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       44e JAARGANG, NUMMER 8 – OKTOBER 2019 
 

        
          
     
        
           Hou je hoofd erbij! 

 
                  Er zijn van die dagen of momenten dat het 

allemaal te veel voor je dreigt te worden. Dat 
je door al het stikstof het doel niet meer kunt 

zien. Dat het thuis niet op rolletjes gaat, 
dat collega’s je overvragen en dat tot 

overmaat van ramp spelers en coaches 
blijven zeuren. Het is verdorie ook jullie hobby! 

 
Zaak is dan om het hoofd erbij te houden. 
Of, zoals het in een Keniaans spreekwoord 

luidt: “Je kunt niet voorkomen dat vogels over 
je hoofd heen vliegen, maar wel dat ze een 
nest in je hoofd bouwen.” Kortom, laat je 

niet gek maken. En neem op zijn tijd afstand 
en rust. Voor die ogenblikken zou je je kunnen 

verdiepen in deze Arbitraal, waarvoor de 
redactie haar hoofd weer eens leeg heeft 

gemaakt. 
 

De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 
  
Het was in de eerste helft van oktober de Week van de 
scheidsrechter. Zelf heb ik er op en om het veld weinig van gemerkt, 
ik heb in elk geval geen extra bedankje gekregen. Van de KNVB 
kregen we de mogelijkheid om met 25 procent korting artikelen in de 
KNVB-shop te bestellen. Een mooie geste van de (mijns inziens) 
meestal niet zo vrijgevige voetbalbond die zich graag verschuilt 
achter fiscale (on)mogelijkheden. 
 
Toch waren er in het eerste weekend een aantal incidenten die met 
name op de social media veel aandacht kregen. Het is en blijft toch te 
gek dat sommigen (of moet ik zeggen velen) zich binnen en vaak ook 
buiten de lijnen niet kunnen gedragen. Het is voor de scheidsrechters 
in het betaald voetbal, al dan niet met VAR, al niet makkelijk, laat 
staan voor ons goedwillende amateurs. We proberen elke wedstrijd 
onze stinkende best te doen om een wedstrijd zo eerlijk mogelijk te 
laten verlopen! 
 
Helaas werd onze gezamenlijke aanvraag bij de landelijke COVS om in 
De Stip een scheidsrechter uit het betaald voetbal een lezing te laten 
verzorgen niet gehonoreerd. Zelf ben ik bij COVS Den Bosch e.o. 
geweest waar Stan Teuben (scheidsrechter Masterclass en 

medewerker KNVB Zuid) een heel interessant verhaal 
vertelde over zijn loopbaan, de nieuwe spelregels en de 
VAR. Zie elders een verslagje in dit blad. 
 
Binnen onze vereniging hebben we een commissie 
Begeleiding. Deze commissie bestaat uit Peter Houdijk en 
Anton Bogers, met mijzelf als bestuursafgevaardigde. Als 

arbiter ben je vaak alleen. Wanneer doe je het goed en wat kan je 
verbeteren, vraag je je soms af. Soms is het fijn om begeleid te  
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worden door een ervaren (oud-)scheidsrechter, die  tips, trucs en 
handvatten kan geven om beter te worden. Mocht je hier gebruik van 
willen maken, dan horen wij dit graag. Ik kan uit eigen ervaring 
spreken dat je er veel van kunt leren en dat je er veel aan kunt 
hebben.  
 
Vanaf half oktober kun je je ook weer inschrijven voor ons, samen 
met COVS Valkenswaard e.o.   georganiseerd technisch weekend. 
Deze keer wordt het gehouden van vrijdag 10 tot en met zondag 12 
januari. Op zaterdag de 11e is het arbitragecongres van het landelijke 
COVS en hier zijn we erg trots op. Daarvóór en daarna staat het 
weekend in het teken van arbitrage en natuurlijk gezellig samen zijn 
met collegascheidsrechters. Een echte aanrader om deel te nemen, 
zeker nu ook het arbitragecongres in dit weekend plaats vindt. 
 
Dan sluit ik wederom af met jullie fijne wedstrijden toe te wensen. Of 
het nu is als (assistent-)scheidsrechter, in een andere functie of als 
toeschouwer: we moeten allemaal kunnen genieten van het mooie 
spelletje voetbal.  
 
Jeroen Quinten 
 

Nog één keer Week van de Scheidsrechter 
 
Onze voorzitter refereert er al aan in zijn traditionele openingswoord: 
de Week van de Scheidsrechter. Er waren clubs die uitpakten, andere 
die er niets aan deden. Drie leden reageerden op onze oproep hun 
ervaringen te delen, waarvoor hartelijk dank. Henk van Bekkum zag 
alleen maar regen. Jan Fleerakkers werd met zijn collega’s bij SV 
Venray getrakteerd op een stuk  chocolade van ongeveer 500 gram. 
Nick Ooms werd bij EFC in Eersel verrast met een aardigheidje in de 
vorm van een tossmunt met een dankkaart. 
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De wedstrijd waar ik was (51) 
 
April 2018. Kwartfinale Champions League. Real Madrid – Juventus. 
De Koninklijke dreigt te worden uitgeschakeld door de Oude Dame. 
(Voor de voetbalanalfabeten onder ons: Real Madrid is de Koninklijke 
en Juventus de Oude Dame.) Maar dan is er de laatste seconde van 
de laatste minuut van de extra tijd. Een ogenschijnlijk licht duwtje, of 
was het echt een duw?, door een speler van Juventus in de rug van 
een Madrileen leidt tot een strafschop. De stoppen bij Juventus slaan 
door. De rapen zijn gaar, zogezegd. Juventus-doelman Buffon gaat 
helemaal door het lint: hij loopt naar de Engelse scheidsrechter en 
maakt op niet mis te verstane wijze zowel verbaal als ook fysiek 
duidelijk dat hij het absoluut niet met diens beslissing eens is. De 
Engelsman blijft onverstoorbaar, toont Buffon de rode kaart, laat de 
penalty nemen en de rest is geschiedenis. Real scoort en gaat dus ten 
koste van Juventus door naar de halve finale. 
 
Buffon was veertig jaar oud toen dit akkefietje hem overkwam. Een 
smet op zijn bijna smetteloze blazoen? Voor velen misschien wel, 
voor hemzelf – denk ik althans – niet echt. Het was zijn laatste 
internationale wedstrijd voor Juve. Wat moet je dan nog met een 
schorsing van drie wedstrijden? Hetzelfde overkwam ooit heel lang 
geleden Lazar Radovic van PSV. Die zou na afloop van een 
Europacupwedstrijd van zijn club de scheidsrechter hebben geslagen. 
Ondanks vele getuigen die beweerden dat er helemaal niets was 
voorgevallen, besloot de almachtige UEFA om Radovic toch te 
schorsen. En dat nog wel voor drie jaar! Radovic noch PSV heeft er 
verder werk van gemaakt. De Eindhovense club was uitgeschakeld en 
de Montenegrijn (35) had al besloten na dat seizoen te stoppen. 
  
Zoiets maakte ik zelf ook ooit mee. Echter een aantal niveaus lager: 
het was in de derde klasse met RKSV Woensel. Noodgedwongen 
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speelde ik op 37-jarige leeftijd dat seizoen nog geregeld mee en zo 
ook die laatste wedstrijd uit tegen Rhode. Winnen was een must voor 
ons wilden we ons handhaven, bij een gelijkspel ging het erom wat 
onze concurrenten hadden gedaan. Maar het wilde die dag niet echt 
lukken. We waren wel sterker, maar het was Rhode dat met 1-0 voor 
kwam. We zetten alles op alles en in de laatste minuut dachten we 
recht te hebben op een strafschop. Die kregen we niet, de arbiter 
wuifde onze protesten weg en Rhode ging in de counter. Een verre 
pass bereikte hun spits, die echter buitenspel stond. Niet een beetje, 
ik schat een meter of drie en dan rond ik het nog naar beneden af. 
Onze grensrechter kon vlaggen wat hij wilde, Rhode mocht 
doorspelen en scoorde 2-0. Tja, had ik nou maar mijn mond 
gehouden. Maar nee, ik moest er zo nodig wat van zeggen. De KNVB 
verblijdde mij met drie wedstrijden schorsing. Wie zijn billen brandt… 
  
Ook ik had toen al besloten dat ik na dat seizoen definitief zou 
stoppen met voetballen. Ik was immers al 37 en was al trainer van 
Pusphaira, dus het was eigenlijk ook niet langer te combineren. 
Natuurlijk had ik liever met klassebehoud afscheid genomen en 
zonder schorsing, maar ja, wat moest ik er nog mee? Het betekende 
voor het elftal degradatie en voor mij een iets ander einde van mijn 
loopbaan dan ik had verwacht. Zo gaat het soms met iemands 
sportieve carrière. Zoals ook loopbanen van scheidsrechters eindigen. 
De ene gaat door ‘tot het gaatje’, de ander moet de fluit aan de 
wilgen hangen. Of hij heeft er gewoon geen zin meer in, dan wel leeft 
hij in onmin met anderen, helaas, maar dat gebeurt ook wel eens.  
 
Wat uiteindelijk voor iedereen rest, zijn ontelbare herinneringen. 
Mooie, leuke, memorabele maar ook vervelende, trieste 
herinneringen. Zo gaat het nu eenmaal. Zoals ook een wedstrijd die je 
hebt gefloten niet altijd vlekkeloos verloopt. Maar ja, dan is er toch 
altijd weer een volgende waar je met plezier naar kunt uitkijken. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
AZ is niet van plan om zijn sterspelers te verkopen aan Ajax of PSV 
 
Met deze kop op Facebook gaf AZ zijn visie op de perikelen die 
ongetwijfeld zullen ontstaan rond sterspeler Calvin Stengs. De 
Alkmaarse subtopper wil het gat met de Nederlandse top verkleinen. 
Zo groot is die top niet, op twee clubs na, maar toch heeft AZ zijn 
ambities ten toon gespreid. En als er een buitenlandse club komt met 
een zak geld? Blijft de leiding van de club van de Alkmaarderhout dan 
ook bij haar standpunt? Ik vraag het me af. Afwachten maar. Zover is 
het nog niet.  
 
Over ambitie gesproken. Ajax bezit een vermogen op dit moment en 
de landskampioen doet wat het wil. Directeur spelerszaken Marc 
Overmars heeft grote plannen om de club en zichzelf nog rijker te 
maken. Ze moeten het zelf weten. De Amsterdammers kijken al neer 
op de huidige competitie in Nederland, die voor hen niet meer 
rendabel is. Ga dan jezelf aansluiten bij een andere competitie in het 
buitenland en meet een andere naam aan. Ik heb er al een: Gajax. 
Uiteindelijk zal ze het gewoon met de huidige competitie moeten 
doen. 
 
 
Als je zo de social media gadeslaat, kom je van alles tegen. Zo zitten 
fans van Ajax en PSV elkaar voortdurend in de haren over de spelers 
in het Nederlands elftal. Mede een beetje opgestookt door de 
‘analisten’ in de diverse tv-programma’s. De ene keer is PSV 
hofleverancier, de andere keer is dat Ajax. Maar als je dan de 
meningen hoort, dan mondt dat meestal uit in scheldpartijen. Ajax en 
PSV geven dit seizoen de toon aan en iedereen heeft er een mening 
over (Nederland telt ruim 12.000.000 coaches).  
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Maar weet u dat er maar één persoon is die het elftal samenstelt? 
Juist ja, dat is de bondscoach, Ronald Koeman, die overigens bij beide 
clubs heeft gespeeld. 
 
Dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer. 
 
De Mol                                               
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Stan Teuben ‘broekie’ met veel ervaring 
  

 
Foto: Jeroen Quinten 
 
Criticasters van de Big Brother in het betaald voetbal: ook Stan 
Teuben vindt de noviteit ‘vardomd’ lastig. Maar de scheidsrechter uit 
Aarle-Rixtel is er wel blij mee, zo zei hij onlangs op de clubavond van 
zustervereniging COVS Den Bosch e.o.. ‘Eindhoven’ werd die avond 
vertegenwoordigd door Jeroen Quinten, André Werrelmann en Hans 
Janssen. Ze stonden te kijken van de puike presentatie van het 
‘broekie’ (23), dat in een paar jaar tijd een brok aan ervaring heeft 
opgedaan, maar ook durft toe te geven dat hij nog wel eens met 
klotsende oksels op het veld of in het VAR-centrum in Zeist zit. En hij 
zei ook dat je als scheidsrechter de problemen niet moet opzoeken. 

 



 10 

 

 
 



 11 

 
Bezoek met de COVS het DAF Museum 
 
En opnieuw een mooie activiteit om als lid van COVS Eindhoven (met 
eventuele partner) aan mee te doen. Op donderdag 16 november 
staat vanaf 14.00 uur een bezoek gepland aan het DAF Museum in 
Eindhoven, waarbij de afkorting uiteraard staat voor van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek. Het is dan net een week officieel ‘heropend’ 
door mr. Pieter van Vollenhove. Het museum is uitgebreid en 
vernieuwd en opent ook de deuren van de Paccar Wing (genoemd 
naar het Amerikaanse moederbedrijf). Verder is onder meer de 
werkplaats te zien waar de gebroeders Hub en Wim van Doorne de 
fabriek in 1928 oprichtten. Veel van de toen gebruikte 
gereedschappen en producten zijn bewaard gebleven en te zien in de 
smidse. Aanmelden kan tot en met zondag 10 november bij 
ajma.bogers@hccnet.nl.  

 
******************************************************* 
 

 
 

mailto:ajma.bogers@hccnet.nl
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COVS Eindhoven mooi bedrag rijker 
 
Elke eurocent is er een en dus was Henk van Bekkum, onze eminente 
penningmeester, erg blij met het geld dat COVS Eindhoven e.o. 
overgemaakt krijgt door de Rabobank. Het bedrag van zegge en 
schrijve 265,68 euro is het resultaat van de Rabo ClubSupport, zo 
werd bekend gemaakt tijdens een sfeervolle avond in het 
Muziekgebouw Frits Philips. De meeste stemmen en tien keer meer 
centen dan wat wij in ontvangst mogen nemen, gingen naar de 
organisatie van de Lichtjesroute. De Rabobank wil met deze actie, die 
voor het derde jaar werd gehouden, zijn sociale kant laten zien en 
bijdragen aan een fijn leefklimaat. 
 

 
Henk met de mooie cheque (foto: Hans Janssen). 



 14 

 
Zoals de ouden floten: Gerard Geurds 
 
Gerardus (Gerard) Johannes Maria Geurds werd geboren op 4 juni 
1939 aan ’t Hofke 42 in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. Enige 
tijd later verhuisde de familie naar de Kempensebaan.  Daar bleef ze 
wonen tot 1955. Het werd vervolgens weer 't Hofke, nu nr. 14. Een 
kleine tien jaar later ontmoette Gerard op een fancy fair Hannie 
Beelen. In 1964 stapten ze in het huwelijksbootje.   
  
Geurds was als voetballer actief bij RKVV Tongelre, incidenteel ook in 
het eerste elftal, maar door een blessure en militaire dienst moest hij 
stoppen. Hij werd scheidsrechter. In die tijd liep hij stage voor het 
betaalde voetbal. Het was voor hem een intensieve tijd, naast zijn 
drukke baan. In het dagelijks leven was hij eerst salesmanager en 
later salesdirector bij Fardem, een DSM-onderneming.   
 
De scheidsrechterscarrière van Geurds verliep voorspoedig, maar die 
had niet altijd de hoogste prioriteit. In negen jaar tijd promoveerde 
hij naar het betaald voetbal. Na een aanloop van twee jaar in de 
eerste divisie werd hij benoemd tot scheidsrechter in de eredivisie. 
Dat was al een hele stap, maar na één jaar reeds ‘promoveerde’ hij 
tot international. Ooit maakte hij een trip van achttien dagen om 
twee wedstrijden te fluiten. De eerste in Nieuw-Zeeland tegen Israël 
en een week later in Australië tegen Nieuw Zeeland. Daarvóór had 
Geurds al deelgenomen aan de Universiade in Mexico City waar hij 
zeven duels mocht leiden. Hij kreeg zelfs de finale toegewezen, maar 
het vliegticket liet dit helaas niet toe: ten tijde van de belangrijkste 
wedstrijd van het toernooi zat hij in het toestel op weg naar huis. 
 
Geurds ervoer het leven van een scheidsrechter op het hoogste 
niveau als een pittig bestaan. Bijvoorbeeld: op donderdagochtend 
thuis werken en in de loop van de middag naar Groningen. Om 01.30  



 15 

 
uur thuis en om 06.00 uur weer opstaan om naar het verkoopkantoor 
in Amsterdam te gaan.  
 
Er volgden veel wedstrijden. In Saoedi-Arabië, Israël, het huidige 
Dubai, de DDR (ver vóór de val van de Muur in 1989 dus), het 
toenmalige Tsjecho-Slowakije, Italië, Spanje, Engeland, Ierland, 
Noorwegen, Zweden, Portugal, Frankrijk, België, Schotland en 
Hongarije. In Rostock, toen de DDR dus nog geen Oost-Duitsland 
heette, maakte hij iets merkwaardigs mee. Op de dag van de viering 
van het 35e jaar van de bevrijding van het fascisme werd de 
erewedstrijd DDR – CCCP gespeeld (Oost Duitsland - Sovjet Unie). Het 
stadion zat helemaal vol, met links Russische militairen en rechts de 
DDR-Armee. Allemaal in andere uniformen, maar op een gegeven 
moment waren ze allemaal stomdronken. Er werd volop naar de 
andere kant gejend, onder het motto: ‘Vriendschap even opzij, nu 
gaan we voetballen’. Achter de doelen mocht de gewone bevolking 
plaatsnemen.  
  
Over dure cadeaus die volgens de sportpers zouden zijn uitgereikt, is 
Geurds heel duidelijk: “Nou, ik heb ze nooit gezien. Vaantje, speldje, 
een bord namens de gemeente, dat was het meestal wel.”  
  
Met de vroegere internationale topscheidsrechter Luigi Collina had 
Geurds ooit een hele discussie over het rapportagesysteem. Collina is 
directeur scheidsrechterszaken van de FIFA en de UEFA. Geurds gaf 
toen aan mee te willen denken over een sluitend systeem waarbij de 
achtergrond van de rapporteur niet, of niet zo veel, van invloed is. 
Geurds daarover: “In Nederland hebben verlichte geesten 
geprobeerd het competentiesysteem erin te brengen nadat het in 
het onderwijs al faliekant mislukt was. U raadt het al, het haalde niets 
uit.”  
 
Over de te lage instroom van scheidsrechters is Geurds duidelijk:  
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Gerard Geurds in Oost-Duitsland en (onder) met zijn ‘bodyguards’.

 



 17 

 
“Advertentiecampagnes? Weggegooid geld. Wat helpt wel? Het 
enthousiasmeren van jongeren. Jeugdspelers worden met 
medewerking van de KNVB opgeleid tot jeugdscheidsrechter. 
Voorlopig fluiten zij bij de eigen club. De verenigingen moeten er 
alleen nog aan wennen dat het noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van deze jonge scheidsrechters dat ze later ook wedstrijden bij 
andere clubs gaan leiden. En dat de talentvollen aan de KNVB worden 
overgedragen, zodat ze van clubscheidsrechter, KNVB-scheidsrechter 
worden. Het is voor een dergelijke voetbalclub toch ook leuk als één 
van hun mensen naar de top gaat?”  
 
In 1960 werd Geurds lid van de scheidsrechtersvereniging (COVS) 
Eindhoven. Van 1966 tot 1970 was hij er ook voorzitter van. Vanwege 
zijn nationale, en later ook internationale carrière, heeft hij moeten 
stoppen met deze bestuursactiviteiten. Maar hij bleef sterk 
betrokken: hij was de grote initiator van de jubileumvieringen in 
1968, 1978, 1988 en 2003 van de groep Eindhoven. 
 
Ook in 1960 begon hij als scheidsrechter in het amateurvoetbal. Hij 
was bevriend met de toenmalige topscheidsrechter Lau van Ravens, 
bij wie hij ook geregeld als assistent-scheidsrechter fungeerde. In 
1974 trad Geurds toe tot het betaald voetbal. Dat bleef hij tot de 47-
jarige leeftijdsgrens (plus één jaar dispensatie). Hij floot 480 
nationale wedstrijden. Als profref was hij actief tot 1987. In 1983 
leidde hij de klassieker Ajax – Feyenoord, met de legendarische 8-2 
winst van Ajax tegen de latere kampioen Feyenoord, toen met Johan 
Cruijff in de gelederen. Ook floot hij in 1981 de finale van het 
toernooi om de KNVB-beker tussen Ajax en AZ ’67 (1-3). 
 
In 1978 promoveerde Geurds, samen met Henk van Ettekoven en 
Egbert Mulder, naar de internationale FIFA-lijst waarop hij tot 1987  
zou blijven. Hij floot 47 wedstrijden op internationaal niveau. Nadat  
hij was gestopt met fluiten, bleef hij zich voor de KNVB inzetten om  
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scheidsrechters op te leiden en te begeleiden. Daarnaast heeft hij in 
de jaren 1969-1973 binnen voetbalvereniging ESV de jeugdafdeling 
weer op poten gezet. Ook coördineerde Geurds de aanstellingen van 
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters bij het fameuze Ir. 
Otten-toernooi van PSV. 
 
Zowel in 2017, in een interview met een voetbalmagazine, als tijdens 
het WK 2018 in Rusland was Geurds kritisch over de VAR (Video 
Assistance Referee). Geurds: ,,Ik ben er in de huidige vorm absoluut 
geen voorstander van. Scheidsrechters worden te lui. De leiding 
hoort tijdens een wedstrijd bij de leidsman te liggen en niet in een 
controlekamer waar ook nog eens veel te veel individuen rondlopen.” 
Volgens Geurds zou er nog veel moeten worden verbeterd. ,,Een 
voorbeeld. Tijdens een nacompetitiewedstrijd werd een speler om 
zijn middel gegrepen. Vervolgens liet de scheidsrechter de beslissing 
over aan de controlekamer. Als de arbiter dan al geen lef heeft om 
een besluit te nemen, gebeurt dat in andere situaties ook niet." 
 
Geurds vindt dat de VAR ook te snel in de praktijk is gebracht. ,,De 
FIFA heeft de scheidsrechters met iets geconfronteerd waar ze bijna 
nooit mee hebben gewerkt. Als je ziet dat na een beslissing hele 
hordes achter de scheidsrechter aanlopen om verhaal te komen 
halen... Het lijkt wel een bonte kermis. Of dat een arbiter zelf op een 
scherm kijkt en er drie camera's in zijn nek hangen. Dat kan toch 
niet." Hij ziet wel een oplossing: ,,Ga naar de hockeybond. Daar ligt 
een blauwdruk. Zo te gebruiken. De aanvoerders van beide partijen 
mogen tweemaal per helft de VAR inschakelen. Als men de eerste 
keer verkeerd zit, dan vervalt de tweede poging. De scheidsrechter 
staat langs de kant van het veld met niemand in zijn nabijheid. Toon  
vervolgens de wedstrijdsituatie en de beslissing meteen op grote 
schermen, zodat er direct duidelijkheid is voor het publiek." 
 
Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels 
 
Waar wachten voor een stoplicht al niet goed voor kan zijn. In juli 
1966, vier jaar nadat Ken Aston was gestopt als scheidsrechter, kreeg 
de Brit een eureka-moment. Er moest een duidelijker systeem komen 
zodat iedereen kon zien dat een voetballer een officiële 
waarschuwing had gekregen of dat hij uit het veld was gestuurd, zo 
bedacht Aston. De ex-arbiter werd gegrepen door de kleuren van het 
verkeerslicht: ‘Yellow, take it easy. Red, finished.’ Thuis vertelde hij 
het aan zijn vrouw en die knipte uit stukken gekleurd karton een rode 
en een gele kaart. Hoe vervolgens binnen de oerouderwetse FIFA het 
besluit werd overwogen en uiteindelijk genomen om deze kaarten 
officieel in te voeren, vertelt het verhaal in Hard gras niet. Wel, wat 
Jos Halmans al meldde in ons jubileumnummer, dat tijdens het WK 
van 1970 de eerste gele kaart in de voetbalgeschiedenis werd 
uitgedeeld.  
 
Voor ons scheidsrechters is het leuk dat er juist in het 
jubileumnummer van Hard gras aandacht is voor de man (of vrouw) 
die het spel in goede banen moet zien te leiden. Het 
voetbaltijdschrift voor lezers, dat 25 jaar bestaat, heeft immers 
zelden oog voor ‘de arbiter’. Des te meer voor aansprekende 
voetballers, of trainers, of het verhaal achter hen. In de speciale 
editie ontbreken die dus evenmin, zoals het aangrijpende artikel van 
Carolina Trujillo over haar vader en voetbal in de gevangenis in hun 
geboorteland Uruguay. Hugo Borst, één van de redacteuren van het 
‘boekje’, beschrijft dat er in tientallen jaren journalistiek weinig is 
veranderd. Zelfs bij het vrouwenvoetbal (lees: Jacky Groenen) kan 
het erg vermoeiend en frustrerend zijn een interview aan te vragen.  
 
Hard gras bestaat 25 jaar, nummer 128. Voetbaltijdschrift voor lezers. Diverse auteurs.  Uitgeverij: 
Ambo/Anthos uitgevers. ISBN: 97-890-263-474-67. Prijs: 10,95 euro. 
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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 
 

 
 

In het gras 
 

Een schema van het leven ligt 
op het voetbalveld, een tekening 

van de wereld, op zondagmiddag. 
 

Hoe wij in wisselende bezetting 
elkaar steunen, stuktrappen, vereren, 

verlaten en kwijtraken, rennend. 
 

Tussen de krijtlijnen een blauwdruk 
van verlangen. Nooit krijgen wat wij 
najagen, en als de buit binnenkomt 

 
Onthand zijn, leeggevreten door vreugde 

van een dag, door elkaar bedolven. 
En altijd die man, met die fluit. 

 
 
 

Bovenstaand gedicht is van Anna Enquist. Vanaf de start van Hard 
Gras staan in dit boekje geregeld bijdragen van deze voormalige 
docent psychologie. Enquist gaat ook geregeld op tournee met de 
mannen, die meewerken aan dit voetbaltijdschrift, dat pas een 
jubileumeditie uitbracht vanwege het 25-jarig bestaan (zie recensie 
elders in dit blad). De 74 jaar geleden in Amsterdam als Christa 
Witlund-Boer geboren schrijfster van verhalen en gedichten is een 
voetballiefhebster en fan van Feyenoord (ja, dat kan samengaan). 
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Machine, machine messiah     
he mindless search for a higher controller 
Take me to the fire and hold me 
Show me the strength of your singular eye 
 

Vartaal  
 
Als stukjesschrijver blijft het zoeken naar onderwerpen die verband 
houden met arbitrale zaken. Ons blad heet niet voor niets Arbitraal. 
Wat de invoering van de VAR betreft zou het ook arbitrair kunnen 
zijn. De VAR is een dankbaar onderwerp voor een leger columnisten 
en praatprogramma’s voor de kijkbuiskinderen. Reeds driemaal heb 
ik erover geschreven. Voor de lezer die de VAR ziet als een bron van 
een niet te lessen dorst, verwijs ik naar Haviksoog in nummer 2 2017, 
VARale oneerlijkheid in nummer 6 2018 en VARiliteit in nummer 8 
2018. 
 
Wellicht zijn er al lezers afgehaakt bij dit vermoeiende en oeverloze 
onderwerp. Videobeelden worden onder een vergrootglas bekeken, 
teruggespoeld, stilgezet en vertraagd afgedraaid. Zo traag, dat je 
ondertussen nog een plasje kunt plegen zonder bang te hoeven zijn 
iets gemist te hebben.  
 
Voetbal en eerlijkheid, dat bijt elkaar als kat en hond. 
Zwart geld, uitgebuite arbeiders bij de bouw van 
stadions in Qatar, waarbij een aantal arbeiders dood 
van de steigers vallen. Malafide voetbalmakelaars, 
omkoopschandalen, belastingontduiking en 
oligarchen, die de macht in handen hebben. Enorme 
begrotingsverschillen, die tot grote sportieve 
verschillen leiden. De Champions League is een onderonsje tussen 
een paar rijke clubs geworden. Sportief debacle. Hoe kleiner de 
financiële verschillen tussen de clubs, des te spannender de   
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competitie. Zelfs in ons kikkerlandje zijn de financiële verschillen 
tussen de top twee en de rest van de clubs enorm. Wat een sportieve 
saaiheid, dat de strijd zal gaan tussen Ajax en PSV. En dan moet de 
arbitrale video assistent het voetbal eerlijker maken. Wat een gotspe. 
 
Het is een illusie, dat met de VAR de oneerlijkheid als sneeuw voor de 
voetbalhorizon verdwijnt. De tegenstanders van de arbitrale video 
assistent zijn inmiddels schaars geworden als klavertje vier op een 
kunstgrasveld. Want wie kan er tegen eerlijkheid zijn? Wellicht 
socialistische boeven, die de rijken hun geld willen afpakken. Hoewel 
er over het afpakken van geld nog wel te redetwisten valt. De 
utopistische socialist Proudhon noemde zelfs eigendom diefstal. En 
dat vloekt allerminst met de gedachten van de apostel Paulus over 
het rentmeesterschap op aarde. Eerlijkheid is de schaamlap om de 
(financiële) oneerlijkheid in het voetbal te verdoezelen. De belangen 
zijn te groot geworden om nog langer de fouten van de scheids als 
onderdeel van de wedstrijd te accepteren. De VAR leidt de aandacht 
af van oneerlijkheid in groter verband. 
 
Eerlijkheid is een illusie. Wat eerlijk of oneerlijk is, is zo vaak niet tot 
achter de komma vast te leggen. De VAR leidt vooral tot meer 
discussie, verongelijktheid en gezever. De snor van Johan Derksen 
groeit ervan met in zijn slipstream Bas Nijhuis, die er een puntje aan 
mag zuigen. Is het rechtvaardig, dat een ploeg met verdedigend  spel 
met de winst gaat strijken door een miskleun van de aanvallende 
ploeg? Of dat een bal er binnenkant paal uit het doel gaat? Of dat 
een ploeg veel blessures heeft? Niets onrechtvaardigs. Dat hoort 
allemaal bij het spel. Kunnen we dan niet een incidentele blunder van 
de scheids bij het spelletje laten horen?  
 
Met de VAR wint de technologie het van de romantiek. De VAR wil 
het menselijke tekort uitbannen. De uiterste consequentie van de 
keuze voor de VAR wordt niet getrokken. Wil je de  
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eerlijkheidspropagandisten bedienen, dan moet je rigoureus zijn. Dan 
moet je niet de scheidsrechter, maar het alziende VAR-oog laten 
beslissen. Dan is er geen ruimte voor discussie. Een doelpunt van een 
aanvaller, die met zijn pink een verdediger duwt, moet afgekeurd 
worden, want duwen is een overtreding. Een opgewonden speelster 
staat met een stijve tepel buitenspel, waarna ze scoort: 
afkeurenswaardig. En je zal maar groot geschapen zijn, dan staat die 
eikel ook nog buitenspel.  
 
Momenteel blijft het schipperen tussen de VAR en de scheids. Het 
grijze gebied maakt het allesbehalve eerlijker.  Een subtiel machtsspel 
tussen VAR en scheids. Ik heb vernomen, dat er scheidsen zijn, die 
niet komen kijken op verzoek van de VAR: “Snotaap, je denkt toch 
niet, dat ik me voor lul laat zetten.” Scheidsen, die tevens varren, 
kennen elkaar en dat kan leiden tot matsen, elkaar dekken of elkaar 
een oor aannaaien. Zo zag ik pas Danny Makkelie, de varrer,  
scheidsrechter Jochem Kamphuis dekken na een aanslag van 
achteren door Feyenoorder Steven Berghuis. Onbegrijpelijk, zelfs 
Jules de Corte (die blinde zanger) zou het gezien hebben. De apenrots 
is dikwijls onzichtbaar, maar dat wil niet zeggen afwezig. Momenteel 
wordt de scheids gemangeld tussen de eigen waarneming en die van 
de varrer. Begrijpelijk, want de scheids staat emotioneel tussen de 
spelers en de varrer zit in een steriele klinische ruimte. “Ground 
control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet 
on.// Check ignition and may God’s love be with you”, zingt David 
Bowie in de halve eeuw oude song Space Oddity. Deze klempositie 
noemde scheidsrechter Pol van Boekel een mindfuck.  
 
De VAR heeft het marchanderen met de regels uitvergroot en leidt 
tot leugenachtige en warrige verklaringen van scheidsrechters. Laat 
de robotscheids zijn intrede doen en Polleke hoeft niet meer met zijn 
mind te fucken. Wanneer de scheids door de varrer naar de kant 
gehaald wordt, dan wordt zijn ego geraakt. De een kan hier beter  
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mee overweg dan de ander. Wel loop je het risico, dat je 
opmerkingen krijgt van spelers. “Goh, scheids, ga toch maar eens 
naar Specsavers. Je hebt gisteren zeker blinde vink gegeten.” 
 
Een ander nadeel van de VAR is, dat hij verwordt tot een aasgier die 
zich stort op spelers. Niets blijft ongezien. Dat is de dood in de 
voetbalpot. Spelers die niet strijden, maar verkrampen onder het 
haviksoog.  Oud-scheidsrechter Sjaak Toonen uit Bakkum ziet de VAR 
als killer van het voetbal: “De vaart is er uit en de sjeu is eraf. Gun het 
publiek ook zijn emoties en het gescheld op de scheids. Herman van 
Veen: “Hij keurt hem af…de kut…” Laten we die emotionele taferelen 
op de tribune en die fantastische frustraties thuis op de bank 
koesteren. Weg met het perfectionisme, weg met de VAR.” 
 
Hugo Camps, de Belg die onlangs na jarenlange trouwe dienst 
afscheid moest nemen als columnist bij NRC Handelsblad, schrijft 
beeldend en trefzeker: “De videoscheidsrechter blijft een 
Fremdkörper in het voetbal. Scheidsrechters horen te oordelen op 
het veld, onder de hete adem van spelers en onder het eigen zweet. 
De VAR zal een lichaam blijven dat afstotingsverschijnselen oproept. 
Feilbaarheid is een wezenlijk onderdeel van de attractie Voetbal. 
Technologische spitsvondigheid hoort bij tennis. Als er uitgebreid 
gekeken moet worden naar hinderlijk buitenspel van Dusan Tadic om 
het doelpunt van Nico Tagliafico te valideren is de opwinding 
uitgeraasd. Voor meetkunde gaat geen zinnig mens naar een stadion.  
 
De geest van de wedstrijd wordt niet meegenomen in arbitraire 
oekazes van buitenaf en dus betekent de VAR een verarming van het 
voetbal. Geef de blaadjes van een roos in handen van techneuten: 
weg roos. De VAR vernietigt de essentie van de attractie, het 
onverwachte drooggelegd aan de rand van regeltjes. Niets is 
lekkerder dan eindeloze doordeweekse discussies over een duwfout 
in de zestien of er net buiten. Tot de sensatie van buitenspel hoort  
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het quasi onzichtbare. Voetballers accepteren een beoordelingsfout 
van een goede scheidsrechter. In een zinderende wedstrijd gaat het 
om intuïtie, meer dan om precisiegeneuk van ingehuurde klerken. 
Doe mij maar de oude scheids Dick Jol, liever dan een anonieme  
schermgek in een kelder.” De charme en de drama van het 
onvolkomene gaat verloren: “The machine- Messiah is born.”  
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst uit de imponerende song Machine Messiah van de 
legendarische band YES.  
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
 

 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.     
 
   Bowling, 8 november: 20.00-22.00 uur 
 
   Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in  
   Eindhoven. Opgave nog mogelijk. 
 
   Kerstbingo, 13 december: 20.00-23.00 uur. 
 
   Technisch weekend, 10, 11 en 12 januari: Helvoirt. Opgave  
   nog  mogelijk. 
 
 
 

 
   
 

https://www.covs.nl/
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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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