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  45e JAARGANG, NUMMER 3 – MEI 2020 
 

        
          
     
          Variatie troef 
             
          Een krant, een uitzending of een clubblad moet het 
                hebben van de variatie. Van eenheidsworsten wordt 
                het kijk-, luister- of leespubliek niet vrolijk. Die smaken 
                nergens naar. Vandaar dat Arbitraal ook ditmaal de  
                nodige variatie biedt, volgens de sandwichformule.  
                  
                Zo mogen we melden dat onze vereniging een derde 
                Ridder in de Orde van Oranje Nassau erbij heeft  
                gekregen. Hier tegenover staat het overlijden van  
                een dierbaar lid. Ook hierover berichten wij, net als 
                over de aanloop naar en het plaatsvinden van onze 
                eerste training sinds maanden. Wat was het fijn. 
        
                We zijn ervan overtuigd dat je dit ook zegt of denkt 
                wanneer je deze mei-editie van Arbitraal hebt gelezen. 
                Laat maar weten wat je ervan vindt, als je durft! 
 
                  
                De hoofdredactie   
 
 
  



 2 

           
Van de voorzitter            
 
Ik schrijf dit stuk met gemengde gevoelens. Enerzijds blij dat we weer 
mogen trainen, zij het weliswaar op 1,5 meter afstand, maar 
anderzijds bedroefd over het trieste overlijden van ons lid Ad 
Verhoeks.  
 
De gezondheid van Ad was de laatste jaren flink achteruit gegaan 
door zijn spierziekte. Ad heeft altijd veel op het gebied van arbitrage 
gedaan, als scheidsrechter, maar jarenlang ook als begeleider, coach 
en waarnemer, voornamelijk voor de KNVB en voor Unitas ‘59. Op 
onze uitgestelde jaarvergadering zou Ad zijn gehuldigd voor zijn 25-
jarig lidmaatschap. Helaas hebben wij de kans niet gekregen om hem 
deze onderscheiding op te spelden. Het bestuur heeft daarom, in 
overleg met de familie, besloten dit speldje uit te reiken aan zijn 
vrouw. 
 
Beter nieuws kwam woensdag 6 mei. Premier Mark Rutte kondigde 
aan dat er vanaf 11 mei weer buiten gesport mag worden, zij het op 
1,5 meter afstand. Eerder al mocht de jeugd onder 12 weer ‘gewoon’ 
en de jeugd onder 18 op 1,5 meter gaan trainen, nu ook de rest. 
Reden voor het bestuur om direct contact te zoeken met onze 
trainers Hans en Eric met de vraag of ze in deze tijd ook trainingen 
wilden geven. Gelukkig was het antwoord positief en hebben we op 
12 mei voor de eerste keer sinds maart getraind. Dit gebeurde met 
een flinke groep van zowel COVS Eindhoven als COVS Valkenswaard. 
 
Omdat vanaf week 21 ons veld klaar gemaakt wordt voor de 
zomerstop mogen we hier geen gebruik meer van maken. We 
hebben van de gemeente Eindhoven de mogelijkheid gekregen om 
bij VV Gestel te trainen. Omdat er een aantal weken niet is getraind 
en omdat er geen wedstrijden zijn, willen we kijken of er voldoende  
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belangstelling is om zelfs op woensdag én zondag trainingssessies te 
houden. Als die animo er is,  willen we proberen een groot deel van 
de zomer door te gaan. 
 
Wat in ieder geval duidelijk is: het seizoen is voor de clubs in het 
amateurvoetbal en het betaald voetbal gestopt en er gaat geen 
promotie en degradatie plaats vinden. Iedereen is, als we volgend 
seizoen weer mogen beginnen, in principe weer actief op hetzelfde 
niveau als waar ze het afgelopen seizoen hebben gefloten. Daarnaast 
zullen nog een aantal scheidsrechters door opengevallen plekken 
wegens mutaties geplaatst worden. We mogen er vanuit gaan dat dit 
zo objectief mogelijk gaat gebeuren. 
 
Op dit moment lijkt de berichtgeving zo dat er vanaf 1 september 
weer gevoetbald kan en mag worden. Ik ben benieuwd hoe de 
ontwikkelingen zullen zijn de komende tijd. Hoezeer ik, en ik denk wij 
allen, het voetbal missen, de gezondheid blijft het allerbelangrijkste. 
Als we ons gezond verstand blijven gebruiken, dan overwinnen we 
deze coronacrisis. 
 
Dan hebben we nog de jaarvergadering, de jaarlijkse feestavond en 
andere bijeenkomsten die we normaal gesproken organiseren. We 
hebben als bestuur besloten om deze vooralsnog allemaal tot nader 
order uit te stellen. Zodra we als bestuur van mening zijn dat we hier 
weer mee aan de slag kunnen, laten we het uiteraard weten. We 
willen ons daarbij zo veel mogelijk aan de regels houden en nemen 
liever het zekere voor het onzekere voor we weer iets op touw 
zetten. Voor nu zijn we al blij dat we mogen trainen. 
 
Daarom wens ik nogmaals 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 
 
Nou, de titel had beter kunnen zijn ‘De wedstrijd waar ik NIET was’. 
Of eigenlijk: de wedstrijden. In het meervoud en niet te zuinig ook. 
Want ja, het coronavirus beheerst de wereld en dus ook de 
voetballerij. 
 
Het begon nog zo aarzelend, een weekend in maart niet voetballen. 
Dat viel nog te overzien en ach, het zou wel overwaaien. Voordat we 
het zouden weten, zouden we weer als jonge hinden achter de bal 
aanrennen, respectievelijk in het veld het spel kort volgen, goed 
positie kiezen en als leidsman de regels nauwgezet handhaven. Of 
langs de lijn in volle ren de lijn van de voorlaatste verdediger goed in 
acht nemen en vlaggen volgens het ‘wait and see’-principe. 
 
Welnu, niets van dit alles. Want de ene na de andere onheilstijding 
volgde en de lacherige en nonchalante ‘het-valt-wel-mee’, dan wel de 
‘stel-je-niet-zo-aan’ instelling verdween als sneeuw voor de zon. 
Corona bleek een uiterst besmettelijke ziekte en vanaf 16 maart ging 
Nederland eigenlijk ‘op slot’. Cafés, restaurants, scholen en 
universiteiten, coffeeshops, casino’s, sportparken en sportkantines, 
het mocht even niet. Nou: even. Weken-, maandenlang zaten we in 
feite in een soort van quarantaine, thuis op de bank, hooguit snel 
even wat boodschappen doen. En oh ja, wc-papier hamsteren. Nog 
steeds snap ik niet wat mensen nou bezielde om voor vijf jaar wc-
papier in de berging te kieperen. Maar goed, niet altijd komt het 
beste in de mens naar boven. Overigens, het moet gezegd, er waren 
ontzettend veel sociale initiatieven die ervoor zorgden dat we ook 
een beetje op elkaar gingen letten. 
 
Intussen zat ik wat duimen te draaien. Immers, ook geen wekelijkse 
COVS-training. Geen dagen vullen met het maken van begeleidings-  
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en andere rapporten voor de KNVB. Geen reisschema’s maken voor 
de wedstrijden het komende weekend. Me niet verheugen op de 
wedstrijden die kwamen en de scheidsrechters die ik mocht 
begeleiden en coachen. Geen voetbal op tv, niet met ‘het bord op 
schoot’ naar de samenvattingen van de eredivisie kijken en geen 
spannende CL-duels en helaas ook geen Nederlandse scheidsrechters 
die elders in Europa wedstrijden in goede banen moesten leiden. (En 
dat ook deden, wat dacht je van Danny Makkelie bij Liverpool tegen 
Atletico Madrid, beter kan je eigenlijk een wedstrijd niet leiden.) 
 
En zo sloeg de verveling toe, althans vooral de eerste weken van de 
stillegging. Toen dacht ik eigenlijk aan wat nummer 14 ooit zo 
treffend zei: “Elk nadeel hep z’n voordeel.” Natuurlijk, kom op zeg, 
steek de handen uit de mouwen. Gelukkig was het meestal nog best 
wel lekker weer en kon ik het balkon alvast een voorjaarsbeurt 
geven. En mijn belastingformulier invullen, anders bleef dat toch 
maar weer tot de laatste week liggen. En de bergingen eens goed  
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uitmesten. En ouwe meuk in de container kieperen. En, en en… En ja, 
er bleef ook nog tijd genoeg over om mooie fietstochten te maken. 
Want ik wilde natuurlijk toch wel blijven bewegen, zoals ik ook nog 
een paar keer een rondje heb gelopen. Op gepaste afstand van 
anderen, dat dan weer wel. 
 
En zo schreed de tijd voorwaarts en mochten als eersten de pupillen 
het veld op, gevolgd door de wat oudere jeugd. En voor de 
voetballers en scheidsrechters kwam er licht aan het einde van de 
tunnel toen we hoorden dat er weer mag worden getraind. Ik heb er 
hevig naar uitgekeken. En vanaf 1 september mag er ‘zelfs’ worden 
gevoetbald! 
 
Het coronavirus eist zijn tol, ook al is de pandemie dan eindelijk op 
z’n retour. Met veel meer zieken en helaas ook overledenen dan we 
ons aan het begin van de pandemie konden voorstellen. Zijn we nu 
van het coronavirus af? Ik mag het hopen en hopelijk steekt het 
straks, als het weer nat en koud wordt, niet opnieuw de kop op. Het 
toonde maar weer eens aan hoe nietig en kwetsbaar we als mens 
zijn. Maar ook hoe sterk we zijn en hoe we samen deze ellende 
hebben weten te doorstaan. 
 
Tekst en foto: Jos Halmans 
 

 

 
 

https://www.covs.nl/
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Langs de velden 
 
Daar zit je dan, zondagavond 19.00 uur, bord op schoot, verrek geen 
voetbal op tv. Zo zullen de afgelopen tijd de wat oudere collega’s 
onder ons misschien gezeten hebben. Alles, maar dan ook alles werd 
(lange tijd) afgelast door het coronavirus dat eenieder in zijn greep 
houdt. De regering legt maatregelen op die inderdaad niet prettig zijn 
voor ons, maar helaas ook noodzakelijk. 
 
Hoe nu verder? Na enkele weken werd er wel wat versoepeling 
doorgevoerd, maar dat was toch niet genoeg om de economie weer 
uit het slop te trekken. Voor de voetballers was het vooral een grote 
teleurstelling dat de competitie niet uitgespeeld kon worden. Van 
alle kanten wordt er gewerkt om de financiële strop op te vangen. De 
rijkste eredivisieclubs kunnen het wel redden als ze de reserves 
aanspreken en de spelers om offers vragen in de vorm van het 
inleveren van een deel van het salaris. De kleinere clubs, die 
afhankelijk zijn van tv-rechten en salarisbetalingen van 4 ton aan 
gehuurde spelers moeten betalen, zullen creatief moeten zijn om hun 
hoofd boven water te houden. 
 
 
De voetbaltak is zeer rijk en kan deze klappen opvangen als er een wil 
is. De KNVB, de UEFA en de FIFA hebben geld genoeg om de clubs te 
helpen om deze crisis door te komen. Ze willen ondertussen het nu al 
overvolle voetbalprogramma uitbreiden met nog een toernooi (wat 
zeker de gezondheid gaat aantasten van de spelers). Nu moeten ze 
laten zien dat ze bereid zijn om noodlijdende clubs te helpen. De 
voetballerij is een zeer rijke tak, maar bonden en clubs hebben een 
moeilijke relatie. Zo worden er regels opgelegd die opgesteld zijn 
door hele eigenwijze bestuurders, die de dienst uitmaken. 
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Laatst las ik een stukje in een voetbalblad dat Rupert Murdoch (een  
zeer rijk man) het moderne voetbal veranderd heeft. De Brit heeft  
ervoor gezorgd dat het Engelse voetbal weer op de kaart kwam te 
staan na het Heizeldrama in 1985. Na deze bloedige en vooral 
dodelijke voetbalrellen hebben tabloids nauwelijks nog aandacht 
besteed aan voetbal. Murdoch heeft er voor gezorgd dat het voetbal 
op het gebied van betaaltelevisie zijn vlucht kreeg. Hij zorgde er 
tevens voor dat honderden voetballers miljonair konden worden 
door middel van de commerciële tv die hij sterk had gemaakt.  
 
 
Keerzijde van de medaille was wel dat sommige voetballers hieraan 
ten onder zijn gegaan door het vele geld dat ze ineens konden 
verdienen. We mogen toch wel vaststellen dat de voetballerij zich 
moet schamen als deze branche financiële steun aanvraagt bij 
overheden. Maar ja, eigenwijs zullen ze blijven.  
 
Dit was het voor deze keer. 
 
 
De Mol           
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COVS Eindhoven een Ridder rijker 
 
‘Chrisje’ (van de Donk) kwam wel eens vaker op bezoek, dus Jan 
Fleerakkers kreeg geen argwaan toen ons erelid hem  vroeg of hij de 
ochtend van de 24e april thuis zou zijn. Bij Jan ging wel een lampje 
branden toen hij die vrijdagmorgen behalve Christ ook Henk van 
Bekkum voor de deur zag staan. En vrijwel tegelijkertijd hing 
burgemeester Hubert Vos van de gemeente Asten aan de andere 
kant van de lijn. Tsja en dan is de optelsom snel gemaakt: daar zat 
een Koninklijke Onderscheiding aan te komen.  
 
“Ik had er op gerekend dat ik die ooit zou krijgen”, vertelt Jan zonder 
zichzelf op de borst te kloppen, want dat zit niet bepaald in zijn aard. 
“Maar dat ik zou worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau, nee dat had ik niet verwacht.” En zo werd de ene (kersverse) 
Ridder door een van de twee andere Ridders van onze vereniging 
(Christ dus) gefeliciteerd. Die andere is overigens Peter Waasdorp. 
Wees gerust, beste lezer: bij de felicitaties en het overhandigen van 
de bloemen werd uiteraard de anderhalve coronaveilige meter 
afstand in acht genomen.   
 
Meestal zit bijvoorbeeld een echtgenoot of echtgenote in het 
Lintjesdagcomplot en weet hij of zij dan een smoes te verzinnen om 
de decorandus in spe naar een speciale plek te lokken waar het lintje 
zou worden opgespeld. Of, zoals dit jaar noodgedwongen het geval 
was, om degene die in de bloemetjes zou worden gezet thuis te 
houden. In de buurt van de telefoon. Maar zelfs voor Ria, al tientallen 
jaren de onafscheidelijke partner van het in Duizel geboren 
‘feestvarken’, was het belletje van de burgemeester een volslagen 
verrassing. 
 
Jan: “Ja echt, maar ik weet inmiddels wel wie hierachter zit. Of ik hem  
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Jan Fleerakkers (links) en Henk  van Bekkum, foto Christ van de Donk. 
 
iets kwalijk neem? Tuurlijk niet. Ik vind het juist geweldig hoeveel 
moeite hij er voor heeft gedaan om dit mogelijk te maken.” En daar is 
geen woord te veel over gezegd, want het begint je echt te duizelen 
als je de waslijst aan verdiensten van onze 76-jarige collega bekijkt. 
We zullen ze niet allemaal opnoemen, hiervoor verwijzen we je naar 
het nieuwsbericht op covseindhoven.nl. Een paar opvallende zaken 
pakken we eruit.  
 
Om dicht bij huis te beginnen: hij is bijna …vijftig jaar scheidsrechter. 
Jan: “Ik weet nog goed dat ik in 1969 mijn eerste cursus heb gevolgd. 
Dat was in de Ambassadeur, aan het Lodewijk Napoleonplein in 
Eindhoven, dat in die tijd ons clubhuis was.” Er volgde een carrière 
met onder meer, welgeteld, 357 wedstrijden in de hoofd- en 
topklasse en nog veel meer duels bij de senioren en (in de  
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beginjaren) de jeugd. Als scheids én als assistent. De ogenschijnlijk 
onverslijtbare Astenaar was ook buiten de lijnen actief als lid van 
‘onze club’. Zo fungeerde hij vijf jaar als penningmeester en is hij 
vanaf 2006 een trouw lid van de onderhoudsgroep. Bovendien is Jan 
niet de beroerdste om ook op andere momenten de armen uit de 
mouwen te steken. Hij heeft zich verder langdurig ingezet voor de 
(verspreiding van de) kennis van spelregels en op dat gebied blijft de 
Nederlands kampioen van 1975 moeilijk te kloppen. 
 
Landelijk heeft Jan zich laten gelden als lid van de 
scheidsrechterscommissies veld- en zaalvoetbal van de KNVB. Dit 
deed hij zodanig dat de bond hem als een voorbeeld voor veel 
officials ziet. Binnen COVS Nederland was hij ruim twintig jaar 
bestuurslid van het district Zuid I. 
 
En, voordat we het zouden vergeten, wil Jan ons erop wijzen dat hij 
vanaf zijn veertiende lid is van de club in zijn geboorteplaats Duizel, 
DOSKO ’32 dus. En het zal geen toeval zijn dat hij zich binnen deze 
vereniging ook geliefd heeft gemaakt. Anderhalf jaar geleden werd 
hij er nog gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. 
 
Maar eh, hoe komt hij dan in Asten terecht, waar hij bovendien al 
heul lang woont? De liefde dus. Ria is er opgegroeid en wilde er niet 
weg. Zo hoefde ze zich, voor het geval dat, niet ontheemd te voelen 
als Jan voor de zoveelste keer naar een vergadering, wedstrijd of 
training moest. Er waren weken bij, vertelt-ie, dat ze drie en soms 
vier avonden in de week alleen thuis zat en dan moest het weekend 
nog beginnen. Ze raakte er gaandeweg aan gewend, maar wist ook 
dat de hondstrouwe Jan steeds thuiskwam. In zijn werkende leven 
(ja, daar had-ie nog tijd voor) was hij eveneens honkvast te noemen: 
hij werkte ruim dertig jaar bij een bouwmaterialenhandel in 
Eindhoven voor zijn pensionering als 61-jarige.   
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Nog iets wat de onbaatzuchtige Jan Fleerakkers kenmerkt en wat 
mede heeft bijgedragen aan het besluit hem te ridderen: met Ria 
heeft hij een kleine twintig jaar voor zijn schoonvader en haar vader 
gezorgd. Hij mocht bij hen inwonen om uiteindelijk op 96-jarige 
leeftijd te overlijden. “Zo oud was hij nergens anders geworden en al 
helemaal niet in een bejaardenhuis”, vertelt Jan. 
 
Al met al een ridderlijke beloning meer dan waard. Voor het 
opspelden zelf moet Jan (en met hem nog ruim drieduizend 
landgenoten) nog even geduld hebben. Nou ja, even. Het zal wel het 
najaar worden wanneer de landelijke bijeenkomst gaat plaatsvinden 
wanneer alle Koninklijke Onderscheidingen die 27 april virtueel zijn 
opgespeld, daadwerkelijk een plaatsje krijgen op een revers, blouse 
of jurk. 
 
Nog één keer Jan en zijn hobby. Het moet een voetbaldier in hart en 
nieren zwaar vallen dat er vanaf begin maart geen wedstrijd meer is 
gespeeld. Zijn fluithonger zal dan ook enorm zijn wanneer ‘we’ weer 
de wei in mogen. “Misschien eind september”, hoopt Jan. Hij heeft er 
dan, met ons allen, bijna een half jaar opzitten zonder 
competitieduels, oefenwedstrijden of toernooien. Om de tijd te  
doden wandelt hij wat af, uiteraard samen met zijn vrouw. Beiden 
zijn nog kerngezond en dus ook coronavrij. 
 
Ooit bleef Jan eens maanden aan de kant vanwege een knieblessure 
aan het begin van het seizoen. Mogelijk deed hem dat meer pijn dan 
de ‘frustratie’ over de huidige periode van inactiviteit, want zijn 
collega’s mochten en konden toen wel de fluit ter hand nemen. Nu 
wordt het leed, de verplichte coronastop, door ons allen gedragen. 
Zolang dat nodig is en al nadert Jan de tachtig: hij zal er staan 
wanneer het weer mag en kan! 
 
Hans Janssen 
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Nog meer ‘koninklijke leden’ 
 
In het artikel over Jan Fleerakkers worden ook de twee andere COVS-
leden genoemd, die zijn ‘bevorderd’ tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Maar onze vereniging heeft nog eens zeven collega’s 
voortgebracht die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. 
Hen werd in het verleden het lintje behorend bij de benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. 
 
In alfabetische volgorde: 
 
Ad Bierens (uitreiking op 24 april 2015) 
Frans Booy Lieuwes (26 april 2018) 
Gerard Geurds (29 april 2011) 
Guus Geurts (29 oktober 2009) 
Hans Moonen (26 april 2008) 
Paul Mulder (29 april 1999) 
Wil van der Velden (17 augustus 1995) 
 
 

 
 
Het felbegeerde lintje (foto: Kanselarij der Nederlandse Orden). 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 
 
 

Avondmaal 
 
 

Op de website van de heilige 
Maria Magdalena kerk in Geffen 

Vind je, naast honderdvijftig foto’s 
Van het huwelijk op 10 juli 2004 

Van Leontien en Ruud en 
Een uitgebreid beeldverslag van de 

Parochiereis naar Lourdes – 
Uiteraard ontbreekt de rolstoel niet – 

Honderdnegentig foto’s van het 
Misdienaarskamp tweeduizend vijf 

 
 

Radeloze nietszeggendheid met 
Uitzondering van foto 84 waarop: 

Een schaal hamburgers 
Een schaal frikandellen 

En achttien rookworsten 
Hoofschotel van een Brabants 

Avondmaal in het rijke, roomse leven. 
 
 

Een hommage aan Ruud van Nistelrooij in ‘De zoon van Cruijff en 
andere gedichten’, van Henk Spaan (uitgeverij LJ Veen). 
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De eerste training sinds maanden, onder het toeziend oog (boven) 
van de trainers Eric (tweede van rechts) en Hans (vijfde van rechts). 
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We zijn weer begonnen 
 
Een paar competitiewedstrijden nog. Dan, hopelijk, wat promotie- en 
degradatieduels en hier en daar een toernooitje. Zo zouden de 
komende weken er voor veel collega’s en mezelf uit hebben gezien, 
als ‘corona’ niet zo had toegeslagen. Duizenden landgenoten, laten 
we het tot ons eigen land beperken, hebben een vreselijke tijd 
(gehad). Bij deze wil ik mijn medeleven betuigen.  
 
In mijn eigen familie- of kennissenkring heeft het virus niet 
toegeslagen. Wel werd ik tweemaal geconfronteerd met iemand, die 
wel erg overspannen reageerde. De eerste keer was in een 
supermarkt. Een andere klant bitste ‘je moet afstand houden, 
klootzak’ toen ik naar voren stapte en hij juist even achteruit liep, 
zonder op te letten. En onlangs wilde een oudere vrouw op een 
rijwiel pertinent niet uitwijken toen ik, bewust aan de rand van een 
fietspad, haar tegemoet jogde en haar juist ruimte wilde bieden. 
 
Twee maanden lang viel de vaste invulling van de dinsdagavond weg 
en uiteraard ook de wedstrijdverplichtingen. Dat werd dus letterlijk 
en figuurlijk thuisfluiten en zelf de conditie op peil houden. Tot de 
heilstijding van het bestuur dat de trainingen zouden worden hervat. 
Een trainingszwaluw maakt weliswaar nog geen fluitzomer, maar er 
kwam niet voor niets bijna een seizoenrecordaantal van twintig leden 
opdagen. Ze/we stonden als het ware te trappelen van ongeduld het 
trainingsveld op te gaan om onder leiding van Hans Moonen en Eric 
Warners als vanouds aan de slag te gaan. Nou ja, bijna: zo goed en zo 
kwaad als dat ging, werd anderhalve meter afstand gehouden en 
zeker niet geknuffeld en al helemaal niet samen gedoucht. Er zijn 
ergere dingen op de wereld.  
 
Hans Janssen 
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Mijmeringen 
 
Thuis op de bank mijmer ik nog wel eens een aardig eind weg. Zo ook 
op deze frisse, natte en winderige zaterdagochtend vroeg in mei. 
Normaal gesproken trek ik er dan op uit om op de fiets (als het niet te 
ver weg is), dan wel met trein en bus af te reizen naar een sportpark 
ergens in Brabant (en soms ook in Zeeland, Zuid-Holland of 
Gelderland) om een scheidsrechter te begeleiden. Nu echter niets 
van dit alles, het voetballen ligt stil en dat zal, wat betreft 
wedstrijden, nog wel even zo duren. De ‘zomerstop’ duurt dit jaar 
wel erg lang, van begin maart tot 1 september. Dan mogen we weer. 
En dit alles door dat vermaledijde coronavirus. Voetbal is inmiddels al 
lang echt niet meer de belangrijkste bijzaak in de wereld. Die wereld 
heeft wel andere zorgen. 
 
Helemaal voetballoos is het niet, hoewel het trieste voetbalnieuws 
nog wel eens de overhand had. Zo was ik hevig geschrokken van het 
bericht dat ons lid Ad Verhoeks was overleden. Decennialang was hij 
actief als scheidsrechter, wedstrijdsecretaris, begeleider, coach, 
waarnemer, consul en dan zal ik best nog enkele functies vergeten. 
Maar los daarvan, Ad was een oprecht mens. Iemand die wars was 
van grootdoenerij en lak had aan rangen, standen en titels. Iemand 
ook die het beste in scheidsrechters naar boven kon halen en eerlijk 
was in zijn rapportages, duidelijk ook. Helaas, hij is ons veel te vroeg 
ontvallen. 
 
Ook enkele oud-profs overleden. Zoals Feyenoord-icoon Eddy Pieters 
Graafland (meestal aangeduid met Eddy PG, of PG. Want als je zijn 
naam helemaal zou uitspreken in een reportage, nou, dan was de bal 
al weer aan de andere kant van het veld). Ook Frits Flinkevleugel 
(DWS, FC Amsterdam), Peter Kemper (PSV) en Lambert Kreekels 
(Eindhoven, Helmond Sport) verwisselden het tijdelijke met het  
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eeuwige. Allemaal spelers die ik nog in levenden lijve heb zien 
voetballen en tegen een enkele speler heb ik zelfs nog gespeeld. 
 
Ik denk aan het mailtje van de KNVB dat de officials in de mailbox 
ontvingen. Net als voor de clubs in het amateurvoetbal geldt nu ook 
voor de (assistent-)scheidsrechters dat er geen promotie of 
degradatie is. Iedereen begint straks weer in zijn/haar huidige groep. 
Een enkele uitzondering daargelaten want zoals er verenigingen zijn 
die door fusie of opheffing niet meer aan de start van het nieuwe 
seizoen zullen verschijnen, zo zullen er ook scheidsrechters zijn die 
om welke reden dan ook stoppen. Waardoor enkele collega’s toch 
een groep hoger zullen worden ingedeeld. Tja, aan elk besluit kleeft 
wel iets van (een gevoel van) ongerechtigheid. Dan denk ik 
bijvoorbeeld aan de jonge talenten in onze eigen regio die in feite 
‘zijn blijven zitten’, die dus niet promoveren. Hopelijk vinden zij toch 
weer opnieuw de uitdaging om het gevoelsmatig verloren jaar snel 
goed te maken en over een jaartje alsnog te promoveren. 
 

 
 



 22 

 
En ik denk aan wat ons straks op de velden te wachten staat. Want ja, 
als we weer een beetje in normale doen geraken, dan zullen er helaas 
ongetwijfeld ook spelers zijn die zich andermaal, net als ze al deden, 
abnormaal gaan gedragen. Met het nieuwe scheldwoord uiteraard 
voor in de mond. Ik vrees dat we ‘coronalijer’, of liever nog ‘vuile 
coronalijer’ zullen mogen beluisteren. Dat is een open deur 
intrappen. Uiteraard hoop ik dat ik met deze gedachte de plank 
helemaal missla en dat we gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaan. 
Wat overigens ook meestal het geval is hoor, dit voor alle 
duidelijkheid. Het moet geen negatief gewortelde gedachte worden, 
maar mocht het gebeuren dan hoop ik dat scheidsrechters ingrijpen 
en de voetbalbond meteen hard zal optreden. 
 
Maar bovenal denk ik aan het moment dat de eerste aanstelling weer 
in de mailbox ploft. Waar mag ik naar toe? Welke scheidsrechter mag 
ik begeleiden? Hoe laat is de wedstrijd en voor mij persoonlijk niet 
onbelangrijk: hoe kom ik er? Zoals ik ook heb uitgekeken naar de 
COVS-trainingen. Met die gedachten in mijn gedachten, is het zo wel 
even genoeg geweest met mijn zaterdagochtendmijmeringen. Tijd 
voor een bakkie met twee koekjes erbij. Jazeker, twee, ik weet mezelf 
wel te verwennen. 
 
Jos Halmans 
 

 
Ook Jesse Vorstenbosch reageerde op ons verzoek zijn ervaringen 
met de lockdown te delen. Hij spreekt van een ‘grote verandering’ in 
zijn leven nu veel vastigheden zijn verdwenen. “Die gingen als 
sneeuw voor de zon weg. Zeker voor mensen die autistisch zijn, is dit 
een ramp. Een gebed zonder end”, schrijft-ie. In het Eindhovens 
Dagblad verscheen onlangs weer een artikel over hem: 
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/autisme-en-corona-als-het-spoorboekje-niet-meer-
klopt~a4ecdaaf/ 

 

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/autisme-en-corona-als-het-spoorboekje-niet-meer-klopt~a4ecdaaf/
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/autisme-en-corona-als-het-spoorboekje-niet-meer-klopt~a4ecdaaf/
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Bezocht 
 
Als een bezetene heb ik Hans Haine bezocht. Bezeten bezoeken. Hans 
spookt geregeld in mij. Zichtbaar is hij niet. Hij drentelt in mij. Kennen 
laat hij zich niet. Meestal negeer ik hem en ga ik over tot de 
beslommeringen van alledag, zoals met een kopje koffie het dagblad 
Trouw lezen en op gepaste afstand boodschappen doen, want het is 
oorlog, oorlog met een virus.  
 
Opeens besef ik, dat het zo meteen Dodenherdenking is. We 
herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tegen 20.00 
uur gaan de klokken beieren en staan we stil. Mijn tweevingerwerk 
onderbreken, dat is de vraag, of ben ik dan weer zo 
bezeten, dat ik vergeet te gedenken? En we mogen 
niet vergeten. Ach, volksleider Mark Rutte vergat 
onlangs vijfhonderd asielkinderen in het gastvrije 
Nederland op te vangen. Is het dodental van het 
virus niet veel hoger dan vijfhonderd? Dan zitten we 
toch niet vol? Bloed aan de handen. Nee, ik bloed 
niet. Concentratiekamp Auschwitz-Birkenau was 
geen Witz, geen nepnieuws. Meer dan een miljoen 
doden. Systematische uitroeiing van de zelfverklaarde 
Übermenschen van de Untermenschen, vooral Joden.  
 
Een virale oorlog is geen oorlog tussen mensen. Een manke 
vergelijking. Wel schijnt het zo te zijn, dat massaliteit van mensen en 
dieren bijdraagt aan virale pandemieën. Noord-Brabant telt meer 
varkens dan mensen. Toevallig, dat het Coronavirus in het oosten van 
het Brabantse land de meeste slachtoffers telt? Fijn van stof in de 
aangetaste longen van de Coronapatiënt. Laten we het er maar op 
houden, dat we tijdens het carnaval van de preitjes op de dijtjes 
gesnoept hebben en aan de worstjes op de borstjes gelebberd. 
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Toeval bestaat niet. Zou een onzichtbare hand mij, onbewust van 
Dodenherdenkingsdag, bij de hand genomen hebben?  Aan de hand 
van The Invisible Man, van Marillion? “Bezoeken? Dat kan toch niet,” 
denkt de nuchtere lezer. Hans is immers op 15 februari 2018 
gestorven. Hans bezocht mij en ik ben op zoek gegaan naar zijn graf. 
Bezeten bezoek, want dit liet me niet los. Hans bleef maar aan me 
trekken. En juist vandaag, wanneer de slachtoffers van de Joden 
herdacht worden, ga ik naar begraafplaats St. Joris in Eindhoven. Wat 
drijft me? Droefenis is mijn deel. De ontroerende Sad Song van Lou 
Reed biedt troost. Waarom zoek ik de grafpijn op? Wat leidt het 
lijden? “Ken uzelve!” Niet dus. De mens heeft wel de pretentie vrij te 
zijn, maar dat is hoogmoed. Ook schep ik geen behagen in het 
gegeven, dat ik nog leef. En ook geen jaloezie op de doden. Of benijd 
ik toch hun rust? Nooit meer angstig. Nee, het is geen pleziergang. 
Heeft het te maken met de gedachte vergeten te worden? 
Ondraaglijk lot van de mens, de zinloosheid van het leven. Talk Talk: 
‘Life’s what you make it/ Can’t escape it// Celebrate it/ Anticipate it/ 
Yesterday’s faded/ Nothing can change it/ Life’s what you make it.’ 
Geen wonder, dat we niet graag op de dodenakker komen.  
 
Wie en wat leidt me naar Hans? Hans was geen vriend van me. Ik ben 
nog nooit bij hem thuis geweest en ik heb hem, na het verlies van zijn 
Anneke, slechts eenmaal gebeld. Ik kreeg de indruk, dat hij leed door 
het verlies van zijn Anneke. Als redactielid van dit blad heeft hij nooit 
op mijn stukskes gereageerd. Ook niet als ik hem soms plaagde met 
dokter Haine. Ik ken hem slechts van onze trainingen aan de voet van 
de voetbaltempel van het Jan Louwers Stadion. Bij trainingspartijtjes 
stond hij steevast achterin en had ik de grootste lol, wanneer ik hem 
poortte, niet al te vaak, want ik heb het voetballen niet uitgevonden. 
Eenmaal troffen we elkaar op de Strabrechtse Heide. Mijn vrouw en  
onze jonge dochters zagen Anneke en Hans een op een bankje een 
appel eten. Anneke schilde het appeltje en gaf een partje aan Hans. Ik  
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weet niet meer, of Hans het appeltje met ons heeft gedeeld. 
 
Uitvoerig heb ik in dit blad mijn ervaringen met Hans, als 
hoofdsteward van Jong PSV, beschreven. Onkreukbaar was hij. Ik 
hoefde als fan van FC Eindhoven het niet te wagen ongezien langs 
hem te glippen. Hans was niet van het matsen en een  oogje 
dichtknijpen. Hans heb ik een jaar na zijn overlijden herdacht. 
 
Wie zoekt zal niet vinden. Ik kreeg het graf van Hans en zijn vrouw 
Anneke niet gevonden. Terug naar mijn doodsmobiel, want ik had 
nog zoveel te doen, maakte ik mezelf wijs. Ik werd opnieuw bij de 
hand genomen, ik laat  me toch niet kisten. Opnieuw de namen op de 
graven gelezen. Wie zoekt zal wel vinden. Ik zag hem liggen. Het is nu 
bijna middernacht. Met het wijntje is mijn droefgeestigheid 
veranderd in joligheid. Uiteraard zag ik hem niet, maar de sobere 
grafsteen van zijn Anneke en hem. Zou Hans boven op zijn Anneke 
liggen? Associatie met het dubbelalbum van IQ Road Of Bones:  ‘I do 
not walk alone as I build the road of bones.// Shallow graves I mark 
with stones as I walk the road of bones.’ Boven hun namen staat: 
‘Voor altijd in onze gedachten.’ Dat klopt als een zwerende vinger.  
 
Alleen voor altijd blijft de vraag. Dat maakt de cirkel met de 
dodenherdenking rond. Opdat wij niet vergeten. Geven wij met onze 
herinneringen aan de dode zin aan het leven van de dode? Mijn 
bezetenheid is volbracht. En nu mag ik gaan luisteren naar Estonia 
van Marillion: ‘No one leaves you/ When they live in your heart and 
mind/ And no one dies/ They just move to the other side/ When we’re 
gone/ Watch the world simply carry on/ It’s okay, we will stay and be 
happy/  
Stay and be happy/ With those who have loved us today.’  
 
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: voortaan mogelijk elke woensdag én zondag. Tijdstip en  
   locaties worden nog doorgegeven door het bestuur.  
   Programma seniorencommissie (ovb, over aanmelden volgt nog    
   informatie): 
   17 september: Nationaal Monument Kamp Vught 
   19 november: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 
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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� 
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voor afspraken 
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