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  45e JAARGANG, NUMMER 2 – MAART/APRIL 2020 
 

        
          
     
          Blijf gezond 
             
          Coronastop, lenteslaap. Hoe je het ook noemen wil: 
                de tijd waarin we verkeren sinds het uitbreken van 
                het coronavirus kent haar weerga niet. De hele wereld 
                lijkt hierdoor te zijn geïnfecteerd. Duizenden mensen  
                zijn er al aan overleden en alleen met vergaande 
                maatregelen moet het (hopelijk) mogelijk zijn om de 
                gevolgen enigszins te beperken.  
 
                Ondertussen zijn tal van activiteiten en evenementen 
                voor korte tijd of definitief stilgelegd, waaronder de  
                (amateur)voetbalcompetitie. Ons speeltje! 
 
                Maar wij van Arbitraal laten ons niet kisten. Bovendien 
                kunnen we mede dank zij onze huisdrukker onze  
                voorzitter laten reageren op het laatste nieuws. We  
                sluiten af met jullie meer dan ooit een goede  
                gezondheid te wensen! 
                  
                De hoofdredactie   
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Van de voorzitter            
 
Voor de derde keer ga ik zitten om mijn voorwoord te schrijven. De 
eerste keren  waren de coronamaatregelen die ook voor ons 
gevolgen hebben nog beperkt tot 31 maart, daarna tot 1 juni. En nu 
zit het voetbalseizoen er helemaal op.  
 
Het is een rare tijd. Als ik het betrek op de belangrijkste bijzaak van 
het leven, voetbal, dan kan ik zeggen dat ik flinke afkickverschijnselen 
begin te ervaren. Samen met het sporten van de kinderen vallen er 
sowieso drie trainingsavonden leeg in mijn agenda, los van de 
vergaderingen en andere verplichtingen, om maar te zwijgen over 
het weekend. Zaterdag geen voetbal en waterpolo met de jongens en 
zondag zelf geen wedstrijd. Normaal gesproken zou je zeggen dat het 
wel lekker is, even geen sport en wat tijd over, maar nu is er behalve 
het sporten weinig alternatief en slaat bij mij de verveling snel toe. Zo 
zie je maar dat, in mijn geval, voetbal en sporten een groot gedeelte 
van mijn agenda beheersen. Ik heb deze keer dan ook voldoende stof 
om een stuk te schrijven, al kan het helaas maar over één onderwerp 
gaan: de coronacrisis. De coronacrisis raakt ons allemaal en beheerst 
op dit moment ons aller levens. Je kunt geen tv aanzetten, krant 
openslaan of internetpagina openen of het gaat over de coronacrisis.  
 
In eerste instantie was ook ik sceptisch: waar maken we ons druk om. 
Een griepje, daar kom ik meestal wel mee weg dacht ik en ach, als ik 
wel ziek word, dan ben ik sterk genoeg om weer snel fit te zijn. 
Inmiddels heb ik door alle berichtgeving mijn visie bijgesteld en kun 
je niet voorzichtig genoeg zijn. De beslissing van ons bestuur om de 
trainingen en alle activiteiten (tijdelijk) te stoppen was overigens snel 
genomen. We kunnen wel eigenwijs zeggen dat het ons niet 
overkomt en het allemaal wel meevalt, maar ik wil het niet op mijn 
geweten hebben dat mensen tijdens één van onze activiteiten het  
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virus op zouden kunnen lopen. 
 
De jaarvergadering zullen we op een later (nader te bepalen) tijdstip 
laten plaatsvinden, andere activiteiten als de paasbingo en de 
pubquiz zijn (vooralsnog) afgelast. We gaan kijken of we die ook 
alsnog gaan inhalen, al ben ik bang dat we nog lang met deze crisis en 
de naweeën ervan zullen zitten. We mogen blij zijn wanneer we op 
tijd met het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
 
Tot 16 maart geen voetbal in alleen Brabant werd al snel 31 maart  
heel Nederland, daarna het sluiten van de scholen, horeca en 
kinderdagverblijven tot ten minste 6 april. En nu zijn de meeste 
maatregelen verlengd tot 1 juni en heeft de KNVB besloten dat het 
seizoen voor de amateurs beëindigd is en dat het seizoen niet telt. 
Geen kampioenen, geen degradanten, geen winnaars, enkel  
verliezers! Nu komen veel vragen boven: wat doen we met de 
ranglijst? Gaat er voor de scheidsrechters promotie/degradatie 
plaatsvinden of beginnen we volgend seizoen in dezelfde groep? 
Allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden. COVS 
Nederland is met de KNVB in gesprek. Volgens mij zijn er maar een 
paar mogelijkheden. Of de ranglijst die onlangs gepubliceerd is, 
wordt definitief gemaakt en op basis hiervan komt een nieuwe 
indeling. Of het hele seizoen wordt ongeldig verklaard, waarna we 
volgend seizoen op dezelfde basis van start gaan. Ik verwacht dat ook 
wij scheidsrechters in dezelfde groep op nul beginnen. 
 
Maar ach, hoe belangrijk is voetbal nu? Het enige wat we kunnen 
doen is hopen dat we goed gezond blijven en opgelucht kunnen 
terugkijken op een periode waar we van geleerd hebben. Ik ben er 
van overtuigd dat we hier sterk uit gaan komen. Daarom wens ik 
iedereen toe gezond te blijven en zorg goed voor jezelf en je naasten! 
  
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 (55) 
 
Daar zaten we dan, Jur en ik. Hoog en droog op de overdekte 
zittribune aan de lange zijde van het Jan Louwers Stadion aan de 
Aalsterweg. Het thuisbastion van de blauwwitte helden, van FC 
Eindhoven dus. Tegenwoordig bescheiden, maar nog altijd 
springlevend meedraaiend in de Eerste Divisie. Ja, ik weet het, 
inmiddels is de naam ‘Eerste Divisie’ al diverse keren veranderd, 
tegenwoordig heeft het iets met keukenkampioenen te maken. Hoe 
dan ook, het was er die avond goed toeven. Samen met maar liefst 
ongeveer vierduizend anderen. FC Eindhoven had een sponsor weten 
te strikken die ervoor had gezorgd dat de entree gratis was. 
 
Mijn mede-columnist van ons onvolprezen clubblad Arbitraal, Jur 
Wijsman, had overigens hoe dan ook al voor kaartjes gezorgd. Dus 
gingen we er eens goed voor zitten. Maar niet nadat we eerst eens 
even hadden bijgepraat over de ‘tijden van weleer’. Over het FC 
Eindhoven van 1975, toen uitkomend in de Eredivisie. Over het oude 
stadion, plaats biedend aan 18.000 toeschouwers. Over die 
vermaledijde sintelbaan en de rijen kassa’s. Ja, we werden even ‘OK 
boomers’, wegzwijmelend in het verleden, ons doordrenkend met 
nostalgie, gelardeerd met ‘vroeger-was-alles-beter’ anekdotes. 
 
20.00 uur. De arbiter van dienst fluit voor het begin van de wedstrijd. 
Er staat een piepjong arbitraal trio op het veld en dat zou die avond 
maar op weinig fouten kunnen worden betrapt. Hoewel Jur met zijn 
blauwwitte bril een strafschopmoment tegen zijn cluppie natuurlijk 
anders zag. De waarnemers, coaches en begeleiders konden hoe dan 
ook terugzien op een prima prestatie van hun pupillen. 
 
Dat kon Eindhoven-trainer Ernie Brandts, voormalig verdediger van 
PSV en het Nederlands elftal (hij speelde in 1978 in Oranje, dat toen  
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Fans van FC Eindhoven, wachtend op wat hun club, tegen TOP Oss, 
boven het hoofd hangt (boven). 
 
Uitzinnig is de reactie van de aanhang van FCE: de nederlaag in het 
eigen Jan Louwers Stadion is afgewend (beneden). 
 
De foto’s zijn van de Facebookpagina van FC Eindhoven. 
 

 
  



 7 

 
 
met 3-1 de WK-finale in en tegen Argentinië verloor), de eerste 86 
minuten niet van zijn manschappen zeggen. Het was zogezegd huilen 
met de pet op. De TOPpers uit Oss lieten het balletje soepel in de 
eigen gelederen rondgaan en voordat Eindhoven het wist, stond FC 
Oss met 0-2 voor. Volgens mij waren dat ook de enige twee keren dat 
Eindhovens keeper Ruud Swinkels de bal aanraakte en evenzovele 
keren uit het net kon vissen.  
 
Het gemor op de tribunes werd hier en daar gaandeweg de eerste 
helft duidelijk hoorbaar, de supportersgroep ‘Ultra’s’ kreeg het 
enthousiasme ook al niet aangewakkerd en de spelers deelden 
unaniem in de malaise. Gelukkig, het was rust, tijd om de eerste helft 
eens de revue te laten passeren. Daarbij terzijde gestaan door mijn 
andere buurman die een vroegere speler van Tongelre bleek te zijn 
met wie ik als speler van Woensel de degens nog wel eens had 
gekruist in de toen beladen en altijd drukbezochte Eindhovense 
stadsderby’s. 
 
De tweede helft dan. Iedereen die dacht dat de bordjes zouden 
worden verhangen, dat Eindhoven uit een ander vaatje zou tappen, 
dat de donderspeech van Brandts vruchten zou hebben afgeworpen, 
dat het publiek er eens goed achter zou gaan staan, nou, die kwam 
bedrogen uit. Eindhoven leek niet bij machte om een deuk in een 
pakje boter te schoppen en de ouderen onder het publiek lieten nog 
eens horen dat Eindhoven vroeger echt de club van het volk was. Het 
‘Werken, nondeju’ schalde van de tribunes. Zo rond de 80e minuut 
vroeg ik aan Jur of ik mijn geld terug kon krijgen en de eerste 
supporters togen al teleurgesteld huiswaarts. 
 
Ha, ja, dat hadden ze nou net niet moeten doen. Want wat is het 
soms toch met wedstrijden die opeens kantelen, met de wonderen 
die de wereld nog niet uit zijn, met die geheimzinnige krachten die  
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opeens over spelers kunnen neerdalen en die bij hun niet meer  
vermoede oerkrachten losmaken. Want opeens voltrok zich voor 
onze ogen het wonder van de wederopstanding van Eindhoven. Het 
werd 1-2 in de 86e en 2-2 in de 90e minuut. En Eindhoven had nog 
gewonnen, ware het niet dat een van richting veranderd schot net 
langs de verkeerde kant van de paal ging. Waarna de scheids affloot 
en de spelers het uitzinnige en dankbare publiek met een heuse 
halve ereronde bedankte. En Jur en ik tevreden huiswaarts keerden.  
 
Wat een avond werd het dan toch nog. 
 
Jos Halmans 
 
 
 

 

 
  

 



 9 

 
De wedstrijd waar ik was (55a) 
 
Ik  speel voor leentjebuur bij collega Jos. Om u niet te misleiden gaat 
het om de wedstrijd waar ik ook was. Niets gemeenschappelijks is 
ons vreemd. De taxi wilde wel voor komen rijden, maar Jos prefereert 
het stalen ros. Stipt op tijd, zoals het een scheidsrechter betaamt, 
troffen we elkaar voor de poort van de blauwwitte voetbaltempel.  
 
Onze ballerina Rosa was verhinderd en Jos nam haar identiteit aan en 
met rode koontjes van schuldbesef gaf het infrarode sein 
toestemming om het voetbalwalhalla te betreden. Kennelijk zagen 
we er vertrouwenwekkend uit, want handtastelijkheden op zoek naar 
een verborgen wapen bleven ons bespaard. En Jos had nog wel een 
bed violen in zijn hand. Waarschijnlijk zag de beveiliger hem eerder 
voor een boekenwurm aan dan voor een boekenwerper.   
 
Inderdaad spraken we van tijden van weleer. In ons beiden schuilt 
het gemeenschappelijke van nostalgisch zwijmelen. We zagen spelers 
uit de jaren zeventig voorbijkomen. Uit de kortstondige periode, dat 
wij twee jaren in de eredivisie speelden, zoals Hans Bleijenberg, Willy 
‘de duivenmelker’ Senders, Kina ‘kindje’ Schalks, het kampschoffie, 
dat tijdens een wedstrijd de schoen van Ajacied Piet Keizer de tribune 
ingooide. De deftige Hagenese arbiter Leo van der Kroft kende hem 
en riep: “Handen thuis Schalks.” En niet te vergeten technicus 
Lambert Kreekels. Die Krekel herkent u, trouwe leesfan van onze Jos.  
 
Snuffel nummer 3-2019 maar eens uit de vergeetdoos op. En geniet 
van de schop van onze Jos onder de kont van Kreekels. Nee, Jos is 
niet zo braaf als hij er uitziet. Jos was een verdienstelijke voetballer 
van zijn overleden kluppie RKSV Woensel. Het Woenselse bloed 
kroop van vader naar zoon. 
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Vroeger was alles beter, maar tevens is vroeger dood en tegelijkertijd 
springlevend. Dus zitten we hoog en droog in het Jan Louwers 
Stadion. Jan Louwers verkocht voor zijn voetbalperiode worsten. Van 
worstenverkoper tot miljonair. De horeca-groothandel Sligro was van 
hem. Met EVV Eindhoven werd hij in 1954 landskampioen. Mijn 
inmiddels overleden voormalige buurman vertelde, dat hij bij het 
Nederlands elftal was uitgenodigd en een oefening moest nadoen. Hij 
kon vertrekken na de opmerking: “Willen jullie mij voetballen leren?  
Jullie kunnen van mij leren.”  

 
Mooie vondst, Jos, ‘TOPpers’. Ongetwijfeld een knipoog naar de drie 
Jees van dit blad.  Een vondst van onze hoofdredacteur Hans Janssen.  
 
Het was huilen zonder pet op. Je wilde immers niet voor joker zitten 
met een blauwwit petje op. De ossenkoppen hadden een  
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handbalverdediging gevormd. Zelfs het jonge talent Kaj de Rooij, 
oorspronkelijk van  Wilhelmina Boys, kon niet imponeren. En de  
scheids hielp ook niet mee door een schouderduw met een 
strafschop te honoreren. De VAR leed aan de solidariteitskwaal. De 
VAR volgt de scheids, waar hij dwaalt. In straattaal: de VAR kruipt in 
zijn hol. Weg met de VAR, leve het voetbal.  
 

 
 
Mooi, Jos, dat je zo positief over het arbitrale trio denkt. Jammer, dat 
onze Koninklijke mijn verzoek om begeleiding van jou niet heeft 
ingewilligd vanwege het standpunt, dat bij twee geloven op één 
kussen de duivel er tussen slaapt. Geen duivel gezien. 
 
We zaten broederlijk, hoog en droog, naast elkaar. Zelfs het 
coronavirus kon ons niet scheiden. Ik beken, ik was geremd in mijn 
uitlatingen. Ik wilde geen slechte indruk op je maken door mij te 
laten gaan. Ik lijd vaak aan schijnfatsoen. Soms komt het verborgene 
uit de kast. Onlangs nam Rosa, stiekem, een filmpje van me op, 
waarin ik verontwaardigd opsta en tegen de scheids schreeuwde: 
“Doe eens normaal!”  Ooit een normaal mens ontmoet?  
 
Inderdaad, het venijn zat in de staart. Het onverwachte in het voetbal 
maakt de sport boeiend. Als epigoon van je, Jos: “Wat een avond 
werd het toch.” 
 
Jur Wijsman 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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Langs de velden 
 
Nederland op slot, ongekende tijden zijn aangebroken. Scholen op 
slot. Kroegen zijn dicht. Biertje alleen nog thuis. Noodplannen 
worden gemaakt. Kortom, we zitten in een crisis en voor hoe lang is 
moeilijk te voorspellen. De regering kan nu tonen wat ze waard is, 
maar ik denk dat we er als nuchtere Nederlanders wel uit komen. 
 
Nu het voetbal. Helaas moeten we het komende zomer zonder het EK 
doen. De Europese bond heeft zijn wijze mannen aan het werk gezet 
om dit vraagstuk op te lossen. De tijd begon namelijk te dringen. Er is 
voor uitstel gekozen. De hervatting van de competitie is nog onzeker. 
  
Dan wat anders over het voetbal in ons land. Volgens Edwin van der 
Sar, de algemeen directeur van Ajax, moet zijn club haar huishouding 
op peil houden. Ik zou niet weten waar hij die onzin vandaan haalt. 
Het is de rijkste club van Nederland. Topsalarissen worden uitbetaald 
aan de spelers en nog blijft hij zeiken over de centen. Ook is Ajax van 
plan om weer Nederlandse clubs leeg te kopen om het elftal sterker 
te maken. Ik weet wel PSV deed dit in het verleden ook, maar in 
Eindhoven zijn ze teruggegaan naar de eigen jeugdafdeling waar veel 
potentie zit. Waarom doet Ajax dit niet? Er zijn er die een kans 
krijgen, maar die nog te licht bevonden worden. Daarom de kleintjes 
pesten om te pronken met ‘wij hebben centen en doen wat we 
willen’. Eredivisieclubs, houdt uw hoofd koel en werk niet mee aan 
die plannen die Ajax heeft. Laat jeugdige talenten rijpen bij hun, 
veelal kleine, clubs waar de druk niet zo hoog is. 
 
Ajax  heeft trouwens weer pas op de plaats moeten maken en is 
zowel uit de Champions als de Europea League geknikkerd. Mooi zo. 
De club heeft het Nederlands voetbal wel weer op de kaart gezet,  
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maar ze hoeft niet te denken dat het door haar beleid komt. Met 
zoveel nationaliteiten kan iedere club in Europa goed presteren - 
hoewel PSV het niet gelukt is, dit keer. 
 
Ten slotte Feyenoord. In het begin van dit seizoen was het niets. 
Dikkie (Advocaat, red.) kwam en de resultaten verbeterden op slag. 
Zelfs de derde plaats is nu een feit. Verkregen dank zij zwoegen en 
ondanks weinig centen. De prestaties gingen vooruit door het 
doorzettingsvermogen en de passie bij de spelers, van wie veel uit 
eigen kweek afkomstig zijn . Hier kunnen Ajax én PSV een puntje aan 
zuigen. Hoe het de komende tijd ook afloopt, het wordt een 
spannende eindstrijd. Laat het beste elftal winnen, al gun ik AZ dit 
keer de hoofdprijs, al moet daar wel voor geknokt worden.  
 
Dit was het voor deze keer.  
  

 
 
 
De Mol           
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Vers gras tussen de regels 
 
Voetbal, waar hebben we het in godsnaam eigenlijk over? Gelukkig 
hebben we de beelden (onlangs werd het EK van 1988 overgedaan 
op tv, hoezo zout in de wonden strooien?) en de boeken nog.  
Zoals Hard gras. In dit artikel verzorgen we zelfs twee recensies, voor 
de prijs van één. Je moet toch wat, als (hoofd)redacteur én lezer van 
dit blad. Er is alle reden voor om in nummer 129 en 130 te duiken. Zo 
viel het ons op dat de selectie waaruit de redactiestaf van dit 
‘voetbaltijdschrift voor lezers’ put, van steeds meer vrouwelijke 
impulsen wordt voorzien.  
 
Met stip op één: Femke van der Laan, de vrouw van Eberhard van der 
Laan, de burgemeester van Amsterdam die in oktober 2017 overleed. 
Ik bewonder haar al vanaf het moment dat ze voor Het Parool 
columns is gaan schrijven. Over het dagelijkse leven, over 
rouwmomenten en haar kinderen  bijvoorbeeld. Ooit was ze zelf nog 
een meisje. Uit die tijd, dat ze nog op de basisschool zat, dateert haar 
verhaal hoe ze zich in een schoolvoetbalteam vol jongens probeerde 
staande te houden. Als enig meisje. Naïef, dromerig en onhandig 
zoals kinderen op die leeftijd kunnen zijn. Geen succes, haar verhaal 
daarentegen wel. 
 
Carolina Trujillo behoort onderhand tot de sterkhouders van Hard 
gras en onderstreept dit met een verhaal over ADO-fans, die ook 
andere bezigheden hebben. Het kweken van wiet met alle gevolgen 
van dien, inclusief bijpassend geweld. De geboren Uruguyaanse 
groeide op in Den Haag en, als voetballiefhebster, ‘dus’ ook met FC 
Den Haag (of ADO). Met ‘De blowende giraffe’ neemt ze ons mee 
naar de Spoorwijk in de Residentie waar iets niet gauw te grof is. 
 
Na vijf jaar ook weer eens een bijdrage van Judith Spiegel. Met als 
boodschap dat er in Qatar veel minder mis is of gaat dan menigeen  
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denkt. Het land is weliswaar nog niet klaar voor de eindronden van 
het WK, eind 2022, maar de vooruitzichten zijn positief. En met de 
misstanden onder arbeidsmigranten valt het mee, ‘hoewel we nog 
moeten zien wat ervan terechtkomt’, voegt Spiegel er kritisch aan 
toe. De universitair hoofddocent kan het zich niet veroorloven een 
kritiekloze en ongenuanceerde beschouwing af te leveren.  
 
Nadeel van Arbitraal en Hard gras kan zijn, journalistiek gezien, dat 
sommige verhalen minder tijdloos zijn en door de actualiteit 
achterhaald. En toch blijft het interessant om het reddingsplan voor 
Feyenoord te lezen dat is bedacht door Sam Planting, in de periode 
dat de ploeg onder trainer Dick Advocaat de weg naar herstel net had 
ingeslagen. Planting had een vooruitziende blik. ‘We missen 
Feyenoord’, stond er op de omslag van de bewuste Hard gras. En zie 
waar ’010’nu staat? Ook de jeugdopleiding van Barcelona wordt in 
het blad aan een beschouwing onderworpen. Simon Kuper maakt 
zich er grote zorgen over, zorgen die na een gesprek(je) met het 
hoofd van deze tak, Patrick Kluivert, eerder zijn toegenomen.  
 
Hans Janssen 
 

Hard gras, nummer 129 en 130/Diverse auteurs/Prijs: 10,95 euro 
ISBN: 97-890-263-474-74 en 97-890-263-516-55  
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Voetbalgedachten gedicht 
 

 
 

Voordeel 
 

hij gaf de voordeelregel status 
door in milaan op 6 mei 1970 

een schotse handsbal te negeren en 
feyenoord de europa cup te laten winnen 

zelfs herman kuiphof zat perplex 
 

hands 
hij maakt hands 

dat moet een penalty zijn 
nee ’t is een goal 

hij laat doorspelen 
en natuurlijk 
zeer terecht 

 
en kindvall scoort 

kindvall scoort 
 

hij wordt op de schouders nu weggedragen 
een geweldige handsbal van gemmell 

en natuurlijk zou het een strafschop zijn geweest 
maar groot gelijk 

 
 
 

Een hommage aan Concetto Lo Bello (1924-1991), door Chris 
Willemsen, uit ‘Dood op de schoen’ 
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Scheidsrechters in de media 
 
Een elleboog geven? Daar krijg je op het voetbalveld een rode kaart 
voor. Toch opperde premier Mark Rutte dit, het lijkt eeuwen geleden, 
als alternatief voor het handen schudden of, nog erger, één of meer 
kussen geven. Voet zoenen noemde Rutte ook als mogelijkheid om te 
voorkomen dat het coronavirus overgebracht zou worden.  
 
Een paardenkus zou in dit verband evenmin kwaad kunnen, maar er 
zijn momenten dat zo’n poging tot toenadering verkeerd uitkomt. De 
doelman van WSC gaf, in een competitiewedstrijd tegen DESK, met 
zijn knie een paardenkus aan een tegenstander. De scheids was 
onverbiddelijk, wees naar de stip en dat leverde de club uit 
Kaatsheuvel de (4-3) winst op, zo lazen we in het Brabants Dagblad. 
 
Het ging om één van de wedstrijden van begin maart, uit de (ja echt) 
laatste speelronde van dit jaar. Onwerkelijk gewoon. Het besluit van 
de KNVB om het seizoen stop te zetten (waarover elders in dit blad 
ook onze voorzitter aan het woord komt), leidde natuurlijk tot tal van 
reacties in de media. Wedstrijdverslagen zullen we er voorlopig niet 
meer aantreffen en da’s jammer, want ‘de media’ brengen echt niet 
alleen negatieve berichten. Zo liet De Gelderlander, toen het nog 
kon, de trainer van HVCH aan het woord nadat zijn 
(vrouwen)voetbalteam met 1-3 van SSS’18 had gewonnen.  ,,We 
hebben zeventien keer alleen voor de keeper gestaan. Dat wordt op 
afwerken trainen.” De oefenmeester werd ook een opmerking over 
het veld ontlokt: “De konijnen zouden er een hernia van krijgen.” 
 
Voor zijn collega van (de mannen van) Someren kon er na de verloren 
wedstrijd tegen Mierlo-Hout geen lachje vanaf. Het was (bijna) 
allemaal de schuld van de scheids van dienst. Dat vrijwel al zijn  
spelers een gele prent hadden ontvangen en dat zijn team een  
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onterechte 2-0 om de oren had gekregen, nadat de bal al over de 
achterlijn was geweest. Schreef de verslaggever van het Eindhovens 
Dagblad. De trainer in die krant: “Vroeger had ik hem aangevlogen, 
maar ik ben door de jaren heen wel wat rustiger geworden. Maar ik 
ben lang niet zo woedend geweest op een scheidsrechter als 
vandaag.” 
 
Eén van onze COVS-collega’s bleef zo’n reactie bespaard. Hij kreeg 
zelfs van iedereen (krant en clubs) complimenten ondanks dat hij vijf 
gele en twee rode kaarten moest uitdelen. Dat gebeurde bij het 
immer beladen RBC – Gastel. Er moesten weliswaar diverse  
brandhaardjes worden geblust, maar het commentaar over de leiding 
liep uiteen van goed tot uitstekend.  
 

 
 
Voorlopig lege voetbalvelden, ook die ‘van ons’… 
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In dit overzicht kunnen we niet om een ander COVS-lid heen en van 
hem noemen we met alle plezier zijn naam: Michael Eijgelsheim uit 
Oirschot. Eind februari mocht hij onverwacht debuteren als 
scheidsrechter in het betaald voetbal. Michael was vierde man bij FC 
Dordrecht – De Graafschap. In de rust kreeg-ie het vriendelijke 
verzoek van Kevin Blom om de fluit over te nemen. En dat deed 
Michael naar ieders tevredenheid. Knap hoor! 
 
Zie: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/Michael-
Eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-Keuken-Kampioen-Divisie-
Dit-nemen-ze-me-niet-af 
 

 
 

Michael Eijgelsheim (foto: AFC). 
 

P.s.: kan met ingang van het nieuwe seizoen het roepen van (krijg de) 
corona ook met rood worden bestraft? 
 
Hans Janssen 
  

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/Michael-Eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-Keuken-Kampioen-Divisie-Dit-nemen-ze-me-niet-af
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/Michael-Eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-Keuken-Kampioen-Divisie-Dit-nemen-ze-me-niet-af
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3160225/Michael-Eijgelsheim-fluit-eerder-dan-verwacht-in-Keuken-Kampioen-Divisie-Dit-nemen-ze-me-niet-af
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  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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Onvoltooid grasduinen 
 
Het is maandagmorgen en het is donker. De uren van de wijzers van 
de klok zijn op een hand te tellen. “Denkend aan de dood kan ik niet 
slapen en niet slapende denk ik aan de dood.” Zegt u het maar. Welke 
dichter citeer ik? Geen wonder, dat het slapen niet lukt. Kunnen 
gedachten gevoelens beïnvloeden? Mijn gedachten gaan sneller dan 
het tweevingerwerk. Ongeduld maakt zich van mij meester, want in 
het donker van de ochtend heb ik allemaal schrijfflitsen en die 
ontsnappen weer door het trage toetsenwerk. Nou ben ik weer kwijt, 
wat ik op wilde schrijven.  
 
Ik  geef me over aan een nieuwe gedachte: Blue 
Monday. Dat is de meest deprimerende dag van het 
jaar en die valt altijd in januari. De dagen zijn nog 
kort, het weer werkt nog niet mee en maandag is de 
eerste werkdag van de week. Van oudsher is de 
maandag wasdag. Een oud hitje van The Easybeats 
schiet door het hoofd: “Monday mornin' feels so bad 
/ Ev'rybody seems to nag me/ Comin' Tuesday I feel 
better/ Even my old man looks good/ Weds’day just don’t go 
/Thursday goes too slow/ I've got Friday on my mind.” Op maandag 
naar vrijdag verlangen, dat is om deprimerend van te worden. The 
Mamas&The Papas zien de maandagzon schijnen: “Monday, Monday, 
so good to me/ Monday mornin', it was all I hoped it would be /But 
Monday mornin', Monday mornin' couldn’t guarantee/ That Monday 
evenin' you would still be here with me.” 
 
Ik ben van gisteren. Daar ga ik naar toe. Zoekende ogen van een oude 
man naar de bestuurskamer van Lierop. Ik hou de deur voor hem 
open. Voor het oog heb ik een goede opvoeding gehad en als 
vertegenwoordiger van onze Koninklijke Bond wordt voorkomend  
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ambassadeurschap op prijs gesteld. De enigszins slordig geklede man 
had een jas aan van voetbalclub SV Grashoek: “Piet Spee.” Het speet 
me niet hem ontmoet te hebben. Piet en ik namen met onze 
woordenvloed de gespreksstof in de bestuurskamer over, waar de 
echtgenote van oud-collega Frans Sijbers, Sylvia, zorgde voor het 
natje en de bitterbal en zich op de achtergrond dienstbaar opstelde.  
Piet was niet van gisteren en hij wist me te vertellen hoeveel jaar 
geleden ik de Grashoekers heb mogen fluiten. Het was niet 
onplezierig, dat Piet stroop om mijn mond smeerde, dat ik een wijs 
man ben. Kunt u goed met complimenten overweg? Mijn antwoord: 
“Sommigen zeggen, je bent niet wijs, man.” Na praatjes de daadjes. 
Me in het stokoude zwarte pak gehesen. Zwart heeft, als ouderwetse 
gezagsdrager, mijn voorkeur. Ondanks de belangen was het een vrij 
sportief duel. Desondanks kon ik het niet laten een gele kaart te 
trekken met een rood randje. Nee, lezer, deze kaart is niet te koop. 
Heerlijk om te mogen dollen met spelers. Een aanvaller kreeg twee 
keer een harde bal op zijn hoofd geschoten en zag sterretjes. “Je laat 
maar weten, wanner het licht uitgaat.” Even later scoorde hij door de 
bal erin te rammen: “Daar gaat je hoofdpijn wel van over.”  
 
Na afloop namen Piet en ik, al keuvelende, opnieuw de 
bestuurskamer in. Observerende blikken van de thuisclub. Sylvia 
dacht er het hare van. Piet: “Ik heb je een punt gegeven.” “Je gaat me 
toch niet voor de gek houden , jongeman.” Vervolgens liet Piet me 
een lijst zien van scheidsrechters, die wedstrijden van zijn kluppie 
hebben geleid met daarachter de punten. “Veuls te hoog Piet.” Piet is 
gastheer voor de scheidsen in Grashoek en kent meer collega’s dan 
ik. Tevens schrijft hij wedstrijdverslagen.  
 
Samen uit, maar niet samen thuis, wel samen naar de parkeerplaats. 
Daar nog wat gebabbeld. Piet is 88 jaar jong. En ik ben 66 jaar 
belegen. Om de mooie reeks aan te vullen: op 22-jarige leeftijd ben ik  
met fluiten begonnen na een cursus gevolgd te hebben bij de  
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voormalig KNIL-militair Sjef Tauran. De aandachtige lezer heeft het 
rekensommetje gemaakt, dat ik er 44 jaar mee speel. Ondanks mijn 
lange haren tot over mijn schouders en een baard als die van 
Sinterklaas had ik een klik met deze militair. Daar keek Sjef doorheen. 
Sjef zag het in mij zitten en ik kreeg al snel wedstrijden boven mijn 
niveau aangesteld. Toen de regeltjesbureaucraten het overnamen, 
was dat verleden tijd. Sjef is in 2001 gestorven, hij werd 74 jaar oud. 
Sjef was een fanatieke scheidsrechter, die met zijn eigenzinnigheid 
veel respect afdwong. Ik las een anekdote, dat Sjef bij het nemen van 
een vrije schop een witte zakdoek tevoorschijn toverde en op de plek 
legde, de speler waarschuwde, waarna hij wist waar de trap 
genomen moest worden. Wellicht heeft dat de voetbalbonden op het 
idee gebracht om met spuitbussen te gaan werken.  
 
Piet, een vrijpostige vraag: “Woon jij alleen? Ik ben alleen en mijn 
hele leven al vrijgezel.” Het was een fluit te ver om hier dieper op in 
te gaan. Het oude otootje van Piet zat onder de stof. Piet is lang van 
stof, maar niet stoffig. Dat bleek uit het wedstrijdverslag. Vakkundig 
geschreven. Piet laat de wind in Lierop waaien en dat ging zonder 
kleerscheuren. Zijn schrijfpoeier gaat los. En bij het doelpunt laat hij 
de bal erin rammen. Hij laat de spelers met het verdiende punt 
jubelen. En uiteraard kan Piet niet meer stuk, wanneer hij de leiding 
uitstekend vindt. Daar gaat mijn fluit van steigeren. Hij citeerde mijn 
uitlating in de bestuurskamer, dat ik twijfelde tussen een gele en een 
rode kaart - voor een speler van Lierop. 
 
De geest is nog lenig als een jongeheer. Nee, Piet zijn leven is nog 
niet voltooid.  Zijn leven is nog grashoekig. Groen als gras. Dat Piet 
nog lang moge grasduinen. En met een Neo-Prog lievelingsband IQ 
zing ik mee: “Home is where the heart lies.”  
 
Jur Wijsman 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  

  

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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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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      ACTIVITEITENAGENDA  
      
    
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur. Bij ter perse gaan  
   van dit nummer was niet bekend wanneer de trainingen worden  
   hervat.    
    
 
   

 
 
 
   Programma seniorencommissie (ovb, over aanmelden volgt nog    
   informatie): 
    
   18 juni: Kasteel Heeze 
   17 september: Nationaal Monument Kamp Vught 
   19 november: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 
  

https://www.covs.nl/
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932  
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-

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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