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  46e JAARGANG, NUMMER 8 – DECEMBER 2021 
 

        
          
         Begin goed, al goed? 
         
         Wat een jaar hebben we toch weer 
              (bijna) achter de rug. Er is geen dag 
              voorbij gegaan waarin het c-woord níet voorbijkwam.  
              Om (als je er gevoelig voor bent) bijna moedeloos van 
              te worden, al is er één troost: iedereen heeft er last van. 
             
              Om ons te beperken tot de gezamenlijke hobby, die 
              zoveel inspiratie, transpiratie en vreugde met zich 
              meebrengt: het leiden van wedstrijden. De winterstop is 
              echter vervroegd ingetreden, het was dus niet bepaald 
              eind goed al goed dit jaar. We kunnen slechts  
              hopen dat 2022 voortvarender van start gaat, al is er nu 
              reeds de kater van de (begrijpelijke) afgelasting van 
              het technisch weekend. Het is niet anders. 
               
              Trouwens, wat er ons nog meer boven het hoofd hangt: 
              Arbitraal is immuun voor elke invloed van buiten. Wij van 
              de redactie gaan stug door en wensen de lezer een gezond 
              en een levens- en …lezenswaardig 2022 toe! Met wie 
              weet een nieuw elan! 
                                             
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
Het (wederom vreemde) jaar loopt ten einde en lijkt als een 
nachtkaars uit te gaan. We liggen inmiddels al weer een paar weken 
stil en ik ben bang dat we er nog niet zijn. Het zal nog wel een paar 
weken gaan duren. Ik moet zeggen dat ik het ondertussen wel een 
beetje coronabeu ben. De plannen voor de komende periode lagen al 
klaar. Het ene moment zijn we diverse evenementen en 
bijeenkomsten aan het plannen en het volgende moment kunnen de 
mooie plannen weer de kast of prullenbak in, omdat bijna niets mag. 
 
Trainen 
Nu de competities zijn stilgelegd en er niet meer na 17.00 uur 
getraind mag worden, hebben we even op de zondagmorgen kunnen 
trainen. Helaas is ook hier voorlopig een punt achter gezet. 
 
Financiële meevaller 
We hebben ook dit jaar weer deel genomen aan De Grote Clubactie 
en de RaboBank Club Support. Groot waren de opbrengsten niet, 
maar toch mocht de penningmeester weer  304,74 euro bijschrijven. 
Dank voor eenieder die één of meer loten van De Grote Clubactie 
heeft gekocht en degenen die gestemd hebben via de Rabobank. 
 
Trainingskamp en zaalvoetbal 
Zoals ik al eerder aangaf, hebben we de plannen voor de komende 
periode in de kast of prullenbak moeten laten verdwijnen. Daaronder 
waren het trainingskamp in De Guldenberg en het  
zaalvoetbaltoernooi dat jaarlijks in januari op de agenda staan. 
Helaas hebben we moeten besluiten dat beide evenementen niet 
door kunnen gaan, net als de jaarlijkse kerstbingo in december. We  
hebben behoefte elkaar weer te zien, leuke dingen te ondernemen, 
maar op dit moment zit het er weer even niet in. Laten we hopen dat  
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er snel weer versoepelingen komen en we weer vooruit kunnen 
kijken. 
 
Hoogtepunt 
Dit jaar was naar mijn mening het hoogtepunt voor onze vereniging 
het debuut, vanaf het eerste fluitsignaal, van ons lid Michael 
Eijgelsheim in de Keuken Kampioen Divisie. Uiteraard heeft hij het 
zelf moeten doen, maar ik ben er van overtuigd dat de trainingen en 
het lidmaatschap van COVS Eindhoven een bijdrage hebben geleverd.  
Na een fraai en degelijk debuut begin november bij Jong PSV - TOP 
Oss zijn al snel eind november FC Eindhoven - Jong AZ en medio 
december VVV-Venlo - Jong FC Utrecht gevolgd. Iets waar Michael 
trots op is en waar we als vereniging ook trots op mogen zijn. Laten 
we hopen dat er voor Michael snel meer mooie wedstrijden volgen. 
 
Tot slot 
Sinterklaas is het land weer uit, Kerst staat voor de deur. Laten we 
vooral genieten van wat we wel hebben. Ik wens, mede namens de 
andere bestuursleden, iedereen fijne feestdagen en alvast het 
allerbeste voor 2022 in goede gezondheid. 
 
Met sportieve groet, 
Jeroen Quinten 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 (69) 
 
Die zondag mocht ik weer eens als Waarnemer op pad. Voorheen 
meldde ik me bij aankomst netjes in de bestuurskamer, om aan 
‘Waarnemer’ nog even fijntjes toe te voegen ‘van de KNVB-afdeling 
Tuchtzaken.’ Die kwam altijd wel binnen, hoewel niet iedereen daar 
het nut van in zag. Ik wel en dat was natuurlijk het belangrijkste. 
 
Echter, in het nieuwe seizoen was het ons niet meer toegestaan om 
ons voor, tijdens of na de wedstrijd kenbaar te maken. We moesten 
voortaan in alle anonimiteit functioneren. Zo was het afgesproken en 
prima dus dat we voortaan zo te werk zouden gaan. De nadruk was 
ook meer komen te liggen op discriminatie en racisme. Ik kreeg nog 
wel eens te horen dat daar te weinig aandacht voor was in het 
amateurvoetbal. Natuurlijk (en helaas), excessen zullen er altijd zijn. 
Maar als er een Waarnemer langs de lijn staat dan heb je toch echt 
pech. En de straffen zijn ook niet mals. 
 
Hoe dan ook, ik werd in alle vroegte ontboden, namelijk al om 10.00 
uur, bij een van de lokale voetbalclubs. Dus voor dag en dauw zat ik al 
op mijn fiets naar het station, toen met de trein naar de stad waar 
het allemaal zou gaan gebeuren, vervolgens nog een minuut of tien 
met de bus en vanaf de bushalte vijf minuten wandelen naar het nog 
in stilte ondergedompelde sportpark. Want ja, je moet er op tijd zijn. 
Stel dat er (ruim) voor de wedstrijd begint al sprake is van enige 
animositeit, dan wil je dat graag wel hebben waargenomen. 
Achteloos bestelde ik een bekertje koffie aan de bar van de kantine. 
Enigszins argwanend werd ik door diverse spelers van de thuisclub 
bekeken, maar ik gaf geen krimp. Ik worstelde me door de bruine 
smurrie heen die voor koffie moest doorgaan en ging ten onder in  
het muzikale geweld van foute Hollandsche hits. Intussen de 
omgeving observerend. Want het zag er goed verzorgd en schoon uit.  
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Met schalen fruit op de tafels en natuurlijk een streng rookverbod. En 
voor 12.00 uur werd er geen alcohol geschonken. 
 
Aldus maar eens buiten wat rondspeurneuzen. Al meteen liep ik een 
dame tegen het lijf die honderduit begon te vertellen. Ze was lid van 
de schoonmaakploeg en had zondagdienst. De schoonmaakploeg 
loopt elke zaterdag en zondag rond met afvalzakken en afvalprikkers 
zodat het sportpark er schoon uitziet. En het moest gezegd, er was 
geen papiertje of blikje te zien.  
 
Het werd tijd voor de opkomst der gladiatoren. De thuisclub bestond 
uit een aantal routiniers die zich met volle borst, of eigenlijk volle 
buik, in een al jaren te krap shirt hadden weten te hijsen en voor wie 
de warming-up toch vooral bestond uit het op een niet al te 
intensieve wijze elkaar toespelen van de bal. De bezoekers oogden 
gemiddeld 15 jaar jonger en deden manmoedige pogingen om met 
een ingestudeerde warming-up en dito rekoefeningen hun opponent 
ontzag in te boezemen. Zonder succes overigens. De wedstrijd dan. 
De clubscheidsrechter was een, zo vernam ik later, voormalig eerste-
elftalspeler. Met afgezakte kousen natuurlijk. Hij bezag de 
schermutselingen doorgaans van iets meer dan gepaste afstand maar 
het moet gezegd, hij had er danig de wind onder. En mede daardoor 
werd het een bovenal sportieve wedstrijd met amper overtredingen 
(9 tegen 5) en een eerlijke eindstand: 2-2. 
 
Oh ja. Er waren 11 toeschouwers; 6 van de thuisclub, 4 van de 
bezoekers en eentje daartussenin, zijnde ik. Dus kwam er vlak voor 
het einde na enige aarzeling toch iemand naar me toe: "Bende gij van 
de krant?” Tja, hoezo anoniem. Dus gewoon lekker mee gekletst en 
daar was die mooie zondagochtend alle ruimte voor. Het rapport was 
deze keer een eitje, dat moge duidelijk zijn. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Het is lang geleden dat de traditionele top 3 bovenaan staat: PSV, 
Ajax, Feyenoord. Ik kan me nog herinneren dat deze drie topclubs 
ook in de jaren zeventig, tachtig en negentig de dienst uitmaakten in 
de Eredivisie. 
 
Later meldden AZ, FC Twente en, in mindere mate, Vitesse zich aan 
het venster. AZ werd in 2009 zelfs landskampioen onder Louis van 
Gaal. Dit jaar kwam de ploeg langzaam op gang. Na het vertrek van 
Arne Slot naar Feyenoord en de verkoop van diverse basisspelers, 
presteerde ze ondermaats. Maar ondertussen staat de Alkmaarse 
formatie er Europees goed voor. Ze gaat - net als Ajax en Feyenoord - 
als groepswinnaar overwinteren en ze wist zelfs in Amsterdam van 
Ajax te winnen. Ajax zal nu moeten bewijzen dat het tot de top van 
Europa behoort. Onder trainer Erik ten Hag zou dat kunnen lukken. 
 
PSV werd derde in zijn groep van de Europa League en zal zich tegen 
Maccabi Tel Aviv moeten bewijzen om door te gaan in Europa. Als ik 
eerlijk moet zijn heb ik daar toch mijn twijfels over gezien het 
wisselend voetbal dat PSV op de mat legt. Het is niet sprankelend 
meer. Desondanks stond de ploeg van Herr Schmidt na zestien 
speelronden bovenaan, ook omdat Ajax en Feyenoord punten 
morsten. Of PSV dit volhoudt, staat zeker niet vast, omdat ik een 
echte spits mis. Als die in de winterstop wordt aangetrokken, dan 
wordt de kans groter. De tweede competitiehelft zal in ieder geval 
spannend worden. 
 
Er is sprake van dat Steven Bergwijn terugkeert naar Nederland en 
wel naar de club waar hij begonnen is: Ajax. Volgens mij zei hij bij zijn 
afscheid bij PSV: “PSV blijft in mijn hart, maar als Ajax komt ga ik daar  
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naar toe.” Hij heeft zijn jeugdopleiding in Amsterdam gevolgd en 
kwam uiteindelijk bij PSV terecht, dat hij zogenaamd in zijn hart 
gesloten heeft. Zal zijn hart gebroken zijn door de prestaties van PSV? 
Of PSV hem kan betalen weet ik niet, want er loopt al een speler rond 
die 2 miljoen euro opstrijkt, die nota bene 34 jaar oud is en langdurig 
geblesseerd is. 
 
Trouwens, spelers die geen kans leken te hebben bij Schmidt zijn nu 
aan het bewijzen dat ze wel degelijk kunnen voetballen Dat zijn 
onder anderen Ritsu Doan, Mauro Junior en Érick Gutiérrez. Het zijn 
geen topvoetballers, maar ze draaien goed mee. 
 
Weet u nog dat de FIFA en de UEFA in het verleden (2008/2009) 
voorstelden om vijf buitenlandse spelers in een team op te stellen? 
Nederland zag hier niets in en protesteerde, omdat het vrije verkeer 
van werknemers geschonden werd. Hoe staat het er nu voor? 48,3 
procent is van buitenlandse afkomst. PSV spande laatst de kroon 
door alleen de doelman Nederlands te laten spreken en de rest in 
gebarentaal te doen naar de verdediging. Geen wonder dat het 
doelsaldo zo slecht is bij PSV. 
 
Dit was het voor deze keer. Rest me nog u prettige feestdagen toe te 
wensen en een fijne jaarwisseling. 
 
De mol 
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André blijft man van de (spel)regels 
 
Blogs heb je tegenwoordig in allerlei soorten en maten en over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. Ook in de voetballerij en zelfs in 
de scheidsrechterij in het bijzonder: de Dutch Referee Blog, al is 
Engels er wel de voertaal. 
 
De volgers kunnen er hun lol opdoen en kennis vergaren met de 
frequente bijdragen van met name Jan ter Harmsel. De blogger deelt 
graag zijn kennis met (assistent-)scheidsrechters, die zich 
voorbereiden op wedstrijden en toernooien. Ook worden 
trainingstips gegeven: interval is heel belangrijk, zo luidt één van de 
boodschappen. 
 
Uiteraard komen de spelregelfetisjisten eveneens aan hun trekken. 
En als we het hebben over spelregels, dan kunnen we niet om ‘onze’ 
André Werrelmann heen. Bij de KNVB en in ons COVS-wereldje heeft 
hij zich al meermalen onverslaanbaar getoond; de fans van de 
(quizzen op) Dutch Referee Blog kennen hem nu ook. In november 
was onze collega één van de vijf mensen die alle vragen goed 
hadden. Werrelmann werd zodoende een klein presentje rijker. 
Ondertussen doet de (assistent-)scheidsrechter uit Heeze ook mee 
aan de spelregelwedstrijd van de landelijke COVS. Hij is  de enige van 
de afdeling Eindhoven van de COVS die hieraan deelneemt. Geloven 
alle anderen het wel? 
 

 

https://www.covs.nl/
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Coronale mijmeringen 
 
Tja, het is me wat. Het tekort aan scheidsrechters neemt nijpende 
vormen aan. Inmiddels is er in de hogere reserveklassen niet meer 
altijd een KNVB-scheidsrechter bij een wedstrijd. Wanneer komt het 
moment dat er zelfs in de standaard vijfde klasse een wedstrijd door 
een clubscheidsrechter moet worden geleid? Als het zo doorgaat, is 
het niet de vraag OF dit zal gebeuren, maar WANNEER het gaat 
gebeuren. 
 
Natuurlijk, de coronacrisis heeft de opleidingen op slot gegooid, 
althans de fysieke aanwezigheid bij cursussen. Maar inmiddels zijn 
opleidingen weer opgestart, respectievelijk worden cursussen van 
ruim 1,5 jaar geleden alsnog afgerond. Nu maar hopen dat hier 
voldoende aanwas uit te rekruteren valt die voor de KNVB wil gaan 
fluiten. 
 
Overigens is het zo dat ook bij onze oosterburen het water tot aan de 
lippen staat. Ook daar zit men met de handen in het haar hoe alle 
wedstrijden te bemannen/bevrouwen met een scheidsrechter. 
 
Interessant is in Duitsland wel dat daar de media een steentje 
bijdragen door het mooie van het scheidsrechtersvak voor het 
voetlicht te plaatsen. Zo was er laatst een zeer indrukwekkende 
documentaire over ‘zo maar’ een wedstrijddag van FIFA-arbiter Deniz 
Aytekin. Dan krijg je toch echt zin om je meteen in een oranje, blauw, 
zwart dan wel geel tenue te hijsen. 
 
In Duitsland zijn overigens betaald-voetbalscheidsrechters hoe dan 
ook veel meer open dan de Nederlandse. In Nederland word je op 
bijvoorbeeld Instagram nog wel eens als volger weggekieperd, door 
een enkeling daargelaten. Betaald-voetbalscheidsrechters zouden  
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toch best transparanter moeten zijn. In Nederland gaat de aandacht 
vooral uit naar de arbitrage in het betaald voetbal. Of naar de VAR. 
Jammer. En dat terwijl juist de terugloop van beschikbare 
scheidsrechters in het amateurvoetbal alle aandacht zou moeten 
krijgen.  
 
Hoe nu verder? Wel. Er wordt bijvoorbeeld al nagedacht over de 
zogenoemde ‘hockeyvariant.’ Dat wil zeggen dat elk team dat in 
competitieverband uitkomt verplicht is een gediplomeerde 
scheidsrechter te leveren. Maar wat kan er nog meer gebeuren om 
de scheidsrechtershobby nieuw leven in te blazen, om meer mensen 
te enthousiasmeren om voor de KNVB te gaan fluiten? En ook niet 
onbelangrijk, om voor de KNVB te BLIJVEN fluiten. Bijvoorbeeld: 
 
Wedstrijdvergoedingen verhogen; 
-Strengere straffen opleggen bij escalaties, ongeregeldheden en 
vechtpartijen; 
-Aparte trainingen bij de COVS voor clubscheidsrechters organiseren; 
-Stoppen met ‘leeftijdswaanzin’: ook op oudere leeftijd moet je nog 
kunnen promoveren; 
-Jonge talenten moeten sneller kunnen doorstromen, ze blijven nu te 
lang in een groep hangen. 
 
Ongetwijfeld kan eenieder dit lijstje nog wel aanvullen, het is slechts 
een summiere opsomming. 
 
Hoe dan ook, we zitten sinds begin december opnieuw in een 
‘amateursport lockdown’. Want zo mag je het verbod dat het kabinet 
heeft uitgevaardigd om na 17.00 uur te mogen trainen toch wel 
noemen. Jammer dat de amateursport opnieuw niet wordt gezien als 
gezondmaker. Sterker nog, premier Mark Rutte vond dat het reizen in 
de avonduren tot te veel contacten leidde, waarmee hij indirect de 
amateursport als coronaverspreider betitelde. 
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Gelukkig mag er overdag nog worden getraind en gesport, dus met 
enige vindingrijkheid kan vooral de jeugd nog gewoon trainen en 
voetballen. En voor de COVS Eindhoven niet onbelangrijk: de 
zondagtraining is weer heringevoerd, dus we kunnen onze conditie 
op peil houden. Vooruit dan, op naar een hopelijk soepel verlopende 
tweede seizoenshelft. 
 
Uw mijmeraar ter plaatse 
 

 

Feest bij onze collega’s in Den Bosch 
 
Eind vorige maand was het precies 95 jaar geleden dat in Den Bosch 
een belangenclub door en voor scheidsrechters werd opgericht. Bijna 
een eeuw na dato zijn haar intenties niet veranderd, zo laat ze in een 
‘toostbericht’ weten. De club heeft alle reden trots te zijn, want in 
tegenstelling tot de landelijke tendens ziet de Bossche COVS het 
aantal leden juist stijgen, zelfs onder de jeugd. Vanaf de redactietafel: 
van harte proficiat, collega’s. 
 

 

Even lachen 
 
Alle bruiloftsgasten zitten in de kerk op de huwelijksinzegening te 
wachten. De bruid loopt nerveus heen en weer, om de haverklap 
naar de deur kijkend of de bruidegom niet in aantocht is. Na een 
kwartier vraagt de pastoor aan de bruid: “Waar blijft hij toch?” Het 
antwoord van de vuurrode vrouw: “Eh, ik denk dat hij alsnog kaartjes 
voor die wedstrijd heeft weten te bemachtigen.” 
 
Uit: 101 voetbalgekke voetbalmoppen. Uitgeverij: Deltas. ISBN: 90-243-8326-9. 
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Vers gras tussen de regels 
 
Geschiedenis profvoetbal opnieuw geboekstaafd 
 
Kun je in één boek de complete geschiedenis van het profvoetbal 
proppen? Net als in de vorige Arbitraal begin ik met deze vraag. 
Opnieuw is het Nederlands voetbal namelijk in kaart gebracht. 
Zodanig zelfs dat alle andere voetbalboeken overbodig zijn, vindt 
Pierre van Hooijdonk van ‘De canon van het Nederlandse voetbal’.  
 
Enigszins overdreven, maar de vijftig vensters, waarvoor de 
samenstellers hebben gekozen, bieden wel een afgewogen doorsnee 
van wat de voetballerij zoal heeft voortgebracht. Een leek zal zich 
misschien wel afvragen waarom op de achterflap tussen de namen 
van huidige en voormalige voetballers en trainers Mart Smeets en 
Meindert Talma worden genoemd. 
 
Zo onlogisch is dat niet. Smeets was weliswaar 
basketbalinternational, maar mede dank zij hem is Studio Sport 
‘groot’ geworden, al heb ik hem nooit als een groot voetballiefhebber 
gezien. Het is vooral Smeets die in het hoofdstuk over ‘met het bord 
op schoot’ aan het woord komt. Talma dan? Hij is misschien wel de 
meest verrassende en onbekende figurant in het boek vol goede 
teksten, foto’s en trivia. De Groningse muzikant en tekstschrijver 
bezingt op ‘Minna’ diverse (oud-)voetballers. Onder hen Humphrey 
Mijnals, de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands 
elftal (zie ‘Voetbalgedachten gedicht’ elders in dit blad). Over hem en 
zijn navolgers (denk aan Denzel Dumfries, Ruud Gullit, Donyell Malen 
en Georginio Wijnaldum) gaat het artikel ‘Een avonturier uit 
Moengo’. Maar helaas ook over het verderfelijke racisme. 
 
In deze canon mogen twee PSV-kanonnen natuurlijk niet ontbreken.  
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Coen Dillen, wiens 43 treffers in één seizoen ondanks allerlei  
pogingen (van bijvoorbeeld Georgios Giakoumakis) voor de 
eeuwigheid blijven staan, én uiteraard Skiete Willy van der Kuijlen, de 
eredivisietopscorer aller tijden.  
 
Het voetbalmuseum met vijftig zalen is opgezet door vijf 
gerenommeerde voetbaljournalisten. Drie ervan werken voor de 
Volkskrant; de andere twee voor Het Parool en (uiteraard) Voetbal 
International. Opvallend geen inbreng dus van De Telegraaf en het 
Algemeen Dagblad, die de sport- en daarmee ook 
voetbaljournalistiek toch van diverse injecties hebben voorzien. 
 
Wie er ook over voetbal schreef, aan ‘serieuze’ auteurs als Harry 
Mulisch was het allemaal niet besteed. Terecht is het dedain voor de 
voetbalschrijverij en vooral voor boeken over deze belangrijkste 
bijzaak van het leven minder geworden. Ook deze canon draagt 
hieraan bij, omdat de vaak persoonlijke bijdragen van de 
doorgewinterde, maar nog lang niet uitgebluste clubvolgers boeiend 
zijn opgesteld en, nogmaals, een brede en lezenswaardige kijk op de 
voetballerij bieden. In de (enige) zaal die aan de scheidsrechter is 
gewijd, wordt het verzetsverleden van Leo Horn gememoreerd. Björn 
Kuipers (in dit boek genoemd als onze beste arbiter ooit) komt er 
echter wat karig vanaf. 
 
Natuurlijk komen de diverse grote successen, van ook de 
Oranjeleeuwinnen, voorbij, maar er wordt ook stil gestaan bij allerlei 
vormen van het noodlot die de voetballerij hebben getroffen, zoals 
het drama rondom Ajacied Abdelhak Nouri, de in de dop geknakte 
carrière van Willy Dullens en het neerstorten van een SLM-toestel in 
1989. Zie het als een eerbetoon. 
De canon van het Nederlandse voetbal. Diverse auteurs. Uitgeverij: Vesper Publishing. Prijs: 24,94 euro. 
ISBN: 978-90-83166-1-0 

 
Hans Janssen 
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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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Zoals de ouden floten… 
 
Peter Gans is in 1937 geboren in Noordwijk aan Zee. Na de lagere 
school volgde hij een opleiding aan de HBS in Leiden. 
 
Hij was voetbalscheidsrechter in het professionele circuit vanaf 1971. 
Van 1975 tot 1983 floot hij in de Eredivisie. In die acht seizoenen trok 
hij slechts één keer rood. Gans daarover: ”Je loste alles op met een 
enkel woord of een geintje." Eén van onze leden, Gerard Geurds, 
heeft hem een aantal keren van dichtbij meegemaakt. Zo was de 
Eindhovenaar scheidsrechter bij de interland, in 1980, tussen de 
landenploegen van de toenmalige DDR en CCCP (Oost-Duitsland en 
Rusland). Geurds werd gesecondeerd door Gans én zijn stadgenoot 
Ignace van Swieten. 
 
Toen Gans 47 werd, moest hij vanwege de toenmalige leeftijdsgrens 
in het betaald voetbal stoppen. Vervolgens werd hij nog enkele jaren 
door de UEFA aangesteld als coach voor jonge scheidsrechters uit 
andere landen. 
 
Gans had het ooit in een wedstrijd Feyenoord - AZ ’67 aan de stok 
met Willem van Hanegem. Die was het niet bepaald eens met de 
arbiter en met onvervalste Rotterdamse humor beet hij de ref toe: 
“Gans, als jij zo slecht blijft fluiten dan haal jij de kerst niet”. Michel 
van Egmond kreeg met een verwijzing naar deze opmerking eens de 
lachers op zijn hand, zie:  
https://www.youtube.com/watch?v=FZNXsNhiUU8 
 
Met de opmerkingen van de ‘Kromme’ was een mooie traditie 
geboren. Zo’n beetje elk jaar rond de kerst werden daarna voor Gans 
varianten bedacht als: “Gans, ik vreet je op.” Of: “Tot vanavond bij 
het eten, Gans.” Enig gevoel voor humor kan het ‘mikpunt’ niet  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FZNXsNhiUU8
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worden ontzegd. Hij maakte er zelf ook wel eens grappen over. 
 
Vanwege zijn werk verhuisde Gans diverse keren. In 1963 naar 
Zwolle, in 1980 naar Ridderkerk en in 1984 naar Sneek. In het 
dagelijks leven werkte hij eerst bij Unilever en later bij 
FrieslandCampina. Bij laatstgenoemd bedrijf werkte hij tot aan zijn 
pensioen in 1999 en vervulde hij diverse managementfuncties in 
verkoop en marketing. Gans, sinds 2012 weduwnaar, deed in 2018 
een poging om in de gemeenteraad van Albrandswaard te worden 
gekozen. Zijn partij, de PvdA, kreeg slechts één zetel en die ging aan 
hem voorbij. Tegenwoordig woont de nu 84-jarige Peter Gans in 
Rhoon, dat ligt in deze Zuid-Hollandse gemeente. 
 
Jos Halmans 
 
 

 
Peter Gans (vierde van rechts) vóór DDR - CCCP. Foto is van Gerard 
Geurds, die naast Peter staat. 
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Voetbalgedachten gedicht 
 

Minna 
 

Toen het voetbal in Nederland werd betaald 
werden er ook Surinamers gehaald. 

Ik werd gekocht door Elinkwijk. 
14duizend gulden tekengeld, voelde me rijk. 
Met de boot uit Paramaribo, 16 dagen varen 

en 16 dagen zeeziek op de woelige baren. 
Mijn vrouw en kinderen had ik achtergelaten. 
Ik telde de dagen tot we weer samen waren. 

 
Minna, Minna, Minna, Minna, Minna, Minna, Minna 

 
In een wedstrijd tegen Bulgarije 

was ik de eerste zwarte speler in Oranje. 
Op een beroemde foto van die wedstrijd 

hing ik horizontaal. 
Hoog in de lucht voor een sierlijke omhaal. 

 
(…) 

Iemand schreeuwde heel hard: 
‘Plak een postzegel van 15 cent op zijn gat 

en stuur hem terug naar Suriname.’ 
Ik was geschokt, in de kleedkamer kwamen de tranen. 

 
 
Het lied over Humphrey ‘Minna’ Mijnals is geschreven door Meindert 
Talma en staat op zijn gelijknamige album. Luister en kijk: 
https://www.youtube.com/watch?v=uygZgib_Cgg. De Groninger 
bezingt op het album ook Memphis Depay, Wim van Hanegem, 
Frenkie de Jong en Arjen Robben. Zie ook de boekrecensie in dit blad. 

https://www.youtube.com/watch?v=uygZgib_Cgg
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Scheidsrechters in de media 
 
De morgenstond heeft croissant eh goud in de mond. Dat moeten 
diverse clubs in ons land hebben gedacht nadat het kabinet op het 
ongezonde idee was gekomen om (onder meer) het sporten na 17.00 
uur aan banden te leggen. 
 
Er moe(s)t immers wel, voor en na een aangepast ontbijt, getraind 
worden voor die ene wedstrijd die hopelijk gespeeld kon worden. 
Daarom werden op diverse plekken in het land oefeningen 
afgewerkt, die normaal gesproken in de avonduren tot de nodige 
inspiratie en transpiratie zouden leiden. Maar ja, wat is 
tegenwoordig, in deze roerige coronatijden, nog wel normaal? 
Voetballen, bij de amateurs althans, al weken niet meer, want de 
winterstop is helaas vervroegd van start gegaan en het is nog maar 
de vraag wanneer er weer kan worden afgetrapt. “Ik ben bang dat we 
niet voor maart, april kunnen beginnen. Het zou zuur zijn als de 
competitie weer niet wordt afgemaakt”, zei Tijs Aben, aanvoerder 
van Constantia (Wanroij), in De Gelderlander. 
 
En dus ging er begin deze maand bijvoorbeeld een streep door 
Olympia ’18 – Volharding, een derby in het Land van Cuijk, die op 
papier altijd goed is voor een volle bak in Boxmeer. Pech voor de 
spelers, de scheidsrechter die hiervoor was aangesteld én de 
aanhang van de twee rivalen. En voor de penningmeester van de 
thuisclub? Ja en nee. Als de wedstrijd door was gegaan, dan had die 
voor lege tribunes gespeeld moeten worden en had het streektreffen 
eigenlijk alleen maar geld gekost. Maar nu het duel is afgelast en 
later mogelijk wel kan worden gespeeld, hoopt de Boxmeerse 
‘schatbewaker’ dat corona tegen die tijd geen spelbreker meer is. In 
dat geval zullen horden voetbalfans naar het sportpark trekken.  
 
Eigenlijk geldt bovenstaande voor elke wedstrijd in en buiten onze  
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provincie waar eerder deze maand noodgedwongen een streep 
doorheen ging, al trekt het ene duel natuurlijk meer publiek dan het 
andere. Voordat de KNVB dit salomonsoordeel velde, kon er in het 
sinterklaasweekend toch nog gevoetbald worden. Door clubs die dat 
wilden en mochten, al maakten opvallend weinig clubs hiervan 
gebruik. Die hebben in 2022 geen recht van spreken als ze met een 
overladen programma te maken krijgen. Er zijn clubs die pas een 
derde van het aantal competitiewedstrijden achter de rug hebben. 
 
Je zou denken dat spelers die op 4 of 5 december wel in actie 
kwamen, hiermee blij waren. En toch liep het na de wedstrijd tussen 
RBC en TSC (Oosterhout) compleet uit de hand. Volgens BN De Stem 
vielen er rake klappen in de catacomben van het sportpark in 
Roosendaal. De dienstdoende scheidsrechter maakte de knokpartij 
van dichtbij mee en deelde drie rode kaarten uit. 
 
Een columnist van deze krant nam het in zijn wekelijkse bijdrage op 
voor dé scheidsrechter. Volgens hem geven profvoetballers met hun 
gedrag “amateurvoetballers het idee dat de firma List&Bedrog de 
baas is op het veld. En dat de scheidsrechter er alleen maar is om je 
verbale agressie op los te laten. Een arbiter die teveel kaarten 
uitdeelt, voelt de wedstrijd niet aan. Ammehoela! Voetbal is een 
gebrek aan respect en opvoeding aan het worden.” 
 
De krant voor West-Brabant haalde ook reacties bij de COVS. Roel  
van der Werff, voorzitter van de afdeling Waalwijk, constateert een 
gebrek aan respect voor de scheidsrechter in het algemeen. Zijn 
collega in Den Bosch, Timo  van der Velden, laat in het Brabants 
Dagblad opnemen dat clubscheidsrechters ook een vergoeding 
moeten krijgen én dat de COVS én verenigingen qua begeleiding een 
verantwoordelijkheid hebben. 
 
Hans Janssen 
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We started our life so innocent but got lost somewhere on the way 
 

Limburg: eigenzinnig stukske kalknagel van 
Holland (2) 
 
Deel 1, dat in de vorige Arbitraal verscheen, ging over de zware 
Limburgse bevalling om in het Koninkrijk der Nederlanden te 
integreren. 
 
Het is ongeveer een halve generatie geleden, dat Limburg met 
landjepik een deel van voetballend Noord-Brabant inpikte. Wel of 
niet vrijwillig is mij onbekend, want de landelijke voetbalbond heeft 
het pikmes geworpen en de herverdeling aan de districten opgelegd. 
Het oosten van Noord-Brabant werd ingelijfd. Van klein naar groot, 
van kalknagel naar grote teen, dat is andere koek dan slechts een 
kalknagel te zijn in het lichaam van Nederland. De Euroboom staat in 
Nieuwstadt in bloei. 
 
De Brabantse arbiter kreeg Limburg in zijn wedstrijdpakket en de 
Limburgse arbiter Brabant. Er was geen vrije arbitrale fluitkeuze. 
Inburgeren dus en voor de Brabander verlimburgeren. Geld voor een 
verlimburgeringscursus lag niet in Nieuwstadt klaar. En een 
woordenboek Limburgs kallen was niet op de markt verkrijgbaar. Een 
aantal collega’s zijn gestopt, omdat ze niet wensten te 
verlimburgeren. Er was er een die een bloedhekel aan 
Limburgers had. Misschien nog wel meer dan 
Limburgs Kuifblondje aan moslims. Trouwens, is het 
niet grappig, dat Venloos Trots de Koran een 
achterlijke godsdienst noemt, terwijl een onderzoeker 
beweert dat Limburg de achterlijkste provincie van 
Nederland is. De pot verwijt de ketel, dat hij zwart ziet 
als een mijnwerker. Eigen volk eerst speelt niet alleen 
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af buiten de landsgrenzen. Het zit in ieder van ons. Mijn kinderen zijn 
belangrijker dan de uwe. Daar begint de scheiding tussen mijn en 
dijn.  
 
Verlimburgeren tegen heug en meug? Onbekend maakt onbemind. 
Het is dan van belang om het onbekende bemind te maken. Ziet u 
Kuifblondje al in innige omhelzing met een boerkadraagster? Hij geeft 
en zij doet haar sluier af. Dit in het kader van dat God en Allah (God is 
Allah en Allah is God) samenvallen in onbaatzuchtige Liefde. 
 
Ik beken, bij vrije keuze was ik in Brabant gebleven. Die zuinige 
Zeeuwse kleiaardappelkoppen nam ik dan voor lief. Alleen al, omdat 
een wedstrijd fluiten in Breskens meer oplevert dan een in Zitterd. 
Ook de Zeeuw zit in mij. Een andere reden lag op het sportieve vlak. 
Het voetbalniveau in Maasdal is minder ontwikkeld dan in Brabant. 
En de rapportage in vooral het zuiden van Limburg is een drama. 
Negatief en met een blik alsof het kolengruis op de zwartkijkers 
vastgeplakt zit. Reeds voor de herverdeling meldden arbiters zich uit 
de rest van Nederland af, wanneer ze in Limburg werden aangesteld. 
Je wilt toch niet door Sjeng een oor aangenaaid worden.  
 
Geen vrije keuze, dus ik moest wel verlimburgeren. Het ging me 
moeilijk af om in een armoedige volkswijk Limburgs in Zitterd te kalle. 
Ik wilde een goede beurt bij de hoogblonde vrouw van de voorzitter 
maken en zei: “Was biste e piske.” “Det meinste neet”, was haar 
terechte achterdochtige antwoord. En de voorzitter bestelde snel een 
bok. Daar zat ik met mijn boks vol. “Goojendag.” En ik droop met 
mijn staart tussen de benen af. Ik hoorde nog murmelen: 
“Broabandiet.” Nee, integreren, dat doen we niet in een notendop. 
 
In één van mijn eerste Limburgse wedstrijden riep een toeschouwer 
me “boetelender” toe. “Wè?”  Dat ging boven zijn Limburgse klak. 
Humor had hij wel: “A petatte komme oët.” En hij wees naar mijn  
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zwarte sokken.  
 
Ik kan niet beoordelen hoe het is om tussen Limburgers te wonen. Ik 
heb geen idee, of een ‘boetelender’ geaccepteerd wordt. Verhalen… 
Wel heb ik in bestuurskamers ervaren dat je soms, vanwege het 
onderlinge zijige gezang, wordt buitengesloten. En wellicht is dit 
meestal niet zo bedoeld. Je hoort weleens dat Limburgers het achter 
de ellebogen hebben. En dat kan bijna niet anders gezien hun 
langdurige integratiegeschiedenis. Ongetwijfeld, maar wat zit er 
achter de ellebogen van de Brabander? Wilhelmus van Nassouwe 
met de ellebogen door de mouwen.  
 
Huichelachtigheid ben ik ook in Brabant tegengekomen. 
Bijvoorbeeld: beloven en niet doen. En achter mijn rug om klagen bij 
de Bond. En onder druk van een club van een wedstrijd worden 
gehaald. Een vlaggende collega werd door een leider en een speler 
gemolesteerd. De schijnheilige en smerige leugenachtige 
slijmerigheid voor de tuchtcommissie van spelers en bestuur was 
walgelijk. De Brabantse tegenstander wilde zich niet branden en 
bleef lafhartig thuis. Dat is ook een deel van het goede Brabantse 
leven. Wel vraag ik me af, of een Limburgse rapporteur een 
Limburgse arbiter voortrekt? Laten we het maar houden op mijn 
achterdocht. En in Brabant? 
 
In het zuiden gaat de beuk er nog wel eens in en zeiveren kunnen ze 
ook in de nagelrand van Nederland. Toch heb ik een aantal fijne 
ervaringen gehad in dat sjoenste stukske Holland. Graven in mijn 
geheugen is niet mijn sterkste kant. Een paar herinneringen. Na 
afloop van een wedstrijd bij Limburgse kampjongens kreeg ik een 
Limburgse vlaai mee om nog na te genieten. En een keer werd me 
ongevraagd een tosti voor onderweg in de knuist gedrukt. In 
Maastricht arriveerde ik een keer pas een kwartier voor de wedstrijd 
en een bestuurslid bracht in het kleedlokaal een mooi opgediend  
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kannetje met koffie met iets lekkers. En een bestuurslid dat begon te 
huilen, toen we het over onze dementerende vaders hadden. 
 
Zou ik terug willen naar Zuid 1? De geldwolf in me zegt ja. Om die 
reden mogen ze me zelfs naar het verre noorden sturen. Een keer 
fluiten tussen die Friese stijfkoppen trekt me wel. Het lijkt me groots 
om devoot het Friese volkslied mee te zingen. Het is toch wel 
komisch, dat Heerenveen al die buitenlanders plechtig in de rij laat 
staan om met het Friese volkslied om de oren te worden geslagen. 
Wellicht moeten die contractspelers in de winter leren klûnen. En in 
het spelershome is een glas Friese vlagmelk een verplicht onderdeel 
van het ontbijt. Wiens brood men eet… Fries roggebrood. Gezond 
voor al die allochtonen. Het is prima om in mijn slokop op vier 
banden naar Mergelland te tuffen. Dat stukske Holland, dat begrensd 
wordt door de Maas, de Geul en de Gulp. Ik ben wel nieuwsgierig, 
wat er achter de Gulp ligt te sluimeren. 
 
Lezer, ik verzoek u  om in het kader van de integratie van de 
Brabantse arbiter met onze Limburgse medeburgers plechtig te gaan 
staan en mee te zingen met Wie sjoan os Limburg is (tekst van Harry 
Bordon, 1954): 
 
Es de klanke van aovondklok 
Weer juub’lend es muziek 
Euver os Limburgs lendje goan 
 
Dan veule veer os riek 
En door de aovondzon besjtroald 
Kniele keenjer veur ’t kruus 
Dat-ste allein in Limburg nog 
Langs eed’re Zandjweg zuus 
 
Wie sjoen os Limburg is 
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Begrip toch neemes 
Allein de zuuderling 
Dae Limburg leef is 
Want do’or de jaore heen 
Blif Limburg onbetwis 
’t stojkske Nederland 
Dat ’t sjoenste-n-is 
 
Want do’or de joare heen 
Blif Limburg onbetwis 
’t stojkske Nederland 
Dat ’t sjoenste-n-is 
 
Es ein zilvrig lintje-n-is de Maas 
Door berg en bosj omzuimp 
Woo eed’re zuuderling dae in 
De vraemde-n-is van druimp 
Want velt ’t laave soms nest met 
En zeuks-ste nog get gelok  
Blief aeven in gedacht sjtoan 
En dink aan Limburg trok 
 
Om er geen genoeg van te krijgen herhaling van couplet twee en drie. 
 
So where are all the lost children? 
They ‘re coming home to stay this time 
 
Engelse 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  
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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  ACTIVITEITENAGENDA  
 
   Tot nader bericht vervallen vanwege corona alle    
   activiteiten. Inclusief de zondagochtendtrainingen. 
 
   Vooralsnog staat alleen de bowlingavond op 4 februari op de  
   rol, maar ook dat is onder voorbehoud. Hou je mail in de  
   gaten en uiteraard www.covseindhoven.nl. 
 
 

 
 
 

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

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)
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Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 
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Nationaal 
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Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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