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          Het begint te wennen 
             
          De ‘r’ zit weer in de maand. De hoogste tijd 
                dus voor een nieuwe Arbitraal, een blad met weer de  
                nodige wetenswaardigheden en een baken in deze  
                ongewisse tijden. Corona houdt ons al meer dan een  
                half jaar in zijn greep, maar de bal is sterker. De draad 
                die in maart zo ruw werd verbroken, is inmiddels weer 
                opgepakt, met allerlei restricties. Handen ontsmetten, 
                anderhalvemeter afstand in acht nemen, een boks of  
                een (welgemeende) elleboog geven: het begint zowaar 
                te wennen, maar leuk is anders. 
 
                Dit blad is wel leuk, durven te beweren. Met de vaste 
                bijdragen en een interview met een erelid. Kortom, ga 
                er maar eens voor zitten. 
                 
                Schroom niet te reageren. Hoe meer kopij hoe meer  
                vreugd. 
 
                Veel leesplezier gewenst, de hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Een nieuw seizoen! 
 
We zijn weer begonnen. De eerste beker- en competitiewedstrijden 
zijn alweer achter de rug. Enerzijds heerlijk om weer op het veld te 
staan en anderzijds toch ook raar om, nadat men zich 90 minuten 
lang in het veld niets heeft aangetrokken van de afstandsregels, 
daarna weer 1,5 meter afstand in acht te moeten nemen. 
 
Net als vorig jaar verzorgde COVS Tilburg e.o. de aftrap van het 
seizoen met een leuke seizoensopening. Na een pittige training door 
de bossen en het zand van de Loonse en Drunense Duinen waren we 
te gast bij voetbalvereniging SvSSS voor een lekkere lunch en 
spelregeluitleg. Ik heb daar, samen met Lennart Geertsen, met heel 
veel plezier aan deelgenomen. Hopelijk gaan er volgend jaar meer 
leden van onze vereniging mee, want het evenement werd wederom 
zeer goed ontvangen en is wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 
Het is ook een leuke en gezellige manier om collega’s uit de andere 
regio’s te ontmoeten. 
 
Sinds 1 september wordt er weer getraind op ons ‘eigen’ veld naast 
De Stip. Ons clubgebouw is ook weer geopend en wel van 19.00 tot 
ongeveer 22.00 uur. In het Indoor Sport Centrum kan weer gebruik 
gemaakt worden van de kleedkamer en douches, maar ook hier op 
de gepaste 1,5 meter afstand. 
 
In maart heeft het bestuur (noodgedwongen) besloten de Algemene 
Jaarvergadering (AJ) uit te stellen, eerst naar mei en later naar een 
nader te bepalen datum. Een tijd geleden hadden we de datum van 
21 september gekozen om de ledenvergadering alsnog plaats te laten 
vinden. Het bestuur heeft echter besloten om deze niet fysiek door te  
laten gaan. Wij hebben een groot aantal leden die in de 
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risicocategorie vallen. Daarom hebben we de gezondheid van onze 
leden en de risico’s die er zijn met een traditionele AJ in onze 
afweging zwaar meegewogen. Een vergadering in een wellicht 
onvoldoende geventileerde ruimte met veel personen vinden wij een 
te groot risico. Derhalve zijn we van mening dat deze uitzonderlijke 
situatie dusdanig uniek is dat we de AJ op een alternatieve wijze 
willen houden. Uiteindelijk moeten we (en dat willen we zeker ook) 
verantwoording afleggen aan onze leden! Daarom hebben alle leden 
een mail gehad met de mogelijkheid om vragen te stellen aan het 
bestuur. 
 
Iedereen weet dat we door Corona een unieke situatie hebben en we 
doen ons uiterste best om de zaken zo goed mogelijk te regelen en 
daarbij de regels, maar ook zeker de gezondheid van onze leden in 
acht te nemen. We verwachten dan ook dat de leden zich kunnen 
vinden in de door ons gemaakte keuzes. 
 
Nu is het afwachten, gezien de toenemende coronabesmettingen, of 
en hoe de competitie goed van start gaan en, zeker niet onbelangrijk, 
of ze uiteindelijk tot een eind gebracht kunnen worden. De KNVB 
heeft er, in ieder geval in het betaald voetbal, al op voorgesorteerd 
dat, als de competities vroegtijdig moeten stoppen, vooraf bepaald is 
hoe om te gaan met de eindstanden. 
 
Ik wens iedereen fijne wedstrijden in goede gezondheid. 
                                                                                 
                                                                                                                   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 (57) 
 
Het is vrijdagavond. Ik lig lekker lui op de bank. Mijn avondeten, 
bestaande uit een roerbakmix van vegetarische Tempé-blokjes, 
gemengde groente en zilvervliesrijst, gaat er goed in. Nu dus 
uitbuiken en me opmaken voor een voetbalvrij weekeinde. Het is een 
zeldzaamheid overigens, twee dagen zonder aanstelling om als 
begeleider of waarnemer op pad te gaan. En het gaat ook nog eens 
heerlijk zomers warm worden, zo half mei. Ik heb al een paar mooie 
fietstochten in gedachte. 
 
Maar ja, dan gaat de telefoon. De KNVB aan de lijn. Of ik zondag nog 
beschikbaar ben om als waarnemer te fungeren. Ja, natuurlijk, want 
niets liever dan bij een wedstrijd een functie te kunnen vervullen. 
Oké, ik mag dus naar een wedstrijd. Een paar weken eerder was de 
heenwedstrijd behoorlijk uit de hand gelopen. Men is er niet gerust 
op dat het zondag binnen de perken blijft, dus of ik maar eens 
poolshoogte wil gaan nemen. En dat wil ik natuurlijk graag. 
 
Om enigszins voorbereid te zijn, raadpleeg ik de websites van de 
twee verenigingen. Die van de club waar het allemaal gebeurde, is 
neutraal in de berichtgeving. Die van de bezoekers echter haalt 
ongemeen fel uit. Ik houd mijn hart vast, in wat voor wespennest ga 
ik me nu weer steken? Nieuwsgierig als ik nu ben, zoek ik nog even 
verder. Naar krantenartikelen in de regionale dagbladen. Nou, ik kan 
mijn lol op, dat is me dan wel duidelijk. 
 
Die zondag is het prachtig weer. Een strakblauwe hemel en een graad 
of 25. De trein, de bus en ten slotte een wandeling van drie minuten 
brengen me bij het zonovergoten lokale sportpark. Ik ben tamelijk 
vroeg en er heerst een haast serene rust. Ik kan me nauwelijks 
voorstellen dat het hier over dik een uur oorlog wordt. 
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Hoewel ik in principe anoniem aanwezig ben, trek ik even later toch 
maar de stoute schoenen aan. Ik vind dat het die dag beter is om me 
gewoon bekend te maken en slenter richting bestuurskamer. Daar 
stel ik me netjes voor, wie ik ben en waarom ik er ben. Er valt even 
een stilte. Geen pijnlijke overigens, maar het valt kennelijk wel wat 
koud op ieders dak dat ze die middag nauwlettend op de vingers 
worden gekeken. En op de vingers worden getikt, als ze hun boekje 
te buiten gaan. Maar de scheidsrechter van dienst lijkt eerder 
opgelucht te zijn, hij staat er niet alleen voor, zo denk ik dat hij denkt. 
Hoe dan ook, van enige spanning, weerstand of kinnesinne is bij geen 
enkele clubofficial ook maar iets te bespeuren. Men gaat uiterst 
correct en met respect met elkaar om. Zoals het natuurlijk ook hoort. 
Het wordt tijd om een plekje langs de lijn op te zoeken. Dat denkt het 
in toch redelijk groten getale opgekomen publiek ook. Uiteindelijk 
staan er ongeveer driehonderd man te kijken. Mijn gevoel is dan 
echter al meer dan goed. Natuurlijk, het is en blijft oppassen. Maar 
net zoals het me wel eens gebeurt dat ik van te voren een heel slecht 
voorgevoel heb wat dan in de wedstrijd steevast wordt bevestigd, zo 
heb ik nu het prettige gevoel dat het vanmiddag allemaal goed komt. 
 
Mijn voorgevoel laat me ook deze keer niet in de steek. Het wordt 
een spannende en bovenal zeer sportieve wedstrijd. De overtuigende 
leiding van de scheidsrechter draagt hier overigens zeer aan bij. Er 
valt werkelijk geen enkele wanklank te bespeuren en als het na 90 
minuten is afgelopen, is dat bijna jammer. Iedereen blijft tot het 
slotsignaal aan zijn plek gekluisterd en met een aantal  doelpunten, 
eerlijk verdeeld over beide teams, krijgen we waar voor ons geld. 
 
Weer op weg naar huis zwijmelde ik in de trein heerlijk weg, nog 
nagenietend van een mooie middag. Het rapport was deze keer een 
eitje en kon wel een dag wachten. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
“Bartina, hoe laat gaat er een vliegtuig naar Barcelona?” “Waarom 
sneeuwvlokje?”, vraagt ze. “Nou. Ik ben gevraagd als trainer bij die 
club en dat laat ik niet schieten. Een treinreis is langer. Weet je nog 
toen ik van PSV naar Valencia  op de trein stapte. Tjonge, tjonge, wat 
duurde dat lang. En na een jaar werd ik weer weggestuurd, weet je 
nog. Dat wil ik nu voorkomen door op het vliegtuig te stappen, gaat 
sneller toch.” “Ja sneeuwvlokje, ik weet het.”  
 
Nu serieus, zal Ronald Koeman het lang volhouden, daar in Spanje, 
als trainer van CdF Barcelona? Ik heb mijn twijfels. Waarom? Eerst 
stuurt hij Luis Suarez weg met een simpel telefoontje (niet handig). 
Hij wil met Lionel Messi een topteam op de been brengen, maar die 
was het daar niet mee eens en wilde vertrekken. En bovendien is zijn 
beste vriend, Suarez, tekort gedaan in zijn ogen en daar is Messi op 
tegen natuurlijk. De Argentijn trok uiteindelijk zijn keutel in. Hoe dit 
afloopt, weet ik niet, maar als er volgend jaar in Barcelona een 
nieuwe voorzitter komt, kan Ronald wel vertrekken, denk ik. Zelfs de 
vader van Messi heeft zich ermee bemoeid, hij had een onderhoud 
met Barcelona’s huidige preases, Josep Maria Bartomeu. Het blijft 
een soap. Maar voor Barcelona, een topclub die voorheen bulkte van 
het geld en nu niet weet hoe ze alles moet betalen, is het belangrijk 
dat Messi blijft. Wat ze voor hem vraagt, is natuurlijk veel te hoog 
voor de clubs die hem hebben willen (er worden bedragen van 200 
tot 700 miljoen euro genoemd). Hoewel Messi ook een topsalaris 
heeft bij Barcelona, moet dat ook betaald worden natuurlijk. Zoete 
lieve Gerritje zal dat niet doen. denk ik zo.  
 
Het Nederlands elftal zit nu dus zonder hoofdtrainer, maar Dwight 
Lodeweges kan deze klus aan met zoveel ervaring. Hij zet in ieder 
geval de weg die Koeman ingeslagen is, voort. Hoe  de nieuwe trainer 
dat gaan doen en wie Koemans opvolger wordt? Er hebben heel wat  
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namen de revue gepasseerd, onder wie die van Louis van Gaal. Hij 
heeft er wel zin in, maar wacht op Truus: wil zij het? Ik kan begrijpen 
dat hij er open voor staat, omdat hij de drive heeft en eens een keer 
eerste wil worden met een nationaal team. Zijn stijl is misschien iets 
anders dan die van Koeman, maar Van Gaal heeft bewezen dat hij 
een toptrainer is. Nu Truus en de KNVB nog.  
 
Leuk dat Mohammed Ihataren en Perr Schuurs opgeroepen waren 
voor de eerste wedstrijden dit seizoen van het Nederlands elftal. 
Potentie voor de toekomst. Beiden zijn jong en nog wel onervaren, 
maar de trend waarmee Koeman was begonnen om het elftal te 
verjongen wordt ook onder Lodeweges doorgetrokken. Ik hoop dat 
de nieuwe bondscoach hun voorbeeld gaat volgen. 
 
Met de doelmannen zit het ieder geval wel snor (al zit daar niet 
bepaald het jongste deel van de selectie). Marco Bizot deed het goed 
afgelopen seizoen bij AZ. Hij heeft daarom ook mijn voorkeur onder 
de lat in plaats van Jasper Cillessen, die bij Valencia nauwelijks aan de 
bak kwam. Tim Krul (Norwich City) is een goede reserve. Jammer 
voor Jeroen Zoet: helaas, te weinig gepresteerd. Nu maar hopen dat 
we goed presteren met Oranje, beter dan tegen Italië. Dan kan de 
nieuwe trainer in een gespreid bedje aan de gang, uiteraard onder 
zijn voorwaarden maar dat zal wel lukken. Dit was het. Tot een 
volgende keer. 
 
De Mol 
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Henk van Bekkum niet gek te krijgen 
 
Het is nu niet bepaald het meest pittoreske, laat staan meest 
sfeervolle etablissement van het westelijk halfrond, maar toch. Henk 
van Bekkum en ondergetekende zitten niet voor niets in ons 
clubgebouw, De Stip dus. Met wat gevoel voor overdrijving zou je het 
Henks tweede huis kunnen noemen. De in 1960 geboren 
Veldhovenaar is al sinds 1986 lid van COVS Eindhoven e.o, waarvan 
bijna dertig jaar als bestuurder en de helft ervan als penningmeester. 
En dan is hij vaak ook degene die De Stip opent en het licht uit doet. 
 
“En voorlopig zijn jullie niet van me af”, liet onze penningmeester bij 
de vorige Algemene Jaarvergadering (AJ) weten. Voorlopig heeft ons 
erelid woord gehouden want de laatste AJ dateert alweer van 18 
maart 2019 en het is al bijna Kerstmis 2020. Henk zit goed, honkvast 
als hij is. “Ik pas me makkelijk aan en brood bakken ze overal”, 
verwoordt hij het zelf. Ook zijn relatie met zijn vrouw omvat ruim 
drie decennia en een vergelijkbare periode werkt de geboren 
Amersfoorter bij  Accountants/Adviseurs BV in Eindhoven. 
 
Honkvast? Een buitenstaander zou hem saai kunnen noemen, maar 
dan ken je Henk niet. De import-Brabo houdt  van een lolletje en 
begeeft zich graag onder de mensen. Niet alleen als scheidsrechter, 
collega of bestuurslid, maar ook in de privésfeer. Hij houdt van 
muziek (lees: The Beatles) en sport in het algemeen en is een actief 
en passief voetballiefhebber, met een voorliefde voor linkerspitsen: 
“Die zijn altijd onvoorspelbaar. Ga maar na: Coen Moulijn, Piet 
Keizer, Rob Rensenbrink, Rob de Wit, Arjen Robben.” Henk bezocht 
de nodige wedstrijden van het Nederlands elftal (onder meer de 5-0 
tegen België in 1976) en Ajax. Zag zelfs Johan Cruijff (zijn grote held) 
in het echt voetballen en kan nog nagenieten van een wedstrijd van 
zijn favoriete club, in De Meer, tegen FC Groningen, die in 5-5 
eindigde. Hij bezocht ook op zijn tijd concerten, snuift nog steeds  
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graag cultuur op en pakt geregeld een biosje. Ook gaat Henk wel eens 
een weekendje (of langer) erop uit met zijn vrouw Marion, die hem in 
al die jaren overigens tweemaal heeft vergezeld naar een wedstrijd.   
 
Toen Henk iets jonger was, stortte hij zich ook onbevangen in het 
carnavalsgedruis. In zulke vastenavondsferen leerde hij Marion 
kennen met wie hij inmiddels twee kinderen grootbracht: Patrick (nu 
26) en Linda (24). Hij weet als de dag van gisteren waar hij zijn latere 
eega ontmoette: “In De Admiraal in Valkenswaard.” Het was liefde op 
het eerste gezicht. Het klikte zelfs zodanig dat hij in 1986 Amersfoort 
(en de plaatselijke COVS) achter zich liet en naar het zuiden afzakte. 
Henk heeft er geen moment moeite mee gehad, al merkte hij wel een 
belangrijk mentaliteitsverschil: “Waar ik vandaan kwam, zijn de 
mensen wel wat directer. In Brabant laat ‘men’ niet altijd het 
achterste van de tong zien.” 
 

In de keistad groeide hij op, trapte hij voor het eerst in clubverband 
tegen de bal en liet hij zich verleiden om een scheidsrechterscursus 
te volgen. Nou ja, verleiden. Henk, die ook als kleine jongen niet op 
zijn mondje was gevallen (“ik wist het altijd beter”), was eens tijdens 
een wedstrijd uitgevaren naar een scheidsrechter. Ene Maurice de 
Hond. Hij vond dat de man, die nu vooral in het nieuws komt met zijn 
aerosolenvisie, vals floot. Het meningsverschil legde indirect de basis 
voor Henks arbitersloopbaan, die inmiddels bijna zevenhonderd 
wedstrijden omvat. Bij de senioren en alleen in het amateurvoetbal; 
als speler en scheidsrechter kon hij alleen maar dromen van een 
‘profstatus’. 
 

Toch haalde Henk enkele keren ‘de media’. Zo moest hij eens als 
’Zuid I-uitzendkracht’ bij Caesar in Beek opdraven, omdat de refs in 
het toenmalige district Zuid II dat weekend uit protest niet in actie 
kwamen. Tijdens ons gesprek laat de relatiebeheerder met trots het  
krantenartikel over zijn optreden zien. In Blerick (ook Limburg) waren  
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er mensen die minder over hem te spreken waren. In mei 2016 was 
Henk aangesteld voor een ontmoeting tussen SV Blerick en Marvilde. 
De eindstand was 1-2, onder meer omdat gasten in de slotfase een 
dubieuze strafschop kregen, zo slingerde Omroep Venlo het in de 
ether. Omdat Henk ook uit Veldhoven komt, werd hem dat kwalijk 
genomen. Hij kon er niet mee zitten. “Ik heb totaal geen binding met 
Marvilde en woon toevallig (en nu maar hopen dat Marion dit niet 
leest, HJ) in Veldhoven, maar kom oorspronkelijk uit het midden van 
het land. En die penalty was terecht, anders had ik hem niet 
gegeven.” En zo kennen we Henk: als iemand die er niet omheen 
draait en zich de pis evenmin lauw laat maken. 
 

Sterker nog, misschien krijgt hij juist een kick als er wat wrijving is. 
Helemaal in zijn element was hij tien jaar geleden bij dé Kempense 
derby, die tussen Reusel Sport en Bladella. Henk wordt er nog aan 
herinnerd. Niet alleen, omdat dit soort wedstrijden enorm veel 
publiek trekt. Of om de vele kaarten die hij moest uitdelen. “In het 
eerste half uur moest ik al zevenmaal geel trekken. Uiteindelijk waren 
er twaalf gele kaarten nodig en twee rode”, aldus Henk, voor wie ‘El-
Classico der Kempen’ ook vanwege de stormachtige omstandigheden 
immer is bijgebleven. Na afloop zijn er zeker tweehonderd weg- en 
kapotgewaaide paraplu’s gevonden, beweert-ie.  
 

Voorlopig blijft de teller voor hem overigens op een ‘ruststand’ staan, 
want door een blessure heeft Henk zich tot eind oktober moeten 
afmelden bij de KNVB. Met pijn en spijt, maar duels leiden met 
klachten, dat schiet ook niet op. Gelukkig geldt ook hier dat Henk niet 
definitief van het toneel is verdwenen. Bovendien blijft hij talenten 
begeleiden. Het is volgens hem hard nodig die te behouden want de 
spoeling wordt steeds dunner, zoals ook het afnemend aantal leden 
van ‘onze’ COVS hem zorgen baart. 
 
Terug naar zijn persoonlijke wel en wee: het zou sneu zijn wanneer 
hij plotsklaps een punt achter zijn carrière moet zetten. Henk heeft  
 



 12 

 

 
 
het immers altijd met veel plezier gedaan en was ook een trouw 
deelnemer aan de wekelijkse trainingen op het veld bij De Stip. Zijn 
debuut in het zwart maakte hij bij CJVV 8 - Amsvorde 7. Dat was pas 
een vuurdoop, maar niet heus. In de loop der jaren heeft hij uiteraard 
met zwaardere potjes te maken gekregen. Er zijn best ploegen 
geweest die hem het bloed onder de nagels vandaan hebben gehaald 
(de namen zijn bekend bij de redactie), maar over het algemeen bleef 
Henk overeind. “Ik ben groot, heb een natuurlijk overwicht. Je kunt 
beter hebben dat spelers tegen je opkijken, dan andersom. ”, klinkt 
het bijna Cruijffiaans en da’s logisch.  
 
Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 

 
 
 

Waarom denk ik niet vaker aan mijn vader 
Waarom denk ik niet vaker aan mijn vader 

Hij heeft me vroeger toch verwekt 
Zijn handen naar me uitgestrekt 

En jaar na jaar komt hij mij nader 
Waarom denk ik niet vaker aan mijn vader 

 
 
 

Ik denk vaak aan Belgisch bier als ik vergader 
En ook aan voetbal denk ik vaak 

Dat ik een prachtig doelpunt maak 
En dat de bio-industrie geplaatst moet worden 

In een breed, maatschappelijk kader 
Maar waarom niet vaker aan mijn vader 

 
 
 

Waarom denk ik niet vaker aan mijn vader 
Hij heeft me vroeger overhoord 

Geruggensteund en aangespoord 
Van alles wat ik ben is hij de halve dader 

Waarom denk ik niet vaker 
Waarom denk ik niet vaker 

Waarom denk ik niet vaker aan mijn vader 
 

Lied, uit 1996, van Jeroen van Merwijk 
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Nick Ooms (vóór het scherm) met een deel van de toehoorders. 
Daaronder de beamer die Simac beschikbaar heeft gesteld (foto’s: 
Jeroen Quinten). 
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Nick Ooms gidst leden door spelregelland 
 
Het is onderhand vaste prik geworden. Dat Nick Ooms na één van 
onze eerste trainingsavonden van het seizoen de nieuwste 
spelregelwijzigingen komt toelichten. Op 8 september was het zover. 
Met behulp van tekst en beeld (te zien op die prachtige beamer) 
legde Nick uit wat er nu weer is veranderd. En dat is voor de 
verandering niet zo heel erg veel. Behalve bij onder meer hands (tot 
welk lichaamsdeel, wanneer wordt een aanvaller die de bal met de 
hand raakt teruggefloten) en de strafschop (een keeper krijgt na een 
overtreding bijvoorbeeld eerst een vermaning en daarna een gele 
kaart. Ook interessant: iedereen begint bij een strafschoppenserie 
qua gele kaarten met een schone lei).  
 
Wat bij de meeste aanpassingen opvalt: “Om spelregels te kunnen 
lezen, moet je bijna Neerlandicus zijn.” Woorden van Nick zelf, die 
door de aanwezigen werden beaamd. Soms is de beschrijving 
onbegrijpelijk of zo hypothetisch dat je je af kunt vragen hoe reëel 
een aantal spelregels is. Het weerhoudt Nick er niet van elk jaar 
enthousiast en vooral duidelijk uitleg te geven. De presentatie heeft-
ie zelf in elkaar gezet. Het kostte hem wel ‘een paar dagen’, en dan 
met name het montagewerk, maar dan heb je ook wat. Een groot 
aantal veranderingen was al bekend bij de toehoorders, maar het kan 
geen kwaad om op een avond als deze je kennis bij te laten spijkeren, 
die te delen met anderen, of je geheugen op te laten frissen. Blijft 
een prima idee om dit in de beginfase van het seizoen te doen. 
 
De coronacrisis leidde ertoe dat ons clubgebouw maandenlang op 
slot bleef. De spelregelavond was de eerste activiteit in De Stip sinds 
maart. Er kwamen circa vijftien leden opdagen, onder wie een aantal 
dat speciaal voor Nicks uiteenzetting naar de Bram Venemanlaan was 
getogen. Meer over de avond op covseindhoven.nl. 
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Coronale mijmeringen 
 
Een mens mijmert wat af, in deze bizarre tijd. Ik althans wel. Mijn 
gedachten voeren me terug naar de voorbije periode. Waarin het 
trieste voetbalnieuws nog wel eens de overhand had. Ik mijmerde 
over het verlies van twee clubiconen van Unitas ’59: Ad Verhoeks, die 
ook COVS-lid was, en Broer Brands. Twee waardevolle mensen, 
mensen-mensen zogezegd. Recht voor z’n raap, soms wat 
brommend, altijd eerlijk. Ad stond altijd achter ‘zijn’ scheidsrechters, 
daar moest je niet aankomen. Broer koesterde de jeugdige talenten.  
Echter, als het hem niet zinde wat een leidsman liet zien, was hij 
onverbiddelijk: “Diejen mens heurt toch nie mir op da veld tuis.” Nou 
daar kon de ‘man in het zwart’ het mee doen. 
 
Ook enkele oud-profs overleden. Zoals Feyenoord-icoon Eddy Pieters 
Graafland. Ook Frits Flinkevleugel (DWS, FC Amsterdam), Peter 
Kemper (PSV) en Lambert Kreekels (Eindhoven, Helmond Sport) 
verwisselden het tijdelijke met het eeuwige. Allemaal vedetten die ik 
nog in levende lijve heb zien voetballen en tegen een enkele speler 
heb ik zelfs nog gespeeld. 
 
Ik mijmerde over het niet doorgaan van de oefenwedstrijd PSV – 
UNA. Een speler van UNA bleek positief getest te zijn op het 
coronavirus. Ook al had hij eigenlijk geen klachten. Het zal je maar 
gebeuren dat je ongewild en onbedoeld een andere speler besmet. 
Wat bij een voetbalwedstrijd, of eigenlijk bij elke contactsport kan 
gebeuren. In mijn gedachten dacht ik aan de competitie die inmiddels 
is begonnen. Hoeveel amateurspelers zouden besmet op het veld 
staan zonder dat ze daar zelf weet van hebben? Hoeveel  
tegenstanders, en trouwens ook medespelers, zouden er besmet  
worden door nietsvermoedende spelers? Moeten de sportbonden  
eigenlijk niet besluiten om elke speler, elke deelnemer aan een 
contactsport een verplichte coronatest te laten ondergaan? 



 18 

 
Ook over al die fietstochten die ik heb gemaakt mijmer ik nog even. 
Een dikke 4.000 kilometer heb ik er toch wel opzitten. Genietend van 
de natuur, het dikwijls goede weer, de fraaie dorpen in de Kempen, 
Meijerij, Kampina en de Peel. Zo nu en dan een soms prachtig 
idyllisch gelegen sportpark passerend waar de lokale voetbalhelden 
de eer van het dorp hooghielden, en gelukkig nu weer mogen 
hooghouden. 
 
Nu mijmer ik even over de komende periode. Op de fiets, dan wel 
met trein en bus, weer de velden afstruinen. Verborgen pareltjes 
ontdekken, of herontdekken. Clubs en sportparken, maar zeker ook 
scheidsrechters. Blij ben ik dat enkele van onze jeugdige regionale 
talenten toch zijn gepromoveerd. Goed voor de doorstroming, maar 
laten we de wat oudere scheidsrechters zeker ook in ere houden. Ik 
hoop dat ik ook bij die laatste categorie als begeleider mag  
fungeren. Dan mijmeren wij, twee wat oudere ‘oké babyboomers’  
zeker over vroeger. Dat mag soms best even, we hebben onze 
herinneringen, die mogen we koesteren. Beseffend dat we niet in het 
verleden moeten blijven hangen. Want we leven nu, fluiten nu, kijken 
hoopvol en vol verwachting vooruit. Naar alle wedstrijden die weer 
geleid worden, fluitend dan wel vlaggend. Naar alle scheidsrechters 
die ik mag begeleiden. We gaan ervoor en vooral, we genieten ervan. 
 
Jos Halmans 
 
 

 

https://www.covs.nl/
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Vers gras tussen de regels 
 
                                        Het kon niet uitblijven. Ook Hard gras heeft zijn   
                                        podcast en uiteraard gaat het over voetbal en  
                                        schrijven. Voor de presentatie wordt niet      
                                        alleen teruggevallen op de redactie, maar        
                                        ook op 3FM-presentator Frank van der Lende.      
                                        De eerste aflevering is terug te luisteren op    
                                        Spotify (https://open.spotify.com/episode/  
                                        5xNDVYhhlke91fxOXTw2wA).                                       
 
De liefhebbers van het gedrukte woord kunnen ‘gewoon’ het 
papieren Hard gras blijven lezen. Ook in het augustusnummer is hier 
alle reden voor. Zo was woordkunstenaar en voormalig Roda JC-
talent Raymond Cuijpers ooit ervaringsdeskundige  op het gebied van 
het spelen in lege stadions. Als Kerkraadse belofte was het heel 
normaal voor hem dat hij met nauwelijks bevolkte tribunes werd 
geconfronteerd. Cuijpers: “Allemaal hoopten we dat het beton ooit 
levend zou worden.” Dat-ie uit het voetballeven stapte, is deels te 
‘wijten’ aan Huub Stevens. Roda’s toenmalige trainer maakte een 
eind aan de aspiraties van de aanvaller. Raymonds pa reageerde 
nauwelijks aangeslagen. P.F. Thomése  moest wel een bittere pil 
slikken, toen zijn zoontjes voor  hockey kozen. Oke, ze spelen ook e-
voetbal, maar het blijft surrogaat, toch? In Hard gras ook een 
vergelijking tussen de taalkunstenaars Johan Cruijff en 
…Shakespeare. Carolina Trujillo levert een rauwe roadmovie over 
onder meer een drugstransport dat zich afspeelt in Zuid-Amerika. 
Met op de achtergrond de eindronden van het WK in 1986, want er is 
altijd (en overal) voetbal. Met of zonder publiek.  
Hard gras, voetbaltijdschrift voor lezers, nummer 133. Er is altijd voetbal. Diverse auteurs. Uitgeverij 
Ambo/Anthos. ISBN 97-890-263-516-86. Prijs: 10,95 euro. 
 

Hans Janssen 

https://open.spotify.com/episode/
https://open.spotify.com/episode/5xNDVYhhlke91fxOXTw2wA
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Verlossing 
                                                            
Hebt u de fluit gemist? De enige vriend, die u de 
hand mag schudden in een 
anderhalvemetersamenleving. Het leven draait om 
de duit, de fluit en de kuit. Zonder duit heb je geen 
fluit en zonder kuit geen leven.  
 
Lacht u mij uit om deze Cruijffiaanse zin? Professor 
Rob Siekmann heeft een boek geschreven over 
Johan Cruijff (zie elders in dit blad). De professor 
neemt het voor hem op: “Als wij Cruijff uitlachen om zijn uitspraken, 
dan lachen we onszelf ook een beetje uit.” Is dat zo? Horen we Cruijff 
serieus te nemen of bij de neus, de wijsneus? De professor beweert 
dat we niet bereid zijn om verder in te gaan op de raadselachtige en 
diepzinnige aandoende uitspraken die niet altijd de regels van de 
logica lijken te volgen. Zo gaat dat, ik verwacht niet dat u door mijn 
raadselachtige zin uw hand in de broekzak steekt op zoek naar de 
duit en de fluit en wat u er vervolgens mee doet. Om met JC te 
spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Ik ben al bejaard, 
maar ik heb het leven nog steeds niet door. Had ik maar professor 
moeten worden. Waar een wil is, is ook geen weg. Nee, ik ben niet de 
zoon van.  
 
Het fluiten staat mij nader dan het lachen. Opnieuw Cruijffiaans. 
Allesbehalve een flierefluiter. En ook dat woord kent meerdere 
betekenissen. De enige positieve betekenis is onbezorgd door het 
leven gaan. Andere betekenissen zijn losbol, luiaard, lapzwans, 
nietsnut en vrouwengek, niets om trots op te zijn. Althans in een 
samenleving, die het werken in het zweet des aanschijns in een hoog 
vaandel heeft staan. Vaandel betekent tevens vlag. Heeft u de vlag 
gemist? Ik ben een vrouwengek, ik lust ze wel rauw. Flierefluitend  
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neem ik, om de Venusberg te beklimmen, mijn Thunderer Brass  
Whistle mee. Hij gaat beestachtig tekeer als het paardengehinnik van 
de kopersectie in Atom Heart Mother van Pink Floyd. Lacht u maar, 
om met de prof te spreken, u lacht uzelf uit.  
 
Bent u nog aan het werk in het zweet des aanschijns, zoals de helden 
in de gezondheidszorg en de Poolse uitzuigstekers eerder dit jaar om 
de witte eikels uit de aspergevelden te halen? In welke monden 
smelten ze op de tong? Echte helden getuigen zelden, maar onze 
volksleider is goed in paaien en aaien, weliswaar op hygiënische 
afstand. Over het naaien heb ik zo mijn twijfels. Klappen voor 
gezondheidshelden, maar de volksmenner houdt geen pleidooi voor 
loonsverhoging. Wel een eenmalige bonus, maar meer structurele 
poen moet de Heilige Markt doen. Uiteraard selectief, want met 
staatssteun mogen we weer vliegen als een blauwe reiger: uche, 
uche. De Januskop van volksleider. Hoe komt het toch, dat er bij een 
deel van het volk onvrede over politici is? Of ligt u aan het 
staatsinfuus? Snakkend naar adem, want Tante Corona is 
adembenemend, maar niet van schoonheid. “En leidt ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”  
 
Post corona. Wat staat ons nog te wachten? De maakbaarheid van de 
samenleving heeft een stroomstoot gekregen. De T-cellen van ons 
afweersysteem hebben nog niet de juiste grijparmen gevonden om 
het coronavirus in te pakken. Er sijpelen tegengeluiden door de 
opgetrokken coronamuur. Van scheidsrechter Maurice de Hond. Dat 
de anderhalvemeterafstand in de buitenlucht bij een hoge 
vochtigheidsgraad en een hoge temperatuur nauwelijks zinvol is. De 
tegengeluiden vrezen, dat er een tweede golf komt bij droge lucht in  
een bedompte ruimte. Dat de opgelegde afstand meer stuk maakt 
dan heelt. Het advies van hen is geventileerde luchtbevochtigers in 
onder meer verzorgingstehuizen. Het blijft ongewis of de  
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maatregelen uiteindelijk meer doden of ellende geven dan ze hebben 
voorkomen. Wat de toekomst brenge moge… Aan welke hand?  
 
Hebt u het fluitspel gemist? Om met het door mij opgeruimde 
gedicht van de Vlaamse dichter Richard Minne te spreken: “De 
wereld is een fluit met zoveel duizend monden./ En elkeen blaast zijn 
lied. En ’t maakt een droef geluid/ waarin ik niets van eigen klank heb 
weergevonden.” Behoort u tot een van de hongerige fluitmonden op 
zoek naar de eigen toonsoort? De rapporteur noemt dat de 
vaardigheid van het spelen met de fluit. In een opgesloten 
samenleving ontsnapt er zelfs geen droevig  fluitgeluid. Of gaat u de 
fluit aan de wilgen hangen en gaat u op zoek naar een andere hobby? 
Bijvoorbeeld als gehandicapte een gespikkelde bal tevoorschijn 
toveren en gaan voor one in a hole. Optimisten noemen dat de 
kansen, die een crisis biedt. Naast, geef ons heden ons dagelijks 
(voetbal)brood, blijft de mens spelen. Het is niet alleen Koning 
Voetbal, die de belangrijkste bijzaak in het leven is.  
 
Op een school in onze wijk stond, tijdens het slot op de deur, op de 
ramen: “Wij hebben jullie gemist.” Dat raakt een kern in ons leven. 
Wie wil er gemist worden? Gemist worden betekent belangrijk zijn. 
Eigenlijk zouden de onderwijzers de kinderen moeten betalen, omdat 
zij zin aan hun leven geven. “Wie zal dat betalen, wie heeft zo veel 
ping ping en wie heeft zo veel geld”, gaat een oud Nederlands liedje. 
Huiskamervraag van wie? De altijd hongerige Homo Ekonomikus is 
dader en slachtoffer tegelijk. Van wie is de Judaskus? “En vergeef ons 
onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren” om verder op 
het gebed van Onze Vader voort te borduren.  
 
Incidenteel zie je in overlijdensadvertenties een citaat uit de een na  
laatste regel van Gerard Reve uit de De Avonden: “Het is gezien, het 
is niet onopgemerkt gebleven.” De nabestaanden geven hiermee  
betekenis aan de gestorvene. Waarschijnlijk weten de nabestaanden  
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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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niet naar de verwijzing van het geziene, wat niet onopgemerkt is 
gebleven. Het verwijst naar de hansop van vader Reve. Onderaan de 
hansop was een lange verticale spleet, die open stond. De klep om te  
kakken stond open. “Almachtige God. Zie deze man. Het is mijn 
vader. Behoed hem. Bescherm hem. Leid hem in vrede. Hij is uw 
kind.” U mag het banaal vinden, maar in wezen is het mededogen en 
ontferming over de kwetsbare mens.  
 
Hebben wij de spelers gemist? En wat? Het geschop, de fopduik, het 
gemopper, de scheldwoorden? Een nieuwe scheldkanonnade is 
gevonden: “Krijg de Corona.” Ja, ik heb ze gemist. En hoe manage je 
de spelers? Het spel van de teugels laten vieren en aanhalen. En 
negeer je die corona-opmerking. Of ga je er op in? Los je de 
verwensing met woorden op? Bijvoorbeeld, door te zeggen: 
“Insgelijks, ik gun je het virus van harte.” Of ga je voor de vermaning 
of kaart: de vergeler of kleur je rood? Een wedstrijd managen is een 
wedstrijd in goede banen leiden. Achteraf kun je de wedstrijdkoe in 
de kont kijken. Welk uitzicht op inzicht leidt naar Vaticaanstad?  
 
Wat ik gemist heb, is het presentje van supporters, zoals in Milsbeek. 
Mijn ontmoeting met een clubvertegenwoordiger als de 88-jarige 
Piet Spee uit Grashoek, wiens leven nog niet voltooid is en een 
scherp oog heeft voor de scheids. De brunch in Schimmert na afloop 
van een wedstrijd, waar ik nog een speler warm wilde maken voor 
mijn dochter, uiteraard vergezeld van een goede uitzet en een dikke 
spaarrekening. Mijn uithuwelijkspoging strandde, de handelsgeest zit 
niet in mijn bloed. Alles is handel, mijn dochter is onverkoopbaar. Het 
toegestopte broodje voor onderweg, zoals in Maastricht: “Je hebt 
nog een lange weg te gaan, scheids.” Inmiddels mogen we weer gaan 
flierefluiten. “Get Ready for the Whister” uit het door mij regelmatig 
geciteerde lijflied voor scheidsen van Jethro Tull.  
 
Jur Wijsman (eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com)  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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We zijn weer thuis 
 
Alsof we nooit zijn weggeweest, zo enthousiast werd eerder deze 
maand getraind op ons eigen veld. In de schaduw van De Stip. Voor 
het eerst sinds een half jaar mochten hier weer oefeningen worden 
verricht. Het gras was weliswaar te hoog, maar verder voelde het 
‘eigen’ aan. De rondzwervingen hebben we achter ons gelaten. 
Onder voorbehoud, want tegenwoordig moet je in dit coronatijdperk 
rekening houden met alles. 
 
Op deze plek wil ik, en ik denk ook namens mijn collega’s, al de 
gastheren bedanken waar we van begin maart tot begin deze maand 
hebben kunnen trainen. Dank zij hun medewerking konden we aan 
de drie C’s blijven werken: de conditie, de coördinatie en de cohesie. 
 
 

 
 
Terug in de vertrouwde omgeving (foto: Eric Warners). 
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
   Training: 19.30 uur, bij De Stip. 
   Algemene Jaarvergadering: zie bestuursbrief. 
   Seniorencommissie, 19 november: Kasteel Heeswijk. 
   Kerstbingo, 18 december. 
   Technisch weekend, 8 tot en met 10 januari 2021: meer info volgt. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 

Bankrekening NL36 INGB 0001 1373 76 
t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven

Kamer van Koophandel nummer V 236533 te Eindhoven
Clubhuis 'De Stip'  Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV

Eindhoven
Telefoon 040 - 2026932

Correspondentie-adres Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop,
ook voor clubhuis 'De Stip'

Mailadres info@covseindhoven.nl
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl

Bestuur 

Voorzitter Jeroen Quinten 
Secretaris Pieter Elbersen 
Penningmeester Henk van Bekkum 
Bestuurslid Lennart Geertsen 

06 - 47242099 
06 - 28466602 
06 - 30404517 
06-  27450893 

Bestuurslid      Alex van den Boomen 06 - 22991443 
Bestuurslid   Bas van Rijen       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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