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  45e JAARGANG, NUMMER 8 – DECEMBER 2020 
 

        
          
     
         Ooit komt er ’n eind aan 
 
         “Normaal, als er geen corona was geweest”, hoor ik een  
              man zeggen toen het nog een beetje leuk was in de 
              winkelcentra. Maar hoe was normaal ook alweer? 
 
              Het lijkt zo lang geleden dat we elkaar tenminste nog 
              een hand konden geven. Door de invoering van de 
              anderhalvemetersamenleving (niet voor niets door 
              uitgeverij Van Dale uitgeroepen tot woord van het jaar) 
              moeten we meer dan ooit en meer dan ons lief is 
              afstand houden. Iedereen: gelijke monniken, gelijke     
              (mond)kappen.  
 
              Maar eens komt er een eind aan deze achtbaan, al zal 
              Danny Vera er misschien anders over denken. Hoe een 
              aantal clubgenoten 2020 hebben ervaren, dat lees je 
              in deze Arbitraal. Echt hartelijk dank hiervoor. De 
              inzenders, maar ook alle andere lezers: een goede  
              gezondheid en een verantwoord oud en nieuw gewenst! 
              
              De hoofdredactie.   
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Van de voorzitter 
 
Dag 2020, hopelijk tot nooit weerziens 
 
Waar ik het in het vorige blad had over het stilleggen van onder meer 
het amateurvoetbal, ligt nu de hele samenleving plat. Met een harde 
lockdown moeten we proberen het virus onder de duim te krijgen. 
Laten we hopen dat iedereen zich aan de regels houdt, zijn gezond 
verstand gebruikt en er niet te licht over denkt. 
 
Zelf heb ik eind november ook tien dagen in quarantaine gezeten. 
Onze oudste had last van koorts en de coronatest die volgde bleek 
positief, hoogstwaarschijnlijk opgehaald op zijn school voor 
middelbaar onderwijs. Gelukkig hebben we hem kunnen isoleren 
(een week op zijn kamer en elke avond de badkamer voor gebruik 
poetsen) en zijn we zelf niet besmet geraakt. Maar de quarantaine is 
een paar dagen leuk; tien dagen alleen maar (gedwongen) thuis zijn is 
erg lang. 
 
De feestdagen zullen we dit jaar anders moeten vieren dan we 
gewend zijn. Geen grote familiediners met kerst en geen gezellige 
oudjaarsavond met vuurwerk. Ook de nieuwjaarsreceptie van COVS 
Eindhoven moeten we (volgend jaar) overslaan. We sluiten het zo 
vreemde en verloren jaar 2020 op een vervelende manier in 
lockdown af, maar ik hoop met heel mijn hart dat we, als we een jaar 
verder zijn, weer kunnen doen wat we allemaal het liefste doen. Ik 
denk daarbij aan tijd doorbrengen samen met je dierbaren, maar ook 
fijn en zonder beperkingen weer je hobby’s uitvoeren. 
 
We zwaaien het jaar 2020 uit en zeggen hopelijk tot nooit weerziens. 
Er is, met de vaccins in aantocht, licht aan het eind van de tunnel, 
maar we zijn er nog lang niet. Laten we hopen dat het aantal  
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besmettingen snel terugloopt en dat het vaccin niet te lang op zich  
laat wachten, zodat we weer terug kunnen naar een ‘normale’ 
samenleving. 
 
Ik wens juist nu iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling 
en spreek nogmaals de hoop uit op een beter nieuw jaar! 
 
Met sportieve groet. 
                                                                               
                                                                                                                   Jeroen Quinten 
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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 (61) 
 
Die zondag mocht ik weer eens naar AFC. In Amsterdam-Zuid. Om als 
assistent-scheidsrechter te fungeren bij AFC - FC Lienden, in de 
Topklasse Zondagamateurs. Een paar jaar daarvoor was ik ook al eens 
bij de Amsterdammers op bezoek geweest, bij AFC tegen FC Chabab. 
Dat was toen voor het eerst na tien jaar (nadat JOS uit de 
Hoofdklasse was gedegradeerd) weer eens een stadsderby op het 
hoogste amateurniveau in Amsterdam en tevens de drukstbezochte. 
Ongeveer dikke duizend man, onder wie coryfeeën als Ruud Gullit en 
Sjaak Swart, waren getuige van een leuke, pitte pot voetbal met 1-1 
als eindstand. 
 
Hoe dan ook, onze onvolprezen NS treinde me rechtstreeks naar 
station Amsterdam-Zuid en vandaar was het nog tien minuten 
wandelen naar het zo fraai genaamde sportpark ‘Goed Genoeg’ van 
AFC.  
 

 
 
Sportpark ‘Goed Genoeg’ (foto: AFC). 
 
Op de parkeerplaats was het arbitrale trio al snel compleet en onder  
begeleiding van een steward werden we naar de kantine geleid. AFC  
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is een club van standing hoor. Met weliswaar (toen althans) geen 
aparte bestuurskamer, maar wel een gigantische bestuurs- dan wel 
gastentafel waar je met gemak met een man of twintig kon 
aanschuiven. Netjes afgezet, dus niet toegankelijk voor ongewenste 
bezoekers, met zo’n statig koord. Aldus zaten wij aan, aan het gebak 
met slagroom. Als altijd had de huisbakker van AFC goed zijn best 
gedaan, ook nu sierde het embleem van de gastclub de taart. Ik heb 
dat altijd een leuke traditie gevonden, het heeft simpelweg iets. 
 
Na de gebruikelijke plichtplegingen en het maken van wat afspraken, 
gingen we naar onze oude, ouderwetse en toch eigenlijk best wel 
enigszins gedateerde kleedkamer. Zonder eigen toilet, we moesten 
ons in de catacomben gewoon onder het ‘winkelend publiek’ 
begeven om nog snel even een ‘zenuwplasje’ te doen. De warming-
up leidde eigenlijk enkel tot de conclusie dat het veld zijn beste tijd 
wel had gehad. Maar vooruit, het was ’s morgens nog gerold, dus het 
kon ermee door. Gelukkig, we konden beginnen. 
 

 
 
Een spelmoment uit AFC – FC Lienden (foto: AFC). 
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Tegen Lienden, getraind door ‘Hansie Hansie’ Kraay jr., was het 
beduidend minder druk dan destijds tegen Chabab. Dat zal ook aan 
de stand hebben gelegen: beide clubs dobberden ergens in de 
middenmoot. Het werd dan ook een wedstrijd die niet veel om het 
lijf had. Maar wel eentje waar AFC met liefst 4-1 aan het langste end 
trok. Het verleidde Kraay tot een paar verbale uitspattingen richting 
zijn eigen spelers, maar het jasje bleef netjes aan. Er was slechts één 
moment waarop hij tegen mij riep dat “mijn baas er niks van bakte.”  
 
Ach ja, soms moet je iets het ene oor in en het andere oor uit laten 
gaan. Het was ook niet beledigend of zo, het was meer uit ergernis 
over het complete falen van zijn team die middag. Nou, laat dan 
maar. 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
De VAR pakt te vaak de hoofdrol. Dit was een stelling die 
scheidsrechter Danny Makkelie poneerde in een interview met een 
bekend voetbalblad. Dan kun je je afvragen, is dat wel juist? Het 
moest de scheidsrechter ontlasten. Maar hebben deze heren zichzelf 
niet afhankelijk gesteld van de VAR? Ja toch. Het zelf beslissen in een 
wedstrijd is toch een scheidsrechter eigen? Hem/haar wordt toch 
geleerd om een wedstrijd in goede banen te leiden? Dat er bij 
buitenspel ingegrepen wordt is duidelijk met de huidige techniek en 
een waarneming die door de VAR teruggedraaid wordt kan ook nog, 
maar laat scheidsrechters zelf (bij een goede beslissing) niet in de 
steek en grijp als VAR niet in, dan komen ze geloofwaardiger over.  
 
 
Een groot fenomeen heeft ons verlaten, de fans in rouw om deze 
grote voetballer die door drugs en een eigen levensstijl ten onder is 
gegaan. Diego Maradona is er niet meer, maar zijn herinneringen 
blijven. Hij rust in vrede. 
 
 
Wordt de voetbalwereld  harder?  En is Arne Slot  de dupe van deze 
hardheid? Neen, wie gaat er nu na negen wedstrijden in gesprek met 
een concurrent, terwijl je een goede trainer bent en AZ weer een 
gezicht gegeven hebt? Slot was op het einde van dit seizoen wel 
vertrokken, maar heeft zijn eigen ruiten ingegooid door deze domme 
zet. Was hij naar het buitenland vertrokken, was het andere koek 
geweest. 
 
De Barcelona-spelers kunnen hun boodschappen volgende maand bij 
de Aldi en niet bij Albert Heijn doen want ze dreigen geen salaris te  
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krijgen. Mooi toch, dan wordt het druk op het parkeerterrein bij deze 
supermarkten en zullen er veel stewards ingezet moeten worden om  
het verkeer daar in goede banen te leiden. En de fans op afstand te 
houden. Zo zie je maar, miljoenen verdienende voetballers worden 
gedwongen om ‘zuinig’ aan te doen door Lionel Messi niet te 
verkopen. Dit door het jarenlange wanbeleid van de Barca-leiding, 
die pochte met veel poen, maar de club uiteindelijk toch te gronde 
heeft gericht. 
 
 
Ik hoop dat we de tijd van corona snel achter ons kunnen laten en 
kunnen gaan genieten van voetbal met publiek. Dat geeft toch meer 
sfeer. Als dit niet gebeurt, zullen bij zowel de profs als amateurs clubs 
omvallen en is het leed niet te overzien. Gelukkig kan  volgens 
minister Hugo de Jonge begin volgend jaar het vaccineren beginnen. 
Als dat inderdaad het geval is, laten we dan maar hopen, dat in de 
loop van volgend jaar alles weer een beetje normaal wordt. Ik heb er 
wel vertrouwen in, u ook? 
 
 
Rest me u ondanks deze moeilijke tijd fijne feestdagen toe te 
wensen. En een knallend 2021, ook al mag er geen vuurwerk 
afgestoken worden.  
 

De mol 
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Vers gras tussen de regels (1) 
 
Pieter Winsemius, oud-minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, was tot op hoge leeftijd actief 
als voetballer. De top heeft hij nooit gehaald: 
de bijzonder hoogleraar was vooral een 
liefhebber. Die liefde voor de voetballerij, 
voor de breedtesport in het algemeen, spat 
af van ‘Het derde’. Maar het mag ook als een 
waarschuwing dienen voor clubbesturen die 
zich laten inpakken door (criminele) 
sponsors, wat immers nog steeds gebeurt. 

 
Het boek gaat over een vriendenelftal, dat het eerste team naar de 
kroon steekt. Omdat het er ineens gaat draaien als een tierelier, 
omdat het zelfs op de Amerikaanse tv aandacht trekt, maar vooral, 
omdat het ontdekt dat de Bulgaarse maffia een ontoelaatbare 
invloed in de club krijgt. Om Johan Cruijff, met wie Winsemius het 
prima kon vinden, te citeren: je gaat het pas zien als je het doorhebt.  
 
Hoofdrolspeler in Het derde (‘ut derd’ zouden wij zeggen) is coach 
Thijs, die zijn spelers tot een hecht en succesvol team weet te 
smeden. Ze maken dingen mee, die voor veel sporters herkenbaar 
zijn, inclusief voetbalhumor en grappen over scheidsrechters.  
 
Gaandeweg weet Winsemius zonder omhaal van woorden de 
spanning binnen en buiten het veld op te bouwen naar de verwachte 
climax. Te voorspelbaar wordt het echter nooit. 
 
De opbrengst van het boek gaat naar de Rotterdamse voetbalschool 
van Soufiani Touzani. 
Het derde; auteur: Pieter Winsemius; uitgeverij: Podium; ISBN: 978-94-6381-028-9; prijs: 20,99 euro. 
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Vers gras tussen de regels (2) 
 
Ze ontvielen ons recent, Diego Armando 
Maradona en Paolo Rossi. De helden van het 
wereldkampioenschap van 1986 en dat van 
1982. Wat een fenomenen. Uiteraard kreeg het 
overlijden van de Argentijn veel meer aandacht 
dan het al even plotselinge heengaan van de 
Italiaan. Hopelijk richt de eerstkomende Hard 
gras in het nieuwe jaar zich ook nog op hen. Dat 
kan toch niet anders he? 
 

Het jongste nummer was al uit toen de (voetbal)wereld werd 
opgeschrikt door de twee sterfgevallen. Het pakt onder meer uit met 
een even sterk als knap geschreven verhaal van Carolina Trujillo. Ze 
beschrijft de band tussen Lionel Messi en Luis Suarez, die twee 
andere Zuid-Amerikaanse grootheden. Uiteraard wordt ook Ronald 
Koeman genoemd. De trainer zorgde er na zijn komst naar Barcelona 
voor dat de twee boezemvrienden uiteen werden gedreven. 
 
Het is sowieso een Hard gras met een internationaal karakter. Met 
verhalen uit, natuurlijk, Engeland en Duitsland. Sinan Cankaya schrijft 
openhartig over de ervaringen met zijn dubbele identiteit. De Turkse 
Nijmegenaar hoefde nooit te kiezen: NEC was al te hoog gegrepen. 
 
Voetbaltalent was en is er in Urk in overvloed, al zou je dat bijna 
vergeten nu het amateurvoetbal zo lang stil ligt én omdat het 
vissersdorp meestal negatief in het nieuws komt (causaal verband?). 
Over beloftes gesproken: Jany van der Veen, de ontdekker van Johan 
Cruijff, had er wel kijk op. Een mooi artikel gaat over hem. 
Hard gras, voetbaltijdschrift voor lezers, nummer 135; diverse auteurs; uitgeverij: Ambo/Anthos; 
ISBN: 97-890-263-517-09; prijs: 10.95 euro. 

Tekst beide recensies: Hans Janssen 
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Corona, wat een jaar! 
 
Enkele weken geleden vroegen we onze leden hun ervaringen met 
2020 op papier te zetten. Het leverde de volgende vier verhalen op. 
Ga er maar eens voor zitten. 
 
 

“Met de carnaval op wintersport geweest. Op naar het stadion voor PSV 

tegen Feyenoord. De berichten over een virus nemen steeds meer toe. Zelf 

een niet zo’n lekker gevoel. Nog een week gewerkt en toen kwam de klap. 

Geen energie meer, alleen maar slapen en slapen. Week ziek thuis van werk 

en toen de lockdown. Mocht als zzp’er thuis blijven. Vaste krachten konden 

het werk aan. Resultaat was drie maanden thuis zitten.  

 

Contactlensspecialisten mochten niet controleren. Je kwam te dicht bij de 

cliënt. In die drie maanden het hele huis opgeruimd en veel gefietst en 

gewandeld. Het was heerlijk weer. Vanaf 1 juni weer werken en trainen bij 

de COVS Eindhoven. Dat was weer heel fijn. Ook weer enkele wedstrijden 

gehad en toen weer STOP. Nu ik dit schrijf komt er een tweede lockdown 

aan. Gelukkig mogen de opticiens open blijven. Ik mis het fluiten en vlaggen 

en gezamenlijk trainen heel erg. We zien ook dat er een aantal leden helaas 

hun lidmaatschap hebben opgezegd. Nu maar hopen dat de vaccins snel 

komen en werken. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een veeeel beter 

2021. Sportieve groeten.” 

 

André Werrelmann 

 

 

“De teleurstelling van een mislukte terugkeer” Dit jaar had ik het mooie 

voornemen om terug te keren op het voetbalveld. Na 25 jaar KNVB-

scheidsrechter was ik in 2014 gestopt met mijn hobby. Te vaak moeten 

afmelden als gevolg van fysiek ongemak dwong mij indertijd tot die keuze. 

Met een bezoek aan een sportpark probeerde ik dit gemis enigszins te 

compenseren. Bij rksv Nuenen, rksv Nederwetten, vv OSC uit stadsdeel 

Oosterhout bij Nijmegen en vv AMVJ in Amstelveen, alwaar het 

vrouwenvoetbal ook een vlucht genomen heeft en waar mijn dochter 

voetbalt, zocht ik naar compensatie voor het gemis aan wekelijkse 

spanning. Gefascineerd door het spelletje nam ik waar dat de arbitrage op 

lager niveau nogal eens door de ondergrens zakt. Dat gegeven triggerde me 

om het toch nog eens een keer te proberen. 

 

“Een actieradius groter dan de middencirkel moet toch een haalbare kaart 

zijn”, dacht ik. “Waarom kom je niet bij ons fluiten? Bij de jeugd? Bij de 

lagere senioren? Bij de vrouwen van AMVJ?”, werd me gevraagd met als  
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ondersteunend argument: “Vroeger kon je het zo goed!” Was dit een kans of 

een valkuil? Waarom ook niet, dacht ik, misschien kan ik het nog wel. In de  

zomer pakte ik voorzichtig en gedoseerd de training op. Tot mijn grote 

verbazing ging dit enige weken zonder grote problemen. De spieren waren 

snel getraind en mijn conditie is nog goed. Tot mijn grote teleurstelling 

begon na een maand een oud fysiek mankement terug te keren. De 

kniegewrichten protesteerden. De terugslag was groot en tijdelijk werd 

zelfs normaal lopen een vermoeiende bezigheid. 

 

Gelukkig ben ik nu hersteld en kan ik weer normaal functioneren. De 

gehoopte comeback eindigde in een desillusie. Moeilijk te accepteren. Maar 

het is wat het is. Het werk op de boerderij en de verzorging van de 

trekpaarden zorgen gelukkig voor voldoende afleiding. Opvallend was dat 

mijn trekpaarden hun medeleven betuigden en voorzichtig meeschuifelden 

als ik fluisterde: “Voorzichtig, voorzichtig stappen”, omdat ik gedurende een 

korte periode nauwelijks kon lopen. Heel bijzonder! 

 

 

 
 

 

De coronarestricties hebben gelukkig weinig impact op onze dagelijkse 

beslommeringen. De gezelligheid op het platteland is dit jaar minder. Maar 

helaas geen feesten en bijeenkomsten. Tot slot wens ik alle COVS-leden een 

gezond 2021 toe. Geniet van je hobby zolang je kunt en ik hoop jullie op de 

velden rondom Eindhoven nog eens te ontmoeten.” 

 

Theo Kampschöer 
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“Ik heb dit jaar geen wedstrijden meer gefloten, omdat ik in de zomer ben 

gestopt met fluiten voor de KNVB na een blessure die ik eind 2019 opliep. 

Toch heb ik de afgelopen maanden de contacten op dinsdag tijdens de 

trainingen zeker gemist. 

  

Als ik terugkijk op 2020 vind ik het vooral heel fijn wat er nog wel kon! Dus 

de jeugd die nog mocht voetballen en waar ik dan kon fluiten of coachen. 

Heel begrijpelijk dat de ouders achter het hek gaan staan, want de jeugd 

zien voetballen en genieten is gewoon heerlijk. Zonder de ouders dicht langs 

het veld is er wel meer rust langs het veld. Wellicht een blijvertje als de 

competitie weer begint? 

  

Zelf zorg ik ervoor in beweging te blijven door wandelingen met de hond 

(geen coronahond) en te mountainbiken. Tochtjes over de hei of door het 

bos zijn heerlijk, lekker een uur of twee trappen en heerlijk uitwaaien.Dat 

geeft weer energie en dat hebben we nodig om de komende maanden door 

te komen. 

  

2021 lijkt een beter jaar te worden, omdat er licht aan het eind van de 

tunnel is (dat zegt premier Mark Rutte vanuit zijn torentje in ieder geval). 

En ik hoop toch ook dat een vaccin en het voorjaar met beter weer een  

sterke verbetering in de situatie gaan brengen. 

 

De kerst wordt kleinschalig, maar toch ook weer bijzonder. Meer tijd samen 

doorbrengen met je eigen gezin is ook iets goeds en zorgt voor goede  

gesprekken en gezellige dagen met spelletjes bijvoorbeeld. Dus laten we 

vooral positief blijven en elkaar steunen in deze tijd. Laten we samen 2021 

nog onvergetelijker maken dan 2020 altijd zal zijn!!” 

  

Pieter Elbersen 

 

 

“Toen ik nog een klein kind was, zat ik nooit graag stil. Ik was elke 

zaterdag de gehele dag op het voetbalveld te vinden net als op de 

trainingsavonden. Naast de trainings- en wedstrijddagen was ik met 

vrienden vaak op het lokale pleintje te vinden.  

 

In de loop van de jaren ben ik erachter gekomen wat fysieke en mentale 

gezondheid voor mij betekenen. En dat ik door sporten een opgewekter en 

positiever persoon ben geworden. Geregeld krijg ik de vraag hoe ik dat heb 

gemerkt. Een voorbeeld dat ik hierbij altijd geef, is dat ik vroeger lekker op 

vakantie kon zonder te sporten, maar tegenwoordig heb ik de drang om te 

sporten op vakantie.  

 

Sinds december 2019 ben ik met een goede vriend de sportschool ingedoken 

om zo wat fysieke spierklachten te kunnen verminderen. Zo heb ik door 

mijn snelle groei enorm veel last van mijn rug gekregen en van andere  
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spieren die daarbij in verband staan. Samen met een vriend, die ook wat 

fysiek sterker moest worden, hebben we afgesproken om minimaal één keer 

per week de sportschool in te gaan om onze spieren aan te sterken.  

 

Na het wegvallen van de COVS-training was er voor mij geen twijfel aan: ik 

moest blijven sporten. Dit werd me echter niet gemakkelijk gemaakt. Na 

meermalen op het asfalt met het goede materiaal gelopen te hebben, liep ik 

een schouderblessure op (waarschijnlijk door een verkeerde houding). Dit 

weerhield mij er niet van om minder of helemaal niet meer te gaan sporten. 

Na twee keer fysiotherapie vond Kylian het weer genoeg en is die weer 

volop gaan trainen.  

 

De afgelopen maanden had ik voor mezelf een duidelijk schema wanneer ik 

ging sporten, wat mede mogelijk werd gemaakt door het 

reserveringssysteem van de sportschool. Elke zondag sporten met Jos 

(COVS) om zo samen onze conditie op peil te houden, maar daarnaast 

misschien nog wel belangrijker in deze tijden de sociale contacten te 

waarborgen. Ook heb ik meermaals op donderdag individueel hardgelopen.  

 

Tot slot ben ik samen met een vriend twee keer per week de sportschool in 

gegaan. De eerste dag benen en core. De tweede dag bovenlichaam en core. 

 

Net als afgelopen zomer hebben we het vervelende, maar begrijpelijke, 

nieuws gekregen dat de sportscholen gaan sluiten. De avond van de 

bekendmaking, 14 december, wist ik even niet zo goed hoe ik het aan 

moest gaan pakken om te blijven sporten. Vanuit mijn karakter om altijd 

positief te blijven ben ik hier de volgende ochtend (moment van schrijven)  

overheen gestapt. Zo zal ik tweemaal per week hardlopen, waarvan één 

keer met Jos en één keer individueel. Wellicht zit er nog een kleine 

winterstop in, maar dat is afhankelijk van het weer wat Nederland ons te 

bieden heeft. Daarnaast zal ik in huis sportoefeningen gaan doen om zo te 

proberen zoveel als mogelijk van mijn conditie en spierkracht vast te 

houden.  

 

Om te eindigen met iets wat mijzelf enorm heeft geholpen en wellicht 

eenieder van jullie kan helpen: doe in deze lastige tijden dat waar jij energie 

uit haalt, voor mij sporten, en deel je week in rondom deze activiteit. Zo 

haal jij het maximale uit je week en blijf je positief en energiek!” 

 

Kylian Walthuis 

 

 

“Het begon allemaal in maart. Op 8 maart was ik nog in Oss als coach van 

een scheidsrechter bij een derde-divisieclub. Toen was er al sprake van dat 

het niet goed ging en die dag besloot ik om apart te gaan staan want ik 

wist toen al dat in deze omgeving behoorlijk veel corona was. Gelukkig is 

mij niets overkomen. Een dag later kwam ik tijdens een bijeenkomst van  
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OTS in contact met een politiefunctionaris. Die wist mij op maandag al te 

vertellen dat er in weekend daarop niet meer gevoetbald zou worden. En 

inderdaad dat was zo en toen was het seizoen 2019/2020 ineens voorbij. 

 

En NU dacht ik? Ik wist niet anders dan ‘s zaterdags en ‘s zondags op het 

veld te staan en onze arbiters te bekijken en te helpen bij hun 

ontwikkeling. Doordeweeks gaf ik als docent les bij clubs aan toekomstige 

scheidsrechters. Al snel kwam ik in beweging om andere dingen te doen die 

te maken hadden met arbitrage. Zoals overleg vanuit COVS Nederland met 

de KNVB over hoe verder. In goed overleg kwamen we tot het besluit dat er 

niet gedegradeerd of gepromoveerd werd (net als de voetbalclubs).  

  

Ik ben als bestuurslid van COVS Nederland met allerlei zaken bezig geweest, 

denk aan de landelijke spelregelcompetitie voor senioren, die ook dit 

seizoen plaatsvindt. We vinden dat de scheidsrechters te weinig bezig zijn 

met de spelregels, mede omdat door het wegvallen van trainingen ook de 

sociale contacten verminderen. We gaan ook kijken of we op dit gebied iets 

voor de jeugd kunnen organiseren. Wij vinden het prima als men dan thuis 

het spelregelboek erbij pakt, als je je maar ontwikkelt als scheidsrechter.  

  

We zijn ook bezig geweest met het opzetten van een enquête, met het 

Mulier Instituut. Het leverde liefst 1034 ingevulde enquêtes op, die  

bruikbaar zijn voor allerlei zaken waarmee we medio februari/maart naar 

buiten komen.  

  

Ik heb mij thuis geen moment verveeld. Ben bezig geweest met het  

vernieuwen van diverse themapresentaties voor COVS-verenigingen. En 

voor het nieuwe seizoen heb ik een nieuwe spelregelpresentatie gemaakt  

voor de COVS-verenigingen en ben ik bezig geweest voor de landelijk 

themadag voor de COVS-trainers om deze ook de nieuwe ontwikkelingen 

mee te geven, zoals de opbouw van een training opbouwen.   

  

Corona heeft veel impact: niet alleen sociaal, maar ook voor de vele 

voetbalclubs. Ook andere sportverenigingen hebben het zeker niet 

makkelijk. Als ik zie bij wat veel clubs hebben gedaan om het begin van dit 

seizoen goed te laten verlopen, dan maak ik hier als mens een diepe buiging 

voor. Dat dan de supporters (laten we zeggen een derde) vanaf het begin de 

regels totaal negeren, dan zag je het weer aankomen dat de boel weer tot 

stilstand zou komen (helaas de goeie mensen zijn hier ook de dupe van).  

Waarom, denk ik dan? Waarom doen we niet wat we kunnen doen, dan was 

dit niet nodig geweest. Nu worden niet alleen de clubs en het voetbal 

gedupeerd, maar ook de vele bedrijven die leveren aan verenigingen en allen 

die de sport nodig hebben. 

  

Kortom, ik heb mij niet verveeld, maar heb de arbitrage op de velden zeker 

gemist. We zullen er echter voorlopig mee moeten dealen. Het belangrijkste 

is dat we gezond blijven en ik wens dit iedereen toe. Laten we hopen dat er  
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snel een vaccin is en dat we snel weer kunnen voetballen. Maar op dit 

moment (begin december) zie ik het nog somber in. En daarmee verliest de 

sport veel mensen. Denk aan je medemens.” 

   

Johan Suurd, onze oud-voorzitter 

 

 

Lopen, jennen, sparren, touwtjes springen en zweten 

Het lijkt zo lang geleden, je zou het bijna zijn vergeten 

Hoe het was om elke dinsdag te wachten op H. zijn fluit, 

Of op het commando van E., ook hij leidde wel eens de kluit 

Dan gingen we er met zijn allen tegenaan 

Met vaak dezelfde jonge honden vooraan 

 

Hou zou het nu met hen zijn? Is bijvoorbeeld K. al agent? 

En die andere K. en R.: hopelijk zijn jullie nog lang niet uitgerend 

T. kennende zal hij evenmin minder zijn gaan trainen 

De nestor van het gezelschap, maar fris zijn nog steeds zijn benen 

B., nog zo’n ouwe rot in het vak, met wie deelt hij nu zijn voetbalpraat? 

Verder zouden we ook best willen weten of het met A. beter gaat 

Is hij er in 2021, als we ooit weer aan de bak mogen, weer bij? 

Herr A. zal er zeker bij zijn, of hij moet kiezen voor een tennispartij 

 

Hopelijk is onze schatbewaarder dan fit en anders doet-ie wel de barcorvee,   

En P., die binnenkort 40 wordt, is die nog steeds stolz op PSV? 

En hoe vergaat het R., je weet wel die man met dat scheidsrechterschagrijn 

Nou, zijn verhalen en die van D. missen we, ietwat gechargeerd, als kiespijn 

L.’s flauwekul juist niet en wat te denken van het technisch weekend 

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar janken past niet bij een vent 

 

Toch: wat zou het zou mooi zijn als we A., B. en/of C. weer langs de lijn zien 

staan 

En dat we na de training met zijn allen naar de bar in De Stip kunnen gaan 

 

Hans Janssen
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Zoals de ouden floten 
 
Albert Rudolf (Bep) Thomas werd geboren in Amsterdam op 7 
oktober 1939. 
 
Jonge Bep begon bij DWS als pupil met voetballen. Frits Flinkevleugel, 
het latere icoon van deze Amsterdamse club, kwam toen ook 
instromen. De ouders van toen hadden het niet zo breed. Sporten 
was voor vele kinderen een prachtige uitlaatklep. Voor ouders was 
het heerlijk om even van hun kroost af te zijn en ze ook nog onder 
waakzame ogen van jeugdleiders en trainers te weten. En als je niet 
op het veld was, liep je wel op straat te voetballen. Thomas is 
uiteindelijk bij SDW terecht gekomen, speelde er tot 1970 in het 
eerste en was er aanvoerder. 
 
Over hoe hij scheidsrechter is geworden, kan Thomas prachtig 
vertellen. “Het was in mijn nadagen bij SDW en ik stond een keer 
langs de lijn te kijken. Ik had forse kritiek op de scheidsrechter. Nee, 
niet zo’n beetje, maar écht want hij bracht er geen donder van 
terecht. Word ik op mijn schouder getikt. Vraagt een man: “Zou jij 
het soms beter kunnen dan?” Ik: “Ja, natuurlijk! Dat kan een blinde 
nog beter!” De man was een of andere KNVB-hotemetoot… Hij 
vertelde me dat ik wellicht wel eens heel geschikt kon zijn als 
scheidsrechter. Hij zei: “Kom eens praten.“ Dat heb ik gedaan en niet 
veel later floot ik mijn eerste wedstrijd in de amateurs. Na een paar 
jaar amateurpotjes gefloten te hebben, werd ik plotseling 
uitgenodigd over te stappen naar het betaalde voetbal. En zo is het 
gekomen. Ik heb er nooit een dag spijt van gehad.” 
 
Bep Thomas liet niet met zich sollen, spelers wisten dat maar al te 
goed. Hij stond te boek als een nuchtere en goede scheidsrechter. 
Met name die nuchterheid in combinatie met een sterk karakter  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1939
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werd gezien als de grootste kwaliteit. De roemruchte ex-toparbiter 
Leo Horn was zijn grote voorbeeld. Hij trainde veel, was altijd topfit 
en keek en luisterde in het wereldje hoe het ging. 
 
In een interview zei hij ooit: “Ik kan me bijvoorbeeld nog een keer bij 
PSV herinneren, dat er vanuit een bepaalde hoek PSV-supporters “Hij 
is een h…….ul” werd gezongen. Ik ben toen voor dat vak gaan staan 
en als het ware dat spul gaan dirigeren. Was ik toch weer even de 
baas. Maar nu dus als dirigent van dat zootje. Ze hebben er om 
gelachen en ik heb geen tel last meer gehad. Sommige dingen lossen 
zich vanzelf op, maar je moet het wel in je vingertoppen hebben. En 
natuurlijk een oeverloos gevoel voor humor hebben… Geen 
ijdeltuiterij. Gewoon jezelf blijven.” 
 
Thomas maakte zijn debuut in de eredivisie op 24 augustus 1977 bij 
het duel NEC - FC Volendam (2–1). Hij groeide uit tot een begrip in de 
Nederlandse scheidsrechterswereld. Van 1975 tot 1991 behoorde hij 
tot het elitekorps op de Nederlandse én Europese voetbalvelden. En 
dat allemaal, zo zei hij ooit,  met slechts vijf jaartjes lagere school op 
zak. Als stratenmaker verdiende hij de dagelijkse kost, hij werd zelfs 
nog voorman. 
 
In 1979 was Thomas betrokken bij een bizar incident in het Groningse 
Oosterpark. Tijdens de wedstrijd GVAV - Telstar voelde Telstar-speler 
Fred Bischot ‘iets’ langs zijn hoofd suizen. Dat ‘iets’ bleek een 
geopende stiletto met een lemmet van 19 centimeter te zijn. Bischot 
was in shock en liep met het mes in de hand huilend naar Thomas. 
Die in eerste instantie ook niet meteen wist hoe hiermee om te gaan. 
Hij onderbrak de wedstrijd, maar wilde na een kwartier de draad 
weer oppakken. Telstar echter, weigerde verder te spelen en Thomas 
kon niet anders doen dan het duel definitief staken. De 11.000 
menen op de tribunes waren woedend en scandeerden “Thomas 
dood, Thomas dood.” 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/24_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
https://nl.wikipedia.org/wiki/NEC_Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/FC_Volendam
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Nog zo’n onvergetelijke ervaring. In 1987 floot Thomas in de 
Rotterdamse Kuip de topper tussen Feyenoord en PSV. De 
Eindhovenaren leidden tot de 90e minuut met 0-1. Toen stuiterde 
PSV-keeper Hans van Breukelen de bal net buiten het doelgebied op 
de grond, de bal plofte neer en Van Breukelen raapte de bal weer op. 
Bep Thomas gaf een indirecte vrije trap aan Feyenoord en Keje 
Molenaar zorgde voor de 1-1, wat ook de eindstand was. 
 

 
 
Heel Nederland, nou ja een groot deel, lachte zich een breuk om het 
geval met het polletje tijdens Feyenoord – PSV. 
 
Thomas daarover: “Een legendarisch moment. Als Amsterdammer 
was ik zelden populair in de Kuip, maar die middag wel. Terwijl ik 
toch gewoon deed wat ik moest doen. Ja, Van Breukelen was boos. 
Maar toen PSV dat seizoen kampioen werd, ben ik naar het 
kampioensfeest gegaan en heb ik een fles champagne gegeven. Bij 
mijn allerlaatste duel in het betaalde voetbal, in 1991, werd er na 
afloop op de kleedkamerdeur geklopt. Stond Van Breukelen daar met 
een fles wijn en een polletje gras. Het is onderdeel geworden van de  
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Nederlandse voetbalgeschiedenis, dat weet ik. Het incident was 
vervelend voor Van Breukelen, maar ik paste slechts de regels toe.'' 
 
Een jaar later floot Thomas tijdens het EK in Duitsland Spanje - 
Denemarken. Nog altijd wordt hij aangesproken over het 
buitenspeldoelpunt van Emilio Butragueño. John Blankenstein liet 
echter de vlag omlaag. Thomas daarover: “Dat gebeurt nu eenmaal. 
Ik moet zeggen dat Søren Lerby (toen Deens international) mij 
geregeld loopt te dollen over toen. Hij zegt dan bijvoorbeeld in het 
bijzijn van een grote groep mensen dat ik hem genaaid heb in ‘88.” 
 
Nadat hij was gestopt met fluiten, werd hij door Michael van Praag 
overgehaald om de interne logistiek van zijn bedrijf in elektronica te 
verzorgen. Thomas: “Het willen organiseren, leiden en motiveren – 
People Management – heb ik daar ten volle kunnen benutten. Ja, 
prachtig… Maar in mijn hart ben ik altijd stratenmaker gebleven.” 
 
In 1964 trouwde hij met zijn eerste meisje. Deze Betty is nog steeds 
zijn grote liefde. Ze hebben twee dochters, Stella en Lynsey. Ook zijn 
zij opa en oma van vijf kleinkinderen. Thomas blijft anno 2020 bezig 
met onder meer golf, fitness en trainingen geven aan de AFC-jeugd. 
Af en toe fluit hij nog wel eens een wedstrijdje. De nu 81-jarige Bep 
Thomas en zijn vrouw wonen sinds jaar en dag in Amstelveen, onder 
de rook van zijn geboortestad Amsterdam.  
 
Jos Halmans 

 

https://www.covs.nl/
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Een collectie-item (1) 
 
Met ingang van dit nummer maken we ruimte in dit blad voor 
momenten of tastbare zaken waarover jij of u als lezer graag wat wil 
schrijven. Jesse Vorstenbosch verricht de aftrap. 
 
Bijna iedere scheidsrechter heeft wel iets aparts (gekregen) waaraan 
hij of zij een herinnering heeft. Bij mij is het een shirt van de Duitse 
club FC Iserlohn 46/49. De club speelt onder de rook van het 
Ruhrgebied, ten zuidoosten van Dortmund. De fusieclub (na het 
samengaan van SF Oestrich-Iserlohn en TuS Iserlohn) komt nu uit in 
de Westfalialiga, ofwel het vijfde niveau bij onze oosterburen. 
 
Het begon allemaal tijdens een toernooi bij SV Braakhuizen in 
2015. Ik floot op het toernooi een poule met het F1-team (nu O9-1) 
van FC Iserlohn 46/49, de enige Duitse club die deelnam aan het 
toernooi. Ze won alle wedstrijden en kwam in de finale uit tegen 
Mierlo-Hout. Ik floot en Iserlohn won met 5-2. Op een bepaald 
moment raakte ik in, in het Duits, in gesprek met een leider, die ook 
ouder was van één van de spelers. Het ging onder meer over Borussia 
Dortmund, de toenmalige topclub in de Bundesliga die die avond 
tegen Werder Bremen moest spelen en won. Iserlohn was er blij 
mee. 
 
Mij maakten ze ook blij, want ik kreeg een clubvaantje. Bovendien 
had de leider me beloofd dat ik een shirt met handtekeningen zou 
krijgen. Nou, de gegevens werden uitgewisseld en  ze zouden het 
shirt echt per post versturen. Ik had er lang niks meer van gehoord en 
dacht dat ze het wel zouden zijn vergeten. 
 
Niets is minder waar. Een jaar later, in 2016, doet Iserlohn weer mee 
aan het toernooi. Ik was verhinderd, omdat ik bij een toernooi van  
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een andere club aan het fluiten was.  
 

 
 
Jesse’s collector’s item. 
 
Later die week werd ik gebeld door een bestuurslid van Braakhuizen 
dat ze een verrassing hadden: het shirt van het F1-team ,met 
handtekeningen van iedereen. Met hierbij de vermelding dat ze mij 
een jaar later niet vergeten waren. Dat maakte het bijzonder en mooi 
dat het toch uiteindelijk goed is gekomen.  
 
Jesse Vorstenbosch  
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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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They’ll follow each other like abandoned sheep 
And there’s nothing they can do 
As their love for one another slowly dies 
Because they didn’t love the truth 
 

De scheids in de slangenkuil (deel 2) 
 
In deel 1 (in de vorige Arbitraal) lazen we dat scheidsrechters in het 
betaalde voetbal het stoffige image van zich afgeschud hebben en 
met een meer dan uitstekend inkomen op basis van 
een vast contract een machtspositie ingenomen 
hebben, want de KNVB kan ze niet op basis van 
sportief disfunctioneren ontslaan. Lucratief 
bijbeunen en glamourstatus van een aantal arbiters 
alsof zij de sterren op het voetbalveld zijn. Ik ga 
verder met het grasduinen in het tweede artikel van 
Sjoerd Mossou. Zijn zinnen en de mijne zijn een 
kruisbestuiving aangegaan.  
 
De eeuwige slangenkuil vol haat, roddels en geslijm. Eeuwig dat wil 
zeggen, dat de vorige generatie arbiters het ook met elkaar aan de 
stok hadden. Dat ging er ook vilein, soms openlijk en ordinair aan toe. 
Anoniem wordt er uit de school geklapt. Zo ontving Adje een bericht, 
dat Serdar Gözübüyük illegaal zou pokeren met eredivisiespelers. 
Deze verdenkt Danny Makkelie hiervan.  
 
De ‘pokergate’ is de kiem van de vete. Zij zijn zo hevig gebrouilleerd, 
dat ze bij scheidsrechtersbijeenkomsten met een grote boog om 
elkaar heen lopen. Zelfs een professionele dialoog over een 
spelsituatie is al niet mogelijk. Gözübüyük: “Hij loopt nog net niet op 
naaldhakken en met botox in zijn gezicht.” Scheidsrechtersbaas Dick 
van Egmond erkent het probleem, maar stelt zich machteloos op: “In 
een normaal bedrijf ga je uit elkaar of op een andere afdeling  
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werken. In het geval van scheidsrechters is er maar één werkgever. 
Dat is zoals het is, we hebben daarmee te dealen.”  
 
De scheidsrechterswereld is een individuele sport, waarin iedereen 
vecht voor zijn plekje. Als je niet meer bang hoeft te zijn je baan te 
verliezen, dan kun je je veel veroorloven. Verminderde prestaties 
leiden niet zoals in het amateurvoetbal tot degradaties. Bas Nijhuis: 
“Iedereen vecht om die ene mooie wedstrijd en dat je daarbij mede 
afhankelijk bent van de beoordelingen die je krijgt, van de mensen 
die je aanstellen.” En Makkelie: “Een tennisser kan zijn eigen 
wedstrijden winnen, een scheidsrechter is afhankelijker. Maar de 
manier waarop dingen worden uitgevochten, gaat soms veel te ver.” 
Gözübüyük: “Er wordt wat afgeslijmd, geroddeld en gekonkeld. 
Sommige scheidsrechters doen er alles aan om maar een beetje in 
het gevlei te komen bij hun bazen, want dat kan een mooi wedstrijdje 
opleveren.” 
 
Oud-arbiter Mario van der Ende: “Het grootste probleem is dat er 
geen enkele sprake is van gescheiden machten. De trias politica 
bestaat niet in dit wereldje: deze scheidsrechters hebben allemaal 
hun eigen coaches, die ook weer hun invloeden aanwenden bij 
waarnemers. Al dat soort belangen lopen kriskras door elkaar, zowel 
nationaal als internationaal. Het nepotisme (bevoordeling van eigen 
familie en vriendjes, red.) is heel diep geworteld.”  
 
Dick van Egmond wordt niet zozeer gezien als een krachtig leider, wel 
als integer. Hij schiep met zijn afdeling meer duidelijkheid in het 
systeem van binnenlandse aanstellingen. Van Egmond & co gaan 
uiterst nauwkeurig te werk bij de verdeling van duels. Wie een stel 
narcistische, ijdele, autoritaire types bij elkaar zet, kan wachten op 
problemen. Toch bleef de achterdocht bestaan. Dat lijkt me ook niet 
verwonderlijk in een slangenkuil met allemaal belangetjes. Je moet  
weten, hoe de lijntjes lopen. Makkelie coördineert het  
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talententraject van aankomende profscheidsrechters. Hij heeft 
daardoor invloed op zijn eigen concurrentie. Oud-arbiter Jaap 
Uilenberg is weer coach van Makkelie, maar was bij de UEFA ook 
jarenlang medeverantwoordelijk voor internationale aanstellingen, 
een dubbelrol pas recent ontmanteld na een herstructurering bij de 
Europese bond. Daar voeg ik aan toe dat het uitlekte, dat Uilenberg 
tienduizenden euro’s aan Makkelie leende voor een verbouwing van 
zijn huis. Je geeft hem een paar aanstellingen en de lening is zo 
terugbetaald. De KNVB greep in en parttime politieman Makkelie 
betaalde onmiddellijk de lening terug en Uilenberg mocht niet langer 
zijn coach zijn. Het heeft zijn loopbaan als international niet 
geschaad. 
 
Van der Ende: “Sommige scheidsrechters zijn tot alles bereid: 
cadeautjes, etentjes, slijmpraatjes. Toen ik zelf voor de UEFA werkte, 
werd ik soms overladen met van die kitscherige Oostbloksouvenirs. 
Hoopten ze dat ik ze een mooi wedstrijdje zou geven.” Netwerken is 
cruciaal om op te klimmen in de hiërarchie. Ik zie Van der Ende nog 
gezellig op de bank babbelen met de van corruptie verdachte Sepp 
Blatter, oud-voorzitter van de FIFA.  
 
De individuele geldpot wordt goed gevuld. De Engelse scheidsrechter 
Mark Clattenburg regelde lucratieve aanstellingen in het Midden-
Oosten, zoals Saoedi-Arabië, waar overspelige vrouwen gestenigd 
worden. Dat belet Makkelie, Kevin Blom en Björn Kuipers niet om 
hun zakken te vullen. Na klachten van een handvol scheidsrechters 
worden de ‘woestijnpotjes’ centraal via de KNVB geregeld. Tel je 
penningen. Dat heet buitenlandse ervaring op doen. Zouden ze ook 
een steniging bij mogen wonen als toeristische attractie?  
 
Makkelie wilde een eigen kledinglijn opstarten onder het merk DM. 
Dit strandde, want de KNVB had een miljoenencontract afgesloten  
met Nike. Makkelie: “Jammer, want ik hoopte jonge scheidsrechters  
 



 30 

 
te inspireren met kwalitatief mooie scheidsrechtersspullen, ook 
bijvoorbeeld bidons en fluitjes.” Goh, de fluitende goedzak voor 
jonkies. Zelfs mondkapjes wilde Makkelie verkopen, maar hij 
verklaarde, dat hij gehackt was.  
 
Lekken naar de pers. Zoals het kwajongensgedrag van grensrechter 
Nicky Siebert, die geholpen door Makkelie, een brandspuit leegspoot 
op Nijhuis. Siebert werd als enige geschorst. Schaap: “Sommigen zijn 
er voortdurend op uit om de ander te naaien. Er worden echt vuile 
spelletjes gespeeld.”  
 
Van der Ende: “Het is zo hypocriet, dat gelul over Team Kuipers of 
Team Makkelie. Ze gunnen elkaar niets, behalve als het ze zelf goed 
uitkomt. Dan schurken ze lekker dicht tegen de grote jongens aan.” In 
januari 2020 vond in Zeist een veelzeggende scene plaats. Blom nam 
feestelijk afscheid als internationaal scheidsrechter. Makkelie luidde 
hem uit met een speech op het podium en zegde in dat praatje toe 
dat Blom wellicht nog als VAR meekon met Team Makkelie naar grote 
internationale wedstrijden of toernooien. Pikant: die rol had  Nijhuis 
sinds een tijdje. Vanuit de zaal hoorde de Tukker hoe Makkelie er 
openlijk een strijdje van maakte tussen twee collega’s: “Vecht dat 
maar lekker uit met Bas, Kevin”, zei Makkelie quasi-lollig. Nijhuis 
bedankte prompt principieel voor de eer. Als ervaren internationaal 
arbiter voelde Nijhuis zich in zijn hemd gezet. Hij weigerde nog langer 
als internationale VAR te fungeren voor Makkelie. Blom is inmiddels 
aangesteld als zijn vervanger. De politie is je beste vriend. Met 
boeven vang je boeven.  
 
Schaap: “Maar niet één van de scheidsrechters, ook de grote jongens 
niet, slaat een keer met de vuist op tafel. Ze kunnen die cultuur niet 
meer doorbreken, omdat ze er zelf onderdeel van zijn geworden. Als 
ik directeur was bij de KNVB, zou ik ze keihard tot de orde roepen.  
Alleen met harde hand krijg je ze terug in hun hok.”  
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De beeldspraak van Mossou een slangenkuil is treffend raak. Wie 
graaft de kuil? Kronkelende scheidsen met gladde schubben krioelen 
door elkaar heen. Ze kruipen over en onder elkaar door. Bijten in 
staarten en sissen met gespleten tongen. De stoffige man in het 
zwart is verloren in de tijd. 
 
Jur Wijsman    
 
Engelse tekst van Nick Barrett van Pendragon, het laatste couplet uit 
de song Truth And Lies van het album Love Over Fear uit 2020. 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com 
 
************************************************************************* 

ACTIVITEITENAGENDA  

 
Het is en blijft stil aan de overkant, maar ooit zien we elkaar weer 
(foto: Hans Janssen). 
 

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 
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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