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       44e JAARGANG, NUMMER 6 – AUGUSTUS 2019 
 
 

        
                 
          
 Lees en reageer 
 
         Het is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel, op de avond  
         dat ik dit voorwoord schrijf lijkt het erop dat Koning Zomer 
         zich andermaal doet gelden. Prima toch? Al wordt het  
         wel zweten voor degenen die de komende weken weer de 
         wei ingaan. Voetballers, maar vooral scheidsrechters, want 
         een wedstrijd kan niet zonder die man of vrouw in het zwart  
         of welke kleur dan ook. Ik heb er in ieder geval weer zin in. 
 
         Tussen alle bedrijven door is het me met de vaste 
         leveranciers ondertussen gelukt Arbitraal nummer 6 samen 
         te stellen. En, om in te haken op wat Jur verderop 
         schrijft: schroom niet eens wat van je te laten horen. Nick 
         heeft dit gedaan door een deel van de 
         belangrijkste spelregelwijzigingen op een rij te zetten. 
         Op onze site, covseindhoven.nl, een groter overzicht en nog 
         veel meer. 
 
         Vriendelijke groeten. 
         
         De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
 
We zijn weer begonnen. Op dinsdag 13 augustus was de warming up 
(lees: eerste training) en op dinsdag 20 augustus hebben we 
afgetrapt met een leerzame seizoensopening. Inmiddels mogen we 
het al bijna een traditie noemen die mijn voorganger Johan Suurd 
enkele jaren geleden in het leven heeft geroepen. Op heldere wijze 
werden we door de spelregelwijzigingen geleid door Nick Ooms, die 
de zondag daarvoor al had kunnen oefenen bij de seizoensopening 
van COVS Tilburg.  
 
In De Stip had Nick hulp van ons nieuwe digitale scherm van ruim 1 
bij 2 meter met daarnaast een even groot whiteboard in de vorm van 
een voetbalveld. Het scherm en bord zijn ons in bruikleen gegeven 
door onze trouwe sponsor Simac waarvoor we het bedrijf veel dank 
verschuldigd zijn. 
 

 
 
Nick in actie (foto: Jeroen Quinten) 
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De wedstrijd om de Supercup tussen Liverpool en Chelsea had een 
primeur. De eerste Europese finale geleid door een vrouw. 
De  Française Stéphanie Frappart floot tussen de mannen een goede 
wedstrijd. De vraag blijft of de heren zich inhielden, omdat de scheids 
een vrouw is of dat ze een natuurlijk overwicht had. Laten we haar 
het voordeel van de twijfel geven en van het laatste uit gaan. Al met 
al een geslaagd debuut! 
 
Amateur Voetbal Eindhoven (AVE) wil meer aandacht besteden aan 
de scheidsrechters en vooral aan de jongere talentvolle 
scheidsrechters. Dat doen ze samen met ons lid Jack de Kroon, die 
contact met ons heeft gezocht voor ondersteuning. Uiteraard 
omarmen we graag elk initiatief dat positieve aandacht geeft aan 
onze scheidsrechters en de arbitrage in het algemeen. De komende  
weken zal er hierover op de website van AVE meer te lezen zijn. 
 
31 augustus en 1 september staan de eerste bekerwedstrijden van 
het nieuwe seizoen alweer op het programma. Tijdens de training 
van 20 augustus, de dag dat de aanstellingen van de eerste drie 
weken bekend werden gemaakt, werd vol enthousiasme 
vooruitgekeken naar de wedstrijden. Het is mooi om te zie dat 
iedereen weer zeer gemotiveerd is om van start gaan.  
 
Op de training hebben we al enkele nieuwe gezichten mogen 
verwelkomen. Ieder traint op zijn niveau. De trainingen zijn behalve 
gezellig ook zeer gevarieerd en zeer goed afgestemd op de arbeid die 
scheidsrechters in het veld moeten verrichten. Het is altijd leuk, 
leerzaam en goed voor je conditie om de trainingen bij te wonen. 
Voel je welkom om aan te sluiten! 
 
Dan sluit ik af met jullie allen een fijn seizoen te wensen!  
 
Jeroen Quinten 
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Doorzetten in druilerige Drunense duinen 
 
Een duintraining? Dat is eens wat anders en doet denken aan ons 
jaarlijks technisch weekend. Nou,  Nick Ooms en Hans Janssen 
hebben het geweten. Ze gingen in op de uitnodiging van COVS Tilburg 
om er deel te nemen aan de seizoensaftrap. De touwtjes die 
druilerige zondagochtend waren in handen van Patrick Cohen, Mark 
van Iersel en Boudewijn Ooms. De eerste twee passen hun ervaring 
die ze jarenlang hebben opgedaan bij Willem II nu toe in het 
jeugdvoetbal en het project Positief voetbalklimaat Tilburg. Ooms, 
inderdaad telg van de bekende sportfamilie, verzorgde die 
zondagochtend een gevarieerde, maar pittige mini-bootcamp. Na een 
stevige lunch bij gastheer SvSSS in Udenhout was het woord aan Nick, 
die zeker dertig geïnteresseerden uit Tilburg en verre omstreken de 
zoveelste nieuwe spelregels van een toelichting voorzag. Serieus, 
maar op zijn tijd ook met grappige opmerkingen en filmpjes, 
waarmee werd bewezen dat sport ook de lachspieren kan stalen. 

 

  
 
Foto: Mark van Iersel.          
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De wedstrijd waar ik was (49) 
 
Het was een grauwe, grijze middag. Ik fietste op de Oude 
Bosschebaan, in Woensel-Noord.  Onwillekeurig keek ik naar rechts, 
naar de midgetgolfbaan, ooit het trotse bezit van het in 2005 
opgeheven voetbalbolwerk RKSV Woensel. Deze club had toen de 
grootste opbrengst uit de Toto- en Lottogelden van Nederland. Ze 
bekostigde er de aanleg van de midgetgolfbaan van en ook de 
uitbreiding en renovatie van de kantine. Met 1152 leden was 
Woensel op een gegeven moment ook de grootste voetbalvereniging 
van Zuid-Nederland. 

 
Ik kijk altijd een beetje 
mistroostig naar de schamele 
restanten van wat eens het 
hoofdveld was, met tribunes 
waar om en nabij de drieduizend 
toeschouwers konden staan en – 

onoverdekt, dat dan weer wel – zitten. De toen liefst dertien kassa’s 
getuigden van de ooit grote toeloop van toeschouwers zoals dat aan 
de Boschdijk het geval was, daar waar nu het hoofdkantoor van 
Philips Nederland staat. 
 
Mistroostig, in het besef dat hier nooit meer zal worden gevoetbald, 
dat er nooit meer een ‘Woensel’ zal zijn dat het groenzwarte shirt zal 
dragen. Over en uit. Ik denk terug aan mijn jonge kinderjaren, toen 
het gras gezond en veilig was. Toen een heilige nog heilig was. En als 
het regende, ach, “het is goed, het is water”, zei mijn vader dan altijd. 
 
Ja, mijn vader. Hij behoorde begin jaren vijftig tot de selectie van het 
eerste elftal van Woensel, volgens Woensel-icoon Jan Rijnen en wel  
het beste elftal dat de club ooit heeft gehad. Twee keer klopte ze op 
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de deur van het toenmalige voetbalwalhalla, de eerste klasse (met 
onder meer PSV, Eindhoven en Brabantia). Twee keer ging het helaas 
mis, eerst De Valk en een jaar later Juliana versperden Woensel de 
weg. 
 
Mijn vader was een tweebenige spits en scoorde er lustig op los. Hij 
was dan ook des duivels toen in 1955 de nieuwe trainer van Woensel 
hem uit de selectie zette: die vond 34 jaar voor een spits te oud. Mijn 
vader bedacht zich geen tweemaal en hij verkaste naar rivaal, 
aartsvijand en stadgenoot ESV. Daar werd hij kampioen en ook nog 
eens topscorer. Mijn vaders wraak was zoet. 
 
Helemaal toen na dat seizoen Woensel met hangende pootjes bij ons 
aan de deur aanklopte. We woonden toen in één van de in de begin 
jaren negentig gesloopte, jaren twintig arbeiderswoningen aan de 
Lorentzstraat. Of hij weer terug wilde komen, wilde Woensel weten. 
Dat deed mijn vader, Woensel-man als hij was. Maar toen in 1958 
Woensel verhuisde van de Boschdijk naar het nieuwe gemeentelijke 
sportpark aan de Oude Bosschebaan, stopte hij met voetballen. Hij 
was immers inmiddels 37 en hij vond het zo welletjes. Toen wij medio 
jaren zestig naar een nieuwbouwwoning in Mensfort verhuisden, 
kroop het bloed toch waar het moest gaan. Hij meldde zich weer aan 
bij Woensel, nu om er tot eind jaren tachtig een aantal functies te 
vervullen. Hij werd trainer, leider en bestuurslid. Ook speelde hij nog 
een paar jaar bij de veteranen, waarvan Woensel toen twee elftallen 
op de been kon brengen. 
 
Zelf ben ik vanaf mijn negende tot ook ver in de dertig speler en lid 
van Woensel geweest. Daaraan terugdenkend zie ik best wel 
overeenkomsten met mijn vader. Nee, ik was niet tweebenig en ik 
hoorde niet tot het beste Woensel-elftal, hoewel ik wel tweede  
klasse en Reserve Hoofdklasse heb gespeeld. Vervolgens ben ik er  
ook trainer, leider en bestuurslid geweest. En net als mijn vader deed 
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ik op mijn 37e nog geregeld mee. Ik was inmiddels ook al trainer van  
de studentenvoetbalvereniging Pusphaira geworden, dus het was 
allemaal niet meer zo makkelijk te combineren. Mijn afscheid bij 
Woensel voltrok zich overigens in mineur: we verloren de laatste 
competitiewedstrijd waardoor we degradeerden. 
 
En zo zwijmelde ik op de fiets heerlijk weg, vol met gedachten en 
overpeinzingen, vol van nostalgie. Me realiserend dat de tijd vooruit 
gaat en nooit meer terug. En dat is mooi zo, want ik leef nu en zo heb 
ik ‘straks’ ook weer herinneringen aan het ‘nu’ waarin ik thans leef.  
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Het circus is weer begonnen. PSV, Ajax en AZ binden de strijd aan wie 
er kampioen wordt dit seizoen, is mijn vermoeden. Feyenoord haakt 
nu al af met een team dat niet fit te krijgen is. Ze spelen slecht, 
werken niet voor elkaar, zijn vlug moe of hebben kramp. Kortom, ze 
halen het niet of ik moet me sterk vergissen. Genoeg erover. 
 
Ik denk dat de transfermarkt eens onder de loep genomen moet 
worden. Het is toch belachelijk dat de bobo’s van de UEFA en FIFA 
weigeren de datum van 31 augustus eens te vervroegen naar 
bijvoorbeeld eind juli. Dit om clubs die meedoen in Europa meer 
lucht te geven. Zij moeten zich maar aanpassen en op korte termijn 
een elftal samen te stellen, wat onmogelijk is. De KNVB komt wel in 
actie: wedstrijden worden verzet om clubs van dienst te zijn. Ik weet 
het: supporters komen in opstand tegen de wedstrijden op zondag, 
maar de bond doet er tenminste iets aan, al heeft dat lang geduurd.  
 

Dan PSV: Hirving Lozano naar Napels (waar 
hij het moeilijk krijgt), Luuk de Jong weg, 
waar moet het heen zonder aanvoerder 
vraag ik me af? Ibrahim Affelay nog geen 
wedstrijdritme, kan ook niet als hij 
geblesseerd blijft of steeds wordt. Waarom 
hij aanvoerder is, zal wel zijn reden hebben. 

Ouder en wijzer misschien dan de broekies? Pablo Rosario straalt niet 
veel uit als tweede aanvoerder en waarom heeft Gastón Pereiro - tot 
zijn blessure - niet vaker op het middenveld gespeeld? Was vorig jaar 
niet slecht, al had hij zijn nukken. En wat me ook opviel? Ineens stond 
Jorrit Hendrix er weer, terwijl die verkocht zou worden. Kortom, 
trainer Mark van Bommel zal wel weten waar hij mee bezig is, maar 
wij als supporters staan soms versteld van zijn kunsten.  
            
De mol.               
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Vers gras tussen de regels (1) 
 
Er zijn mensen die niet zitten te wachten op een bundel met verhalen 
die eerder zijn gepubliceerd. Ik heb er minder moeite mee zeker als 
het om bijdragen van de schrijver annex journalist Michel van 
Egmond gaat. Zijn reportages blijven uniek van opzet en toon en ze 
blijven jaren nadat ze voor het eerst zijn verschenen de moeite waard 
om herlezen te worden. Ook vanwege de droogkomische stijl die de 
auteur hanteert is ’14 gemiste oproepen van Cruijff en andere 
voetbalverhalen’ een aanrader. 
 
Net als het bezoek aan het voetbalmuseum van Jos Lenssen in 
Mierlo, waarop Van Egmond in ieder geval met plezier terugkijkt. 
Hilarisch is het verslag van de avond waarop Lienden leegloopt 
wanneer Hans Kraay jr afscheid neemt als trainer van de plaatselijke 
FC. Ook Van Egmonds ontmoetingen met Johan Cruijff en Louis van 
Gaal lezen heerlijk weg. Hij weet met name emotioneel de juiste 
snaar te raken. Bijvoorbeeld in het verhaal over de ouders van het 
toenmalige Ajax-talent Cor van den Brink, dat ruim veertig jaar 
geleden verongelukte. Zijn moeder: “Heel gek, maar voor ons is hij 
altijd een jongen van achttien gebleven.” 
 
Aandoenlijk is ook het relaas van Karin Nederpelt-Blankenstein. Zijn 
broer is in zijn laatste levensfase erg eenzaam geweest, zo vertelt ze. 
De te vroeg overleden scheidsrechter stond er in die periode letterlijk 
en figuurlijk alleen voor. Hij kon slechts hopen dat de naar hem 
genoemde Foundation ooit succesvol zou zijn in zijn strijd tegen 
homofobie in voetbal. Een aantal spelers kwam tegenover hem uit de 
kast. Wie? Dat is nog steeds het geheim dat Blankenstein meenam in 
zijn graf.  
 
14 gemiste oproepen van Cruijff/En andere voetbalverhalen. Auteur: Michel van Egmond. Uitgeverij: 
Inside/Overamstel Uitgevers. ISBN: 978-904-884-926-0. Prijs: 21,99 euro 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 
 
 

Een dubbeltje wordt nooit een kwartje 
 

Een bromvlieg wordt nooit een lantarenpaal, 
een schopstoel wordt nooit een trapgat, 

een duwboot wordt nooit een trekschakelaar 
en een dubbeltje wordt nooit een kwartje. 

 
 

Een rupsband wordt nooit een vlinderdas, 
een witkiel wordt nooit een roodborstje, 
een lipstick wordt nooit een basketbalbal 

en een dubbeltje wordt nooit een kwartje. 
 
 

Een soepkop wordt nooit een aanvallende back, 
een meetlat wordt nooit een passer, 

nu ja, soms wordt een biefstuk een koude douche, 
maar een dubbeltje wordt nooit een kwartje. 

 
 

Buddingh’ gebundeld 
Auteur: Cees Buddingh’ 

Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar 
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De spelregelwijzigingen op een rijtje 
 
Ook dit seizoen zijn er weer een behoorlijk aantal spelregels 
gewijzigd. Met dit overzicht hoop ik jullie in het kort de belangrijkste 
wijzigingen mee te geven. Een iets langere versie staat op 
covs.eindhoven.nl. 
 
Regel 3 – De spelers 
-Een speler die gewisseld wordt moet het veld verlaten bij de 
dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter anders 
aangeeft. 
 
Regel 5 – De scheidsrechter 
-De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing met 
betrekking tot een spelhervatting als het spel is hervat, maar mag 
nog wel een gele/rode kaart tonen voor een voorafgaand voorval. 
-Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag 
mag een gele of rode kaart getoond worden. Als de overtreder niet 
geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat 
moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de gele of 
rode kaart. 
-Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de strafschopnemer 
van het betreffende team behandeld worden en vervolgens op het 
veld blijven om de strafschop te nemen.  
 
Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel 
-Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de aftrap te nemen of 
een doel dat verdedigd moet worden. 
-Scheidsrechtersbal. Het laten vallen van de bal gebeurt voor de 
doelverdediger (als het spel werd onderbroken in het 
strafschopgebied) of voor één van de spelers van het team dat de bal 
het laatst speelde, op de plaats waar dit gebeurde. Alle andere 
spelers (van beide teams) moeten zich op minimaal 4 meter afstand  
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bevinden. Wanneer de bal de scheidsrechter (of een andere 
wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit verandert of een 
aanvallende beweging begint, wordt een scheidsrechtersbal 
toegekend.  
 
Regel 10 – De uitslag van een wedstrijd bepalen 
-Een doelverdediger kan niet scoren door de bal in het doel van de 
tegenpartij te gooien. Wanneer dit gebeurt moet een doelschop 
worden gegeven. 
-De pilot met het ABBA-systeem bij een strafschoppenserie is niet 
geslaagd. Strafschoppen worden weer gewoon om en om genomen. 
 
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
-Een speler zal bestraft worden wanneer de bal de hand/arm raakt 
als: de speler hieruit een doelpunt scoort; de speler hieruit 
bezit/controle over de bal krijgt en daarna scoort of een duidelijke 
scoringskans kan creëren. 
-Een speler zal meestal bestraft worden wanneer de bal de hand/arm 
raakt als: de hand/arm boven schouderhoogte is, omdat de speler 
‘een risico’ neemt door de hand of arm in een onnatuurlijke houding 
te hebben; een speler zich onnatuurlijk breder maakt door de 
hand/arm van het lichaam te houden. 
Uitgezonderd de eerder genoemde overtredingen, zal een speler 
meestal niet bestraft worden wanneer de bal de hand/arm raakt als: 
deze van het eigen lichaam kaatst of van het lichaam van een andere 
speler die dichtbij stond, omdat het bijna onmogelijk is om dit 
contact te voorkomen; een speler ten val gekomen is of een sliding 
maakt,  waarbij de bal de arm die als steun gebruikt wordt raakt  
tussen het lichaam en de grond. 
Wanneer een doelverdediger duidelijk de bal wegschiet of probeert 
weg te schieten uit een inworp of bewuste pass van een medespeler 
en de doelverdediger raakt de bal verkeerd of mist deze, dan mag de 
doelverdediger de bal met de hand/arm spelen. Wanneer de actie  
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van de doelman als ongeoorloofd wordt beoordeeld, dan wordt het 
spel hervat met een indirecte vrije schop, maar volgt nooit een kaart 
voor de doelverdediger. 
-De scheidsrechter mag het tonen van een gele of rode kaart 
uitstellen tot de volgende onderbreking als het niet overtredende 
team een vrije schop snel neemt waarbij een scoringskans ontstaat. 
Wanneer de eerdere overtreding het ontnemen van een scoringskans 
betrof, mag de scheidsrechter hier geen rood meer voor geven. 
 

 
Een gele kaart vanwege een overtreding bij het vieren van een 
doelpunt blijft staan, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd. Alle 
verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop. 
Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde wijze bestraft als 
het gooien van een voorwerp.  
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Regel 13 – De vrije schoppen 
-Als een indirecte vrije schop is genomen, mag een scheidsrechter 
het tonen van het gebaar van de indirecte vrije schop stoppen, 
wanneer duidelijk is dat er niet direct gescoord kan worden. 
-Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het eigen 
strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en 
duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten. 
Tegenstanders moeten wel buiten het strafschopgebied (of op 9,15 
meter afstand) blijven tot de bal in het spel is voordat mag worden 
aangevallen. 
-Bij een ‘muurtje’ door de verdedigende partij van ten minste drie  
spelers, moeten alle aanvallers zich op ten minste 1 meter van het 
‘muurtje’ bevinden, totdat de vrije schop is genomen. Indien 
aanvallers op het moment dat de vrije schop wordt genomen toch te 
dicht bij het muurtje staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije 
schop tegen op de plaats waar de overtreding werd begaan. 
 
Regel 14 – De strafschop 
-Doelpalen, doellat en netten mogen niet bewegen als een strafschop 
wordt genomen en de doelverdediger mag ze niet aanraken. 
-De doelverdediger moet ten minste een deel van één voet op, of ter 
hoogte van, de doellijn hebben bij het nemen van een strafschop; hij 
mag niet achter de lijn staan. 
-Als er een overtreding wordt gemaakt nadat de scheidsrechter het 
teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven en de 
strafschop wordt niet genomen, dan moet deze worden genomen 
nadat er een eventuele gele of rode kaart is gegeven. 
 
Regel 16 – De doelschop 
Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en 
duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten. 
 
Nick Ooms 
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Vers gras tussen de regels (2) 
 
‘Ik ben getrouwd met voetbal en ga vreemd met mijn vrouw.’ Wie ik? 
Nee hoor. Het is ‘slechts’ de titel van het zoveelste boekje met de 
mooiste, gekste, ontroerendste en leukste quotes over voetbal. 
Tenminste, volgens de onderzoeksvoetbaljournalisten Iwan van 
Duren en Tom Knipping en Voetbal International en A.W. Bruna die 
de gevarieerde bundel hebben uitgegeven. Het blijft echter altijd 
arbitrair als je het hebt over de leukste … (vul maar in wat je wil), de 
knapste … (idem), de beste …(dito) of in dit geval de meest 
opvallende uitspraken. 
 
Ik was vooral benieuwd of ook ‘de scheidsrechter’ in het stuk 
voorkomt. Ja hoor: ex-arbiter Pieter Vink heeft kennelijk ooit gezegd: 
“Als ik een zoon had en die zou op zijn vierde of vijfde zeggen ‘papa ik 
wil scheids worden’, dan ging ik met dat kind naar een psychiater.” 
Wijlen Siem Wellinga (actief tussen 1972 en ’78) moet er anders over 
hebben gedacht. Hij verklaarde ooit: “Als ze hondenlul roepen, groei 
ik.” Generatiegenoot Frans Derks wordt uiteraard ook geciteerd: 
“Mijn prachtige moeder zei altijd: ‘De mode maskeert het goede en 
maskeert het slechte aan je lijf.” Daarom had Leo Horn zoveel aan en 
ik zo weinig.” Mario van der Ende sloeg ooit de spijker op zijn kop: 
“De beste scheidsrechter heeft goede ogen en slechte oren.” 
Maar wat moeten we dan met “je kunt niet leiden door te volgen”, 
een uitspraak van Alex Ferguson. Of zou de ex-Manchester United-
boss het hierbij niet over refs hebben gehad? Wat dan gelijk één van 
de probleempjes in deze verzameling is: soms mis je de context 
waarbinnen iemand is geciteerd. 
 
Ik ben getrouwd met voetbal en ga vreemd met mijn vrouw. Auteurs: Iwan van Duren en Tom 
Knipping. Uitgeverij: Voetbal International en A.W. Bruna. ISBN: 978-94-005-1166-8. Prijs: 7,99 euro. 

 
Tekst beide recensies: Hans Janssen 
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Zoals de ouden floten 
 
Hoe is het met: Arie van Gemert. De hoofdrolspeler in deze aflevering 
werd geboren in Dubbeldam op29 maart 1929. Hij was als kind al gek 
van voetbal. Met zijn acht jaar was hij destijds het jongste lid van 
ODS. Op zijn vijftiende is hij gaan keepen. Hij had de pech dat Wim 
van der Vliet, één van de beste goalies van Nederland, in het eerste 
elftal op doel stond. Op zijn zeventiende is Arie gaan fluiten, omdat 
hij had ervaren dat er vaak geen scheidsrechter kwam opdagen. 
 
Van Gemert bleek een talent, maar zijn scheidsrechtersloopbaan 
werd afgebroken, omdat hij naar Indië werd uitgezonden. Terug in 
Dordrecht was hij binnen een mum van tijd KNVB-scheidsrechter. In 
1961 floot Van Gemert zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. 
Hij begon in de tweede divisie waarin ook clubs als DFC, EBOH en SC 
Emma voetbalden. Die Dordtse clubs mocht hij uiteraard nooit 
fluiten. In zijn eerste jaren was Leo Horn de grote man. 
 
Arie van Gemert stond bekend als goudeerlijk. Toch heeft hij een 
keer politiebescherming gehad, na de wedstrijd FC Twente - Ajax. Hij 
had een doelpunt van de thuisclub afgekeurd wegens hands. Een dag 
na het duel kreeg Van Gemert een telefoontje uit Enschede: er waren 
Twente-fans op weg naar Dordrecht om zijn huist in brand te steken. 
Twee agenten hebben toen bij hem binnen de wacht gehouden. Ze 
vertelden de familie Van Gemert zelfs waar ze dekking moesten 
zoeken bij een schietpartij. Het bleek uiteindelijk loos alarm. 
 
Van Gemert was in het dagelijks leven verzekeringsagent. Voor het 
wereldkampioenschap 1974 in West-Duitsland moest hij dan ook 
langere tijd verlof nemen. Hij vond dat WK een onvergetelijke 
ervaring, hij schrok zich rot toen hij bij zijn hotel aankwam. “Het leek 
wel oorlog”, zo zei Van Gemert later, “zoveel militairen liepen daar  
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“Je wordt bedankt, hondenlul”, zei Feyenoords Piet Romeijn (links) 
tegen  Arie van Gemert tijdens een duel met FC Twente. Pas in 2016 
praatten ze dit voorval uit (foto boven).  Foto onder: Van Gemert op 
het WK 1974 in West-Duitsland, vóór Schotland – Brazilië. 
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rond. Uit angst voor een herhaling van de aanslag van de Palestijnen 
twee jaar eerder tijdens de Olympische Spelen in München.” Van 
Gemert floot overigens maar één wedstrijd: Brazilië – Schotland. De 
ref had de pech dat Oranje de finale haalde. Van 1967 tot 1975 was 
hij internationaal actief. Van Gemert floot onder meer in 1974 de 
finale van de Europacup II – het toenmalige toernooi voor 
bekerwinnaars - tussen AC Milan en FC Magdeburg. Met fluiten is hij 
tot zijn 65e doorgegaan. In zijn laatste actieve jaren floot hij bijna alle 
wedstrijden van oud-Feyenoord en van artiesten. Van Gemert kwam 
graag bij MVV in Maastricht. “Ik reisde dan altijd met de trein. Na half 
vijf was praten over voetbal verboden. Ik kwam nooit vóór half twaalf 
’s avonds weg uit de bestuurskamer. Toon Hermans zat daar ook 
altijd. Een directeur van een grinthandel was de grote gangmaker. Ik 
ken zijn naam niet, maar we noemden hem meneer Bokma. Dat 
dronk hij altijd.’’ 
 
Van Gemert had geen bijnaam, maar hij was wel de man in het zwart 
die door Piet Romeijn van Feyenoord een keer na afloop van een 
wedstrijd werd uitgemaakt voor hondenlul. Het voorval werd een rel. 
Van Gemert: “Misschien had ik het minder erg gevonden als hij 
paardenlul had gezegd. Het was dubbel pijnlijk, omdat mijn hondje 
drie dagen eerder was doodgereden.” 
 
Van Gemert over de huidige generatie scheidsrechters: “Zij krijgen te 
veel instructies mee en doen alles volgens het boekje. Ik zat er altijd 
bovenop en loste alles verbaal op.” Van Gemert, die tegenwoordig in 
wooncomplex Gravenhorst in Dubbeldam, is al jaren niet meer in 
stadions te vinden. Zijn laatste bezoek was aan een amateurwedstrijd 
in Dordrecht. “Maar na al die ziektes die ik op de tribune voorbij heb 
horen komen, ben ik nooit meer op een voetbalveld geweest”, aldus 
Van Gemert.  
  
Jos Halmans 
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Bij leven 
 
Soms overvalt me, zittend achter de geraniums, een 
gedachte. Het was eigenlijk geen gedachte, maar een 
naam: Tom Aarts. Tom is een collegascheidsrechter 
en bestuurslid van de COVS Eindhoven geweest. Hij 
is jarenlang uit mijn gezichtsveld verdwenen, maar 
dat zegt niets over Tom, maar alles over mij. De weg 
naar De Stip weet ik niet meer te vinden. Alleen op 
het groene gras weet ik waar de stip ligt. Excuses, 
ach in het leven schieten we altijd tekort. Wel of niet gemeend, we 
excuseren ons om de ander mild te stemmen. De weg kwijtgeraakt. 
Om de 90-jarige dichter Remco Campert te citeren: steeds verder 
verdwalen in steeds steviger schoenen.  
 
Gedachten komen bovendrijven. Drijven gedachten? Waar dan? Op 
het hersenvocht van de hersenschors? Nee, gedachten zijn 
onvindbaar. Opeens weet ik weer waarom ik aan Tom dacht. Ik had 
een stukje geschreven over de voormalige betaald-
voetbalscheidsrechter Frans Derks. Toeval bestaat niet. Onze 
hoofdredacteur en veelschrijver Hans Janssen heeft in de vorige 
Arbitraal ook regels gewijd aan Derks. De geest van Derks waait rond. 
En daar gaan we op zoek naar. Onder welke titel heb ik over hem 
geschreven?  Het vergt enige tijd, maar ik heb het gevonden. Time 
has the answer, time has the answer to live, time is a crying,  zingt 
toetsenist en zanger Bob Jackson, in Secrets Reflects van de zeldzaam 
in omloop zijnde langspeelplaat Indian Summer uit 1971, 
hartverscheurend.  
 
Zowaar drie stukjes heb ik over Derks geschreven. De statistici onder 
u weten dat het om de volgende stukjes gaat: ‘Valse noten’ 
verschenen in nummer 4 1994, ‘Zwart Schaap’ in nummer 2 2001 en  



 23 

 
‘Wie de schoen past’ in nummer 5 2001. De laatste twee gaan over 
het conflict met zijn ex-fluitcollega, Wout, het zwarte, Schaap. De 
oorspronkelijke titel van het derde stukje was: ‘Wie de broek past’. 
Daarmee zowel  verwijzend naar de lezer, welke broek hij of zij wil 
aantrekken als naar de zeer korte scheidsrechterbroekjes die Derks 
droeg. Hij negeerde het advies van Dirk Nijs van de 
scheidsrechtercommissie om zijn broekje aan te passen met het 
wederwoord, dat hij dan Fransje niet meer was. Het overgenomen 
credo van zijn moeder: “Mode markeert het goede aan een lichaam 
en maskeert het slechte.” In de kern was het conflict, dat Derks als 
latere voorzitter van FC Dordrecht de kleedkamer van Schaap 
enterde en hem verweet te fluiten als een drol. Schaap voelde zich 
bedreigd en hij staakte de wedstrijd.  
 
De aandachtige lezer vraagt zich af, wat Frans en Tom met elkaar 
gemeen hebben. Niet veel. De aanleiding om hierover uit te weiden 
heeft te maken met de spontane telefonische reactie van onze Tom 
op mijn stukje ‘Valse Noten’. Een reactie van een kwart eeuw 
geleden, die ik nog niet vergeten ben. Derks bekritiseerde betaald-
voetbalcollega’s. Hij vond dat ze lafaards waren en zich 
conformeerden aan de zeikerds van de Hoppenbrouwertjes, de Van 
der Kroftjes en de Bruintjes. Hij noemde ze slijmerds, potjespissers en 
kleefbandjes van de kliek in Zeist. Tom vond het geweldig dat ik zijn 
kontje, het kontje van Frans, kermis liet vieren. Ik wees op de 
dubbele moraal van ijdel Fransje. Afgeven en zelf ook profiteren van 
de kliek in Zeist. Gelooft u dat een beginnende scheidrechter kans 
maakt het betaalde voetbal te halen, wanneer hij zich niet 
conformeert?  
 
Nog steeds dankbaar als een klein kind voor het kattenbelletje van 
onze Tom. Zelden bereiken reacties op stukjes mijn woonplaats 
Helmond. Het kleine aandachthongerige kind in mij komt ernstig 
tekort. Des te meer waardering voor collega’s, die incidenteel 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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moeite namen in dit blad te reageren. Vijandelijke reacties zijn 
welkom: vriend als vijand. Dat bleek met de schermutselingen met 
Ronnie Ramaekers, als vertegenwoordiger van de roodwitte vijand. Ik 
ben een blauwwitter (FC Eindhoven) in hart en nieren. Met mijn 
vriendje, Lo Bello, Bertje Wildenberg, oud-scheidsrechter en ex-
kantinebeheerder van onze Stip, gaan we zelfs naar Kerkrade om ons 
door de kerkratten half ondergronds in het kruis te laten snuffelen. 
Instemming nodigt minder uit tot reacties. Ronnie reageerde 
bijvoorbeeld niet op mijn ‘In Memoriam’ van PSV-coryfee Toon, 
Broer, van Dorst, de alom gewaardeerde scheidsrechters- gastheer. 
Als schrijverke hoop je stiekem op een teken van leven. Waar schrijf 
je anders voor? Ik schrijf niet voor de viool van mijn kat. Van mijn 
kroontjespen valt zij niet in katzwijm.  
 
Nu en dan heb ik geschreven over collega’s, die het tijdelijke voor het 
eeuwige verwisseld hebben. In die zin kan ik de hand schudden van 
mijn gewaardeerde collega Jos Halmans. Laat ik voor de vuist weg er 
een paar noemen. Dit heb ik opgezocht, want de vergeetput is groter 
dan mijn herinneringsvermogen. Namen noemen om ze voor u weer 
even levend te maken, een Allerzielen van scheidsrechters: John 
Langenus, Leo Horn, Piet Roomer, Ignace van Swieten, Jan Bekkers, 
John Blankenstein, Sjef Tauran, Piet Lammers, Cor van Kemenade, 
Carel Aarts, Noud Retera, Wally de Bont, Peter Aerts, Jacques 
Akkermans (Kas de Boer), Gerard Janssen en mijn vlagmaatje 
Martien, Tiny, de Rooie, Wouters. Een paar namen schieten me nog 
te binnen over wie ik niet geschreven heb, zoals Ad de Bilt, Ad van 
den Dungen, Sjef van de Biggelaar, Harm Wiegman en Tiny Vervoort. 
Ongetwijfeld mis ik een aantal vergetenen. Wellicht voegt u er nog 
een paar aan toe. De laatste maal heb ik onze Hans Haine herdacht, 
welbekend bij onze groep. Verschenen in dit blad in nummer 1 van 
dit jaar onder de titel: ‘Clubman’. Geen reacties  gehad, niet 
persoonlijk en niet in dit blad. Door de stilte blijft het voor een 
schrijverke maar gissen, hoe de lezer het geschrevene ervaren heeft.  
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Desinteresse, onverschilligheid, geraaktheid, betrokkenheid en 
emotionaliteit? Verwijten naar u zijn nauwelijks terecht. Want u 
moet er wat voor doen om mij te bereiken. Er zijn genoeg collega’s, 
die mij nooit gezien hebben. En wie heeft er mijn telefoonnummer en 
emailadres? Ik vermeld niet, zoals sommige columnisten van de 
schrijvende pers, mijn emailadres, dus ik moet ermee leven om te 
gissen naar de betekenis van een stukske.  
 
Tom, ik richt me tot jou. Dankbaar ben ik om een kleinigheid, maar 
het tekent je. Impulsieve emotionele reacties, een zwakte en een 
kracht. Op het cadmium gravelveldje van onze groep speelden we 
elkaar het balletje toe. Eenmaal ben ik bij je thuis in de 
Centaurierstraat geweest. Aanleiding weet ik niet meer, maar je hebt 
aan mijn horloge gesleuteld. De song House of Clocks van Al Stewart 
spookt door mijn hoofd: I grew up in a house of clocks/ And late at 
night I’d sometimes walk/ Listening to their rhythmic talk/ So long, so 
long, so long. Uit het oog verloren. Zo gaat dat als nietszeggende 
dooddoener. Geen idee, hoe het met je is. In ieder geval 
hoogbejaard. Sleutelen aan de tijd. Aan je denken, niet herdenken. 
Het is omgedraaid. Bij leven herdenken, daar heeft een levende nog 
wat aan. Om met de schrijver Gerard Reve te spreken: Het is gezien. 
Het is niet onopgemerkt gebleven. Tom, de horlogemaker, 
reparateur van de tijd. De song Time van Pink Floyd begint met 
allerlei klokgeluiden en het slaan van klokken. Het ritme neemt de 
klokslagen over in versnelde hartslagen. De song Time als symbool 
van het verglijden van de tijd: The time is gone,  the song is over,/ 
Thought I'd something more to say.  
 
 
Jur Wijsman (mijn mailadres: jur.wijsman@outlook.com)  
 
In mijn vorig stukske ‘Collegaardigheden’ heb ik bij het album Batle 
Scars verzuimd de band te noemen: Galahad.  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.     
 
   Bezoek wijngaard, 19 september: Wijngaard De Rooise Wijnboer,  
   14.00 uur in Sint Oedenrode. Opgeven kan uiterlijk 13 september. 
 
   Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in  
   Eindhoven. 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

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 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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