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  45e JAARGANG, NUMMER 7 – NOVEMBER 2020 
 

        
          
     
         Lees en schrijf mee 
 
         Wat was het, overwegend, heerlijk weer he, de 
              afgelopen weekends. Om …te wandelen, te fietsen, te 
              klussen, te tuinieren of noem maar op. Want 
              in groepsverband sporten (trainen of wedstrijden tot 
              een goed eind brengen) is er al weken niet bij.  
              Allemaal de schuld van het coronavirus.  
 
              Schrale troost: vrijwel iedereen ondervindt er 
              direct of indirect de gevolgen van. Maar wie schrijft, die 
              blijft, zeker als het beklijft. En daarom: lees  
              bijvoorbeeld het voorwoord van onze voorzitter. 
 
              Het is allemaal niet anders. Ondanks alles zal het  
              clubblad na deze Arbitraal nog één keer dit jaar 
              uitkomen. Ook met bijdragen van jou? Verras ons! 
 
              Veel lees- en schrijfplezier. 
               
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
En toen viel het stil. 
 
Waar ik het vorige keer had over wedstrijden zonder publiek, ligt het 
amateurvoetbal nu helemaal stil. Ik ben me er van bewust dat we de 
coronacrisis weer onder controle moeten krijgen, maar ik baal er wel 
heel stevig van en met mij vele anderen. Gelukkig kunnen we nog 
kijken naar de wedstrijden op tv.  
 
Omdat er niet veel gebeurt en we niet veel kunnen doen, heb ik niet 
veel te melden. Wel hebben we als bestuur recentelijk nog een mail 
naar de leden gestuurd met daarbij een videoboodschap. Het is lastig 
voor ons om contact te houden met onze leden. We willen ze op die 
manier een hart onder de riem steken. 
 
Hopelijk komt het virus snel weer onder controle. Dan kunnen we 
weer vooruit kijken naar positieve zaken. Projecteer ik dat dan op het 
gebied van voetbal, dan ziet het er naar uit dat we pas volgend jaar 
weer kunnen gaan genieten van het amateurvoetbal. Laten we hopen 
dat de actieve scheidsrechters en assistenten individueel goed 
kunnen doortrainen, zodat we allemaal weer fit zijn als de competitie 
hervat wordt. 
 
Door de onverwachte onderbreking zal de KNVB met een nieuw plan 
moeten komen. De bond heeft al aangegeven dat er plannen zijn om 
de competitie te verlengen, uit te spelen en het bekertoernooi en de 
nacompetitie te laten vervallen. Een ander plan dat ik gehoord heb: 
het spelen van een halve competitie. Wat het gaat worden, maakt mij 
persoonlijk niet veel uit. Wel hoop ik persoonlijk dat we snel weer 
(uiteraard verantwoord en volgens de richtlijnen) aan het trainen 
kunnen en dat de wedstrijden snel zullen volgen.  
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We moeten er samen voor zorgen dat de tweede golf snel een halt 
toegeroepen wordt. Dat doen we 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 een goede gezondheid. 
                                                                               
                                                                                                                   Jeroen Quinten 
   
    

     
 
 
 

Van de penningmeester 
 
Ook dit jaar heeft COVS Eindhoven meegedaan aan de Rabo 
ClubSupport. Rabobank Eindhoven heeft die opgezet om alle 
verenigingen en stichtingen in de regio een financiële bijdrage te 
geven voor een doel dat ze hebben gesteld.  
 
Wij konden deze kans niet laten liggen, hebben ons aangemeld en 
onze leden aangespoord om in ieder geval op ons te stemmen. Het is 
niet voor niets geweest. Dankzij alle stemmen op onze COVS 
mochten ook wij andermaal een leuk bedrag ontvangen. En hiervoor 
zijn we iedereen erg erkentelijk.  
 
Wil je weten wat onze opbrengst was, klik dan op de volgende 
videoboodschap. 
https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-
eindhoven/resultaten/details/125901-covs-eindhoven-en-
omgeving?hash=hUrDJetB 
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/resultaten/details/125901-covs-eindhoven-en-omgeving?hash=hUrDJetB
https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/resultaten/details/125901-covs-eindhoven-en-omgeving?hash=hUrDJetB
https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/resultaten/details/125901-covs-eindhoven-en-omgeving?hash=hUrDJetB


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 (60) 
 
Ik mocht vlaggen bij Jong Heerenveen - Jong Ajax. Dat was heel wat, 
voor de Reserve Eredivisie, althans, ik dacht dat die toen zo genoemd 
werd. Het was in de tijd dat de Beloftenteams een eigen competitie 
hadden en niet in de toenmalige eerste divisie uitkwamen. 
 
Het tijdstip verbaasde me: aanvang half drie. Toen ik goed keek, zag 
ik dat het niet op de gebruikelijke maandag was, maar op een 
woensdagmiddag. Dat betekende dat ik een hele dag verlof moest 
opnemen, wat ik trouwens graag deed. Aldus toog ik met de trein 
naar Den Bosch om vanaf daar samen met mijn collega in diens auto 
naar Heerenveen te tuffen. Ruim op tijd kwamen we aan en met de 
ons al opwachtende arbiter van dienst zochten we de bestuurskamer 
op. Overigens krioelde het van de jeugd, we wisten nog niet wat ons 
boven het hoofd hing. 
 
Na de gebruikelijke plichtplegingen gingen we het veld op voor de 
warming-up, de veld- en netcontrole en om nog even een praatje te 
maken met de teamofficials. We gingen in het geel, dat week goed af 
van het blauwwitte shirt van het Heerenveen en het geheel 
donkerblauwe van Ajax. Vol verbazing zagen we de tribunes 
behoorlijk volstromen. Vooral veel jeugd. Nou, benieuwd hoe vol het 
om half drie zou zitten. Welnu, ik schat dat het stadion toch zeker 
voor driekwart was gevuld. Een voorzichtige schatting leverde 15.000 
toeschouwers op. Ongelooflijk! Veel, heel veel jeugd. Achteraf 
hoorden we dat dit kwam, omdat er een gecombineerde actie was.  
 
Leden van de jeugdfanclubs konden drie gratis kaarten krijgen, 
houders van een 'normale' seizoen- en clubkaart twee tickets. Mede 
omdat het een schoolvrije woensdagmiddag was, was het 
uitzonderlijk hoge aantal toeschouwers daarmee wel verklaard. 
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Het leidde er wellicht ook toe dat het een bijzonder enerverende 
wedstrijd werd die werkelijk de volle 90 minuten op een neer golfde. 
Noch de spelers, noch wij, het arbitrale trio, kregen ook maar een 
moment rust. Ja, alleen toen het na 45 minuten rust was, toen 
konden we even naar adem happen en op adem komen. Maar ook in 
de tweede helft ging het in de hoogste versnelling. 

Het was bijna jammer dat er na 90 minuten een einde kwam. Met 2-2 
als eindstand, dus iedereen voelde zich uiteindelijk een beetje 
winnaar. Er zijn van die wedstrijden die gerust nog wel een uur door 
mogen gaan. Zoals er ook wel eens eentje tussen zit waarvan je al na 
5 minuten denkt “Ach, was het maar afgelopen.” Het was een ware 
happening en een onvergetelijke ervaring. Na afloop was het mooi 
om te zien hoe vriendschappelijk spelers, teamofficials en 
bestuursleden met elkaar omgingen. Dat viel me trouwens altijd wel 
op in de Beloftencompetitie. Natuurlijk, er is nog niet die dwang en 
drang, maar het respect voor elkaar, zonder kinnesinne, gewoon 
beseffen waar je mee bezig bent, namelijk het opleiden van spelers, 
dat sprak me altijd bijzonder aan. 

Hoe dan ook, moe maar voldaan trokken we weer zuidwaarts. Alwaar 
ik laat op de avond nog even tevreden op de bank plofte. Oh ja, de 
volgende dag was er nog iets wat ik moest doen. Natuurlijk, werken. 
En even verslag uitbrengen aan mijn gelukkig zeer voetbalminnende 
manager. Hij gunde mij mijn hobby, wist dat ik mijn 
verantwoordelijkheid als altijd weer zou nemen om het werk, dat 
toch weer een dag was blijven liggen, snel weer op orde te brengen. 
Al moest ik daar dan wel eens vroeger voor beginnen. Zo werkt het 
nu eenmaal. Want ja, zeer binnenkort stond ik natuurlijk weer aan 
zijn bureau met de vraag of wat eerder weg kon, “want ik moet straks 
plotseling naar Kerkrade om bij Jong Roda JC te vlaggen.” 

Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
Als ik dit stukje schrijf is de winnaar van de presidentsverkiezingen in 
Amerika formeel nog niet bekend. Maar ik hoop dat de Democraten 
definitief gaan winnen. De heer Trump mag weg van mij, want de 
wereld lacht hem uit. Hoewel ik denk dat China en Rusland het niet 
leuk vinden wanneer hij de macht verliest. Dan hebben ze geen 
kameraad meer om mee te spelen en om voor de gek te houden. 
Want een beetje gek is deze president wel. 
 
Zo is het ook met de KNVB. Er zitten mensen die graag een baantje 
hebben zonder verstand van voetbal te hebben. Een paar 
uitgezonderd dan. Want hoe is het mogelijk dat, als er een verzoek 
ingediend wordt om een wedstrijd te verzetten in verband met 
Europees voetbal en corona, hieraan geen gehoor gegeven wordt. 
Vanwege de regels die hierover opgesteld zijn? Dat zal wel, maar 
hierdoor slonk de selectie van PSV wel tot een 
minimumaantal  spelers.  Moet hier niet verder over nagedacht 
worden, daar in Zeist? Lijkt me niet onmogelijk als er naar de clubs 
gekeken en geluisterd wordt. Maar ja, krijg deze bond maar eens in 
beweging.  
 
De VAR. Er is weer genoeg over te doen geweest. Pas nog werden in 
Italië een scheidsrechter en de VAR zelfs geschorst. In ons eigen land 
laat een trainer zijn andere kant zien. Hij schiet uit zijn slof wat we 
niet verwacht hadden van deze gentleman. Het was toch een 
heer, die trainer Roger Schmidt, dachten we. Kortom, een heel gedoe 
weer Je ziet maar, de een zweert erbij, de ander is er fel op tegen. 
 
FC Barcelona dan, dat staat op omvallen. Vind ik niet gek, een 
grootverdiener als Lionel Messi zou eens wat centjes in moeten 
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leveren om de club te redden. Want als hij gaat moet Barca deze  
speler ook nog eens een flinke bonus meegeven, zo is vastgelegd in 
zijn contract. Hier in Nederland leveren spelers al salaris in om hun 
club in deze moeilijke tijden te helpen. Een goede zaak.  
 
In deze coronacrisis is het voor clubs zonder publiek toch al moeilijk 
om het hoofd boven water te houden. De overheid springt 
vooralsnog niet bij, dus inleveren. Ik denk dat er veel werk aan de 
winkel is voor zowel de clubs en de bonden om in de toekomst een 
oplossing te bedenken voor moeilijke tijden. Nu maar hopen dat er 
iets van geleerd wordt! Dit was het voor deze keer. 

De mol 
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Zoals de ouden floten: Henk van Ettekoven 

 
Hendrik Johan (Henk) van Ettekoven werd op 31 oktober 1937 
geboren in de Ranonkelstraat, Malburgen-Oost, in Arnhem-Zuid. 
 
Als tiener doorliep hij de Lorentz-HBS en trapte voor het eerst tegen 
een balletje bij Zuid-Arnhem. “Tot mijn 22e heb ik bij Vitesse 
gespeeld. Ik was stopper, of rechtsbinnen. Koppen ging me redelijk 
goed af. Ik was geen topper en volgens mijn vader te lui. De wilde 
bond, en daarmee het betaalde voetbal, was in aantocht. We hadden 
een goed jeugdteam. Tijdens toernooien wonnen we geregeld van 
clubs als NAC, Ajax en PSV. Ik geloof dat De Graafschap wel acht 
spelers van ons overnam. Voor mij werd het SML op de Arnhemse 
Bakenberg. Het grote voordeel van Vitesse was, dat ik in Arnhem de 
dienstplicht mocht vervullen, bij de veldartillerie”, aldus Van 
Ettekoven. 
 
Henk van Ettekoven ging naar de Hogere Textielschool, verkaste naar 
het Twentse land en kreeg werk bij de Nederlandse Bontweverij. Hij 
zat in het veredelingsproces. Zo kwam hij in aanraking met 
machinefabriek Stork. Hij ervoer de overstap naar Stork als moeilijk. 
Joke, een Arnhemse kappersdochter, was inmiddels zijn echtgenote 
en er kwamen ook twee kinderen. Van Ettekoven: “Ede diende zich 
aan. Tanatex importeerde een product dat we veel gebruikten. 
Carolid. Uiterst kankerverwekkend, maar dat wisten we toen nog 
niet.” 
 
De eerste wedstrijd die Van Ettekoven floot was die tussen de 
pupillen van Vosta en Enschedese Boys in 1967. Zijn laatste in 1989, 
die tussen FC Twente en FC Utrecht. Zo eindigde zijn 
scheidsrechterscarrière waar die ook was begonnen: in Enschede. 
Zelf vindt hij zijn beste wedstrijd er één tussen PSV en Ajax (5-3). “Ik  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
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hoorde pas ’s middags om drie uur dat ik ’s avonds moest fluiten. 
Veel tijd om me voor te bereiden was er niet, maar de wedstrijd liep 
heel goed.” 
 
Het ging ook goed en snel met de carrière van Henk van Ettekoven. 
Hij werd voor diverse derby’s aangesteld. “WKE tegen Emmen 
bijvoorbeeld. Woonwagenkamp Emmen met voorzitter ‘Grote Geert  
 

 
 
Henk van Ettekoven wordt door Pol Hinke, toenmalig voorzitter van 
COVS Nederland, gehuldigd voor zijn  gouden lidmaatschap van COVS 
Arnhem. Hij is ook Lid van Verdienste van deze vereniging (foto: 
COVS Arnhem). 
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met de portemonnee’. En Haaksbergen tegen HSC. De linkerhelft van 
het dorp tegen de rechter. Ik ben daar nog een keer gevraagd voor 
een jubileumwedstrijd. Op een autoloze zondag. Met de bromfiets 
werd ik na afloop weer naar de trein gebracht. We reden een sloot in 
en de conducteur heeft me bij Ede wakker moeten maken”, put Van 
Ettekoven uit zijn geheugen. 

Hij was gedurende vijftien jaar actief in het betaald voetbal. Fortuna 
Vlaardingen - FC Den Bosch betekende in 1973 zijn profdebuut. “In je 
diagonaal lopen, is zo’n scheidsrechtersterm. Ik deed het lang niet 
altijd”, verklapt Van Ettekoven. “Je zag dan niet alles. En dan de 
maandelijkse sessies bij de KNVB op Zeist. Wat een hiërarchie. Met 
spelregeltesten. Frans Derks weerde zich danig. Hij had sowieso 
zinnige dingen. Ad Boogaerts had de tien vragen binnen twee 
minuten af. De antwoorden? Zie boek, zie boek, zie boek. We hebben 
die test nooit meer gehad.“ 

Zijn eerste topper beschouwt Van Ettekoven nog altijd als een 
hoogtepunt: Ajax - PSV in De Meer. “Ja, 31 oktober 1974. Op m’n 
verjaardag. Leo Horn kwam na de wedstrijd de kleedkamer in. “We 
hebben er weer één”, zei hij. Ik mocht dus tevreden zijn. De toppers 
tussen Feyenoord en Ajax waren ook fantastische partijen. Ik weet 
het niet zeker, maar het moeten er toch een stuk of tien geweest zijn. 
Er was op het veld veel respect voor elkaar. En humor. Willem 
Suurbier bijvoorbeeld: “Hé scheids, je moet nu echt in gaan grijpen, 
anders regelen we het op mijn manier.” Of Willem van Hanegem  
tegen de kleinste grensrechter van het korps, Bart Honsbeek. “Hoe 
kun jij dat gezien hebben met jouw lengte?” In de week na de 
wedstrijd stuurde Willem een grote doos. Vol met Brinta.” 

In 1978 promoveerde Van Ettekoven, samen met Gerard Geurds en 
Egbert Mulder, naar de internationale FIFA-lijst. Hij floot zes 
internationale wedstrijden. 
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Op 3 december 1978 toonde Van Ettekoven aan Joop Wildbret in de 
wedstrijd VVV - FC Utrecht een rode kaart. Het was de eerste rode 
kaart in de geschiedenis van FC Utrecht. Wildbret zei ‘dikke zak 
stront’ en dat pikte Van Ettekoven niet. Wildbret werd overigens 
vrijgesproken. Van Ettekoven: “Na de zitting zei Wildbret: “Hé, 
scheids, neem een biertje van me! Dat heb je wel verdiend.” 

In 1980 was hij grensrechter op de eindronden van het Europees 
kampioenschap in Italië. Van Ettekoven: “Ik mocht Charles Corver 
assisteren bij Spanje - België (1-2). Tegenwoordig gaan 
scheidsrechters tijdens een EK volledig intern. Een team van 
specialisten staat ze op allerlei gebied bij. In mijn tijd werd een EK-
interland geleid, vloog je terug naar Amsterdam en wachtte je af of er 
een vervolgaanstelling kwam en vloog je weer terug.” 

Op 6 mei 1984 leidde Van Ettekoven in Tilburg de wedstrijd Willem II 
- Feyenoord. Bij winst zouden de Rotterdammers kampioen zijn. Van
Ettekoven zag zich genoodzaakt het duel drie keer te onderbreken. Er
moest steeds geduldig worden gewacht totdat de opdringerige massa
achter de lijnen was teruggedreven. Na de 0-5 was de chaos echter
compleet: het Feyenoord-legioen nam bezit van het veld. Toen zelfs
de ME de op hol geslagen supporters niet meer in bedwang kon
houden, besloot Van Ettekoven – met nog negen minuten te spelen –
er maar een eind aan te maken. Doorspelen bleek onbegonnen werk.

In december 1985 kwam Van Ettekoven in opspraak toen hij tijdens 
een wedstrijd tegen de Marokkaanse speler Aziz Doufikar zei dat die 
“óf beter moest gaan voetballen, óf moest oprotten naar Marokko.” 
Van Ettekoven: “Er werden mij vreselijke ziektes toegewenst. Ik liet 
me gaan. Dom. Mijn schoonmoeder was net overleden. PEC Zwolle 
diende een aanklacht in. Ik werd vier weken geschorst.” Van 
Ettekoven bood later zijn excuses aan, waarmee de kous af was. 
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In 1987 staakte hij de wedstrijd FC Den Haag - Ajax vanwege 
supportersgeweld in het Zuiderpark. De supporters van beide clubs 
konden dat niet echt waarderen. Behalve enkele spreekkoren en een 
fluitconcert, werden vanaf de tribunes ook bakstenen naar Van 
Ettekoven gegooid. Over de spreekkoren die tegenwoordig van de 
tribunes galmen, is hij duidelijk: "Vroeger ging het niet veel verder 
dan 'hi-ha-hondenlul'. Nu gaat het om vreselijke ziektes." 
 
Henk van Ettekoven had het niet zo op de functie van de vijfde en 
zesde man op de achterlijn. “Ik denk niet dat ik daar plezier aan zou 
hebben beleefd. Of het de scheidsrechter echt steunt vraag ik me af.” 
 
Van Ettekoven zat na zijn loopbaan onder meer de werkgroep 
‘Spelregels veldvoetbal’ van de KNVB voor. Ook begeleidde hij 
arbitrale teams bij thuisduels van PSV voor de Champions League. 
 
Zijn Joke heeft hem altijd gesteund, hoewel ze niet zoveel om voetbal 
gaf. Wel ging ze altijd mee naar VVV en Haarlem, daar vond ze het 
erg gezellig. Het stel heeft zeven kleinkinderen, van wie er vijf in Ede 
wonen en twee in Amerika. Na een periode van vier jaar in het 
Amerikaanse Charlotte ging het echtpaar in Ede wonen. Henk van 
Ettekoven is nog actief als bestuurslid (Ledenwerving) van de VGM 
(Vereniging Gepensioneerden Metaal). 
 
Jos Halmans 
 

 

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

 
Hoe sterk is de eenzame fietser 
die kromgebogen over zijn stuur 

tegen de wind 
zichzelf een weg baant? 

 
Hoe zelfbewust de voetbalspeler 
die voor de ogen van het publiek 

de wedstrijd wint, 
zich kampioen waant? 

 
Hoe lacht vergenoegd de zakenman 
zonder mededogen die concurrent 

verslagen vindt, 
zelf haast failliet gaand. 

 
En ik zit hier tevreden 

met die kleine op mijn schoot. 
De zon schijnt, er is geen reden 
met rotweer en met harde wind 

te gaan fietsen met dat kind. 
 

Als-ie maar geen voetballer wordt, 
ze schoppen hem misschien half dood. 

Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop 
van de zakenman,  

want daar wordt hij alleen maar slechter van. 
 
Tekst van: De eenzame fietser. Geschreven door Ruud Engelander, 
gezongen door Boudewijn de Groot. 
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Vers gras tussen de regels 

De ‘r’ zit weer in de maand, het is dus ook de tijd voor de 
…Scheurkalender. Uitgeverij Edicola komt met een voetbalvariant en 
bij het doornemen dacht ik af en toe: maak er maar een 
verscheurkalender van. Het wemelt namelijk van de taal-, type- en 
layoutonvolkomenheden. Erg storend is bijvoorbeeld het stukje over 
PSV’er ‘Maxi’ Romero. De ontsieringen zijn jammer, omdat de 
kalender heel veel voetbalwetenswaardigheden bevat, al wordt er  
van de lezers soms ook wel de nodige voorkennis verlangd. 

“De enige echte” en “meest aanvallende 
scheurkalender van Nederland”, zoals de 
uitgeverij het noemt, is gevuld door Mark 
van den Heuvel. Aads zoon werkte 
decennia voor onder meer Het Parool en 
Sportweek. Hij weet dus wat er in de 
voetballerij te koop is. Zijn stukjes bevatten 
veel trivia, leuke anekdotes, prangende 
citaten en typische voetbalfeiten. Zoals 
over Mario Götze, die op 3 juni jarig is. De 
kalender lag overigens al bij de drukker 
toen de Duitse wereldkampioen van 2014 

zijn overstap naar PSV maakte. 

Op elke dag staan quotes, een kort verhaaltje over een (oud-)speler 
en een overzicht van de jarigen van de dag, waarbij de een wat 
bekender is dan de ander wat ook de charme is van deze kalender. 

Voetbalscheurkalender 2021; samensteller: Mark van den Heuvel; uitgeverij: Edicola; ISBN: 978-94-
93160-76-7; prijs: 14,95 euro. 

Tekst Hans Janssen 
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They say the road to hell is paved with good intent 
Goodbye to the age of reasoned thought and rhyme 
Deeper and deeper down the rabbit hole 
Deeper and deeper down the rabbit hole 
This tangled web of lies we weave 
When first we practice to deceive 
 

 
De scheids in de slangenkuil (deel 1) 
 
We houden de scheids in de gaten. U niet? Als scheids jezelf 
spiegelen aan de goed betaalde collega’s. Als de collega blundert, dan 
mag ik mezelf wijs maken, dat ik zeker niet voor hem onder doe. 
Complimenteren, dat vergt meer van ons, want dan 
hebben we af te rekenen met het taboe op jaloezie. 
In de goede oude tijd, waarin verplicht vlaggen deel 
uitmaakte van mijn wedstrijdpakket, waren er maar 
weinig collega’s complimenteus naar elkaar. Zoete 
koekjes bakken de scheidsen niet. Elkaar een hak 
zetten des te meer? Mijn vaste volgers weten dat ik 
daar, incidenteel, in een ver verleden over 
geschreven heb. Soms heeft dat kwaad bloed gezet. 
En kreeg ik bijvoorbeeld geen antwoord op brieven en later e-mails.  
 
 
Als fan van de blauwwitten van FC Eindhoven leg ik de arbiters en 
assistenten op de arbitrale meetlat van goed- en afkeuring. Wat ik 
wel geleerd heb is, dat het beoordelen van overtredingen op de 
tribune precair is. Niet vanwege de afstand, maar vanwege de positie 
op de tribune. Hoe kunnen waarnemers overtredingen goed 
beoordelen, wanneer ze niet loodrecht op de situatie zitten? En dat 
geldt zeker voor de assistenten. Misschien worden zij beoordeeld,  
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hoe hun vlaggetje erbij hangt. Ik ben geen waarnemer en kijk door 
een blauwwitte bril. En op voorhand ben ik óf teleurgesteld óf blij 
met de arbiter van dienst. Dus hij begint al met een achterstand of 
voorsprong. Ik zal mijn voorkeuren beperken. In ieder geval word ik 
niet blij van de zogeheten toppers bij mijn kluppie. Ik sluit niet uit, 
dat irrationele antipathie een rol speelt net als sympathie trouwens. 
Een positivo is geen provo.  

De aansprekers zijn voor mij: Jochem Kamphuis, Martin van den 
Kerkhof, Martin Perez, onopvallend goed mijn stadgenoot, en vooruit 
de loftrompet voor Sander van der Eijk, die er niet alleen wat lengte 
betreft bovenuit steekt. Sander heeft geen maniertjes, zoals menig 
‘topper’. Sander heeft een open blik en een jongensachtige 
presentatie, wat en onbevangen indruk maakt. Wat het ook moge  
zijn: zijn leiderschap komt ongedwongen en zuiver over. Hij oogt  

Het Jan Louwers Stadion, het onderkomen van Jurs ‘kluppie’ (foto: 
Hans Janssen). 
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ontspannen en het allerbelangrijkste: hij neemt weinig verkeerde 
beslissingen. Zolang hij zich niet laat inpakken door arbiters hoog op 
de apenrots, kan hij lang een topper blijven, terwijl hij nog niet zo 
gezien wordt door de mensen die het voor het zeggen hebben.  

Een lange inleiding om de sportverslaggever Sjoerd Mossou het 
woord te geven. Op 13 en 16 juni 2020 publiceerde hij in Adje twee 
artikelen over onze betaalde collegaatjes met als titels: “De 
scheidsrechter als popster: loopt het de spuigaten uit?” En: “De 
scheidsrechterswereld: eeuwige slangenkuil vol haat, roddels en 
geslijm.” Wellicht kunt u teen en tander terugvinden. Als uw 
schrijvende onderdaan, verwen ik u door te grasduinen als een koe in 
het geschrevene van Mossou. De journalist noemt namen, waardoor 
ik me niet belemmerd voel dit ook te doen. De artikelen en mijn 
inbreng lopen kriskras door elkaar heen. Wellicht zien mijn trouwe 
volgers aan het geschrevene wat mij past. Trouwe volgers. Ja, lezers, 
mijn schrijvende collega’s Hans, Jos en wie is De Mol worden  
overstelpt met post van u.  

Mossou doelt met zijn eerste artikel op het quasi-popstergehalte van 
een aantal arbiters. Ze wonen niet alleen in de fluit, zoals dichter Jan 
Jacob Slauerhoff in zijn gedichten. Arbiters treden op in talkshows, 
voetbalprogramma’s en sociale media. Sommigen hebben hun eigen 
BV als Bekende Nederlander. Mossou lijkt het niet op te hebben met 
Bas Nijhuis. Alles glimt aan Bas. Nog erger dan de gouden glitterbroek 
van Gerard Joling. Zijn shirt glimt, zijn gebronsde huid, zijn haar en 
zijn tanden. Behalve scheidsrechter is hij bakker, bestuurslid van een 
lokale kinderboerderij, voetbalanalyticus, cabaretier, acteur in 
komische filmpjes en schnabbelaar in het kantinecircuit. Kennelijk is 
het humoristisch om in een filmpje een rode kaart aan een teckel te  
geven. Kevin Blom deelde gele kaarten uit in een filmpje aan mensen, 
die zich niet op 1,5 meter afstand hielden. In ieder geval is het  
stoffige en saaie image voorbij. Oud-arbiter Mario van der Ende is  
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van mening, dat het clownesk begint te worden. Kennelijk is een 
beetje waardigheid en eerbied voor het vak te veel gevraagd. Bas 
trekt gewoon zijn eigen plan. Die heeft schijt aan wat zijn baas zegt of 
vindt. Anonieme toevoeging: de KNVB heeft amper sanctiemiddelen, 
zoals ze dat bij de politie wel hebben. Ze zijn als de dood om Bas 
terecht te wijzen, want dan krijgen ze misschien een draai om de 
oren op de televisie. En inderdaad, wanneer je naar de populistische 
jongens van Veronica Inside kijkt, dan zie ik de paringsdans van Johan 
Derksen en Bas Nijhuis. Ophitser Derksen zet VAR-rer Martin Perez 
voor lul en hij stookt Bas op om niet naar zo’n snotaap te luisteren. 
Alles wat uit Bas zijn fluit komt is een snoer van parelmoer.  
 
Schijt hebben aan. Dat wordt in de hand gewerkt door de gegeven 
contracten voor onbepaalde tijd. Dus de bond blijft ze in dienst 
houden. Sportief gezien een blamage. Degraderen op sportieve 
gronden gebeurt niet meer. Er worden baantjes gecreëerd. De VAR is 
qua werkgelegenheid een uitkomst. Scheidsrechters hebben dus een  
machtspositie. Het is voor Bas geen probleem om schijt te hebben 
aan, want zomaar ontslaan kunnen ze hem niet. En de bedragen voor 
een gefloten eredivisiewedstrijd zijn niet voor de poes. Tussen de  
2000 en 3500 euro. Volgens oud-arbiter en vakbondsman Wout 
Schaap eisten arbiters een loonsverhoging van 40 procent: ze zijn 
gaan geloven dat ze de grote sterren zijn. En dan hebben we het nog 
niet gehad over het schnabbelcircuit en lezingen. Supermarkthouder 
Björn Kuipers houdt wel negentig lezingen per jaar à 3000 tot 4000 
euro. Leuk bijbeunen voor grofweg 315.000 euro. 
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Nick Barrett van Pendragon, het eerste couplet van 
de song Truth And Lies van het album Love Over Fear uit 2020.  
 
Eventuele reacties welkom op: jur.wijsman@outlook.com 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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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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ACTIVITEITENAGENDA 

   (maar onder voorbehoud, hou mail bestuur in de gaten) 

Technisch weekend, 8 tot en met 10 januari 2021. 
(Redactie: Inmiddels door het bestuur afgelast)  

        Hervatting trainingen: tot nader bericht 

Gelukkig hebben we de foto’s nog, mocht ‘zelfs’ het technisch 
weekend door corona niet door kunnen gaan. 
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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 
Secretaris Pieter Elbersen 
Penningmeester Henk van Bekkum 
Bestuurslid Lennart Geertsen 

06 - 47242099 
06 - 28466602 
06 - 30404517 
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, 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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