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  45e JAARGANG, NUMMER 6 – OKTOBER 2020 
 

        
          
     
          Wees blij! 
             
          ”Hé krullenbol”, hoor ik mijn assistent - zonder  
                bijbedoelingen - zeggen tegen een jongen van de ploeg 
                waarvan hij zojuist heeft gewonnen. “Krullenbol? Dat 
                hoeft hij niet te zeggen!”, reageert de knul als door een  
                hoornaar gestoken. Ik probeer hem tot bedaren te 
                brengen. Die krullen staan hem juist goed. Als hij nu 
                krentenbol was genoemd, zoals vroeger de bijnaam was 
                van een klasgenoot, dan had ik anders gereageerd. 
  
                Bovendien: neem het allemaal niet zo serieus, haal even  
                adem, ook al heb je, naar jouw mening, onterecht 
                verloren. Wees blij dat je gezond bent. 
  
                Wees blij ook, beste lezer, met alweer het zesde nummer 
                van Arbitraal van dit jaar. Steek wat op van het staaltje 
                scorebordjournalistiek verderop en neem de tijd voor  
                onze vaste uitsmijter. En verder hopen we dat de gevolgen 
                van corona op korte en lange termijn voor jou meevallen.  
 
                Veel leesplezier gewenst, de hoofdredactie. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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Van de voorzitter 

Het is stil aan de overkant… 

Na een lange periode zonder voetbal waren we enthousiast aan het 
nieuwe seizoen begonnen. Helaas overheerst wederom corona en 
zitten we in de tweede golf, waarbij er nieuwe maatregelen zijn 
genomen. Wedstrijden gaan (voorlopig?) nog wel door, maar ze 
worden gespeeld zonder publiek. Voetbal zonder publiek is een 
beetje als eten zonder kruiden. Het is wel te doen, maar echt lekker is 
het niet. 

Door de coronaperikelen hebben we de Algemene Ledenvergadering 
niet op de reguliere manier gehouden, maar alle leden een mail 
gestuurd. Hierop hebben we geen vragen gehad. Daaruit zullen we 
dan maar voorzichtig concluderen dat we de juiste koers varen. Maar 
mochten er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn (niet alleen naar 
aanleiding van de gestuurde stukken), dan staat de 
spreekwoordelijke deur altijd open.  

Ook de Jaarvergadering van COVS Nederland is, na verschoven te zijn 
van begin mei naar begin oktober, geannuleerd. Onze 
koepelorganisatie hoopt, net als wij, dat er in 2021 weer een ALV 
uitgeschreven kan worden. Zowel voor ons als voor COVS Nederland 
is het uitstellen/annuleren van zulke belangrijke zaken als de 
jaarvergadering geen makkelijke beslissing, maar de realiteit is dat 
we in een zorgwekkende samenleving leven en dat ver vooruitkijken 
moeilijk is, omdat de omstandigheden steeds wijzigen. 

Waar we er voor gekozen hebben om de ALV niet door te laten gaan, 
hebben we begin september wel de spelregeluitleg voor het nieuwe 
seizoen gehad met Nick Ooms. We hebben diepdoordacht besloten  
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om de ALV niet en de spelregeluitleg wel door te laten gaan. Daar 
waar bij de ALV veel leden op leeftijd komen, zijn bij de 
spelregeluitleg veelal de jongere, nog actieve leden, aanwezig die ook 
deelnemen aan de training. We hebben dit uiteraard met 
inachtneming van de afstandsregels kunnen doen, omdat het aantal 
aanwezige leden beperkt was. 

Verderop in Arbitraal wordt aandacht besteed aan Rabo ClubSupport 
en de Grote Clubactie. Twee initiatieven die de kas voor de COVS 
kunnen spekken. We willen iedereen vragen die lid is van Rabobank 
om op ons te stemmen. De loten van de Grote Clubactie zijn digitaal 
te bestellen! 

Laten we hopen dat de tweede coronagolf snel een halt toegeroepen 
wordt door ons gezond verstand te gebruiken en goed op te letten 
wat we doen, want voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.  

Ik wens iedereen fijne wedstrijden in goede gezondheid. 

Jeroen Quinten 

https://www.covs.nl/
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De wedstrijd waar ik was (58) 

Vóórdat ik voor de KNVB ging vlaggen en voortaan assistent-
scheidsrechter werd genoemd, rende ik bijna tien jaar lang als 
grensrechter met het vlaggetje in de hand langs de lijn bij het eerste 
elftal van de Eindhovense studentenvoetbalvereniging Pusphaira. 

Die naam spreek je overigens uit als ‘Poesjfajraa’. Het is dat maar dat 
u het weet. Want ik ben die naam in die jaren in de ons omliggende
dorpen in zowel de Kempen als de Peel in ontelbare vervormingen
tegengekomen. Wat dacht u van Pusvaria, Fustfaira, Husqvarna,
Poesfaria en ja, zelfs Bavaria. En nee, tegen ELI in Lieshout, de
thuishaven van Bavaria, hebben we nooit gespeeld.

Het was het tijdperk van speler-trainer Peter Geurts. De periode dat 
Pusphaira tot grote hoogte reikte en zelfs nog een jaar in de derde 
klasse uitkwam. De studenten waren toen het op drie na hoogst 
spelende amateurelftal in Eindhoven. 

Het waren ook de jaren, overigens niet meer in de derde klasse hoor, 
dat ik als grensrechter bij uitwedstrijden onder mijn trainingspak 
altijd een spelerstenue droeg. Dat kwam omdat Geurts liever geen, of 
dan toch ten hoogste één wisselspeler meenam. In geval van nood 
zou ik dan nog mijn opwachting kunnen maken. Wat overigens 
geregeld gebeurde. Als de stand de gelegenheid gaf, en dat gaf die 
nog wel eens, of als het echt moest, nou, dan kwam ik de wei in. 

Zo ook in een ooit heel belangrijke wedstrijd tegen EFC in Eersel. 
Degene die dit voorlaatste duel van het seizoen won, kon zich op de 
slotdag verzekeren van een plek in de nacompetitie en kon aldus 
promoveren naar de derde klasse. Speciaal voor die wedstrijd had 
Geurts liefst twee wisselspelers meegenomen. Zodat ik derde wissel  
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was, maar ja, dat zou niet zo snel gebeuren. Dacht iedereen vooraf, ik 
ook trouwens. 

Het liep op rolletjes voor Pusphaira en na een half uur was het 0-2. 
Kat in het bakkie, zogezegd. Maar nog niet helemaal. Want het was 
best wel vervelend dat al voor rust Pusphaira twee keer had moeten 
wisselen. Nu was ik dus opeens de eerstvolgende, want nog enige 
wissel. Rust. Geurts komt naar me toe: “Jos, ik kan niet meer verder,  

De spelerstunnel onder de hoofdtribune van EFC. Nog altijd intact 
(foto: Jos Halmans). 
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jij moet erin. Je gaat zo meteen rechtshalf spelen”. Ai, schrikken,  
maar echt tijd om zenuwachtig te worden, had ik natuurlijk niet. 
En zo kwamen we uit de spelerstunnel onder de hoofdtribune weer 
het veld op. Mijn opkomst zorgde voor de nodige hilariteit. Ik was 
immers al 45 jaar en daar liep ik dan. Wat iemand op de tribune ertoe 
verleidde om luidkeels te roepen: “Kijk, daar heb je hem nou, de 
eeuwige student.” Maar dan op z’n Eersels, uiteraard. 

Welnu, terg nooit een speler die in de subtop van het 
amateurvoetbal heeft gespeeld, die bekend stond om zijn sluwheid 
en gemene trekjes en een hekel had aan verliezen. En bovendien op 
zijn 45e, al zeg ik het zelf, nog fit en afgetraind was. 

En zo kon het verkeren dat het een kwartier na rust 0-4 voor 
Pusphaira was, ik een assist had gegeven en in de slotfase nog een 
bal op de lat lobde. We wonnen met 0-5, een week later werd 
Pusphaira inderdaad periodekampioen en na een gewonnen tweeluik 
met Bergeijk promoveerden de studenten naar de derde klasse. Iets 
wat voetbalminnend Eindhoven voor schier onmogelijk had 
gehouden. 

Oh ja, in dat treffen met EFC liet de trainer van de tegenstander nog 
een speler van een jaar of achttien tegen mij invallen. Maar die  
jongen durfde niet zo goed. Op het moment dat ik met de bal onder 
mijn voet tergend op de zijlijn voor de dug-out van EFC bleef staan,  
kwam de trainer woedend naar de lijn en riep tegen die 
verbouwereerde jongen: “Pak hem nou eens aan, hij is je vader niet.” 
Ach ja, humor toch? 

Jos Halmans 
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INBOUW – REPARATIE  

LPG – APPARATUUR 

Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 

Ruysdaellaan 35,  

5613 DX Eindhoven 

Tel. 040 – 24 38 226 

Email: info@reprofairautogas.com 

‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR 

mailto:info@reprofairautogas.com
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Prijs voor André in landelijke spelregelquiz 

Op 14 september was het de Dag van de Scheidsrechter. De KNVB 
hield die dag in samenwerking met sponsor ARAG een webinar voor 
alle voetbalscheidsrechters in ons land. Heléne Hendriks, presentator 
FOX Sports, leidde een discussie over allerlei onderwerpen waarmee 
wij als arbiters te maken krijgen. Ook was er de bekendmaking dat 
het contract met ARAG weer met twee jaar is verlengd (tot en met 
2024). Aan tafel zaten onder anderen Danny Makkelie, Kevin Blom, 
Jeroen Manschot en Shona Shukrula. Namens ARAG was de CEO 
aanwezig de voetbalbond liet zich vertegenwoordigen door een pr-
man. 

Ook werd – tussen de onderwerpen door - een kennisquiz 
georganiseerd. Er werden tien vragen gesteld over ARAG, spelregels 
en actuele zaken. Via een app kon je vanuit thuis meespelen. Ons lid 
André Werrelmann behaalde een eervolle tweede plaats, hij had alle 
vragen goed beantwoord, en won hiermee een officieel KNVB 
wedstrijdshirt. 

Wat ook leuk is om te vermelden is dat RKSV Rhode, uit Sint-
Oedenrode, tijdens de Week van de Scheidsrechter, het arbitrale trio 
beloonde met een grote reep chocolade. Een mooi gebaar als dank 
voor het leiden van de wedstrijd tegen FC Eindhoven av. 

P.s.: het webinar is terug te kijken via 
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/61461/arag-en-
knvb-verlengen-samenwerking-tot-2024

André Werrelmann 

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/61461/arag-en-knvb-verlengen-samenwerking-tot-2024
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/61461/arag-en-knvb-verlengen-samenwerking-tot-2024
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Langs de velden 

Ik zal nooit een kopie zijn van Ronald, zei Frank de Boer bij zijn 
aantreden als opvolger van de bondscoach. Neen, allicht niet het 
want het op en neer en heen en weer en tikkie terug-voetbal is zeker 
geen kopie van de speelwijze van Koeman, de nieuwe trainer van 
Barcelona. Waar is de KNVB aan begonnen met zo een trainer die 
driemaal mislukt is? 

Met Ajax heeft hij zeker gepresteerd. Maar om eigenzinnige 
voetballers iets nieuws te leren is hij bij het Nederlands elftal aan het 
verkeerde adres. Er zitten heel wat gearriveerde spelers in deze 
selectie die je niets meer wijsmaakt. Het was moeilijk voor de KNVB, 
maar de bond wist dat Ronald ging vertrekken als Barcelona zou 
komen - voor de derde keer. Waarom dan niet vooruit denken en 
polsen bij diverse trainers die vrijkwamen? Peter Bosz had net een 
contract getekend bij Bayer Leverkusen. Was dus vrij in principe, 
maar de eigenwijze KNVB liet hem gaan, hoewel ze hem had kunnen 
polsen. Henk ten Cate was onbetrouwbaar, volgens de bond, bleef 
niets anders over dan De Boer. Andere kandidaten waren er niet of 
waren bezet. 

Dan wat anders: het is nog moeilijk te voorspellen, maar de meeste 
voetbalreporters wijzen Ajax aan als voornaamste titelkandidaat. Ik 
zie dat ze met PSV, Feyenoord en AZ niet veel voor elkaar onder 
doen. Of Ajax de beste papieren heeft, dat laat ik in het midden. 
Ondanks de miljoenen die de club heeft staat er nog geen elftal, dat 
zag je duidelijk, de eerste vier wedstrijden. Maar ook PSV, dat geen 
enorme bedragen geïnvesteerd heeft, is nog zoekende. Met een 
Duitse trainer en een heel andere speelwijze waaraan de spelers nog 
gewend moeten raken. Dick Advocaat moppert wel dat hij niets kan 
investeren, maar de trainer van Feyenoord heeft een elftal dat knokt,  
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net als vorig seizoen. Bijschaven kan altijd nog. 
 
De transfermarkt is gelukkig bijna gesloten, de trainers kunnen nu 
echt een elftal samenstellen waarmee ze vooruit kunnen. Ik heb het 
eerder gememoreerd: maak deze periode wat korter, zodat er eerder 
een goed elftal op de been is. De trainers kunnen dan vooruit en ze 
hoeven niet steeds te experimenteren. Voor de spelers is dat ook fijn.  
Mo Ihattaren kwam na de zomerstop op De Herdgang terug als een 
rond varkentje. Begrijpelijk voor een zo jonge speler. Meteen uit het 
elftal gezet door Roger Schmidt, hoe je hierover ook denkt. Gelukkig 
ontfermt Denzel Dumfries zich over hem voordat beiden weg zijn. Of 
PSV’s aanvoerder hem op het goede spoor krijgt, is afwachten. Ik 
denk dat Ajax Mo graag inlijft. 
 
Het begint er op te lijken dat Schmidt de dienst uit gaat maken 
aangaande het aankoopbeleid van PSV. Spelersdirecteur John de Jong 
staat hierin niet sterk in zijn schoenen, is mijn mening. Als de trainer 
het aankoopbeleid gaat bepalen klopt er toch iets niet!!! Desondanks 
vind ik het wel een goede zet dat Marco van Ginkel voor de 
vierde keer terugkeert naar Eindhoven. En laat Aad de Mos zijn zin 
maar krijgen door Steven Berghuis met een limousine voor 8 miljoen 
in Rotterdam op te halen en naar Eindhoven te brengen. Alle 
voetballiefhebbers veel succes en plezier het komende seizoen voor 
de tv want in de stadions zal het voorlopig niet volstromen.  
 
De mol 
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Voetbalgedachten gedicht 

Wat een partij hè, goeienmiddag... 't Is al begonnen hoor. Lekkere 
vlag heb jij bij je zeg. 

Staat je club erg laag? Wat een elftal, hè. Je schaamt je toch kapot, er 
loopt een kapitaal op die akker hoor. Het gras groeit harder, dan die 
gasten lopen. Ze zijn zeker bang, dat het krijt ga gaat stuiven. 

Hou je gebit vas met dat tempo, achterlijke! God, Christus me ziele, 
wat een statische handel zeg. En daar loopt voor een paar stuivers in 
die Adidasse, daar geef je nou je geld voor uit, volgens mij zijn wij de 
laatsten. Lope, ho maar. 

Ik sta me hier de kleren te vervelen, joh. Lekker brilletje heb jij op zeg. 
(zet bril op.) Maar dat ziet er totaal anders uit. Ik zie ineens minstens 
88 spelers lopen op dat weiland. 't Lijkt wel onder-water-polo. Heb u 
die bril in bed ook op? Vandaar die walle. Is dat je reservetank? Ken 
jum wel vinde onder die vethandel? Zeg, ken u wat zinge? D'r is toch 
geen flikker an, joh. Hij vindt het wel aardig. Die dweil. 

Zo, hij geef hem af. Hij scoort! Hij heb gescoord. We hebben een 
goaliejo... We hebben een goaliejo... Buitenspel. Buitenspel zegt die 
klerenlijer. Keurt ie af, die dweil hé, die goal. Wat een vieze lul, wat 
een kloothommel zeg buitenspeler... Heb hij gevlag? Nee, hij 
knipperde met zijn wimpers, lul. Ik word gek, hondelul, schop zijn fluit 
in zijn bek, verrotte poot, ik sla je nu op je bek godverdomme. 

Lees de hele tekst van Doelpunt/De Voetbalsupporter van Herman van Veen (75) 
https://muzikum.eu/nl/123-85-147019/herman-van-veen/doelpunt-tekst-de-voetbalsuppoprter-
songtekst.html#ixzz6YKdQQyY5 of bekijk https://www.youtube.com/watch?v=G9O4qfBgisY 

https://muzikum.eu/nl/123-85-147019/herman-van-veen/doelpunt-tekst-de-voetbalsuppoprter-songtekst.html#ixzz6YKdQQyY5
https://muzikum.eu/nl/123-85-147019/herman-van-veen/doelpunt-tekst-de-voetbalsuppoprter-songtekst.html#ixzz6YKdQQyY5
https://www.youtube.com/watch?v=G9O4qfBgisY
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Corona onze voornaamste tegenstander? 

Boa’s, stewards, desinfectiemateriaal, looppijlen, toegangsverboden, 
afzetlinten, gesloten kleedkamers. Het lijkt wel alsof corona de eerste 
weken van dit seizoen de grootste tegenstander van ons allemaal 
was. Ik heb het zelf ook aan den lijve ondervonden. Nee, ik ben niet 
geïnfecteerd geraakt. Wel werd een wedstrijd die ik zou moeten 
fluiten en waarin ik heel veel zin had, een dag tevoren afgelast. Je 
raadt het al: er had een aantal spelers van de thuisclub positief getest 
(op het COVID-19-virus, ze hadden, voor zover ik weet, geen andere – 
besmettelijke - ziekte onder de leden). 

Ik was verre van een uitzondering. Onder meer ook Reusel Sport – 
Bladella (de Kempense versie van El Clasico) en Hoogeloon – Hapert 
werden geschrapt, zoals er met name in deze regio een streep ging 
door veel wedstrijden. Balen voor de spelers, maar uiteraard ook 
voor de collega die hiervoor was aangesteld. Blijft altijd een 
hoogtepunt.  

Van een club in Bosschenhoofd, VV DEVO, bleef het sportpark uit 
voorzorg zelfs tien dagen dicht. Minstens acht leden hadden corona 
opgelopen. Met dit besluit 
(https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270491/bal-ligt-tien-
dagen-stil-bij-devo-in-bosschenhoofd-door-acht-coronagevallen) 
deed het bestuur eigenlijk wat een voorzitter van een andere 
amateurvoetbalvereniging, Ruud Looijmans van VV Oosterhout, de 
KNVB had geadviseerd. Leg de competitie drie weken (inclusief de 
herfstvakantie) stil. Dat wilde de bond niet, zodat het elke speelronde 
afwachten was en blijft of alle geplande wedstrijden door kunnen 
gaan. 

Zonder publiek, dat sowieso, want toeschouwers zijn vanaf de 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270491/bal-ligt-tien-dagen-stil-bij-devo-in-bosschenhoofd-door-acht-coronagevallen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270491/bal-ligt-tien-dagen-stil-bij-devo-in-bosschenhoofd-door-acht-coronagevallen
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persconferentie van het duo Rutte-De Jonge eind september 
minstens drie weken lang niet welkom. Een 7-jarige voetbalster uit 
Helmond zag er een voor- én nadeel in. “Aan de ene kant is het stom. 
Je kan niet laten zien hoe goed je bent. Maar”, zegt ze ook tegen een 
journaliste van het Eindhovens Dagblad, “het is rustiger, want soms is 
het heel frustrerend als ouders veel roepen.” Een pupillentrainster 
van VV Nieuwkuijk zag nog een andere bijvangst, zo lezen we in het 
Brabants Dagblad: “Als een voetballertje huilt, gaat-ie naar zijn 
ouders toe. Heel logisch. Nu komen ze naar ons toe. Je krijgt 
daardoor een betere band met de kinderen.” 

De diverse penningmeesters zien het graag anders, want de 
(amateur)sport blijft weinig bespaard. Oke, andere sectoren hebben 
het evenmin makkelijk. Het is wel mooi te zien hoe clubs in zulke 
omstandigheden hun leden op de hoogte brengen en houden en hoe  

Coronacrisis of 
niet: (onder meer) 
VV UNA vergat ons 
niet tijdens de 
Week van de 
Scheidsrechter 
(foto: Hans 
Moonen). 

creatief ze zijn om haar achterban toch wedstrijden te kunnen 
volgen. Via streams, via YouTube. En anders wisten fans zich wel  
zodanig als een soort van struikrovers op te stellen (of plaats te  
nemen in een bushokje) dat ze toch, op redelijke afstand, wat van de 
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verrichtingen van hun favoriete ploeg konden volgen. 

Maar het blijft behelpen en vooral hopen op (structureel) betere 
tijden, al mag er ook best gelachen worden. Om één van de meest in 
het oog springende maatregelen bijvoorbeeld. “Zolang ik van 
anderhalve meter afstand de scheidsrechter mag uitschelden, vind ik 
het prima”, zei een supporter van NEC gekscherend, driftig genoteerd 
door een verslaggever van Voetbal International (en dankbaar 
overgenomen door mij, moet ik erkennen). 

Over lachen gesproken, dat kan ook verkeerd begrepen worden. Na 
de (verloren) wedstrijd tegen Achilles Veen toonde DHSC zich een 
slecht verliezer, zo signaleerde De Gelderlander. De arbiter werd tot 
aan zijn kleedkamer belaagd, want de club van Wesley Sneijder vond 
dat bij één van de Veense treffers sprake was van buitenspel. 
Rodney, de broer van, kreeg rood en waarom? Omdat hij lachte, zei 
hij na afloop. Ja ja. 

De humor ligt op het veld, al valt niet elke grap overal even goed. Zo 
was de consul van De Zwaluw aan de vooravond van de 
competitiestart verre van blij toen bleek dat de doorgaans witte 
doelpalen op het hoofdveld van het Oeffeltse sportpark geverfd 
waren in het rood en blauw. Van, zo was al snel duidelijk, de ploeg 
die later die dag op bezoek komen, het eerste elftal van Heijen. De 
duels tussen deze teams zijn volgens De Gelderlander sinds jaren 
beladen. Formeel had de scheidsrechter niet hoeven te fluiten voor 
de aftrap: de doelpalen moeten immers wit zijn. Het duel werd toch 
gespeeld en de thuisclub haalde haar gram (1-0). Het doel heiligt niet 
alle middelen. Overigens hebben vrijwilligers van Heijen de schade 
hersteld. “En bij de return moeten we erom kunnen lachen”, aldus 
Heijen-voorzitter Ineke Lambregts. 

Hans Janssen 
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Het scorebord 

5-2. Dat vond ik altijd de mooiste stand op het oude, toen nog met de
hand bediende scorebord van het Philips Stadion. Het gaf enerzijds
iets aan van de overmacht van de thuisclub en anderzijds dat het
toch ook niet echt een makkie was geweest. Want de bezoekers
hadden er toch maar mooi twee ingeschoten. Het scorebord in het
oude PSV-stadion torende hoog boven de tribunes uit en was voor
iedereen duidelijk zichtbaar. En wanneer er was gescoord dan werd
met een onzichtbare hand het bord met de 0 weggehaald om even
later door diezelfde hand door een 1 te worden vervangen (of de 1
door een 2, enzovoorts). In het midden kon je nog een beetje de tijd
bijhouden door wat op een stationsklok leek te kijken. En als het dan
kwart over vier was en de stand was een beetje kriegel (1-0 of zo)
dan begon het gefluit en gefoeter tegen de scheids dat hij onderhand
eens moest affluiten. Ach ja, wisten wij toen veel van blessuretijd en
hoe laat die tweede helft nou eigenlijk precies was begonnen. Er was
immers om 14.30 uur afgetrapt, dan een kwartier rust, dus om 16.15
uur moest het gewoon afgelopen zijn. Punt.

Maar ja, het PSV-complex ging met de vaart der volkeren mee. Een 
voor een werden de aloude tribunes afgebroken en uiteindelijk 
verdween ook het scorebord. Om plaats te maken voor een 
elektronisch exemplaar. Wat een luxe, leve de vooruitgang. Jarenlang 
verdween het oude scorebord van het toneel. Ik had geen idee wat 
ermee was gebeurd. Volgens mij heb ik er ook nooit over nagedacht, 
ach ja, weg is weg. Totdat ik eens met Pusphaira uit tegen RPC moest 
bekeren, in die tijd nog spelend aan de Aalsterweg. Ik was toen 
trainer van het eerste elftal. Vanuit de bestuurskamer had ik zicht op 
het hoofdveld en ineens viel mijn oog op een bouwwerk, dat mij toch 
behoorlijk bekend voorkwam. Zou het? Op mijn vraag antwoordde 
het bestuurslid van RPC bevestigend. Dat was inderdaad het oude  
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scorebord van PSV, dat van de sloop was gered en nu bij RPC dienst 
deed. Waarbij in het midden de letters PSV netjes waren vervangen 
door RPC. Hoe RPC aan het scorebord was gekomen, is uit mijn 
geheugen gewist. Wel kan ik nog altijd als ‘huiskamervraag’ mensen 
de mond van verbazing doen openvallen als ik de herkomst verklap. 

Natuurlijk is het onlangs van de Aalsterweg meeverhuisd naar het 
nieuwe onderkomen van RPC aan de Roostenlaan. En natuurlijk is het 
(inmiddels al weer een tijd geleden) ‘gemoderniseerd’, want 
elektronisch, ja, meegegaan in de vaart der volkeren. Een aantal van 
onze clubgenoten moet het scorebord al zijn opgevallen, tijdens de 
zomertrainingen. Maar mocht je eerdaags een keer bij RPC een 
wedstrijd fluiten, of je bent er gewoon eens als aandachtig 
toeschouwer, vergeet dan niet om een blik te werpen op het bord. Je 
kijkt namelijk naar toch zeker zestig jaar ‘scorebordhistorie’. 

Oh ja, met Pusphaira verloren we met 1-0. Zo ging dat in die tijd. 

Tekst en foto: Jos Halmans 
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Doe het voor de club: stem en koop! 

De ‘r’ zit in de maand, kortom: het is weer tijd voor Rabo ClubSupport 
en de Grote Clubactie. Bij beide initiatieven kun jij ervoor zorgen dat 
(de penningmeester van) onze afdeling van de COVS de kas kan 
spekken. En dat is dit jaar meer dan ooit nodig. 

Coronacrisis of niet, ook dit jaar stelt de Rabobank een aanzienlijk 
bedrag beschikbaar om de gelden te verdelen onder de aangesloten 
verenigingen en stichtingen. Wil je als club in aanmerking komen 
voor deze welkome steun (geld maar ook netwerk), dan moet je je 
wel aanmelden. Uiteraard heeft onze commerciële commissie dit 
gedaan. Nu is het aan de leden om onze vereniging te steunen. Door 
op COVS Eindhoven te stemmen, tenminste, als je lid bent van de 
Rabobank regio Eindhoven. Dit kan tot en met 25 oktober 
(https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/), 
waarna op 17 november duidelijk wordt hoeveel geld wij tegemoet 
mogen zien. En met die euro’s wil het bestuur meer jeugdleden  
benaderen en hen te wijzen op de voordelen van een lidmaatschap.  

Dan de Grote Clubactie 2020. Ook hieraan doet COVS Eindhoven mee 
om extra gelden te genereren om de vereniging toekomstbestendiger 
te maken, zodat het voor ons allemaal een win-win-situatie wordt. De 
commerciële commissie hoopt op een opbrengst van 250 euro. 
Natuurlijk, elk lot kost geld (bij deze actie 3 euro), maar er zijn grote 
prijzen te winnen waaronder 100.000 euro, een auto of een 
vakantiecheque ter waarde van 2.500 euro. 

Meer informatie vind je op https://www.clubactie.nl/, maar om het 
jou/u makkelijker te maken is er een speciale COVS Eindhoven-link: 
https://lot.clubactie.nl/lot/covs-eindhoven/6557709 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.clubactie.nl/
https://lot.clubactie.nl/lot/covs-eindhoven/6557709
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We mogen weer 

We hebben weer toestemming. Net alsof er een 
gunst verleend wordt. Dankbaar, dat we nog in leven 
zijn. Dat we niet tot de Covid 19-slachtoffers 
behoren. De deur staat weer open. Hoe ver stappen 
we over de drempel? Huidhongerig zoeken jongeren 
elkaar op. De jeugd wil elkaar aftasten om 
spelenderwijs het leven te verkennen. Om de 
wijsgeer Friedrich Nietzsche van stal te halen: “Alle 
Lust will Ewigkeit.” Dat is verrekte lang. En als de lust 
vergaat… Jong en oud in een concurrerende dans op het podium. Wij, 
ouderen, vallen een keer van de rots. 

In technisch opzicht kunnen wij veel. Dat geldt niet voor mij. Met een 
hamer weet ik beter mijn duim te raken dan de spijker met kop. 
Wanneer ik het met mezelf doe, legt mijn vrouw de pleisters klaar. In 
een vlaag van verstandsverbijstering wilde ik de ladder op om het 
kozijn een lik te geven. Ze haalde de ladder weg, want ze zag in haar 
fantasie een gevallen man. We kunnen naar de maan en de Willy 
Wortels in deze wereld vinden van alles uit, maar wat zelfkennis 
betreft hebben we een miljardenbrein op emotionele spillebenen. 
Onze technische verworvenheden versluieren de bibberende mens in 
het pierenbadje van het leven. In de woorden van de 91 jarige dichter 
Remco Campert “verdwalen we steeds verder in steeds steviger 
schoenen.”’ 

Onder de vaste grond onder onze voeten  ontstaan er scheurtjes. De 
Groningers spreken van scheuren. Wat onzichtbaar gas al niet 
teweeg kan brengen. Zekerheden zijn niet meer zo zeker. En dat 
maakt ons angstig. Of spreek ik over mezelf, die behouden wil wat hij 
heeft? Bezit maakt bezeten. Angstig voor verlies. En tante Corona is  
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een schikgodin. Langs welke draad weeft zij de toekomst? Oude 
schoenen zitten zo vertrouwd. De levenskunst is je aan te passen aan 
gewijzigde levensomstandigheden. Meedrijven op de levensgolven, 
die naar je toestromen. Ook al is je huis door een orkaan 
weggespoeld, zie dan, dakloos, de sterren als dak.  Als chronisch 
angstig mannetje zit ik vast in mijn schoenen. Niets om bang voor te 
zijn en toch bang. Deze brave burgerman is niet zo’n brave. 
Vastgeroest in mijn Ego. Bang om los te laten, bang om te 
veranderen, bang voor verlies.  

Missen is gericht op het verleden, terugverlangen naar de verloren 
tijd. Verlangen naar het oude vertrouwde. En dan mag het weer. We 
mogen weer op het speelveld. Het verleden is weer heden geworden. 
De dichter J.J. Slauerhoff vond alleen onderdak in zijn gedichten en 
alleen in gedichten kon hij wonen. Slau laat mij fluitend dichten:  
“Alleen in mijn fluit kan ik wonen. Bang voor de tunnel, blind van 
corona, krans van licht, verduistering van zon.” De psychedelische 
song van Pink Floyd:  ‘Set the controls fort he heart of the sun’, brengt 
verkoeling in koortsige tijden. Mijn kunsteligheden laaten me lachen. 
Wonen in een centje van een fluit, dat is wat anders dan wonen in 
een verdwaalde schoenendoos. Woningnood voor starters. Met het 
minimumloon en zonder geld van pa en ma is een jongere op de 
woningmarkt kansloos. Miljardair en aanbeden clubeigenaar Roman 
Abramovich van Chelsea bezit over de hele wereld huizen. Hoeveel 
staan er leeg als beleggingsobject? Deze Rus wordt verdacht van 
witwaspraktijken van 1,3 miljard euro met het verplaatsen van geld. 
ING, sponsor van ons Oranje, is betrokken bij witwas Abramovich. 
Slauerhoff heeft de oplossing voor de woningzoekende: ga in 
gedichten wonen.  

Ik heb het geluk gevonden. Ik woon in mijn fluit. Met de dichtende 
bisschop Guido Gezelle hef ik het kopje. Gezelle zag het schrijverke  
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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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met het kopke flink op ’t waterke gaan. Wat drijft het schrijverke? De  
weemoedige bisschop vroeg zich af: “Zijn ’t vogelkes, kwietlende 
klachtgepiep/ of is ‘et blauwe gewelf, dat onder en boven u blinkt, 
zoo diep.” Op zijn sterfbed:  “‘k Hoorde zo geerne de veugelkens 
schufelen.”  Schufelen betekent fluiten. Mijn kopke flink mag weer 
over het gras, dat maagdelijk groen is, gaan. De liefde gaat door de 
maagd. Wellicht begrijpt u, dat ik doel op de maandenlange 
ongebruikte velden van eer.  

Arbitreren, alsof het is voor de eerste keer. Eigenlijk zou alles zo 
behoren te zijn. Dan blijf je je kinderlijk verwonderen aan het leven. 
Helaas ben ik dikwijls ziende blind en horende doof voor het kind in 
mij. In Vlierden mocht ik na een half jaar afkicken opnieuw gaan 
schufelen. Op de fiets, zodat ik de warming-up al achter de rug heb. 
Een fijn weerzien met trainer Marty Heijmans. Marty is altijd in voor 
een persoonlijke noot en staat voor honderd procent achter de 
scheidsrechter. En hij doet dit allesbehalve op een berekende wijze, 
maar met een groot hart. De trainer van de tegenstander was een 
hork. Na afloop kwam hij naar me toe om te vertellen, dat het van 
mijn kant dramatisch was. Ik kon het niet laten op te merken, dat hij 
een slecht verliezer is en dat het van zijn kant tactisch een drama 
was. Sowieso heb ik, het is eind september, al twee trainers het rood 
voor de ogen laten zien. Een jeugdtrainer, die het verkeerde 
voorbeeld voor zijn puberelftal gaf. Protesten na een dubieuze 
beslissing, daar wil ik begrip voor opbrengen en wil ik de tien 
seconden ontoerekeningsvatbaarheidsfase van John Blankenstein 
toepassen. Het gedrag van de trainer was voor mij niet te begrijpen. 
In zijn dubbelrol als verzorger-trainer stond ik een 
blessurebehandeling toe. Daarna verzocht ik hem de kortste route 
naar de zijlijn te nemen. Hij protesteerde en weigerde dit. “U pakt de 
kortste route of u pakt de gele kaart.“ Hij werd pissig en schold me 
uit voor mafketel. Dat accepteerde deze fluitketel niet en liet hem de 
rode kaart zien. Vervolgens duurde het vijf minuten, voordat hij  
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plaatsnam achter de afrastering. Het kwaad strafte zichzelf, want  
UNA maakte de gelijkmaker. Na afloop bleek, dat de trainer niet op 
het digitale wedstrijdformulier stond en wist de teammanager zijn 
relatiecode niet te geven.  

Het deed me goed om een aantal Unanezen te zien, zoals Dick 
Bijkerk, Martin Swinkels, Hans Moonen en  Wim Habraken. En een 
andere zangvogel, die daar rondliep was onze Ridder Christ. Zijn 
Gouden Fluit heeft hij niet laten zien, daar is Christ veuls te 
bescheiden voor. We weten allemaal dat Christ, helaas, wat zijn 
gezondheid betreft heeft ingeleverd. Nog steeds zie ik in Christ zijn 
guitige en levenslustige ogen. De mens ziet, wat hij wil zien. 

De andere trainer mocht met twee keer geel inrukken. Hij viel onder 
het kopje zeuren, jennen en provoceren. Bij twee dubieuze 
beoordelingssituaties straalde de lichtkrans van John Blankenstein 
rond mijn hoofd. Even later applaudisseerde de trainer voor mij. Mijn 
ego voelde zich allesbehalve gestreeld en ik maakte als dank geen 
buiging voor hem. Ik volstond met een vermaning met de 
mededeling, dat het afgelopen moet zijn met de provocaties. Na 
aanmerkingen op mijn leiding, dat ik een blessurebehandeling voor 
een tegenstander toestond, kreeg hij zijn zin en kleurde geel. Voordat 
het spel hervat werd, trapte hij de bal weg en had hij zijn doel bereikt 
om achter de afrastering te mogen toekijken.  

Helaas mocht ik niet achter de afrastering  toekijken. Mijn kluppie FC 
Eindhoven had 46 minuten te laat de wedstrijd tegen de kerkratten 
gepland om mijn helden aan te mogen moedigen. Volksmenner 
besliste dat mijn medesupporters en ik, vanwege de grilligheid van 
Tante Corona, een besmettingsrisico vormen. Misschien vorm ik 
inderdaad een gevaar voor de assistent-scheidsrechter, want zodra 
het piepend vlaggetje vals klinkt, geef ik hem of haar een vuile mond. 
Helaas mag ik me verbijten voor de kijkbuis en hoop ik dat mijn  
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vrouw haar mond niet op en neer gaat als een lazarusklep. Van de  
wedstrijdspanning, die ik thuis voor de buis niet kwijt kan, ga ik 
gekken bekken trekken en mijn vrouw opent haar klep: “Doe eens 
normaal.” Idonormaal ben ik van mijn idool, MooideRooij. En wat 
was die weer fraai de panna van Kaj. En vlak voor tijd kwam bij de 
gelijkmaker tegen Roda JC (3-3) de ontlading. “Hij zit erin”, hijgde ik. 
“Denk aan je hart”, voegde mijn schatje me toe. Alleen kan mijn hart 
niet denken.  

Ik hoor ook weleens: “Wees eens spontaan!” Daar krijg ik het van aan 
mijn hart. Want hoe kun je in opdracht spontaan zijn? Ach, in het 
leven heb ik geleerd om het masker op te zetten en met de 
coronamaatregelen zie ik dat steeds meer mensen doen. Wat 
verbergen we?  

We mogen weer, maar hoe lang duurt de weg, die we moeten gaan? 
Ik heb geen talent voor een vrolijke noot. Dan troost ik me opnieuw 
aan de mannen van Pendragon, die me een paar dagen voor de 
lockdown in Zoetermeer nog mochten ontroeren met de lancering 
van hun nieuwe album met de toepasselijke titel Love Over Fear. Bij 
dezen een deelcitaat van hun vorige cd Men Who Climb Mountains 
uit de song Beautiful Soul met een hoog meezinggehalte. Karaookt u 
mee?  

Perception is without a doubt the strangest of all our animal instincts 
Dealt by deception and a shameless ever self promoting hand 
Guided by a race that fails to find a foothold of clear understanding 
Still you shine  You shine   
Who’s gonna save you? Beautiful soul?     

Jur Wijsman 

Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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ACTIVITEITENAGENDA 

   (maar alles is tegenwoordig onder voorbehoud) 

   Training: 19.30 uur, bij De Stip. 

   Kerstbingo, 18 december. 

   Technisch weekend, 8 tot en met 10 januari 2021: meer info volgt. 

Gebruiker
Doorhalen
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 

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

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

Eindhoven
Telefoon 040 - 2026932

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

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

Bestuur 

Voorzitter Jeroen Quinten 06 - 47242099 
Secretaris Pieter Elbersen 06 - 28466602 
Penningmeester Henk van Bekkum 06 - 30404517 
Bestuurslid Lennart Geertsen 0499 - 310719 
Bestuurslid  Alex van den Boomen 06 - 22991443 
Bestuurslid  Bas van Rijen       06 - 12944483 
Bestuurslid  André Werrelmann       06 - 83267645 

Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 

Begeleiding    Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA) 
Sport & Training Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 

Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels Lennart Geertsen, Nick Ooms en  

 Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website Anton Bogers, Hans Janssen, Sjaak Verheijen,      

 André Werrelmann en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den 

 Boomen (BA)      
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 

 Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  

 Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken   Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend  Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

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

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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