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  47e JAARGANG, NUMMER 6 – OKTOBER 2022 
 

        
          
               
        Scheidsen? Nie te missen 

          
          ‘Zonder scheids geen wedstrijd!’ 
           
            Dat was begin deze maand de boodschap die menig club 
            wilde meegeven in het kader van de ‘Dag’ of de ‘Week  
            van de scheidsrechter’. Wat zijn we overladen met  
            attenties, zoals chocola, bloemen, wijn, een kaartje en 
            zelfs een ontbijt (zie ook onze Facebookpagina). Dank, beste 
            clubs. Hoe terecht ook die waardering, want om de 
            beginregel en een speaker aan te halen: zonder 
            (assistent-)scheidsrechters is het lastig voetballen. 
 
            Ook dit blad kan niet zonder medewerkers of vrijwilligers. 
            Sta eens bijvoorbeeld stil bij het feit dat Jos Halmans al 
            75 keer de lezer meeneemt naar een wedstrijd, die hij 
            als scheidsrechter, vlagger, rapporteur of in een andere 
            hoedanigheid heeft bezocht. Petje af! 
 
            In deze Arbitraal uiteraard ook veel aandacht voor (de  
            statutenwijzigingen die voorafgaan aan) de samensmelting 
            met ‘Valkenswaard’ én voor ex-scheids Hugo Luijten. 
                     
            De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden 
 
In het kader van de ‘fusie’ met COVS Valkenswaard hebben we op 3 
oktober een forse stap gezet. In een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering werd met overmacht van stemmen (22 voor en 1 
tegen) gestemd voor statutenwijziging en daarmee de 
samensmelting met Valkenswaard. Je kunt je wel voorstellen dat we 
hier blij mee zijn. 
 
De afgelopen jaren is er al veel gesproken en de gesprekken werden 
steeds intensiever, net als de samenwerking. We merken dat er bij 
beide verenigingen ruim voldoende draagvlak is om samen te gaan. 
Op een paar kritische noten na, wat ons scherp houdt, is er 
voornamelijk begrip voor de gemaakte keuze. Nu is het nog 
afwachten wat (op 31 oktober) op de vergadering van COVS 
Valkenswaard besloten wordt. Gezien de reacties binnen die 
vereniging verwacht ik dat ook daar het licht op groen wordt gezet. 
 
Een beetje vooruitlopend op de zaken zijn we al aan het kijken naar 
de toekomst van de vereniging. Veel zal bij het oude blijven, maar 
omdat we verwachten dat we met meer handjes meer kunnen 
bereiken, willen we ook stappen gaan zetten, bijvoorbeeld op het 
gebied van werving en behoud, waar we nu geen commissie voor 
hebben. We zijn de poppetjes bij de commissies aan het zoeken en 
voeren daar gesprekken met deze en gene over. Mocht je 
belangstelling hebben om ook in een commissie plaats te nemen, dan 
horen wij dat uiteraard graag. De komende periode gaan we de fusie 
(onder het voorbehoud dat de leden COVS Valkenswaard ook 
hiervoor stemmen) verder voorbereiden. Ook gaan we de publiciteit  
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opzoeken en zullen we gaan werken aan de website, Social Media en 
het nieuwe logo. 
 
Helaas heeft de seniorencommissie wegens gezondheidsredenen 
moeten besluiten om te stoppen. We danken Anton Bogers en Ad 
Bierens hartelijk voor hun inzet. Gelukkig willen Henk van Bekkum  
en André Werrelmann de seniorencommissie snel weer nieuw leven 
inblazen. Belangrijk om dit ook breder te gaan trekken en de 
Valkenswaardse leden (in spe) hierbij te betrekken. 
 
Vrijdag 30 september hebben we kunnen genieten van verschillende 
speciaalbiertjes tijdens de door Lennart Geertsen en Bas van Rijen 
georganiseerde bierproeverij. Dat kun je wel aan deze geoefende 
bierproevers over laten. Verderop in Arbitraal een verslag. 
 
Inmiddels hebben we op maandag- en woensdagavond een nieuwe 
gebruiker in De Stip. Frisbe Vereniging Vertigo traint die avonden op 
‘ons’ veld en maakt dan ook gebruik van onze kantine. Win-win zullen 
we maar zeggen. De Stip staat toch leeg en deze vereniging is er goed 
mee geholpen. De toekomst moet het natuurlijk nog uitwijzen, maar 
volgens mij pakken deze afspraken goed uit, omdat De Stip weer 
beter gebruikt wordt. 
 
Op de agenda voor dit jaar staan op 4 november de bowling – 
opgeven kan nog! - en op 16 december de kerstbingo. En als alles 
gaat zoals we verwachten, houden we op 7 januari de 
nieuwjaarsreceptie in De Stip (hopelijk) als nieuwe  
‘Scheidsrechtersvereniging Brabant Zuidoost’. 
 
Tot ziens op/langs de velden of in De Stip. 
 

Met sportieve groet. 
 
Jeroen Quinten 
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Jeroen Quinten, gesecondeerd door Bas van Rijen, geeft uitleg. 
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De wedstrijd waar ik was (75) 
 
Een dubbel-weekend. In mijn tijd als assistent-scheidsrechter 
gebeurde dat nog wel eens. Op zondagmiddag vlaggen bij een 
wedstrijd in de Topklasse en op maandagavond een wedstrijd in de 
Eredivisie of de Eerste Divisie van de Beloftenteams. Ik vond het 
geweldig om dat te doen, met veel plezier kijk ik dan ook terug op 
een soms drukke maar zeker ook memorabele tijd. 
 
Zo toog ik eens op zondagochtend naar het mooie Noord-Hollandse 
Hoorn om bij Hollandia te vlaggen. Het was trouwens nog maar de 
vraag of de wedstrijd door zou gaan, het had nogal geplensd maar bij 
vertrek uit Eindhoven stond het sein in Hoorn ‘op groen’, voetballen 
dus. Het veld diende door de scheidsrechter nog wel aan een keuring 
te worden onderworpen, want het was boterzacht. En het trilde.  
 
Trilde? Ja, als je met je platte hand op de grond sloeg dan voelde je 
het veld meebewegen, trillen, of hoe je het ook wilt noemen. Heel 
apart. Maar vooruit, de bal kon rollen. Trouwens, het veld lag op 
amper een paar meter van het IJsselmeer. Nou, dat zal dan wel een 
meter of 50, 75 zijn geweest, maar toch. 
 
Van de wedstrijd kan ik me verder niet veel meer herinneren. Wie de 
tegenstander was en de eindstand? Geen flauw idee. Wat me wel is 
bijgebleven, is de reactie van de arbiter tegen een speler die maar 
bleef zeuren en op het laatst, toen het scorebord de 90 minuten had 
aangegeven, heel cynisch zei: “Wat doen we scheidsie, standaard drie 
minuutjes erbij?” Nou, ‘scheidsie’ was kennelijk schijtziek van dat 
gezeik en beet de speler toe: “Maar die drie minuten maak jij niet vol 
als je zo blijft zeiken, hou nou onderhand eens je smoel!” Nou, einde 
discussie. 
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De dag erop, maandagavond, mocht ik in Kerkrade vlaggen bij Jong 
Roda JC. Dat team speelde zijn thuisduels in het aloude stadion 
‘Kaalheide’. Het zou een memorabel treffen worden, eentje dat de 
landelijke pers haalde en in het Limburgs Dagblad zelfs met een grote 
kop op de voorpagina: ‘Wedstrijd stilgelegd wegens bomincident’.  
 
Wat gebeurde er? Kort na het begin van de wedstrijd doken uit het 
niets een paar handenvol Roda-supporters op de oude staantribune 
achter een van de doelen op. Dat werden er allengs meer, op een 
gegeven moment een kleine tweehonderd. Aanvankelijk met gezang 
en geschreeuw en met het ontrollen van spandoeken waarmee het 
bestuur van Roda JC bepaald geen prettige avond werd gewenst. 
Toen werd er wat vuurwerk ontstoken.  
 

 
Eerst vond ik het allemaal nog best 
vermakelijk en sfeerverhogend, maar het 
vuurwerk werd knalwerk en de stemming 
begon te verharden. En toen was daar ‘De 
Bom’. Jezusmina, wat een letterlijk 
oorverdovende knal. Mijn oren tuitten en ik 
voelde de grond, voor de tweede keer in twee 
dagen, letterlijk onder mijn voeten trillen. Dus 
hoppa, met zijn allen naar binnen. Het bleek 

om een protestactie te gaan van Roda-aanhangers die het niet eens 
waren met het transferbeleid van hun bestuur. Hoe dan ook, na enig 
oponthoud kon de wedstrijd worden hervat en verder bleef het 
overigens rustig. 
 
Samengevat: in twee dagen 700 kilometer gereisd en 17 uur 
onderweg. Leuk? Nee, superleuk! Ik hoor nog wel eens 
aanstormende scheidsrechters zeggen dat ze graag de top van het 
amateurvoetbal willen halen, Tweede en Derde Divisie dus. Maar ja,  
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al dat gereis dat hoeft dan eigenlijk niet zo, ze hopen toch vooral op  
niet al te verre wedstrijden. Maar dan denk ik, en vraag ik me af, wat 
is dan je passie? Hoe kan je de ambitie hebben om iets te willen om 
vervolgens niet optimaal gemotiveerd te zijn om je planning en 
aanwezigheid op dat niveau in te stellen, aan te passen? 
 
De top willen bereiken vergt veel. Het is uiteraard iedereen zijn en 
haar eigen keuze om invulling te geven aan het traject dat je moet 
afleggen om die top te bereiken. En elke keuze is oké, het is immers 
jouw keuze. Maar besef terdege dat elke keuze die je maakt, nu 
eenmaal consequenties heeft. Zorg in ieder geval ervoor dat je ooit 
met plezier op je scheidsrechterjaren kan terugkijken, koester je 
herinneringen. 
 
Jos Halmans 
 
 
******************************************************** 
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Leden stemmen in met statutenwijziging 
 
Las, aaneensluiting, samenvoeging, legering. Zomaar wat synoniemen 
voor samensmelting. Fusie zou je bij een kruiswoordraadsel ook als 
alternatief kunnen invullen. Voorzitter Jeroen Quinten benadrukte 
onlangs tijdens de door hem goed en prettig geleide Buitengewone 
Algemene LedenVergadering (BALV) dat het bij de op handen zijnde 
vergaande samenwerking met zustervereniging Valkenswaard om 
een samensmelting gaat. 
 
De juridische term ‘fusie’ is in deze niet geheel correct en heeft soms 
zo’n grote lading dat Jeroen liever van een samensmelting spreekt. 
Hoe dan ook, de nieuwe constructie, die op 1 januari een feit moet 
zijn, was de directe aanleiding voor de BALV.  
 
Het bestuur leek het wel handig en praktisch om aan de vooravond 
van een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van onze club, die in 
2023 haar 95e bestaansjaar beleeft, de statuten tegen het licht te 
houden. En de zowel inhoudelijke als tekstuele wijzigingen aan de 
leden voor te leggen. Met als voornaamste verandering die van onze 
naam, in ‘Scheidsrechtersvereniging Brabant Zuidoost’. Helaas was 
het niet bepaald druk (waar waren bijvoorbeeld de jongeren en een 
aantal oud-gedienden?), maar de mensen die wel aanwezig waren,  
hebben constructief meegedacht en meegestemd. 
 
Bijvoorbeeld over de vraag of de procedure voor de keuze voor de 
naam wel rechtsgeldig was. Ja dus. Jur gaat overigens verderop in dit 
blad nog in op die naam. Ook werd besloten dat de regel dat een 
aantal leden vrijgesteld blijft van het betalen van contributie (denk 
aan ereleden, leden van verdienste en bestuursleden), zal worden 
opgenomen in het nieuw op te zetten huishoudelijk reglement. Ook 
de afspraak dat een bestuurslid maximaal drie keer drie jaar aan mag  
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blijven, wordt uit de statuten geschrapt. Dit, omdat we onze 
beleidsbepalers moeten koesteren, zeker in tijden waarin het aantal 
vrijwilligers en commissie- of bestuursleden niet voor het oprapen 
liggen. Tijdens de avond werd ook duidelijk dat de samensmelting 
voor ‘ons’ geen financiële gevolgen zal hebben: er zitten geen lijken 
in de Valkenswaardse kast, zo bezwoer penningmeester Luuk 
Hendrix.  
 
Ook werd een vraag gesteld over ‘Arbitraal’: of de samensmelting 
ook gevolgen heeft voor ons clubblad. Laat dat nu één van de diverse 
onderwerpen zijn die nog door de twee besturen moeten worden 
uitgekristalliseerd, waaronder bijvoorbeeld ook de kleur en 
vormgeving van het nieuwe logo. Wat er ook gaat gebeuren met 
Arbitraal: ook wij als redactie willen hierin uiteraard ook een stem in 
het kapittel krijgen.  
 
Mocht het ook al tot een innige samenwerking met de 
Valkenswaardse redactie komen, dan is de cirkel rond, zo wist Christ 
van de Donk na afloop van de BALV te vertellen. 
 
“In de zomer van 1974 staken een paar leden de koppen bij elkaar en 
namen het initiatief tot het oprichten van een blad van en voor 
scheidsrechters. Er werd samenwerking gevonden met de besturen 
van de COVS Eindhoven en de COVS Valkenswaard. Het blad kreeg de 
naam ‘Orgaan Van en Voor Scheidsrechters. Na een jaar zetten leden 
van de COVS Valkenswaard een eigen clubblad op waarvan de eerste 
editie op 15 januari 1976 verscheen. Met ingang van de 6e jaargang 
kreeg het blad [van onze vereniging] de titel Arbitraal”, zo citeren we 
uit het blad dat werd uitgegeven bij het 75-jarig jubileum van onze 
vereniging. Christ kon het allemaal zo goed herinneren, want hij was 
bij de start betrokken. 
 
Tekst: Hans Janssen 
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Wat zit er in een naam? 
 
De kogel is door de kerk. Alweer. Mijn aandachtige lezers weten, dat 
mijn  stukske in de vorige Arbitraal ook met de kogel opende. Die 
kogel heeft veel voeten in de aarde gehad, veel zweetvoeten. Een 
kogel gaat niet gauw door de kerk. Tijdens oorlogen wordt de kerk, 
als Huis van God, ontzien. Een letterlijke kogel door de kerk is 
heiligheidsschennis. Het spreekwoord gaat terug naar de 
Tachtigjarige oorlog, waar de Oude Bavo in Haarlem door de 
Spanjaarden bekogeld werd, omdat de Spanjaard de predikant als 
een afvallige zag. De kogel zit nog steeds in de muur van de kerk.  
 
Welke zweetvoeten? Die van de scheidsen van Valkenswaard en 
Eindhoven. Dampende zwarte sokken. Scheidsen zweten wat af. Het 
was een zware bevalling. Het kind is uiteindelijk geboren. Het 
huwelijk was geen moetje, maar een vrijwillige keuze van wijze 
mannen om de groepen, had bijna geschreven troepen, van 
Valkenswaard en Eindhoven samen te smelten. Je smeedt tenslotte 
het ijzer als het heet is. En de vooruitziende blikken van de wijze 
mannen weten van wanten, wanneer het zover is.  
 
Sinds onze verhuizing, ruim een kwart eeuw geleden, naar het 
oosten, Helmond, waar de wijzen vandaan komen, ben ik de weg 
naar het westen kwijtgeraakt. De Stip weet ik niet meer te vinden. 
Arbitraal kluizenaar in Helmond. In Helmond had ik een Januskop, lid 
van de groepen Eindhoven én Helmond. Onlangs hoorde ik van een 
voormalig arbiterboerke uit Boerdonk, dat ik berucht was. Zo hoor je 
nog eens wat. Ik verbrak het huwelijk met Helmond, want stiekem 
werd er in mijn schoenen gezeken. Er was zelfs een boerke, die zich 
achter mijn rug om beklaagde dat ik schreef: hij ligt met zijn pisser 
om. Hij had zich moeten beklagen bij de uitgevers van het 
spreekwoordenboek. Met het opzeggen, ging ik maar schijndood met 
mijn helmonsterlijke pisser omhoog liggen.  
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In Geldrop wist ik mede dankzij onze Dirk de weg naar De Stip wel te 
vinden. Als chauffeur of bijrijder van Dirk naar de trainingen, waar 
loopwonder, ridder Christ, onnavolgbaar was. Eenmaal in Helmond 
was de brug te ver en ben ik nooit meer naar de trainingen gegaan. 
Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het miljeu. Nee, eerder 
met tijd en zuinigheid. Ik bijt graag een cent in tweeën. En daarvan 
krijgt de pupil van de week de helft, te weten vijftig cent. Ik ben 
namelijk niet van het pedofiele. Liever van bevallige jonge vrouwen 
om van te houwen. Incidenteel steek ik mijn hand, voor het begaan 
over het groene gras, uit naar een kortgerokte wulpse vrouw. “Jij 
bent pupil van de week en mag me de weg naar de stip wijzen. Dan 
krijg je een muntje en mag je een zuurstok kopen om lekker aan te 
sabbelen.” Nee, zoals zo vaak, loop ik bij het vrouwtje een blauwtje. 
Ik zag er eentje vol walging op me neer kijken met een wolk boven 
haar hoofd: vieze oude man.  
 
Ik heb geen flauw benul wat er voorafgaand aan het huwelijk tussen 
mijn groep en die van de zuiderlingen van Valkenswaard heeft 
plaatsgevonden. Vliegen de arbitrale vogels van noord naar zuid of 
van zuid naar noord? Hoeveel water is er naar de Eindhovense zee 
gedragen? Wie betaalt de bruidsschat? Wie is de bruid en wie de 
bruidegom? Wijze mannen van de groepen hebben zich daar 
ongetwijfeld over gebogen. Verborgen als angsthaas achter onze 
geluidswal, weet ik van niets. U wel, geachte lezers, lezeressen en 
overige genders? Voelt u zich al vertrouwd in de samengesmolten 
lichamen van Valkenswaard en Eindhoven? We hebben immers een 
deel van onze identiteit ingeleverd. Wat voor een huwelijk is het?  
 
Een verstandshuwelijk of een liefdeshuwelijk? En hoe is de 
bestuurlijke portefeuille verdeeld? En hoe zit het met de kalklijnen  
van onze Stip? Welk part van de cirkel is ieders deel? En als 
zuinigaard is het voor mij van belang: gaat door de groeistuipen de  
contributie omlaag? Het is mens eigen om eruit te halen wat erin zit.  
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Financieel gezien is voor mij contributie betalen een verliesgevende 
zaak. Ik haal er niets uit en stop er een paar tiental eurootjes in. 
Emotionele waarde: onbetaalbaar.  
 
Wat het arbitrale voetvolk vermag is een naam bedenken, zoals 
ouders een  naam mogen bedenken voor hun zuigeling. De 
grootouders dragen de namen voor. Ik geloof niet dat de 
voormannen van het nakende huwelijk veel namen hebben 
ontvangen. Ik liep over de wandelgang en hoorde Brainport, De 
Brabantse Kempen, Brabant-Zuidoost en Valkeneind. Brainport viel 
alleen al af omdat dit vloekt met het register.  
 
En de zuigeling heet voortaan Brabant-Zuidoost. Een goede bekende 
riep: wat saai en fantasieloos. Topografie als fantasie. Nietszeggend, 
want we weten niet welk gebied eronder valt. Dat is gissen voor de 
onbekende. Zelfs verwarrend, want de leek is eerder geneigd met 
zuidoost te denken aan een huwelijk met Helmond. Eindhoven ligt 
immers noordelijk van Valkenswaard en Helmond zowel vanuit 
Eindhoven als Valkenswaard (zuid) oostelijk. Naast saai, fantasieloos, 
ook nog slecht gekozen. Maar wellicht ben ik blind voor de 
weloverwogen en fantasierijke gedachten van de bedenker. Of zou 
de bedenker al een voorschotje genomen hebben op de toekomst? 
 
Helmonsters, we komen eraan, we stromen van het Eindhovens 
kanaal de Zuid-Willemsvaart binnen. De Helmonsters ontvangen ze 
vast met open armen. Gaarne laat ik het staar van mijn ogen 
verwijderen. Een triootje met Helmond en de gekozen naam hoeft 
niet veranderd te worden. Dat spaart kosten en tijd voor een nieuw 
te vormen werkgroep. En Tilburg ligt ook nog in het oosten, wellicht 
kan daar ook mee geflirt worden.  Maar willen de Tilburgers wel in de 
kruiken gezeken worden? Dat de Brabantse Kempen, eveneens saai 
en fantasieloos, afvalt ligt voor de hand, want Eindhoven ligt niet in  
De Kempen. Komt de bedenker hiervan soms uit Valkenswaard?  
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Dan blijft over Valkeneind. Bij gebrek aan beter had ik hiervoor 
gekozen. Ik zal niet ontkennen, dat mijn keuze hiervoor ligt in het 
gegeven, dat ik de bedenker vrij goed ken. Een tipje van de sluier licht 
ik op. Hij komt uit Helmond. Het zal toch niet … Nee, 
komplotgedachten werp ik verre van me.  
 
Laat ik het pleidooi beginnen met u te verleiden. Volstrekt zinloos, 
want we gaan voortaan Scheidsrechtersvereniging Brabant Zuidoost 
heten. Nemen gedane zaken ooit een keer? Spreek de verschillende 
namen hardop uit. Wat klinkt dan het meest welluidend op uw 
trommelvlies? Van welluidend naar welbeduidend. Je hoeft geen 
fantast te zijn om te beseffen, dat de bedenker oog heeft voor de 
maatschappelijke gewenste inclusie, want de namen Valkenswaard 
en Eindhoven zijn er in terug te zien. Herkenbare symboliek in 
tegenstelling tot de onherkenbare topografie Brabant-Zuidoost 
gespeend van symbolische betekenis.  
 
Valkeneind herbergt meerdere betekenislagen. Het duidt op de 
huwelijkse staat of minder beeldend gesproken op de voorgenomen 
fusie. Valken vormen dikwijls een levenslang koppel. Dat verwachten 
we ook van het huwelijk van Valkenswaard met Eindhoven.  
 
Levenslang, want een scheiding is zo goed als onwaarschijnlijk. De 
valkenrij bracht welvaart en in de tweede lettergreep van 
Valkenswaard zit aarde. Je kunt er ook nog waarde van maken. De 
eerste lettergreep van Eindhoven komt van het riviertje Einde of 
Ende, tegenwoordig de Gender genoemd. En hoven betekent 
pachtgronden. Opnieuw symboliek met het samenvallen met aarde. 
Niet alleen dat, de Gender stroomt over de aarde, van waarde en 
brengt voorspoed. Valkeneind prooi van Valkenswaard en Eindhoven.  
Shakespier liet Julia zeggen: “What’s in a name?”   
 
Jur Wijsman 
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De bierproefavond: wat heb je gemist? 
 
Op vrijdagavond 30 september op de stalen ros naar de Stip getogen. 
De eerste bierproefavond van de COVS stond op het programma. Een 
avond, voorbereid door Lennart en Bas, die de taken onderling eerlijk 
hadden verdeeld. Bas nam de presentatie voor zijn rekening en 
Lennart had zich met de inkoop van de verschillende biertjes bezig  
gehouden.  

 
Tijdens de 
presentatie 
werden we 
meegenomen in 
de geheimen van 
bier, de 
ingrediënten en 
de diverse 
brouwers en 
brouwmethodes, 
maar ook alle 
verschillende 
ingrediënten en 
de effecten 
daarvan kwamen 
aan bod.  
 
Het merendeel 
van de uiteindelijk  

tien deelnemers was mooi op het beoogde aanvangstijdstip van 
19.30 uur aanwezig. Slechts André, die de aankondiging op de 
website voor zijn rekening had genomen, was aan de late kant. Hij 
had dan ook 20.00 uur vermeld op de website van onze vereniging.  
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Na een geduldige opening en uitleg van Bas, werd de deelnemers 
gevraagd de zes verschillende bieren te beoordelen door te kijken, te 
ruiken en te proeven. Wie gedacht had dat hij dronken naar huis 
moest, kwam van een koude kermis thuis. Ieder flesje of blikje werd 
eerlijk over twee glazen verdeeld, waardoor je na afloop niet de 
dubbele afstand naar huis moest afleggen.  
 
Na een heerlijk kopje dampende koffie of thee als starter, begonnen 
we de proefavond met een wit biertje. Via een blond, New England 
IPA, Rochefort 6 en Kapittel Abt 10 werd afgesloten met een 
Estlandse Pühaste Muda. Om het geheel nog verder aan te kleden 
werd bij ieder biertje wat hartigs geserveerd: van pinda’s tot kaasjes, 
van door Bas zelf gemarineerde kipkluifjes tot heerlijk dungesneden 
worst en door Ilse gebakken (fameuze) bananenbrood, met als  
afsluiter, het verbaasde alle aanwezigen dus u als lezer zult niet 
minder verbaasd zijn: pure chocolade! 
 
Wanneer je maar een klein beetje kunt genieten van bier en niet 
geweest bent, dan heb je het hoogtepunt van de maand september 
gemist! Ook al was ik er zelf van overtuigd dat ik nog recht kon 
fietsen, was ik maar wat blij dat ik de fiets met elektrische hulpmotor 
van de vriendin had geleend.  
 
Tekst: Nick Ooms, foto: Jeroen Quinten 
 
 

 
De Grote Clubactie is weer begonnen, zoals jullie hebben kunnen 
lezen in de mail van penningmeester Henk van Bekkum. Hierin staat 
ook dat je via een QR-code één of meer loten kunt kopen: 80 procent 
van de opbrengst komt dan ten goede aan COVS Eindhoven e.o. Maar 
het kan ook via www.clubactie.nl. en kies dan voor COVS Eindhoven. 
 

http://www.clubactie.nl/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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Zoals de ouden floten… 
 
Hugo Luijten werd geboren in Beek op 18 december 1957. Hij begon 
in 1976 als KNVB-scheidsrechter in de onderafdeling. Het was de tijd 
dat je nog met reserve-elftallen begon op de vroege zondagmorgen. 
Luijten: “Tussentijdse promotie bestond niet en als er op het eind van 
het seizoen keuzes gemaakt moesten worden, gingen de ouderen 
voor. Je was al snel ‘te jong’. Dit in tegenstelling tot de huidige 
praktijk waarbij een ranglijst op basis van leeftijd leidt tot een 
talentenlijst en de ouderen minder kans maken.” 
 
Via de overgangslijst betaald voetbal maakte de Limburger de 
overstap naar de B-lijst. Zijn eerste profwedstrijd was Eindhoven 
tegen Telstar. Na drie jaar B-lijst promoveerde hij naar de A-lijst om 
enkele jaren later een plek te krijgen op de FIFA-lijst waarop hij drie 
jaar zou blijven staan. Luijten: “Dit bleek moeilijk te combineren met 
mijn baan in het onderwijs en na het afzeggen voor een 
internationaal jeugdtoernooi werd duidelijk dat ik plaats moest 
maken voor een nieuwe kandidaat.” 
 
Zijn totale scheidsrechterscarrière heeft 28 jaar geduurd waarvan 16 
seizoenen betaald voetbal. Luijten heeft meer dan driehonderd 
competitie- en bekerduels gefloten en was 33 keer als 
scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en vierde official in 
het buitenland. Het seizoen 2003-2004 zou zijn laatste seizoen in het 
betaald voetbal worden. Medio mei 2004 maakte de KNVB bekend 
dat Hugo Luijten om persoonlijke redenen per direct stopte met 
fluiten als scheidsrechter in het betaalde voetbal. In zijn laatste 
seizoen overkwam Luijten twee bijzondere momenten. Eerst miste hij 
tijdens NAC - Excelsior (2003) een ‘rode kaart moment’ toen 
Excelsior-speler Leo Koswal op een knie van Orlando Engelaar ging 
staan, terwijl de NAC-speler op de grond lag. Luijten daarover: “Had  
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ik die overtreding maar gezien! Dan had ik niet lang na hoeven te 
denken: rood.” Hij was zeer verbaasd dat hem het incident was 
ontgaan. “Ik zag de beelden op televisie en ik ben de hele dag van 
slag geweest. Want hoe kan het dat ik niet heb gezien dat Koswal zijn 
voet op het been van Engelaar zette? Het menselijk oog heeft 
gefaald. Dat neem ik mezelf bijzonder kwalijk, want als 
scheidsrechter streef je naar een honderd procent waarneming.” 
  
“Maar ik kan het niet terugdraaien: ik heb het eenvoudig niet gezien 
en ik ervaar dat als een tekortkoming.” In datzelfde jaar kwam Luijten 
nogmaals in het nieuws. In de bekerwedstrijd tussen FC Twente en 
Ajax 2 (1-0) hervatte hij het spel met een hoekschop waaruit FC 
Twente scoorde. Echter, het spel had na een onderbreking hervat 
dienen te worden met een inworp. In een interview met dagblad De 
Limburger zei Luijten dat hij het aantal cruciale arbitrale fouten ziet 
afnemen, mede dankzij allerlei vernieuwingen op en rond de velden. 
"Toch zal het aantal fouten nooit nul worden. Tenzij we er helemaal 
een technische zaak van maken, maar dan is de lol er vanaf." Om 
daar aan toe te voegen: "Als we niet meer kunnen discussiëren over 
een fout van een scheidsrechter, is het ook niet meer leuk." 
 
Nadat hij was gestopt met fluiten, was hij jaren coördinator van de E-
jeugd van Caesar in Beek. Zo was de cirkel voor hem rond: als 15-
jarige werd hij jeugdleider en verenigingsscheidsrechter. Luijten is 
altijd fulltime docent aardrijkskunde en geschiedenis geweest: “Mijn 
baan in het onderwijs heeft altijd voorop gestaan.” Sinds een 
aantal jaren is hij ook voorzitter van de Stichting Historiehuis van de 
Maasvallei, het voormalige Streekmuseum Elsloo. En het voetbal 
dan? Luijten: “De KNVB heeft me alleen informeel benaderd voor een 
functie, maar steeds stak de directeur Betaald Voetbal daar een 
stokje voor. Het aantal profscheidsrechters dat na hun carrière nog 
werkt voor de KNVB is relatief klein. Langzaam maar zeker heb ik 
afstand genomen van het voetbal en volg ik het steeds minder.” 
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Langs de velden 
 
Met 1-6 verliezen van Napoli is een ramp, maar de 3-0 nederlaag bij 
SC Cambuur van PSV, met hetzelfde elftal als waarmee het van 
Feyenoord won, mocht er ook zijn. PSV onwaardig in ieder geval. Zo 
werd gezegd, maar is dat wel zo? Neen dus. Als je zo ongeïnspireerd 
voetbalt en weinig tot niets creëert op het veld, is het terecht dat je 
verliest. Gelukkig speelden Ajax en Feyenoord in hetzelfde weekend 
gelijk en is de schade beperkt gebleven. En daarna won PSV driemaal 
op rij. 
 
Als voorspellingen uitkomen, dan zou Erik ten Hag met de Kerst thuis 
aan de kalkoen zitten, maar niet in het Verenigd Koninkrijk. Je zou er 
in gaan geloven na de 6-3 nederlaag van zijn Manchester United 
tegen stadsgenoot Manchester City. Ten Hags ploeg had het zwaar te 
verduren. Ze dacht, na enige tegenvallers, de boel op de rit te 
hebben, maar ging toch vreselijk onderuit. Na zeven speelrondes 
staat United op vier gewonnen en drie verloren duels: niet 
gebruikelijk voor deze club. Opstartproblemen of is de ex-trainer van 
Ajax te ambitieus (geweest). We zullen afwachten, maar hij durft in 
ieder geval wel de grote ster, Ronaldo, niet op te stellen. Antony mag 
wel zijn clownstukjes  vertonen: lachen in voetballand, al heeft de 
Braziliaan ook reeds een paar (mooie) doelpunten gemaakt.  
 
Bas Nijhuis, Serdar Gözübüyük en Allard Lindhout werden onlangs op 
het matje geroepen bij Dick van Egmond, één van de slechtste 
scheidsrechters ooit van Nederland (nu baas), om de fouten die door 
hen gemaakt zijn. Bas verzuimde om een rode kaart te trekken, toen 
Ajacied Brian Brobbey door AZ-speler Etiënne Reijnen van achteren 
werd getackled. Bas houdt er nu eenmaal eigen regels op na.  
Lindhout werd bekritiseerd om een hoekschop en Gözübüyük viel 
niet voor het eerst door de mand. Bij deze wil ik maar zeggen:  
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scheidsrechter zijn in deze tijd valt niet mee. Geen wonder dat de 
scheidsrechterscursussen ook niet vol lopen. De tijden zijn veranderd. 
 
Het stukje van Jur Wijsman gelezen in ons vorig blad? Nou, hij haalde 
op een nette manier uit naar de rapporteurs die er rond de velden 
optreden. In voorgaande jaren ben ik zelf ook rapporteur geweest, 
maar ik stopte omdat er steeds meer van je verwacht werd. Je moest 
voortaan als het ware van minuut tot minuut analyseren wat een 
scheidsrechter deed of niet deed. Vele rapporteurs zijn toen 
afgehaakt. Als gewone jongen kan je toch geen psycholoog zijn en 
een scheidsrechter van A tot Z ontleden wat hij in zijn mars heeft. 
 
In de vroegere jaren verbaasde ik me er al over dat scheidsrechters 
die hoog gefloten hadden en waren gestopt, niet gevraagd werden 
om begeleider te worden van jong talent. Deze oude rotten wisten 
immer hoe het haasje loopt. Niet allemaal van die ingewikkelde 
cursussen en boeken waaruit het geleerd moest worden. Praktijk is 
toch anders. Net als de VAR. Zet er (is ook al een keer voorgesteld 
door een eredivisiespeler) oud-profs en voormalige 
(top)scheidsrechters neer: zij herkennen situaties. 
 
Tot een volgende keer.  
 
De mol 
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Voetbalgedachten gedicht 

Fragmenten uit ode op het niet-bereiken van het Russisch elftal van 
de achtste finales van het wereldkampioenschap 2014 (door een 1-1 
gelijkspel tegen Algerije) 

 

Wat zijn jullie toch een stuntelaars en stumperaars 
Wat zijn jullie toch een sukkelaars en stommeriken 

 

Iemand wordt wereldkampioen, Brazilië, waarschijnlijk of Duitsland 
Het zou mooi zijn als het Nederland was 
Het wordt wel eens tijd, na al die jaren 

Hoeveel keer kun je In de finale staan en geen kampioen worden 
We gaan nu voor de televisie zitten 

We halen verveeld ons hand over ons gezicht en leven mee met 
Nederland 

Een prachtig land van zee, van wind, van prachtige steden en kerken 
Van aardige mensen, echt vreselijk aardig 

 

We zijn geen Brazilianen, die een golf van zelfmoorden plegen 
Na het bereiken van resultaten die wij een legendarisch succes 

zouden vinden, nee, wij springen niet uit ramen 
Wij zullen het verdragen 

Dat is hun weg, uit die ramen springen 
Er op een andere manier een eind aan maken 

Maar onze weg is te verdragen 
En we zullen het verdragen 

 

Fragment van gedicht van de Rus Dmitri Danilov, uit: Het saaie, het gewone, uitgeverij Douane. 
Vertaling Arie Ent. 
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Weemoed 
 
De kogel is door de kerk. We gaan verhuizen. In 
Lampegat circuleert: “Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter 
het wordt.” De trotse Dordtenaren maken er 
dubbelzinnig van: “Maar zit je er eenmaal in, dan krijg 
je het naar je zin.” Het gezegde dat het rotter wordt, 
kent meerdere verklaringen. Een ervan is, dat vanwege 
het stapelrecht handelsschepen voor Dordt lagen te 
wachten, waardoor het fruit begon te rotten. 
Nederland, handelsland. De Dordtenaren wilden ook een graantje 
meepikken. Onze Koning maakte ervan: “Hoe dichter bij Dordt, hoe 
mooier het wordt.” Dat willen wij wel weten, want we gaan naar 
hartje Dordt, vlak onder de zoom van de historische Grote  Kerk, 
bekend van de Dordtse synode, waar besloten werd tot de eerste 
officiële Bijbelvertaling, de Statenbijbel.  
 
De bijnaam van FC Dordrecht is schapenkoppen. Worden wij 
schapenkoppen? Belasting willen ontduiken is van alle tijden. Om 
belasting te ontduiken werd een schaap verkleed tot jongetje. Het 
schaap verraadde zichzelf met geblaat. Nee, we worden geen 
schapenkop. Trouw blijven aan de blauwwitte Schrik van het Zuiden. 
“En er is geen club in het zuiden…” 
 
Ik zal het maar bekennen. Er heerst grote rivaliteit tussen de 
kattenmeppers en mijn blauwwitten. Een kwart eeuw geleden 
verhuisden we naar Helmond, een verraad in de ogen van 
Eindhovenaren. We moesten verantwoording afleggen, alsof we een 
misdaad gepleegd hadden: helmonsterlijk, onze stap naar grauwte 
smoel en ginne skrik. De haat tussen de steden ontaardde soms in 
kleine veldslagen, waarin de fanatics elkaar te lijf wilden gaan met 
stoelen. Weinig oorspronkelijk zingen fanatici uit blauwwitte kelen,  
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dat alle Helmonders stinken. Daar zat ik dan als helmonster tussen de 
blauwwitten, een beknellende positie. “Wat ruik ik?” komt uit de 
mond van een blauwwitte grappenmaker, terwijl hij aan mijn lichaam 
snuift. Het antwoord weet ik inmiddels wel: “Een stinkende 
Helmonder.” Heb ik me dan uiteindelijk weg laten pesten?  
 
Ik schrijf meestal in etappes. Ik heb een vergelijkbaar tempo als de 
gemiddelde betaald voetbalscheids uit de vorige eeuw. Coryfee, 
Tongelrenaar Gerardus Johannes Maria Geurds, uitgezonderd. De 
beste scheids aller tijden van Eindhoven, er kan er maar een de beste 
zijn. Hoewel sommigen beweren, dat daarvoor oud-barkieper van De 
Stip, Bertje, Lo Bello, Wildenberg in aanmerking komt. Bertje, ooit 
getuige van ons huwelijk, is zijn gewicht in goud waard.  
 
Alweer het spoor bijster door deze afwijking. Oh, ja. Het is 
zondagmorgen. Zo meteen een paar honderd meter fietsen naar mijn 
wijkgenoten in de Rijpelberg, Rood Wit ’62. Nou ben ik allergisch voor 
de kleur roodwit.  Onze Bond vertrouwt mij blindelings. Hij gelooft in 
mijn integriteit. Hij heeft me zelfs vorig seizoen naar FC Eindhoven 
gestuurd om onder de meiden (MO17) met mijn neutrale fluit te 
spelen. Mijn wijkgenoten zien me graag op het boodschappenfietsje 
komen. Een paar jaar geleden, nadat de tegenstander ver in 
blessuretijd gelijk maakte, voegde de kamptrainer mij toe, dat ze me 
wel in het winkelcentrum weten te vinden. Ze hebben me nooit 
getrakteerd op een minuutje gratis winkelen. Wel kwam ik bij de 
kassa de moeder van een speler-buurtjongen tegen, die me een 
standje gaf: hoe ik het in mijn hoofd haalde haar zoon een gele kaart 
te geven. “Had uw zoon niet gezien, dat ik hem een Rijpelberger 
kaasplak voorgehouden heb?” En nog langer geleden mocht ik van 
Onze Bond een risicowedstrijd leiden, de strijd tussen Brouwhuis en 
Rijpelberg, leiden (Bruheze - Rood Wit’62). Ik woon midden tussen de 
twee kemphanen, een paar honderd meter van beide ploegen 
verwijderd. Risicowedstrijd, want een paar dagen voor de wedstrijd  
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had de ene ploeg de kozijnen van de andere in hun clubkleuren 
geschilderd. Er waren zelfs twee waarnemers van Onze Bond. 
Natuurlijk gebeurde er niets bijzonders. Dat is bijna altijd zo, vlak 
nadat er ergens stront aan de knikker is geweest. Dan heeft het geen 
zin om waarnemers te sturen, want clubs zijn extra op hun hoede en 
weten dat ze waarnemers kunnen verwachten. Ik sta er goed op bij 
Onze Bond. Ik ben ooit aangesteld geweest bij de kampjongens aan 
de ander kant van onze weg. Daar kon ik te voet heen. 
Onverschrokken, ondanks dat die kampjongens ooit een scheids het 
ziekenhuis in hebben geslagen. Voor de wedstrijd begon het 
gemanipuleer al: “Vorige week hadden we een scheids die om niets 
ons een paar gele kaarten gaf.” Met andere woorden waag het eens 
ons kaarten te geven.  
 
Naar het eiland Dordt, hoe mooier het wordt, de oudste stad van 
Holland. Ben je er eenmaal in, dan krijg je het naar je zin. Dat klinkt 
beloftevol. Nog mooier dan in Helmond? Heerlijk die helmonsterlijke 
rauwdouwers, dat arbeidersstadje van grauwte smoel en ginne skrik.  
 
Als scheids moest je aan de bak bij de onderlinge wedstrijden van 
Helmondse clubs om de Zilveren Helm beker. Dan mag je de helm 
wel opzetten. En genieten van de helmonsterlijke zelfspot van het 
lied van Thomas Pieters, getiteld Helmond. Dat ga ik missen en zeker 
de Cacaofabriek, een van de schaarse podia in Nederland waar ik 
menig symfonisch rockbandje heb zien optreden, en Het Speelhuis, 
gesitueerd in de voormalige Onze-Lieve-Vrouwe Kerk, waar de 
plafondengelen de artiesten onzichtbaar verlichten. Deze engelen 
hebben ook onze dochter Rosa als spotlight verlicht in een 
voorstelling van het Scapino Ballet. 
 
 
Wat gebeurt er met me? Een overval van weemoed, de zoete pijn 
van verlies. Toch denkt de verliezer te winnen: hoe mooier het wordt. 
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Luister maar eens naar het lied van Thomas Pieters, hierbij de tekst:                                                            
 
Te voet door de stad m’n fiets is net gejat 
m’n auto gemold m’n portefeuille gerold 
Voor de graffiti in de stad wordt weer een partij gemat 
de muzikant op de hoek lijkt nog niet naar werk op zoek 
 
Daar voor de deur op een krat, een pils of zes gehad, 
zit een getatoeerde vent onder buurmans partytent 
Ik loop op m’n gemak in m’n nieuwe trainingspak 
ach het Helmondse bestaan is een full-time baan 
 
Helmond 
Helmond  
 
Met die gezonde portie zelfspot kijk dat is nou onze kracht 
is het altijd juist de Helmonder die zelf het laatste lacht 
 
Kijk en luister verder op: 
https://www.youtube.com/watch?v=rpHRLYilgbk 
 
Jur Wijsman 
                                                   

Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpHRLYilgbk
mailto:jur.wijsman@outlook.com
https://www.covs.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
 
Elke dinsdag, 19.30: trainen, gewoon bij De Stip. 
Vrijdag 4 november, 20.00: bowlen. 
Vrijdag 16 december, 20.00: kerstbingo. 
Zie verder:  www.covseindhoven.nl. 
 

 

 
 

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

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
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Genneper Parken Eindhoven

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