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       44e JAARGANG, NUMMER 5 – JULI 2019 
 
 

        
          
        

         Eerst tranen, dan lachen 
 
         Ik heb het, op een enkeling (…) na, niet zo op voetballers 
         en voetbalsters uit Brazilië (en Portugal). Het zijn vaak van 
         die jankerds en het Portugees staat me ook niet zo aan.  
         De aversie begon in 1994, tijdens het WK in Amerika. Door 
         die irritante babywieggebaren van Bebeto na zijn 2-0 
         tegen Oranje en de beslissende 3-2 door  die lelijke Branco. 
 
         Toch raakte ik tijdens het WK voor vrouwen onder de indruk 
         van een Braziliaanse. Na de uitschakeling van haar land  
         zei Marta vol passie: “Huil in het begin om te kunnen lachen 
         op het eind.” Ik wou dit iedereen meegeven voor wie 
         het afgelopen fluitseizoen een flutseizoen was. Leer van 
         je fouten  en hou vertrouwen  in  jezelf. Dat doen wij ook als 
         het clubblad te wensen overlaat. 
 
         Mocht je niet op vakantie (willen/kunnen), denk dan aan 
         de woorden van Jules Deelder: ‘Als ik mijn ogen toedoe, 
         ben ik in Honoloeloe.’ 
 
         De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 
 
 
 
Het seizoen zit er op, de kaarten zijn geschud. Op het moment van 
schrijven heb ik nog niet inzichtelijk wie er allemaal gepromoveerd en 
gedegradeerd zijn en wie zich hebben gehandhaafd. Zoals we altijd 
zeggen, gefeliciteerd aan de promovendi en voor de (assistent-
)scheidsrechters die een stap terug moeten doen kop op, de 
schouders er onder en ga er komend seizoen voor om terug te 
komen. 
 
Na het seizoen is er altijd een moment van rust. Even het lichaam bij 
laten komen om vervolgens fris en vol goede moed weer te beginnen 
aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Begin september 
moeten we weer fit zijn, want vanaf de eerste wedstrijden (ook in de 
beker) kan er gerapporteerd worden. 
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Op dinsdag 18 juni was de laatste training van het seizoen in 
Eindhoven. We hebben via onze zustervereniging Valkenswaard de 
mogelijkheid gekregen om op de woensdagen van 20.00 tot 21.00 
uur mee te trainen bij vv Bladella. Indien hij kan zal Hans Moonen de 
trainingen verzorgen. Op 26 juni was de eerste keer en dat is zeer 
goed bevallen (zie foto).  
 
De hele zomervakantie bestaat er de mogelijkheid  aan te sluiten tot 
we op dinsdag 13 augustus ‘onze’ training in Eindhoven hervatten. 
Uiteraard blijft het ook daarna mogelijk om in Bladel mee te doen, 
zoals wij de leden van COVS Valkenswaard de mogelijkheid bieden 
deel te nemen aan onze trainingen. 
 
Vorige keer heb ik het al genoemd: op 20 augustus zal Nick Ooms na 
de training, zo vanaf een uur of negen, het seizoen openen met  
onder meer de presentatie van de spelregelwijzigingen. Een must om 
bij te wonen als je goed beslagen ten ijs wil komen in het nieuwe 
seizoen. Het zal nog wel even duren voordat ook spelers alle 
wijzigingen door hebben. 
 
Onze laatste bestuursvergadering van het seizoen hebben we op 3 
juli gehad. Met een voltallig bestuur - van zeven personen. Vele 
handen maken licht werk en samen met onze leden kunnen we veel 
bereiken. Mocht je ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het 
ons dan weten. 
 
 
Ten slotte rest mij nog iedereen een fijne zomerstop toe te wensen 
en voor degenen die op vakantie gaan een hele fijne tijd gewenst! 
  
Tekst en foto: Jeroen Quinten 
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Voorproefje van 75 jaar bevrijding 

Een select COVS-gezelschap heeft donderdag 27 juni een bezoek 
gebracht aan Museum Bevrijdende Vleugels in Best. De groep - negen 
leden; drie moesten op het laatste moment afzeggen – keek haar 
ogen uit. Het museum richt zich op Operatie Market Garden, het 
offensief van de geallieerden in september 1944, dat tot de 
bevrijding van Zuid-Nederland leidde. 

Gids was Ad uit Sint-Oedenrode, die onder meer vertelde hoe zijn 
ouderlijk huis tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan 
een joods gezin en enkele gevluchte Duitse soldaten. Tijdens de 
rondleiding gaf hij tekst en uitleg over tanks, andere voertuigen, 
vliegtuigen als  de imposante Dakota C-53 Skytrooper en allerlei 
informatiemateriaal. Het volgende uitstapje is op 19 september naar 
wijngaard Domaine Les Damianes in Sint-Oedenrode. 

Met dank aan Anton Bogers 
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De wedstrijd waar ik was (48) 
 
Het speelde zich af in september 1974. In de tijd dat de toen 
zogenoemde ‘C-elftallen’, die later de naam Beloftenteams kregen en 
tegenwoordig Jong PSV, Jong Ajax etcetera heten,  op 
zaterdagmiddag hun competitiewedstrijden speelden. Het C-elftal 
van PSV, of PSV 2 zoals het eigenlijk meestal werd genoemd, of – nou 
vooruit, op z’n Eindhovens – ‘ut twidde van Peejusvee’, deed dat op 
de velden aan de Welschapsedijk. Dit werd zo genoemd, omdat de 
ingang aan de Welschapsedijk lag waar die voorheen aan de 
Vensedijk was. Zelfde sportpark, andere ingang. Het zou ook de 
Vensedijk zijn gebleven, ware het niet dat de gemeente Eindhoven 
weigerde te betalen voor een extra tunnelgang onder de toen nieuw 
aan te leggen autosnelweg. Dus moest het verkeer voortaan 
buitenom naar de Welschapsedijk. Hoe dan ook, daar  speelden toen, 
behalve het al gememoreerde C-elftal, alle jeugdteams. De selectie 
van PSV trainde er. 
 
Ooit moest ik daar een wedstrijd van PSV B1 fluiten. Althans, dat 
dacht ik. Die middag stond ook PSV 2 tegen MVV 2 gepland. Ik was 
me, samen met mijn collega Peter die de A1 moest fluiten, al aan het 
omkleden voor mijn eigen wedstrijd toen plotseling een KNVB-official 
in onze kleedkamer stond. Hij was helemaal in paniek en hij deelde 
ons mede dat wij moesten vlaggen bij de wedstrijd van PSV 2. De 
reden was dat beide grensrechters, die samen reden, onderweg 
autopech hadden gekregen en met geen mogelijkheid nog naar 
Eindhoven konden doorreizen. Tja, jammer voor Peter en mij, we 
ontkwamen er niet aan om de vlag te gaan hanteren. 
 
In die tijd was er nog geen vierde assistent en onder het publiek 
waren ook geen vervangers beschikbaar. Dus er moest worden 
geïmproviseerd. Mijn vraag hoe het dan met onze wedstrijden moest,  
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pareerde hij handig door te zeggen dat alle scheidsrechters gewoon 
werden doorgeschoven. Peter en ik waren de ‘hoogste in rangorde’, 
dus wij werden simpelweg gepromoveerd tot grensrechters bij PSV 2 
– MVV 2. Tja, daar stonden we dan, toch wel enigszins 
verbouwereerd. 
 
Nou, vooruit dan maar. Dus even kennismaken met de arbiter van 
dienst om wat afspraken te maken. Dat viel bepaald niet mee. De 
leidsman ontpopte zich als een uitermate irritante man die het 
kennelijk maar moeilijk kon hebben dat ‘twee van die 
jeugdscheidsrechtertjes’ hem moesten assisteren. Hij liet dat in de 
voorbespreking dan ook duidelijk merken en ik had toch sterk het 
gevoel dat hij er helemaal geen zin in had. 
 
De eerste helft haalde hij ergernis en woede op de hals van spelers, 
trainers, toeschouwers en met name van ons. Vooral Peter liet hij als 
een ‘Jan Doedel’ voor gek staan. Arbitertje negeerde hem bijna 
volledig. Totdat Peter er genoeg van had. Hij legde zijn vlag neer, liep 
het veld af en ging naar de kleedkamer. Iedereen, ik ook hoor, stond 
als aan de grond genageld en hield de adem in. Dus de wedstrijd 
werd stilgelegd, er was dringend intern overleg noodzakelijk. En zo 
geschiedde. 
 
Pas na veel gepraat en een scheids die heel diep door het stof ging, 
kon de wedstrijd vijf minuten later worden hervat. En zie daar, het 
ging plotseling heel goed, de samenwerking verliep vlekkeloos en de 
ontmoeting werd tot een goed einde gebracht. Nee, er werd geen 
rapport van gemaakt. De KNVB-official suste alles en ik heb er ook 
nooit meer iets van gehoord. Peter trouwens evenmin. Maar wát een 
ervaring was dat weer. 
 
Jos Halmans 
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Vlees lekkerder dan vrouwenvoetbal 
 
Wat is de overeenkomst tussen enerzijds Hans Moonen en Dirk 
Hazelhof en anderzijds Vivianne Miedema en Dominique 
Bloodworth? De knapste leden van COVS Eindhoven en van de 
OranjeLeeuwinnen? Hebben Hans en Dirk ooit in het diepste geheim 
privétraining gegeven aan de twee internationals? Nee, dat bedoel ik 
allemaal niet. Wel waren alle vier op 15 juni meer dan goed bezig. Ze 
lieten bovendien hun ploeggenoten annex collega’s meegenieten.  
 
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik heb het 
over de dag waarop ‘onze meisjes’ begonnen aan het WK voetbal en 
COVS Eindhoven het seizoen afsloot met de traditionele feestavond. 
Dat ging best samen. Sterker nog: ‘onze’ seizoensfinale begon die 
zaterdagmiddag in De Stip met het gezamenlijk bekijken van de 
openingswedstrijd van het team van bondscoach Sarina Wiegman. 
Helaas, ‘we’ wonnen wel, dank zij treffers van …Miedema en 
Bloodworth, maar het duel had kraak noch smaak. 
 
Dat kon niet gezegd worden van het vlees dat op de barbecue werd 
gelegd en dat door Hans en Dirk naar wens werd gegaard. Er waren 
kipfilets, worstjes, hamburgers, speklappen en kipspiesjes te over. De 
hoeveelheid salade en dergelijke was maar net genoeg voor de 
enkele tientallen feestgangers (leden en hun aanhang). 
 
O ja, degenen die dachten dat ze deze zaterdag ook een presentje 
zouden krijgen, omdat ze minstens 75 procent van de trainingen 
hadden bijgewoond, die leden kwamen bedrogen uit. Dirk liet 
desgevraagd weten dat er wel iets in aantocht is, maar dat de 
levering vertraging heeft opgelopen. Kortom, even geduld aub.  
 
Tekst en foto (links): Hans Janssen 
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Langs de velden 
 
Ik ben om. Het vrouwenvoetbal interesseerde me niet zo. Totdat ik 
de Nederlandse vrouwen bezig zag tijdens het WK. Soms 
geconcentreerd, soms slordig. Deze dames beheersen het voetbal en 
durven aan te vallen. Zeker niet tikkie terug. Spelen in aanvallende 
zin zoals voetbal gespeeld moet worden. 
 
Ons mannenteam speelt te zakelijk. Zo van als we gelijk spelen zijn 
we er al. De dames spelen aanvallender en daardoor is het 
spannender. Of ze de finale halen is (bij het inleveren van dit artikel) 
afwachten. Als ze voetballen zoals de eerste helft tegen Japan, heb ik 
er vertrouwen in. Van de andere ploegen heb ik weinig gezien dus 
daar kan ik geen oordeel over geven.  
 
Over de VAR valt wel wat op te merken: 
-Doelpunt/Geen doelpunt. Denk hierbij aan onduidelijke 
buitenspelsituaties, of als er bijvoorbeeld aan shirtjes wordt 
getrokken in het strafschopgebied. 
-Penalty’s. Door ingrijpen van de VAR kan een onterecht toegekende 
penalty worden teruggedraaid. Het tegenovergestelde is ook 
mogelijk. De VAR kan een ‘gemiste’ penalty signaleren. 
-Een directe rode kaart. De VAR kan op basis van de videobeelden 
een rode kaart aangeven. Dit geldt niet voor tweede gele kaarten. 
-Persoonsverwisseling. De VAR kan het aangeven als bijvoorbeeld de 
verkeerde speler het veld uit wordt gestuurd. 
 
Als je dan de uitwerking van de VAR ziet, lijkt het wel of arbiters en 
assistenten niets meer te vertellen hebben bij buitenspel. Belachelijk 
is het dat ze eerst laten doorspelen en naar aanleiding van de VAR 
alsnog vlaggen voor offside. Dit vind ik niet bevorderlijk voor het spel, 
maar zeker niet voor de spelers. Al zal het een kwestie tijd zijn om er  
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aan te wennen, denk ik. 
 
Dat de bal met ingang van komend seizoen bij vrije schoppen niet 
meer het 16-metergebied hoeft te verlaten is zeker een pluspunt in 
het voetbal. De bal is meteen in het spel en er kan meteen 
aangevallen worden. Het kan spannende momenten opleveren. 
 
Ook bevorderlijk is dat een speler het veld mag verlaten waar hij/zij 
op dat moment is. Geen tijdrekken meer. Wat wel veranderd zou 
kunnen worden, is dat er bijvoorbeeld na de 75e geen wissel meer 
toegepast mag worden. Veel mensen ergeren zich daar dood aan en 
die wissel heeft toch geen toegevoegde waarde meer, is mijn 
mening. 
 
Hopend dat de vrouwen doorgaan en de finale halen is dit mijn 
laatste stukje van dit seizoen. Ook ik wens iedereen een goede 
vakantie. 
 
De Mol. 
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Je maakt wat mee als scheidsrechter 
 
Ze zeggen wel eens dat Nederland zeventien miljoen bondscoaches 
heeft. En hoeveel  scheidsrechters hebben we dan? In ieder geval 
staan ook hier de beste stuurlui aan wal.  Lekker makkelijk dus. Bij de 
koffieautomaat, tijdens of na een wedstrijd, in de media: de 
(assistent-)scheidsrechter is een dankbaar gespreksonderwerp. 
Helaas voor ons lang niet altijd in positieve zin. Een bloemlezing van 
het afgelopen seizoen. 
  
We beginnen met ‘prachtig nieuws’, zo hoorde ik Björn Kuipers het 
althans tijdens het tv-programma M zeggen. Hij was blij dat een 
grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit door een 
rechter ‘goed was aangepakt’. De vlagger werd voor drie jaar 
geschorst door de KNVB, nadat hij de doelman van UNO (Hoofddorp) 
bij een massale vechtpartij van achteren had neergeslagen. 
“Misschien kreeg hij nog wel te weinig, want dit gedrag moet je 
keihard aanpakken”, aldus Kuipers. De dader wacht overigens nog 
een zitting bij de politierechter. Het incident werd op beeld 
vastgelegd en (te?) breed uitgemeten. ‘Het amateurvoetbal verdient 
beter’, stelde Paul Onkenhout in zijn column in de Volkskrant. 
 
Om een ander filmpje met een scheidsrechter als lijdend voorwerp 
(https://twitter.com/HarkemaseBoys/status/1132299172621631488)
, werd vooral gelachen.  Hierin was te zien hoe Maurice Paarhuis 
…scoorde. Het gebeurde in de derde divisie tussen Harkemase Boys 
en Hoek. Paarhuis kreeg de bal tegen zijn scheenbeen en de leidsman 
zag tot zijn grote schrik dat het leer over de doellijn ging. Desondanks 
– en terecht – twijfelde hij geen moment om de treffer goed te 
keuren. De ref is immers een dood element.  
 
Geluk bij een ongeluk: het doelpunt was niet beslissend. Hij zal er  

https://twitter.com/HarkemaseBoys/status/1132299172621631488
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toch van geleerd hebben. Van een scheids wordt verwacht dat hij/zij 
zich ook in een strafschopgebied laat zien (trek die sprint door!), 
maar een volgende keer zal Paarhuis zich op een andere manier 
opstellen.  
 
Iets vergelijkbaars deed zich volgens BN De Stem voor tijdens Zundert 
– Gilze. We citeren: ‘Uitgerekend de scheidsrechter stopte een 
Zundertse aanval door in de weg te lopen bij een dieptepass waarna 
Gilze razendsnel kon counteren. Een vlotte aanval belandde voor de 
voeten van Joep van den Ouweland. De oud-prof versnelde en 
werkte de bal keurig in de verre hoek: 0-2.’ Hoe zou deze ref zich 
hebben gevoeld? 
 
Daan Cortenbach zal waarschijnlijk met plezier terugdenken aan 
Rood Wit'62 - HVV Helmond. Deze derby was, zo lazen we in het 
Eindhovens Dagblad, de eerste wedstrijd van standaardelftallen 
waarbij hij de fluit hanteerde. Cortenbach kwam voor hete vuren te 
staan, maar overleefde die vuurdoop. Sterker nog: hij had het lef om 
de bal drie keer op de stip te leggen voor de …gasten en drie keer kon 
HVV scoren. In één geval negeerde hij ‘zelfs’ een buitenspelsignaal 
van zijn assistent aan de zijde van Rood Wit. Het werd uiteindelijk 2-3 
en wat mooi was: “Alle penalty's waren terecht. Het waren gewoon 
domme overtredingen”, erkende de trainer van de thuisclub na 
afloop. 
 
Dezelfde krant  was minder lovend over onze eigen Henk van 
Bekkum. ‘Zelfs een scheidsrechterlijke dwaling van de bovenste orde 
kon SBC niet afleiden richting winst op concurrent Sparta '25’, zo 
schreef de verslaggever. Hij sprak van een groot onrecht. Waarop hij 
doelde? De aanvoerder van de Sonse ploeg rolde de bal een paar 
meter vooruit om een vrije trap te kunnen nemen. En nu komt het: 
‘Tot scheidsrechter Henk van Bekkum de bespottelijke beslissing nam 
om voor die twee meter extra een gele kaart te trekken. Dat was de  
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tweede voor Fitim Maloku, die daarmee kon vertrekken. Het sierde 
de kapitein dat hij dat in betrekkelijke kalmte deed, terwijl de 
beslissing een heel andere reactie verdiende.’ ‘De media’ krijgen wel 
eens het verwijt dat ze negatief bezig zijn, nou, wij hopen dat de 
stukjesschrijver voor dit opruiende en respectloze artikel door de 
redactieleiding op het matje is geroepen. 
 
Discussie ontstond in het afgelopen seizoen ook over het fenomeen 
‘opbutsbal’. Had een eerder wegens storm gestaakte wedstrijd, in dit 
geval Best Vooruit – Oirschot Vooruit, zo moeten beginnen? En wat is 
eigenlijk een opbutsbal? Brabants voor scheidsrechtersbal? 
 
Het was in ieder geval geen officiële aftrap. Die had wel genomen 
moeten worden bij een wedstrijd tussen VV Nijnsel en Avesteyn 
nadat de thuisclub in blessuretijd 1-0 had gemaakt en het 
kampioenschap (officieus) binnen leek te hebben. Maar, terwijl bijna 
de hele ploeg aan het juichen was, zag doelman Youri Dortmans de 
tegenstander aftrappen en spelers op hem afkomen. Avesteyn 
scoorde zelfs de 1-1. Maar mocht dat wel op die manier, vroeg een 
sportredacteur van Omroep Brabant zich af 
(https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2997176/Terwijl-Nijnsel-
juicht-na-winnende-treffer-scoort-de-tegenstander-of-toch-niet). 
Scheidsrechter Richard Vissers wist het zelf ook niet, trok zich met 
zijn assistenten terug en kwam tien minuten later met goed nieuws 
voor de spelers van Nijnsel: geen doelpunt voor de gasten. En dus 
was het groot feest voor de thuisclub. 
 
Vissers kwam mede tot zijn besluit na overleg met de KNVB. Het 
(amateur)voetbal moet het vooralsnog zonder VAR doen. Geen 
probleem voor die scheidsrechter die een andere wedstrijd van 
Nijnsel floot, thuis tegen NLC ’03 uit Lith. Volgens Mooi Son en 
Breugel krant ontstond in de 68e minuut een ‘strafschopmoment’. Bij  
twijfel, dan zou een scheids kunnen overleggen met zijn assistent.  
 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2997176/Terwijl-Nijnsel-juicht-na-winnende-treffer-scoort-de-tegenstander-of-toch-niet
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2997176/Terwijl-Nijnsel-juicht-na-winnende-treffer-scoort-de-tegenstander-of-toch-niet
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Ditmaal, zo lezen we in het wedstrijdverslag, hield hij echter 
ruggenspraak met …enkele fans van de thuisclub. ‘Zij waren resoluut: 
‘Geen strafschop.’ Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Dat duel werd gewoon uitgespeeld. Bij VCO – HSE keken de 
gastheren én de scheidsrechter raar op toen in de rust de spelers van 
de Eindhovense tegenstander gedoucht en al naar huis reden. De 
voorzitter en de trainer van HSE hadden het vertrek in de pauze wel 
aangekondigd. Maar toch. “Ik fluit al heel lang 
amateurvoetbalwedstrijden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, 
aldus de verontwaardigde arbiter na afloop. 
 
Zuid-Europese taferelen deden zich voor tijdens Avant ’31 – 
Schijndel. Eén van de twee linesmen werd er bekogeld met bier en 
muntjes. De scheids van dienst vond het raadzaam dat het mikpunt 
zou worden vervangen. Voor zijn eigen veiligheid. Binnen een halfuur 
kon het duel worden hervat en na het slotsignaal werd er gezellig wat 
gedronken 
(https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2983177/Schijndelse-
derby-tijdelijk-gestaakt-door-ontbreken-grensrechter-Het-moest-wel-
veilig-zijn) alsof er niks was gebeurd.  
 
Dit duel kon dus met twee assistenten worden afgemaakt. Dat was 
niet het geval bij Achates – Estria. De vlagger van de Ottersumse 
thuisclub hield het in de 75e minuut voor gezien, nadat zijn 
buitenspelsignaal bij een tegentreffer werd genegeerd. De scheids 
besloot vervolgens het duel zonder een vervanger te voltooien. “Er 
was een supporter die wel wilde vlaggen, maar de scheidsrechter zei 
dat hij het wel zelf kon beoordelen”, zei Ivo Rossen, de speler/trainer 
van Estria tegen De Limburger. En zo kun je als scheids van alles 
meemaken. 
 
Hans Janssen 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2983177/Schijndelse-derby-tijdelijk-gestaakt-door-ontbreken-grensrechter-Het-moest-wel-veilig-zijn
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2983177/Schijndelse-derby-tijdelijk-gestaakt-door-ontbreken-grensrechter-Het-moest-wel-veilig-zijn
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2983177/Schijndelse-derby-tijdelijk-gestaakt-door-ontbreken-grensrechter-Het-moest-wel-veilig-zijn
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Voetbalgedachten gedicht 
 

VOETBALBIJGELOOF 
 

Ik stap 
met 
links 

uit de bus 
kom als 
laatste 

de kleedkamer 
binnen 

zit 
rechts 

naast de 
deur 
eerst 
mijn 

linkerschoen aan 
zing 
hello 

van lionel richie 
geef 
de 

verzorger 
als 

laatste 
een hand 
en daarna 

ben ik altijd reserve 
 
Uit: Daar schrik je toch van/De eerste 1000 gedichten 
Auteur: P. Kouwes/Uitgeverij: Nieuw Amsterdam 
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Frans Derks zullen we nooit vergeten 

Als je veertig jaar nadat je bent gestopt als (markant) betaald-
voetbalscheidsrechter nog steeds niet bent vergeten en de aandacht 
blijft trekken, dan moet je een bijzonder mens zijn. En dat is Frans 
Derks altijd geweest. Bijzonder in zijn doen, laten en denken. De 88 
jaar (!) geleden in het Limburgse Vaals geboren ijdeltuit zoekt 
weliswaar minder de publiciteit dan in het verleden, maar hij laat zich 
nog graag zien en horen. 

Dat blijkt ook uit de heruitgave van ‘Frans/In de geest van de 
wedstrijd’. In 2010 kwam dit boek van André Hoogenboom onder de 
titel ‘Op z’n Frans’ voor het eerst uit; eerder dit jaar volgde de 
herziene, geüpdatete uitgave. Waarom wordt me niet helemaal 
duidelijk. Met wat voetnoten onderaan de pagina’s worden 
beweringen van tien jaar geleden weliswaar geactualiseerd en Derks 
geeft ongezouten kritiek op de VAR, maar in grote lijnen voegt de 
herdruk weinig nieuws toe. Sterker nog, er staan wat slordige 
afbrekingen in en zeker twee fouten. Zo is Ajax in 1973 niet door 
CSKA Moskou, maar door CSKA Sofia uitgeschakeld en dateert de 
historische strafschop in tweeën, van Johan Cruijff en Jesper Olsen 
tegen het Helmond Sport van Otto Versfeld, niet van 1981, maar van 
een jaar later. 

Het boek moet het gelukkig hebben van zijn vele vermakelijke 
anekdotes. Vertellen kan-ie, die Derks, al heb ik wel een beetje met 
deze ‘oude man’ te doen als ik hem tegenwoordig op tv zie of op 
radio hoor. Zijn verhalen blijven echter uniek en ze maken ook 
duidelijk hoe apart deze Bredanaar binnen en buiten de voetballijnen 
was. Het kan geen toeval zijn dat hij het goed kon vinden met 
Willibrord Frequin. Beiden waren bestrijders van het onrecht en ze 
lieten zich door niemand de les lezen. Een scheidsrechterscursus  
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volgen? De regels naleven? Derks heeft het nooit nodig gevonden. 
Een dure fluit aanschaffen? Waarom: die van 35 cent was toch goed 
genoeg? Gele of rode kaarten uitdelen? Echt, alleen maar als het niet 
anders kon. Afwijkende kleding dragen? Waarom niet? Zeg Frans 
Derks  en je moet onwillekeurig aan zijn korte, strakke, door 
couturier Frans Molenaar speciaal ontworpen broekje denken. Dat hij 
overigens nog geregeld draagt. Naar zijn zeggen fluit de rebel jaarlijks 
een stuk of zestig keer. Weliswaar op zijn elfendertigst, maar geen 
hond die zich eraan stoort. 

Over honden gesproken: Derks had ook een zwak voor dieren en hij 
kon zich enorm opwinden over dierenmishandeling. Hij kwam graag 
op voor de zwakkere in de samenleving (dier en mens), werd onder 
meer ambassadeur van het Nederlandse daklozenvoetbalteam en 
ging ook andere uitdagingen niet uit de weg. Zo ging Derks de 
barricaden op voor topvolleybal en topvoetbal in de Baroniestad. 
Duitsers konden en kunnen in zijn ogen echter niets goed doen. Hij 
wil er in het boek amper iets over kwijt, maar het heeft allemaal met 
de Tweede Wereldoorlog te maken. Fransje moest toen met de rest 
van het gezin vluchten vanuit Limburg naar Breda en gedurende die 
periode moet hun vader iets vreselijks zijn overkomen. Wat? 
Daarover wil Derks jr per se niet uitweiden. Het feit dat hij zijn vader 
nog elke dag mist, spreekt boekdelen. Jammer, dat (ook) 
Hoogendoorn dit mysterie niet heeft kunnen ontrafelen.  

Verder wordt eigenlijk heel veel wat Derks heeft beleefd en tegen 
wie hij heeft moeten opboksen wel besproken. Volgens 
Hoogenbooms eigen regels, in de geest van de hoofdpersoon.  

Hans Janssen 

Frans/In de geest van de wedstrijd. Auteur: André Hoogenboom. Uitgeverij: Karakter 
Uitgevers. ISBN: 978-90-452-1824-3. Prijs: 16,99 euro. 
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Bal voor de lens – doe ook mee! 
 
Het is weer voorbij, het voetbalseizoen 2018-’19. Voorlopig geen 
tripjes naar Heeze, Zwijndrecht of Zaltbommel. Om er, in de regel, 
gastvrij te worden ontvangen. Je om te kleden, de warming up te 
doen en dan hup de wei in. Voor (minstens) tweemaal 45 minuten. 
Om daarna bij te komen, te douchen, om te kleden en terug naar 
huis. En dan op naar de volgende aanstelling. Nu dus even niet.  
 
Maar ongetwijfeld zul je de komende weken ergens iets wat met 
voetbal te maken heeft, ontwaren. Als het bijzonder genoeg is: maak 
er een foto van en mail ons die toe (j.janssen59@chello.nl).  
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You all think you are so clever   
It’s always ‘easier said than done’     
Hollow words count for nothing 
We only judge by our actions      
Battle Scars, battle scars, battle  scars 
Battle Scars, battle scars, battle scars    
Arrogance and ego’s, arrogance and ego’s 
Arrogance and ego’s, arrogance and ego’s 
Have no place in our World      
Shall be banished from our World  

Collegaardigheden 

De nacompetitie is het nagerecht van een fluitseizoen. Ik zie er naar 
uit en geef me gewillig op om ervoor in aanmerking te komen. Het is 
afwachten geblazen, of de beleidmakers me voldoende kwaliteiten 
toedichten om de fluit of vlag in de hand te  mogen nemen. Het geeft 
het gevoel van een gunst, weliswaar gebaseerd op het credo: de 
beste fluitisten en vlaggenisten worden op de wedstrijden in hun 
fluitcategorie gezet. Maar ook dat is maar de vraag. In sommige 
groepen krijgen arbiters twee rapporten in een seizoen. Is dat een 
kwaliteitsgraadmeter? Ik noem dit het faillissement van het 
rapportagesysteem. En dat is geen verwijt naar onze Bond, want 
wanneer je de  mensen er niet voor hebt…  

Wel kunnen we de vraag stellen, hoe komt het, dat er zo weinig 
rapporteurs zijn of willen zijn? Er is ooit voorgesteld om de clubs bij 
de beoordelingen te betrekken. Uiteraard heeft dit ook haken en 
ogen. En hoe is het gesteld met de vlagkwaliteiten van de lichting 
scheidsrechters, die zelden een vlaggetje vastgehouden hebben? Dan 
mag je geen onberispelijke vlagkwaliteiten verwachten. Hoe weet de  
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vlaggenist in welke hand hij de vlag behoort te houden bij het lopen 
richting hoekvlag? Zo wees een paar jaar geleden een trotse 
vlaggenist, die wekelijks met het vlaggetje speelde, me erop, dat ik 
niet met opgerolde vlag het veld moest betreden, maar met een 
wapperende. Vlaggen of fluiten, het is een wereld van verschil.  

Ik ben een gunsteling. Onze Bond schat mijn vlagkunsten hoog in. 
Zowaar eerste assistent bij een knock-outwedstrijd tussen een derde- 
en een vierdeklasser. Onze Bond mag weer scherven ruimen, want 
mijn beide collega’s meldden zich met een blessure af. Theoretisch 
gesproken vermindering van de verwachte kwaliteiten, gezien de 
kwaliteitshiërarchie. Uiteraard hoeft dat in de praktijk niets te 
zeggen. Het is wel betreurenswaardig, dat Zuid II weinig kwaliteit 
scheidsrechters op de reservelijst heeft staan, want de aangestelde 
scheidsrechter, Jurgen Kuijpers, (what’s in a name?) komt uit Breda 
(Zuid I) en is actief in het zaterdagvoetbal. Tevens de verbazing, dat 
Jurgen reeds een nacompetitiewedstrijd op zaterdag heeft gehad en 
een dag later op zondag weer aan de bak mocht komen. Dat moet 
kunnen, zullen we maar zeggen. Afgelopen seizoen vroeg ik aan onze 
Bond om onze Jos Halmans als begeleider. Tenslotte moet je het van 
je vrienden hebben. Onze Bond weigerde dit vanwege het formele 
standpunt, dat onze Jos onder Zuid I valt. Dat onderscheid wordt dus 
niet voor scheidsen gemaakt. Opportunisme wint het van principes.  
Collegajes. Daar zijn er genoeg van. En daar heb ik weleens over 
geschreven. Zoals, dat we met drie scheidsen op een wedstrijd zaten 
en alle drie de wedstrijd voor zich opeisten, waarna de achterlijke 
wacht van dienst het Salomonsoordeel mocht vellen. Helemaal bont 
maakte het een collega, die mij vroeg een aanstelling te ruilen 
vanwege werkzaamheden. Ik was aangesteld bij een topwedstrijd en 
hij bij een tobwedstrijd. Lul, die ik was, ruilde ik ook nog, terwijl dit 
een smoesje van hem was. Jack de Kroon en ik waren ook een keer  
voor dezelfde wedstrijd aangesteld. Voor zover ik weet, hebben we  
elkaar de koppen niet ingeslagen. Ik weet niet meer, of Jack of ik een  
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stapje heb teruggedaan. Wat pijnlijk is, dat wil een mens vergeten, 
dus zal Jack zich wel opgeofferd hebben. Het tuig zit ook in mij. 
Trouwens bij, hem heb ik mijn elektronisch vlagdebuut gemaakt. 
Grappig, ik drukte op het knopje en Jack begon te piepen. 

Op zondagmorgen een bericht van Jurgen. Zijn wedstrijd in 
Middelburg met verlenging was een fysiek zware geweest. Hij vroeg, 
of ik de wedstrijd wilde leiden. Dit in de schoot geworpen kadootje 
nam ik gretig aan. Uiteraard kan Jurgen niet meer stuk. Hij nam zijn 
verantwoordelijkheid met het oog op het wedstrijdbelang en tevens 
toonde hij zich collegiaal. Welke scheidsrechter zou dit doen? Zeer 
weinigen, naar ik veronderstel. Tot welke groep reken ik mezelf?  

Mijn andere collega George Cruz komt uit Maarheeze. Een ware 
KNVB-ambassadeur. Ondanks de hitte van dertig graden droeg hij 
een mooi gestileerde KNVB-stropdas. Een scheidsrechter, die van 
duidelijke afspraken en regelgeving  houdt. Hij heeft ook niet op 
scheidsrechtersshirts bezuinigd. Hij had een aantal exemplaren voor 
ons klaar liggen. De kleuren voor het uitzoeken. Mijn ruim twintig 
jaar oude vaal geel geblokte shirt viel af. Betaald-voetbaltrainer 
Jurgen Streppel voegde mij hierover ooit toe: “Scheids, heb je je 
pyjama nog aan?” Het gedragen shirt van George stopte ik na de 
wedstrijd in mijn tas onder het mom van eigendom is diefstal. George 
was niet op zijn achterhoofd gevallen: hij eiste zijn shirt op.  

Het is een luxe om een triootje te mogen vormen. Als arbiter kun je, 
naar vrije interpretatie van Johan Cruijff, beter een stapje opzij doen 
dan zinloos doorlopen om een goed gezichtsveld te scheppen. 
Neutrale assistenten. Dat kwam de wedstrijd ten goede. George zag 
dat een bal de doellijn niet gepasseerd was en er was een VAR-
momentje. De keeper dook aan de kant van Jurgen naar de bal. 
Raakte hij wel of niet de aanvaller? Ik liep schuin achter de situatie en 
zag niet dat de speler geraakt werd. Jurgen liep overeenkomstig de  
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 Specialist op het gebied van: 

- Pensioenregeling
- AOW-leeftijd
- Lijfrente
- Overige inkomen voor de ‘oudedag’

 Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 
 AOW-leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen 
 tijdens de trainingsavonden. 
 (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
 Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet 
 meer te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies 
 maand. 
 (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
 inboedel, opstal enz.) 

 Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
 Daverveld, in bezit van volledige vergunningen voor 
 pensioenadvies:  

040-2427429 – 0636104698 en
w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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afspraak, dat bij een waargenomen overtreding in het 
strafschopgebied, hij naar de achterlijn zou lopen. Het is dan aan mij 
om te beslissen. Zonder aanwezigheid van spelers met Jurgen 
overlegd. Hij zei dat de keeper te laat was en de speler raakte. Ik 
volgde zijn advies op. Is het negeren van de eigen waarneming een 
zwakte of een kracht? Voor mij gaf de doorslag de 
waarnemingspositie. Bovendien zag Danny Makkelie het ook niet 
helder. De keeper in De Limburger: “Hij tikte mij aan. En als het geen 
penalty is, gaat de bal er ook niet in. Daarna werd het 4-1. Zo moet 
dat toch?” Voor wat het waard is.  

Na afloop van de wedstrijd waren er volop complimenten over onze 
leiding. Met name onze samenwerking werd benoemd en tevens het 
in goede banen leiden van de wedstrijd zonder kaarten. Er waren een 
paar overtredingen, waarvoor ik een kaart had kunnen geven. Er 
waren geen overtredingen bij met het risico op een blessure. Ik loste 
dit liever diplomatisch op. Zo haakte een speler vlak voor tijd bij de 
geflatteerde 4-1 stand een tegenstander, waarna een mogelijke 
gevaarlijke situatie kon ontstaan. De partij die voorstond had er geen 
moeite mee en de partij die achterstond  uiteraard ook niet. Bij een 
gelijke stand had ik hoogstwaarschijnlijk wel de kaart getrokken. 
Geen verlenging en ABBA  hoefde ook niet op te treden om een club 
haar Waterloo te laten vinden. Complimenten, spekkie naar het 
scheidsrechtersbekkie. Daar groeit het ego van als kunstgras.  

Jur Wijsman 

Engelse tekst van Stuart Nicholson uit de song Battle Scars van het 
gelijknamige album uit 2012. Het album is opgenomen met de 
doodzieke bassist Neil Pepper, die op het laatst niet meer op zijn 
benen kon staan, maar nog wel met zijn collega’s het album af heeft 
kunnen maken, voordat hij voor verschijning ervan overleed.   
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ACTIVITEITENAGENDA 

Training: vanaf dinsdag 13 augustus elke dinsdag van 19.15 tot 
20.30 uur (en in Bladel, elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur).     
Start nieuwe seizoen: 20 augustus, uitleg nieuwe spelregels door 
Nick, na de training om ca. 21.00 uur. 
Bezoek wijngaard, 19 september: Wijngaard De Rooise Wijnboer, 
14.00 uur in Sint Oedenrode. 
Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in 
Eindhoven.

https://www.covs.nl/


 28 

 

Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932 of 040 - 2422887 
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
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  0499 - 310719   
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, 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/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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