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       44e JAARGANG, NUMMER 7 – SEPTEMBER 2019 
 

        
          
     
        
           Met respect kom je ver 
              
           Het is druk in de bus. Ik loop naar achter. Links en 
           rechts rondkijkend of er een plaats vrij is. Nee dus. Geen  
           nood, dan ga ik maar staan. Ik ben nog jong, hou ik 
           mezelf voor de gek. Net op het moment dat ik me een 
           soort van hangplek toe-eigen, staat een (jeugdiger) 
           passagier op. “Gaat u maar zitten.”  
 
            Zie er ik dan toch ouder uit dan ik denk? Ik voel me 
            bezwaard, wil eigenlijk de uitgestoken hand weigeren,  
            maar krijg er de kans niet voor. Respect voor hem en van  
            hem voor mij! Zo kan het dus ook. 
 
            In de bus, in een winkel, op het werk, maar ook op het 
            veld. Respect moet je echter verdienen en afdwingen. Je 
            hebt elkaar nodig, zoals ook voor dit nummer van  
            Arbitraal veel handen licht werk hebben gemaakt. Samen  
            zijn we tot iets moois in staat. Laat wat van je horen. 
 
          De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 
 
 
De tijd vliegt. Tijdens de dinsdagtraining herinnerde Hans Janssen, 
onze hoofdredacteur, me er aan dat het weer tijd was voor mijn 
stukje in Arbitraal. Voor mijn gevoel had ik mijn vorige bijdrage net 
ingestuurd, maar dat was al weer een maand geleden. 
 

De afgelopen weken hebben we niet stil gezeten. Het 
eerste weekend van september was het jaarlijkse, zoals wij 
dat noemen, ‘hondenweekend’ in Eindhoven. Daarmee 
bedoelen we het NK van de Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging in het stadion van FC Eindhoven. 
Dat weekend wordt onze kantine in beslag genomen door 
deelnemers en toeschouwers van dit evenement. Met een 

flinke groep vrijwilligers is ook dit jaar weer hard gewerkt om er een 
succes van te maken met als resultaat een mooie omzet voor onze 
kantine! Eenieder die heeft meegewerkt wil ik vanaf deze positie 
nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Ook dit jaar vindt de 'Week van de Scheidsrechter' plaats. Een 
sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de 
arbiter centraal staat. De Week van de Scheidsrechter is van 5 tot en 
met 13 oktober. We zijn benieuwd of en hoe de verenigingen hierop 
inspelen. Zelf hebben we, in combinatie met onze zustervereniging 
Valkenswaard, een aanvraag gedaan om een scheidsrechter uit het 
betaald voetbal een lezing te laten verzorgen. Laten we hopen dat dit 
verzoek ingewilligd wordt. 
 
Door een student journalistiek zijn we gevraagd mee te werken aan 
een onderzoek over de gevolgen van het spelregelbewijs bij de jeugd. 
Doel is er achter te komen of het enkele jaren geleden in het leven  
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geroepen spelregelbewijs ook enig effect heeft in de praktijk of dat 
het (nog steeds) erbarmelijk gesteld is met de spelregelkennis van de 
jeugd. 
 
De eerste wedstrijden met de nieuwe of beter gezegd enkele 
gewijzigde spelregels zijn inmiddels achter de rug. Ik moet zeggen dat 
het wel even wennen was, maar die toepassen is best wel snel 
gelukt.. Toch moet je tijdens de wedstrijd spelers nog geregeld uitleg 
geven over de veranderingen. Of het goed zit met ónze kennis 
hebben we kunnen testen bij de themabijeenkomsten van de KNVB. 
 
Dan wil ik jullie wijzen op het grote belang van COVS Eindhoven om 
voor jou als lid mee te doen aan de Grote Clubactie (zie verder in dit 
blad). Ik sluit af jullie fijne wedstrijden toe te wensen. Of het nu is als 
(assistent)scheidsrechter, in een andere functie of als toeschouwer: 
we moeten allemaal kunnen genieten van het mooie spelletje.  
 
Jeroen Quinten 
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De (wijn)boer op met seniorencommissie 
 
Denk je aan wijn, dan denk je aan landen als Frankrijk, Italië en Zuid-
Afrika. Maar ook vlakbij wordt wijn gemaakt. Zeventien man maakten 
onlangs gebruik van de mogelijkheid die de seniorencommissie bood 
een bezoek te brengen aan de wijngaard van Fons van Boxmeer in 
Sint-Oedenrode. De wijngaard draagt de chique naam Domaine Les 
Damianes en is gelegen aan de Damianenweg vlakbij het 
Damianenklooster. 
 
Fons is van oorsprong metselaar, maar hij heeft ook altijd een 
drankenwinkel gehad, gespecialiseerd in whisky en port. In 1985 
krijgt hij het lumineuze idee een wijngaard te beginnen en plant hij 
de eerste druivenstokken. Het experiment met het druivenras  
 

 
 
Foto: Peter Houdijk 
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Riesling wordt een succes. Fons laat een vijver uitgraven en bouwt 
daarom heen een terp van leem, zand en moer. Op deze manier 
creëert hij zijn eigen microklimaat. Op de hellingen van de terpen 
worden druivenstokken geplant. Door elk jaar meer te planten, groeit 
de opbrengst aanzienlijk. Ook worden de druivenrassen Dornfelder 
en Regent (blauw) toegevoegd, waarmee rosé en rode wijn 
geproduceerd kunnen worden. 
 
Het ‘seniorenuitstapje’ begint en eindigt in De Veuster. Deze 
ondergrondse wijnkelder heeft Fons zelf ontworpen en gebouwd.  
Tijdens de rondleiding, over het 7 hectare grote terrein, worden de 
terpen beklommen waarop de wijnranken zijn geplant. Fons laat ons 
zien hoe de witte Riesling, de blauwe Dornfelder en de Regent tot  
wasdom komen. Fons probeert zo biologisch mogelijk te boeren, 
maar soms moet de meeldauw worden bestreden met zwavel. We 
zijn er op het juiste moment want een dag later gaat de oogst van de 
Regent van start. Begin oktober die van de Riesling. 
 
Wijn maken doet Fons niet zelf. Hij heeft afspraken gemaakt met een 
wijnproductiebedrijf in Duitsland. Daar worden de kisten met druiven 
naar toe vervoerd en vindt de vinificatie plaats: rosé, witte wijn en 
rode wijn. 
 
Terug in De Veuster wacht een proeverij. De echte vinologen kijken, 
walsen, ruiken, slurpen, proeven en slikken de wijn door of spugen 
het uit in de daarvoor gereedstaande kelken. 
 
Anton Bogers 
 
P.s.:  een iets uitvoeriger verslag, inclusief meer foto’s van het 
bezoek, staat op onze site (covseindhoven.nl). Ook zijn hierop 
onlangs actuele, andere, foto’s geplaatst. Heb je zelf ook foto’s ‘in de 
aanbieding’: laat het ons weten.  
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De wedstrijd waar ik was (50) 
 
Hoi. Ik ben Berta. Berta Bontekoe. Voluit: Berta Bontekoe 1243. 
Rechts naast me staat Berta 1244, links van me 1242. En zowel rechts 
als links van mij staan nog heel veel Berta’s. Ik sta in een donkere, 
stinkende stal en staar wat voor me uit, neem zo nu en dan een hap 
niet te vreten voer uit een trog. Slok water erbij, ach ja, wie doet me 
wat. Wat er van voren ingaat, komt er zo nu en dan van achteren uit.  
 
Elke dag wordt alles weer schoongemaakt, maar de stank blijft 
hangen en trekt in mijn fraaie, roodbonte huid. ‘s Avonds wordt mijn 
melk automatisch uit mijn uiers gezogen, door een of ander 
mechanisch apparaat. Zo vergaan de dagen, het is saai, ‘maar het is 
de moderne tijd’, hoorde ik de boer laatst tegen iemand zeggen. 
 
Waar zijn de dagen gebleven dat ik lekker buiten in de wei liep te 
grazen. Heerlijk, als we begin april na een paar maanden lekker warm 
‘op stal’ te hebben gestaan, weer naar buiten mochten. Dan dansten 
we, sprongen we, waren we blij. Weer een half jaar buiten, gezellig 
bij elkaar, door elkaar. Ja, behalve als het regende, maar ach, daar 
konden we tegen. “Het is goed, het komt van boven”, zei de boer en 
we geloofden het. Het leven was goed. 
 
Maar opeens was het afgelopen met ons mooie leventje. We 
moesten in oktober naar binnen, maar mochten in april niet meer 
naar buiten. Te duur, te arbeidsintensief. “De kosten staan niet meer 
in verhouding tot de baten”, legde de boer uit. Maar leg het ons maar 
eens uit. Wij, de koeien, zijn geen binnen- maar buitendieren. Nu 
slijten we onze dagen in een armetierig verlichte megastal. We 
wachten maar af wat er gaat gebeuren. Zo nu en dan verdwijnt er 
een Berta. Ik hoor fluisteren dat die niet meer genoeg melk gaf.  
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‘Economisch niet meer rendabel’, hoorde ik de boer verzuchten. Wat 
dat nou weer betekende, weet ik nog steeds niet. 
 
Denkend aan toen, zie ik ook nog in mijn gedachten een paar 
weilanden verderop elk weekend zo’n beetje de hele dag mensen 
achter een rond ding aan rennen. Wat een malloten. Als ze de bal 
hadden, zo noemden ze dat ding, dan schopten ze die meteen weer 
weg. Ze schenen elkaar ook wel eens tegen de schenen te schoppen.  
Dan floot er iemand op een fluitje en hielden ze er even mee op. 
Hoewel het geschreeuw ook wel eens het fluitje overstemde. Dan 
riepen ze tegen die man met die fluit in zijn mond allerlei 
verwensingen, nou, daar kon zelfs de boer met zijn gemopper niet 
tegenop. Soms zag ik een gele of rode kaart in de lucht, dan was er 
een hoop kabaal maar even later gingen ze gewoon weer door.  

 
Geen paard 
in de gang, 
maar een koe 
op het 
voetbalveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vreemd gedoe allemaal. ‘Voetballen’, noemde de boer dat. Ooit zag 
ik een keer een auto aan komen rijden met een sirene aan en met 
prachtig blauw knipperende lichten. Ik vond het wel iets  
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sfeerverhogend hebben, maar de boer vond het maar niks: 
“Levenslang schorsen, die gekken.” Schorsen? De enige schors die ik 
kende was die van de bomen langs het weiland waar ik nog net wel 
eens lekker tegenaan kon schuren. 
 
Nu echter, zwijmel ik maar weer eens even weg. Denkend aan lang 
vervlogen tijden, aan de periode toen ik nog jong was. Toen het gras 
in de wei gezond en veilig was. Toen ik het weiland een beetje 
verkende, met mijn moeder bij me. Mijn moeder, ach, opeens was ze 
verdwenen. Ik zag ze nog net in een vrachtauto lopen. Ze was bang, 
dat voelde ik wel, maar de boer zei: “Het is het echt het beste voor 
haar en zo krijg ik er in elk geval nog wat voor terug.” Dan zou het 
wel goedkomen, zo dacht ik. 
 
Maar nu ik ouder ben en het leven zo’n beetje ken, nu zie ik niet  
alleen maar mooie dingen om me heen. Nu gaat de tijd vooruit en  
nooit meer terug en er is geen mens die de tijd kan stilzetten. 
 
De boer komt eens naar me kijken, dat is lang geleden. Hij kijkt een 
beetje mistroostig naar het metertje dat mijn melkproductie 
aangeeft. Hij schudt bedenkelijk zijn hoofd. Ach, het zal wel. Al hoop 
ik dat ik toch nog een keer naar het weiland met die rennende 
mannen mag kijken. Misschien komt dat nog een keer als ik naar de 
vrachtwagen mag lopen, misschien kan ik dan nog een glimp 
opvangen. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Je mag blij zijn met dat puntje voor PSV tegen Ajax, schreef onze 
hoofdredacteur aan mij. Nou, geloof dat maar. Wij als supporters zijn 
daar blij mee. Een paar kanttekeningen heb ik er toch wel bij.  
 
Allereerst over onze vier cowboys, zoals Ajax-trainer Erik ten Hag hen 
noemde. Als ze echt gas geven, spelen ze de verdediging van Ajax aan 
flarden. Inderdaad,  de betere kansen waren voor de gasten, maar 
dat ze nu een denderende wedstrijd speelden vond ik ook niet. Hun 
miljoenenaankopen waren niet zo in goeden doen, zoals ik 
verwachtte. Het is zoals Johan Cruijff ooit zei: “Ik heb nog nooit een 
zak geld een goal zien maken.” Hij had meer vertrouwen in zelf 
opgeleide spelers. Dat is nu net waarin PSV investeert, hoewel er drie 
bij Ajax opgeleid zijn: Steven Bergwijn, Donyell Malen en Pablo 
Rosario. De andere talenten, onder wie Mo Ihattaren, bij PSV zelf. 
 

 
Over geld gesproken. Ajax 
en PSV willen iets gaan 
betekenen in Europa. Ik 
denk dat dat nog een 
lange weg is, omdat hier 
het geld ontbreekt om 
dat te realiseren. We zijn 

een klein landje en kunnen niet opboksen tegen de echte grote 
jongens in Europa als Barcelona, Bayern München, Manchester City 
en Real Madrid waar geld in overvloed is. Die clubs doen wat ze 
willen hoewel dat ook niet altijd resultaat heeft.  
 
Laten ze eerst eens het plan dat PSV’s voormalige voorzitter Harry 
van Raaij ooit gelanceerd heeft  uitvoeren. Een competitie opzetten  
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in de Benelux om het voetbal in de lage landen op een hoger niveau  
te brengen. Daarna eens verder kijken wat de mogelijkheden zijn. 
PSV’s huidige directeur Toon Gerbrands zwengelde ook weer een  
discussie aan waar perspectief in zit. Het idee op zich is niet slecht 
om zestien clubs te laten voetballen in een kampioens- en  
degradatiecompetitie. Maar of je hierdoor meer geld mee verdient, 
betwijfel ik, omdat de grote clubs in Nederland dat geld niet hebben  
om te investeren (op Ajax en PSV misschien na). Maar andere niet.  
 
Grote clubs zoals in Spanje en Engeland hebben een miljardenomzet. 
Nederlandse clubs, die een omzet van 170 miljoen draaien, hebben 
niets in te brengen. Leuk idee, van Gerbrands, maar niet haalbaar is 
mijn mening. 
 
Het voetbal in Nederland zit in de lift met goede spelers. Als ze gerijpt 
zijn, verdwijnen ze naar het buitenland. Dat is jammer voor de 
eredivisie waar bovendien nog maar een paar clubs de dienst 
uitmaken waardoor de spanning wegvalt. 
 
Dit was het voor deze keer. 
 
De Mol. 
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Cartoon: Hein de Kort/ComicHouse 
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KNVB: ‘Samen verandering brengen’ 
 
De KNVB gaat discriminatie op het voetbalveld voortaan apart 
registreren. Voorheen vielen meldingen van discriminatie onder 
‘grensoverschrijdend gedrag’, zo meldde NRC Handelsblad onlangs. 
 

 
 
De voetbalbond verwacht dat met de maatregelen gerichter kan 
worden opgetreden tegen clubs die de fout ingaan. Ook zegt de 
KNVB cursussen omgaan met diversiteit te zullen aanbieden voor 
teams die zich misdragen. De onafhankelijke tuchtcommissie van de 
bond kan verder voetballers die zich schuldig hebben gemaakt aan 
discriminatie een straf opleggen. De KNVB voert al langer campagne 
tegen discriminatie in het voetbal. Een KNVB-woordvoerder zei in de 
NRC dat de hele voetbalgemeenschap nodig is "om dit probleem 
goed in kaart te brengen en hier samen verandering in te kunnen 
brengen." 
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Nieuw scherm in De Stip 
 
Zoals enkele leden wellicht is opgevallen hangen er twee nieuwe 
schermen in onze accommodatie De Stip. Het zijn een digitaal scherm 
voor presentaties en een whiteboard met de lijnen van een 
voetbalveld. Onze nieuwste visitekaartjes beleefden begin dit seizoen 
hun vuurdoop tijdens de thema-avond over de nieuw(st)e 
spelregelwijzigingen. Ze zullen gebruikt worden voor 
spelregelavonden, cursussen, themabijeenkomsten en soortgelijke 
activiteiten. Mogelijk brengt deze service ook de KNVB ertoe om er 
gebruik van te maken en (vaker) sessies te beleggen in ons clubhuis. 
Onze trouwe sponsor Simac heeft dit mogelijk gemaakt. We hebben 
het apparaat in bruikleen; volgend jaar kunnen we het voor een mooi 
prijsje overnemen. Speciale dank hiervoor gaat ook uit naar onze 
trainer Hans Moonen, die dit bij Simac heeft kunnen regelen!  
 
Lennart Geertsen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
Wat was het een mooie overwinning, die 2-4 van het Nederlands 
elftal tegen Duitsland op 6 september. Samen met een aantal 
collegascheidsrechters was ik er getuige van. In De Stip. Helaas zaten 
we die avond niet in Hamburg, waar de kwalificatiewedstrijd voor het 
Europees kampioenschap werd gespeeld. Maar die stad, of beter: dat 
Volksparkstadion, was weer van Oranje. Net als op 21 juni 1988. Toen 
won het ‘goed stel’ van bondscoach Rinus Michels met 1-2 van West-
Duitsland, in de halve finale van het Europees kampioenschap. Jules 
Deelder liet zich hierdoor inspireren en schreef het volgende 
Nationaal gedicht, opgehangen aan de beslissende treffer van Marco 
van Basten en opgedragen aan, tja, vul het zelf maar in: 
 

Oooooooo! 
Hoe vergeefs 

des doelmans hand 
 

zich strekte naar de bal 
die één minuut 

voor tijd 
 

de Duitse doel- 
lijn kruiste 

 
Zij die vielen 

rezen juichend 
uit hun graf. 

 
Deelders gedicht is opgenomen in Lijf- en andere gedichten (1991). 
Het was een verwijzing naar een ander gedicht van hem: ‘Zij die 
vielen’ uit de bundel ‘Renaissance gedichten ’44-‘94’, uit 1994. 
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Even voorstellen: Ralph Schopenhauer 
 
"De wereld is mijn voorstelling" en "Het leven is een hachelijke zaak. 
Ik heb besloten er de rest van mijn leven over na te denken." 
 
Wat nu? Gaan we op de filosofische toer? Nou, even dan. De 
uitspraken komen van Arthur Schopenhauer, een Duits filosoof die 
leefde van 1788 tot 1860 en die er een uitgesproken pessimistische 
wereldbeschouwing op nahield. Maar wat moeten we met deze 
informatie? Dat mag u/je zelf bepalen. Schopenhauer haal ik aan, 
omdat ons jongste COVS-lid dezelfde achternaam heeft. En geloof het 
of niet: volgens Ralph, want over hem gaat dit artikel, was Arthur 
Schopenhauer de overgrootvader van zijn opa. 

 
‘Onze’ Ralph is echter een ‘gewone’ geboren en getogen Brabander. 
Hij zag op 24 september 2000 (bij deze nog proficiat!) het levenslicht 
in het ziekenhuis in Veldhoven. Hij groeide echter op in Waalre, waar  

 
hij nog steeds woont. “In 
Valkenswaard heb ik het 
vmbo gedaan. Daarna heb 
ik bij De Rooi Pannen in 
Tilburg marketing en 
communicatie gestudeerd. 
Deze opleiding heb ik 
afgelopen zomer met 
succes afgerond. Een 
maandje geleden ben ik in 
Tilburg begonnen aan de 
opleiding SPECO 
Communicatie. Ik wilde 
altijd al iets met betrekking  
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tot de topsportwereld gaan doen. Dit is met het sporten zelf niet 
gelukt. En het lijkt mij hartstikke leuk om iets te schrijven over 
sportwedstrijden of om sporters te interviewen.” 
 
Ben je altijd voetballiefhebber geweest? 
“Ja, als sinds jongs af aan ben ik een voetballiefhebber. Door de jaren 
heen ben ik ook liefhebber geworden van andere sporten.  
Voorbeelden hiervan zijn onder meer basketbal, tennis, honkbal, 
ijshockey en wielrennen.” 
 
Heb je in clubverband gevoetbald en zo ja bij welke vereniging? 
“Ik heb van mijn vijfde tot aan mijn vijftiende gevoetbald bij RKVV 
Waalre.”  
Hoe keek je toen tegen 'de scheidsrechter' aan? “Bij de E- en bij de F-
jeugd was het altijd één van de ouders die de wedstrijd floot en 
waren we nog niet echt competitief bezig met voetbal. Vanaf de D- 
en bij de C-jeugd kregen we verenigingsscheidsrechters en ik moet 
wel toegeven dat ik niet altijd de makkelijkste speler was. Ik dacht 
het bijna altijd beter te weten dan de scheidsrechter zelf. Heel 
irritant, heb ik wel gemerkt sinds ik ben begonnen met fluiten, haha.” 
 
Wanneer dacht je: hé ik word scheidsrechter? 
“Toen ik in de D zat, vroegen ze aan mij of ik een paar 
jeugdwedstrijden wilde fluiten bij de E en de F. Dit deed ik met veel 
plezier op de zaterdagochtend voordat ik zelf moest gaan voetballen. 
Toen ik naar de C ging ben ik begonnen met het leiden van 
wedstrijden bij de D-jeugd. Dit beviel mij zo goed dat ik, na een jaar 
in de B te hebben gevoetbald, uiteindelijk hiermee ben gestopt. Ik  
ben toen begonnen om voor de KNVB op zaterdag te gaan fluiten.” 
 
Wat was de eerste wedstrijd, die je floot? 
“Dat weet ik nog goed. Dat was op een ijskoude december ochtend 
rond een uur of negen. Waalre F1 - Gestel F1.” 
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Fluit je bij de jeugd of de senioren en wat heeft waarom jouw 
voorkeur? 
“Ik ben begonnen bij de jeugd. Dit heb ik drie seizoenen gedaan. Het 
laatste seizoen heb ik het gecombineerd met zondagsenioren. Maar  
vanaf dit seizoen ben ik alleen nog maar bij de senioren actief. Ik heb 
eigenlijk ook niet echt een voorkeur voor jeugd of senioren. De 
zondag kwam voor mij beter uit.” 
 
Wat is tot nu toe het leukste wat je als scheids hebt meegemaakt? 
“Het leukste wat ik, denk ik, heb meegemaakt zijn de bekerfinales bij 
de jeugd van afgelopen seizoen én dat ik ben geselecteerd door de 
KNVB om deel te mogen nemen aan het APS-Traject. Voor de rest 
hoop ik dat er nog veel meer mooie en leuke dingen op mijn pad 
komen.” 
 
Wat houdt dat talententraject eigenlijk in? 
“Uitvloeisel van het APS-Traject is dat ik een vaste coach heb (Gerrie 
van Essen). Deze coach is een paar keer in het seizoen aanwezig bij 
mijn wedstrijden. Dan kijkt hij hoe het gaat met mijn ontwikkeling en 
wat ik beter kan doen. Ook hebben wij drie bijeenkomsten 
gedurende het seizoen. Hier moeten wij de FIFA-test lopen en 
bespreken we met elkaar beelden.” 
 
Je bent nog jong; hoe zit het met jouw ambities? 
“Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te komen. Kijken waar mijn 
plafond ligt.” Ben je ook een actief voetbalkijker en kijk je dan vooral 
naar het spelletje of enkel en alleen naar de scheids van dienst? “Ik 
ben zeker een actief voetbalkijker, maar wanneer ik naar voetbal kijk 
ben ik wel supporter en let ik niet specifiek op de scheidsrechter.  
De clubs die ik support zijn PSV en Valencia CF.” 
 
 
Hans Janssen, met dank aan Ralph Schopenhauer. 
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Zoals de ouden floten…, Luigi Agnolin 
 
In één van de eerste afleveringen van de serie artikelen ‘Zoals de 
ouden floten’, ging het over de vroegere Italiaanse toparbiter Luigi 
Agnolin. Vanwege zijn overlijden, inmiddels al weer enige tijd 
geleden, hieronder nog een kort overzicht. 
 
Luigi Agnolin werd geboren in het Italiaanse Bassano op 21 maart 
1943. Hij floot in 1988 de finale van het toenmalige toernooi om de 
Europacup voor landskampioenen tussen PSV en Benfica. Het duel 
om de Europacup I eindigde na de reguliere speeltijd plus verlenging 
in 0-0. Strafschoppen waren nodig om de beslissing te brengen en die 
viel met 6-5 uit in het voordeel van de ploeg uit Eindhoven.  
 

Na vele jaren actief te zijn 
geweest in zowel de sport 
als de politiek, keerde 
Agnolin terug naar zijn 
geboorteplaats Bassano.  
 
Zijn twee dochters wonen 
daar ook en zijn lokaal 
zeer actief in de 
sportwereld. 
 
 
 

 
Luigi Agnolin overleed na een lang ziekbed op 29 september 2018. Hij 
werd 75 jaar. 
 
Jos Halmans 
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Grote Clubactie 
 
De Grote Clubactie 2019 is van start gegaan. COVS Eindhoven doet 
hier ook aan mee om zo extra gelden te genereren voor de verdere 
ontwikkeling van onze vereniging. Er zijn grote prijzen te winnen, 
zoals 100.000 euro, een VW UP en een vakantiecheque ter waarde 
van 2.500 euro. Loten kosten 3 euro per stuk, waarbij 80 procent van 
de opbrengsten naar de deelnemende vereniging gaat.  
 
Via de link https://toolbox.clubactie.nl/actie/COVSEindhoven kun je 
de loten ook online bestellen. Zie ook: https://clubactie.nl/. Namens 
de commerciële commissie en de gehele vereniging alvast bedankt. 
 
 
 

 

 
 

https://toolbox.clubactie.nl/actie/COVSEindhoven
https://clubactie.nl/
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Scheidsrechters in de media 

 
Zeventien jaar en dan al een wedstrijd fluiten in het amateurvoetbal, 
in de vijfde klasse tussen Egchel en Kwiek Venlo. Dat lijkt vragen om 
problemen, mits er respect is – waar hebben we dit meer gelezen en 
gehoord? 
 
“Iedere keer dat ik floot voor een overtreding kreeg ik commentaar 
van spelers. Om de twintig seconden moest ik het spel stilleggen. Na 
een minuut of twintig had ik beide aanvoerders overigens al een keer 
bij me geroepen. Dat mocht niet baten”, zei de Vince van der Cruijsen 
uit Leunen tegen De Limburger. Net vóór rust (bij een tussenstand 
van 1-0) maakte hij een einde aan het duel. “Ik ben wel wat gewend 
hoor,” zegt de arbiter, die al enkele jaren jeugdwedstrijden fluit, 
„maar ik laat me niet uitschelden voor van alles en nog wat.” 
 
De trainer van Kwiek Venlo beaamt dat er veel gescholden werd door 
de spelers van de twee én het publiek. „Ik had begrip voor de 
beslissing van de scheidsrechter, maar ik had nog wel aan hem 
voorgesteld om door te gaan. Mijn collegatrainer van Egchel en ik 
hebben onze spelers er in duidelijke taal op gewezen hun mond te 
houden.” Te laat dus. 
 
Scheidsrechters verschijnen gelukkig ook om andere redenen in de 
media. Zo stond ene Martin Swinkels (72) pontificaal op een foto bij 
een interview dat het Eindhovens Dagblad hem had afgenomen. In 
het artikel staat onder meer dat hij lid is van 
scheidsrechtersvereniging COVS Eindhoven (én van Herdgang Basters 
én van politieke partij 50PLUS). Een druk baasje dus, erkent ‘het 
scheermes’. “Maar ik ga en kan mezelf niet meer veranderen. Ze 
accepteren me maar zoals ik ben”, vertelt Swinkels, die verder vertelt 
dat hij nooit een ster is geweest. Hij kon wel doorgroeien bij de 
KNVB, maar hij kreeg een akkefietje met een toenmalige ‘baas’ van  
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de scheidsrechters. “Ik zeg wat ik denk. Wie weet waar het anders 
was geëindigd”, aldus de Eindhovenaar, die, wanneer zijn gezondheid  
het toelaat, volgend jaar een halve eeuw fluiten volmaakt. “Voor mijn 
ontwikkeling is het goed geweest. Ik was vroeger maar een verlegen 
menneke.” Het staat er echt. 
 
Het artikel verscheen in het ED in het kader van de ‘week van het 
amateurvoetbal’. In verband hiermee is ook een enquête gehouden: 
het Nationaal Voetbalrapport. Uiteraard komt ook ‘de scheids’ aan 
bod. Cijfers in het rapport tonen het scheidsrechterstekort aan. De 
overgrote meerderheid van de geënquêteerden (83 procent) ziet de 
druk op de ‘ref’ toenemen, waardoor bijna de helft van de trainers, 
bestuursleden, leiders en vrijwilligers weleens zelf moeten fluiten. De 
krant stelt hierbij de voor de hand liggende vraag of deze situatie tot 
partijdige arbitrage leidt. In ieder geval vindt ruim driekwart van de 
deelnemers aan het onderzoek dat thuisfluiters de wedstrijd 
verpesten. 
 
De media konden uiteraard ook niet om de nieuwste 
spelregelwijzigingen heen. Het Brabants Dagblad wist zelfs te melden 
dat met nog verder gaande veranderingen geëxperimenteerd zou 
worden. Met de nadruk op ‘zou’, want te elfder ure weigerde de 
KNVB toestemming te verlenen. “We zijn verbijsterd, voelen ons in 
ons hemd gezet door de KNVB”, reageerde Jack Brus. Hij is voorzitter 
van Avanti ’31, één van de voetbalclubs die zouden meedoen. 
 
Met ploegen van onder meer FC De Rakt (Uden) en RKSV Erp zou één 
van de recreatieve seniorenteams van de Schijndelse vereniging in 
het bekertoernooi gaan spelen volgens nieuwe regels. Zo zou er geen 
buitenspel meer zijn, zou er twee keer 35 minuten gespeeld worden 
en zou de ingooi vervangen worden door een indribbel. Hoe dat in de 
praktijk zou worden ervaren, moeten we dus nog (even?) afwachten. 
 
Hans Janssen  
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Vers gras tussen de regels 
 
Welke tv-verslaggever zei bij welke gelegenheid “Oohhh wat een 
goal!”? Zou een mooie, maar wellicht ook makkelijke vraag zijn voor 
een pubquiz. Theo Reitsma riep dit uit na de onmogelijke 0-2 van 
Marco van Basten in de EK-finale van 1988. Typerend voor hem was 
ook zijn beschrijving van de selectie, toen die de titel vierde: “Dit is 
een goed stel hoor.” Kort, maar krachtig, zonder opsmuk en 
tierelantijnen. Van binnen kende hij gedurende zijn tientallen jaren 
omvattende carrière als sportverslaggever toch tal van momenten 
van gelukzaligheden. Zijn kennis en presentatie werden alom 
geroemd, al heeft hij zich ook wel eens ondergewaardeerd gevoeld. 
Reitsma meldt dit in “Dit is een goed stel hoor”, over “50 jaar 
sportgeschiedenis.” Hij schrijft zoals de sportliefhebber van hem 
gewend is: vooral zakelijk, soms persoonlijk, maar ook in zijn boek 
veegt hij met niemand de vloer aan. Toch is hij in zijn carrière wel 
eens teleurgesteld, door collega’s, maar ook door bijvoorbeeld Louis 
van Gaal, die zelfs Reitsma eens de mantel uitveegde. De Velsenaar 
stond er boven, zoals hij iedereen in zijn of haar waarde liet. 
“Bovendien vertelde zijn echtgenote Truus me in de loop der jaren 
enige malen dat haar vader mij de beste commentator vond”, merkt 
Reitsma op. Hij had een duidelijke voorkeur voor atletiek, honkbal en 
uiteraard voetbal en voelde zich wat minder thuis op het ijs, al was hij 
er in 1986 wel bij toen ene WA van Buren de Elfstedentocht uitreed, 
die gewonnen werd door Evert van Benthem. Reitsma stipt allerlei 
(inter)nationale evenementen aan en gunt de lezer in, uiteraard, 
korte hoofdstukken een kijkje achter de schermen én in ’s mans 
psyche. Wel slordig dat bij een foto van Van Basten staat dat hij  
tegen de Sovjetunie scoorde, terwijl je een Engelsman ziet liggen.  
Dit is een goed stel hoor. 50 jaar sportgeschiedenis. Auteur: Theo Reitsma. Uitgeverij: Edicola 
Publishing bv. ISBN: 978-94-929-2073-7. Prijs: 21,95 euro. 

 
Hans Janssen 
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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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Blessuretijd 
 
Pensioen moet je doen. Daar valt niet aan te ontkomen. De buren 
hadden, na mijn laatste werknacht, de geraniums voor de deur gezet. 
Ik mag er achter gaan zitten. Met de schrijver Gerrit Komrij mag ik 
kijken vanuit het loergat van de dood naar het jong-zijn. Ik mag 
beginnen met het verzinnen van listen om me niet te laten kisten. 
Het is onvermijdelijk, oud kan nooit jong worden. Alleen in dromen is 
de tijd stil te zetten. De hedenisten spreken me gebiedend toe: 
“Geniet!!!” Vloek op het verdriet. Zwichten om met het dichten me 
te verlichten. U ziet, de goddelijke gekte (ook de titel 
van de dichtbundel van de waanzinnige naar gene 
zijde vertrokken Hans Vlek) zit in mijn kop. Een vlek 
is een stip in de kosmos. 
 
Ik ben in de blessuretijd van mijn fluitjaren. In 
blessuretijd wordt er nog weleens gescoord. De 
Griekse helden uit Mokum vielen in blessuretijd van 
hun sokkel. Dat is de wrede zijde van de blessuretijd.  
 
Het fluitpensioen komt dichterbij, hoewel daar geen leeftijd aan 
verbonden is, zoals in het arbeidzaam leven. Nou komt aan alles een 
einde, maar dat wil ik nog even uitstellen. Jim Morrison van The 
Doors spookt met de psychedelische song The End door mijn hoofd: 
“This is the end/ Beautiful friend //My only friend// Of everything that 
stands/ The End.” Wij zullen doorgaan. Ik wil mijn lichaam nog 
geselen met mijn fluitlust. Een gezonde geest in een gezond lichaam, 
nou, ja. Om dat te verwezenlijken maak ik mezelf maar wijs dat mijn 
geest sterker is dan mijn lichaam. Mijn lichaam in de rol van 
gebruiksvoorwerp. Gezonde brandstof is hierbij van belang. Veel 
groente met eiwitten en minder van het varken, wat een deugd is in  
de ogen van de Partij voor de Dieren. En voordat de definitieve 
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spierstijfheid intreedt, laat ik mij door mijn sportmasseuse soepel  
maken. Soepel door de hoepel. Van mijn fluitvergoeding kan ik haar 
wel betalen. U wilt niet weten, welke pijnlijke plekken ze weet te 
vinden. Er wordt hard gekreund. Tijd om me in te schrijven in de 
Verjongingskliniek van Gerrit Komrij. Het sextet van dit sonnet wil ik u 
niet onthouden: “Al spuit u tonnen zuurstof in uw bloed,/ Al doet u 
fanatiek aan hordenlopen./ Al volgt u alle modes op de voet:// 
Verkwist uw geld aan pillen, train, jog, zwem,/ Uw naam, Adonis, 
blijft Methusalem./ Nooit zult u, bange man, hun dromen kopen.” 
 
Ik train twee of drie keer per week door onze wijk de Rijpelberg 
(afvalberg van goedkoop wonen) in Helmond. De autist in mij gaat 
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bijna altijd voor hetzelfde rondje. In de loop der jaren is de afstand  
wel een paar honderd meter minder geworden. En wie loop ik vorige 
week tijdens mijn amechtig gehijg tegen het lijf? Natuurlijk weet u 
dat niet, er bestaan dus wel domme vragen. Wijkgenoot en collega 
Alex Reddy. Ik noem hem weleens gekscherend Sexy Lexy, hoewel ik 
betwijfel of ik dat ooit tegen hem gezegd heb, want ik kom hem wel 
vaker tegen. Ook bij hem spookt een liedje door mijn hoofd, de song 
van Rare Earth, Get Ready, inmiddels een halve eeuw oud. “Get 
Ready, ‘cause here I come (baby here I come).” 
 
Collega Alex is een zeventiger, die nog op tweede- en 
derdeklasseniveau over de groene zoden draaft. Gezien zijn leeftijd 
heeft me dat altijd verbaasd. In gedachten ben ik jaloers en 
kwaadaardig: “Dan zal hij de rapporteurs wel om zijn fluit gewonden 
hebben.” Alex maakte een duimbeweging. Dat zal wel betekenen, dat 
ik goed bezig ben. Door dit aardige gebaar onderbrak ik mijn 
puffende lichaam voor een praatje. Hij vertelde dat hij onlangs met 
het fluiten is gestopt. Mijn sportschoenen vielen uit van verbazing. 
Het kwam  er op neer dat het lichaam van Alex tegen begon te 
sputteren. Tevens heeft hij het op zijn heupen, pardon, aan zijn  
heupen. Alex kon het trainen niet meer opbrengen. Het verbaasde  
hem dat hij bij de rapporteurs nog steeds goed scoorde. Kennelijk zag 
hij het nog goed. En misschien zijn er rapporteurs die goed fluiten op 
afstand hoger waarderen dan matig fluiten van dichtbij. Dat zie ik 
weleens bij mijn blauwwitten van FC Eindhoven.  
 
Hardlopen kunnen die jonge gasten allemaal. Maar wellicht geeft dat 
in hoog tempo heen en weer lopen kijkonrust, want van dichtbij 
missen ze nogal eens een goede waarneming. Om een meningske van 
Johan Cruijff op de scheids te parafraseren: “Je kunt als scheids beter 
een stapje opzij doen dan doorlopen.” Alex wil niet, zoals twee oude  
collega’s in onze regio, op de middencirkel zijn rondjes draaien. 
Inderdaad, rondjes draaien tot vermaak en ergernis van derden. Zo  
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had ik vorig jaar een assistent van dik in de zeventig, die een  
sprintsnelheid had van een schildpad. Dan krijg je opmerkingen  
vanuit het publiek, zoals: “Opa, trek er eens aan.” In de onderste 
regionen fluiten ziet Alex niet zitten. Dat prikkelt hem niet.  
 
Rapporteren, dat hoeft voor hem ook niet meer.  “En begeleiden, dan 
heb je rechtstreeks contact met de arbiter?”, opper ik. Dat trekt hem 
ook niet. Zou ik dat willen? Rapporteren, sowieso niet, vanwege het 
verbod op intimiteit. Daar kun je een (besmettelijke) ziekte van 
oplopen. En begeleiden? Ben ik schatplichtig naar jongere collega’s?  
Onlangs kwam me een begeleidingsrapport onder ogen. Afschuwelijk 
al die bureaucratische onderdelen. Informeel begeleiden, dat wil ik 
nog wel doen. Maar begeleiden volgens allerlei richtlijnen. Nee, dank 
je de koekoek.   
 
Tot slot ga ik met Komrij naar het Nirwana, het tweede kwartet van 
het sonnet: “Ambitie en geknoei zijn voor de dommen./ Maak korte 
metten met de jachtigheid./ Laat ieder toekomstplan in je 
verstommen:/ De tijd staat stil. Er is voor alles tijd.”  
 

 
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reactie: jur.wijsman@outlook.com  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.     
 
   Week van de scheidsrechter: 5 tot en met 13 oktober. 
 
   Bowling, 8 november: 20.00-22.00 uur 
 
   Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in  
   Eindhoven. 
 
   Kerstbingo, 13 december: 20.00-23.00 uur. 
 
 
 
 

 
   
 

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-
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Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)
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