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         Na mist komt zonneschijn 
 
         Het zal toch niet he. Het zou bijna zomers warm worden, 
              deze septemberzaterdag waarop ik eindelijk officieel weer 
              aan de bak kon. Maar de zon lukte het maar niet om de 
              deken van mist die de horizon bedekte, weg te trekken. 
 
              En tot overmaat leek het wel alsof ik op het verkeerde 
              sportpark was aangekomen: de toegangspoort was 
              (deels) afgesloten en de voetbalvelden lagen er 
              weliswaar mooi, bijna maagdelijk bij, maar een teken van  
              leven bespeur ik niet. 
 
              Uiteindelijk kwam alles goed, liet de zon zich uitermate  
              gelden en meldden zich ook de spelers, officials en zelfs 
              best veel fans van beide ploegen. Ik kan eindelijk gaan 
              fluiten. En ik mocht achteraf best tevreden zijn – waar is 
              de rapporteur  als je hem nodig hebt, vroeg ik me af. 
 
              Hopelijk beleef jij ook veel plezier aan deze Arbitraal 5.  
                              
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Ik stond weer te trappelen om 
de wei in te gaan. Gewapend met fluit en andere benodigdheden zijn 
de eerste (beker)wedstrijden inmiddels afgewerkt. En nu maar hopen 
dat we tenminste op deze manier door kunnen gaan en er een mooi 
seizoen van kunnen maken. 
 
De aftrap van ‘ons’ seizoen vindt plaats op dinsdag 14 september in 
De Stip. We beginnen om 19.00 uur met een uitleg over de deels 
nieuwe spelregels door Nick Ooms en trainen aansluitend van 20.00 
tot 21.00 uur. 
 
Zes dagen later, op 20 september dus, vindt ‘eindelijk’ de 
jaarvergadering plaats. Het bestuur heeft besloten deze vergadering 
hybride te doen. We kunnen een aantal leden ontvangen in De Stip; 
de overigen kunnen de vergadering via Teams volgen. Uiteraard 
houden we ons aan de 1,5 meterafstands- en andere coronaregels. 
Zie:  https://www.covseindhoven.nl/nieuws/activiteitenkalender 
 
Tijdens de jaarvergadering zullen we ons lid van verdienste Tom Aarts 
moeten missen. Tom is 22 augustus helaas overleden, hij werd 86 
jaar. Tom was een man met vele verdiensten voor de vereniging en 
altijd begaan met het wel en wee van de scheidsrechters en COVS 
Eindhoven. Verderop in Arbitraal kunt u een In Memoriam lezen. 
 
Van COVS Nederland hebben we, samen met COVS Valkenswaard, 
een headset van Axiwi in bruikleen in de periode september-oktober. 
Voor een scheidsrechter leuk en leerzaam om een keer mee te 
werken als je met neutrale assistenten werkt, maar ook als je als 
coach/begeleider op de tribune zit kan het zeker kostbare informatie 
opleveren. Verderop de ervaringen van één van onze leden. 
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Onlangs hebben we met een afvaardiging van ons bestuur met het 
bestuur van COVS Valkenswaard gesproken over een eventuele fusie. 
Van beide verenigingen loopt het ledenaantal terug en we zijn van 
mening dat we samen sterker staan. Hierover zullen we op de 
jaarvergadering meer vertellen. 
 
Ten slotte wil ik iedereen een fijn seizoen toewensen en hopelijk 
komen we elkaar weer tegen op de velden of bij De Stip! 
 
Met sportieve groet, Jeroen Quinten 

 
 

 
 
Nog even en de deuren van ons clubhuis De Stip gaan weer open 
voor de eerste activiteiten sinds ‘tijden’ (foto: Hans Janssen). 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 (66) 
 
Tja, je hebt zo wel eens van die dagen. Die zo mooi beginnen. Een 
stralende zon maar niet te warm. Een voorspoedige reis naar het 
fraai aan de rand van het stadje gelegen sportpark. Een hartelijke 
ontvangst met koffie en gebak. Een scheidsrechter die er echt zin in 
had. Kortom, wat kon ik me als begeleider nog meer wensen? 
 
Dat dacht ik zo rond de klok van half vijf eigenlijk ook. Dat wil zeggen, 
ik vroeg me na afloop van een bepaald heetgebakerd potje voetbal af 
in welke horrorfilm ik nu weer was beland. En toen stond ik nog langs 
de lijn, met veel verhitte gezichten om me heen. Met toeschouwers 
die me van alles wensten, behalve ‘een prettige dag verder’. Nee, het 
was meer het niveau, altijd leuk voor de late zondagmiddag, van 
‘flikker toch op met je pen en papier.’ 
 
De wedstrijd begon nog zo leuk. Een oppermachtige thuisclub die al 
snel op een veilige voorsprong kwam. Maar geleidelijk aan kwamen 
er barstjes en uiteindelijk barsten in het tot dan sportieve tegenspel 
van de bezoekers. Het ging van kwaad tot erger en de eerste gele 
kaarten werden door de leidsman uit zijn borstzak getoverd. 
 
Tijdens de rust was het bepaald al niet meer echt prettig toeven. De 
arbiter van dienst kon zich gelukkig nog wel redelijk veilig naar zijn 
kleedkamer manoeuvreren. Met mij in zijn kielzog. Maar blij waren 
we al lang niet meer. Rustig blijven, niet laten escaleren, durf je 
beslissingen te nemen. De scheids knikte manmoedig van ‘ja’, maar ik 
wist het eerlijk gezegd niet. Achteraf had ik sterk het vermoeden dat 
hij, als er geen begeleider bij zou zijn geweest, er in de rust mee was 
opgehouden. 
 
Hoe dan ook, de tweede helft bracht eigenlijk datgene wat al was te 
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voorzien. De gasten wierpen alle schroom van zich af. Steeds 
openlijker werd er zowel fysiek als verbaal op tegenstanders 
ingehakt. Vlak voor tijd stond de teller op drie keer rood en vijf keer 
geel en daarmee kwamen ze nog goed weg. 
 
Toen echter in de slotfase de scheidsrechter een strafschop aan de 
thuisclub toekende en in het tumult nog maar eens een speler van de 
bezoekers met rood het veld af bonjourde, was het hek van de dam. 
Zowel de scheidsrechter als ik kreeg het behoorlijk te verduren. 
 
Het moet gezegd, we konden na afloop uiteindelijk ongeschonden 
het kleedlokaal van de scheidsrechter bereiken. Onder begeleiding en 
bescherming van enkele potige jongens van de thuisclub, dat dan 
weer wel. Eenmaal binnen, draaide de scheidsrechter de deur op 
slot. Want ja, je weet maar nooit. 
 
We hebben in alle rust de wedstrijd nog even kort geëvalueerd. Nou 
ja, wat heet ‘in alle rust’. De adrenaline spoot nog door de aderen. 
Dan heeft het ook weinig zin om een uitgebreide nabespreking te 
doen. Natuurlijk heb ik de scheids hulp aangeboden. En ook gevraagd 
of ik de hulplijn van de KNVB moest bellen. Of eventueel te politie. 
Dat hoefde allemaal niet, het was over en voorbij. Hij wilde er 
eigenlijk meteen een streep onder zetten. En volgende week maar 
weer ‘gewoon’ een nieuwe wedstrijd gaan fluiten. 
 
Zo toog ik in het schemerduister naar de dichtstbijzijnde bushalte. Op 
weg naar huis. En eenmaal thuis op de bank, kwam ik dan uiteindelijk 
zelf tot rust. Met in het achterhoofd dat ik mijn rapport nog moest 
maken. Dat zou deze keer wel eens veel meer tijd kunnen kosten dan 
anders, bedacht ik me. Maar niet meer die avond, ik legde het toch 
meer even een dagje ‘in de week’.  
 
Jos Halmans 
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‘Headset voor herhaling vatbaar’ 
 
Via COVS Nederland is er de mogelijkheid om te experimenteren met 
een headset, welke ook in het betaald voetbal wordt gebruikt. Als 
bestuur hebben we er voor gekozen om hier gebruik van te maken. 
Voorzitter Jeroen Quinten legde via zijn voorganger Johan Suurd 
contact en voor een kleine vergoeding hebben we een set 
toegestuurd gekregen. Op het arbitragecongres in Helvoirt in 2020 
was een stand waar iedereen kennis kon maken met de 
mogelijkheden van deze headset. 
 
Nu we deze set in gebruik hebben, moeten we hem natuurlijk ook 
toepassen. Onlangs had Luc Schoenmakers de primeur en de set 
uitgeprobeerd bij een wedstrijd van FC Eindhoven. Een maandje 
geleden heb ik, als assistent, de set ook gebruikt tijdens het 
oefenduel Moerse Boys tegen Kloetinge in Zundert. Vooraf de 
instructies goed doorgelezen. Eén van de units stel je in als MASTER 
en de andere twee als SUBMASTER. Zo heb je onderling contact met 
elkaar als neutraal trio: zowel in spraak als geluid. 
 
Ik moet zeggen, het geluid is erg goed en de kleine microfoons doen 
het erg goed. Buitenspel, overtredingen en spelhervattingen zijn 
makkelijker met elkaar te communiceren. Geen onduidelijkheden en 
een snelle actie van de scheidsrechter is het gevolg. De oorstukjes 
zitten comfortabel en de unit om je bovenarm voel je nauwelijks.  
 
Test zowel vóór de wedstrijd als in de rust de set goed. Bij ons was na 
de eerste helft de stekker bij de scheidsrechter los komen te zitten en 
kon hij ons niet meer horen. Wel konden wij als assistenten nog met 
elkaar praten. Publiek langs de kant vond het ook zeer interessant. Ik 
kreeg de vraag of wij een vast trio waren en of zij dit meer gingen 
zien in de hoofdklasse. 
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Al met al een geslaagde test en voor herhaling vatbaar. COVS 
Valkenswaard gaat de set na ons ook inzetten bij oefenwedstrijden. 
Wil je als trio gebruik maken van deze set, neem dan contact op met 
ondergetekende. Voor iedereen een coronavrij seizoen toegewenst 
en maak gebruik van deze mooie headset van AXIWI. 
 
Met sportieve groet, André Werrelmann 
 

 

Waarom iemand assistent wordt? 
Iedereen heeft zo zijn reden om scheids- of grensrechter te worden. 
Nee, ik ga geen belegen grappen maken, maar wil jullie wel vertellen 
wat de gastheer van een club waar ik onlangs was me vertelde. 
“Waarom ik grensrechter ben geworden? Nou, ik vlagde al een tijdje 
bij de jeugd en was ondertussen ook coach geworden. Maar ik had er 
moeite mee om spelers langs de kant te zetten. Toen ben ik zelf maar 
aan de kant gaan staan. Ik ben uiteindelijk meer dan veertig jaar 
assistent-scheidsrechter geweest toen ik het welletjes vond.”   
 
Hans Janssen 
 



 9 

 
Langs de velden 
 
Daar zat de heer Louis van Gaal, bij de persconferentie na de 
wedstrijd tegen Noorwegen. Hij weet dat het tegen zo’n ploeg 
moeilijk is om te spelen. Vooral, omdat ze vanuit de verdediging 
opeens kan gaan counteren wat twee tot drie keer gebeurde. Uit één 
daarvan ontstond het doelpunt waar je op kon rekenen met zo’n 
tegenstander. Eén verkeerde stap en gebeurd was het. Erling Braut 
Haaland zette Stefan de Vrij mooi op het verkeerde been en weg was 
hij. Toch mooi dat er uiteindelijk gelijk gespeeld werd. Hoe nu verder 
met het Nederlands elftal, vraag ik me dan af. Zal Van Gaal dit team 
aan de gang krijgen? Ik ben zeer benieuwd. 
 
Mo Ihattaren weg bij PSV, was te verwachten. Onder Mark van 
Bommel werd hij op 17-jarige leeftijd toegevoegd aan de A-selectie. 
Te vroeg, denk ik dan. Hosanna voor Mo dat hij een kans krijgt bij 
Juventus, maar of hij het daar redt betwijfel ik. Er is vaker een speler 
mislukt die goed kon voetballen, maar ook eigenwijs was. In het 
seizoen 2005-2006 speelde Ismail Aissati een goed seizoen bij jong 
PSV, gevolgd door zijn debuut in het eerste elftal. Daarna werd hij 
verhuurd aan FC Twente om in 2007 terug te keren bij PSV. Hier 
mislukte het weer. Na veel omzwervingen en blessureleed is hij 
uiteindelijk gestopt. 
 
Waar ligt het aan dat zoveel jonge voetballers mislukken, vraag ik me 
af. Hebben ze in hun carrière veel verschillende trainers gehad? Of is 
het hun eigen eigenwijsheid? Of luisteren ze te veel naar de 
makelaars die veel geld verdienen aan deze jonge spelers die 
daardoor op het verkeerde spoor raken. Want het is belachelijk dat 
die voetbalagenten alleen maar op geld uit zijn en aan hun pupil 
eigenlijk geen aandacht besteden.  
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De clubs moeten (en dat heb ik eerder gezegd) hier eens ingrijpen en 
die agenten verbieden om met zeer jonge spelers te spreken. 
Dollartekens en naïviteit spelen ook hier een rol. Laat de clubs eens 
met ouders van die talenten in discussie gaan en ze proberen 
duidelijk te maken dat niet alles om geld draait. Het voetbalspel moet 
leuk blijven (ook voor aankomend talent). Maar gaat het om veel 
geld, wat voor weinig voetballers is weggelegd, of gaan ze voor het  
voetbal? 
 
Dit was het voor deze keer. 
 

De mol 
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Vers gras tussen de regels 
 
Een compleet artikel over een scheidsrechter of een assistent-
scheidsrechter in Hard gras, dat is best uniek. Je zou in de jongste 
editie wellicht een persoonlijk verhaal verwachten van de scheidende 
leidsman Björn Kuipers. Nee, dat vind je niet in het augustusnummer 
van dit voetbaltijdschrift voor lezers (voor wie anders overigens?). 
Gelukkig hebben we Jur nog. 
 
In Hard gras wél een persoonlijk verslag van een ander titeltoernooi. 
Van ene Tan Tunali, die nooit veel verder was gekomen dan het 
fluiten van een aantal wedstrijden van C-junioren in zijn woonplaats 
Amsterdam. Hij was één van de scheidsrechters van de European 
University Games in Spanje. Geen topniveau en heel spannend zijn 
Tunali’s ervaringen tijdens dit officieuze Europese kampioenschap 
evenmin. En de resultaten van de Nederlandse ploeg waren nog 
minder om hier te memoreren. Tunali komt er eerlijk voor uit: het 
bezoek aan de wereldberoemde Mezquita-kathedraal in Cordoba 
alleen al ‘is elk loopje langs de zijlijn dubbel en dwars waard 
geweest.’ 
  
Boeiender is het artikel  van Danielle Kliwon. Hoewel de kop boven 
haar artikel anders doet vermoeden (‘Tout est bien qui finit bien’) 
liep het met Frankrijk én met haar idool Karim Benzema juist niet 
voorspoedig af, althans tijdens het recente, echte EK. Er was na een 
seksschandaal heel wat te doen geweest om de onderschatte spits 
van Real Madrid. Na jaren werd hij weer opgenomen in de Franse 
nationale selectie en scoorde er zelfs voor ‘de haantjes’ lustig op los.  
 
Het leverde de titelfavoriet niet de beker op en ondertussen had 
Kliwon, getuige haar verhaal, de handen vol om haar familiebanden 
warm te houden. Of niet. 
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De privébeslommeringen van Marieke Lucas Rijneveld mogen er  
eveneens zijn. Bovendien heeft ze iets met voetbal en vooral met  
schrijven. Dat laatste kan ze als de besten. De geboren Brabantse 
werd vorig jaar met (de vertaling van haar) ‘De avond is ongemak’ als 
eerste Nederlandse auteur onderscheiden met de Booker 
International Prize. En in Hard gras gaat ze wat mij betreft met de 
publieksprijs strijken met haar gedicht ‘Blessuretijd’. Hierbij de eerste 
regels: “Ik verlummelde mijn talent, joelde vanaf de zijlijn dat ze beter 
en sneller, terwijl ik traag genas van de vuile schop tegen mijn enkel, 
ik tussen wanhoop en gejuich door hinkelde, blikjes cola dronk en 
naar wespen blies, de schavuiten.” 
 
In het blad ook een postuum eerbetoon aan de in juni overleden A.L. 
Snijders, ook al een schrijver van statuur. Van hem worden een paar 
eerder gepubliceerde voetbalverhalen afgedrukt. Ze zijn zeer kort, 
maar lengte wil lang niet altijd alles zeggen. Zo heeft Theun de 
Winter slechts één pagina nodig om Frank de Boer te portretteren.  
 

 
Hij maakt de vergelijking met een 
andere bondscoach, die het niet redde: 
Marco van Basten. De Winter: 
“Misschien is Frank de Boer gewoon te 
aardig.” Als bondscoach zou ik eraan 
toe willen voegen, want als speler en 
trainer van Ajax kon hij wel degelijk te 
keer gaan. 
 
Hard gras, nummer 139, diverse auteurs, uitgeverij 
Ambo/Anthos, ISBN 97-890-263-553-94, prijs 10,95 euro. 

 
Hans Janssen 
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Zoals de ouden floten… 
 
Egbert Mulder werd geboren in Steenwijk op 10 april 1940. In het 
dagelijks leven was hij administrateur van drie scholen. 
 
Van 1972 tot 1988 was hij als scheidsrechter op het hoogste niveau 
actief. In Europees verband leidde hij onder meer in 1982 de halve 
finale van het UEFA-cuptoernooi tussen Tottenham Hotspur en FC 
Barcelona. Deze wedstrijd dreigde te ontaarden in een veldslag, maar 
met onder meer twee rode kaarten kreeg hij de kraker weer onder 
controle. Een heel bijzondere ervaring was ook het WK-
kwalificatieduel tussen Nieuw-Zeeland en Israël, zo ver weg immers. 
 
Als dieptepunt ervoer hij de schorsing die hij in 1978 van de KNVB 
kreeg toen hij openlijk amateurvoetballers beschuldigde van het 
gebruik van doping. Twee jaar later speelde een affaire met Ajax, dat 
met videobeelden het ongelijk van een beslissing van Mulder wilde 
bewijzen. Volgens de referee had de Amsterdamse club de beelden 
zo gemanipuleerd dat een elleboogstoot van Ajacied Dick Schoenaker 
(wat hem op rood kwam te staan) nauwelijks te bewijzen viel. 
 
Op 27 mei 1988 nam Mulder afscheid van het arbitrale leven met een 
vriendschappelijke wedstrijd tussen Veendam en VV Hoogezand. Een 
dag eerder had hij zijn laatste officiële ontmoeting gefloten: VVV 
tegen FC Twente in de nacompetitie van de Eredivisie. 
 
Na zijn scheidsrechtersloopbaan bleef Mulder zich inzetten voor de 
KNVB. Hij was onder meer bestuurslid, begeleider, docent en 
vrijwilliger. Mulder daarover: “Ik kreeg vaak te horen dat mijn vrouw 
de kinderen heeft opgevoed. Ik was altijd weg.” Daarnaast vervulde  
hij een bestuursfunctie in een organisatie voor kankerbestrijding. 
In 1988 volgde hij ene Gerard Geurds op als voorzitter van de BSBV,  
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de vakbond voor betaald-voetbalscheidsrechters. Zijn toenmalige 
relatie met toparbiter Leo van der Kroft (die voorzitter was van de 
LSC, de Landelijke Scheidsrechters Commissie) beschreef Mulder 
altijd als ‘koel, uiterst koel’ en als ‘niet best’. In januari 1989 legde hij 
zijn functie neer nadat hij in de media kritiek had geleverd op die 
commissie en het functioneren daarin van Van der Kroft. 
 
In 2017, kort nadat hij op 77-jarige leeftijd afscheid van de 
voetballerij had genomen, ontving hij uit handen  van zijn zoon Eric 
een Koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten. Over de 
ontvangst op het gemeentehuis in Hoogezand zei hij: “Het voelde 
alsof ik weer bij de wedstrijd Spanje - Roemenië was. Die leidde ik, 
maar na de volksliederen werd ook het Wilhelmus gespeeld. 110.000 
mensen klapten toen.” 
 
Egbert Mulder, die tot op het laatst van zijn leven zeer actief was, 
overleed op 16 februari 2021 aan corona. Hij werd 80 jaar. 
Jos Halmans 
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Een collectie-item, terug naar 1979 
 
Nee, ik ben nooit nat (van het zweet) wakker geworden wanneer ze 
als een soort van zeemeermin in mijn dromen opdook. Of als een 
sensueel dansend slangenmens. Maar wat kon Jerney Kaagman 
swingen én zingen, wat had ze een stem. Vroeger althans. Vroeger is 
voor de een heul lang geleden, voor de ander alsof de tijd nooit stil 
heeft gestaan en voor een derde moet die misschien nog beginnen. 
Eén gezamenlijke vroeger hebben we zeker: de pre-coronatijd.  
 
Voor die tijden van weleer van mij ga ik graag terug naar het eind van 
de jaren zeventig, van de vorige eeuw. In Breda volgde ik toen een 
opleiding voor leerling-journalisten. In het zogeheten Audet-klasje, 
genoemd naar de toenmalige uitgever van kranten als het Dagblad 
voor Noord-Limburg, De Gelderlander, De Limburger en De Stem. 
Inmiddels bestaan (ook) enkele van deze krantentitels niet meer, 
opgegaan, of beter: opgeslokt als ze zijn door DPG Media, de 
grootgrutter in dagbladenland.  
 
Wat dit alles met Jerney te maken heeft? Nu, het was in die tijd dat 
ze in de smaak viel bij (jonge)mannen als ik. Natuurlijk, vanwege haar 
muziek. Ja ja, net zo’n drogreden zeker als het praatje dat lezers van 
Playboy het blad kopen vanwege de interviews. Zo ken ik er nog wel 
een paar. Maar toch: bij Jerney was het in mijn optiek – ja echt – een 
combinatie van de twee. Enerzijds haar stem en de muziek van haar 
band (Earth&Fire) en anderzijds haar verschijning. Ik kan me nog 
herinneren dat ik haar in een discotheek in Leunen op minder dan 
anderhalve meter afstand (toen kon dat nog) mocht bewonderen. 
Wat zag ze er geweldig uit! Maar dat was later. Terug naar 1979, het 
jaar waarin ‘Weekend’ van één van Nederlands beste groepen ooit 
(misschien denkt Jur er wel hetzelfde over) een enorme hit werd en 
in Toppop voorbij kwam. En daar keek ik met mijn medecursisten dus  
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graag naar. 
 
1979 was ook het jaar, waarin ik mijn eerste grote buitenlandse reis 
maakte, want dat is eigenlijk de aanleiding voor de herinnering die ik 
met jullie wil delen. Bestemming? De Deutsche Demokratische 
Republiek, de DDR dus. Meer precies: het voetbalstadion in Leipzig 
waar op een koude novemberavond een wedstrijd tussen het team 
van het toenmalige Oost-Duitsland en het Nederlands elftal zou 
worden gespeeld. Het werd een ongekende en, dat blijkt wel uit dit 
stukje, onvergetelijke trip, al staat me van de heen- en terugreis en 
de korte tijd die we in de stad mochten verblijven, amper iets bij. Los 
van de lange wachttijd vanwege douanecontroles bij de grens, een 
oud vrouwtje dat met haar wandelstok in haar ogen lastige 
voetbalfans te lijf wilde gaan (it wasn’t me) en vooral het grauwe 
klimaat van het Oostblok.   
 
Ik weet dat ik ergens in een blad (ben altijd een krantenjongen 
gebleven) een advertentie was tegen gekomen, waarin stond dat je 
met een bus naar dat kwalificatieduel voor het Europees 
kampioenschap kon. Met een paar aanstormende journalistieke 
talenten uit ons ‘klasje’ boekten we de reis in de hoop dat we een 
mooie ontmoeting tegemoet zouden gaan. Dat werd het.  
 
 
Ik zie me er nog zitten, hoog ergens in dat grote en uiteraard kille en 
grijze sportcomplex. En toch kreeg ik mee hoe Oranje op 
onnavolgbare wijze een na reeds 33 minuten opgelopen 2-0 
achterstand ongedaan wist te maken. Het werd 2-3, met de 
winnende treffer van …René van de Kerkhof. Meestal ergerde ik me 
aan hem wanneer hij na een doelpunt als een blind paard het veld 
overrende voordat hij gefeliciteerd kon worden. Ditmaal kon zijn 
sprintje niet lang genoeg duren, nationalist als we worden wanneer  
het sportief gezien goed gaat met ‘ons’ land. Het was ook het duel  
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waarin Tschen/Tscheu (doorhalen wat niet van toepassing is) La Ling 
al in de 41e minuut een rode kaart kreeg. Tegelijk met de ‘Ossie’ 
Konrad Weise. Ze hadden het met elkaar aan de stok gekregen.  
 
Voor de ploeg die onder leiding stond van Jan Zwartkruis (die brave 
soldaat ja) voelde die wegzending als een soort van doping, want 
binnen 2 minuten was de Anschlusstreffer een feit. Vijf minuten na 
de Wechsel trok Kees Kist de stand gelijk, waarna René ‘Jojo 
Buitenzorg’ van de Kerkhof ons dus alsnog de volle buit bezorgde. Ik 
heb daarna nooit meer zo hartstochtelijk gejuicht voor een PSV’er, 
daarvoor overigens evenmin. 
 
P.s.: wil je jouw herinnering(en) ook delen met de lezers van 
Arbitraal, stuur een mail naar redactie@covseindhoven.nl. Onder 
anderen Jesse en Jos gingen j(ulli)e voor. 
 
Hans Janssen 
 

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:redactie@covseindhoven.nl
mailto:info@reprofairautogas.com
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In Memoriam Tom Aarts 
 
Op 22 augustus 2021 is overleden ons lid Tom Aarts. Tom sukkelde al 
lange tijd met zijn gezondheid, maar de laatste periode ging het echt 
bergafwaarts. Hij is rustig op 86-jarige leeftijd overleden, nauwelijks 
een jaar na het overlijden van zijn vrouw Rini. Ze waren zestig jaar 
met elkaar getrouwd. 
 
Tom is op 22 november 1977 lid geworden van onze 
scheidsrechtersvereniging en hij was dus ruim 43 jaar onafgebroken 
lid. Hij heeft ook deel uitgemaakt van het bestuur, van 1979 tot 1988. 
Bij zijn terugtreden op 13 juni 1988 werd hij benoemd tot Lid van 
Verdienste van onze club. In zijn bestuursperiode heeft hij onder 
meer meegewerkt aan de bouw van De Stip. Hij was erg trots op ons 
clubhuis. 
 
Tom heeft zich na zijn bestuursperiode als regiovertegenwoordiger in 
de KNVB jarenlang ingezet in de kamer scheidsrechterszaken. 
Indertijd had de voetbalbond diverse adviescommissies en één 
hiervan hield zich bezig met scheidsrechtersaangelegenheden en 
werd de kamer scheidsrechterszaken genoemd. Tom manifesteerde 
zich daar op zijn eigen kenmerkende manier. Hij stak zijn mening 
namelijk niet onder stoelen of banken. Dat deed hij trouwens 
evenmin in de buurtvereniging waarvoor hij actief was en zeker niet 
in de lokale politiek, hij was raadslid voor 50PLUS Eindhoven. Na zijn 
verhuizing naar een appartement in de Woonzorggroep werd hij al 
snel lid van de cliëntenraad. Ook daar vervulde hij zijn rol 
vastberaden en vasthoudend. 
 
Tom was een man die niet om woorden verlegen zat en dat ook 
steevast uitte, niet geremd door omstandigheden. Je zou kunnen 
zeggen alles met hart en ziel, maar vooral toegewijd en ook wel  
 



 19 

 
rechtlijnig. Zijn grote vriend Bennie Struijk kan daarvan getuigen, hij  
kan terugzien op een jarenlange vriendschap. 
 

Onze gedachten gaan 
uit naar zijn dochters, 
schoonzoon en de 
kleinkinderen voor wie 
hij een liefhebbende 
vader en geweldige 
opa was. Zij zullen met 
warme gevoelens 
terugkijken op een 
bijzondere man en 
daaraan veel 
herinneringen houden.  
 
Wij wensen hen daarbij 
veel sterkte toe. 
 
 
Tekst en foto: Christ 
van de Donk      

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.covs.nl/
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Voetbalgedachten gedicht 

 
‘Eens per jaar wordt PSV kampioen. 

Hier in het zuiden in de mooie lampenstad, 
Daar spelen ze voetbal, op de groene mat 

Eenheid en clubgeest, dat zie je op het veld 
Onze supporters, die worden hier geteld 

Ja… ja… ja… 
 

Eens per jaar wordt PSV kampioen. 
Dat gaan we ieder jaar weer over doen 

Rood en wit zijn onze voetbalkleuren 
Niets kan onze jongens nog gebeuren 

Want wij zijn hier met een legioen 
PSV wordt dit jaar kampioen 

Daar is niks aan te doen 
Dat zingt het legioen 
PSV de kampioen!’ 

 
 
‘Voor Rood-Wit gezongen’ siert niet alleen de omslag van een boek 
over de geschiedenis van PSV; het is ook hét clublied van ‘040’. Maar 
bovenstaande tekst is van een ander populair liedje op de tribunes 
van het Philips Stadion in Eindhoven, al is er sinds 2018 (nog) geen 
reden meer geweest om dit te zingen.  
 
De tekst is van de hand van Rudy Reker, die ook volgend jaar 
lijsttrekker is van de Lijst Pim Fortuyn voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar dat terzijde. Zo klinkt het lied: 
https://www.youtube.com/watch?v=eXtG4M7-Iqw 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eXtG4M7-Iqw
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Over de top 

 

 

Het feestbeest slaat ons rood om de oren. Corona hier, corona daar, 
we zijn er nog niet mee klaar. De jeugd wil losgaan. Opdat we niet 
aan het vergankelijk leven kleven. En eindelijk eeuwig met u leven. 
Dansen met Janssen. Alles in het teken van vrijheid. Vrijheid is 
teugelloosheid zonder gebonden verbondenheid. Tsjonge, jonge, De 
Jonge, wat een hersenkrakertjes om u te imponeren. Vlak voor en na 
de oorlog had je een bekend komisch duo: Snip en Snap. Hele 
families zaten op de dinsdagavond aan de radio gekluisterd. Snip 
snapt niet wat Snap snapt. En Snap snapt niet wat Snip snapt.  
 
Ik heb me nog niet bevrijd van dat stinkende beest achter in mijn 
keel. Moe, alsof ik net zo hard gewerkt heb als onze Azerbeidjaanse 
vakkunstenaar, die onze badkamer aan het verfraaien is. Zullen we 
het hebben over de (h)eerlijkheid des levens? Ik zit nu te vingeren en 
onze vakman loopt trap op en trap af om buiten de tegels op maat te 
snijden. Zware tegels van 1,20 meter breed. Verschil moet er zijn in 
het leven. Ben ik geprivilegieerd? Nee toch? Ik werk immers keihard 
aan dit stukske. Allemaal gedachtensprongetjes om die als een 
paardenmenner in toom te houden. Ach, de mens, altijd geneigd om 
zichzelf goed te praten. De filosoof Arthur Schopenhauer schreef dat 
er geen vrouw is, die deugt. En hijzelve? Een licht beroep of een 
zwaar beroep. De korreltjes zoutwegers kennen het 
verschil niet. Ik zie onze vakman toch niet meer op 68-
jarige leeftijd de tegels van 1,20 meter in acrobatische 
bewegingen op de muur plaatsen. 
Gedachtensprongetje naar het meesterwerk van 
Jethro Tull, het conceptalbum Thick As A Brick uit 1972 
met een duur van bijna een voetbalhelft: “The do-er 
and the thinker/ No allowance for the other// And the  
poet lifts his pen/ While the soldier sheaths his sword.” 
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Een brug te ver tussen de doener en de denker? Onze vakkunstenaar 
is niet alleen een doener, maar ook van het creatieve denken. Wat 
ben ik dan toch een onhandige en onbenullige stumper. Het ongelijk 
en het ongeluk van het vergelijk. Paar dagen later kom ik erachter dat 
onze vakkunstenaar, destijds vluchteling, tevens kunstenaar is. Hij 
maakt kunstzinnige schilderijen, van stillevens tot figuratieve 
portretten met eigen kwaststreken. Decoratieve restauraties, zoals 
gipswerk op plafonds, en hij weet veel van kunst, waar ik weinig 
vanaf weet. In Nederland is hij geregeld tegen een (onuitgesproken) 
muur van discriminatie opgelopen. Als je geen volzinnen spreekt, dan 
krijg je al gauw de indruk met een zwakzinnige van doen te hebben. 
Wat een begaafde man en dan trapje op, trapje af lopen, met kiloos 
in je handen.  
 
Niets gedaan en toch moe. Dan wijt ik het maar aan de naweeën van 
het ontsnapte COVID-19 virus uit een Chinees laboratorium. Praatjes 
vullen gaatjes. De gaatjes in mijn hoofd zitten vol en als 
prednisonsnuiver hoop ik, dat ze gaan leeglopen. Leeglopen als 
geneesmiddel tegen de zwaarte des levens.   
 
We gaan naar Koning Voetbal, want zelfs scheidsrechters zijn daar 
liefhebber van. We hebben de finale (van het EK) gehaald. Onze Björn 
is onze nationale trots op  de arbitrale apenrots. Verslagen zijn de 
concurrenten om een finaleplaats. Er kan er maar een de beste zijn. 
En Björn floot een uitmuntende finale. Hij gaat stoppen op zijn 
hoogtepunt. Als je instelling is dat alles wat over de top is, minder is,  
dan is dit een begrijpelijke beslissing. Björn is het voor, dat er 
geroepen wordt: “Hee, ouwe, het wordt tijd, dat je de fluit opbergt.”  
 
Björn liet zijn fluit veilen voor een goed doel. Wat zo bijzonder aan 
zijn fluit is, mag u gaan opzoeken. Kuipers spreekt van een topfluit, 
die goed in de hand ligt en ook in volle stadions goed hoorbaar is. De 
eigenaar van EasyToys gaat er met de fluit van Björn vandoor voor  
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Het finaleshirt, de fluit en het laatste setje kaarten van Björn Kuipers. 
Ze hebben, zo blijkt uit navraag, een mooi plekje gekregen in het 
bedrijf in Veendam, waarvan Eric Idema (rechts) de trotse CEO is. Het 
geld is overgemaakt aan het Emma Kinderziekenhuis (foto: EasyToys)  
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het lieve sommetje van 10.100 euro. Het bedrijf is de sponsor van FC 
Emmen en op de naam ervan kun je rijmelen voor girls and boys. Het 
verkoopt allerlei speeltjes om in verschillende lichaamsopeningen te 
stoppen. Wat gaat die EasyToy-Boy met die bijzondere fluit doen? 
Opwrijven om ermee in  de etalage te pronken? Ik sta nog na te 
trillen. Pas nog hebben mijn blauwwitte helden van FC Eindhoven de 
Emmenaren aan de zegekar gebonden. Kennelijk had de ToyBoy de 
vibrerende eitjes niet goed afgesteld. Wij gingen als een speer.  
 
Zal het lobbywerk van Jaap Uilenberg, als vicevoorzitter van de 
scheidsrechterscommissie van de UEFA, nog een rol van betekenis 
gespeeld hebben? Gunnen en misgunnen, over de arbitrale  
slangenkuil, heb ik, met dank aan journalist Sjoerd Mossou, reeds 
eerder geschreven. Laat uw fantasie gaan: ziet u ze kronkelen in de 
tuin der lusten? Met groene ogen kijk ik wellustig toe. Bent u ook toe 
aan een wellustige slangenkuil? Graaf in het arbitraal archief.  
 
Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Dat kan ik weten, want 
sinds kort woont onze ex-dansdochter Rosa daar. Ex, want ze stopt 
met dansen. De laatste voorstelling in Osnabrück was een hilarische 
om nooit te vergeten. Ze scheurde, voor het orkest, uit de naad van 
haar broek. Twee roomblanke billen in de spotlights. Een orkestlid 
riep ingehouden: “Oh.” En toen draaide ze zich om naar de zaal. Een 
paar toeschouwers begonnen besmuikt te lachen. Haar zwanenzang 
was treffend raak, een scheur in haar leven en tevens sloot ze zich op 
in een verhuisdoos en danste ze in de kartonnen verpakking het 
podium af. Na afloop hebben heeft ze met haar collega’s gebruld van 
het lachen.      
 
Het rot van Dordt, ongetwijfeld een gezegde met inspraak van de 
Denen, want daar komt onze andere topper vandaan, onze Danny, 
niet alleen van de fluit leeft. Lezinkje hier, lezinkje daar, de teller  
staat klaar. Valt u mijn ondertoontje van jaloezie op? Ik zou graag van 
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de fluit alleen leven. Helaas, mijn droom is bedrog. Bedrogen door  
het leven en dat is ons gegeven. Oud worden is leren leven met 
kliekjes. Niet zo negatief, tel de zegeningen. En opnieuw bezoekt de 
geest van Mark Hollis van Talk Talk mij: “Life’s what you make it, 
celebrate it, don’t escape it.” Zelfs aan het graf van een geliefde?  
 
Onze Danny viel in de valkuil van een duikeling van Raheem Sterling 
in het strafschopgebied van de Denen. Met stip op de stip. Snip snapt 
Snap… Contact wordt er geroepen. Inderdaad, net zoveel contact als 
de strontvlieg op de haartjes van mijn onderbeen. Wie zonder fouten 
is, werpe de eerste steen. De arbitrale fout maakt van Danny een 
arbiter van vlees en bloed. De vraag is, waarom Danny zijn 
waarneming op dat moment niet zijn waarneming laat en het spel 
door laat gaan en het wel of niet ingrijpen overlaat aan de Varrer, Pol 
van Boekel? Ik heb meermalen in dit blad over de Var geschreven. 
Leest u het maar eens terug. Nee, dat doet u niet, want dat vergt 
speurwerk in het archief, want ik ga het u niet vergemakkelijken om 
de nummers te benoemen. En dat bespaart mij ook speurwerk. 
Gemakzucht, niet mijn sterkste eigenschap.  
 
Pol en Danny zijn met de navelstreng aan elkaar verbonden. Pol wuift 
als buigend riet met Danny mee op zijn arbitrale wind. De Varrer 
onderdanig aan het ego van de scheids. Pol grijpt niet in om het ego 
van Danny niet te beschadigen. En als Danny niet voor een strafschop 
gefloten had, dan zou Pol waarschijnlijk ook niet ingegrepen hebben 
vanwege hetzelfde ego. “Zittie lekker Danny?” denkt Pol 
onuitgesproken. Snip snapt Snap en Snap snapt Snip. De Var is niet 
onderdanig aan de wedstrijd, maar aan het ego van de scheids. Het 
gespreid teambedje staat boven “eerlijkheid.” Tussen 
aanhalingstekens, want eerlijkheid in het voetbal is rotter dan het 
fruit van Dordt. Dat wekte, vooral achteraf, woede op bij de Denen. 
Van Danny maken ze van de rotte appel appelmoes.  
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Zullen we voortaan een lichtzinnig gegeven strafschop een  
makkeliedje noemen? Ere, wie ere toekomt.  
 
Jur Wijsman 
 
jur.wijsman@outlook.com  

 

 
 

  
 
    

  ACTIVITEITENAGENDA  
    
  14 september, 19.00: uitleg spelregels; 20.00: training. 
  20 september, 20.00: ledenvergadering, zie uitnodiging bestuur. 
 

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

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 
Genneper Parken Eindhoven

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