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                 ‘Zakken in formatie’ 

 
                 

  ‘Blijf gefocust op het zakken in formatie’ 
Trainerstaal is niet altijd een traktatie 
Zouden de spelers hem wel begrijpen 

Of denken ze, laat maar kletsen, die leipe 
 

Wij kiezen voor toegankelijke taal 
En een voor iedereen helder Arbitraal 

Met ervaringen van collega’s op de velden 
En nog veel meer wat we willen melden 

 
Mocht je/u toch wat raars tegenkomen 

Mail of bel met ons, je hoeft niet te schromen 
Variatie is ook ditmaal ons toverwoord 

Lees met plezier en zegt het voort 
 

De hoofdredactie zal er blij mee zijn 
En voelt zich dan even een Sint in het klein 

 
 
 
 



 2 

 
 

Van de voorzitter 
  
Eerst even een korte terugblik op de afgelopen periode. Ik doe dat 
met een dubbel gevoel: we proberen veel voor onze leden te 
organiseren en te betekenen, maar de respons is soms beperkt. We 
weten dat het een veel voorkomend probleem is bij veel 
verenigingen. Maar dan vraag je je toch af waar de behoefte ligt. 
  
De Rabo ClubSupport actie laat ons een mooie opbrengst van 265,68 
euro zien. Toch denken we dat er nog meer in zit en dus hopen we 
volgend jaar op meer stemmen. Ook was medio november de 
jaarlijks terugkerende bowlingavond. Met vijf bestuursleden en vier 
andere leden helaas geen heel grote opkomst, mede door de 
afzegging van vijf personen. Op 14 november heeft de 
seniorencommissie weer een geslaagd uitje naar DAF georganiseerd. 
Het is natuurlijk leuk om te zien dat onze (met name oudere) leden 

gezellig met elkaar op pad gaan.  
 
Ten slotte zien we de laatste weken wat minder 
deelnemers op de trainingen. Dat heeft diverse 
redenen, maar het blijft in mijn ogen vreemd dat veel 
scheidsrechters niet de gezamenlijke trainingen 
bezoeken. Het is niet alleen zeer goed en belangrijk 

voor de conditie. De gevarieerde trainingen van onze trainer Hans 
Moonen zijn geheel gericht op de arbeid die we in de wedstrijden 
moeten verrichten. Maar behalve gezelligheid is natuurlijk ook het 
sparren over spelsituaties en ervaringen heel belangrijk. Een oproep 
dus aan eenieder om aan te sluiten bij de trainingen op 
dinsdagavond. 
 
Als we vooruit kijken zien we dat er een drukke periode voor de deur 
staat. Niet alleen in de privésfeer met de december feestmaand en  
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jaarwisseling, maar ook voor onze vereniging. December en met 
name januari zijn altijd maanden waarin voor de leden van COVS 
Eindhoven veel te doen is. Deels mede door de feestdagen, maar ook 
door de winterstop en winterperiode. 
 
Ik zal de agenda kort even doornemen. Allereerst hebben we op 
vrijdag 13 december de altijd gezellige kerstbingo. Ook dit jaar weer 
met mooie prijzen, kortom een leuke avond om te bezoeken. 
Aanvang 20.00 uur. We hopen op een grote opkomst! Na de 
jaarwisseling is eerst op 4 januari het Districtstoernooi Zaalvoetbal in 
het Zeeuwse Kloosterzande. Daarna op dinsdag 7 januari vanaf 20.30 
uur de nieuwjaarsreceptie. Van 10 tot 12 januari is het jaarlijkse 
trainingskamp bij Hotel Guldenberg in Helvoirt. Tijdens het 
trainingskamp is, op zaterdag 11 januari, het arbitragecongres Zuid 1 
van COVS Nederland. Gelukkig is dit ook bij Hotel Guldenberg zodat 
de deelnemers aan het trainingskamp dit goed kunnen combineren. 
Op 21 januari nemen we deel aan een spelregelwedstrijd bij COVS 
Breda. Een week later, op 28 januari, is na de training de jaarlijkse 
“boerenkoolavond” waar we weer kunnen genieten van de 
boerenkool uit eigen tuin van Ad Bierens! 
 
Lees over al deze activiteiten verderop in deze Arbitraal, maar 
raadpleeg ook geregeld onze website,  Facebook en de mail. Ik hoop 
vele van jullie tijdens één of meer van de activiteiten te mogen 
begroeten! 
 
Dan sluit ik wederom af met jullie fijne wedstrijden toe te wensen. Of 
het nu is als (assistent)scheidsrechter, in een andere functie of als 
toeschouwer: we moeten allemaal kunnen genieten van het mooie 
spelletje voetbal.  
 
Jeroen Quinten 
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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         
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De wedstrijd waar ik was (52) 
 
September 2019. Een heerlijk koelfriszonnige zondagochtend. Na de 
extreme hitte van de zomer, was dit een bijzonder aangename 
voetbaldag. Aldus toog ik op mijn tien jaar oude Batavusfiets (nee, 
geen e-bike) naar ‘Valkenswert’. Alwaar ik nog net op tijd was om 
Henk van Bekkum en Kylian Walthuis tijdens hun warming-up, 
veldinspectie en wedstrijdformulier-controle te betrappen. En 
natuurlijk om nog even een praatje te maken. 
 
Beiden hadden de leiding bij een bekerwedstrijd. Maar de loting had 
‘ut twidde’ en ‘ut derde’ van de blauw-gele voetbalgrootmacht uit 
Valkenswaard geen geluk gebracht. Valkenswaard 2 moest tegen 
Reserve hoofdklasser Heeze 2 aantreden en reserve derdeklasser 
Valkenswaard 3 trof het zo mogelijk nog slechter, namelijk tegen ook 
al een Reserve hoofdklasser, EFC 2. Welnu, het zou me benieuwen, 
want ja, je weet maar nooit. Anders gezegd: “Ge wit oit noit nie.” 
 
Kylian had er al meteen goed het tempo in, waar Henk wat 
bedachtzamer was en zich op basis van zijn routine makkelijk tussen 
de spelers bewoog. Beiden waren echter zeer resoluut in hun manier 
van fluiten en dit kwam de wedstrijden zeker ten goede. Want de 
valkuil om wat meer toe te gaan laten naarmate het krachtsverschil 
ook in de score tot uiting komt, is natuurlijk levensgroot. Of 
levensdiep, zo je wilt. 
 
Aanvankelijk ging het nog redelijk gelijk op, hoewel met name EFC 2 
er vervolgens geen gras over liet groeien. De gasten leidden 
halverwege de eerste helft al met 0-4. Heeze 2 kwam wat moeizamer 
op gang, maar gaandeweg was het ook hier duidelijk dat ook deze 
bezoekende formatie zich niet wilde laten verrassen door een  
tegenstander die twee klassen lager acteerde. Zo kon het gebeuren 
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dat Heeze 2 met een 0-3 en EFC 2 al met 0-6 voorsprong gingen 
rusten. 
 
In de tweede helft gebeurde er in de wedstrijd van Kylian niet meer 
zo bar veel. Of het moest zijn dat Valkenswaard 2 met tien man 
kwam te staan. Nee, niet vanwege een rode kaart, maar omdat het 
team door de wisselspelers was. Dus uiteindelijk lijdzaam moest 
toezien dat Heeze 2 deze man-meer-situatie goed wist uit te buiten. 
Kylian bracht de wedstrijd zonder problemen tot een goed einde. 
Eindstand: 0-5. 
 
Bij de wedstrijd van Henk was het in het begin van de tweede helft 
plotseling de omgekeerde wereld. EFC 2 schakelde vijf tandjes terug 
en Valkenswaard 3 vijf tandjes bij. En zie daar, binnen een kwartier 
ging het van 0-6 naar 2-6. Zou het dan toch? Nee, de droom van de 
thuisclub spatte snel uiteen, de trainer van EFC 2 stelde even verbaal  
 
 

orde op zaken en zag zijn 
team uiteindelijk met een 3-
9 zege van het veld stappen. 
 
 
Na afloop nog een praatje 
en na een korte evaluatie 
toog ik weer huiswaarts. Een 
leuke middag om eens een 
keer twee COVS-leden in 
actie te zien. En dat deden 
ze beiden prima! 
 
 
Foto en tekst: Jos Halmans. 



 7 

 
Alex van den Boomen bowlingkoning 2019 
 
Vrijdagavond 8 november, je zou zeggen een doodnormale 
vrijdagavond zoals altijd. Maar niets blijkt minder waar… vanavond 
staat de traditionele bowlingwedstrijd van COVS Eindhoven op het 
programma. Ook dit jaar wordt er op de Vijfkamplaan bij 
Megabowling Woensel gestreden om de felbegeerde trofee.  
 
We gaan van start met negen deelnemers, weer wat minder dan 
vorig jaar. Helaas is het een trend dat we met steeds meer 
activiteiten de deelnemers af zien nemen. Onze voorzitter maakte er 
ook al gewag van. Graag zouden we dit als bestuur anders zien, kom 
gezellig naar de activiteiten toe! Als we dit allemaal doen, houden we 
COVS Eindhoven levend(ig). En we kunnen laten zien dat we met 
plezier kunnen presteren, zoals tijdens de bowlingavond.  
 
Op twee banen wordt bepaald wie er met de prijs naar huis toe zal 
gaan. Al snel blijkt dat dit jaar de strijd zal gaan tussen Ron 
Ramaekers, Alex van den Boomen en Henk van Bekkum. De rest doet 
wel z’n best, maar kan niet tippen aan deze giganten op de 
bowlingvloer.  
 
Op het eerste gezicht lijkt Ron te gaan winnen. Met een voorsprong 
gaat hij richting het einde van de wedstrijd, maar dan blijkt dat hij 
aan het einde te weinig punten gooit. Zo zou Henk de laatste twee 
beurten enkel nog wat punten te hoeven sprokkelen om te winnen. 
Op dat moment slaat bij hem de stress toe en gaat Henk net als zijn 
favoriete club tegen ‘The Spurs’ in de slotfase onderuit. De lachende 
derde hierdoor is Alex, die solide de laatste beurten blijft presteren 
en zich de bowlingkoning van 2019 mag noemen! 
                                                           (Lees verder op pagina 9.) 
 



 8  



 9 

 
Tot slot wil ik wel nog even een speciale vermelding voor Ron: hij 
gooide (buiten de puntentelling om) een score van 194! Chapeau, 
keurig gedaan! 
 
Eindstand bowling 2019: 1. Alex 259, 2. Henk 255, 3.Ron 238, 4. Tim 
207, 5. Nico 197, 6. Jeroen 186,7. Lennart 180, 8. Bas 171, 9. Anton 
132. 
 
Lennart Geertsen 
 
 

 
 
Alex van den Boomen (derde van rechts) lijkt zich klaar te maken voor 
de greep naar de macht (foto: Jeroen Quinten). 
 
 



 10 

 

Langs de velden 
 
45 procent van de spelers in de eredivisie heeft niet de Nederlandse 
nationaliteit. Is dat niet een beetje veel? Krijgt hier de Nederlandse 
jeugd nog wel een kans door te dringen tot de top? Ik vrees van niet. 
Echte goede spelertjes zullen het wel  halen, maar te veel potentiële 
aanwinsten worden in het buitenland gekocht voor heel veel geld.  
 
Ajax speelt hier een grote rol in om later deze spelers door te 
verkopen voor het dubbele. Geld stinkt, zal ik dan maar zeggen. De 
top in Europa is nog veel groter, heeft meer mogelijkheden en daar 
behoort Ajax dan zeker nog niet toe. Is de club op de goede weg, 
vraag ik me dan af? Nee dus, geef de talentjes kans op jullie o zo een 
goede voetbalschool waar goede mensen weggejaagd werden, 
omdat die de jeugd leerden voetballen. Jammer voor de talentjes. 
Trots mag Ajax zijn op de poen die de club heeft, maar ze heeft 
hierdoor wel de jeugd verwaarloosd. 
 
PSV deed hetzelfde jaren geleden, maar toentertijd waren de 
bedragen die ermee gemoeid gingen, nog niet zo extreem hoog. En 
bovendien, bij PSV krijgen ze wel de kans. Al zitten ze nu in een dipje, 
omdat er een eigenwijze trainer voor de troepen staat. Waarom 
meer dan drie buitenlanders opnemen in de hoofdmacht? Dat is toch 
niet goed voor het Nederlands voetbal? Bovendien: scouts hoeven 
dan geen lange reizen meer te maken om talentjes te zoeken. Scheelt 
hotelkosten. Hier in Nederland lopen er ook wel rond hoor. Al met al 
scheelt het bij grote clubs ook in de begroting waar miljoenen euro’s 
in omgaan. 
 
Over de VAR is weer gemopperd wat logisch is, want ik blijf van 
mening dat het niets toevoegt aan het spel. De scheidsrechter blijft 
eindverantwoordelijk. Vroeger werd het getolereerd dat hij ook een  
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mens is en foutjes mag maken. Ik weet wel: er staan miljarden op het 
spel en een teen kan miljoenen schelen op de bankrekening van een 
club, maar zoals het nu is mag de VAR en niet de scheidsrechter daar 
over beslissen. Zullen er in de toekomst nog scheidsrechters te 
vinden zijn die dit aandurven om zulke belangrijke beslissingen te 
nemen in het spel? Als je return van Ajax tegen Chelsea nog weet te 
herinneren: hier had de VAR moeten ingrijpen volgens spelers en de 
trainer van de Amsterdamse club. Sommige supporters beweerden 
zelfs dat de UEFA niet wil dat Ajax iets wint dit seizoen, maar dat gaat 
mij een beetje te ver. De scheidsrechter van dienst handelde in 
Londen juist, hoewel Bas Nijhuis en zijn baas er ook anders over 
dachten. 
 
Wat is er dan juist vraag je je af? Laat dan de VAR beslissen of pas het 
systeem toe dat al langer bestaat in de hockeysport. Geef in ieder 
geval meer duidelijkheid, want zolang de VAR functioneert zoals nu 
het geval is, zullen er discussies blijven bestaan wat niet bevorderlijk 
is voor het voetbalspelletje. 
 
Tot de volgende keer. 
 
De Mol                                               
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Kiek us! 
 
Hé, dacht Henk van Bekkum 
toen hij pas te gast was bij 
RKSV de Weebosch. Dat blad 
ken ik. Dat is Arbitraal. Zo 
willen we het zien: dat ons 
cluborgaan niet alleen bij 
onze leden, maar ook bij 
verenigingen voor het 
grijpen ligt. Om gelezen te 
worden. Om op ideeën te 
komen. Mocht je zelf ook 
iets opvallends hebben 
gefotografeerd: stuur het in  
en het wordt geplaatst. Kiek 
maar, zo simpel kan het zijn. 
 
 

 
 
 

 

 
   
 

 

https://www.covs.nl/
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Technisch weekend met speciaal congres 
 
Ons technisch weekend is al jaren een succesnummer. De komende 
editie belooft gevarieerder dan ooit te worden. Op het 
zaterdagprogramma staat namelijk ‘Hé Scheids…’ofwel het derde 
grote Arbitragecongres, bedoeld voor alle 
scheidsrechtersverenigingen in het KNVB-district Zuid I.  
 
Met niet de minste sprekers, zoals Kevin Blom. De (inter)nationale 
topper gaat het vooral over ‘hands’ hebben. ‘Onze’ Gerrie van Essen  
verzorgt een workshop over mentale weerbaarheid en dat is de 
fluitende politieagent (of andersom) wel toevertrouwd. Een andere 
profcollega, Rob Dieperink, zal eveneens tekst en uitleg geven.  
 
Verder is er uiteraard aandacht voor spelregels (door kampioen 
Rotterdam) en  een informatiemarkt, waar je van alles te weten kunt 
komen over de KNVB, de COVS, ERIMA Sportkleding, headsets en 
dergelijke. Ook dit jaar is er de uitreiking van de Gouden 
Scheidsrechtersfluit. De organisatie van het evenement berust bij het 
bestuur van de landelijke COVS en het is uiteraard allemaal te doen in 
hotel Guldenberg, aan de Guldenberg in Helvoirt.  
 
Voor de duidelijkheid: aanmelden voor het congres staat los van het 
technisch weekend. Maar de COVS-leden die zich al hebben 
opgegeven voor het technisch weekend (wat overigens nog steeds 
kan), slaan dus twee vliegen in één klap. Mocht je denken dat het 
congres ten koste gaat van een training: nee hoor. Hans Moonen laat 
ons al op vrijdagavond in het zweet werken. 
  
knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=14173629 
is de link waarmee je je kunt aanmelden. Er is plaats voor 330 (!) 
personen. 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=14173629
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        Specialist op het gebied van: 
  

                   - Pensioenregeling 
                   - AOW-leeftijd 
                   - Lijfrente  

                       - Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

          
 Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 

         AOW-leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen 
         tijdens de trainingsavonden. 
         (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
         Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet 
         meer te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies 
         maand. 
         (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
         inboedel, opstal enz.) 
 
         Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
         Daverveld, in bezit van volledige vergunningen voor   
         pensioenadvies:  
  
         040-2427429 – 0636104698 en 
       w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 

 

 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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Bezoek DAF Museum een mooi slot 
 
Veertien uitjes heeft de seniorencommissie georganiseerd dit jaar. 
Gemiddeld deden er veertien leden en/of partner aan mee. De 
laatste van 2019 was op 14 november in het vernieuwde DAF 
Museum en dat bezoek trok twintig belangstellenden. De 
gereedschappen en materialen die bewaard zijn gebleven, riepen bij 
velen van hen nostalgische gevoelens op. Zo lag er de originele 
leenovereenkomst van 10.000 guldens waarmee Hub en Wim van 
Doorne hun ‘fabriekje’ van aanhangwagens begonnen. De basis was 
gelegd voor het huidige DAF-concern. Uiteraard vergaapte ons clubje 
zich ook aan de eerste Dafjes 600, net als aan de één miljoenste 
personenauto die door het bedrijf is gemaakt, diverse race- en 
rallywagens, trucks en zelfs ‘koninklijke’ strandwagens. 
 

 

 
Dit verslag werd mede mogelijk dank zij Ad Bierens en Anton Bogers. 
Meer info op covseindhoven.nl. 
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COVS sluit ook dit jaar af met kerstbingo 
 
Of er ditmaal wel een kalkoen in de levensmiddelenmand zit? Dat 
zullen we nog wel eens zien. Maar het wordt 13 december 
ongetwijfeld weer een leuke avond in ons clubhuis. Stipt om acht uur 
wordt het eerste nummer afgelezen van onze jaarlijkse kerstbingo.  

 
Iedereen is van harte welkom en 
aanmelden is niet nodig. Voor deze 
bingo bestaat altijd wel 
belangstelling. Wat wil je: per plankje 
betaal je 2 euro en hiermee maak je 
kans op mooie prijzen en vooral de 

hoofdprijs: de goed gevulde levensmiddelenmand.  
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Voetbalgedachten gedicht 

 
Voetbal-hymne 

 
 

O Spel, dat hoofd en hart der knapen vult, 
Die dagelijks ’t gedaas der krant verslinden, 

In hartstocht, die geen smaak voor ’t hoog’re duldt, 
Dat menschen beesten maakt, en zienden blinden – 

 
 

Hoort, hoe het plebs uit rauwe kelen brult, 
Terwijl het aan ’t afzichtlijk schouwspel smult, 
Als daar een horde woestaards en ontzinden 

In ’t schunnig schop-werk vuile vreugde vinden... 
 
 

Ziet, hoe des lichaams schoonste lijn zich kronkelt, 
De pees zich opbolt als een boos gezwel, 

Wijl ’t oog van een onheil’gen vuurgloed fonkelt... 
 
 

Ja, duizendwerf vervloekt zij ’t voetbalspel, 
Waarbij bedrogen wordt, gewed, gekonkeld... 

Voort! vuige voetbalbende – vaar ter hel! 
 
 

Uit: ‘Ruize-rijmen’ (1922) van Charivarius, pseudoniem van Gerard 
Nolst Trenité (1870-1946). 
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Ook racisme in het amateurvoetbal 
 
Scheidsrechter Laurens Gerrets werd op 17 november 
gecomplimenteerd, omdat hij het had aangedurfd (…) de wedstrijd in 
de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior tijdelijk 
stil te leggen. Aanleiding voor zijn besluit, na een klein half uur, 
waren racistische opmerkingen aan het adres van Ahmad Mendes 
Moreira, de donkere spits van de Rotterdamse ploeg.  
 
Het duel werd uitgespeeld, Moreira wist zelfs nog te scoren, maar het 
onacceptabele gedrag van een deel van de Bossche aanhang 
beheerste dagenlang de media in binnen- én buitenland. Iedereen 
had het erover: op de velden, bij de koffieautomaat, in de talkshows, 
hét praatpodium van ons land (de Tweede Kamer) en de kranten. 
 
Waar het duel in De Vliert werd hervat, daar hield arbiter René de 
Loos het begin november na 70 minuten voor gezien. Hij leidde de 
ontmoeting tussen de eerste elftallen van de amateurvoetbalclubs 
Venray en Wilhelmina ’08 en had het treffen al eens stilgelegd. 
Placide Avouzoa Nkoh, aanvaller van de Weerter formatie, werd 
bestookt met oerwoudgeluiden. De Kameroense spits verliet huilend 
het veld. Net als in Den Bosch, schijnt ook de trainer van Venray zich 
niet handig te hebben uitgedrukt. ‘De Wieën was het decor van 
rauwe rassenhaat, maar de coach vond het vooral vervelend dat zijn 
ploegje op dat moment voor stond’ (De Limburger).  
 
Bij SIOL in Katwijk kunnen ze er ook over meepraten. In april zocht 
voorzitter Rob Hoffmann de publiciteit nadat spelers van zijn 
hoofdmacht niet voor het eerst waren beschimpt vanwege hun  
(donkere) uiterlijk. Hij riep iedereen op niet meer weg te kijken en  
er iets van te zeggen. 
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Bleef de KNVB toen volgens hem in gebreke, steun kreeg zijn club wel 
na een onderzoek dat de bond had ingesteld nadat scheidsrechter 
Jan Tielen het duel tussen de standaardteams van SIOL en Juliana Mill 
had gestaakt. Het was Tielen zelf, die ophef veroorzaakte door de 
gekleurde spelers van de thuisclub te vergelijken met ‘tien kleine 
negertjes.’ En zich nadien niet meer op zijn gemak voelde. Op het 
veld, in de bestuurskamer en zelfs in een brief aan beide clubs en de 
KNVB bood de arbiter zijn excuses aan, maar het kwaad was al 
geschied. Beide clubs gingen vrijuit; Tielen moet ‘boeten’ 
 

 
Foto: Omroep Brabant 
 
Blauw-Wit’81 – Waspik werd al stopgezet, nog voordat in deze derby 
in De Moer de bal was gaan rollen. Ook hier speelde kleur een rol, zij 
het om een andere reden. Volgens het Brabants Dagblad leken de 
tenues te veel op elkaar: de zwarte shirtjes van Waspik en de 
donkerblauwe van Blauw-Wit’81. Waspik weigerde het uittenue van 
de thuisclub aan te trekken, omdat daar het logo van de 
tegenstander op stond. In Waspik een ander tricot halen, dat zagen 
de gasten evenmin zitten. Oplossing zou kunnen zijn dat de blauw-
witten hun eigen uittenue zouden aantrekken. De naam van de 
nieuwe sponsor stond er echter nog niet op. Volgens de regels moet 
een uitspelend team zich aanpassen wanneer er tenuetwijfel is. 
 
Hans Janssen 
 



 22 

 

 

 

Begeleiding 
 
Het lontje van het waxinelichtje brandt. Het vlammetje wekt de 
schijn, dat hij altijd zal blijven branden. Het vuur als symbool van 
eenheid en verbondenheid. De vlam als verbindingsvuur tussen 
hemel en aarde. Mijn acupuncturiste spoorde me aan om in de 
vroege ochtend achter een bord warme havermoutpap te gaan zitten 
en een kaarsje aan te steken. Ik sputterde nog tegen, want ik ben 
geen hogere sferenmaker. Eerder had ze haar gouden naalden 
geslepen en in mijn lichaam gestoken. Ik dacht aan een liedje van Neil 
Young: “I’ve seen the needle and the damage done/ A little part of it 
in everyone/ But every junkie’s like a settin’ sun.” 
 
 “Nee, ik ben niet depressief, alleen maar moe, zo 
moe, dat ik mijn lichaam door het matras wil 
drukken.” Ze glimlachte en noemde zich mijn spiegel. 
Ik zag me al in haar vervloeien. Is liefde immers niet 
overgave? En overgeven, dat kost me zoveel moeite. 
De laatste druppel gal haal ik uit mijn tenen. 
Verlossingspijn met Pain Of Salvation in de song 
Silent Gold: “Take my body/ make it holy// Baby 
wrap me in your silent gold/ Let the saddest story be untold// God is 
what we do now.” De levensvlam van tekstschrijver Daniel Gildenlöw 
heeft, na maandenlange strijd, een vleesetende bacterie verslagen. 
We gaan weer terug naar het vlammetje in zijn lied In The Passing 
Light Of Day: “Better burn out they say/ Than fade away/ Some 
candles last an hour/ And others one full day// But I, I wanna be like 
the sun/ That steady flame burns on…”  
 
Ik kijk in het vlammetje. Gedachten en gevoelens zijn vrij en brengen 
me naar Utrecht, waar ik een dagje doelloos slenter in afwachting 
van een optreden van Jethro Tull ter gelegenheid van het 51-jarige  
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jubileum van deze band om Ian Anderson (72!) het lijflied van 
scheidsrechters te zien fluiten: “Get ready for the Whistler/ I whistle  
along on the seventh day.” Helaas stond de song niet op het 
repertoire. Wel de populaire song over de zwerver Aqualung: “Sitting 
on a park bench/ eying little girls with bad intent/ Snot is running 
down his nose/ greasy fingers smearing shabby clothes// Sun 
streaking cold/ An old man wandering lonely/ Taking time/ The only 
way he knows.” Een paar uur eerder heb ik langdurig op afstand naar 
een zwerver gekeken. Voorbijgangers keken weg en negeerden hem. 
Zelf keek de zwerver de voorbijgangers ook niet aan, net alsof hij de 
verwachting op een praatje opgegeven had. Ik heb geen poging 
ondernomen hem te benaderen. Heb ik de Messias gemist?  
 
Ik kijk opnieuw in de vlam. Het onlangs ontvangen 
begeleidingsrapport wappert voor mijn ogen. De vlam erin. Nee, dan 
doe ik de aardige begeleider tekort. Wie weet hoe lang hij over het 
uitwerken van het rapport heeft gedaan? Het beslaat zes pagina’s. En 
bevat acht hoofdstukken en twintig vragen. Tis me wa. Het lijkt erop, 
dat een begeleidingsrapport in elkaar gezet wordt, zoals een trekpop 
met armen, benen, romp en hoofd. De som van de onderdelen maakt 
de scheids. De begeleider benoemde, dat ik vooral met mijn 
vriendelijkheid de wedstrijd tot een goed einde weet te brengen. Zou 
het? Er was een verschil in beleving. Mij gaat het om de hoofdlijnen 
en de begeleider lette op de details. Bijvoorbeeld: bij een 
overduidelijke hoekschop of inworp toon ik dit niet aan met een 
armgebaar en de begeleider acht dit voor de duidelijkheid van 
belang. Ik geef alleen duidelijkheid, wanneer dat nodig is, zoals na 
een duel of als spelers daar om vragen. Hetzelfde geldt voor het 
fluitsignaal, het bespelen van de fluit. De begeleider bedoelt, dat je 
bij een lichte overtreding de fluit zachtjes bespeelt en bij een harde 
de overtreder laat schrikken met een fluitsignaal van minstens 80 
decibel. De begeleider had nog de impertinente vraag wat voor een 
fluit ik heb. Nee, het ligt niet aan mijn vosfluit.  
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Er lag een wezenlijk verschil in interpretatie van de overtredingen. De 
begeleider zag een aantal rijp voor een kaart en ik vond er geen een 
nodig. Ik leg de grens van het toelaatbare vrij hoog. En als detaillist 
benoemde hij de minuten. Het was een verzuim, dat de seconden 
niet vermeld werden. Zuivere waarneming blijkt geen gemakkelijke 
klus. Zelfs het klinisch oog van de VAR ziet het lang niet altijd helder. 
Toch lijkt me, dat de waarnemingspositie van de arbiter dikwijls beter 
is dan die van de begeleider. De ideale waarnemingspositie is 
loodrecht op de situatie. Op 30 meter afstand zie je de overtreding in 
een hoek van 90 graden beter dan op 10 meter afstand met zicht op 
de rug van een speler. Mijn begeleider zat een groot deel van de 
wedstrijd achter de goal. Dit deed hij, omdat hij last had van de zon. 
Zou hij vandaaruit een zuiverder waarneming hebben dan ik? Daar 
komt bij, dat ik geneigd ben om niet te fluiten voor een overtreding, 
wanneer ik dit niet geconstateerd heb. Daar loop ik het risico mee 
dat de wedstrijd verhardt. Soms komen spelers in een wedstrijd 
verhaal halen en ik zeg dan dat hij mogelijk gelijk heeft, maar dat ik 
niet fluit voor iets wat ik niet waargenomen heb. De begeleider 
schreef, dat door het niet tonen van gele kaarten de wedstrijd niet is 
geëscaleerd. Kun je het ook omdraaien, dat de wedstrijd escaleert bij 
het tonen van veel kaarten?  
 
Het volgen en positie kiezen. Dan kies ik eerder voor het laatste met 
als gevolg, dat ik niet vlak op de situatie zit. Dat komt mede doordat 
ik een redelijke conditie heb, maar niet zo goed om er als Stan 
Teuben bovenop te zitten. Bij corners sta ik vaak  binnen het 
strafschopgebied. Ik volgde het begeleidingsadvies in de tweede helft 
op om de achterlijn te pakken in het verlengde van de verticale lijn 
van het doelgebied. De waarneming of een bal de doellijn gepasseerd 
heeft, heeft de voorkeur boven het dichter bij de situatie zijn bij een 
counter. Het nadeel hiervan bleek bij een doelpunt. Een aanvaller 
stond bij een corner voor de keeper bij de eerste paal. De bal ging in 
het doel. Door mijn positie op de achterlijn kon ik niet zien, of er een  
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overtreding door de aanvaller op de keeper werd gemaakt. Wanneer 
ik in het strafschopgebied gestaan zou hebben, zou ik een beter zicht 
gehad hebben op de situatie. Ik stond volgens de begeleider goed en 
kon het niet goed zien. Om het cruijffiaans te zeggen: elk voordeel 
hep zun nadeel. 
 
Vorige week volgde ik het advies van de begeleider op om bij corners 
de achterlijn te nemen. De bal werd na een corner 60 meter naar 
voren getrapt en vervolgens werd de aanvaller net binnen of buiten 
het 16-metergebied neergelegd. Dit was voor mij onmogelijk om 
waar te nemen. Had ik in het strafschopgebied gestaan, dan was ik 15 
meter dichter bij de situatie geweest, mogelijk voldoende voor een 
goede waarneming. 
 
Nog een gedetailleerd adviesvoorbeeld: bij elke aftrap zou het beter 
zijn om positie in te nemen op een kruispunt van 10 meter vanaf de 
zijlijn en 5 meter vanaf de middenlijn op de helft van het aftrappende 
team. Op deze manier is de SR sneller ter plaatse in voorwaartse 
beweging en scheelt dit weer enkele meters rennen. De SR stond nu 
ergens rond de middencirkel op 8 à 9 meter vanuit de middenlijn. 
Mijn tegenwerping: en als de bal niet voorwaarts wordt gespeeld? 
Duizelt het u met al dit theoretisch gezever? 
 
Samenvattend waren mijn positieve punten: Vriendelijkheid. Streeft 
naar harmonie. Coachbaar/staat open voor feedback. Ziet wat er 
gebeurt en oordeelt meestal goed. Punten ter verbetering: vaker 
korter volgen. Fluitsignaal en gebruik van armsignalen. Dwingender 
optreden indien gewenst. Coachbaar wil zeggen dat ik de visie van de 
begeleider opvolg, zoals ik gedaan heb bij corners. Dat ik meestal 
goed oordeel is in tegenspraak met het oordeel van de begeleider 
over de niet gegeven gele kaarten. Vaker korter volgen: gezien het 
veelvuldig overslaan van het middenveld vaak niet haalbaar. 
Bovendien ben ik als bejaarde scheids met een redelijk goede  
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conditie niet zo snel als een 20-jarige. Ik moet dus op zijn cruijffiaans 
slim lopen. Fluitsignaal en gebruik van armsignalen. M.i. alleen 
noodzakelijk als de wedstrijd en de situatie er om vraagt. Dwingender 
optreden indien gewenst. Dat is een verschil in beleving. Op een 
opstootje na was het een sportieve wedstrijd. De begeleider had 
gemist, dat ik de trainer verwittigde dat een speler solliciteerde naar 
geel en vervolgens wisselde de trainer die speler. Dit kon de 
begeleider niet weten, want hij bevond zich niet in de ideale 
waarnemingssituatie tussen de dug-outs. Daar heb je zonder tribune 
het beste totaaloverzicht en hoor je reacties van de bank op de 
leiding. 
 
Ik vroeg de begeleider naar zijn motivatie om te gaan begeleiden. Het 
frappeerde me dat hij antwoordde, dat hij door het begeleiden een 
betere scheidsrechter wil worden. Hij wil dus van mijn zwakke en 
sterke eigenschappen leren. Ik heb geen enkel moreel bezwaar tegen 
zijn motivatie. De begeleider heeft tijd voor mij vrij gemaakt en dat 
weet ik, ondanks de verschillen, te waarderen.  
Paul Gielen, scheidsrechter en begeleider, wonende aan de overkant 
van ons stulpje, vroeg mij, of ik begeleider wil worden. Nee, dank je 
de koekoek. Ik heb geen zin om ellenlange begeleidingsrapporten te 
schrijven. Informeel begeleiden wil ik wel met het accent op 
persoonlijke aandacht. Het schrijven van rapporten, daar raak ik niet 
van opgewonden. 
 
Het papkind heeft de havermout op en blaast het vlammetje uit. 
 
Jur Wijsman                           
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com 
 
 
 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com


 27 

 

  

 

  
 
 

   ACTIVITEITENAGENDA  
      
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.     
 
   Kerstbingo, 13 december: 20.00-23.00 uur. Opgave kan nog. 
 
   2020: 
 
   Nieuwjaarsreceptie, 7 januari: na afloop training. 
 
   Technisch weekend, 10, 11 en 12 januari: Helvoirt. Opgave  
   kan nog. 
 
   Scheidsrechterscongres, 11 januari: Helvoirt. Opgave kan nog. 
 
   Boerenkoolavond, 28 januari: na afloop training. 
 
   Algemene ledenvergadering, 16 maart: 20.00 uur, stukken 
   vanaf 19.30 uur ter inzage. 
 
   Paasbingo, 27 maart: 20.00 uur. 
 
   Finale spelregelkampioenschap Zuid I, 3 april: 20.00 uur. 
   
   Pubquiz, 17 april: 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  
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelmann          06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, Sjaak Verheijen,                                         
              André Werrelmann en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

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

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-
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Hotel Eindhoven
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