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         Fijne vakantie gewenst 
 
         En dan is het ineens juli, voor veel mensen staat de 
              grote vakantie voor de deur. In eigen land of, voor  
              degenen die de verleiding niet kunnen weerstaan,  
              over de grenzen. Hoe of waar dan ook: geniet van de  
              vrijheid en blijf (mentaal en lichamelijk) gezond. 
 
              Ondertussen ligt het vierde en laatste nummer van  
              Arbitraal in de eerste helft van dit jaar voor (jo)uw neus. 
              Tijd zat om die in alle vakantierust (…) door te nemen om  
              vervolgens uit te kijken naar de tweede helft van 2021.  
              Van weer een gedenkwaardig jaar, los van de  
              verrichtingen van ons Nederlands (mannenvoetbal)elftal. 
              Helaas was de boer niet bepaald troef. Gelukkig hebben we 
              in meer sporten en in meer evenementen meer ijzers in  
              het vuur. Hou vooral de prestaties van de vrouwen die  
      onze nationale eer verdedigen in de gaten. Wij zitten er al  
              klaar voor en ondertussen gaan we ideeën bedenken  
              voor Arbitraal 5. Jij/u ook?     
                            
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
De vaccinaties zijn nog in volle gang en we kunnen het seizoen, wat 
nooit echt begonnen is, afsluiten. De laatste weken zijn er gelukkig 
nog diverse scheidsrechters op pad geweest om wedstrijden bij de 
jeugd te fluiten in het toernooi om de Regiocup, zoals ons 
(bestuurs)lid André Werrelmann, zie verder in dit blad. 
 
Na de laatste versoepelingen ziet het er allemaal weer een stuk beter 
uit. Het aantal besmettingen is stukken minder, net als de 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona. Toch moeten we 
nog steeds oppassen dat een of andere variant ons weer terug bij af 
brengt. 
 
Ook hebben we mogen genieten van het voetbal op het Europees 
kampioenschap. Ik vond het een rare gewaarwording om volle 
stadions te zien, maar wel mooi. Het Nederlands elftal kon de 
verwachtingen niet waarmaken of lag het aan de bondscoach? Nadat 
iedereen de laatste maanden viroloog was geworden, werden we 
medio juni massaal bondscoach.  
 
Gelukkig was er nog wel Nederlands succes op het EK want Danny 
Makkelie en Björn Kuipers floten diverse wedstrijden en ook nog een 
halve finale en de finale. Een hele mooie prestatie, daar mogen we 
ook trots op zijn. 
 
Net als vorig jaar gaan we deze zomer door met trainen. Op dit 
moment is dat elke zondagmorgen en dinsdagavond bij De Stip. Als 
we binnenkort door het jaarlijkse onderhoud niet meer op het veld 
mogen, zal er op een nader te bepalen locatie getraind gaan worden. 
Zo staan we aan het begin van het nieuwe seizoen weer fris en fit aan 
de aftrap. 
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Begin september gaat het seizoen weer van start met 
bekerwedstrijden en eind september de competities. Inmiddels hoor 
ik links en rechts dat er al diverse oefenwedstrijden georganiseerd 
worden en al gespeeld zijn. Persoonlijk kan ik niet wachten om de 
fluit weer te gaan hanteren. 
 
Omdat we verwachten dat iedereen in september gevaccineerd kan 
zijn, willen we op 20 september onze jaarvergadering houden. 
Uiteraard volgt hier te zijner tijd de uitnodiging voor.  
 
Rest mij nog iedereen een fijne vakantie te wensen en hopelijk zien 
we elkaar weer snel in het nieuwe seizoen. 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten.         
 
******************************************************** 
 
                                                      

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE DRAGEN COVS EINDHOVEN 
EEN WARM HART TOE! 
Met veel plezier ondersteunen wij de activiteiten van scheidsrechters- 
vereniging COVS Eindhoven. Want of je nu de regie hebt over de ICT 
binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de 
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door 
enthousiast samen te werken 

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering 

 
Simac Techniek NV 
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 

 
 

 

 
 



 5 

 

De wedstrijd waar ik was (65) 
 
Het was een uitbundig mooie voorjaarsdag. Hoewel er later op de 
dag nog wel een regenbui was voorspeld. Met onweer. Nou vooruit, 
om de weersvoorspelling compleet te maken, zelfs met windstoten. 
Desalniettemin, ik besloot het erop te wagen en stapte op mijn tien 
jaar oude stalen ros. Een aloude fiets, zonder accu. Gewoon, 1pk (=1-
persoon kracht). Op weg naar een mooi stadje in de onvolprezen 
Kempen. Alwaar ik, veel te vroeg natuurlijk, arriveerde op het bijna 
compleet verlaten sportpark van de lokale voetbalhelden. Ik was 
aangesteld als waarnemer en ik kon me nog niet echt voorstellen dat 
hier over iets meer dan een uur een belangrijke play-off wedstrijd 
zou worden gespeeld. Maar, goed, niet te snel oordelen, even 
afwachten dus. 
 
Een beetje doelloos slenterde ik over het hoofdveld, alvast op zoek 
naar eventuele obstakels die het wedstrijdverloop negatief zouden 
kunnen beïnvloeden. Niks van dit alles. Het veld lag er prima bij, alles 
klopte, het was er schoon, opgeruimd. Vanuit mijn vroegere functie 
als assistent-scheidsrechter frommelde ik wat aan de doelnetten. 
Verrek, ook al niks op aan te merken. 
 
Ik waagde het er maar op en toog richting bestuurskamer. De 
scheidsrechter van dienst was er al, de beide (KNVB-)assistenten nog 
niet. Ik stelde me voor. Maar mijn roep was me kennelijk al vooruit 
gesneld. Men wist precies wie ik was en wat ik kwam doen. Nou, 
prima dan. Maar het leukste was de opmerking van iemand die zei: 
“Bende gij nou die Jos die in Arbitraal altijd die stukses schrijft van de 
wedstrijd waar gij waart gewist? Die lees ik altijd ut urst.” Welnu, 
verrast door zo veel eer, kon ik natuurlijk niet anders dan dit 
volmondig te bekennen. We praatten er lustig op los en de koetjes en 
kalfjes vlogen als warme broodjes over de bestuurstafel. Zo werd het  
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tijd voor het arbitrale trio, inmiddels compleet, om zich om te kleden, 
keurig begeleid door de wedstrijdcoördinator. 
 
Tja, de wedstrijd. Wat kan ik er over zeggen? Superlatieven schieten 
tekort. Het afdoen met alleen ‘spectaculair’ zou afbreuk doen aan 
een duel dat werkelijk alles in zich had. Uiteindelijk werd het een 
wedstrijd waarvan je na afloop alleen maar kon concluderen dat dit 
pure reclame voor het amateurvoetbal was. De honderden 
toeschouwers die het veld omzoomden, zullen dit ongetwijfeld 
onderstrepen. Nou, de verliezende spelers een tandje minder, maar 
ontdaan van alle emotie zullen ook zij zich uiteindelijk hebben 
gerealiseerd dat ze acteurs waren geweest in de meest meeslepende 
wedstrijd die dat seizoen op de velden in de regio Eindhoven en De 
Kempen was gespeeld. 
 
Vanaf minuut 1 was er strijd en passie. Maar zeker ook respect. De 
gevaarlijke situaties voor beide doelen stapelden zich op, al waren 
doelpunten vooralsnog schaars. Ha, ja, maar hoe zou dat nog gaan 
veranderen? De thuisclub kwam op voorsprong. Ze was met haar 
gedachten kennelijk wat te vroeg bij de thee want diep in blessuretijd 
van de eerste helft stond het opeens 1-1. In de tweede helft gingen 
beide teams vol op jacht naar de winst. Dan weer de ene, dan weer 
de andere ploeg had de overhand. Het werd 1-2 en toen toch nog 2-
2. Inmiddels vielen er toch een paar gele kaarten te noteren, maar 
die waren wedstrijdconform. En ondanks de steeds meer voelbare 
spanning, bleef het sportief gezien allemaal ruimschoots binnen de 
perken. 
 
Verlengen dus. Nou, als ik daar aan terugdenk, dan spuit de 
adrenaline me nog bijna uit de oren. Iedereen, binnen en buiten de 
lijnen, en de trainers natuurlijk helemaal, kwam ogen en oren te kort 
om het allemaal nog te kunnen volgen. Wat een ongelooflijk 
spannende en in de slotfase bizarre wedstrijd. Met een ontknoping  
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die zelfs de vroegere ‘master of suspense’ Alfred Hitchkock niet had 
kunnen bedenken: in de 120e minuut maakte de thuisclub uit een 
strafschop de winnende treffer. 
 
Even later volgden uitzinnige taferelen bij de winnaars. En ja, 
ontdane gezichten bij de tegenstander. Waarbij ik best geloof dat 
menigeen bijna aan een hartverzakking ten onder was gegaan. Hoe 
dan ook, na nog wat handen schudden, fietste ik weer naar huis. 
Onderweg kwam ik tot rust, dat was hard nodig. Want ja, ook al was 
ik uiteraard neutraal, deze wedstrijd dreunde ook bij mij nog na. In 
positieve zin, dat zeker wel. Want wát een wedstrijd was dit. 
 
Jos Halmans 
 

Minder publiek: minder rood voor uitploeg 
 
(Overgenomen uit de Volkskrant) 
Uitspelende (betaald-)voetbalclubs hebben vorig seizoen voor het 
eerst minder gele kaarten gekregen dan thuisspelende clubs. Dat 
kwam niet eerder voor sinds statistiekenbureau Opta Sports de cijfers 
bijhoudt vanaf 2010. De reden? De afwezigheid van publiek. 
 
In de lege stadions kregen uitspelende ploegen 140 gele kaarten 
minder dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Spelers van 
thuisspelende clubs ontvingen slechts 10 gele kaarten minder. 
Scheidsrechters toonden dit seizoen 774 keer een gele kaart. Dat zijn 
er 150 minder dan het gemiddelde over het afgelopen decennium.  
 
“De druk en emotie vanuit het publiek hebben invloed op onze 
beslissingen”, zegt EK-topper Danny Makkelie. “Dat is inherent aan 
het menszijn. Supporters zorgen voor een sociale druk waardoor 
scheidsrechters eerder geneigd zijn om overtredingen toe te kennen. 
Alleen de echte toppers kunnen dit uitschakelen.” 
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Langs de velden 
 
Daar zitten we dan met een grote oranjekater. De arrogante 
voetballers met een salaris waar wij alleen van kunnen dromen 
dachten een derderangs voetballand weg te spelen. Mooi niet dus. Ze 
werden zelfs weggespeeld en op hun nummer gezet. En ondanks de 
waarschuwingen ook nog een trainer aanstellen die behalve bij Ajax 
overal weggestuurd is: ons voetballandje heeft een behoorlijke 
knauw opgelopen.  
 
De scherven moeten gelijmd worden, maar hoe? Een trainer 
aanstellen die boven de spelers staat is het eerste vereiste. Maar 
wie? Louis van Gaal? Henk ten Cate? Met een jongere trainer die 
onder één van deze twee zou kunnen rijpen voor de toekomst. Hier 
kun je denken aan Phillip Cocu of Giovanni van Bronckhorst. Hoe dan 
ook: op zeer korte termijn moet er garen op de klos komen. Ik wens 
de heren veel succes met hun zoektocht.  
 
Ook voor de ploegen die in de poel des doods zaten, was het huilen 
met de pet op. Voetbalgrootmachten als Portugal, Duitsland en 
Frankrijk werden er snel uit geknikkerd, terwijl landen als 
Zwitserland, Oekraïne en Tsjechië door gingen. Denemarken, dat al 
eens Europees kampioen is geworden, zou best weer eens voor een 
verrassing kunnen zorgen, hoewel ik Italië als favoriet zie. 
 
Nu de spelers. Na een goed seizoen en omdat hij één van de betere 
spelers van het Nederlands elftal was, zie ik de prijs van Denzel 
Dumfries omhoog schieten. De verdediger zal zeker niet voor een 
appel en een ei verkocht gaan worden. Hiervoor kan behoorlijk 
gevangen worden waardoor de kloof met Ajax verkleind kan worden. 
Ook voor Donyel Malen kan de prijs opgevoerd worden. 
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Over aansluiting gesproken: Ajax en Feyenoord weigeren vooralsnog 
zich aan te sluiten bij de NL League. Het kost hen geld om de kleinere 
clubs iets meer te gunnen om mee te kunnen profiteren van het 
grote geld dat er verdiend gaat worden. In veel landen gebeurt dit al 
en het poldermodel in Nederland is ook aan verandering toe. Ze 
vergeten echter dat ze al geld afgeven.  
 
PSV’s directeur Toon Gerbrands heeft er een paar jaar geleden al 
eens over gesproken, maar hij kreeg geen respons. Nu wordt er weer 
over gesproken en lijkt het van de grond te komen, al is er nog een 
lange weg te gaan. Kortom: in voetballand staat er veel op stapel 
maar ik hoop dat het ten goede komt aan al de voetballers vanaf de 
profs tot de met de amateurs, want voetbal blijft boeien. 
 

De mol 
 
 
 
 

 
 

https://www.covs.nl/
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Zoals de ouden zongen (12), Sándor Puhl 
 
Sándor Puhl werd geboren in Miskolc (Hongarije) op 14 juli 1955. Hij 
slaagde voor zijn scheidsrechtersexamen op 15-jarige leeftijd en 
werkte zich geleidelijk op in de jeugd- en seniorencompetities, 
voordat hij op 20 april 1983 zijn debuut maakte als assistent-
scheidsrechter in de hoogste klasse in Hongarije (de eerste divisie). 
Dat was in de wedstrijd tussen Nyíregyháza en Csepel. Anderhalf jaar 
later maakte hij zijn debuut als scheidsrechter op dit niveau, in het 
treffen tussen Vasas en Csepel. Hij floot uiteindelijk 226 wedstrijden 
in de eerste divisie, was 117 keer actief als assistent-scheidsrechter 
en éénmaal als vierde official. Zijn laatste wedstrijd als arbiter op het 
allerhoogste nationale niveau was die op 22 juli 2000 tussen 
Ferencvaros en  Haladas. Puhl gaf tijdens zijn carrière 666 gele 
kaarten en 28 rode kaarten. 
 
 
In 1988 werd Puhl FIFA-scheidsrechter. Zijn internationale debuut 
was de vriendschappelijke wedstrijd in november 1988 tussen het 
toenmalige Tsjecho-Slowakije en Noorwegen. Vervolgens was Puhl 
actief tijdens de FIFA O-21 World Cup 1991, waar hij de 
groepswedstrijd tussen Engeland en Uruguay en de halve finale 
tussen Portugal en Australië floot. 
 
Puhls eerste grote finale was in 1993, toen hij de heenwedstrijd om 
de UEFA Cup tussen Borussia Dortmund en Juventus floot. Een jaar 
later kwam de Hongaar vier keer in actie bij het 
wereldkampioenschap voetbal in Amerika, waaronder de finale in Los 
Angeles tussen Brazilië en Italië. In die wedstrijd, gespeeld vanaf 
12.30 uur in een verzengende hitte, verloor hij 4,5 kilo 
lichaamsgewicht. 
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Bij deze wedstrijd deed zich het volgende memorabele moment voor. 
Omdat de munt waarmee Puhl had getosst van zilver was en erg  
zwaar, had hij hem aan de vierde official gegeven die de munt tijdens 
deze eindstrijd bij zich zou houden zodat Puhl die niet in zijn zak 
hoefde mee te sjouwen. De vierde official liet het muntstuk 
vervolgens tijdens de rust in de kleedkamer liggen, dus toen  de toss 
voor de verlenging moest worden gedaan, was er geen munt. Puhl 
keek snel om zich heen en leende discreet een munt van een nabij 
staande tv-cameraman. Puhl heeft deze munt altijd bewaard. 
 
In 1996 leidde hij de halve finale Engeland - Duitsland op het EK. Na 
afloop overhandigde Paul Gascoigne hem zijn shirt: als teken van 
respect, ondanks de Engelse nederlaag. 
 
In 1997 floot hij de finale van de UEFA Champions League in 
München tussen Borussia Dortmund en Juventus (3-1). Bij één van de 
Duitse goals overrulede hij terecht een beslissing van zijn assistent 
die vlagde voor buitenspel. Later dat jaar verging het Puhl aanzienlijk 
minder. De UEFA schorste hem tot het einde van dat seizoen na zijn 
slechte prestatie tijdens de Champions-Leaguewedstrijd tussen 
Feyenoord en Manchester United. Daarin miste hij een gewelddadige 
overtreding van Paul Bosvelt op Dennis Irwin. Zijn laatste 
internationale wedstrijd was de vriendschappelijke ontmoeting 
tussen Italië en Engeland op 15 november 2000, bijna twaalf jaar na 
zijn debuut. 
 
Puhl is door de IFFHS tussen 1994 en 1997 vier keer op rij verkozen 
tot de beste scheidsrechter van het jaar ter wereld. Hoewel hij zich 
realiseerde dat hij als referee vaak een ondankbare rol moest 
vervullen, stond Puhl erom bekend dat hij een goede relatie met veel 
voetballers onderhield. Hij begreep hun taal en verdiende daarmee 
hun respect. Het was daarnaast ook wel handig dat Puhl vele talen  
sprak, zoals Hongaars, Duits, Italiaans en Engels. 
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In een interview, in 2014, met National Sports legde Puhl uit hoe hij 
een goede scheidsrechter ziet en hoe belangrijk het is om het ego 
ondergeschikt te maken wanneer dat nodig is. “De missie van de 
scheidsrechter is om de deelnemers, zowel spelers als toeschouwers, 
zoveel mogelijk te vermaken. Het is erg belangrijk dat hij zich van 
deze missie  bewust is. Bij elk oordeel geeft de scheidsrechter iets 
aan het ene team en neemt het af van het andere team. Beide 
partijen kunnen niet tegelijkertijd profiteren. Dat zouden ze moeten 
weten, maar doen dat niet altijd. Het geeft een scheidsrechter echt 
voldoening als hij voelt dat hij een wedstrijd door zijn beslissingen in 
goede banen heeft kunnen leiden. De moeilijkheid van het vak, en 
tegelijkertijd de grootste uitdaging, is om individuen uniform te 
behandelen en hun toch de mogelijkheid te geven om voor zichzelf 
op te komen.” 
 
Na zijn pensionering als scheidsrechter bekleedde Puhl verschillende 
functies bij de Hongaarse voetbalbond (MLSZ). Van plaatsvervangend 
voorzitter tot vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie. Puhl 
werkte ook als scheidsrechter-waarnemer voor de UEFA en was 
actief bij Sports TV als voetbalanalist. 
 
In Hongarije stond hij als persoon in hoog aanzien. Zo was hij 
ereburger van de Hongaarse steden Eger en Emőd. Dit voorjaar werd 
bij Puhl de ziekte COVID-19 vastgesteld. De Hongaarse voetbalwereld 
reageerde geschokt. Hij was in eigen land immers erg geliefd om zijn 
harde werken en humor en hij werd gerespecteerd vanwege zijn 
prestaties. Echter, gaandeweg verbeterde zijn toestand, er gloorde 
hoop op herstel. Maar een nieuwe infecte werd hem uiteindelijk 
fataal, hij viel terug en hij kon de verraderlijke ziekte niet verslaan. 
Sándor Puhl overleed op 20 mei aan de gevolgen van het coronavirus. 
Hij werd 65 jaar. 
 
Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels (1) 
 
Zijn 3-5-2 of 5-3-2 was geen revolutionaire vinding; de inmiddels 
teruggetreden bondscoach Frank de Boer viel  eigenlijk bij gebrek aan 
beter terug op het systeem waarmee één van zijn voorgangers, Louis 
van Gaal, in 2014 succes oogstte tijdens het WK voetbal. En ook Van 
Gaal was (toen) geen groot ziener: onder anderen Antonio Conte 
maakte er gebruik van in zijn eerste jaar als coach bij Juventus (2011).  
 
En Chelsea werd in 1963 zelfs kampioen met een 
driemansverdediging. Dit staat allemaal in ‘Omschakeling’, waarin 
Michael Cox enorm gedocumenteerd én gedetailleerd uitlegt welke 
stijlen en tactieken het voetbal in Europa tussen 1992 en dit jaar 
hebben beïnvloed. De Engelse voetbaljournalist beschrijft onder 
meer waarom en hoe Van Gaal, bij Ajax, voor ‘opbouw van achteruit’ 
koos. Dat heeft alles te maken met het totaalvoetbal in de jaren 
zeventig (die zo geroemde Hollandse school) waarin bijvoorbeeld 
geen plaats was voor …Jan van Beveren en wel voor 
(mee)voetballende keepers. PSV-fans komen sowieso amper aan hun 
trekken en dat terwijl de Eindhovense club in de besproken periode 
tien keer kampioen werd. Mark van Bommel kan in de ogen van Cox 
(als speler) zelfs nauwelijks iets goeds doen: “Een pantomime-schurk 
(…) met de neiging vaker de man dan de bal te spelen.” 

 
Ook andere trainers die in de loop der jaren een 
stempel op hun ploeg hebben weten te drukken, 
komen aan bod, zoals Pep Guardiola (geprezen om 
zijn combinatievoetbal), Jürgen Klopp (succesvol 
door Gegenpressing) en José Mourinho (‘volmaakt 
autonoom’). 

 
Omschakeling/De evolutie van voetbal in Europa 1992-201; Michael Cox; 
uitgeverij: Atlas Contact; ISBN: 978-90-450-4149-0; prijs: 20,21 euro. 



 15 

 
Vers gras tussen de regels (2) 
 
Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je makkelijk kon achterhalen waar 
(top)voetballers woonden. En dat ze daar ook benaderbaar waren. Ik 
heb echter nooit ergens aangebeld voor een handtekening; Maarten 
Spanjer wel. Hij drong zichzelf eveneens op tot ballenjongen bij de 
trainingen van Ajax. Totdat hij per ongeluk en vooral tot zijn grote 
schrik een bal tegen de toenmalige trainer Rinus Michels aanschoot. 
Het was direct einde oefening voor Spanjer, die wijlen De Generaal 
nog wel bleef bewonderen en …imiteren.  
 
Spanjer is niet alleen bekend van zijn rollen in tv-series of films, maar 
ook als stemacteur én als schrijver. Over de meest uiteenlopende en 
voetbalgerelateerde onderwerpen  stelde hij ‘Toen godenzonen niet 
bestonden’ samen. Serieus, ook voor niet-fans van Ajax (wat Spanjer 
wel was) een leuk boekje. Zo vertelt hij hoe hij ooit met Wim van 
Hanegem en Simon Tahamata in de gevangenis  in Veenhuizen een 
balletje trapte met gedetineerden.  
 

Op een bepaald moment vraagt één van de 
gevangenen: “Scheids, hoelang nog?” Waarop de 
gelegenheidsarbiter gevat reageerde: “Nog twaalf 
jaar.”En zo staan in het boekje meer grappen en al 
dan niet sterke verhalen. Zoals over Dolf, die na 
het behalen van een kampioenschap werd 
bejubeld, omdat hij ‘als grensrechter elke 
zondagochtend in ons voordeel stond te vlaggen.’ 
Totdat zijn (pedofiele) aard uit de mouw kwam. 

 
Toen godenzonen niet bestonden; auteur: Maarten Spanje, uitgeverij: Nieuw Amsterdam ; ISBN: 978-
90-468-2822-9; prijs: 17,99 euro. 

 
Tekst beide recensies: Hans Janssen 
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Corona, wat een jaar! 
 
In december 2020 vroegen we onze leden hun ervaringen met corona 
op papier te zetten. Alle inzendingen hebben we toen uiteraard 
geplaatst, zoals we ook in de eerste drie nummers van dit jaar van 
collega’s een persoonlijke reactie hebben geplaatst. In deze vierde 
editie van 2021 zetten we de serie door, met dank aan André 
Werrelmann. Mocht je overigens zin hebben om voor Arbitraal 5 een 
al dan niet ‘coronagerelateerde’ bijdrage in te willen sturen: gewoon 
(blijven) doen.  
 
Na maanden van geen officiële wedstrijden eindelijk in 

het tweede weekend van de Regiocup een aanstelling. Op 

naar Best Vooruit tegen SBC onder 17. Vooraf bericht dat 

in Best alle kleedkamers en douches dicht waren. Dus in 

tenue naar de wedstrijd. Een spannende wedstrijd welke 

na een 0-1 ruststand gewonnen werd door Best met 2-1. 

Wel vier gele kaarten moeten geven voor onbesuisd 

spelen. Laten we het er maar op houden dat de spelers 

veel energie hadden en wisten dat de kaarten toch niet 

werden doorgegeven aan de KNVB. Het tweede weekend 

voor mij naar RPC tegen Someren onder 15. Ook hier alle 

faciliteiten gesloten. Een enerverende pot met een 5-2 

uitslag en geen gele kaarten. Wel moest aan het einde 

van de eerste helft een ambulance opgeroepen worden 

om een speler van Someren te behandelen die – na een 

fair duel - hard op zijn rug terecht was gekomen. 

Gelukkig kon hij na behandeling bij ons blijven en hoefde 

hij dus niet mee de ambulance in. Al met al weer twee 

wedstrijden om het echie en dat was weer genieten na 

zoveel maanden van alleen maar trainen en tennissen. 

Op naar het volgende seizoen waarin hopelijk de nieuwe 

coronavarianten weg blijven.  
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Henk van Bekkum veertig jaar scheids 
 
Helemaal onverwacht kwam het niet, toch was Henk van Bekkum 
prettig verrast toen hij onlangs door de KNVB werd gebeld. De bond 
wilde hem thuis de oorkonde ‘scheidsrechter van verdienste’ 
overhandigen. 
 
De bal mag dan dit seizoen in wedstrijdverband amper hebben gerold 
op de amateurvoetbalvelden, onze penningmeester heeft toch een 
mijlpaal bereikt. Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat hij het 
diploma van de BOS-cursus behaalde. Vanaf 1982 is Van Bekkum 
daadwerkelijk actief als scheidsrechter. In 1994 werd hem de BOS 2-
‘akte’ overhandigd. Hij zou uiteindelijk zeven jaar in groep 2 
‘bivakkeren’; de laatste tijd fluit hij op het niveau van groep 4. 
 

Van Bekkum was niet de 
enige clubgenoot die 
recentelijk werd 
onderscheiden, Ger de Wit 
werd eveneens gehuldigd. 
Ook enkele collega’s uit de 
regio die geen lid zijn van 
COVS Eindhoven e.o., 
werden in de bloemetjes 
gezet. Zoals Mario van 
Dinther en Jack Saris. 
Laatstgenoemde werd 
eerder dit jaar ook al 
benoemd tot Lid in de Orde  

Foto: Henk van Bekkum 
 
van Oranje-Nassau. De 76-jarige Saris zet zich al geruime tijd als 
vrijwilliger in voor de gemeenschap in de gemeente Son en Breugel. 
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Stel blijft investeren in Guldenberg 
 
(Overgenomen uit het Brabants Dagblad) 
Een bioscoop- en muziekzaal starten in coronatijd én nog een tweede 
restaurant, dan moet je wel een beetje gek zijn? Dennis Münninghoff 
uit Drunen lacht. ,,Dit plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Alweer twee jaar houden we in De Guldenberg diverse muziek 
gerelateerde evenementen. Zowel klassiek, jazz, pop, als rock- en 
metalkoren vinden hun weg naar De Guldenberg. Dan is het niet zo 
raar dat we nadenken over een beter podium om deze optredens te 
faciliteren. Als je dit combineert met de drang van mijn vrouw Franki 
en mij om jonge filmmakers te ondersteunen, is de combinatie van 
muziek en cinema snel gemaakt." 
 
Sinds januari 2018 staan de Münninghoffs aan het roer van De 
Guldenberg. Het Helvoirtse hotel uit de jaren zestig werd flink 
gerenoveerd. ,,We kunnen het ons niet permitteren om stil te blijven 
staan. Toen we het hotel overnamen, stond het al zwaar op 
achterstand. We wisten dat we moesten gaan investeren. We hadden 
een vierjarenplan uitgestippeld. Dat hebben we door corona een 
beetje moeten uitrekken, maar we moeten er staan als we weer 
volledig open kunnen, anders leidt het tot niets. Ook het personeel 
hebben we allemaal behouden." 
 
De Drunenaar realiseert zich dat hij in een luxepositie verkeert. 
“Maar ik wil direct eraan toevoegen n dat ook wij een behoorlijke 
ader hebben gelaten. We hebben ons echt in de schulden moeten 
steken, maar denken door te blijven vernieuwen de investeringen te 
kunnen terugverdienen. Dat is onze drijfveer om toch door te 
zetten." 
 
De servicebioscoop en muziekzaal bevinden zich in de oude kapel van 
De Guldenberg met aan de muur Münninghoffs’ eerste dj-mixset. 
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De vernieuwde en bijzonder vormgegeven bar en de bioscoopzaal in 
De Gulbergen (foto: De Gulbergen). 
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Voetbalgedachten gedicht 
 

‘Hup, Holland hup 
Laat de leeuw niet in z’n hempie staan 

Hup, Holland hup 
Trek het beessie geen pantoffels aan 

 
Hup, Holland hup 

Laat je uit ’t veld niet slaan 
Want de leeuw op voetbalschoenen 

Durft de hele wereld aan’ 
 
 

Eén van de populairste/bekendste Nederlandse voetballiedjes aller 
tijden. Het is rond 1950 geschreven door cabaretier Jan de Cler. Weet 
wel dat het van oorsprong van Duitse makelij was en dat het van 
1949 tot 1952 zelfs één van de officieuze volksliederen van onze 
oosterburen was. De melodie was weer gebaseerd op een (deel van 
een) symfonie van Johannes Brahms. En van deze Duitse, 
negentiende-eeuwse componist Johannes Brahms gaat het verhaal 
dat hij de muzieklijn leende van een patriottisch Duits studentenkoor.  
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Pijpkaneel 

 
 

Ik heb corona. Mijn dank voor de bloemen, telefoontjes en meeltjes. 
Dat had niet gehoeven, maar wordt zeker gewaardeerd. 
Scheidsrechters vormen immers een familie van zwarte kraaien.  
 
Kraaien zijn begeleiders tussen hemel en aarde en ze houden een 
oogje in het zeil, of het goed met je gaat. Wij zijn een familie van 
broeders en hoeders. Inmiddels hebben de zusters ook een plaatsje 
ingenomen aan het zwarte firmament. Hoewel het in Nederland nog 
steeds wachten is op de eerste met de fluit spelende vrouw in de 
eredivisie. En wellicht bespeelt een in de kast zittende transgender 
de  fluit van Jethro Tull: “Get ready for the Whistler. I whistle along on 
the seventh day.” 
 
Beter gezegd, corona heeft mij te pakken genomen. Of heb ik me 
toch laten pakken? Gestraft voor mijn onvoorzichtigheid? Dat is de 
vraag. Twee weken, voordat ze, ik ga er maar vanuit dat corona 
vrouwelijk is, me gegrepen heeft, ben ik voor de eerste keer 
gevaccineerd. En dan is ze nog niet de mond gesnoerd. Hoe ben ik 
haar tegen het lijf gelopen? Ben ik door Mustafa en Fatima in de 
supermarkt besmet? Oh, jee, de discriminatoire gedachte werp ik van 
me af. De kans is groter, dat het is gekomen door Henk en Ingrid, de 
vrienden van Geert.  
 
 
Heb ik mijn handjes niet zorgvuldig in onschuld 
gewassen? Of heeft de liefde voor FC Eindhoven me 
de das omgedaan? Met een paar honderd bezoekers 
mochten we, na een negatieve testuitslag, onze 
helden aanmoedigen. Groot is de kans niet, dat je met 
de extreme controles aan de poort van het 
voetbalwalhalla, positief naar binnen kunt glippen. Je  
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moest je immers identificeren en op je debiel je negatieve uitslag 
laten zien.   
 
Na de positieve testuitslag word je door een student, die een 
bijbaantje heeft bij de GGD, puntsgewijs het protocol voorgelezen. 
Oude tijden herleven. Corona gaf ons een LAT-relatie. Gescheiden 
slapen. Ilona, mijn vrouw, in quarantaine en ik in isolatie. Beter een 
goede buur dan een verre vriend. De boodschappen werden voor 
onze deur gezet. Elk nadeel hep se voordeel, om de Betondorpse 
held J.C. weer eens uit de onderwereld op te roepen.  
 
Ongetwijfeld een levenswijsheid toegepast door onze vlijtige 
hoofdredacteur, want alles wat de Godenzonen uitwasemen zijn 
heldendaden. Corona gaf ons, behalve brood en zelf gelegde eieren 
van de buren, aandacht. Een mens zonder aandacht verpietert als 
een uitgedroogd bloemetje.  
 
Ben ik als lijder roomser geweest dan de paus? Wel rooms, maar niet 
zo rooms als echte boter. Ik heb de regel overtreden om naar buiten 
te gaan. Ik was niet zo ziek als een hond, dat ik mijn hond niet de 
uitlaat kon geven. Wel met een bocht om mijn buurtgenoten heen. 
“Hou afstand, pas op, dat u van mij de corona niet krijgt.” Geen 
angst, maar belangstelling op gepaste afstand, was mijn deel.   
 
 
Het is toch vreemd, dat virus. Je krijgt het, of je krijgt het niet. Ilona 
niet. Zij mocht na tien dagen quarantaine de zon weer opzoeken. Een 
dag voor mijn klachten zijn we bij kwetsbare mensen op bezoek 
geweest. Gelukkig is de ongezonde man niet door mij de pijp 
uitgegaan. Dat plakt dan aan je geweten, ook al heeft het geweten 
het niet geweten. Een buurmeisje heeft corona gehad zonder enige 
klacht en een kennis kan nog steeds de trap niet oplopen. Mijn 
klachten heb ik al ruim drie weken en vallen onder de categorie mild.  
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Lichte verhoging gehad, hoesten en snel vermoeid. Wat vocht in de 
longen en mijn zeegroene snotterbellen stinken alsof een rotte 
Chinese vleermuis mijn neusgat is binnengevlogen.  
 
Gekluisterd aan huis. Geen grote straf voor mij. Wel soms te 
vermoeid om een boek te lezen. Dan maar symfonisch rocken. 
Luisteren naar ontroerende  bands als Camel, Marillion, Pendragon 
en IQ. Met de song ‘Fall and Rise, something dies many miles from 
home’, in weemoedige sferen komen. En veel voetbal gezien. Om 
mijn kluppie te zien, heb ik een abonnement genomen op ESPN. Dan 
kun je op een zondag meerdere wedstrijden bekijken. Zo veel, dat je 
pupillen de omvang van een voetbal aannemen. Adem voetbal in, 
adem voetbal uit. De zin van het leven is de ronde bal. Gelukkig is de 
meid in mijn armen helemaal rond. Nou die ronde van mij mag, 
volgens protocol, doe me een lol, niet in mijn armen liggen. Zalig zijn 
de armen van geest. Kijken naar meer van hetzelfde, typerend voor 
mijn leventje. Consumeerderen. Met Mark Hollis van Talk Talk zing ik 
mee: “Baby, life’s what you make it, can’t escape it, beauty is naked, 
anticipate it, nothing can’t change it, celebrate it.” 
 
Toch mooi, dat met corona, meerdere schrijvertjes in dit blad uit de 
kast zijn gekropen. Met schrijven geef je, hoe summier ook, een 
inkijkje in je wezen. Wezen een mooi woord met meerdere 
betekenissen. Zo mogen we in de vorige Arbitraal een blik werpen in 
het  jonge wezen Kaj Fonken. Als teamleider van AH wordt hij 
geconfronteerd met het plunderen van de schappen. En AH let op de 
kleintjes. 
 
Geregeld worden mijn tassen geïnspecteerd op gestolen waar. Ik heb 
mijn gezicht niet mee. Op mijn gezicht valt af te lezen, dat eigendom 
diefstal is. De kassajuf bij ons in Brouwhuis heeft haar op de tanden 
en ongetwijfeld groeit er elders op haar lichaam ook kroezelig haar, 
dat aanvoelt als staalwol. Ze pikt mij er altijd uit. Ze is niet te verlegen  
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om een intieme vraag te stellen: “Mag ik even in uw tas kijken?”  
 
“Jazeker. Trouwens in mijn slip heb ik twee eieren verborgen. Wilt u 
ze inspecteren?” Uiteraard klantvriendelijk bleef ze stoïcijns. De 
samengeknepen lippen in de plooi. Toch maakte ze een tikkeltje 
gewaagd de opmerking: “Dat ze moge smaken, wel negen minuten 
laten koken, daar worden ze hard van.” Weer op de rechte weg terug 
naar Kaj. Hij zette het nadeel, geen klassikale lessen en het gemis van 
onze hobby, om in zijn voordeel: hardlopen, waardoor de halve 
marathon aan het einde van de corona tunnel lonkt. Kaj verlangt 
weer naar school en het stappen. Zo hoort het ook, stappen zetten in 
het leven, want het duurt maar even, zegt deze bedaagde man. En in 
de solidaire woorden van Kaj: “We moeten het met z’n allen doen.”  
 
 
Het met z’n allen doen. Komen de oude hippie dromen weer terug? 
Het leven gaat immers op en af en heen en weer. Het lied Veerpont  
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van drs. P. blijft maar heen en weer gaan. Het refrein: “Heen en weer. 
Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer.” 
 
Met z’n allen weer aan de fluit. Terug naar het abnormale normaal. Is 
er een weg terug of alleen een weg vooruit? Speedy JA Deelder loopt 
nog steeds voorbij: “Alles blijft, alles gaat voorbij. Alles blijft 
voorbijgaan.” 
 
Post-coronaverdichten met Herman Gorter in zijn gedicht Mei, waar 
maar geen einde aan komt. Van je zuster Juni moet je het hebben. 
Mei sterft op bladzijde 160. Van zo’n lang gedicht raak je buiten 
adem.  “Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt 
als het gefluit,// Dan blies een jongen als een orgelpijp, De klanken 
schudden in de lucht zoo rijp.”  
 
Rijp schudden de klanken van de fluitist.       
Verdrijven de coronaire adembenemende mist.    
De pijper speelt piepende noten.                                                                                                
Corona: kus me de kloten.  
 
The Piper plays his tune so you must follow     
(Camel: Song Within A Song van het album Moonmadness uit 1976) 
 
Jur Wijsman 
                                                   
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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Wat weetjes over de strafschop 
 
Een strafschop nemen. Hoe moeilijk is dat nu? Nou eh, kijk eens terug 
naar de eindronden van het Europees kampioenschap voetbal. 
Hoeveel penalty’s werden er wel niet gemist? Weliswaar op een niet 
zo dramatisch slechte manier als ooit David Beckham overkwam (dat 
deed-ie anders nooit), maar toch. Hoe het anders kan, bewees 
Antonin Panenka van (toen nog) Tsjecho-Slowakije, precies 45 jaar 
geleden in de EK-finale tegen (toen nog) Duitsland. Zijn ‘panenka’ 
kreeg sindsdien diverse malen navolging wat tot hilarische missers en 
gedurfde treffers leidde. 
 
Maar hoe is het ooit begonnen? Wanneer werd ‘de’ elf-metertrap 
ingevoerd? Het blijkt een vondst te zijn van de Ier William McCrum, 
nota bene doelman, zo lezen we in ‘Inswingers en afzwaaiers’, een 
boekje van Rudy Boogert vol met treffers en missers in het voetbal. 
Tot 1891 werd een overtreding in het strafschopgebied ‘gewoon’ 
bestraft met een vrije trap. Maar ja, wat doe je dan als verdedigende 
partij: je zet een bus voor de keeper en voor de nemer van de ‘free 
kick’  was er nauwelijks een gaatje te vinden. Dat vond McCrum niet 
eerlijk. Hij kwam met het voorstel van een-tegen-eengevecht, tussen 
keeper en speler. De Engelse voetbalbond stemde ermee in en de 
rest is geschiedenis. 
 
In 1970 werd de strafschoppenserie ingevoerd om een duel dat gelijk 
eindigde te beslissen. Hiermee kwam tevens een eind aan het 
opgooien van een muntje om het pleit te beslechten, waaraan 
sommige PSV’ers een trauma hebben overgehouden. 
 
Die misser van Beckham en dat ‘wonder’ van Panenka terugkijken? 
Dat kan via: https://www.youtube.com/watch?v=h1ljvb80HBc en 
https://www.youtube.com/watch?v=VxXWIZULgyw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h1ljvb80HBc
https://www.youtube.com/watch?v=VxXWIZULgyw
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 

Bankrekening NL36 INGB 0001 1373 76 
t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven

Kamer van Koophandel nummer V 236533 te Eindhoven
Clubhuis 'De Stip'  Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV

Eindhoven
Telefoon 040 - 2026932

Correspondentie-adres Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop,
ook voor clubhuis 'De Stip'

Mailadres info@covseindhoven.nl
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl

Bestuur 

Voorzitter Jeroen Quinten 06 - 47242099 
Secretaris Pieter Elbersen 06 - 28466602 
Penningmeester Henk van Bekkum 06 - 30404517 
Bestuurslid Lennart Geertsen 06 - 27450893 
Bestuurslid  Alex van den Boomen 06 - 22991443 
Bestuurslid  Bas van Rijen       06 - 12944483 
Bestuurslid  André Werrelmann       06 - 83267645 

Commissies 

Begeleiding    
Sport & Training 

Spelregels 

Redactie Arbitraal/website 

Ontspanning 

Commerciële commissie 

Kantinecommissie 

Tuchtrechtzaken  
Technisch weekend 

(BA = BestuursAfgevaardigde) 

Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA) 
Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 
Alex van den Boomen (BA) 
Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
Pieter Elbersen (BA)  
Anton Bogers, Hans Janssen, André Werrelmann      
en Henk van Bekkum (BA) 
Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van 
den Boomen (BA)      
Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
 Werrelmann (BA) 
Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter    
Elbersen (BA) 
Jeroen Quinten (BA) 
Bas van Rijen (BA) 

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 
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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 
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Genneper Parken Eindhoven

voor afspraken 
T. 040 – 20 26 932 of
E. info@covseindhoven.nl
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