
ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.

ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.



 

 

 

 
 
 

De specialist op het gebied van: 

 Financiële administraties 

 Loonadministraties 

 Automatiseringsadviezen 

 Jaarstukken 

 Belastingadviezen 

 Online boekhouden via samenwerking met Twinfield  

en ExactOnline 

 

Voor meer info kun u terecht bij Henk van Bekkum 

of      met 040-250 45 55 

 
of met email@anb.nl 
 
 
 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 25, 5653 MA EINDHOVEN 
 
Telefoon 040 – 250 45 55 

 
 

www.anb.nl   ANB_BV     ANB 
 

 

mailto:email@anb.nl
http://www.anb.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VvTHz3O1&id=CB1E002393036BA1217804FDBF9EB0CA0D0E5135&thid=OIP.VvTHz3O1BQF3u9CqEz0XvQHaHa&q=website&simid=607994060780143947&selectedIndex=43
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2b1wqLlpD&id=0C6F0FB596B52ABDE9316817A4A3DB66B3B459D0&thid=OIP.-1wqLlpD5p9uq4cxYF3VIAHaDt&q=twitter&simid=608033647509048274&selectedIndex=6


 1 

 

 
 

       43e JAARGANG, NUMMER 8 - OKTOBER 2018 
 
 

 

        
               
              

        Een geVARieerd aanbod 

 
             “Scheidsrechter, heeft u ook zo’n droge mond?” Ik kijk de 
             speler die me dit vraagt verbaasd aan. Het is warm, die  
             zaterdagmiddag medio oktober, maar zo heet als eerder 
             in de unieke zomer van 2018, nee, dat was het niet. Geen  
             drinkpauze, ben je mal. Het zegt wel genoeg: tot diep in  
             oktober was de temperatuur opvallend hoog. Helaas: het 
             is weer voorbij, die mooie zomer. Maar wat hebben we  
             ervan genoten. 
 
             Wedden dat ook dit blad u/jou zal bevallen. Lees met  
             name de nieuwste aflevering van ‘Hij nie’, neem de tijd om 
             de artikelen over de …VAR door te nemen  en er mag 
             zelfs gelachen worden om deze extra ogen. Ga hiervoor  
             naar de eenmalig beschikbaar gestelde cartoon van Hein 
             de Kort/ComicHouse op pagina 24. 
     
             Wilt u/wil je ook eens wat tekenen of schrijven 
             voor Arbitraal, schroom niet en verras ons allemaal. 
     
             De hoofdredactie  
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Van het bestuur 
 
Feestavond 23 november 
 
Om met de deur in huis te vallen: we gaan feest vieren! En er is een 
goede reden voor: 2018 is namelijk ons jubileumjaar. Negentig jaar 
belangenbehartiging mag er zijn toch? Op 23 november gaan we 
hierop proosten tijdens onze jaarlijkse feestavond. Wat later dan 
normaal, maar gezellig wordt het zeker. We kunnen terugkijken op 
een bewogen jaar met enkele mooie hoogtepunten. Ons clubhuis 
gaat om 20.00 uur open en om 20.30 uur verzorgt voorzitter Johan 
Suurd de officiële opening. De avond is vrij toegankelijk voor alle 
leden (en eventueel aanhang). We willen wel dat je je aanmeldt via 
info@cosveindhoven.nl. 
 

 
Technisch weekend 
 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit en het is 
sneller 2019 dan je denkt. Kortom, het technisch weekend staat weer 
voor de deur. Ditmaal vindt het onderhand traditionele 
trainingskamp plaats van 11 tot en met 13 januari. Plaats van  
 

mailto:info@cosveindhoven.nl
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handeling blijft Guldenberg Hotel annex Brasserie Het Verlangen in 
Helvoirt. Op het programma een aantal trainingssessies en een 
gastoptreden van Jermaine Lapar. Hij is al enige jaren assistent-
scheidsrechter in het betaald voetbal en hij fungeert als coach van 
onder anderen ‘onze’ Tim Heuvelmans. Wil je er tijdens het technisch 
weekend bij zijn, dan kost dat 135 euro, maar dan krijg je ook wat 
(waaronder twee overnachtingen, tweemaal ontbijt en twee keer 
diner). Het inschrijfformulier ligt in De Stip en staat, zoals zoveel 
andere wetenswaardigheden, op onze site: www.covseindhoven.nl. 
 
Grote Clubactie 
 
Een aantal leden heeft al één of meer loten gekocht voor de Grote 
Clubactie 2018. Maar er zijn er nog te koop (à 3 euro).. Bestel je als 
lid van de COVS een lot, dan komt 80 procent van de opbrengst ten 
goede aan onze club, waardoor we mogelijk extra activiteiten kunnen 
organiseren. Zie: http://clubactie.nl/actie/COVSEindhoven 
 
Eén keer trainen 
 
Een tijd geleden is er een enquête gehouden onder de vaste leden 
die deelnemen aan de trainingen. Aanleiding: er zou belangstelling  
zijn voor twee trainingsavonden per week. Te weinig, zo bleek uit de 
peiling. Vandaar dat het bestuur besloot het bij één training te laten.   
 
Even geduld aub 
 
Normaal gesproken zou op deze plek een bemoedigend woordje 
staan van Johan Suurd. Onze voorzitter was hiertoe, voor één keer, 
niet in staat. Hij laat nog wel weten te rekenen op een grote 
opkomst, op 23 november, en dat hij in het novembernummer van 
Arbitraal weer van zich zal doen spreken. 
 

http://clubactie.nl/actie/COVSEindhoven


Taxatie nodig? 
Aankoopadvies nodig?

Bel Jeroen Quinten voor het speciale 
tarief voor scheidsrechters!

J.J.L.W. Quinten
06 - 47 24 20 99

info@jeroenquinten.nl
www.jeroenquinten.nl
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De wedstrijd waar ik was (41) 
 
Het contrast was groot, het weekend dat ik twee scheidsrechters 
mocht begeleiden. Eentje op zaterdag en de andere op zondag. Dan 
bedoel ik niet het verschil in de weersomstandigheden, beide dagen 
was het zomers warm. Nee, ook de velden verschilden niet, twee 
keer op het hoofdveld en ook twee keer op kunstgras. Er waren nog 
wel meer overeenkomsten, het waren beide wedstrijden in de 
Reserve tweede klasse en op beide dagen waren de scheidsrechters 
met de trainers overeengekomen om halverwege beide speelhelften 
een drinkpauze in te lassen. 
 
(Een drinkpauze. Mijn gedachten gingen even ver terug in de tijd, de 
tijd dat ik zelf nog  voetbalde. Ook toen was het wel eens bloedje 
heet. Maar het idee om halverwege beide speelhelften een minuutje 
te stoppen om te drinken, was ondenkbaar. Ik hoor het de man in het 
zwart al zeggen als we daarnaar zouden hebben gevraagd: 
“Drinkpauze? Wacht maar tot de rust, dan kende drinken zoveul ge 
wilt!” Maar goed, het zijn andere tijden, dus wat mij betreft prima als 
de spelers vinden dat ze tussentijds een pitstop moeten maken.) 
 
Hoe dan ook, ik had het over het verschil tussen de wedstrijd van 
zaterdag en die van zondag. Het zat hem in het leeftijdsverschil van 
de twee arbiters. Die van zaterdag was 72 jaar en floot al veertig jaar, 
die van zondag was net zestien en was nog bezig met zijn SOIII-
opleiding. 
 
De oudere ervaren scheidsrechter was blij verrast met zo veel 
aandacht van de KNVB, hoewel hij wel verklapte dat hij daar om had 
gevraagd. Hoezo dan, vroeg ik. Waarop hij antwoordde dat hij, als hij 
begeleiding kreeg, bekerwedstrijden mocht fluiten boven zijn pakket. 
Dit was nieuw voor mij, hoewel ik niet weet of dat zo werkt, maar dat  
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is ook niet aan mij. 
 
De jonge leidsman vond begeleiding prima, hij hoopte een paar 
handvatten aangereikt te krijgen waarmee hij zijn voordeel zou 
kunnen doen. Hij wilde immers hogerop, maar liet wel een grote 
realiteitszin zien. Liefst zo hoog mogelijk, ja, landelijk of nog hoger, 
maar als dat er niet in zou zitten dan toch zeker zo hoog mogelijk op 
basis van zijn capaciteiten. 
 
De wedstrijd van senior verliep rustig met weinig momenten van 
weerstand. De thuisclub en tevens koploper liet de tegenstander 
weinig toe en de 4-0 eindstand was ‘wedstrijdconform’. Met slechts 
één, terechte, gele kaart was het verhaal daarmee eigenlijk wel 
verteld. De scheids kon soms met een vermanend woord, soms met 
een schouderklopje en van tijd tot tijd ‘effectief lopend’ rustig het 
spel volgen. 
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De wedstrijd van junior was spannend en ook overwegend sportief. 
Hier waren meerdere momenten dat de scheids aan de bak moest, 
maar dat deed hij prima. Met twee ook hier terechte gele kaarten 
hield de jongeling alles goed onder controle en zijn grote 
loopvermogen stelde hem in staat het spel doorgaans kort te volgen. 
Pas in de blessuretijd van de tweede helft lukte het de bezoekers om 
de eigenlijk niet verdiende winnende treffer (1-2) te scoren. 
 
Kortom, thuis op de bank kon ik aan de bak om twee 
begeleidingsrapporten te schrijven. Op zich is het duidelijk, gewoon 
opschrijven wat je hebt waargenomen. Maar de insteek is natuurlijk 
wel anders. Zo mag je van een wat oudere scheidsrechter niet meer 
verwachten dat hij overal in- en opduikt, laat staan de 100 meter nog 
in 10 seconden loopt. Van een jongere scheidsrechter mag je juist 
wel verwachten dat zijn loopvermogen hem in staat stelt om het spel 
kort te volgen en looplijnen door te trekken. Kortom, het is 
balanceren en de juiste bewoordingen kiezen. Waarmee de oudere 
scheidsrechter vooruit kan en er plezier in blijft houden en waaraan 
de jongere scheidsrechter zijn leermomenten overhoudt. En 
waardoor de KNVB inzicht blijft houden in de verrichtingen van ons 
totale scheidsrechterskorps, jong en oud, want allemaal zijn ze dat 
waard. 
 
 

 
 
 

https://www.covs.nl/
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Week van de Scheidsrechter 2018 
 
 
FC Eindhoven, sv MOC’17 (Bergen op Zoom), RKVV Dommelen, UNA, 
OKSV (Overlangel), VV Chaam. Behalve de KNVB, die heel origineel 
inhaakte op de ‘eigen’ Week van de Scheidsrechter, stonden ook 
onder meer genoemde clubs op hun eigen wijze hierbij stil. Zij 
hadden een aardigheidje in petto voor de dienstdoende referees.  
Bekijk de collage (montage: Eileen Janssen) maar.  
 
Dank hiervoor en uiteraard geldt dit tevens voor de andere 
amateurvoetbalverenigingen die arbiters op wat voor manier (extra) 
ondersteund hebben. Samen kunnen we veel! 
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VAR niet zaligmakend, maar wel nuttig  

 
Had Ajax-keeper André Onana eerder dit seizoen bestraft moeten 
worden voor zijn elleboogstoot, tijdens de topper tegen PSV, in de 
maag van Luuk de Jong? En Klaas Jan Huntelaar, had de ploeggenoot 
van Onana wel vrijuit mogen gaan na zijn (na)trappende beweging in 
het duel met AZ? Björn Kuipers dan? Ook over Nederlands beste 
scheidsrechter werden begin oktober vragen gesteld tijdens een 
bijeenkomst in het teken van de Video Assistant Referee, de VAR. De 
sessie werd belegd in De Stip; Mike van der Roest verzorgde de 
avond.  
 
De VAR-projectleider van de KNVB ging de discussie aan, maar hij 
maakte ook duidelijk dat wie dacht dat deze extra ogen alles zouden 
oplossen, bedrogen uitkomt. Van der Roest (46) benadrukte dat ook 
met videoarbitrage fouten zullen blijven bestaan. “Zo kan het zijn dat 
een scheidsrechter wel gewezen wordt op een mogelijke fout, maar 
dat de scheidsrechter toch bij zijn beslissing blijft. De scheidsrechter 
is en blijft altijd verantwoordelijk voor elk genomen besluit.”  
 
Onder meer deze uitgangspunten vormden de basis voor het prettige 
en interessante ‘avondje VAR.’ Van der Roest legde uit dat wanneer 
een situatie wordt teruggekeken, de VAR zichzelf diverse vragen stelt, 
waaronder: “Was er contact?”. De videoscheidsrechter moet 
namelijk bewijs vinden in de beelden om de cruciale vraag te kunnen 
beantwoorden: “Was de genomen beslissing van de scheidsrechter 
duidelijk fout?” Als het antwoord voor hem daarop ‘ja’ is, zal de VAR 
de scheidsrechter hiervan op de hoogte brengen. Overigens 
(Feyenoorders opgelet): niet elk contact is direct ook een 
overtreding: voetbal is en blijft een contactsport.  
 
Behalve bij spelfragmenten uit de eredivisie werden ook enthousiast  
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Mike van der Roest onderricht (foto: Jeroen Quinten) en poseert, met 
Johan Suurd (foto: Hans Janssen). 
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meningen uitgewisseld over een voorval bij de eindronden van het 
wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Kuipers kreeg toen tijdens 
Brazilië - Costa Rica ook een advies vanuit de ‘cockpit’. Hierbij zou 
voor het eerst in de WK-historie een strafschop na tussenkomst van 
de scheids op afstand  worden teruggedraaid. Het was Danny 
Makkelie die zijn collega positief had geadviseerd.  
 
 
Makkelie, die tijdens het toernooi in Rusland liefst achttien 
wedstrijden als VAR functioneerde, zocht verbinding nadat Kuipers 
naar de stip had gewezen toen de Braziliaan Neymar ten val was 
gekomen toen een speler van Costa Rica hem licht aanraakte. Elke 
strafschop, doelpunt en rode-kaartsituatie worden immers 
teruggekeken door de VAR. Nadat Kuipers de beelden langs de kant 
van het speelveld had teruggezien, was voor hem direct duidelijk dat 
een strafschop echt teveel van het goede was en hij draaide zijn 
beslissing dan ook resoluut terug.  
 
Het was één van die momenten, in binnen – én buitenland, waarop 
de VAR inmiddels zijn nut heeft bewezen. En waarmee ook werd 
aangetoond dat Nederland hierin niet voor niets een voortrekkersrol 
speelt. Van der Roest, die zelf ruim honderd wedstrijden in het 
betaalde voetbal floot, heeft in het veld nooit met de VAR gewerkt, 
maar hij had het succes van deze extra ogen wel al voorspeld. Hij zei 
dit onomwonden in De Stip waar de Alkmaarder zich profileerde als 
een waar ambassadeur van de videoref. Tijdens de bijeenkomst 
erkende hij ook dat de toehoorders er in hún praktijk, op de 
amateurvoetbalvelden, niets mee te maken zullen krijgen. 
Desondanks wist hij begrip te kweken voor het middel, dat de 
afgelopen tijd als noodzakelijk kwaad, weggegooid geld en 
vernietiging van het mysterie werd genoemd. Kortom, big VAR is 
watching you en maakt meer kapot dan je lief is, menen criticasters.  
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Van der Roest staat er boven: “De VAR is er om scheidsrechters zo  
veel mogelijk te ondersteunen en zo weinig mogelijk te corrigeren.” 
En mocht dat laatste toch noodzakelijk zijn: “Je moet kijken om te  
kunnen zien. De gemaakte fout moet clear and obvious zijn, net als 
ons advies", aldus Van der Roest. Hij wilde hiermee duidelijk maken 
dat de VAR van dienst weliswaar rap een knoop moet doorhakken, 
maar ook niet over één nacht ijs wil gaan. “Het gaat niet om snelheid, 
maar om juistheid.”  
 
Van der Roest sprak verder de hoop uit dat vooral ‘de media’ de 
handschoen willen oppakken om de toegevoegde waarde van de VAR 
onder de aandacht te brengen. Over de vaste verslaggevers en 
commentatoren van de diverse omroepen hoorde je hem niet klagen. 
Over de inbreng van de al dan niet zelfbenoemde deskundigen die 
aan de meest uiteenlopende tafels aanschuiven, was hij veel minder 
te spreken. De analisten verkondigen geregeld een mening, hun goed 
recht vindt ook Van der Roest, maar die mening staat soms haaks op 
gemaakte afspraken.  
 
Hij illustreerde zijn bevlogen verhaal met filmpjes, zoals hij de hele 
avond het beeld bij het woord voegde. De ongeveer 35 aanwezigen, 
onder wie leden van zusterverenigingen van de COVS-afdeling 
Eindhoven, hoefden zich geen moment te vervelen. Hun gastspreker 
had bij wijze van spreken nog uren door kunnen gaan. Wat wil je: 
over de VAR raak je niet uitgepraat.  
 
Hans Janssen 
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Gehoord en gezien in de wandelgang 
 
 
 

1) Mening en/of stelling?! ‘Scheidsrechters in het amateurvoetbal 
zijn (bijna) monddood gemaakt.’ Onze collega’s in het betaald 
voetbal hebben tenminste nog een overlegorgaan – de BSBV – 
maar de amateurscheidsrechters zijn zelfs in het reguliere 
overlegorgaan – de ledenraad – niet vertegenwoordigd met een 
zetel. Alhoewel de eerlijkheid wel is dat de COVS bij de KNVB 
wel een ingang heeft. 

2) De KNVB verplicht zijn scheidsrechters de afhandeling van de 
wedstrijden te doen in de wedstrijdenzakenapp. Maar: de 
mogelijkheid voor een vergoeding in het MG-verbruik is niet 
aanwezig. 

3) Wist u dat bijna 90 procent van de beslissingen worden 
genomen onder de douche 

4) En dat mensen 10 procent langzamer lezen van een scherm dan 
van papier. 

 
 

                               

                                                                   

     Het scheermes 
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Hij nie! 
 
De telefoon gaat. Ad Verhoeks aan de lijn. Sinds jaar en dag 
scheidsrechterscoördinator bij Unitas ’59. We praten er even lekker 
op los. Vanwege een spieraandoening is Ad iets minder mobiel maar 
zijn woorden en zijn geest zijn nog steeds vlijmscherp. We hebben 
het over het internationale O17-toernooi van Nuenen. Ik mag er 
weer vlaggen, voor de zoveelste keer. Een mooi, sterk toernooi. 
 
Natuurlijk gaat ons gesprek niet alleen maar over ‘koetjes en kalfjes’. 
Ad vraagt of ik zaterdag tijd heb om een clubscheidsrechter bij Unitas 
te begeleiden. Het is kort dag en omdat ik bijna elk weekend wel één 
of twee keer voor de KNVB op stap ben, is het bijzonder dat ik 
uitgerekend die zaterdag geen wedstrijd heb. Dus ja, Ad, ik heb tijd. 
Aldus zaterdag op ’t fietske naar sportpark Bokt, de thuishaven van 
Unitas. Als altijd is de ontvangst prima geregeld, Ad heeft het daar 
goed voor elkaar. Even later staat er een kop koffie voor mijn neus en 
snel duik ik de koekjestrommel in voor één van de laatste 
speculaasjes. Want ja, met zo veel jeugdscheidsrechters is het 
oppassen geblazen, voordat je het weet is-ie leeg. 
 
De scheidsrechter die ik mag begeleiden is Daniël van Bokhoven, 
zeventien jaar, en bezig met de opleiding voor clubscheidsrechter. 
Even later komt Daniël binnen en we trekken ons even terug om een 
intakegesprek te voeren. Dat wil zeggen, ik luister en Daniël praat. Hij 
is heel enthousiast, vindt fluiten leuk, vooral het leiding geven of 
beter, het begeleiden van jeugdspelers in hun wedstrijd. Nee, hij 
denkt niet dat hij zal blijven fluiten. Kan ook niet, zijn aanstaande 
studie aan de Fontys zal veel tijd in beslag gaan nemen en het liefst is  
hijhij eigenlijk vooral bezig met sportverslaggeving. Hij ziet er wel iets 
in om ‘de stem van de Herdgang’ te worden, maar dat kan Daniël 
toen ook anders hebben gezegd. Wat me opvalt: zijn welhaast 
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aanstekelijke enthousiasme. Vrolijk, open, eerlijk, duidelijk. Daniël 
fluit zijn wedstrijd, die niet echt moeilijk was, maar hij kweet zich 
uitstekend van zijn taak. Na afloop nemen we nog even een paar 
punten door en nemen we afscheid. 
 
Het wordt dan eind augustus 2018. In het ED lees ik een artikel over 
het overlijden van een 20-jarige Eindhovense student. In eerste 
instantie slaat de schrik me om het hart: toch geen speler van 
Pusphaira, mijn studentenclub? Nee, dat niet, wat het overlijden van 
een zo jonge mens natuurlijk niet minder triest maakt. Een dag later 
lees ik dat het een jongen is die in Tilburg aan de Fontys studeert. 
Alarmbellen gaan er nog niet rinkelen. Hoe verschrikkelijk ook, ik kan 
er geen gezicht en op dat moment ook geen naam bij plaatsen. 
 
Dat verandert op slag als weer een dag later de naam van de student 
bekend is en ook een foto van hem in de krant staat. Als verbijsterd 
sta ik aan de grond genageld! Het is Daniël, die ik twee jaar terug nog 
had begeleid. Ik las dat hij inmiddels lid was geworden van Nieuw 
Woensel. Waarom hij de overstap naar de naaste buur heeft 
gemaakt, weet ik niet, is ook niet zo interessant. Wel mooi dat Unitas 
op zijnr website ook aandacht schonk aan het overlijden van Daniël. 
Dat hij een afscheidsdienst in het PSV-stadion krijgt, toch eigenlijk het 
stadion van zijn cluppie, is helemaal mooi. Een waardig afscheid van 
een enthousiaste jongeman, die hij inmiddels was, de puberteit 
immers voorbij. Zo gaat het soms in het leven. Wij blijven achter met 
vragen die nooit zullen worden beantwoord. En soms ook komen dan 
de vragen er nog bij zoals “wat als”. Ik hoop dat zijn nabestaanden, 
zijn vrienden en bekenden, zijn studie- en voetbalmaatjes en wie dan 
ook die hem ooit hebben gekend, de kracht zullen vinden om het 
verlies van Daniël te kunnen verwerken. Het kostte mij best wel 
kruim, ook al had ik dan maar een middagje met hem te maken. 
 
Jos Halmans 
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  INBOUW – REPARATIE  
  LPG – APPARATUUR 

  Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
  Ruysdaellaan 35,  
  5613 DX Eindhoven 

  Tel. 040 – 24 38 226 
  Email: info@reprofairautogas.com 

  ‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reprofairautogas.com
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Jan de Feijter: een hondstrouw lid 
 
Laten we je/u als lezer eens wat pubquizvragen voorleggen. Van 
welke (ex-)topvoetballer was Edson Arantes do Nascimento zijn echte 
naam? Heel goed: Pelé.  
 
Heeft deze Braziliaan ooit op Eindhovense bodem tegen de bal 
getrapt? Inderdaad: ja, op 3 mei 1963 om precies te zijn. 
 
En heeft één van de leden van onze COVS-familie toen oog in oog 
met deze aanvaller zonder weerga gestaan? Ook hier is maar één 
antwoord mogelijk. Ja. Sterker nog, driewerf ja: Ton van de 
Nieuwenhoff, Jan Bekkers en Jan de Feijter. Deze drie Eindhovenaren 
vormden die meidag het arbitrale trio dat was gevraagd de 
vriendschappelijke wedstrijd tussen PSV en het Braziliaanse nationale 
elftal tot een goed einde te brengen. De zesduizend toeschouwers 
kwamen misschien wat bedrogen uit, omdat de Brazilianen zich 
amper wilden inspannen; voor de drie mannen in het zwart moet het 
duel één van de hoogtepunten in hun carrière zijn geweest. 
 
De Feijter wordt er ruim 55 jaar later elke dag nog aan herinnerd. In 
zijn slaapkamer hangt namelijk een foto waarop hij staat, met zijn 
collega’s én onder anderen Pelé, die de zomer ervoor met de 
‘goddelijke kanaries’ wereldkampioen was geworden. Ook in één van 
de plakboeken, waarin de geboren Tilburger tal van krantenknipsels 
heeft bewaard, komen we de afbeelding tegen. Met een 
wedstrijdverslag. 
 
Het vriendschappelijke potje werd gespeeld in de hoogtijdagen van 
De Feijter als scheidsrechter. “Ik had graag wedstrijden in het betaald 
voetbal willen leiden. Helaas, het is er nooit van gekomen. Misschien 
was mijn conditie niet toereikend genoeg of werden anderen  
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voorgetrokken. Bovendien was ik niet zo’n streber”, vertelt de 
‘oudste rot’ van onze afdeling, in de klassiek en warm ingerichte 
huiskamer van de eeuwenoude woning die hij deelt met Jopie, zijn 
(tweede) vrouw.  
 
Toch kan De Feijter bogen op eredivisie-ervaring. In de jaren zestig en 
zeventig moesten scheidsrechters die op (vrij) hoog niveau floten, en 
dan moet je denken aan hoofdklasse en eerste klasse, dat ‘werk’ 
geregeld afwisselen met vlagbeurten in de eredivisie. Zo kon het 
gebeuren dat hij bij wijze van spreken aan de hand van toppers als 
Frans Derks, Jef Dorpmans, de onlangs overleden Lau van Ravens en 
Leo Horn menig nationaal voetbaltheater betrad. “Ik zal nooit 
vergeten hoe ik Horn eens op een verkeerde beslissing had betrapt  
 

 
Jan en Jopie: een gelukkig stel. 
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en dat hij die fout later toegaf. En dat deed-ie niet gauw. Het was 
overigens prettig samenwerken met hem, maar het klikte ook met  
Van Ravens en vooral met Karel van der Meer. Van der Meer was een 
echte Hagenees, dat stond me wel aan. Je zou zijn manier van fluiten 
kunnen vergelijken met die van Dick Jol. Tegenwoordig kijk ik graag 
naar kom, hoe heet die ook al weer, inderdaad Björn Kuipers. Die 
straalt rust uit, heeft geen kapsones en is eigenlijk onzichtbaar.” 
 
Van der Meer en Jol hadden overal lak aan of ze maakten de indruk 
dat ze zich niet wilden laten inpakken. De Feijters stijl heeft wat weg 
gehad van hun manier van leiding geven, meent-ie. “Ik trok me nooit 
iets aan van wat er in of buiten het veld tegen of over me werd 
gezegd. Althans, tot op bepaalde hoogte. Natuurlijk is er wel eens 
wat voorgevallen en heb ik een aantal wedstrijden moeten staken. 
Bang ben ik nooit geweest, kreeg in de regel goede rapporten waarbij 
hoogstens werd opgemerkt dat ik te veel de nadruk legde op kleine  
dingen. Ik was een type dat met mijn arrogante smoel altijd boven de 
partijen stond. Je bent als scheidsrechter al snel de pispaal, maar ik 
vind dat je alles wat je hoort het ene oor in en het andere oor uit  
moet laten gaan. Totdat een bepaalde grens is overschreden. Dat zou 
ook mijn wijze raad aan beginnende scheidsrechters zijn, al hebben 
die het door de toegenomen mondigheid van voetballers moeilijker 
dan wij vroeger.” 
 
Dit najaar is het precies zestig jaar geleden dat De Feijter een punt 
zette achter zijn actieve voetballoopbaan bij het toen roemruchte 
Longa in Tilburg. Zijn keepersoutfit ging voor altijd de kast in en het 
leek hem wel leuk om te gaan fluiten. “Waarom? Ik deed het gewoon 
graag, vond het heerlijk, zag het als een vorm van ontspanning.” 
Zodoende meldde De Feijter zich aan bij de COVS in de stad waar hij 
toen ging wonen, Eindhoven. “Ik volgde er de 
scheidsrechtersopleiding en je kon er toen zelfs tweemaal in de week 
trainen. Daarnaast trainde ik een aantal dagen in de week voor  
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mezelf. Toch ben ik nooit echt een loper geweest. Ik moest het meer 
van mijn wedstrijdinzicht, mijn overzicht en mijn positie kiezen 
hebben”, vertelt de gepensioneerde medewerker van het huidige 
ABN AMRO Bank. Een promotie binnen dit concern leidde ertoe dat 
De Feijter medio jaren zestig naar Venlo verhuisde.  En, omdat hij 
wilde blijven fluiten, liet hij zich gelijk inschrijven bij de COVS-afdeling 
in dit ‘stedje van lol en plezeer.’ 
 
Vanaf dat moment kreeg de import-Limburger, die zijn Tilburgse 
tongval nooit is kwijtgeraakt, aanstellingen in het toenmalige KNVB-
district Zuid II. “Dat was toch wel een verschil met wat ik gewend 
was. In Brabant wordt anders gevoetbald, meer op techniek dan in 
Limburg. Verder was de sfeer rondom wedstrijden niet te 
vergelijken”, aldus De Feijter, die relatief vroeg stopte met fluiten, 
maar zijn lidmaatschap van beide COVS-afdelingen altijd heeft 
aangehouden. Hij was er ook actief in allerlei gremia. Binnen COVS 
Nederland zat hij zelfs bijna twintig jaar in het bestuur. “Ik kom 
gewoon graag bij de vergaderingen in Eindhoven en Venlo en ik 
probeer ook geregeld de bijeenkomsten van COVS Nederland te  
bezoeken. Om de contacten warm te houden”, aldus De Feijter, die 
heel veel deelt met Jopie. Zo zijn ze fervent luisteraars van Omroep 
Brabant en maakten/maken ze graag reizen en andere uitstapjes. 
 
Met voetbal heeft Jopie echter helemaal niets. Slechts een enkele 
keer vergezelt ze haar man op dit gebied. Begin dit jaar bijvoorbeeld 
toen manlief tijdens de Algemene LedenVergadering werd 
onderscheiden vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Het was De 
Feijters zoveelste speld of ander verdienstelijk eerbetoon dat hem 
sinds 1958 ten deel viel. Wat doet-ie met die versierselen? “Niks, die 
liggen ergens in een doos”, vertelt zijn vrouw. Op vriendelijke toon. 
Ze mag dan zelf geen voetballiefhebber zijn: ze legt haar man echt 
niets in de weg ook wanneer hij weer een wedstrijd op tv wil zien.  
Tekst en foto: Hans Janssen 
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Walk with me 
And change the world we see 
W´ll cease to be                                        
Just people passing by 
Home is where we all get by 
 

VARiliteit 
 
De afkorting VAR kan staan voor Verklaring Arbeids Relatie, 
Verpleegkundig Advies Raad of Video Assistant Referee. De afkorting 
is niet eenduidig van betekenis. En dat kan onduidelijkheid geven. 
Bovendien kunnen we met de afkorting de spot drijven. Zoals Virale 
(Virulente) Anale Referee. We kunnen beter spreken van  arbitrale 
video assistent. Motief voor de invoering is de factor eerlijkheid. 
 
Eerlijkheid, het leven is per definitie oneerlijk. Een 
zaadcel verslaat ruim 300 miljoen concurrenten om 
het eitje op agressieve wijze binnen te dringen. Het 
staartje van de zaadcel juicht naar de achterblijvers. 
De baarmoeder als potgrond voor de ontwikkeling 
tot een mens in wording. En dan maar hopen, dat we 
een goede vlaflip aan genen van onze ouders 
meekrijgen, zodat we een beetje aangenaam op 
deze aardkloot aan mogen modderen. En dan het 
liefst geboren worden in een rijk gespreid bedje. Zo ken ik de luxe om 
zinloos voor u een stukske te schrijven, terwijl een dakloze nog geen 
pen heeft om te schrijven. Zal ik me maar wijs maken, dat ik deze 
luxe verdiend heb, want je krijgt wat je verdient? Voetbal en 
eerlijkheid, dat bijt elkaar als kat en hond. Zwart geld, uitgebuite 
arbeiders bij de bouw van stadions in Qatar, waarbij een aantal 
arbeiders dood van de steigers vallen. Malafide voetbalmakelaars, 
omkoopschandalen, belastingontduiking en oligarchen, die de macht 
in handen hebben. Enorme begrotingsverschillen, die tot grote  
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sportieve verschillen leiden. De Champions League is een onderonsje 
tussen een handvol rijke clubs geworden. Sportief debacle. Hoe 
kleiner de financiële verschillen tussen de clubs, des te spannender 
de  competitie. Zelfs in ons kikkerlandje zijn de financiële verschillen 
tussen de top twee en de rest van de clubs enorm. Wat een sportieve 
saaiheid, dat de strijd zal gaan tussen Ajax en PSV. En dan moet de 
arbitrale video assistent het voetbal eerlijker maken. Wat een gotspe.  
De tegenstanders zijn inmiddels schaars geworden als klavertje vier 
op een kunstgrasveld. Wie kan er tegen eerlijkheid zijn? Wellicht 
socialistische boeven, die de rijken hun geld willen afpakken. 
Eerlijkheid is de schaamlap om de (financiële) oneerlijkheid in het 
voetbal te verdoezelen. De belangen zijn te groot geworden om nog 
langer de fouten van de scheids te accepteren.  
 
Laten we een paar nadelen van de arbitrale video assistent onder de 
aandacht brengen. Eén van de bekoorlijkheden van het voetbal is 
actie en snelheid. De wedstijd stilleggen is de dood in de pot. Dat 
ondermijnt de spanning van de strijd. Steriliteit, daar zit ik als 
supporter niet op te wachten. Bovendien kunnen we de scheids niet 
meer uitmaken voor de geuzennaam hondenlul, want tegen het 
Alziende Oog van de VAR valt niet te protesteren. Als supporter raak 
ik niet opgewonden van een monddood gemaakte wedstrijd. De 
scheids kan zich altijd verschuilen achter de VAR. Gesmoord zijn de 
protesten. Niets is saaier dan vrede in een wedstrijd. Als scheids kun 
je het vuurtje aanwakkeren door een paar overtredingen over het 
hoofd te zien. Niets is boeiender dan strijd.  
 
De tijd valt niet terug te draaien, we zullen het met de VAR moeten 
doen. Zoals ik heb aangetoond, was de start van de VAR in de WK-
finale van 2018 vals. U kunt/kon dit lezen in Arbitraal nummer 6 
2018, onder de titel ‘VARale oneerlijkheid.’ Waarschijnlijk zal het 
wedstrijdverloop met de VAR eerlijker verlopen dan zonder. De 
spannende strijd met de Engelse gedachte ‘it’s all in the game’ is de  
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verliezer. 
 
Onlangs bleek een aantal malen dat de arbitrale video assistent de 
foutieve waarnemingen van de ref ten onrechte niet  
corrigeerde. Het leek erop dat de collega’s in het hokje achter het 
beeldscherm hun collega’s op het veld niet willen afvallen. Vanuit 
solidariteitsoogpunt begrijpelijk, maar vanuit eerlijkheidsoogpunt 
ontoelaatbaar. Toppunt was de gele kaart vanwege een Schwalbe 
van Luuk de Jong gegeven door Danny Makkelie tijdens PSV-Ajax. De 
beelden lieten duidelijk zien, dat doelman André Onana een elleboog 
uitdeelde aan De Jong, die weliswaar overdreven viel. Hokjesman Bas 
Nijhuis wenste het ego van Makkelie niet te kwetsen. PSV werd een 
strafschop onthouden en Ajax een veldverwijdering. De Jong mag zijn 
kaart vanwege onsportiviteit houden. Nijhuis dekte Makkelie.  Ik hoor 
het hem al zeggen: “Zittie lekker Danny?” De zogeheten objectieve 
arbitrale video assistent blijkt gevoelig voor marchanderen met de 
regels. 
 
Wil je de VAR nog eerlijker maken, dan is het belangrijk dat arbiters 
elkaar persoonlijk niet kennen. Daarmee voorkom je vriendjespolitiek 
en gemarchandeer. De VAR zou het marchanderen met de regels 
kunnen elimineren, maar de hokjesman, ik heb nog geen 
hokjesvrouw gezien, bevordert het bewust marchanderen met de 
regels. Het gaat immers niet om de zwaarte van de overtreding. 
Zonder VAR kan de arbiter het al of niet bewuste marchanderen 
verkopen aan de spelers, omdat hij niet gecorrigeerd wordt. Met de 
VAR kan dat niet, want de techniek van de VAR is onverbiddelijk. 
Alleen de hokjesman kan marchanderen, wanneer hij bewust afwijkt 
van de spelregels.  
 
Het is onzin dat scheidsrechters uit het betaalde voetbal in het 
arbitrale hok plaatsnemen. Er kan bezuinigd worden op dure 
scheidsen. Een uitstekende spelregelkennis in samenhang met een  
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Cartoon: Hein de Kort/ComicHouse 
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goed paar ogen  is voldoende voor een hokjesgeest. De arbitrale 
video assistent hoeft alleen maar waar te nemen op het scherm en  
dit door te geven aan de scheids. Een kind kan de was doen. Emoties 
belemmeren niet langer de eerlijkheid  van het spel. Wil je het  
systeem nog verder perfectioneren in de ondraaglijke lichtheid van  
het technocratische bestaan, dan vervang je de arbitrale video 
assistant door een robot met laserogen, die elke overtreding 
waarneemt. Zuivere waarneming voor optimale eerlijkheid. De 
uiteindelijke VARale beslissing hoort niet bij de scheids op het veld te 
liggen, die immers met alle vezels van zijn ego betrokken is met de 
strijd op het veld. Je schakelt dan de emoties van de arbiter uit.  
 
De werkelijkheid bevestigt een paar weken later mijn gedachten. 
Björn Kuipers gaf, tijdens NAC – FC Utrecht, een strafschop. 
VARhokjesman Rob Dieperink wijst hem erop dat op de beelden een 
Schwalbe te zien is. Een geprikkelde Kuipers, die de beelden ging 
zien, bleef desondanks bij zijn besluit. Zou hij soms gedacht hebben: 
“Waar haalt snotaap Dieperink de brutaliteit vandaan om mij voor lul 
te zetten?” Parmantige Björn zijn ego was gekwetst.   
 
Een door de robot gesignaleerde overtreding met vingertje leidt dan 
tot een strafschop. De eerlijkheidsideologen worden op hun wenken 
van optimale eerlijkheid bediend. Willen we dit? De 
eerlijkheidsideologie is de doodbidder van de emoties van een 
voetbalwedstrijd. Tegen eerlijkheid valt immers niet te vechten. De 
spelers zijn vanwege de perfectionistische VAR monddood gemaakt. 
Verheerlijkte eerlijkheid, de dood in de voetbalpot.  
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Daniel Gildenlow van Pain Of Salvation. Deelcitaat 
uit de song Leaving Entropia (Epilogue) van het album Entropia uit 
1997. 
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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/


 27 

 

  

 

  
 

  ACTIVITEITENAGENDA  
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
   Kaarten: elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 2 november en  
   7 december, bij minstens tien deelnemers. 
   Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. Opgeven vóór 5 november.  
   Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur. 
   Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
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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'   
E-mail adres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Johan Suurd   06 - 22227883  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid   Alex van den Boomen  06 - 22991443  
 
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
    Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
   Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks               040- 2417637 
 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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