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        Wie schrijft die blijft 
          
 
          ‘Alles is veel voor wie niet veel verwacht’, dichtte J.C.  
            Bloem ooit. Als je niets verwacht, is alles dus veel. Maar 
            jij/u als lezer mag best wat van ons verwachten. 
 
            Er was gelukkig weer voldoende inspiratie bij al onze vaste 
            leveranciers om ook voor deze Arbitraal kopij aan te  
            bieden. Waarover ditmaal zoal geschreven wordt? Over de 
            ontknoping in de eredivisie, Hans Kraay jr, Sparta  
            (Rotterdam), slangenkoppie Poetin, de landelijke 
            COVS en onze eigen Paul Mulder. Van alles en nog wat dus. 
 
            Kortom, ook dit voorlaatste nummer van de eerste helft 
            van dit jaar moet eenieder kunnen bekoren. De verhalen 
            zijn in ieder geval met liefde geschreven. Ga er maar eens 
            voor zitten. 
 
            En mocht je zelfs een duit in het zakje willen doen: 
            schroom niet. Bovendien, wie schrijft die blijft. 
 
            De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden 
 
Het voetbalseizoen loopt op zijn eind. Nog een paar spannende 
wedstrijden op de amateurvelden. In sommige competities is de 
kampioen al bekend, net als de degradant; in andere competities is 
het nog enorm spannend. Daarna zit het reguliere seizoen er op. De 
maand juni wordt gebruikt om beslissingen te laten vallen in de 
nacompetitie. Iedereen die nog bezigheden heeft in de 
(na)competitie, wens ik heel veel succes. 
 
Op zaterdag 21 mei was de jaarvergadering van COVS Nederland. De 
vergadering vorig jaar, toen nog geleid door scheidend voorzitter Ron 
Sotthewes, was enorm rommelig en op een locatie waar niemand 
vrolijk van werd. Gelukkig een groot verschil met de jaarvergadering 
van dit jaar. De door de landelijke voorzitter, ‘onze eigen’ Johan 
Suurd strak geleide vergadering was op een fijne vergaderplek in 
Amersfoort. Afgelopen jaar is gekeken naar hoe wij als COVS de 
toekomst in moeten gaan. We moeten meer communiceren en van 
elkaar leren. Het landelijk bestuur moet meer besturen, faciliteren en 
minder tijd in de uitvoering steken. Sommigen zijn 30 tot 40 uur per 
week bezig met de COVS. Dat is absoluut te prijzen, maar is het 
natuurlijk wel heel veel tijd wat ze er mee kwijt zijn. De toekomst zal 
uitwijzen of het bestuur de juiste weg in geslagen is. 
 
Achter de schermen zijn wij als bestuur van COVS Eindhoven e.o. 
druk bezig met de voorgenomen fusie met COVS Valkenswaard e.o. 
Er is een enquête naar de leden verstuurd over de fusie. Wij hopen 
dat iedereen de enquête invult. Hoe meer reacties, hoe beter wij de 
besluiten kunnen nemen en rekening kunnen houden met de wensen 
van de leden. Binnenkort krijgen we van de notaris een stuk waarmee  
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we intern kunnen discussiëren over de te volgen koers wat betreft 
het proces. Na de zomervakantie zal er een buitengewone algemene 
ledenvergadering gepland worden over de voorgenomen fusie. 
 
Op vrijdag 10 juni houden we de jaarlijkse feestavond (vanaf 18.30) 
met een barbecue. Iedereen is welkom, maar geef je wel op zodat we 
weten hoeveel eten we moeten bestellen. Meld je je niet aan en kom 
je wel, dan kun je niet mee eten. Heb je je komst aangekondigd, maar 
blijf je weg, dan krijg je de rekening.  
 
Na de feestavond gaan we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen. 
Vanaf 21 juni mogen we geen gebruik meer maken van het veld naast 
De Stip. Als alternatief is ons het veld op de locatie van het oude 
hoofdveld van RPC aangeboden. We willen hier ook dit jaar weer (bij 
voldoende animo) tijdens de zomer doortrainen zodat we in 
september weer fris en fit aan de bekerwedstrijden kunnen 
beginnen. 
 
Uiteraard zal de spelregelcommissie aan het begin van het seizoen 
komen met een spelregelavond en zijn we met nog een aantal ideeën 
meer bezig. Op vrijdag 30 september houden we een bierproefavond 
met diverse speciaalbieren, op vrijdag 4 november gaan we bowlen 
en op vrijdag 16 december sluiten we bij traditie het jaar af met de 
kerstbingo. Na een periode waarin weinig te doen was willen we 
weer laten zien dat we er zijn voor de leden! 
 
Ik hoop jullie allen in ieder geval vrijdag 10 juni te mogen ontmoeten 
op onze jaarlijkse feestavond! 
 
Met sportieve groet, 
 
Jeroen Quinten 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE DRAGEN COVS EINDHOVEN 
EEN WARM HART TOE! 
Met veel plezier ondersteunen wij de activiteiten van scheidsrechters- 
vereniging COVS Eindhoven. Want of je nu de regie hebt over de ICT 
binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de 
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door 
enthousiast samen te werken 

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering 

 
Simac Techniek NV 
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 
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De wedstrijd waar ik was (72) 
 
In al die jaren dat ik voor de KNVB als assistent-scheidsrechter actief 
ben geweest, was soms leedvermaak mijn deel. Zo vlagde ik ooit bij 
AFC Amsterdam tegen FC Lienden en de gasten, getraind door Hansie 
Hansie Kraay jr., bakten er die middag niets van. Zeer tot ongenoegen 
van Kraay jr., die het net voor het einde van de wedstrijd niet kon 
nalaten om tegen mij te zeggen: “Zeg maar tegen je baas dat hij er 
niks van kan”, doelend op de scheidsrechter. Wat mij verleidde om te 
reageren: “Praat nou niet tegen mij, meneer Kraay. Zo meteen ben ik 
afgeleid en dan vergeet ik voor buitenspel te vlaggen.” Net op dat 
moment mocht zijn team aan de andere kant een hoekschop nemen.  
 

De AFC-doelman plukte de bal 
uit de lucht, gooide hem 
meteen naar zijn linkerspits en 
die soleerde vanaf zijn eigen 
helft richting Lienden-doel om 
vanaf een meter of 20 de bal in 
de kruising te schieten: 4-0. 
Tja, een milde glimlach kon ik 
niet onderdrukken toen ik 

rustig weer naar de middenlijn liep, net voor de Lienden-dug-out. Het 
werd overigens nog 4-1. 
 
Ach ja, een milde glimlach toverde ik ook op mijn gezicht toen ooit 
iemand uit het publiek mij toeriep “Hee scheidsie, Hans Anders gaat 
morgenvroeg om negen uur open, dan ben jij de eerste klant.” 
 
Waren de reacties altijd leuk, grappig? Nou, zeker niet. Zoals van die 
man, met zijn 10-jarig zoontje bij zich die mij, terwijl beiden mij met 
een vernietigende blik aankeken, luidkeels toeschreeuwde: “Moet ik  
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die vlag eens hard in je r@#t rammen.” Nou, waarin, dat moge 
duidelijk zijn, maar laat ik het hier netjes houden. 
 
Ook heb ik, samen met de arbiter van dienst en mijn collega-
assistent, na afloop twee keer onder politiebegeleiding het veld 
moeten verlaten. De ene keer was op een prachtig gelegen veld 
ergens in de duinen, ik kon de zee horen en ruiken. Trainers en 
spelers kregen het met elkaar aan de stok, vervolgens ook supporters 
en ja, wij kregen de schuld. Toen was onze kleedkamer toch wel een 
veilige haven. 
 
Die andere keer was ergens in een idyllisch dorpje in Brabant, waar 
de lokale helden de beslissende wedstrijd om promotie wisten te 
winnen. Helaas werd de winnende treffer gemaakt door een speler 
die vanwege twee gele kaarten eigenlijk niet meer op het veld had 
mogen staan. Echter, de  scheidsrechter had de eerste gele kaart aan 
het verkeerde rugnummer gekoppeld en ‘dus’ was die tweede gele 
kaart voor die speler volgens hem pas zijn eerste. Nou, ondanks alle 
smeekbedes om zijn beslissing te herzien, bleef hij bij zijn standpunt, 
ik had het fout gezien. Tja, dat hebben we geweten. Het bleef na 
afloop nog lang onrustig. 
 
Dreigend, dan wel bedreigend, was het ook wel eens: “Meld je maar 
alvast ziek bij je baas, want jij gaat morgen niet werken.” Of: “Jij bent 
niet de eerste die hier tussen zes planken de wijk uit wordt 
gedragen.” En: “Wil je mijn mes in je rug of in je nek.” 
 
Maar laat ik daar meteen aan toevoegen dat dit uitzonderingen 
waren. Bij 99 procent van alle duels ging het gewoon goed. Dan was 
er respect, waardering, sportiviteit en begrip. Ook al verliep tijdens 
de wedstrijd niet altijd alles vlekkeloos, na afloop was de vrede weer 
snel getekend. Dan vond ik het best wel leuk om samen met wat 
spelers buiten effe na te kletsen. En later in de bestuurskamer was er  
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dan al helemaal geen enkele wanklank meer te bespeuren. 
 
Met één van de toenmalige coryfeeën in de top van het 
amateurvoetbal ben ik diverse keren op pad geweest. Bijna had ik 
geschreven ‘op pad gefeest.’ Want het was steevast na afloop feest, 
hij wist niet hoe snel hij naar de kantine kon, mij natuurlijk in zijn 
kielzog meesleurend. Zoals die ene keer in het Westland, waar de  
thuisclub op miraculeuze wijze degradatie had weten te ontlopen.  
 
Het was al een uur of tien in de avond toen we eindelijk naar huis 
togen. Ik weet het, het was tegen het protocol en dit is geen goed 
voorbeeld voor de aanstormende jeugdige (assistent-
)scheidsrechters, maar ik denk er toch nog wel eens met weemoed 
aan terug. 
 
Tekst: Jos Halmans/foto: Frans Kapteijns 
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Langs de velden 
 
Vrijdag 6 mei. Het was druk in Zeist. Alle betaald-
voetbalscheidsechters waren opgeroepen die in het weekend van 7 
en 8 mei moesten fluiten in de eredivisie. Waarom? Met nadruk werd 
er op gewezen dat vooral met de toppers AZ - Ajax en Feyenoord - 
PSV rekening gehouden moest worden met de belangen van deze 
clubs. Het ging immers om cruciale duels. Ook in de wedstrijden met 
degradatiekandidaten moest er opgelet worden. De spelregels 
moesten kost wat kost nageleefd worden. Nou dat hebben we 
geweten.  
 
Op maandag 9 mei, nadat de storm geluwd was, kwam er een 
bekentenis van de KNVB dat er in de wedstrijd Feyenoord - PSV een 
verkeerde beslissing is genomen door scheidsrechter Serdat 
Gözübüyük. Het kwam wel goed uit, de KNVB hoefde niet ver te 
rijden om de schaal uit te reiken. Ajax zat op rozen en kon de 
scheidsrechters uitnodigen voor zijn kampioensfeestje, dankzij 
Serdat. U begrijpt natuurlijk dat dit verzonnen is, maar het had waar 
kunnen zijn en vele voetballiefhebbers zal het niet verwonderen als 
dit toch waar zou zijn geweest.  
 
Eerlijk gezegd, ik zag de omstreden penalty aankomen. In eerste 
instantie wou Serdat niets doen, maar nadat hij in mijn opinie was 
belaagd door Feyenoorder Jens Toornstra wees hij naar de stip.  
 
Zonder de VAR te raadplegen die overigens niet ingreep. Daarom 
durfde hij ook geen kleur te bekennen voor de camera. Hij was fout 
en dat wist hij verdomde goed. Maar ja, het is allemaal mosterd na 
de maaltijd. 
 
Ajax eindigde ‘gewoon’ als eerste en kan rechtstreeks uitkomen in de  
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Champions League. PSV werd een waardige tweede met slechts 2  
punten minder dan Ajax en mag instromen in het hoofdtoernooi - als 
het lukt. Maar weet u waar we respect voor moeten hebben? Voor 
Feyenoord. Dat een club met zo’n relatief klein budget en weinig 
goede spelers de finale van de Conference League heeft bereikt, is 
KLASSE. Dit wordt misschien vergeten, maar sinds Arne Slot als 
trainer begonnen is in de Kuip en de poppetjes op de juiste plaats 
heeft staan, begon het bij Feyenoord te draaien. Nederland mag blij 
zijn met de Rotterdamse opmars, want hierdoor stijgt ons 
kikkerlandje op de Europese coëfficiëntenlijst. 
 
Ondertussen hebben PSV en Toon Gerbrands afscheid van elkaar 
genomen. De voorganger van de in het Eindhovense Philips Stadion 
teruggekeerde Marcel Brands hoeft niet gebeld te worden door de 
KNVB want daar werken mensen waar hij niet in gelooft. Eindelijk 
iemand die begrijpt hoe de KNVB in elkaar zit. Chapeau Toon.     
 
Terug naar de Eredivisie: als je de competitie analyseert kan je tot de 
volgende conclusies komen. Ajax was de beste voor de winterstop. 
Nadien kwam de eerste plaats niet echt in gevaar, dank zij geluk en, 
naar mijn mening, de medewerking van de arbitrage. PSV zat Ajax op 
de hielen en stond zelfs een aantal weken bovenaan. Het wisselbeleid 
en het systeem van de heer Schmidt deden de nummer twee de das 
om. In Amsterdam was iedereen uiteraard blij. En heb je de fans 
gehoord? En maar roepen ’Wij zijn Ajax, wij zijn de beste’. Nou, dat 
vind ik te ver gezocht. Er zijn meerdere clubs die goed voetballen, 
maar ze hebben minder geld te besteden en beschikken om die 
reden over minder goede spelers. 
 
Volgend seizoen wordt een uitdaging voor PSV, Feyenoord en AZ heb 
ik het vermoeden. Andere trainers, bij de twee eerstgenoemde clubs, 
die hopelijk bij PSV tot een ander en misschien normaal systeem zal 
leiden. Eén ding is zeker; het seizoen 2022/2023 belooft  
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spannend(er?) te worden. In Europa zal Ajax nooit de echte top halen  
(ook PSV niet), daar is onze competitie en het bestedingsbedrag van 
onze topclubs te klein voor. Van de bedragen die omgaan bij de echte 
top in Europa, daar kunnen onze topclubs alleen maar van dromen. 
De ambitie is er en da’s mooi, maar het geld ontbreekt helaas.   
 
Als je zo het scheidsrechterskorps in ons land onder de loep neemt, 
dan is het volgens mij hard achteruit gegaan. Het lijkt of ze geen 
gezag meer kunnen uitstralen. Waar zijn arbiters gebleven als een 
Roelf Luinge, Dick Jol en Björn Kuipers? Zij hadden tenminste gezag 
en wisten dat ook uit te stralen. Ligt het aan de opleiding, de 
maatschappij, de mondigheid bij spelers, de druk van bovenaf? Hier 
ligt een hoop werk voor de KNVB. 
 
O ja ten slotte nog een nieuwtje. De Ajacieden Antony en Tadic 
treden naast het voetbal volgend seizoen op in circus Renz waar ze 
hun kunsten opvoeren. Mooi, dat circus is een attractie rijker en zij 
verdienen er nog een zakcentje bij ook. 
 

Dit was het voor deze keer. 
 
 
 
De mol 
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Paul Mulder (81): een leven lang voetbal 
 
Het leek wel een reünie van (oud-)voorzitters van COVS Eindhoven, 
tijdens de recent gehouden Algemene Leden Vergadering. Van de 
mannen die onze organisatie sinds 1979 hebben geleid, ontbraken 
alleen Gerard Meeuwis en Johan Suurd. De andere (ex-)voorzitters 
van de afgelopen ruim veertig jaar gaven wel acte de présence. Zoals 
Wil van den Boorn, Theo Bisschops, Christ van de Donk en Jeroen 
Quinten, die sinds 2019 de scepter weer mag zwaaien. 
 
En dan hebben we één voormalige voorzitter nog niet genoemd, 
terwijl je er toch niet omheen kon. We doelen op Paul Mulder, die 
preses was van maart 1995 tot maart 1998. Met zijn 81 jaar is hij één 
van de oudste leden van onze vereniging. Paul (we mogen hem 
tutoyeren) is met generatiegenoot Gerard Geurds bovendien degene 
die het langst aan de COVS is verbonden. Ruim zestig (!) jaar, een 
oorkonde meer dan waard.  
 
De periode is wel verdeeld over diverse afdelingen van deze 
belangenorganisatie. Paul mag je met recht een COVS-hopper 
noemen. Het zegt alles over zijn verbondenheid met deze club, maar 
ook alles over zijn omzwervingen door het land. Een gevolg van zijn 
vele verhuizingen die weer het uitvloeisel waren van allerlei functies 
die hij binnen het ministerie van Landbouw vervulde. Paul was 
werkzaam bij de Algemene Inspectie Dienst van het departement, 
dat uiteindelijk is opgegaan in de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit. Maar toen, we schrijven 2011, was Paul al een jaar of tien 
met pensioen. 
 
Welke COVS-afdelingen heeft hij gediend? Ga er maar eens voor 
zitten: Zutphen, Arnhem, Breda, Heerlen, Winterswijk, Tilburg en 
Eindhoven. De goede lezer heeft al snel in de gaten dat hij alleen in  
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het oosten en het zuiden van ons land heeft gewoond. Bewust, zo 
blijkt tijdens ons gesprek die maandagavond in zijn ruim bemeten  
appartement in Best dat hij nog niet zo lang geleden op de kop wist 
te tikken. Paul zou zich in het westen van ons land, zowel qua 
werkkring als woonomgeving, niet zo thuis hebben gevoeld.  
 
Een vergelijking tussen hoe mensen denken en zich uitspreken tussen 
het zuiden en westen van ons land, die hij in 1975 in een interview 
met het Limburgs Dagblad maakte, kwam hem duur te staan. “Ik 
werd verzocht naar Zeist te komen”, weet Paul zich nog goed te 
herinneren. “Voor een soort van tribunaal moest ik me 
verantwoorden.” Het voetbaldier had het aangedurfd om in dat 
krantenartikel de stelling te poneren dat zuiderlingen minder vaak 
doorbreken als scheidsrechter in het betaald voetbal dan collega’s uit 
het westen. “Het was louter een constatering”, zo probeerde Paul  
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zich uit de nesten te werken. Een causaal verband wilde en kon hij 
niet aantonen. 
 
Zelf was hij twee keer heel dicht bij promotie naar de groep van 
profarbiters voor de eredivisie. Beide malen viste hij achter het net. 
Het heeft de pret bij het uitoefenen van zijn hobby nooit mogen 
drukken. Paul beleefde er al die decennia veel plezier aan. Bij de 
amateurs en, meestal als grensrechter, bij de profs. In die laatste 
hoedanigheid draafde hij de velden op in het kielzog van coryfeeën 
als Frans Derks, Charles Corver, Leo van der Kroft en Arie van Gemert. 
Een pilot met onder anderen de geboren Gelderlander stond aan de 
basis van het aanstellen van vaste, arbitrale koppels. Later voelde en 
voelt hij zich ook als waarnemer, rapporteur, coach en 
scheidsrechterscoördinator als een vis in het water. Een dag zonder 
voetbal is een dag niet geleefd, lijkt het wel. 
 
En dan vond hij ondanks een drukke baan tijd om zich in het politieke 
milieu te bewegen. Een jaar of acht namelijk bij het Ouderen Appèl in   
Eindhoven. Onder de vleugels van inderdaad Dré Rennenberg, die  
zijn fractievoorzitterschap bij deze partij jarenlang combineerde met  
het voorzitterschap van Tivoli, maar dat terzijde. En in de buurt waar 
Paul een tijdje woonde, vlakbij het sportpark van Unitas ’59, heeft hij 
ook enige jaren in de wijkraad gezeten.  
 
Paul roert graag zijn mondje, dat mogen we toch wel zeggen. Hij 
denkt, praat en werkt graag mee met mensen die eenzelfde doel 
voor ogen hebben. Maar hoe is hij ooit zo actief geworden in de 
voetballerij? “Mijn vader nam me eens mee naar een wedstrijd van 
het tweede elftal van Be Quick Zutphen, de voetbalvereniging 
waarvan hij toen bestuurslid was. Het team had een grensrechter 
nodig. Of ik dat wilde doen. Dat leek me wel wat. En het ging me zo 
goed af dat iemand me vroeg of ik bij een volgende wedstrijd van het  
team, in Arnhem, ook wilde vlaggen. Na afloop kreeg ik zelfs een  
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compliment van de scheidsrechter van dienst”, vertelt Paul trots. 
 
Het begin was gemaakt en vanaf dat moment was en is het elk 
weekend raak. “Mijn eerste aanstelling kreeg ik voor 29 oktober 
1958”, leest Paul voor uit een schriftje, waarin hij (bijna) alle 
wedstrijden die hij ooit heeft gefloten of gevlagd heeft genoteerd. 
Aanvankelijk reed hij steeds op zijn brommertje naar de sportparken 
waar hij werd verwacht. Zijn eerste ervaring met het betaald voetbal 
was in 1966, bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Vitesse en 
Hapoel Israël. Het zou niet lang duren voordat hij een officieel duel in 
het Nederlandse profvoetbal toegewezen kreeg. Dat was PEC Zwolle - 
Veendam. 
 

 
 
Zijn vrouw Nora vergezelde hem vaak naar de duels die Paul op de 
agenda had staan. “Ze vond het vooral leuk als ik bij Feyenoord of 
Ajax in actie moest komen. Daar kwam de jetset op af en daar keek  
ze altijd naar uit. Ja, ze ging bijna altijd mee”, vertelt Paul over zijn  
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echtgenote, die helaas al ruim twintig jaar is overleden. 
 
Nora was gelukkig niet meegegaan bij twee wedstrijden, waarin Paul  
het zwaar voor de kiezen kreeg. Dat was eens in Didam, bij de 
amateurs, en in Brunssum. Uit zijn knipselmap – waarin ook tal van 
handgeschreven en getypte rapporten en programmaboekjes zitten - 
laat hij artikelen zien waarin staat hoe een ontmoeting tussen het 
thuisspelende Limburgia en Helmond uit de hand liep. De politie was, 
net als in Didam, nodig om Paul te kunnen ontzetten. Het waren 
twee van de weinige pijnlijke ervaringen die het lid van de verdienste 
van de KNVB tijdens zijn carrière meemaakte. Hij mocht niet voor 
niets tot driemaal toe de strijd om het Nederlands kampioenschap bij 
de amateurs leiden. 
 
Ook nu nog is Paul, ondanks mobiliteitsproblemen (vanwege een 
kwetsbare knie), elke zaterdag in touw. Bij Unitas ’59, de club waar 
zijn zoon Joost bestuurslid is. Mede door Pauls inbreng krijgen 
aanstormende talenten de aandacht die ze nodig hebben om zich 
verder te kunnen manifesteren: “Daar hebben ze ook recht op.” Wat 
nodig is voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook om het 
scheidsrechtersarsenaal aan te kunnen vullen. Het doet Paul dan ook 
pijn dat het landelijk gezien met de aanwas van arbiters tegenvalt. 
Gelukkig, zo voegt hij eraan toe, zijn er meer clubs als Unitas die de 
opleiding van scheidsrechters serieus nemen. En loopt er naar zijn 
mening best wat talent rond. 
 
“Wat ik belangrijk vind bij een scheidsrechter? Dat hij de wedstrijd op 
de voet volgt, zijn kennis van de spelregels goed toepast en op een 
natuurlijke manier gezag uitstraalt. Maar ook dat hij niet aan spelers 
moet zitten, of het nu gaat om een schouderklopje of een handje wil 
geven om hem overeind te helpen. Spelers zijn niet jouw vrienden, 
maar, tussen aanhalingstekens, jouw vijanden. Ik let dus vooral op ‘s 
mans houding. Op en buiten het veld. Als je de top wil bereiken, dan  
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moet je als een topper trainen en leven”, vertelt Paul, die snel 
genoeg in de gaten heeft wat iemand in zijn mars heeft. 
 
“Ik zag ooit eens iemand een wedstrijd leiden. Leek wel een Italiaan 
of een Spanjaard. Die had het goed voor elkaar: goede conditie, 
prima overwicht. Die gaat het ver schoppen, was mijn inschatting. 
Bleek het om Bas Nijhuis te gaan. Dat hij in de loop der jaren volgens 
zijn eigen regels is gaan fluiten, staat me minder aan.” 
 
Als ons één ding duidelijk is geworden deze avond, dan is het wel dat 
voetbal in de genen zit bij de familie Mulder. Zelfs Pauls kleinzoon 
Lars (11) is ermee begiftigd. Hij is, ‘vanzelfsprekend’, lid van Unitas 
’59. Paul: “Maar of hij net als ik en zijn vader gaat vlaggen of fluiten, 
dat weet hij nog niet.” De tijd zal het leren. 
 
Tekst en foto’s: Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 

Spartaans gedicht 
 

– 
Vroeger of later 

ga je dood 
Dat staat als een paal 

boven water 
Zo oud als Sparta 

word je nooit 
– 

En als je gaat 
is het je tijd geweest 

Dat is een ding 
dat zeker is 

– 
Zo niet 

ofter een hemel is 
maar álster een is 

dan zal je zien 
dat de Hemelpoort – o! 

brok in ons keel – 
verdacht veel weg heeft 

van het Kasteel 
– 
 

 
 
Uit: Lijf- en andere gedichten van Jules Deelder (1991), uitgeverij: De Bezige Bij. Als eerbetoon aan de 
schrijver/dichter/nachtburgemeester, die eind 2019 overleed en aan zijn S P A R T A, dat in de 
eredivisie blijft. 
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Voor Guus G. 
 

Brandend water 
 
Geef Acht, rechtsomkeert, sluiten, voorwaarts arrrrrrsss, inks, twee, 
drie vier, inks… Waarheen marcheren we? Naar de roffelende 
dodenmars van Song Of The Marching Children van Earth&Fire . “The 
tree of life, bearing human fruit, forever.” Smachtende fans wilden 
wel met zangeres Jerney Kaagman in de maat marcheren.  
 
In 1957 bracht Sparta een biologisch wapen in de strijd tegen DOS 
(Door Overspel Sterk) om de spelers op te hitsen tot een festijn van 
Schop Poten Armen en Ribben Tot Appelmoes. Het wapen was 
Hollywood’s Absolute Tietenkoningin Jayne Mansfield. De spelers 
stelden zich voor de Overdekte in het gelid op. De blonde suikerspin 
had een bovenwijdte die ruim boven een meter lag. Haar gemoed 
stak royaal voor de punten van haar schoenen uit. Hare Majesteit de 
Tietenkoningin bewoog zich, licht vooroverhellend, in een hoek van 
60 graden over het veld.  
 
Ze verrichtte de aftrap en werd gehinderd door haar 
nauwe kokerrok, met een bevallig puntertje schopte 
ze de bal de verkeerde kant op. Buiten het bereik van 
Frans de Munck, de Zwarte Panter, die met een 
elastiekje in het haar speelde,  scheerde het 
projectiel de lat. De Zwarte Panter stond te kijken 
oftie water zag branden. Met Jayne Mansfield liep 
het tragisch af. Ze werd bij een autocrash door het 
glas van de voorruit onthoofd. Daar doe je met grote tieten ook niks 
tegen… (grotendeels uit de koker van JA Deelder en een enkele 
toevoeging en volhardend handwerk mijnerzijds. Het verhaal: De val 
van de Rots. De Rots is de stopperspil Rinus Terlouw, Rots-in-de-
Branding van Sparta.) 
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De waarheid is altijd het eerste slachtoffer van de oorlog. En 
achterdochtig slangenkoppie Poetin weet daar wel raad mee: 
vechten tegen de nazi’s in Oekraïne. Omdat daar een genocide 
plaatsvindt tegen etnische Russen, de leugenachtige retoriek om een 
oorlog te rechtvaardigen. De natte droom van tsaar Poetin verplaatst 
van de 18e eeuw naar een expansief Russisch rijk anno 2022. Het 
enge is de kliek van jaknikkers, die hij om zich heen heeft verzameld. 
De critici zijn op een ander spoor gezet of vergiftigd. Wat voor gif 
komt er uit zijn bek, wanneer zijn expansiedrift gefrustreerd wordt? 
Een kernoorlog? Te bedreigend om het risico hiervan te willen zien? 
De mens, die zichzelf gaat vernietigen. Een kernoorlog doodt zowel 
onmiddellijk als op iets langere termijn het biologisch leven op aarde. 
Daar helpt geen schuilkelder tegen. Als een struisvogel steek ik mijn 
kop in het zand. Ik wil het niet geloven. Problemen schuiven we voor 
ons uit. Optimist tot in de kist.  
 
Voetbal en oorlog. Ik heb er een generatie geleden over geschreven. 
(nummer 7 2002) Het tragische uiteenvallen van een etnisch verdeeld 
Joegoslavië na de dood van Tito met als dieptepunt de genocide op 
8000 Bosniakken (moslims) door Bosnische Serviërs in Srebrenica, 
onder het oog van Nederlandse militairen. Ik wil de individuele 
militairen niet veroordelen, van wie menigeen getraumatiseerd is en 
sommigen vanuit schuldgevoelens de weduwen opzochten. Ook 
verdeeldheid onder enkele Joegoslavische voetballers, een 
sterrenelftal met spelers als Boban, de enige speler met 
nationalistische gedachten, Savicevic, Prosinecki, Yugovic, Stankovic, 
Mijatovic en Mihajlovic.  
 

Dan zijn de schermutselingen in Nederland klein bier. Van dat kleine 
bier ben ik ook ooit slachtoffer geweest. Een vriend is supporter van 
Ajax. Hij nodigde me uit om mee te gaan naar FC Utrecht. In het 
uitvak trok geteisem dranghekken uit de grond. Met wapenstokken 
stoof de ME het uitvak op. Het geteisem schoot naar achteren en de  
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braverikken, zoals ik, stonden in de frontlinie. Na afloop tussen 
paarden en wapenstokken veilig de bus bereikt. Ik zit voor het raam, 
de bus vertrekt en een steen ging door de ruit en trof me vol op het 
linkeroor. Ik bloedde als een rund. Mijn oorlel was een oorlul 
geworden. De politie is mijn beste vriend, want ze bracht me naar de 
SEH. Sindsdien ga ik getekend door het leven.  
 
Mijn nagel aan de doodskist valt in het niet bij de nagels van Poetin, 
die niet meer schoon te wassen zijn. De wakkere lezer bemerkt de 
flirt met mijn vorig stukske. Onze Bond weet, dat ik maar geen 
genoeg van de vrouwen krijg en dat ik ze wel rauw lust. Lik op stuk, 
dat is mijn fluitstijl.  Berouw na rauw. Gezellig onder de meiden van 
niveau. De tegenstandsters komen immers uit Wassenaar. Roept u 
maar! Aandoenlijk, dat een meid van niveau begint te huilen. “Wat is 
er met je aan de hand?“ “Niets.” En ze keek me aan met een blik van 
ouwe viespeuk, ik laat me niet door jou bij de hand nemen. Opnieuw 
het niveau van lik me vestje. Liever niet gedaan, maar mijn hondse 
trouw heeft me weerhouden om me af te melden. Als arbiter heb je 
rechten en plichten. Een plicht is om onder de meiden te fluiten. 
 
En wie loopt in het kleedlokaal mij tegen het lijf? U raadt het al, mijn 
doodskistnagel. Correctie, de propeller ontwijkt mijn lijf. Bovendien 
zat er een collega in het lokaal. Tegen de collega begon hij te praten. 
Hij degradeerde mij tot ‘The Invisible Man’, een song van Marillion: 
“My body has gone, but my eyes remain.” Ik was lucht voor hem. Ben 
ik etherisch geworden? Hij pakte een schrobber en begon wat 
douchewater weg te schrobben. Ik flapte eruit: “Je vrouw zal wel blij 
met je zijn.” Geen reactie. Zal hij lijden aan smetvrees? Ziet hij mij als 
een besmettingsgevaar? Onderweg naar Rosmalen had ik het 
voornemen om bij een ontmoeting teen en tander uit te praten. De 
koude oorlog laten ontdooien. De moed zakte in mijn loopschoenen. 
Ik ben niet als held geboren. Vaak gekweld door vage angsten. Is niet 
alle angst in wezen doodsangst? Eigenaardig, dat ik op het groene  
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gras, als veldheer, geen angsten ken.  
 

Na afloop in de bestuurskamer is doodskistnagel de vriendelijkheid 
zelve. Niets wispelturiger dan de mens. Zal hij mij dan toch aardig 
vinden? Van de koetjes en de kalfjes. Voordat de put gedempt wordt, 
kom ik als een kalf uit de kast.  
 
Een zijspoor. Door de put en een artikel in Edje, met de weduwe van 
de tragisch omgekomen fluitende collega Toon van der Loo, door gas 
omgekomen op de bodem van een reactorvat, Toon, voor een 
moment uit de vergeetput gehaald.  
 
Ongedempt: “Ik schrijf voor Arbitraal en heb een stukske geschreven, 
waarin u voorkomt. Hebt u daar belangstelling voor?” Het gezicht 
bleef in plooi. Neutraal zei hij geen belangstelling te hebben. 
Eigenaardig om niet benieuwd te zijn naar wat er over je geschreven 
wordt. Of zou hij… Mijn verbazing heb ik niet uitgesproken. Wellicht 
had ik ook een pokerface opgezet. Openhartigheid ontsnapt slechts 
mondjesmaat. De moordkuil van het hart.  
 

Wie een moordkuil graaft voor een ander… 
 

Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  

 

 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
https://www.covs.nl/
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Stront aan de knikker 
 
Het parcours doornemen, het veld verkennen. Elke week weer. Op de 
training, maar uiteraard ook voordat je aan een wedstrijd begint. Hoe 
vaak komt het niet voor dat er een konijn huis heeft gehouden of dat 
opengereten stukken gras niet zijn teruggelegd. Kleine dingen 
kunnen grote gevolgen hebben. Stel je eens voor dat een speler zijn 
enkel breekt wanneer hij zich in een gat verslikt, dat (uiteraard niets 
vernoemend) door een konijn is gegraven. Of dat iemand uitglijdt 
over een achteloos achtergelaten bananenschil? 
 
Of …in een hondendrol trapt. Dat laatste overkwam een arbiter 
onlangs. Gelukkig niet persoonlijk. Hij kwam de uitwerpselen (van 
een tackle eh tekkel?) tegen, terwijl hij tijdens de warming-up over 
de wei liep. Nadat hij het hele veld had geïnspecteerd, vroeg hij de 
gastheer om de stront op te ruimen. De spelers moesten eens weten 
voor welke shit de ref hen had behoed. 
 
******************************************************** 

  

 

  
 

ACTIVITEITENAGENDA  
 
Elke dinsdag, 19.30: training bij De Stip. 
Vrijdag 10 juni, 18.30: feestavond inclusief barbecue. 
Zie verder:  www.covseindhoven.nl. 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932  
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  06 - 27450893  
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelmann          06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Eric Warners, Lennart                        
    Geertsen en Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, André Werrelmann                                  
              en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Bas van Rijen (BA) 
 

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

Bijzonder geschikt voor: 
Sportieve ontmoetingen 
Cursussen 
Vergaderingen Recepties 
Lezingen 
Binnen- en 
buitenrecreatie 

Accommodatie COVS 
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Genneper Parken Eindhoven
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E. info@covseindhoven.nl

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.


	Voorzijde A5
	Binnenvoorzijde A5
	arbitraal0322opmaak.pdf
	arbitraal0322opmaak
	Advertentie_Simac_A4-3
	arbitraal0322opmaak
	arbitraal0322opmaak
	arbitraal0322opmaak
	Binnenachterzijde A5
	Achterzijde A5

