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        De draad is weer opgepakt 

          
 

          Het is weer voorbij die mooie zomer, maar wat hebben we 
            een ongekende tijd achter de rug, met name voor de  
            zonaanbidders onder ons.  
 
            Maar ondanks de soms zelfs tropische temperaturen moest 
            er wel gewoon doorgewerkt en doorgetraind worden. De 
            energierekening en de dure levensmiddelen moeten immers 
            worden betaald. En de scheidsrechters onder ons willen fit 
            aan de aftrap staan van weer een nieuw seizoen. Onze jonge  
            talenten, maar dat geldt uiteraard ook voor de oudere 
            collega’s die niet uit het veld te slaan zijn, waarvoor alle lof. 
 
            Ook de redactie van dit blad heeft de draad weer opgepakt. 
            Mede dankzij de medewerking van het bestuur hebben we 
            de nodige bijdragen uit eigen keuken. Zoals nieuws over de 
            seniorencommissie en verder weer een groot interview met 
            een trouw lid. 
             
            De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden 
 
We zitten al bijna in het laatste kwartaal van het jaar. Het gaat snel. 
De oefenwedstrijden zijn al weer grotendeels achter de rug en de 
bekercompetities zijn begonnen. Voor mij was het, na lang 
blessureleed, weer heerlijk om op het veld te staan. Ik zou zeggen, 
laat de competitie maar komen! En hou in je achterhoofd de  
duidelijke uitleg die Nick Ooms gaf op de (weinige) nieuw spelregels. 
 
Wij moeten RPC, gemeente Eindhoven, maar vooral Hans Moonen en 
Eric Warners bedanken dat we de zomer bij RPC hebben kunnen 
doortrainen. Hierdoor ben ik in ieder geval weer fit en fris aan het 
nieuwe seizoen begonnen. En met mij de nodige  leden. Op ons eigen 
veld hebben we een periode niet kunnen trainen, omdat er ‘groot 
onderhoud’ zou worden gepleegd. Helaas hebben we moeten 
constateren dat het veld er nog steeds even slecht bij ligt als de 
periode voor de zomerstop. We zullen met de gemeente Eindhoven 
praten om te kijken wat de mogelijke oplossingen zijn.  
 
Eind deze maand gaan we met de gemeente, Wild Woozt, Frisbee 
Vereniging Vertigo en FC Eindhoven Academy in gesprek over gebruik 
van het veld en (eventueel) gebruik van De Stip. Door samen te 
werken kunnen we meer bereiken. We gaan onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor het veld, de Stip en het gebruik nu en in de 
toekomst. Ons erfpachtcontract loopt nog tot 2034. 
 
Wat de komende maanden het meest actueel is, is de voorgenomen 
fusie. Op maandag 5 september was er een informatieavond waar 27 
leden (inclusief fusiecommissie) aanwezig waren. Verderop in  
Arbitraal een verslag van de avond. Ik kijk er tevreden op terug. Er is,  
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behalve een enkel kritisch lid, weinig weerstand tegen de fusie. Er is 
een tijdspad gemaakt met als stip op de horizon 1 januari 2023. 
Uiteraard moeten de vergaderingen van de twee verenigingen nog 
besluiten of de fusie door kan gaan, maar de balans valt op dit 
moment voor mijn gevoel de kant op van de fusie. Achter de 
schermen zijn we druk bezig met het tot stand brengen hiervan. Dan 
kunnen we vanaf 1 januari vooruit met een toekomstbestendige 
vereniging met ambitie. 
 
Mijn agenda de komende periode staat weer vol met COVS- en 
KNVB-gerelateerde afspraken en ik heb er zin in. Maar er is meer dan 
fluiten, trainen en de fusie: op vrijdag 30 september is er een 
bierproeverij in De Stip, de uitnodiging is reeds verzonden. Verder 
staat op 4 november de bowlingavond gepland en op 16 december 
de kerstbingo. Tot ziens langs de velden of in De Stip. 
 
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 

 
 

 

 
 



 5 

 
De wedstrijd waar ik was (74) 
 
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 beide 
clubs. 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 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 een man of 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 allemaal goed gaat komen. 
 
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 
laatste fluitsignaal aan zijn plek gekluisterd en met een aantal  
doelpunten, eerlijk verdeeld over beide teams, krijgen we absoluut 
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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Nico Rensen was geen ster in het veld 
 
“In de tijd waarin ik nog scheidsrechter was, stonden alle 22 spelers 
stil toen je floot. Als je nu op je fluitje blaast, komen alle 22 spelers 
op je af.” Wordt dit een klaagzang van iemand die vindt dat het 
vroeger allemaal beter was? Wees gerust: dat is niet het geval, want 
de uitspraak komt uit de mond van ons gewaardeerd lid Nico Rensen. 
Een man die verre van nurks of cynisch is. Toch meent hij het: de 
tijden zijn veranderd. “Het gezag wordt niet meer geaccepteerd.” 
 
Nico (71) merkte het in de periode dat hij zelf wedstrijden tot een 
goed eind probeerde te brengen. De afgelopen jaren zag en ziet hij 
het vanuit een andere hoedanigheid voor zijn ogen gebeuren. Als 
rapporteur en, sinds enige tijd, als begeleider namens Unitas ’59 van 
jong talent. Voor hem was het tanende respect een belangrijke reden 
om zijn fluitje aan de wilgen te hangen; voor anderen is het, zo 
vermoedt de Eindhovenaar, wellicht aanleiding om snel af te haken 
of zelfs helemaal niet het scheidsrechterstenue aan te trekken. Nico 
vindt het jammer, want hij is een echt voetbaldier en weet, uit eigen 
ervaring, hoe leuk het ook kan zijn om duels te leiden. 
 
We spreken hem thuis, in Eindhoven-Noord. Chica, de terriër, is snel 
gewend aan het onbekende volk. Het hondje horen we na een 
luidruchtig ontvangst niet meer: het heeft zich vredig genesteld in 
zijn mand, vlakbij de kinderspeelhoek in de huiskamer. Nico en zijn 
vrouw Karin zijn namelijk de trotse grootouders van twee 
kleinkinderen, de dochters van hun (geadopteerde) zoon Andres.  
 
Terug naar het begin, hoe Nico in de voetballerij verzeild raakte. Stel 
er niet te veel van voor, want zo zegt hij eerlijk: Nico was geen 
hoogvlieger. Hij kwam uit voor Tivoli (waar hij het schopte tot het  
derde elftal) en Woensel, maar klinkt het bijna ontwapenend: “Ik kon  
er geen hout van.” 
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Voor hem was het vervolgens een logische stap om te gaan fluiten. 
Hij reageerde op een … advertentie in een weekblad, waarin om 
scheidsrechters werd gevraagd. Kom daar tegenwoordig nog eens 
om. We hebben het over het eind van de jaren zeventig. Uiteindelijk 
zou Nico’s carrière bijna dertig jaar duren (tot 2006). “Ik heb de 
nodige wedstrijden geleid, waarvan veel in de hogere regionen. Ik 
was geen ster in het veld, maar deed het wel met verve. Waarom zou 
ik me anders voordoen? Ik ga me niet verstoppen. Als ik eens een 
klote wedstrijd achter de rug had gehad, dan voelde ik mee met de 
spelers. Hen had ik immers wat tekort gedaan. Als je werd aangesteld 
voor de hoofdklasse, dan was je een goeie. Het was toen nog echt  
 

leuk om te fluiten.” 
 
Nico floot altijd in de 
jeugd, toen we nog 
‘gewoon’ de 
categorieën A1, B1, C1 
etcetera hadden. “In die 
tijd was er nog een 
verschil: tussen de 
Brabantse bond en de 
KNVB. Dat bleek ook uit 
de badge die je mocht 
dragen. Had je een 
blauwe, dan kwam je uit 
voor de Brabantse 
bond. Kreeg je een 
goude, dan viel je onder 
de KNVB en dan hoorde 
je bij de beteren. Er 
waren toen collega’s die 
het wel hadden kunnen  

 



 9 

 
halen wanneer ze een goede begeleiding hadden gehad. Of ze dan 
wel de top hadden bereikt, zal altijd de vraag blijven, maar ik had een 
hoge pet op van mannen als Jan van de Berk, Huub van Erp en Harrie 
van der Heide. Weet je dat er toen ook vrouwen bij de jeugd 
wedstrijden leidden? Karin van de Hurk, Gertie Spanjer en Maria 
Koeling om er maar een paar te noemen. Die floten best hoog.” 
 
Over Huub van Erp gesproken: met hem beleefde Nico enkele 
hoogtepunten. Tot twee keer toe mocht hij hem assisteren bij een 
oefenwedstrijd van PSV (zijn favoriete club, maar dat terzijde). 
Tweemaal was hij ook langs de lijn actief bij wedstrijden van FC  
Eindhoven, die door Huub werden geleid. Ook kijkt hij als assistent-
scheidsrechter met een voldaan gevoel terug op wedstrijden tussen  
jeugdteams van PSV en Ajax, de strijd om de nationale titel voor 
scheidsrechtersteams en de nationale bekerfinales bij Unitas.  
 
Nico heeft ook graag samengewerkt met Guus Geurts, tijdens de 
zomeravondcompetitie van Philips. En als scheidsrechter behoorde 
hij tot de vele COVS-leden die jaar in jaar uit ervoor zorgden dat de 
Rabobanktoernooien in Valkenswaard goed verliepen.  
 
Het is bijna niet voor te stellen, maar tijdens zijn loopbaan was het 
gebruikelijk dat er op het eind van een seizoen een persoonlijk 
gesprek volgde. Over wat er in de rapporten stond, die anoniem 
waren opgesteld en waarvan de inhoud voor de betrokken arbiter 
een complete verrassing was. 
 
In 2006 vond hij het dus mooi geweest. “Het was niet de leeftijd, het 
was eerder de mentaliteit op het veld die me steeds minder beviel. 
Het was niet leuk meer,” vertelt Nico, die zich echter wel voor de 
scheidsrechterij wilde blijven inzetten. Als rapporteur. Het verzoek 
dat hij hiervoor kreeg, kon hij naar eigen zeggen niet weigeren. Na 
een cursus in Breda ging hij als zodanig aan de slag. “Dat was meestal  
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in de tweede en derde klasse, bij de senioren dus, al heb ik ook bij 
junioren gerapporteerd. Gauw genoeg had ik in de gaten of de 
mannen die zich tussen de spelers bewogen het in de vingers 
hadden. Of ze er de feeling voor hadden en hoe ze bijvoorbeeld 
omgingen met geweld op het veld, ook tegen henzelf. In 2016 zette ik 
er een punt achter, je moest onderhand een psycholoog zijn. Er moet 
een betere opleiding en begeleiding voor met name jonge 
scheidsrechters komen. En laat ook vrouwen eens sneller 
doorstromen. Mijn laatste rapport dat ik schreef, ging over een  
wedstrijd die werd geleid door de man tegenover mij, de 
hoofdredacteur van dit blad dus.”  
 
Met het noemen van ons blad, Arbitraal, maken we gelijk een 
bruggetje naar de COVS. Nico is niet alleen één van onze meest 
trouwe leden (42 jaar): hij is ook een jaar of tien hoofdredacteur 
geweest. “Ik werd gevraagd door Bernard Haarbrink. Het werd toen 
nog door de redactie in elkaar gezet, of beter in elkaar geplakt. 
Samen met onder anderen Hans Haine en Jan Senders.”  
 
Laatstgenoemde was in de jaren tachtig ook een van de vaste 
schrijvers van het blad, dat toen tienmaal per jaar uitkwam. Jan 
leverde Mijns Inziens. Verder waren Kas de Boer en ene Jur Wijsman 
niet weg te denken uit ons cluborgaan. Nico was een schrijvend 
hoofdredacteur (en zijn tijd vooruit dus): hij deed graag verslag van 
de spelregel- en voetbalwedstrijden tussen de teams van de 
afdelingen Eindhoven en Valkenswaard van de COVS. “Ik heb 
overigens ook nog eens een liedje geschreven toen we Brabants 
kampioen zijn geworden. Dat hebben we toen gezongen met het 
team in ons toenmalig clubhuis, op de Tongelresestraat.” 
 
De functie van hoofdredacteur was en is slechts één van de vele 
activiteiten die Nico pro deo voor onze club uitvoerde. In 1987 werd 
hij lid van de spelregelcommissie. “Wat een leuke tijd heb ik hiermee  
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gehad. Zoals met die wedstrijden tussen ons, Helmond en 
Valkenswaard. Hieraan deden echte spelregelkanonnen mee, onder 
wie Anton Bogers, Jan Fleerakkers, Toon Hendriks, Peter Houdijk en 
Eric Oostrom”, blikt de gepensioneerde elektromonteur terug, die 
zelf meestal als reserve en vaak als jurylid en/of tijdwaarnemer van 
de partij was bij de spelregelevenementen. “We gingen geregeld de 
hort op met de commissieleden om avonden te organiseren bij 
verenigingen in en rond Eindhoven om spelregels uit te leggen.”  
 
“Helaas is de interesse voor spelregels in de loop der jaren enorm 
afgekalfd. Ik snap het niet: een gedegen kennis van de spelregels zou 
toch de basis van elke scheidsrechter moeten zijn? Het lijkt wel alsof 
het als een noodzakelijk kwaad wordt beschouwd.” 
 
“Nadat ik afscheid had genomen van de spelregelcommissie werd ik, 
op aandringen van Toon van Schijndel, voorzitter van de 
ontspanningscommissie. Wat ik zoal heb georganiseerd? Tweemaal 
een playbackshow, wat goed aansloeg, maar ook bowlingavonden in 
Veldhoven, om de Toon van Schijndel-wisseltrofee, en kaartavonden, 
die goed tot zeer goed bezocht werden. Ik heb ook nog geprobeerd 
om een fietstocht te organiseren, met als hoofdprijs een weekend 
Center Parcs. Wat denk je? Niet één inschrijving.” 
 
 
Meer succes hadden Nico en de andere commissieleden met het 
opzetten van kienavonden, rond Pasen en kerst. Hiervoor deed hij 
met Karin de boodschappen (voor de prijzen). Nico is nog steeds 
betrokken bij die bingo-avonden, als rechterhand van 
spreekstalmeester Jeroen Quinten. Zou COVS Eindhoven e.o. eigenlijk 
wel zonder hem kunnen?   
 
Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 

 
 
 

Als 
 
 

Als ze winnen zullen ze elkaar omhelzen 
liggend in het gras, zingen ze liedjes 
in de bus en gaan ze niet naar huis, 
nog lange niet, want als ze winnen 

 
dekt een feloranje hemel alle wanhoop toe 

en wist kwetsuren uit. Gezwellen slinken 
en  verloren kiezen staan weer gaaf 

in het gebit. Wie kaal was krijgt een kop 
 

vol haar. De doden komen terug: de vader 
van Dirk Kuyt, de vriend van Engelaar. Als 

ze maar winnen danst mijn dochter 
door het huis en hangt de vlaggen uit. 

 
 
 

 
Uit: ‘Nieuws van nergens’/gedichten van Anne Enquist, uitgegeven door Uitgeverij De Arbeiderspers., 
ISBN 978 90295 7214 9 
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De Column 
 
Wat hebben we toch een schitterende zomer gehad. Vanuit mijn 
ligbedje aan het zwembad heb ik alle tijd gehad om er eens rustig 
voor te gaan zitten (of liggen) om een nieuwe column te schrijven. 
 
Onder meer heb ik de eerste beslissingen van het nieuwe seizoen  
voorbij zien komen. Zo won PSV de Johan Cruijff Schaal en zag ik dat 
er dankzij ‘vriend’ Ramalho geen Champions League gespeeld gaat 
worden in Eindhoven. Volgens mij had Joey Veerman daar ook 
helemaal geen zin in. Hij speelt liever op 8. Gelukkig wordt de Europa 
League op Veronica uitgezonden op, jawel, kanaal 8. 
 
Verder bleken de Nederlandse vrouwen geen hogen ogen te gooien 
op het EK in Engeland. In de kwartfinale bleek Frankrijk met 1-0 te 
sterk. Gelukkig gaat Andries Jonker als vriend van Louis van Gaal het 
damesvoetbal redden… toch?!? Gelukkig ook voor onze Leeuwinnen 
krijgen ze tegenwoordig wel evenveel betaald als de mannen… De 
mannen komen met een Bentley naar Zeist, de vrouwen vooralsnog 
in een tweedehands rode Volkswagen Up. Het verschil mag er zijn! 
 
Waar ik ook blij mee ben: dat besloten is om weer een spelregel 
overhoop te gooien. Van de KNVB kregen we een overzicht met alle 
wijzigingen per 1 juli. Daarna dacht men dat het wel handig was om 
de buitenspelregel daarna, per 27 juli, nog even aan te passen.  
Vooralsnog is het er voor mij niet duidelijker op geworden. 
 
Voor onze scheidsrechtervereniging staat er ook een hoop te 
gebeuren de komende periode. In mijn vorige column heb ik mijn 
gedachten al gegeven over de mogelijk aanstaande fusie. Op 5 
september konden we vragen konden stellen. Mij leek ‘COVS Bal Op 
Het Dak’ een prima benaming. Welke naam het ook wordt, doet er  
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eigenlijk niet toe. Het belangrijkste is dat we als leden elkaar kunnen 
steunen in onze hobby. Als scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, 
rapporteur of hoe dan ook. Voor sommigen is de COVS niet meer dan 
een plek om samen te komen voor de gezelligheid. Wat jouw reden 
ook is, we zullen er samen iets moois van moeten maken. 
 
Hoe de vereniging eruit gaat zien is nog niet helemaal helder, maar in 
ieder geval heel duidelijk in de handen van de leden. Als leden 
hebben wij het laatste woord en kunnen en moeten we onze stem 
laten horen. Uit de enquête bleek al wel dat er voldoende animo en 
begrip was voor de fusie. De komende maanden zal er echter nog 
veel moeten gebeuren voordat we een nieuwe vereniging zijn.  
 
Fijn dat voor de amateurvoetballer en scheidsrechter de belangrijkste 
bijzaak van het leven weer van start is gegaan. Zoals Johan Suurd met 
een natte ‘t’ zou zeggen:  “k Heb doar zin oan.” 
 
Groeten, de anonieme scheidsrechter. 
 



 15 

 
Seniorencommissie stopt, hoe nu verder? 
 
Het DAF Museum, het Philips Stadion, Educatieve Viskwekerij De 
Stroom, Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Valkerij en 
Sigarenmakerij Museum en het EDAH Museum. Zomaar wat locaties 
waaraan leden van onze vereniging de afgelopen jaren, met name 
vóór ‘corona’, een bezoek hebben gebracht. Dank zij onze 
seniorencommissie. Ze zorgde ervoor dat met veel plezier bijzondere 
activiteiten konden plaatsvinden. 
  
Helaas heeft de seniorencommissie zich opgeheven. Anton Bogers, 
één van hen: “Jan Wubben is geen lid meer en Ad Bierens en ik zijn 
om gezondheidsredenen niet meer in staat de kar te trekken.” 
 
Anton kijkt tevreden terug op de uitstapjes, waaraan soms wel 
twintig leden al dan niet met aanhang hebben deelgenomen. De 
Abdij van Postel viel bij hem en Ad zo in de smaak dat ze daarna 
samen nog een keer zijn teruggeweest. “Dat kwam door de gids, een 
vrouw die docente geschiedenis was in Mol en hartstikke goed kon 
vertellen. Wat ik me ook herinner: we hebben samen tot drie keer 
toe een fietsroute uitgezet door Gijzenrooi, maar die ging steeds niet 
door, meestal door de weersomstandigheden.” 
 
Moeten de senioren (en hun aanhang) zich nu verkneukelen op de 
jaarvergadering, de bingo-avonden, het bowlen of de eerste 
speciaalbierproefavond? Van het bestuur worden de terugtredende 
vrijwilligers en ondergetekende niet veel wijzer. Dit kregen we als 
reactie op de opheffing van de commissie: “Omtrent een eventuele 
doorstart of anderszins van de seniorencommissie hebben wij 
doorgeschoven naar de ALV van maart, waarbij wellicht de fusie is  
doorgevoerd zodat het nieuwe bestuur daarna hier een besluit over 
kan nemen.” 
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Mogelijke fusie: hoe staan we ervoor?  
 
Op maandag 5 september hebben we een informatiebijeenkomst 
gehouden in De Stip voor de leden van COVS Valkenswaard e.o. en 
COVS Eindhoven e.o. In de aanwezigheid van 27 leden (inclusief de 
werkgroep) is door Luuk Hendrix, lid van de werkgroep, een 
presentatie gegeven over de voorgenomen fusie van de twee 
verenigingen. 
 
Allereerst werd een uitgebreide terugblik gegeven, daarna de huidige 
stand van zaken en vervolgens de toekomstige tijdlijn. 
 
De doelstelling van de fusie is: “Het met een zachte landing tot elkaar 
brengen van COVS Eindhoven en COVS Valkenswaard in een per 01-
01-2023 nieuw op te richten toekomstbestendige en regionale  
 
 

 
Luuk Hendrix geeft tekst en uitleg (foto: Henk van Bekkum). 
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scheidsrechtervereniging waar ruimte is voor elkaars activiteiten, 
cultuur, historie, normen en waarden.” 
 
De noodzaak van een fusie heeft te maken met het teruglopen van 
het aantal leden van beide verenigingen, de ligging dicht bij elkaar en 
het meer kunnen ontplooien van activiteiten. Daarnaast zijn er veel 
activiteiten die elkaar overlappen. Met de fusie heb je meer 
slagkracht en vele handen maken licht werk. 
  
Vanuit de aanwezigen werd gevraagd naar de ambities van de 
nieuwe vereniging en hoe het aantal leden weer te kunnen 
vergroten. De besturen van de twee verenigingen verwachten na de 
fusie meer handjes te krijgen om commissies te vormen, waaronder 
een commissie die zich bezig gaat houden met werving. Daarna was 
er uitleg over het financiële plaatje en het nieuwe lidmaatschap. Bij 
het oprichten van een nieuwe vereniging worden de opgebouwde 
verdiensten voor beide verenigingen behouden. Dus ereleden en  
 
leden van verdienste blijven dat ‘gewoon’ en het aantal jaren 
lidmaatschap wordt meegenomen naar de nieuwe vereniging. 
  
Er is een tijdplan naar de voorgenomen fusie op  1 januari 2023: 
 
3 oktober: buitengewone ledenvergadering COVS Eindhoven 
12 oktober: buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard 
31 oktober: buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard 
(indien er vorige vergadering te weinig aanwezigen waren) 
1 december: vormen van een interim-bestuur door de huidige 
besturen van de twee verenigingen 
1 januari 2023: formele oprichting nieuwe scheidsrechtervereniging 
 
Dit alles uiteraard onder het voorbehoud dat er op de buitengewone 
ledenvergaderingen ingestemd wordt met de voorgenomen fusie. 
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Mochten we op 1 januari tot de fusie gekomen zijn dan zal op 7 
januari 2023 een nieuwjaarsreceptie en een ‘Aftrap’ van de nieuwe 
vereniging gehouden worden in De Stip. Op 6 februari 2023 volgt dan 
de Algemene Ledenvergadering waarin een nieuw bestuur gekozen 
zal worden.  
  
Na deze uitleg zijn er diverse vragen beantwoord door de werkgroep. 
Vooruitlopend op een positieve besluitvorming door de leden is 
gevraagd om een nieuwe naam voor de vereniging. Diverse 
inschrijvingen werden door de werkgroep ontvangen. Daarbij werden 
De Brabantse Kempen en Brabant-Zuidoost (of varianten op deze 
twee) het meest genoemd. Deze twee opties werden aan de 
aanwezigen voorgelegd in een stemmingsronde. De 27 aanwezigen  
(en één volmachtstem) werden anoniem uitgebracht. Met een  
stemverhouding van 8 (De Brabantse Kempen) tegen 18 (Brabant-
Zuidoost) was de keuze duidelijk. Er waren 2 stemmen ongeldig. Bij 
het tot stand komen van de fusie zal de nieuwe naam van de 
vereniging zijn: Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost. Er is 
bewust gekozen voor scheidsrechtersvereniging en geen COVS omdat 
het woord scheidsrechtersvereniging veel beter de lading dekt en 
voor eenieder een veel duidelijker naam is. 
  
Tijdens de rondvraag hierna kwam alleen nog ter sprake dat het 
ontwerp van het nieuwe logo wel op een professionele en moderne 
manier dient te worden ontworpen. 
  
Al met al een positieve bijeenkomst met hier en daar een kritische 
noot. 
 
André Werrelmann 
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Langs de velden 
 
PSV uitgeschakeld voor de Champions League. Ik stond er niet van te 
kijken. In Glasgow had  doelman Walter Daniel Benítez pech of te 
gladde handschoenen aan, maar daar hadden hij en zijn 
ploeggenoten het af kunnen maken. In Eindhoven misten ze twee 
kansen en Rangers FC speelde het slim. Uiteindelijk deed een 
verdedigingsfout PSV de das om.  Maar er was meer: een 
mekkerende Joey Veerman (omdat hij volgens hem op de verkeerde 
plaats speelde) en er viel nog veel te verbeteren aan het spel. Het 
team van trainer Ruud van Nistelrooij speelt nog niet naar behoren.  
 
De competitie is nog lang, maar toch moet de Eindhovenaren zich 
daar op richten want in de Europa League hebben ze, denk ik, 
voorlopig niets te zoeken, al zijn de ambities nog zo hoog. De 
Conference League is haalbaar, maar daar blijft het bij.  
 
Clown Antony wil en zal naar vriend Erik ten Hag vertrekken, omdat 
hij nu eenmaal betoverd is door Manchester United. Het ging er 
dagen over. Ajax wilde het aanvankelijk niet en hield de poot lang 
stijf wat begrijpelijk was. Edwin van der Sar zou zelf bij de 
onderhandelingen betrokken zijn geweest, omdat hij eerder met dit 
bijltje heeft gehakt en nog mensen kent. Hij is tenslotte van 2005 tot 
2011 doelman geweest van ‘United’ en weet van wanten. Geen 
wonder dat de prijs op kon lopen tot 100 miljoen euro. Maar of hij 
dat echt waard is?  
 
Als hij net zulke toneel- of kunststukjes opvoert als bij Ajax en 
provocerend voor de dag komt, dan hebben de supporters het rap 
met hem gehad. Die fans konden na twee verloren wedstrijden toch 
weer optimistisch zijn over de nieuwe trainer, Ten Hag dus. De zege 
op Liverpool heeft een kentering teweeg gebracht. En dan zet-ie  
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nog de grote Ronaldo reserve. Da’s pas durf tonen. 
 
De familie Glazer, die de club in haar bezit en greep heeft, had ook, 
net als Leeds United en Southampton, een oogje op Cody Gakpo. PSV 
beleefde bange dagen, wilde alleen maar de hoofdprijs, maar het kon 
de aanvoerder ten slotte alsnog een verbeterd contract laten 
tekenen. Gakpo is verstandig geweest: hij blijft nog een jaartje, 
waardoor hij mogelijk in waarde stijgt. 
 
Ik ben overigens van mening dat de UEFA  en de FIFA eens in moeten 
grijpen bij zowel de bedragen die voor spelers gevraagd worden en 
de transferdeadline. Het loopt de spuigaten uit. Het zijn toch 
belachelijke bedragen die in deze mensenhandel omgaan. 
 
Dat het tv-voetbalpraatprogramma VTBL al snel zou verdwijnen, was 
te voorspellen. Het was een keer op de buis geweest met als 
presentator Humberto Tan (2019), maar dat mislukte ook. Wilfred 
Genee heeft juist twee programma’s die wel goed bekeken worden, 
al heb ik er moeite mee hoe vaak Johan Derksen kritiek geeft op 
andere programma’s en presentatoren. Maar ja: de kijkers van VI 
pikken het, het zij zo. 
 
 
 
De mol 
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Bord voor de kop 
 
“Wijsman, ge kunt er ginne flikker van.” Van het einde 
van het vorig stukske een begin bouwen. Eenstemmig 
roept u in koor: “De Schellebel.” De bassende stem 
dreunt als de basgitaar van Chris Squire van YES als 
Yours Is No Disgrace, on a sailing ship to nowhere, in 
mijn kop. Schel, waar heeft het brommerschip je 
gebracht? Ik krijg je maar niet uit mijn bezeten kop. Zal 
ik op zoek gaan naar een duiveluitdrijver, zoals Jezus 
demonen in een bezeten man in een kudde zwijnen liet 
varen en de radeloze zwijnen zich in een meer verdronken? Mijn 
vorige buurman wist er wel raad mee: hij rookte overleden geesten 
op zijn zolder uit. De Schel als kwelgeest van mijn eigendunk.  
 
Een scheids zonder eigendunk is als een lammetje voor een kudde 
wolven. Als spelers bloed ruiken… Je zal toch maar in een 
beslissingswedstrijd een onterechte strafschop geven, waardoor een 
club promotie mist. Dat mag geen demon worden in de nacht voor de 
wedstrijd. Angst als slechte raadgever. Angst om te falen en je faalt. 
Geloof in jezelf, dat je de wedstrijd tot een goed einde brengt. En dat 
was me in Boekel gelukt, zelfs een aandeel in de overwinningsroes 
naar de tweede klasse met toepassing van de voordeelregel met als 
lichaamstaal het nabootsen van de vleugels van een vliegtuig, 
onbekend fenomeen bij de systeemrapporteur.  
 
Niet alleen spelers ruiken bloed, ook rapporteurs, wanneer je niet 
dezelfde bloedgroep hebt. Ik hoorde een begeleider zeggen: “Dat wat 
wij opbouwen, breekt een rapporteur af.” De combinatie begeleider-
rapporteur is een goede. Maar nog niet in hogere sferen ingevoerd. 
Nog niet zo lang geleden ben ik, op eigen verzoek, als noodverband 
bij jeugdwedstrijden ingezet. Dit seizoen voor vast, niet op mijn  
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verzoek, maar geen protest, want ik doe het met plezier. Behalve 
onder de meiden. Die aanstellingen zie ik als een verplicht 
nummertje.   Ik wist maandenlang niet eens in welke groep ik was 
ingedeeld en ook niet welk wedstrijdniveau ik kreeg toebedeeld. Het 
gaat mij primair om het plezier. Wedstrijd op niveau versterkt het 
plezier. Ik was in het voorjaar verrast over de verplichte rapportage 
en verplichte themabijeenkomsten. Dat had ik kunnen weten door in 
mijn OP te kijken in welke groep ik was ingedeeld. Was ik er bij de 
senioren van bevrijd, dan krijg ik bij de jeugd die 
bloedzuigerambtenaren weer op mijn dak. 
 
Natuurlijk lopen er een paar uitstekende rond, die meer in hun mars 
hebben dan het neuken van mieren. Een paar, want er is een 
schromelijk tekort aan rapporteurs. Ze worden uit verre regio’s 
gehaald om aan de opgelegde eisen van twee rapporten per seizoen 
te voldoen. Twee rapporten, een gotspe voor de scheids om een 
representatief beeld van de scheids te krijgen. Natuurlijk kan onze 
Bond geen rapporteurseieren uitbroeden. Ooit heb ik de suggestie 
gedaan anderen bij beoordelingen te betrekken, zoals de clubs. 
Natuurlijk heeft alles zijn haken en ogen. Wellicht een gelegenheid, 
arbitrale leeskindjes, uw gedachten hierover te laten gaan.  
 
Opnieuw een huiswerkvraag. Creëert de rapporteur met het rapport 
in de hand het monster van Dr. Frankenstein? Je 
zet de arbitrale onderdelen in elkaar en dan 
creëer je de scheids. Rapporteurs, trouwe 
onderdanen van het onzinnige gedetailleerde 
systeem met een nietsontziende blik, alsof er 
een drone boven de scheids hangt.  
 
Ik golf vaak mee met wat de wedstrijd vraagt. Bij 
een slappe hapwedstrijd blaas ik zacht op mijn 
fluitje en dat kan gezien worden als zwakte of weinig uitstraling.  
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Geen publieke correctie en laconiek in plaats van nauwelijks 
waarneembare correctie en kalmte. Onzichtbaar fluiten heeft mijn 
voorkeur. Maar dat wil weleens gezien worden als gebrek aan 
persoonlijkheid. Gaat het spannen, dan verlangt de wedstrijd een 
stevige blaas van de fluit, zodat de speler schrikt, alsof hij tegen 
schrikdraad heeft geplast. En die onzinnige details, al die 
omschrijvingen met genoemde minuten en waar de speler werd 
geraakt van zowel goed als foutief waargenomen overtredingen. Ik 
begrijp niet, hoe de rapporteur dat allemaal zo goed ziet, want de 
enige goede positie van waarneming is de loodrechte tussen spelers. 
Als blauwwitter heb ik de beste positie in het stadion, precies op de 
middenlijn op de hoogste rij. En toch zie ik vaak de wel of niet 
gemaakte overtredingen niet. Ik denk het te zien, maar dat is optisch 
bedrog. De VAR bevestigt dit en toont aan hoe moeilijk juist 
waarnemen is. En dan waarnemen met verschillende cameraposities. 
Maar wellicht heeft de rapporteur een bril op met verschillende 
invalshoeken.  
 
Nog een onzinnig detail. Door mijn goede opstelling had ik perfect 
zicht op wat er voor de doelen gebeurt in de eerste, zevende, achtste 
en nog een rijtje genoemde minuten. De stopwatch van de 
rapporteur mist niets. Maar goed, dat ik bij corners niet in de hoek 
van het strafschopgebied ging staan. Want het staat niet in het boek 
der rapporteurs, waarom ik dat regelmatig doe. Als u ambities hebt, 
dan kunt u beter de rapporteur pleasen.  
 
Ik doe in Son de warming up en een lijzige stem roept: “He, 
Wasiman,” “Kijk eens, wie hebben we daar us.” Wasiman was in de 
vorige eeuw een van mijn blauwwitte helden. Koetjes, kalfjes en 
ander stof kwam ter sprake. Daarus vertelde me, dat ik een 
rapporteur heb. Zelfs de naam noemde hij. Hoe weten sommigen dat 
toch zo goed? “Oh, dan zal ik wel niet tegen jou mogen zeveren.” En 
ik zeverde verder. Met Daarus ga je niet lachen. Hij is niet van de  
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slappe hap, maar van de beuk erin. “Waarom geef je die verzorger 
geen kaart?” (zonder toestemming het veld in) “En waarom al die 
gebaren?” Het is ook nooit goed, zoals bij de rapporteur van wie ik  
voordeel niet met twee armen in de lucht mag aangeven. Zou hij 
soms zwakzinnig zijn, dat hij niet begrijpt dat ik graag 
stikstofonvriendelijk vlieg. Wat een onzin allemaal. Natuurlijk stond 
in mijn rapport, dat ik een warming up wel serieus moet doen. En hij 
trok de onjuiste conclusie, dat ik pas tijdens de wedstrijd erachter 
kwam, dat er geen hoekvlaggen waren. Ik had het wel tijdens mijn 
slappe warming up gezien, maar vergeten dit door te geven. Nog 
erger, ook vergeten dit voor de wedstrijd nogmaals te controleren. 
Mijn vader is kinds geworden, ik weet wat me te wachten staat. 
 
Bij Helmond Sport had een spelertje pijnlijke kramp. Ik had nog geen 
goede daad verricht en besloot zachtjes de kramp te verhelpen. De 
rapporteur vermeldde doodleuk, dat ik geen toestemming aan de 
verzorger had gegeven om het veld te betreden. Verlos mij van het 
systeem? Dat heb ik zelf gedaan met een hinkstap over naar het 
zaterdagvoetbal om daar spelers onder de duim te houden, die op 
zaterdag doen, wat God op zondag heeft verboden. Een nieuwe 
uitdaging, hopelijk lukt me om te versnellen over de lengteas, de 
ideale looproute voor de minder jonge scheids. Tevens hoef ik me 
niet meer verplicht te voelen om onder de meiden te fluiten. Daar 
word ik niet gay van. Petje af voor de toppers, die het meidenvoetbal 
serieus bij de neus nemen.  
 

Onze Bond is geen legkip. Er werken wel 
kippetjes. Maar ik geloof niet, dat er 
verwachting is van kruisbestuiving met de 
rapportale haan, want een goede haan is 
niet vet en de rapportale mag weleens 
naar de weight watchers. Met Genesis, In 
den Beginne, gaan we naar de song  
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Watcher of the Skies, watcher of all/ This is your fate alone, this fate 
is your own. Onze Bond mag wel zuinig zijn op de paar rapportale 
hanen. Wellicht ontsnappen er een aantal uit het hok. Een geluid uit 
de wandelgang is zorgwekkend. Zowaar een pleidooi tot behoud van 
de soort. Als ik dan verneem, dat onze Bond in een vergadering voor 
waarnemers zout op slakken legt: dit was niet goed, dat moest beter 
en dat was onleesbaar en te uitgebreid. Schooljongetjes in de klas, 
die voor straf in de hoek moeten staan. De desinteresse groeide. Het 
chagrijn groeide met het onderwerp vergoeding.  
 
De waarnemer gaat niet vrolijk fluiten van de wedstrijdvergoeding, 
die de helft bedraagt van die van de scheids. Verschil moet er wezen 
om de rapporteur uit de schrijfkast te laten komen? Nee, dat 
verwacht ik niet. De ongeziene rapporteur uit de kast. Ongezien en 
ongehoord? Huiskamervraag voor de rapporteur?  
 
Als je toch al uren aan onzin te besteden hebt, dan kun je ook wel 
een paar uur vrij maken voor dit veelgelezen en veelgeprezen blad. 
De hoofdredacteur zal u omarmen. Ik heb met ze te doen, je krijgt 
een rapporteurvel op je bord en dan mag je uren ploeteren op een 
scheids en dan krijg je stank voor dank. Mededogen, terwijl ik 
tientallen jaren rapportale stank over mij heen heb gekregen. De 
rapporteur als slachtoffer en dader. Och, erm, allemaal zijn we 
onderdanen van het systeem, zelfs een geachte bondsmedewerker.   
 
Ziet u mij als actievoerder, met blauwwitte blos op de wangen, met 
een bord voor mijn kop, in het  vijandelijke Pee Es Vee-stadion staan? 
Met vette letters: “Geen gezeur, gelijke vergoeding voor de 
rapporteur.” 
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Elke dinsdag, 19.30: gewoon bij De Stip. 
Vrijdag 30 september, 20.00: speciaalbieravond annex proeverij. 
Maandag, 3 oktober, 20.00: buitengewone ledenvergadering over 
mogelijke fusie met COVS Valkenswaard. 
Vrijdag 4 november, 20.00: bowlen. 
Vrijdag 16 december, 20.00: kerstbingo. 
Zie verder:  www.covseindhoven.nl. 
 
 
******************************************************** 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/
https://www.covs.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 
�DE STIP� 
Genneper Parken Eindhoven

voor afspraken 
T. 040 – 20 26 932 of
E. info@covseindhoven.nl
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