tegen die eenzaamheid. Ik ben ziek, ik ben op en ik 
wil nog maar één ding: nu naar Den Haag. Daar wil ik sterven.” De 
avond voor zijn dood zijn oud-voetballer René van der Gijp en 
acteur/schrijver Maarten Spanjer nog bij hem langs geweest. Ouwe 
verhalen uit het voetbal opgehaald. Daar heeft hij ontzettend van 
genoten. De volgende dag was John er niet meer. Dood. 57 jaar.  
 
Bijzonder was de liefde van de zus voor haar broer. In haar woning 
heeft Karin een mini John Blankenstein-museum ingericht. Dan leest 
ze zijn hilarische reisverslagen. Het is dan soms net of hij tegen haar 
praat en dan ziet ze hem zitten met zijn borreltje-cola en zijn 
sigaretje. In bruine enveloppen liggen de rapportages van vergeten 
wedstrijden, op de vensterbank zijn z’n fluitjes in alle soorten en 
maten uitgestald. Spullen die eerst niet meer waren dan spullen, 
lijken na het overlijden van de eigenaar soms plotseling bezield.  
 
“Natuurlijk heeft John machtig mooie dingen meegemaakt. Die 
overheersen wanneer ik aan zijn leven terugdenk. Hij heeft best een 
gelukkig bestaan gehad. Best gelukkig. Het is alleen jammer dat die  
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eeuwige onzekerheid altijd aan hem is blijven knagen.” 
 
John, mijn vleesgeworden vereenzaamde arbiter. Opnieuw het 
vaarwel met de gezongen woorden van Nicholas John Barrett uit de 
song Masters Of Illusions van het album The Masquerade Overture 
van Pendragon: 
 
Now the cold wind blows     
Where there was once only warmth 
Take my hand one last time 
Hold it so close to your faint heart       
Part of me is dying with you  
I can’t stay anymore 
The book is closed 
 
As the cold hail rains down on you 
And your whole life flashes 
Right before your very eyes 
So it comes as no surprise I sympathise 
But I can’t let you go my childhood friend  
And as your final hour comes to the fore 
A light as bright as the sun penetrates my eyes   
I’m the master of illusion a master of disguise  
And you won’t fear the world anymore… 
 
Jur Wijsman  
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932  
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  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                            Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/
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