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         Laat wat van je horen 
 
         De wedstrijd zit erop en ik loop met de keeper van de 
              verliezende partij van het veld. Ik probeer hem wat op 
              te vrolijken waarna hij zich tot mij richt. 
              “Scheidsrechter, mag ik u wat vragen?” 
              “Natuurlijk.” 
              “Hoe oud bent u?” 
              “62, maar waarom wil je dat weten?” 
              “Nou, dan ziet u er nog fit uit!” 
 
              Ondanks de 1-4 thuisnederlaag komen er uit de mond 
              van de jonge goalie opbeurende woorden. Voor mij kan 
              de dag niet meer kapot. 
 
              Wat zou het mooi zijn als jij of u als lezer van dit blad na  
              het lezen van dit herfstnummer er ook een positieve 
              indruk aan overgehouden hebt. Dan hebben wij als 
              redactie je voldoende variatie geboden om de tijd te 
              doden. Zo ja of nee: laat wat van je horen. 
                                
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
De kop is er af, na de eerste bekerwedstrijden zijn we nu ook aan de 
competitie begonnen. Ik mag lekker weer het veld op om wedstrijden 
te leiden. Maar niet alleen op het veld zijn we weer begonnen, ook 
aan de bestuurstafel. Nu het merendeel van de mensen gevaccineerd 
is en de 1,5 meter er af is, is er weer meer mogelijk. Er liggen volop 
plannen en we zijn achter de schermen hard bezig om alles in goede 
banen te leiden. 
 
We hebben op 20 september eindelijk onze (uitgestelde) 
jaarvergadering kunnen houden. De leden konden in De Stip 
aanwezig zijn, maar ook de vergadering volgen (en erop reageren) via 
een videostream. De vergadering is vlot verlopen. Tijdens de 
vergadering hebben we aangegeven dat we in gesprek zijn met COVS 
Valkenswaard om te kijken of we onze verenigingen kunnen 
samenvoegen. We hebben beide te kampen met een teruglopend 
ledenbestand en denken dat we door het samenvoegen meer kunnen 
betekenen voor de scheidsrechters in de regio. We vonden 
voldoende draagvlak vanuit de vergadering om met deze gesprekken 
door te gaan. Uiteraard zullen we iedereen op de hoogte houden van 
de stand van zaken. We hebben ons als doel gesteld om een 
eventuele samenvoeging op 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. 
Uiteindelijk beslissen de leden of het tot een samenvoeging komt of 
niet.  
 
Tijdens de jaarvergadering heb ik Jan Fleerakkers de speld van 50 jaar 
lid COVS op mogen spelden. Daarnaast werd onze Jan ook nog door 
de KNVB gehuldigd als scheidsrechter van verdienste. Jan heeft na 
ruim 50 jaar zijn fluit en vlag aan de wilgen gehangen. 
 
Ook dit jaar doen we mee met de Rabo ClubSupport en De Grote  
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Clubactie. Acties die geld op kunnen leveren voor de vereniging. 
Leden van de Rabobank kunnen een stem (in totaal 3) uitbrengen 
op hun favoriete vereniging. Het is heel eenvoudig en het kost slechts 
een paar minuten tijd. We hopen de opbrengst van vorig jaar te 
kunnen overstijgen. Dit jaar nemen we eveneens weer deel aan De 
Grote Clubactie. Meer hierover op www.covseindhoven.nl. 

We willen dit najaar en komend voorjaar nog een aantal zaken 
organiseren. Er zijn plannen voor een gezellige bierproeverij met 
diverse speciaal bieren, de kerstbingo komt in december natuurlijk 
weer in de agenda en het technisch weekend bij De Guldenberg in 
Helvoirt begin januari. We hopen dat het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames laag blijft (dat hopen we natuurlijk sowieso) 
zodat we geen nieuwe maatregelen door corona krijgen en dat de 
evenementen door kunnen gaan als gepland. 

De headset die we van COVS Nederland hebben mogen gebruiken is 
inmiddels doorgegeven aan COVS Valkenswaard. Een leuk apparaat 
om tijdens oefenwedstrijden een keer mee te werken. Het geeft een 
heel andere dimensie aan de wedstrijd. 

Op 23 oktober staat de jaarvergadering van COVS Nederland op de 
agenda. Ik zal daar namens onze vereniging aanwezig zijn. Het zal 
uiteraard gaan over de toekomst van de COVS en ook over het 
enorme tekort aan scheidsrechters. Werving is één van de zaken 
waarin de KNVB de laatste jaren flink tekort is geschoten. Door 
corona zijn daarnaast ook nog veel collega’s gestopt.  

Ik ben benieuwd wat het najaar ons gaat brengen. Wij gaan in ieder 
geval met volle energie de uitdagingen aan. Wie weet tot binnenkort 
in De Stip of ergens op de velden! 

Met sportieve groet, Jeroen Quinten 

http://www.covseindhoven.nl/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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ALV: fusiebesprekingen en Jan die stopt 
 
Het zit er echt aan te komen. Een fusie met COVS Valkenswaard. De 
leden is officieel weliswaar nog niets gevraagd en er zal nog veel 
water door de Dommel en bier door de kraan vloeien voordat de 
kogel door de kerk is, maar weinig tot niets lijkt het samengaan van 
de twee zusterverenigingen in de weg te staan. Er is zelfs al een 
notaris in de arm genomen. De besprekingen zullen naar verwachting 
langer duren dan de huidige kabinetsformatie, maar ze verlopen wel 
in opperste harmonie en met respect voor elkaar. Ook en vooral, 
omdat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.  
 
Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) 
2020 werd gesteld dat de beraadslagingen tot een ‘bestendige en 
regionale scheidsrechtersvereniging’ moeten leiden met ‘ruimte voor 
elkaars activiteiten, cultuur, historie, normen en waarden.’ Ze zijn 
onder meer in gang gezet door teruglopende ledenaantallen, de 
reeds bestaande samenwerking en de overlapping van de 
werkgebieden. 
 
Luuk Hendrix gaf in woord en gebaar tekst en uitleg en ging waar 
nodig in op vragen die door de bezoekers van de ALV werden gesteld. 
Niet toevallig, want Luuk zit met Daniël Jansen namens 
‘Valkenswaard’ in het clubje dat het aanstaande huwelijk, per 1 
januari 2023, aan het voorbereiden is. ‘Wij’ worden hierin overigens 
vertegenwoordigd door Bas van Rijen en Jeroen Quinten. 
 
De fusiegesprekken zullen niet voor niets nog de nodige tijd in beslag 
nemen. Hoe gaat de nieuwe club heten, waar gaan de trainingen  
plaatsvinden (“het is een klere eind vanuit Eindhoven naar Bladel”, 
maakte Bennie Struik zich al zorgen), komt er één – eigen - clubhuis,  
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hoe gaat het nieuwe logo eruit zien, hoe vaak gaat het clubblad 
uitkomen (dat van ‘Valkenswaard’ verschijnt nu vijfmaal, wij acht 
keer per jaar) en in welke vorm, wat gaat er gebeuren met de huidige 
activiteiten van de twee verenigingen (‘Valkenswaard’ heeft 
bijvoorbeeld een jeu de boules toernooi, wij niet), blijft de 
contributie gehandhaafd, wie gaan er in het nieuwe bestuur zitten? 
Zomaar wat vragen. Er is beloofd dat de leden in de clubbladen, 
waaronder Arbitraal, en op de site op de hoogte zullen worden 
gebracht van de voortgang. 
 
In de ogen van Ronnie Ramaekers is het allemaal vergeefse moeite: 
volgens hem zijn er te grote financiële en andere verschillen. Hij 
prefereert bovendien eigen acties om nieuwe scheidsrechters te 
werven. Inspelen op de goede prestaties van onze scheidsrechters 
tijdens het recente EK ofwel het ijzer smeden nu het heet is. Ronnie 
stond overigens alleen, hij was de enige van alle aanwezigen die een 
fusie niet ziet zitten.  
 
Ons voormalig bestuurslid kreeg wel bijval met zijn suggestie om 
cursussen in ‘onze eigen Stip’ te houden. Volgens het huidige bestuur  
 

 
 
Luuk Hendrix (links) en Daniël Jansen, foto: Christ van de Donk. 
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wordt hiervan al werk gemaakt door de landelijke COVS en de KNVB. 
Van ‘ons’ bestuur zaten er deze maandagavond overigens slechts vier 
mannen achter de tafel; de drie anderen konden er om 
uiteenlopende, maar plausibele redenen niet bij zijn. Verder waren 
nog eens tien leden naar ons clubhuis getogen, Luuk en Daniël 
namens ‘Valkenswaard’ en een tweekoppige afvaardiging van de 
voetbalbond (over wie zo dadelijk wat meer). 
 
Zes anderen maakten de vergadering op afstand mee, een unicum in 
ons bestaan. Mede door corona en de ervaringen her en der met 
‘Teams’ en ‘Zoom’ stelde het bestuur leden in de mogelijkheid om de  
bijeenkomst thuis op de bank, in het ziekbed of op een vakantie-
adres te volgen. Degenen die hiervan gebruik maakten, hebben dank  
zij de goede technische voorbereidingen nauwelijks tot iets gemist, of 
het moet het rondje van penningmeester Henk van Bekkum zijn 
geweest. Dat kon er namelijk wel vanaf, want ondanks het minieme 
aantal activiteiten en het wegvallen van de grote, jaarlijkse  
 

  
 
Zo kwam het bestuur in beeld via ‘Teams’. 
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inkomstenbron, sloten we het boekjaar af met een gunstig saldo van 
ruim 1000 euro. Uiteraard was dit mede te danken aan de  
steunmaatregelen van gemeente, COVS en KNVB. De kascommissie 
heeft haar best gedaan om Henks cijfers kritisch tegen het licht te 
houden, maar de controle leverde niet één ongerechtigheid op.  

Erelid Christ van de Donk maakte van de financiële paragraaf gebruik 
om het bestuur op te dragen de deelname aan de Vriendenloterij 
meer onder de aandacht te brengen van de leden: “Alle kleine 
beetjes helpen.” Het bestuur reageerde nauwelijks enthousiast. 

Overigens zal Henk zijn functie nog minstens drie jaar uitoefenen: 
hij werd net als de eveneens statutair aftredende Alex van den 
Boomen en Bas van Rijen herkozen. Dit gebeurde tijdens de 
afhandeling van het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’. Ondertussen 
waren de twee KNVB-medewerkers, Stan Teuben en Yannick 
Gosens, al vertrokken.  

Jan Fleerakkers wordt geëerd door Stan Teuben, foto: Christ vd Donk. 



9 

Zij waren naar Eindhoven gekomen voor het meest feestelijke 
moment: het uitroepen van Jan Fleerakkers tot ‘Scheidsrechter van  
verdienste’ van de voetbalbond. Hier was ook alle reden voor. De 77-
jarige Astenaar stopt ermee. Hij heeft ruim vijftig jaar wedstrijden 
gefloten of gevlagd en zich ook tientallen jaren in besturen en 
commissies …verdienstelijk gemaakt. Voorwaar een enorme prestatie 
van de coryfee van Dosko ’32, waar hij ook al decennia wordt 
gewaardeerd. De geboren Duizelnaar kreeg een speld, een oorkonde 
en een bos bloemen, voor wie zijn vrouw best wel een geschikte plek 
zal hebben gevonden. Stan sprak de hoop uit dat de KNVB ondanks 
Jans afscheid ‘nog lang op zijn kennis en inzet’ mag rekenen.   

Even voor Stans mooie woorden had Jeroen Quinten, ‘onze’ 
voorzitter, alle andere onderscheidingen opgenoemd die de gouden 
kracht al eens ten deel waren gevallen.  

Jeroen leidde de aan- en (lijfelijk) afwezigen geroutineerd door de  
vergadering. Hij legde uit waarom de hybride vergadering nodig was 
en hoopte dat het met de coronabesmettingen de ‘goede’ kant op 
blijft gaan. Zo goed dat we volgend jaar weer ‘ouderwets’ kunnen 
vergaderen. ‘Onze’ preases liet verder een minuut stilte in acht 
nemen om de overleden leden Ad Verhoeks en Tom Aarts te 
herdenken. Beiden hebben veel betekend voor onze vereniging. Ook 
hier geldt: ere wie ere toekomt. 

Op www.covseindhoven.nl meer foto’s van de ALV. 

Tekst: Hans Janssen 

http://www.covseindhoven.nl/
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Jan stopt, maar niet verloren voor arbitrage 
 
“Na er lang over te hebben nagedacht, heb ik besloten om mijn 
hobby als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter te beëindigen, 
na een lange reeks van activiteiten.” 
 
Zo begon de brief die in augustus op het bureau van de KNVB in 
Eindhoven terechtkwam en die was geschreven door Jan Fleerakkers. 
Zijn besluit moet bij de bond zijn ingeslagen als een bom. Ruim vijftig 
jaar was hij immers niet weg te denken uit de scheidsrechterswereld. 
In, langs en buiten het veld.  
 
Jan was het ook die, zo memoreert hij in zijn schrijven, in 1995 als 
eerste in ons land de status kreeg van assistent-scheidsrechter in het 
amateurvoetbal. Uiteindelijk vlagde Jan tijdens 358 wedstrijden in de 
hoofdklasse, in totaliteit was hij actief bij ongeveer tweeduizend 
duels, bij de jeugd en senioren. In heel Nederland. Naar eigen zeggen 
heeft hij van in totaal 582 verenigingen bestuurders, trainers en 
spelers ontmoet. “Al bij al heb ik een mooie bijdrage kunnen leveren 
aan onze mooie voetbalsport”, zo drukte Jan zich nog best 
bescheiden uit. Maar, gelukkig voor de KNVB: hij wil zich nog blijven 
inzetten voor de arbitrage.  
 
“Er volgt een gesprek over wat ik nog kan betekenen”, zo liet Jan ons 
desgevraagd weten. Maar waarom stopt hij eigenlijk? “Een optelsom 
van allerlei kleine ongemakken die op mijn leeftijd een rol spelen. 
Mijn vrije tijd had ik, op de zondag na, al een invulling gegeven. De 
zondag zal een dag worden samen met Ria en de familie”, aldus Jan, 
die met plezier terugkijkt op de ALV. “De aandacht die ik toen kreeg, 
heeft mij goed gedaan, ook al heb ik al meermalen een 
onderscheiding mogen ontvangen.”   
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Merci, clubs die aan ons dachten 
 
Het was pas de Week van de Scheidsrechter, een sportbreed 
initiatief. Op een oproep om jouw ervaringen met de lezer te delen 
reageerde een handvol collega’s, summier of, zoals door Lennart 
Geertsen, met een smakelijke bijdrage: “Dit jaar was het tweemaal 
‘geluk’. Allereerst op zaterdag bij mijn eigen clubje Wilhelmina Boys. 
Voor alle scheidsrechters dat weekend was taart geregeld en werd 
even stil gestaan bij de Week van de Scheidsrechter. Op zondag 
mocht ik bij VV Nijnsel fluiten, daar kreeg ik een mooie fles witte wijn 
mee naar huis. Uiteraard is het geen must om iets te krijgen, maar 
het is wel leuk! Het is fijn om te zien dat verenigingen bewust zijn van 
de man of vrouw in het zwart.” De club zelf refereerde er zelf 
eveneens aan: https://www.vvnijnsel.nl/1/725/aandacht-voor-de-
week-van-de-scheidsrechter/. Ook media als Omroep Brabant 
besteedden er aandacht aan: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3966556/amateurvoetbal-
komt-scheidsrechters-tekort-ook-door-kritiek-toeschouwers 
 

Een andere collega, Jesse Vorstenbosch, liet 
weten dat hij bij VV Gemert een doosje Merci 
kreeg én een cadeaubon die kan worden 
ingewisseld bij een plaatselijke sportzaak. Een 
andere scheids viel het op dat er nota bene 
tijdens deze speciale week geen ontvangst 
was en dat deze houding voor een aantal 
mensen reden geweest kan zijn om te 
stoppen. Voor weer een andere arbiter uit 
onze regio eindigde zijn bezoek aan een 
sportpark net niet met een letterlijke koude 
douche, maar zeker die regenachtige zondag 
had hij behoefte aan warm water. 

https://www.vvnijnsel.nl/1/725/aandacht-voor-de-week-van-de-scheidsrechter/
https://www.vvnijnsel.nl/1/725/aandacht-voor-de-week-van-de-scheidsrechter/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3966556/amateurvoetbal-komt-scheidsrechters-tekort-ook-door-kritiek-toeschouwers
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3966556/amateurvoetbal-komt-scheidsrechters-tekort-ook-door-kritiek-toeschouwers
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De wedstrijd waar ik was (67) 
 
Die zondagochtend mocht ik een scheidsrechter begeleiden bij 
Bladella. ‘De parel van de Kempen’, zoals de club wordt genoemd. 
Maar zijn het eigenlijk niet allemaal pareltjes, die clubs in de 
Kempen? Met hun prachtige, soms haast idyllisch gelegen 
sportparken. Niet zelden gelegen aan de rand van of zelfs in de 
bossen. De kantines zijn er altijd goed vol, al hoeven die dertig 
daverende foute Hollandsche hits voor mij niet echt. Maar in de 
bestuurskamers dan wel de wedstrijdsecretariaten is het altijd goed 
toeven. Koffie ‘mee un kuukske d’rbij’, ik kom er graag. 
 
In de gangen van de kleedkamers-unit zag ik een bord met de tekst 
‘Verboden muziek af te spelen in de kleedkamers’. Ha, ja, ik begreep 
dat bord wel. Want wat is dat nou toch, die gettoblasters waaruit de 
boem-boem muziek oorverdovend knalt. Wedstrijdvoorbereiding? 
Het hoof leeg maken? Schiet mij maar lek, geen idee welke motivatie  
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je daar als speler uithaalt. Maar oké, ik geef het toe, ik ben van een 
andere generatie. Het zal de tegenwoordige tijd wel zijn. Zo zal mijn 
vader, toen hij bij RKSV Woensel mijn elftalleider was, wellicht ook 
wel hebben gedacht waarom ik nou per se met rugnummer 13 wilde 
spelen. Of waarom ik nou net, en dat jarenlang, precies altijd 
datzelfde ondershirt droeg. 
 
Ach ja, mijn vader. Toen ik bij Woensel de sprong naar D2 maakte 
(O11-2 heet dat tegenwoordig, geloof ik),  werd hij mijn leider. Hij 
kende Woensel van haver tot gort, had er zelf eerst tot zijn 34e in de 
spits gevoetbald, op de velden aan de Boschdijk waar later het 
hoofdkantoor van Philips Nederland verrees. Vergis je niet, Woensel 
speelde toen in de tweede klasse, vergelijkbaar met de huidige 
Keuken Kampioen Divisie. Twee jaar op rij miste de club op een haar 
na promotie naar het Nederlandse voetbalwalhalla. 
 
Een nieuwe trainer vond mijn vader vervolgens te oud. Mijn vader 
was woest en hij vertrok naar rivaal en aartsvijand ESV. Waar hij 
topscorer werd en ook nog eens kampioen. Woensel kwam op 
hangende pootjes bij mijn vader: of hij terug wilde komen. Wat mijn 
vader wel wilde en tot zijn 37e heeft hij nog bij Woensel gespeeld. 
Voor mij als pupil waren het in ieder geval jaren met wisselende 
resultaten, maar een kampioenschap heb ik toen niet mogen 
beleven.  
 
De uitwedstrijden waren een belevenis op zich. Auto’s waren er nog 
amper, dus we fietsten stad en land af naar de clubs waar we 
moesten spelen. We vertrokken altijd vanaf het fraterhuis aan de 
Frankrijkstraat. Met twee leiders, ook op de fiets. Eentje voorop, de 
andere achteraan. Dat kon toen natuurlijk ook, het was lang niet zo 
druk op de weg als nu en ook een stuk veiliger. Hoe dan ook, we 
fietsten naar UNA, EMK, Geldrop, Heeze, SBC, DVS, Valkenswaard,  
Best Vooruit en noem maar op. Om dan ’s middags moe maar  
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voldaan weer naar huis te fietsen. 
 
Douchen na afloop van een wedstrijd was er toen nog niet bij. Niet 
alleen omdat nog maar weinig clubs een douchegelegenheid hadden, 
maar ook omdat de schaamte er toen nog best wel in zat. Namelijk 
met anderen douchen, dat was echt niet de bedoeling. Dus pas thuis 
kreeg je een poetsbeurt. Voor velen, ook voor mij, toen nog in de 
bijkeuken in een teil met warm water. Dat gebeurde zo eens in de 
week, de andere dagen volstond een plens koud water in je gezicht 
en onder je oksels. 
 
Ach ja, zo ging dat toen. Hoe dan ook, ik zwijmelde en mijmerde wat 
weg, die zondagochtend bij Bladella. De wedstrijd verliep prima, de  
scheidsrechter in opleiding floot goed. Na afloop was het heerlijk 
rustig in de catacomben, want: muziek verboden. Aldus kon ik na het 
nagesprek met een gerust hart naar huis om thuis lekker lui op de 
bank aan mijn begeleidingsrapport te gaan beginnen. 
    
Tekst en foto: Jos Halmans 
 
******************************************************** 
Penningmeester COVS deelt tikkies uit 
 
Corona is nog niet de wereld uit, toch kan – zonder coronapas, 
herstel- of vaccinatiebewijs – na afloop van de trainingen weer wat 
gedronken worden in De Stip. Eén ding is veranderd: contant betalen 
is niet (meer) verplicht. Na de eerste oktobertraining meldde 
penningmeester Henk van Bekkum dat hij alle consumpties noteert 
en eens in de zoveel tijd een tikkie stuurt met het bedrag dat je 
verschuldigd bent. Ook kunnen we vanaf die avond gebruik maken 
van de kleedruimtes én douches van het Indoor-Sportcentrum.  
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Langs de velden 
 
Ook zo genoten van het Nederlands elftal? Ik wel. Je ziet dat er onder 
bondscoach Louis van Gaal weer gevoetbald wordt. Niet breien en 
proberen om via het midden door te breken. Neen, vooruit met de 
geit en voetballen. Beter als bij PSV waar breien geleerd wordt door 
de heer Roger Schmidt. Gebruik de vleugels meer, dan wordt het 
aantrekkelijk. 
 
Hebben jullie ooit trouwens datagegevens een wedstrijd zien 
winnen? Ik niet, maar de heer Schmidt heeft nu al een jaar 
geëxperimenteerd met de gegevens en wat is het resultaat? 0,0 maar 
dat is overdreven. Langs de lijn kijkt hij wel erg chagrijnig, maar in het 
veld moeten de jongens het doen. De opdrachten die ze krijgen zijn 
in mijn ogen echter soms onuitvoerbaar. 
 
Dan Europees. Ajax speelt goed in zowel de competitie als Europees; 
PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse presteren ook naar behoren in 
Europees verband. Weet wel dat de wedstrijden die ze moeten 
spelen zwaar zullen worden - voor alle partijen. En competitie én 
Europees, ga er maar aan staan. Zal overbelasting straks een rol gaan 
spelen? Ik denk het wel.  
 
Geld zal er ook verdiend gaan worden door de clubs, maar moet dat 
gaan ten koste van het voetbal? In de huidige competitie begint de 
vermoeidheid al toe te slaan, denk ik. Teveel voetbal? Andere 
eredivisieclubs beginnen de speelwijze door te krijgen van de top en 
ze spelen daar op in wat nog meer druk legt om te winnen. 
 
Erik ten Hag, de trainer van rijkste club van Nederland, moppert nog 
steeds als zijn ploeg gewonnen heeft. Hij gebruikt dan woorden als  
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‘toch was het spel niet goed en het kon nog beter.’ Bij zo een 
opmerking vraag ik mezelf af: hoezo? De jongens hebben hun best 
gedaan en gewonnen, wat is er dan mis? Tactiek, dekking. Kom op 
Eric, laat ze eens in hun waarde, ze voetballen toch goed? Of zet dan 
de miljoenenwissels in die je op de bank hebt zitten.  
 
Nee, dan de clubs die het van de creativiteit moeten hebben en er 
naar voetballen, daar heb ik dan meer respect voor. Trouwens, de 
competitie is nog lang en of Ajax met twee vingers in de neus 
kampioen wordt, weet ik nog niet. Op dit moment genoeg 
tegenstand van de ‘kleine clubs’. Zo zie je maar, de bal blijft rond en 
je moet maar afwachten waar deze heen rolt. 
 
Dit was het voor deze keer. 
 

De mol 
 
 
 

 
 
 

https://www.covs.nl/
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Spelregels, spelregels (1) 
 
‘Alle scheidsrechters zijn welkom. Ook als je alleen voor de spelregels 
komt en niet meetraint!’ De oproep van voorzitter Jeroen Quinten 
om naar de openingsavond van het nieuwe seizoen te komen – in 
onze Stip – was niet aan dovemansoren besteed. Ongeveer vijftien 
collega’s wilden wel bijgepraat worden over de nieuwe spelregels.  
 
Nick Ooms was gevraagd en bereid gevonden hierop toelichting te 
geven, ondersteund door beelden op het grote ‘Simac-scherm’. Hij 
legde uit waarom sommige regels aangepast moesten worden. Om 
taalpuristen hun zin te geven, maar vooral omdat sommige 
instructies of afspraken niet (meer) van deze tijd zijn. Natuurlijk 
kwamen er zaken voorbij die vooral hypothetisch van aard waren, 
maar leerzaam was het zeker wat Nick vertelde en liet zien. Zijn 
advies: “Zorg dat je er bij bent.” Heel goed om dit altijd aan het begin 
van een seizoen te plannen. Na afloop van het spelregeluurtje werd 
er uiteraard getraind, want een dinsdagavond zonder training bij de 
COVS, dat kan toch niet. 

 
 



 18 

 
 
 

 



 19 

 

Voetbalgedachten gedicht 
 

De wedstrijd 
 

Het jongetje zit boven op het duin 
Het is wel honderd meter hoog 

Zo hoog zat werkelijk nog niemand 
En hij ziet Engeland 

 
Kijk hem zijn best doen op zijn fiets 

Hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet 
Wedden dat hij de honderd haalt 

Voor hem is dat niets 
 

Het is een wedstrijd 
Het is een wedstrijd 

Het is een wedstrijd die je niet winnen kan 
Het is een wedstrijd 
Het is een wedstrijd 

Het is een wedstrijd die je niet winnen kan 
 

Zie je die kringen daar in 't water  
Verreweg het verst van iedereen 
Zeker honderd meter ver gooit hij 

En met de zwaarste steen 
 
 

Tien keer achter elkaar kan hij het al 
Deze jongen kan alles met een bal 

Zeker weten dat-ie tot de honderd komt 
Die bal komt nooit meer op de grond 
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Kijk maar 
kijk maar 
kijk maar 

 
Het is een wedstrijd 
Het is een wedstrijd 

Het is een wedstrijd die niemand winnen kan 
Het is een wedstrijd 
Het is een wedstrijd 

Het is een wedstrijd en het gaat maar tegen 1 man 
 

Papa kijk dan 
Papa kijk dan 

Papa kijk dan naar mij 
Papa kijk dan 
Papa kijk dan 

Papa kijk dan naar mij 
 

Wie is hier bang in het donker 
Nou, hij is het zeker niet 

In het donker lijkt alles wel anders 
Maar dat komt alleen 

Omdat je niks ziet 
Kijk maar, kijk maar  

 
En toen hij eindelijk keek was alles al voorbij 

 
Het is een wedstrijd… 

 
Het lied is geschreven door Bram Vermeulen en verscheen op zijn 
album ‘Vriend en vijand’ in 1991. De zanger zou op 13 oktober 75 jaar 
zijn geworden, maar overleed in september 2004, hij was toen 57. 
Geniet  van https://www.youtube.com/watch?v=iJOtoL342ko 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iJOtoL342ko
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Spelregels, spelregels (2 en slot) 
 
Soms was het een herhaling van zetten, we hadden immers pas Nicks 
praatje achter de rug, maar toch was ook de themabijeenkomst van 
de KNVB plezierig. Onder meer, omdat een goede bekende, Gerrie 
van Essen, de sessie in het clubgebouw van Unitas ’59 mocht leiden. 
Het ging over hands, ernstig gemeen spel, buitenspel, ontnemen 
duidelijke scoringskans en zelfs hockey(feestjes). Maar vooral over 
spelregelwijzigingen, al dan niet ondersteund door fragmenten van 
wedstrijden uit binnen- en buitenland. Daarmee stippen we gelijk 
een moeilijkheid aan, omdat je als amateurscheidsrechter met 
andere situaties wordt geconfronteerd. Dat en andere 
discussiepunten kwamen ook aan de orde tijdens het maken en 
bespreken van de spelregeltoets. Gerrie: “Het is nooit zwart of wit. 
Probeer er slim mee om te gaan, maar ik neem jullie input mee.”  
 

 
 
Tekst en foto’s: Hans Janssen 



 22 

 

COVS Nederland moet zich beter profileren 
 
Samenwerken, communiceren, sponsoren zoeken en van de COVS 
een merk maken. Dit zijn enkele van de aanbevelingen die moeten 
bijdragen aan een vitale(re) belangenorganisatie van 
voetbalscheidsrechters. Ze komen aan bod tijdens de jaarvergadering 
van de landelijke COVS. Het bestuur hoopt dat er vruchtbare 
discussies ontstaan die leiden tot een masterplan over de gewenste 
werkwijze van deze vereniging, inclusief uiteraard een aantal 
actieplannen met concrete en haalbare doelen. De aanbevelingen 
komen uit eerder gevoerde gesprekken en het ‘Adviesrapport 2.2 
COVS op weg naar de toekomst!’, een rapport dat twee studenten in 
2014 al schreven in opdracht van de COVS. 
 
We zijn nu zeven jaar verder en er is veel werk aan de winkel, blijkt 
uit een discussiedocument dat Jonathan van Dongen heeft opgesteld. 
Hij is als bestuurder en adviseur betrokken bij de COVS. Het is hem 
onder meer opgevallen dat er binnen de COVS-organisatie sprake is 
van ‘argwaan, onbegrip en tegenwerking’ en er wordt gesproken 
over een ‘afrekencultuur’. Verder wordt ‘met name de verhouding 
tussen de landelijke organisatie en bepaalde lidverenigingen als 
inefficiënt ervaren’. Ook de visie op de werkwijze en de verhouding 
tussen het landelijke bestuur en de lokale besturen loopt uiteen. 
 
Dat kan beter en daarom wordt onder meer voorgesteld om niet 
opnieuw het wiel te gaan uitvinden, maar als hoofdbestuur 
bijvoorbeeld gebruik te maken van de kennis die  lidverenigingen 
hebben van opleiden, begeleiden en trainen. Denk verder aan meer 
inspraak voor en ondersteuning van huidige leden en gerichte en 
(meer) diverse werving van nieuwe leden. COVS Nederland zou ook  
zichtbaarder moeten zijn voor de buitenwereld, bijvoorbeeld door 
het aanpassen van het logo en het inzetten van ambassadeurs. Maak  
van de COVS een merk, is één van de boodschappen. Wordt vervolgd. 
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De uurwerkhersteller 
 

 

Cross the waters of death 
 
De dood krijgt er geen genoeg van. Inhalig en zonder onderscheid des 
persoons. Ze is Rupsje Nooitgenoeg. Ik maak haar maar vrouwelijk, 
want een vrouw is het leven en daarmee ook de dood. Met het 
verstrijken der jaren komt de dood steeds vaker op je pad. Je kunt er 
niet van weglopen. Ook al loop je er het liefst met een grote boog 
omheen. En ook al ben je nog zo snel, Magere Hein achterhaalt je 
wel. Ieder gewin is tijdelijk, uiteindelijk zijn we verloren. Nou, ja, 
verloren, we krijgen er de eeuwigheid voor terug. Al is het maar de 
vraag, of we daar blij mee zullen zijn. Mijn gedachten gaan naar het 
dichtlied van Jacqueline E. van der Waals: “Wat de toekomst brengen 
moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus 
de oogen naar het onbekende land. Leer mij volgen 
zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij 
slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed! 
Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet.”  
 
 
 
In de vorige Arbitraal geleidt Hans Janssen ons de 
hand  naar het jaar 1979. Hans bezoekt in dat jaar een discotheek om 
zijn Weekend op te vrolijken met een blik te werpen op de 
zeemeermin en sensueel dansende zangeres Jerney Kaagman van 
Earth&Fire. Jerney droeg regelmatig glimmende (groene) 
glitterkostuums, die als een tweede huid haar welgevormde lichaam 
sierden. Vervolgens neemt hij ons bij de hand met een bezoek, 
samen met zijn journalistenklas, aan het Nederlands Elftal in Leipzig 
in het toenmalige communistische Oost-Duitsland. Hans slaat de 
spijker op de kop met de gedachte, dat ik Earth&Fire een uitstekende  
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band vind. Vooral de beginperiode met het album Song Of The 
Marching Children uit 1971. Een halve eeuw oud dus. De titelsong 
kent een speeltijd van bijna twintig minuten. Tekstueel gaat de song 
over reïncarnatie, de kringloop des levens. Verwevenheid met de 
muziek, die een gevoel van continuïteit en oneindigheid geeft. De 
orkestrale mellotron geeft een combinatie van ijle, melodische en 
weemoedige klanken: “Children’s eyes fixing upon the gate to 
heaven”, zingt de sensuele oorstrelende en oogverslindende  
slangenvrouw. De verboden vruchtappel in de boom der kennis glimt 
verleidelijk. Vast geen toeval, dat Jerney, als marcherend kind, zingt 
van: “Bearing human fruit, forever.”  
 
Ons lid Tom Aarts is overleden. Ongetwijfeld hebt u het In Memoriam 
van Christ, in de vorige editie, gelezen. Zo rustig als Tom is 
heengegaan, is hij niet bij leven geweest. In de herinneringen van 
Christ zat Tom niet om woorden verlegen. De woorden werden niet 
geremd door omstandigheden. Hart, ziel en toewijding. Wat een 
karakteristieke foto van Christ van Tom: priemende vinger en felle 
ogen. In de rouwbrief typeerden de dierbaren van Tom hem met het 
rake zinnebeeld: “Uurwerkhersteller.” Als klokkenmaker sleutelen 
aan de tijd. Ik noemde hem reparateur van de tijd. Opvallend het 
raakvlak. 
 
Ruim twee jaar voor zijn heengaan heb ik een Pro Memoriam over en 
voor Tom geschreven. De gestorvene heeft niets aan een IM. Een IM 
wordt voor de nabestaanden en betrokkenen geschreven. Met een 
PM kan de betrokkene bij leven lezen, hoe de schrijver over hem 
denkt. Bij mij, uit dank, ingegeven door een impulsieve reactie van 
Tom op een stukje van mij.  Uiteraard summier in betekenis, want ik 
ben niet, zoals Bennie Struijk, met Tom bevriend geweest. Ik heb niet 
vernomen, of Tom het gelezen heeft, want de Uurwerkhersteller 
werd met afnemend gezichtsveld de tijd ontnomen om die te 
repareren.  
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Leven is meestal herhaling van hetzelfde met graduele verschillen. De  
zon komt iedere dag op en gaat iedere dag onder. Dikwijls hebben we 
repeterende levenspatronen, van opstaan tot slapengaan. Beperken 
we ons tot het voetbal, dan is in wezen iedere wedstrijd hetzelfde. 
Fanatieke kameraden gaan bij iedere club hand in hand. Herhaling, 
laat mij dan voor een deel in herhaling vallen van mijn PM voor Tom, 
getiteld Bij Leven uit Arbitraal nummer 6 2019. Herinneren is 
terugdraaien van de wijzers van de klok: herstelde tijd, 
uurwerkhersteller.  
 
 
Tom, ik richt me tot jou. Dankbaar ben ik om een kleinigheid, maar 
het tekent je. Impulsieve emotionele reacties, een zwakte en een 
kracht. Op het cadmium gravelveldje van onze groep speelden we 
elkaar het balletje toe. Eenmaal ben ik bij je thuis in de 
Centaurierstraat geweest. Aanleiding weet ik niet meer, maar je hebt 
aan mijn horloge gesleuteld. De song House of Clocks van Al Stewart 
spookt door mijn hoofd: “I grew up in a house of clocks/ And late at 
night I’d sometimes walk/ Listening to their rhythmic talk/ So long, so 
long, so long.”  
 
Uit het oog verloren. Zo gaat dat als nietszeggende dooddoener. 
Geen idee, hoe het met je is. In ieder geval hoogbejaard. Sleutelen 
aan de tijd. Aan je denken, niet herdenken. Het is omgedraaid. Bij 
leven herdenken, daar heeft een levende nog wat aan. Om met de 
schrijver Gerard Reve te spreken: “Het is gezien. Het is niet 
onopgemerkt gebleven.” Tom, de horlogemaker, reparateur van de 
tijd. De song Time van Pink Floyd begint met allerlei klokgeluiden en 
het slaan van klokken. Het ritme neemt de klokslagen over in 
versnelde hartslagen. De song Time als symbool van het verglijden 
van de tijd: “The time is gone, the song is over,/ Thought I’d 
something more to say.”  
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De kringloop des levens, de cirkel is rond. De Song Of The Marching  
Children begint in de prille jeugd: “Watching through the broken 
seal/ I saw the tree of life, forever/ All the branches fully green/ 
Bearing human fruit, forever.” Waar gaan de marcherende kinderen 
naar toe? De song eindigt met roffelende dodenmars. We blijven 
marcheren in oneindigheid.  
 
Jur Wijsman 
 
De muziek van ‘Song Of The Marching Children’ werd gecomponeerd 
door de gebroeders Chris en Gerard Koerts. Hans Ziech schreef de 
tekst. 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com 
 
 
 

 
 
 

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/
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