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         Nieuw en vertrouwd 
         
         Heeft niet iedereen vaste gewoonten om op terug te  
              vallen? Om er moed uit te putten, om er tot rust te  
              komen of om de gedachten te verzetten.  
 
              Ook wij, de redactie van dit blad, hebben (gelukkig) van 
              die terugkerende of repeterende onderdelen. De vaste  
              rubrieken dus. En die mogen we koesteren. Elke blad 
              weer wordt de lezer meegenomen naar een wedstrijd, 
              muzikale dwarsverbanden of een (ander?)  
              hersenspinsel. Je hoeft je met Arbitraal echt niet te 
              vervelen, maar da’s een open deur intrappen voor de  
              trouwe lezer, toch? 
 
              Ditmaal bevat dit blad behalve bijdragen van onze  
              stamgasten ook interviews met twee ‘oude’ bekenden,  
              voor wie de afgelopen oktobermaand iets nieuws in  
              petto had. Wat? Lees zelf. 
 
                                             
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
Door alle drukke werkzaamheden was het me ontschoten dat ik nog 
een stuk moest schrijven. Onze hooggewaardeerde hoofdredacteur 
Hans Janssen wees me er fijntjes op dat ik de deadline (alweer) 
gepasseerd was zonder aan hem te denken. Toen ben ik maar weer 
snel in de spreekwoordelijke pen gekropen. Laten we het er maar op 
houden dat onder druk de beste prestaties geleverd worden. 
 
Corona 
Moeten we het toch weer over corona hebben? Een maandje 
geleden heb ik aangegeven dat we nog een aantal bijeenkomsten 
zouden willen organiseren. Met de oplopende ziekenhuisopnames zie 
ik het somber in en ben ik bang dat we juist op nieuwe maatregelen 
afstevenen. De eerste maatregelen zijn al genomen. Het tonen van 
een QR-code bijvoorbeeld als je een kantine, bestuurskamer of 
kleedkamer betreedt. 
 
Hoewel ik persoonlijk voorstander ben van vaccineren krijg ik het 
gevoel dat het kabinet over de rug van de sporters de niet-
gevaccineerden wil dwingen om zich alsnog te laten vaccineren. 
Anderzijds begrijp ik wel dat er iets moet gebeuren, omdat niemand 
op een nieuwe lockdown zit te wachten. 
 
COVS Nederland 
Namens onze vereniging heb ik, samen met Daniël Jansen van COVS 
Valkenswaard, de jaarvergadering van COVS Nederland bezocht. De 
vergadering was helaas net zo chaotisch als het afgelopen 
verenigingsjaar met de bestuurlijke perikelen in het hoofdbestuur.  
 
Tijdens de jaarvergadering is onze oud-voorzitter Johan Suurd 
gekozen tot de nieuwe voorzitter van de landelijke organisatie en  
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hebben zich nog enkele andere bestuurswisselingen (in positie en 
persoon) voorgedaan. Ik heb het bestuur succes en alle wijsheid 
gewenst. 
 
COVS zuid 
Binnenkort is er ook weer een bijeenkomst van diverse COVS-
verenigingen. Een afvaardiging van het bestuur zal daar aanwezig zijn 
om te kijken waar we elkaar kunnen versterken, wat we van elkaar 
kunnen leren en welke gezamenlijke initiatieven we eventueel 
kunnen ontwikkelen. 
 
Werving scheidsrechters 
Zoals iedereen heeft kunnen lezen de afgelopen periode is er een 
flink tekort aan scheidsrechters. De gemeente Eindhoven, diverse 
Eindhovense verenigingen en COVS Eindhoven slaan de handen ineen 
om te kijken of er, allereerst op het gebied van clubarbitrage, slagen 
gemaakt kunnen worden. De eerste bijeenkomst was op 9 november, 
maar dat was na het schrijven van dit stuk. 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten 
 

 
 
De twee J’s: Johan Suurd (links) en Jeroen Quinten (rechts). 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE DRAGEN COVS EINDHOVEN 
EEN WARM HART TOE! 
Met veel plezier ondersteunen wij de activiteiten van scheidsrechters- 
vereniging COVS Eindhoven. Want of je nu de regie hebt over de ICT 
binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de 
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door 
enthousiast samen te werken 

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering 

 
Simac Techniek NV 
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 
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De wedstrijd waar ik was (68) 
 
De KNVB had voor mij een leuke bekerwedstrijd bedacht om te 
fluiten. Namelijk op een mooie zomerse donderdagavond in augustus 
naar een van die prachtige dorpen in de Kempen. Waar de lokale 
helden, uitkomend in de vierde klasse, het op eigen veld mochten 
opnemen tegen een regionale Hoofdklasser. Aldus ging ik op mijn 
brommertje op pad. 
 
De ontvangst was, zoals altijd in deze regio, prima. Een bakkie ‘mee 
un kuukske’ erbij. En lekker kletsen over koetjes en kalfjes die als 
warme broodjes over de bestuurstafel vlogen. Waar ik vandaan 
kwam, hoe hoog ik floot, wat ik dacht dat het zou worden. En noem 
nog maar een aantal plichtplegingen op waaraan je in die tijd als 
scheidsrechter niet kon ontkomen. 
 
Goed, de wedstrijd dan. We begonnen trouwens wat later omdat het 
echt ongelooflijk druk was en om half zeven nog lang niet iedereen 
een plekje langs de lijn had kunnen innemen. Wat voor de echte 
laatkomers ook niet meer mogelijk was, het veld was rondom bezet. 
Aan de lange zijde stond het publiek zelfs wel twee rijen dik. 
 
Zoveel belangstelling deed de thuisclub kennelijk goed en er werden 
onvermoede krachten aangeboord. De Hoofdklasser voelde zich er 
niet lekker bij en weliswaar tegen de verwachting in maar zeker niet 
tegen de verhouding in, kwam de thuisclub op voorsprong. Het werd 
even vervelend en ik moest hier en daar handelend optreden, hoewel 
ik de kaarten op zak hield. Na de snelle gelijkmaker werd het wat 
rustiger, maar de thuisclub kwam vlak voor rust weer op voorsprong.  
 
Dat het halverwege toch 2-2 was, was te danken aan een ongelukkig 
eigen doelpunt. Rust dus, dus op naar de kleedkamer voor een kop 
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thee. Aan een energiedrankje had toen niemand nog ooit gedacht. 
 
Toen ik lekker onderuit gezakt zat, kwam een bestuurslid van de 
thuisclub een beetje weifelend bij mij in de kleedkamer. Hij wist niet 
of hij het wel durfde te vragen, ik moest er niets verkeerds achter 
zoeken. Nou ja, zo antwoordde ik, vraag gerust wat je wilt, ‘nee’ heb 
je en ‘ja’ kan je krijgen. Of ik de rust wat langer kon laten duren, zei 
hij wat timide. Want de grote belangstelling zorgde voor een kantine 
die uitpuilde, nog niet iedereen had een drankje kunnen bestellen.  
 
Met een onverwacht grote dagomzet zou meteen een deel van het 
seizoen al voor aanvang van de competitie kunnen worden 
goedgemaakt. Prima, ik zal kijken wat ik kan doen, zo zei ik een 
beetje overrompeld door het verzoek. Regel het dan ook wel even 
met de tegenstander, zo riep ik hem na. Wat hij meteen zou gaan 
doen, zo beloofde hij. Hoewel ik later toch het sterke vermoeden had 
dat hij dit al had gedaan voordat hij naar mij toe was gegaan. 
 
Met een ‘vertraging wegens een blessurebehandeling van de 
scheidsrechter’, zo werd omgeroepen, begon dan eindelijk de tweede 
helft. En ja, helaas voor de arme thuisclub, de bezoekers lieten er 
geen gras over groeien. De bordjes waren verhangen, ze tapten uit 
een heel ander vat en na exact 7 minuten was de 2-2 stand 
omgebogen in een 2-7 stand. Wat ook de eindstand was. Helaas geen 
enerverende tweede helft, die ging werkelijk als de bekende 
nachtkaars uit. 
 
Na afloop bleek dat er in de kantine nog een derde helft werd 
gespeeld. Het bier stroomde rijkelijk. Maar ja, ik moest nog een heel 
eind in het inmiddels schemerdonker rijden, dus na de gebruikelijke 
plichtplegingen ging ik weer op huis aan. Thuis aangekomen, liet ik 
alles nog even de revue passeren. Was ik omgekocht, of gewoon 
omgepraat. Had ik dat wel mogen doen, de rust 10 minuten langer  
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laten duren? Ach, zo bedacht ik me, wie is hier nou slechter van 
geworden? Er waren uiteindelijk alleen maar winnaars en dat was 
toch het belangrijkste? Tevreden over die conclusie sloot ik de avond 
af en dook ik op tijd mijn bed in. 
 
Jos Halmans 
 
************************************************************************ 
 

De strafschop viert zijn 130e verjaardag 
 
Op 8 november 1891 werd de eerste strafschop in het Nederlandse 
voetbal genomen. Niemand minder dan sportpionier Pim Mulier eiste 
die op. En miste. Dit en het volgende lazen we op 
Sportgeschiedenis.nl (ga ook eens naar die site!). 
 
“In 1978 schreef Jan Mulder het boek Opmars der 
strafschopgebieden. Een mooie titel, maar in feite heeft die opmars 
letterlijk plaatsgehad vanaf 1902, toen het strafschopgebied werd 
ingevoerd. Daarvoor moest eerst de strafschop of penalty worden 
uitgevonden. De penalty werd in 1890 bedacht door de Ierse 
doelman William McCrum als ultieme straf tegen verdedigers die tot 
het uiterste gingen om een treffer te voorkomen. Een jaar later werd 
de eerste officiële pingel genomen, zij het nog niet van de huidige 
afstand. De penaltystip was toen nog niet uitgevonden.” 
 

 

https://www.covs.nl/
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Langs de velden 
 
Europees doen de Nederlandse clubs het niet slecht. Toch, in de 
competitie laten ze nogal eens wat steekjes vallen. Kijk naar Ajax: 
Europees bijna niet te verslaan en in de competitie zouden ze met 
vlag en wimpel kampioen kunnen worden. Maar had ik het in één van 
mijn vorige stukjes niet al gememoreerd? Tegen de kleintjes krijgen 
de grote clubs het moeilijk en het komt uit. Heeft zo’n tegenstander 
een goede opstelling en weet ze de boel achter dicht te houden, dan 
is er moeilijk doorheen te komen. Ze spelen wel niet om het 
kampioenschap, maar vechten als leeuwen tegen de grote. Hulde aan 
de kabouters van de eredivisie.  
 
Herr Schmidt, waar bent u mee bezig wordt er door veel supporters 
afgevraagd. Bijna twee jaar bent u al aan het proberen om PSV op de 
rit te krijgen. De ploeg staat weliswaar tweede, maar het spel is niet 
om aan te zien. Dan 4-2-2-2 en als u er niet uitkomt schakelt u over. 
Geef de spelers eens duidelijkheid alstublieft. Dan weten ze waar ze 
aan toe zijn en blijft de ziekenboeg niet vollopen. Volgens vele 
mensen hoeft u uw contract niet te verlengen en mag u teruggaan 
naar Duitsland waar het systeem en de trainingen misschien wel 
aanslaan bij de spelers. Hier niet in ieder geval, hier krijgen ze er 
alleen maar kramp van!!!!! 
 
Dan Xavi, opvolger van Ronald Koeman. Toen Joan Laporta aan het 
bewind kwam bij FC Barcelona, had hij zijn zinnen al gezet op deze 
oud-speler als trainer. Koeman was in zijn ogen geen goede en moest 
zo gauw mogelijk gewipt worden. Jammer voor Koeman, maar hij 
heeft zijn best gedaan. FC Barcelona wens ik succes met Xavi. Of de 
spelers er blij mee zijn is de vraag. De miljardenschuld blijft staan en 
Koeman kon daar niets aan doen. Wanbeleid is de oorzaak, maar 
prestaties moeten blijven volgens Laporta. Kampioen zullen ze niet  
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worden. Dat dit voorkomt in de trainingswereld is voortaan schering 
en inslag. 
 
Mark van Bommel is ook al geslachtofferd vanwege wanprestatie 
volgens de directie van VfL Wolfsburg. Directieleden en 
commissarissen zouden eens een keer een half jaar tot een jaar 
trainingslessen moeten geven aan een club, dan zullen ze voor 
problemen komen te staan die ze niet op kunnen lossen, denk ik dan. 
Beleid voeren is natuurlijk ook een taak, maar de spelers op het veld 
moeten het doen en 25 verschillende karakters tot een team smeden 
lijkt me een moeilijke opdracht.  
 
Wesley Sneijder kapt ermee op de trainingscursus. Ik kan dat 
begrijpen. Een speler die zo gepresteerd heeft bij het Nederlands 
elftal en vele clubs hoef je niet te leren met een bal om te gaan. Als ik 
dit zo lees denk ik dat de cursusstof voor oud-voetballers eens onder 
de loep moet worden genomen. Leren een voetbalclub te managen 
en communicatief met spelers en directie omgaan zou beter passen 
bij deze oud voetballers. Hoewel er verrekte eigenwijze bestuurders 
zijn die alleen maar aan geld denken en bij wanprestatie van het 
elftal de trainer ontslaan. Het blijft een raar wereldje.  
 
Dit was het voor deze keer. 
 
De mol 
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Eredivisie meerjarenplan voor Michael 
 
Michael Eijgelsheim (26) heeft het voor elkaar. Na zijn invalbeurt voor 
Kevin Blom mocht onze collega uit Oirschot onlangs vanaf minuut 
één Jong PSV – TOP Oss (2-2) fluiten. Een basisdebuut in de Keuken 
Kampioen Divisie (KKD) op De Herdgang in Eindhoven.  
 
Proficiat, Michael. Heb je nog last gehad van zenuwen? 
“Inderdaad, nu was het mijn eerste ‘verdiende’ wedstrijd! Het is fijn 
dat de KNVB mij vertrouwen geeft met deze wedstrijd. Ik had 
gezonde spanning, maar dat lijkt me normaal toch?”  
 
https://twitter.com/topossofficial/status/1456698417959391242 
 
1.Scheidsrechter Eijgelsheim heeft gefloten voor de aftrap. KOM OP 
TOP! 
 
Hoe tevreden kijk je terug op je optreden in de Lichtstad? 
“Ik kijk tevreden terug, maar blijf altijd kritisch. Het was geen 
moeilijke wedstrijd, maar juist dan moet je scherp blijven om geen 
fouten te maken.” 
 
Bij wat ik heb gezien, viel me je soepele loopstijl op en de korte 
afstand die je ook in de slotfase hield tot de bal. Zijn conditie en 
loopvermogen jouw sterkste punten? 
“Allereerst bedankt voor je compliment! Ik heb de afgelopen jaren 
mijn loopstijl verbeterd door een looptrainer en ik blijf zelf twee keer 
per week conditioneel trainen. Mezelf tot het uiterste drijven tijdens 
een training geeft me een heerlijk gevoel.” 
  
Het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad noemden jou niet 
in hun verslagen van Jong PSV - TOP Oss. 'Zelfs' de drie gele kaarten  
 

https://twitter.com/topossofficial/status/1456698417959391242
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werden door de verslaggevers niet bekritiseerd. Dan heb je het 
goed gedaan, toch? 
“Het hoort zowel vooraf, tijdens als na de wedstrijd alleen over 
voetbal te gaan. En het feit dat het achteraf niet over de arbitrage 
ging kan je inderdaad positief noemen.”  
 
Je 'moest' driemaal geel voorschotelen. Was er veel discussie over 
jouw beslissingen? 
“Helemaal geen. Het waren ABC’tjes.”  
 
Ga je de fragmenten van de wedstrijd, zoals die op ESPN te zien 
waren (https://www.espn.nl/video/clip/_/id/9477275), nog 
terugkijken?  
“Zeker, ik kijk elke wedstrijd helemaal terug en hier leer ik ontzettend 
veel van.” 
 
Een aanstelling krijgen voor een wedstrijd in de KKD was jouw doel, 
hoe zie je de rest van het seizoen? Komt de eredivisie al in zicht? 
“Voor nu bestaat mijn wedstrijdpakket uit Keuken Kampioen Divisie, 
Tweede divisie en o21 competitie. Op elk niveau geniet ik en leer ik 
elke wedstrijd weer bij. De eredivisie is nog wel een meerjarenplan 
mocht ik daar goed genoeg voor zijn. Eerst maar eens op naar de 
tweede wedstrijd in het betaald voetbal!” 
 
 
Onder anderen Gerard Geurds, Ignace van Swieten (heel vroeger), 
Jos van Boekel, Jack van Hulten (wat minder lang geleden), Jos’ 
zoon Pol, Richard Martens en Martin Peréz zijn Brabanders met 
eredivisie-ervaring. Zit er na jou nog meer Brabants talent aan te 
komen? 
“Ik moet zeggen dat er in de niveaus iets onder mij genoeg Brabants 
talent zit! Dus het kan haast niet uitblijven dat zij er binnen nu en een 
aantal jaren te zien zijn!” 
 

https://www.espn.nl/video/clip/_/id/9477275
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Ten slotte: hoe loopt het met jouw zaak (ME Training Sport & 
Voeding)? 
 
“Het gaat heel goed. Je merkt dat gezondheid hoog in de 
prioriteitenlijst staat bij veel mensen. Met heel veel mooie resultaten 
bij onze klanten, is het vak als Personal Trainer ook prachtig om uit te 
voeren.” 
 
P.s.: dit is wat Omroep Brabant schreef nadat Michaels voor het eerst 
actief was geweest als scheidsrechter bij een duel in de op een na 
hoogste voetbalklasse van ons land: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/michael-
eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-keuken-kampioen-divisie-
dit-nemen-ze-me-niet-af 
 
Hans Janssen 
 

 
 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/michael-eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-keuken-kampioen-divisie-dit-nemen-ze-me-niet-af
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/michael-eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-keuken-kampioen-divisie-dit-nemen-ze-me-niet-af
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/michael-eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-keuken-kampioen-divisie-dit-nemen-ze-me-niet-af
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Het houdt niet op voor Johan Suurd 
 
COVS Nederland heeft een nieuwe voorzitter. Normaal gesproken 
zouden we dat ter kennisneming aannemen, maar het is een oude 
bekende van ons: Johan Suurd. Vanuit Veendam reageerde hij op een 
aantal vragen die we hem voorlegden. 
 
Johan, proficiat. Was het een verrassing voor je, de benoeming 
tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering als opvolger van Ron 
Sotthewes, of waren er niet meer kandidaten? 
“Nee, waren geen tegenkandidaten, maar ik was graag met de 
tegenkandidaten in gesprek gegaan.” 
 

 
 
De scheidende (links) en de nieuwe voorzitter (foto: Christ van de 
Donk). 
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Wat drijft jou om de kar te willen trekken? 
“Ik loop nu vier jaar mee als bestuurslid in COVS Nederland en ik 
merk dat we een toegevoegde waarde hebben, maar ook dat dit niet 
tot zijn recht komt richting de lokale COVS-verenigingen. Dit willen 
we verbeteren, maar ik wil ook dat we allemaal in Nederland gaan 
inzien dat we naar een nieuwe  vitale jongere COVS moeten gaan. En 
hopelijk bereiken we hiermee ook de jongeren onder ons en worden 
dezen ook weer lid van de COVS. Op deze manier hopen we dan ook 
weer te gaan groeien als koepelorganisatie.”  
 
“Ik hoop en verwacht dat de lokale verenigingen minder achterover 
gaan leunen en niet gaat afwachten wat COVS Nederland doet. Ik 
reken zelfs op meer voeding vanuit de lokale verenigingen. Ook zou ik 
het prettig vinden dat clubs en leden elkaar onderling meer gaan 
vinden en gaan samenwerken. En dat de lokale vereniging zich ook 
gaat realiseren dat ze (aankomende) scheidsrechters van 
voetbalclubs in de regio er meer bij zou moeten gaan betrekken. Ik 
ben ervan overtuigd dat we dan weer meer scheidsrechters krijgen.” 
 
“Ook ben ik van mening dat jongeren meer het gevoel moeten 
krijgen dat we open staan voor hun toekomst en dat we niet steeds 
weer moeten denken dat wij als ouderen het alleen kunnen. Het 
moet kortom een mengeling worden en ik besef terdege dat dit best 
een uitdaging is.” 
 
“Ik ben een COVS-mens in hart en ziel en een ‘scheidsrechtermens’ 
tot diep in mijn poriën. Ik wil dat de naam COVS ook meer 
bekendheid krijgt en dat we er weer toe doen. En dat er gezegd word 
COVS: dat is een organisatie die opkomt voor scheidsrechters.” 
 
Wordt het niet een hele zware klus? 
“Nee, ik zie het juist als een uitdaging om deze klus te klaren. Maar 
nogmaals ik verwacht nu ook meer van de lokale verenigingen, want  
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ik kan het niet alleen met het bestuur van COVS Nederland.” 
 
“Ik zal een voorbeeld noemen waar ik van geschrokken ben. Waarom 
hebben er van 56 COVS-verenigingen in ons land slechts drie 
gereageerd op het onderzoek van het Mulier Instituut  
(https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25934/hoe-kijkt-de-
voetbalarbitrage-tegen-haar-vak-aan/. Terwijl ik denk: verenigingen 
doe er je voordeel mee en ga aan de slag. Er staat zoveel in waar 
leden wat aan (kunnen) hebben en waarover ze hun mening 
(kunnen) geven. Je zou als ‘lokaal bestuur’ ook aan de achterban 
kunnen vragen hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken. Misschien 
moet je dat wel in clusterverband oppakken, in samenwerking dus 
met omliggende verenigingen.” 
 
“Het is mij veel waard wanneer verenigingen meer en meer gaan 
samenwerken en het Mulier-onderzoek aangrijpen om de toekomst 
van de COVS borgen. Afdelingen moeten zich ook gaan realiseren dat 
achterover leunen niet meer kan en dat er snel iets moet gebeuren  
om leden te werven en te behouden om te kunnen blijven bestaan. 
Er is een groot scheidsrechterstekort en wanneer wij zo doorgaan is 
over vijf jaar de vierde klasse  niet meer bezet door KNVB-
scheidsrechters. Dit willen we toch niet? Zie het dan ook als een 
gezamenlijke verantwoording van de COVS en KNVB in samenwerking 
met de lokale COVS verenigingen.” 
 
“Wij hebben zeer goed gesprekken met de KNVB en we zien dat er 
prima goed geluisterd wordt. We zien ook dat in de stappen die de 
voetbalbond zet, er veel terugkomt vanuit onze visie en beleid. Ik 
vind het wel jammer dat we nog niet echt betrokken zijn bij de 
invulling ervan. Ook dat is iets waar ik - met de KNVB - aan wil gaan 
werken.” 
 
Wat zijn de voornaamste doelstellingen die je wil bereiken? 
 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25934/hoe-kijkt-de-voetbalarbitrage-tegen-haar-vak-aan/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25934/hoe-kijkt-de-voetbalarbitrage-tegen-haar-vak-aan/
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“Als eerste intern dat wij als COVS Nederland dichter bij de lokale 
vereniging komen te staan en dat het halen en brengen cultuur gaat 
worden en dat niet iedereen voor zichzelf bezig is. Dat is zowel een 
rol vanuit ons als vanuit de lokale vereniging. Laten we eerlijk zijn: de 
jongeren moeten de toegevoegde waarde gaan zien en zij zijn het die 
het uiteindelijk van ons moeten overnemen. Op de tweede plaats wil 
ik een nog beter contact met de KNVB, zodat we in die samenwerking 
meer kunnen bereiken. Ook hier geldt een  gezamenlijk belang. Ten 
slotte hoop ik dat er meer visie en beleid komt voor iedereen. Dat de 
trainers van de COVS jaarlijks bijscholing krijgen. Anderzijds: hier ligt 
ook weer een taak voor de lokale vereniging. Hou de trainingen 
vasthouden, want dat is een kern die erg belangrijk is. Ten slotte wil 
ik er hierbij op hameren dat de lokale verenigingen meer gaan doen 
aan de kennis van spelregels. Dat is immers de core business van 
iedere scheidsrechter. Misschien moet COVS Nederland  
hier financiële ondersteuning voor geven.”  
 
Onlangs werd je al gehuldigd voor jouw 40-jarig lidmaatschap van 
de COVS, houdt het dan nooit op voor jou? 
“Nee, arbitrage is voor mij een uitdaging en een ontwikkeling die niet 
stopt. Ik ben dan ook een warm voorstander van een versnelde 
invoer van het werken met headsets. Dat is serieus een toegevoegde 
waarde voor scheidsrechters in het veld én als toegevoegde waarde 
bij coaching. Onder anderen bij beginnende scheidsrechters. Ik doe 
dit alles niet voor mij, vind het leuk en hoop het nog jaren te doen.” 
 
Mis je Eindhoven en omstreken nog een beetje? 
“Jazeker mis ik de warmte van de COVS-leden die ik in de tijd als 
voorzitter vijf jaar heb meegemaakt. Heb het ook als zeer mooi 
ervaren. Ben nu lid van COVS Oldambt Veenkoloniën. Eveneens een 
fijne club met veel activiteiten en leuke mensen.” 
 
Hans Janssen 
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Driemaal blessureleed bij scheidsrechters 
 
Natuurlijk zijn scheidsrechters ook mensen en kunnen ze, net als 
welke sporter dan ook, geblesseerd raken. Leuk is anders, zeker als je 
door een kwetsuur een wedstrijd niet kunt leiden of moet staken. Dat 
laatste overkwam liefst drie arbiters op 7 november bij duels in de 
kop van Noord-Limburg, zo lazen we in De Limburger. 
 
In Hegelsom kwam er al na een half uur een eind aan Hegelsom – 
DEV-Arcen, toen de dienstdoende arbiter geblesseerd raakte. Er werd 
een vervanger gevonden, maar de thuisclub wilde de ontmoeting niet 
op het bijveld (waar verlichting was) uitspelen. Ze vond het veld 
daarvoor van een te slechte kwaliteit. 
 
Venray – De Ster haalde de rust nog wel, maar het bericht van de 
omroeper beloofde weinig goeds: „Beste toeschouwers, kent u 
iemand die de tweede helft van dit duel kan en mag fluiten, meld u 
dan in het radiohokje.” Omdat niemand zich geroepen voelde, 
maakte de speaker na enkele minuten aan alle onzekerheid een 
einde. De ontmoeting was definitief gestaakt. De ref  had enkele 
tellen voor rust het spel stilgelegd en dat terwijl er, zo leek het, geen 
enkele aanleiding was voor een onderbreking. De scheids maakte pas 
op de plaats en greep naar zijn lies. De ontmoeting lag  een tijdje stil, 
waarna het spel werd hervat met een scheidsrechtersbal. Tien 
seconden later floot de spelleider alsnog voor het rustsignaal. Het 
was tevens het laatste wat het publiek van hem vernam. 
 
Tijdens Melderslo - SV United moest de leidsman de strijd na een 
klein uur staken. „We hebben gekeken of we een andere 
scheidsrechter konden vinden”, vertelde de trainer van Melderslo 
tegen de krant. „Dat lukte niet. Daarnaast begon het steeds 
donkerder te worden.” Het duel werd vervolgens definitief gestaakt.  
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Vers gras tussen de regels 
 
Kun je in één boek de complete geschiedenis van het profvoetbal 
proppen? Nee, of het moet een pil van immense, encyclopedische 
afmetingen zijn. Toch zijn er diverse boeken al gewijd aan de meest 
favoriete sport in ons land. Historicus Gerrit Valk heeft ook een 
poging gewaagd. Zijn ‘Betaald voetbal in Nederland/Geschiedenis van 
een turbulente sport’ is veel meer dan dat. Het verveelt geen 
moment, ondanks de bijna vierhonderd pagina’s en een vergelijkbaar 
aantal voetnoten. Over voetbal raak je gewoon niet uitgeschreven, 
uitgekeken of uitgepraat. Zeker als je het zo gestructureerd en helder 
doet als de manier waarop Valk in de geschiedenis van de 
belangrijkste bijzaak van het leven is gedoken. Zijn werkwijze heeft 
alles te maken met zijn achtergrond als historicus, zijn voorliefde 
voor een van de betere voetbalclubs in ons land, AZ, en zijn verleden 
als Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Valk weet allerlei ontwikkelingen 
in een bepaalde context te plaatsen, zodat meer dan eens duidelijk 
wordt welke invloed voetbal op de maatschappij heeft (gehad). Denk 
aan de euforie die successen losmaken, maar ook aan de 
bandeloosheid van menig ‘voetbalfan’ of de vinger in de pap van de 
commercie, met name na de invoering van de shirtsponsoring.  
 
Bewonderenswaardig is ook dat Valk een apart hoofdstuk wijdt aan 
(de opmars van) het vrouwenvoetbal. Misschien iets te bescheiden, 
maar wel met een boodschap. Deze tak van de voetbalsport zal 
volgens de auteur pas echt een plek hebben verworven als profclubs 
in hun jeugdopleidingen ook plaats inruimen voor de grootste 
talenten onder de voetballende meisjes. 
 
Op een juist wat pessimistische (of toch realistische?) manier sluit 
Valk zijn voetbalreis door de decennia heen af. Bezorgd als hij ook is 
door het niet kapot te krijgen coronavirus – zo actueel is zijn boek 
inderdaad. De voetballiefhebber sluit niet uit dat clubs moeten gaan  
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snijden in de kosten en in het ergste geval ziet hij het aantal teams in 
de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zelfs afnemen. Genoeg 
gesomberd: bijna zeventig jaar betaald voetbal heeft te veel mooie 
momenten opgeleverd om bij de pakken te gaan neerzitten. Valk 
memoreert de nodige puike prestaties van onze clubteams en het 
Nederlands elftal, zonder zijn ogen te sluiten voor ook tegenvallende 
resultaten, flaters, incidenten en dergelijke.  
 
Er is gekozen voor een duidelijke opzet, met terugkerende thema’s 
als voetbaljournalistiek, doping, het clubvoetbal, salarissen, trainers 
en ja zelfs …scheidsrechters. Valk beschrijft hoe de rol van de 
spelleider is veranderd. Dat ook degene die een wedstrijd in goede 
banen moest zien te leiden te maken kon krijgen met allerlei 
invloeden van buitenaf. Denk aan omkoopaffaires, het tanende 
respect voor het gezag of de niet te stuiten opmars van technische 
hulpmiddelen. Zoals de headset en de Video Assistant Referee. Valk 
vraagt zich overigens af in hoeverre de VAR de autoriteit van de 
scheidsrechter in het veld ondergraaft.   
 
Valk belicht ook enkele arbiters, zoals een Leo Horn en Frans Derks. 
Of Lau van Ravens en Theo Boosten. Laatstgenoemde kreeg in een 
wedstrijd tussen Feyenoord en PSV de vrijwel gehele Eindhovense 
ploeg over zich heen na het afkeuren van een doelpunt van Bertus 
Quaars. De PSV’er zelf wilde verhalen bij grensrechter Gerrit Griek en 
werd getrakteerd op een ‘kopstoot’ en deed aangifte. Valk voert ook 
Ignace van Swieten en John Blankenstein op. Zij logenstraften de 
verwachting dat wie in  het betaald voetbal uitkwam voor zijn 
geaardheid, er geen leven meer zou hebben. En toch werd hun 
voorbeeld – ook onder (mannelijke) beoefenaren van de voetbalsport 
- nog steeds mondjesmaat gevolgd. 
 
Betaald voetbal in Nederland/Geschiedenis van een turbulente sport. Auteur: Gerrit Valk. Uitgeverij: 
Boom. Prijs: 29,90 euro. ISBN: 978-90-2444-3857 
Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 

het werd het eerste jaar dat we niet 
naar de kermis gingen en ons dorp een vacuüm leek 

we verbraken zeven keer onze highscore 
van tetris op internet en op mijn verjaardag 

kreeg ik brownies door de brievenbus 
 
 

we wachten voortdurend 
op iemand die het einde zal aankondigen 

de winkelwagentjes weer aan elkaar zal maken, 
tot we de uitnodigingen de deur uit kunnen doen, 

wanneer we binnenkort onze schoenen weer kunnen verliezen 
in de zweefmolens boven de stad, onze knieën weer openhalen 

tijdens wedstrijden op kunstgras ondanks de lege plek 
op de tribune, maar kijk omhoog, er zijn vormen achtergelaten 

die niet opgevuld hoeven worden 
 

wat ik je probeer te zeggen is: 
we komen bijna thuis 

 

  

 

Het eerste en de laatste twee strofen van het gedicht dat de uit Best 
afkomstige Elianne van Elderen onlangs mocht voorlezen in het 
provinciehuis in Den Bosch. Het provinciebestuur zag in de 
voordracht van het 23-jarige 
kunsttalent  (https://www.talenthubbrabant.nl/talenten/elianne-
van-elderen-402) de beste vorm van een gedenkteken voor alle 
slachtoffers van het coronavirus.  
 

https://www.talenthubbrabant.nl/talenten/elianne-van-elderen-402
https://www.talenthubbrabant.nl/talenten/elianne-van-elderen-402
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Inleiding: 
 
De kalknagel heb ik uit de mottenballen gehaald. De twee 
samenhangende columns zijn langer dan twee handen aan vingers 
geleden geschreven. Verzuipen in de economische zee. Niet alleen 
dat, we dreigen ook letterlijk in de zee te verzuipen en niet alleen een 
groot aantal vluchtelingen, die een ongewild zeemansgraf vonden.  
Wat de toekomst brengen moge. Na mij de zondvloed. 
 
De regie van onze Bond over Zuid II ligt niet langer meer in 
Nieuwstadt, maar in de spelonken van het Philips Stadion, een no go 
area voor mij als fanatiek FC Eindhoven-supporter. Heeft groot toch 
klein opgeslokt? Een nederlaag voor de Limburgers? Waarschijnlijk 
een bezuinigingsoperatie. Bevraagt de Limburger zich: “Waarom 
Eindhoven en niet in ‘t stökske Nederland dat ‘t sjoeënsten is?” 

 
Learnt little from the wars we’ve raged that keep coming back round 
again 
 
 

Limburg: eigenzinnig stukske kalknagel van 
Holland (1) 
 
Groot slokt klein op. Klein slokt groot op, dat gaat 
minder gemakkelijk. Hoewel er slangen zijn, die 
knaagdieren eten, groter dan zichzelf. Een grote bek, 
daar kom je ver mee. Het is weliswaar een hels karwei voor een 
slang. De poenwereld aapt de natuur na. De grote bedrijven zien in 
een klein bedrijf wel een lekker hapje. Grootgrutters hebben de 
buurtwinkeltjes opgeslokt. Andersom dat werkt niet. Als jongetje kan 
ik me nog een buurtwinkeltje herinneren, waar je een dropcent voor 
een cent kocht en een sigaret voor vijf cent. Die goeie ouwe 
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gezelligheid is ingewisseld voor een beursgenoteerde grootgrutter, 
die het liefst de melkboer uitmelkt. Voor de kassa is het dringen 
geblazen en is het gezucht niet van de lucht, wanneer er vijf mensen 
voor de kassa staan te wachten.    
 
De opgefokte prestatiedruk om mensen het gordijn in te jagen. En de 
slachtoffers likken de wonden van het afgebrand zijn. Hoeveel kan 
een mensenhart verdragen? De mens is gereduceerd tot een 
economisch wegwerpartikel. We leven in het armzalige ideologische 
tijdperk van de Homo Economicus. De vrije markt als zeepbel. Het 
fictieve geld zal nog meer slachtoffers maken. Het leven als schuld. 
Kinderen, die op de blaren moeten zitten, want de economische 
groei is een onderhuids kankergezwel. Het leven als doel om jezelf 
rijker te maken en een ander armer. En om het geweten te sussen 
leggen we tal van noodverbandjes aan om te geloven, dat we de 
naaste liefhebben als onszelf. De bedelaar bij de grootgrutter bezorgt 
ons een onaangenaam gevoel. Ik loop er regelmatig harteloos aan 
voorbij. Het knaagt als een knaagdier aan de wortel van het bestaan. 
De ideologie van de vrije markt maakt meer slachtoffers dan 
winnaars. Uiteindelijk resten de broodkruimels, want de winst is 
belangrijker dan de mens. De mens kost alleen maar geld. Afschrijven 
dat onrendabele soort. Als lemmingen dreigen we in de economische 
zee te verzuipen. Inflatie van het leven: de crisis is nog lang niet 
voorbij. Alleen de apen op de hoogste rots overleven.  
 
De historicus Pieter Offermans schreef een artikel over de moeizame 
integratie van Limburg met Nederland. Na de Franse overheersing en 
de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 veranderde 
Nederland van een verzameling losse dorpen, steden en regio’s in 
een land van groter nationaal verband. Maasdal, zoals Limburg 
vroeger heette, herkende zich in taal en religie niet in de Hollandse 
cultuur. En grote genegenheid voor Limburg was er niet. Twee  
geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen, was het geloof  
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van mijn oma.  
 
Limburg was een lappendeken van dorpen en steden met ieder een 
eigen dialect. De bevolking keek niet verder dan de eigen 
woonplaats. En nog steeds smeulen daar de resten van. Mestreakers 
beschouwen hun stad als de hoofdstad van Nederland en kijken 
minachtend neer op de omliggende dorpen. In 1830 sloot Limburg 
zich aan bij de Belgische opstandelingen. Alleen Maastricht bleef in 
Nederlandse handen. In 1839 verdeelden België en Nederland de 
provincie. Belgisch en Nederlands Limburg en als dank mochten de 
Nederlandse Limburgers meebetalen aan de staatsschuld, die Koning 
Willem I van Oranje had opgebouwd. Limburg hoorde niet alleen bij 
Nederland, maar was ook een hertogdom binnen de Duitse Bond. Dit 
was compensatie voor het gebied, dat de Duitse staten aan België 
kwijt was geraakt.  
 

 
 
Nederland voorzag problemen en een Minister wilde van Limburg af 
(“een ellendig strookje land”) en wilde dit met de Duitsers 
verhandelen. Limburgers waren opgelucht, dat het oorlogszuchtige  
Pruisen zijn claim op het Maasdal liet varen. Limburg was blij, dat zij  
sinds 1867 bij Nederland hoort en niet bij Pruisen (Duitsland). De  
 



 26 

 
Hollanders zagen Limburg als een “vraemd aanhangsel”, bewoond 
door papen met bedenkelijke loyaliteit. Onder de katholieken had het 
Vaticaan meer macht dan de Nederlandse staat. Mijn oma sprak in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw nog van het Roomse gevaar. Het is 
maar goed, dat ze niet heeft geweten, dat ik het met een Rooms 
meisje heb gedaan, want dan zal ze voor mijn zieleheil hebben 
gevreesd. De toenadering kwam eerder van de Limburgers, zoals de 
rooms-katholieke krant De Maasbode schreef: “Wij zijn 
Nederlanders.” Het leidde niet tot acceptatie van de katholieken.  
 
Limburgers waren geen volwaardige volksgenoten. Er was ook 
intellectuele achterstand. Tot eind negentiende eeuw konden de 
meeste Limburgers niet lezen. En armoede stimuleerde dit niet. In 
1901 werd in Limburg de leerplicht ingevoerd. Pas toen kwam deze 
provincie voor het eerst in aanraking met de Nederlandse taal. En u 
ziet dat door het onverstaanbare gebrabbel van de Limburger het na 
ruim een eeuw nog niet is gelukt om algemeen beschaafd Nederlands 
te spreken. Waarschijnlijk willen Limburgers zich ook onderscheiden 
van de Hollander en de onderlinge verbondenheid benadrukken. 
 
Limburg was als Nederlandse provincie aan de Eerste Wereldoorlog 
ontsnapt. De Belgen wilden Limburg na de oorlog wel inlijven, maar 
dat wilden de Limburgers niet. En Holland ook niet, want er lag zwart 
goud in de grond. Limburgers beschouwden zich anders, maar ze 
zagen zich wel als een onderdeel van Nederland. “Wie sjoeën os 
Limburg is; onbetwis ’t stökske Nederland dat ’t sjoeënsten is.” 
Tevens ‘hou en trouw’ aan het oorspronkelijke zeer calvinistische trio 
God, Nederland en Oranje. De Limburgers dikken hun anders zijn aan 
en het kostte de Limburgers ongeveer honderd jaar om in te 
burgeren en voor velen is dat nog steeds moeilijk en dat ondervind ik 
aan den lijve, wanneer er in een bestuurskamer van een Limburgse 
voetbalclub onverstaanbaar zangerig gebrabbeld wordt. Het  
eigenaardige is, dat juist Venloos Kuifblondje van de moslim  
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verwacht, dat hij in een handomdraai integreert. 
 
As I look backwards my mind becomes hazy 
And all that I find is the world has got crazier 
Time after time as the blind lead the blind 
The Hopelessly leads us in circles again 
 
Teksten van Nick Barrett van Pendragon van het album Not Of This 
World uit 2001. Citaten uit de song World’s End, Part One: The Lost 
Children 
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
In deel 2 gaan we van klein naar groot. De inburgering van de arbiter 
nadat voetballend en arbitrerend Limburg door landjepik is gegroeid. 
 

 
 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com


 28 

 
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, Lennart Geertsen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, André Werrelmann                                  
              en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Bas van Rijen (BA) 

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 
Genneper Parken Eindhoven

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