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  47e JAARGANG, NUMMER 8 – DECEMBER 2022 
 

        
          
               
        O, wat een jaar! 

          
           

          Het was me weer een jaartje wel. Eindelijk af van corona, 
            een topzomer, Claude en S10 die de muziekwereld verbazen, 
            Marco Borsato , Ali B., Matthijs van Nieuwkerk en Johan 
            Derksen die van hun voetstuk donderen wegens 
            grensoverschrijdend gedrag, het koningshuis dat door              
            bedreigingen wordt geplaagd en door eigen onhandigheid 
            steeds minder bijval van ‘het  volk’ krijgt, het kabinet dat  
            worstelt met crises die ze deels zelf veroorzaakt, stijgende 
            prijzen, boeren voor wie de toekomst nog steeds onzeker is, 
            woningnood, Annemiek van Vleuten  en Max Verstappen die 
            nauwelijks te kloppen zijn, toenemende agressie in het 
            amateurvoetbal, Vladimir Poetin die al bijna een jaar bezig is  
            een zinloze oorlog in Oekraïne, Oranje dat in Qatar faalt, 
            omdat Louis van Gaal zich overschat, Andries Noppert geen 
            penaltystoppert is en Steven Bergwijn enkel als  vechtersbaas 
            in vorm is, COVS Eindhoven en COVS Valkenswaard die 
            fuseren én Arbitraal dat mede door hulp van diversen voor de 
            achtste keer in 2022 uitkomt. Bij deze wensen we hen en  
            alle andere lezers en hun dierbaren een fijne jaarwisseling.  
 
            De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 

Voor u ligt de laatste Arbitraal. Niet alleen de laatste van het jaar, 
maar ook de laatste van COVS Eindhoven. Nog een paar dagen en 
dan houdt COVS Eindhoven op te bestaan en gaan we, samen met 
COVS Valkenswaard, verder onder de naam 
‘Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost’. 
 
Het volgende clubblad, dat medio februari uitkomt, zal in ieder geval 
een andere cover krijgen. Inhoudelijk ben ik er van overtuigd dat er 
weinig zal veranderen en dat de redactie een hoogwaardig blad zal 
blijven maken.  
 
Het jaar begint al meteen druk. Op 7 januari hebben we een dubbel 
programma. Overdag gaan we zaalvoetballen. Vanwege de weinige 
belangstelling in district Zuid 1 hebben we toenadering gezocht tot 
Zuid 2, waar ze hetzelfde probleem hebben. We gaan met drie teams 
uit Zuid 1 en drie teams uit Zuid 2 zaalvoetballen in de sporthal in 
Bladel. Onze eerste, officiële gezamenlijke activiteit. 
 
Aftrap 
’s Avonds om half acht is in De Stip geen nieuwjaarsreceptie, maar 
‘De Aftrap’. Vanaf negen uur zetten we de tv aan voor PSV - Sparta 
zodat men het mogelijk missen van dit duel niet als excuus kan 
aanvoeren om niet te komen. Tijdens ‘De Aftrap’ zullen we het 
nieuwe logo onthullen en ook een nieuwe kledinglijn.  
 
Een week later is het weer tijd voor het technisch 
weekend/trainingskamp. Helaas valt de deelname voor het 
trainingskamp ditmaal, maar we hopen er toch een sportief en 
leerzaam, maar ook leuk en gezellig weekend van te maken.  
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Samenwerken 
Het was een lange weg, maar ook een heel geleidelijke en natuurlijke 
weg, om tot de fusie te komen. In mijn eerste periode als voorzitter 
(tussen 2010 en 2014) hebben we de eerste toenadering tot COVS 
Valkenswaard gezocht. Toen al wisten we dat samenwerken beter is 
dan alles alleen te doen.  
 
Inmiddels zijn we tien jaar verder. In de tussenliggende periode heeft 
onze vorige voorzitter Johan Suurd met het bestuur de 
samenwerking geïntensiveerd en de laatste twee jaar zijn we naar 
een fusie toe gaan werken. Het heeft ons blij gestemd dat er door de 
leden op beide vergaderingen nagenoeg unaniem voor de fusie 
gestemd werd. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is. Toch 
hopen we dat de leden kritisch blijven en aangeven waar het beter 
kan, want dat houdt ons scherp. We doen met zijn allen ons best, 
maar het kan altijd beter. 
 
Toekomst 
Op 1 januari stopt COVS Valkenswaard. Dan leggen ook de 
bestuursleden van COVS Eindhoven (in overleg) hun functie formeel 
neer. Uit de bestuursleden van Valkenswaard en Eindhoven zal dan 
een interim bestuur gevormd worden. Tijdens de jaarvergadering op 
donderdag 9 februari zal een nieuw bestuur gekozen worden. Het 
wordt een jaarvergadering waarin we het jaar van beide verenigingen 
afsluiten en uiteraard onze blik gaan richten op de toekomst. 
Inmiddels zijn we bezig met het vormen van een nieuw bestuur en 
het invullen van de diverse commissies. 
 
Achter de schermen is er nog veel te regelen. Veel zal bij het oude 
blijven, maar we zijn ambitieus en willen ook een aantal zaken 
veranderen. We zullen echter niet alles direct hebben zoals we het 
willen: het is een proces. We willen ‘zwaar’ inzetten op werving en 
behoud. Dat zal op meerdere manieren gebeuren. Door  
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scheidsrechters actief te benaderen, door meer de publiciteit te  
zoeken (onder meer social media, Amateurvoetbal Eindhoven en het  
Eindhovens Dagblad) en door verenigingen te benaderen. We hopen 
dat er leden zijn die, samen met ons, de handen uit de mouwen 
willen steken. Er zijn nu al veel leden die wat doen voor de 
vereniging, maar hoe meer handjes, hoe lichter het werk. 
 
Afscheid 
Dan neem ik op deze manier afscheid van COVS Eindhoven, een 
vereniging waar ik al ruim 15 jaar met heel veel plezier lid van ben. Ik 
zie jullie graag terug bij onze nieuwe vereniging 
Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost. 
 
Met sportieve groet. 
 
Jeroen Quinten 
 
******************************************************** 
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De wedstrijd waar ik was (77) 
 
Het is 2 december. Dat wordt het elk jaar wel een keertje, maar die 
van 2022 had toch een bijzonder tintje. Het was namelijk op de kop 
af tien jaar geleden dat clubgrensrechter Richard Nieuwenhuizen na 
afloop van een jeugdwedstrijd zodanig werd mishandeld dat hij aan 
zijn verwondingen overleed. 
 
In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik me die toen dramatische 
gebeurtenis niet zo maar spontaan zou hebben herinnerd, ware het 
niet dat veel media er aandacht aan besteedden. Met als 
eensluidende conclusie: tien jaar na het doodslaan van grensrechter 
Richard heeft zijn dood helaas niets veranderd. 
 
Eén van de artikels begint met “De club van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen, in 2012 doodgeslagen na een wedstrijd, heeft het 
herdenkingsbordje verwijderd. De oproep tot respect leidde tot, 
jawel, te veel agressie.” En een groot landelijk dagblad kopt in: 
“Voetbal nog steeds bol van geweld: ’Afspiegeling van wat er in de 
maatschappij gebeurt’.” 
 
Helaas, het is niet anders. Want de dood van Richard Nieuwenhuizen 
heeft inderdaad niets veranderd en clubscheidsrechters hebben het 
dikwijls nog steeds moeilijk. De KNVB reageert: “De KNVB is de 
hoeder van het Nederlandse voetbal, dus het is terecht dat er naar de 
KNVB gekeken werd en nog wordt, maar het probleem is veel 
breder.” Net als tegenwoordig in de maatschappij is ook bij 
voetballers sprake van een korter lontje. En toeschouwers roeren 
zich meer, zijn scherper geworden, maar dan in de negatieve 
betekenis van het woord. Clubscheidsrechters vinden dat de sfeer in 
en om de velden agressiever is geworden en niet zelden zijn het de 
coaches die de boel opjutten. Het wordt voor een scheidsrechter  
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steeds gevaarlijker. 
 
De KNVB, elk weekend verantwoordelijk voor 30.000 wedstrijden, 
zegt dat het aantal excessieve geweldsincidenten jaren stabiel is, 
maar dat de intensiteit is toegenomen. "De woorden zijn heftiger. De 
social media spelen ook een steeds grotere rol. Er worden beelden 
gemaakt en uitgewisseld, de nasleep is echt heel heftig." 
 
Dat laatste kan ik beamen, ik krijg soms korte video-opnamen 
doorgestuurd waarvan de honden geen brood lusten. Verschrikkelijk 
wat je dan voorbij ziet komen. Zou je dit op straat doen, word je 
opgepakt, vastgezet en veroordeeld voor zware mishandeling, 
respectievelijk poging tot doodslag. Een sportpark is kennelijk voor 
heethoofden een vrijbrief om er dan maar op los te slaan en te 
schoppen. Of anders toch te dreigen, te bedreigen, te schelden en te 
discrimineren. 
 
Zijn er gegevens bekend van de werkelijke aantallen gestaakte 
wedstrijden? En hoeveel van die wedstrijden worden gestaakt door 
toedoen van spelers? En hoeveel door inmenging van het publiek? 
Geef net als ze in Duitsland doen openheid van zaken en benoem de 
oorzaken. Nu is iedereen die er wat van zegt of er wat van vindt een 
roepende in de woestijn, zo lijkt het wel. We verzanden in oeverloze 
discussies en komen niet verder dan teksten als “Zonder respect geen 
voetbal”. En van die aanvoerdersbandjes met “Respect.” Respect? Oh 
ja? De beelden gezien na afloop van Ajax - PSV? Over respect 
gesproken, wat een zielige wanvertoning was dat. Tien jaar na zijn 
dood merkt de vrouw van voetbalvader Richard op: “Er wordt te veel 
geaccepteerd. En wij weten uit ervaring hoe het óók kan aflopen. Er 
moeten in het voetbal andere consequenties komen voor bepaald 
gedrag en vervolgens moet je consequent handelen.” 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
‘Hup Holland Hup. Laat de leeuw niet in zijn hempie staan’ is een 
bekend Nederlands voetballied. Maar wat heeft Louis van Gaal 
Nederland in de kou gezet door een voetbalsysteem dat niet bij 
Nederland past. Van Gaal is een grote trainer en hij heeft veel 
gepresteerd, maar tijdens het WK heeft hij volgens mij met een te 
progressieve houding en geloof gefaald. De mannen van Vandaag 
Inside - en met name René van der Gijp - vonden hem uitstekend. 
Gelooft u het nog nadat ze hem eerst tot de grond hadden 
afgekraakt?  
 
Volgens de FIFA had de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz de laatste 
wedstrijd van Oranje, tegen Argentinië, goed gefloten. Nou, daar 
waren de meningen over verdeeld. Zo had Leandro Paredes rood 
moeten krijgen voor een wilde tackle en het trappen van de bal in de 
reservebank van Nederland. Bovendien was hij voortdurend in 
gesprek met Argentijnse spelers, omdat ze elkaars taal spraken. Bas 
Nijhuis stelde op zijn beurt dat als je negentien gele kaarten geeft en 
een handsbal van Lionel Messi door de vingers ziet, er heel wat aan 
het managen van de wedstrijd schort.  
 
Over Messi gesproken: hij is een grote speler maar om jezelf zo te 
laten gaan door Wout Weghorst geen hand te geven en Van Gaal zo 
uit te foeteren: dat siert hem niet. Maar ja, grote voetballers zijn nu 
eenmaal soms kleine jongens. Gezien hoe Cristiano Ronaldo zich 
tijdens het WK gedroeg? Inmiddels is hij op weg naar de zandbak van 
Saoedi-Arabië waar hij 200 miljoen euro per jaar zou gaan verdienen. 
 
Zoveel zal Cody Gakpo er niet op vooruitgaan, maar de PSV’er heeft 
zich in  Qatar wel zodanig in de kijker gespeeld dat grote clubs nu  
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weer op hem azen. Hij zou aangegeven hebben tot het einde van het 
seizoen bij PSV te blijven. Volgens René van de Kerkhof vertrekt hij 
daarna naar Real Madrid als opvolger van Karim Benzema. Laten we 
hopen dat Gakpo tot het einde van dit seizoen blijft en daarna bij een 
vertrek 80 miljoen euro oplevert voor PSV. 
 
Terug naar Oranje. Voetbal is een mooie sport, maar wanneer komt 
er weer een echt Nederlands elftal op de been? Dat echt gaat 
voetballen zoals het hoort en niet volgens allerlei datasystemen die 
losgelaten worden op de spelers. Ik weet wel, techniek wordt veel 
gebruikt maar wanneer wordt er echt weer eens echt gestreden om 
de bal. Onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman zal er hopelijk 
weer gewoon gedaan worden, maar dan volgens de Hollandse 
school. Dus ook meer aanvallend. Totaalvoetbal dus vanuit een 
georganiseerde chaos en spelers die jagen op een bal en op wie een 
tegenstander geen grip kan krijgen. Naar de denktrant van wijlen 
onze grootheden Rinus Michels en Johan Cruijff. 
 
Rest me nog u fijne dagen toe te wensen en een sportief 2023.  

                                                                              
 
 
 
Tot een volgende keer.  
 
De mol 

 

https://www.covs.nl/
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Nick wijst scheidsrechters in dop de weg 
 
Het beste WK ooit? Dat is zeer de vraag, maar de strijd om de 
wereldbeker die we net achter de rug hebben, was wel één van de 
meest verrassende en zeker (ook door de invloed van ‘de media’) de 
meest controversionele ooit. En voor het vrouwenvoetbal een unieke 
editie: nooit eerder werd een wedstrijd op dit niveau door een vrouw 
geleid. Ook het NOS Jeugdjournaal stond erbij stil. ‘Onze’ Nick Ooms 
mocht het hierin namens de KNVB opnemen voor jong fluittalent. 
 
De bond zelf gaf vrouwen in deze decembermaand ook een steun in 
de rug door voor een complete speeldag niet één mannelijke 
scheidsrechter aan te wijzen. Dat maakte de weg vrij voor Sterre 
Bijlsma uit Best en Wendy Gijsbers uit Bladel. Zie: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4191539/sterre-22-is-
scheidsrechter-in-vrouwen-eredivisie-droom-die-uitkomt. 

 

 
Een fragment uit de bijdrage in het Jeugdjournaal, rechts Nick. 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4191539/sterre-22-is-scheidsrechter-in-vrouwen-eredivisie-droom-die-uitkomt
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4191539/sterre-22-is-scheidsrechter-in-vrouwen-eredivisie-droom-die-uitkomt


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 
 



 11 

 

Zoals de ouden floten … 
 
Clive Thomas werd geboren in Treorchy, gelegen in de Rhondda 
Vallei in Wales, op 27 juni 1936. 
 
Thomas' oorspronkelijke ambitie was om profvoetballer te worden. 
Hij bereikte een plaats in het basisteam van Norwich City, spelend in 
de voorhoede. Een enkelblessure dwong hem echter het voetballen 
op te geven. Toen hij zestien was, werd hij overgehaald om 
scheidsrechter te worden. Hij maakte snelle vorderingen, bereikte de 
Welsh League en werd in 1964 grensrechter in de Football League. 
Twee jaar later, op slechts 30-jarige leeftijd, werd hij scheidsrechter 
in diezelfde Football League. 
 
Thomas was in die tijd een van de jongste scheidsrechters in het 
betaald voetbal. Tijdens zijn lange en soms controversiële carrière als  
scheidsrechter in de Engelse Premier League stond hij bekend als  
‘The Book’. Dit vanwege zijn strikte interpretatie van de spelregels. 
 
Thomas was zowel op het WK van 1974 als dat van 1978 als arbiter 
actief. Voorts floot hij in 1976 op het Europees Kampioenschap. Op 
dat EK in Joegoslavië was Thomas aangewezen voor de halve finale 
tussen Tsjecho-Slowakije en Nederland. In de extra tijd van die 
wedstrijd miste hij een grove overtreding van Antonín Panenka op 
Johan Cruijff, waarna Zdenek Nehoda in de tegenaanval het 
beslissende doelpunt kon maken. Willem van Hanegem weigerde na 
het incident door te spelen en hij kreeg een rode kaart. Omdat ook 
Johan Neeskens van het veld werd gestuurd, eindigde Oranje het 
duel met negen spelers. 
 
In een documentaire uit 2008 van het tv-programma Andere Tijden 
Sport, gaf Thomas toe dat hij een fout had gemaakt door de 
overtreding van Panenka niet op te merken. (Diezelfde Tsjecho- 
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Slowaak zou in de finale op fabuleuze wijze vanaf de stip Sepp Maier 
kloppen en met deze ‘panenka’ de West-Duitse ploeg van de titel 
afhouden.) 
 
In Engeland was Thomas betrokken bij een andere controversiële 
beslissing toen hij in 1977 de halve finale van het toernooi om de FA 
Cup arbitreerde tussen de lokale rivalen Liverpool en Everton. Bij een 
2-2 stand keurde Thomas in de slotfase wat het winnende doelpunt 
leek te worden van Evertons Bryan Hamilton af wegens hands. Het 
was de meest omstreden scheidsrechterlijke beslissing in de 
geschiedenis van de Merseyside-derby. Iedereen in het stadion aan 
de die dag regenachtige Maine Road op 23 april 1977 geloofde dat 
Hamilton had gescoord. Cruciaal was echter dat Clive Thomas het 
anders zag en het doelpunt afkeurde; 45 jaar later woedt de 
controverse nog steeds voort. 
 
Een jaar later, op het WK in Argentinië, leidde hij de groepswedstrijd 
tussen Brazilië en Zweden. Hij maakte zich tot de meest gehate man  
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van Brazilië door het eindsignaal te geven, net voordat Zico uit een 
hoekschop de 2-1 binnenkopte, daarmee Brazilië tot winnaar 
kronend. Echter, Thomas wees gedecideerd op zijn horloge: ‘Tijd is 
tijd’. Het doelpunt werd niet toegekend, eindstand 1-1. Het kostte de 
Welshman de finale, een dag later werd hij naar huis gestuurd. 
Thomas was woedend. Het was immers zijn droom om de finale te 
fluiten, die uiteindelijk werd geleid door de Italiaan Sergio Gonella. 
Thomas bleef scheidsrechteren tot 1984 en hij bleef tot het einde 
volhouden dat zijn meest beruchte beslissing de juiste was geweest. 
"Zico was te laat", hield hij vol. “Misschien slechts viertiende van een 
seconde te laat, maar toch, te laat.” 
 
Na zijn scheidsrechterscarrière werd Thomas een zeer succesvolle 
zakenman. De miljonair heeft een exclusieve villa, inclusief zwembad, 
in Porthcawl, Wales. In 2017 vierden Clive en zijn vrouw Beryl hun 60-
jarig huwelijk. 
 
Jos Halmans 
 
******************************************************** 
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‘Ons’ clubblad door de jaren heen, altijd hetzelfde formaat. 
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Laatste Arbitraal in huidige vorm!? 
 
Okergeel, roze, rood, oranje en rood-wit. Ons clubblad is de 
afgelopen bijna vijftig jaar in verschillende kleuren uitgebracht, 
althans de omslag. Besef dat de huidige editie mogelijk ook van kleur 
en lay-out zal verschieten. Dat zou immers een gevolg kunnen zijn 
van de fusie met ‘onze vrienden’ uit Valkenswaard en omgeving. 
 
Over Valkenswaard gesproken: zoals we eerder meldden, het 
allereerste officieuze clubblad, dat in de zomer van 1974 verscheen, 
kwam tot stand met hulp van onze buren. “Wij hopen dat het 
mogelijk is ook op andere gebieden deze samenwerking te kunnen 
realiseren”, schreef onze toenmalige voorzitter Thieu Gijzen toen. Die 
moet een enorm grote glazen bol hebben gehad. 
 
Optimistisch was op haar beurt de eerste redactie van het ‘orgaan 
van en voor scheidsrechters kring eindhoven’, zoals de voorloper van 
Arbitraal enige tijd heette. De leden durfden het wel aan om een 
clubblad op te zetten en te (laten) verspreiden. Drie proefnummers 
zelfs. En met succes. “Er is zoveel respons geweest op het initiatief 
van enkelen om een blad uit te gaan geven voor alle scheidsrechters 
uit de kring Eindhoven (jeugd én senioren), dat er met dit nummer de 
eerste jaargang wordt ingeluid”, zo citeren we uit de ‘Redaktionele 
noot’. De redactie bestond in januari 1975 overigens uit acht man. 
 
Nummer 1 van de eerste jaargang kwam net als de proefnummers en 
het huidige Arbitraal uit op A5,  telde 24 pagina’s, waaronder enkele 
advertentiepagina’s, en zat bomvol. Met een stukje over een 
(jeugd)scheidsrechter, mededelingen en verslagen van activiteiten 
van COVS Eindhoven én Valkenswaard, een terugblik op een 
spelregelkampioenschap, een interview en kritische beschouwingen. 
Zoveel is er in de loop der jaren niet veranderd. 
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Zaalvoetbaltoernooi primeur voor fusieclub 
 
Het eerste wapenfeit van de nieuwe scheidsrechtersvereniging dient 
zich aan voor zaterdag 7 januari. En wel bij X Sport in Bladel. In dit 
sportcomplex gaat ons team de strijd aan met de verenigingen 
Tilburg, Den Bosch, Helmond, Weert en Venlo/De Mijnstreek. Inzet is 
het eerste zaalvoetbalkampioenschap van de regio Zuid 1 én Zuid 2! 
 
Brabant-Zuidoost bijt de spits af met een wedstrijd tegen Helmond. 
Tegen drie uur wordt het toernooi afgesloten met Den Bosch - 
Tilburg. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats. De wedstrijden 
duren een kwartier, zonder pauze. Ze zullen worden gespeeld 
volgens officiële zaalvoetbalregels van de KNVB.  
 
Uiteraard nodigen wij graag al onze leden uit om ons team te 
ondersteunen! Om 09.55 uur opent voorzitter Jeroen Quinten het 
toernooi, gevolgd door de aftrap van de eerste wedstrijd. 
 
Tekst: Luuk Hendrix 
 

      
 
De teams van ‘Eindhoven’ en ‘Valkenswaard’ tijdens een eerder 
COVS-toernooi in Reusel (foto’s: Christ van de Donk). 
 



 17 

 

De Column 
 
Bij het schrijven van deze column zit ik thuis op de bank en kijk ik  
met een schuin oog tv. Daarop de voorbereiding van de eerste halve 
finale van het WK. Hier had Oranje kunnen staan. Helaas mocht het 
niet zo zijn. Ook geen ongemakkelijke persconferenties meer met 
bondscoach Louis van Gaal en Telegraaf-verslaggever Valentijn 
Driessen en geen gesprekjes over Oranje meer met Noa Vahle, de 
verslaggeefster van De Oranjewinter die spelers niets mocht vragen. 
 
Aan de andere kant hebben we gezien dat we toch een doelman 
hebben die oranjewaardig is. Andries Noppert, slechts 42 wedstrijden 
in het betaald voetbal . en toch al vijf interlands. Ook konden we 
genieten van Cody Gakpo. Ook iemand die eindelijk boven zichzelf uit 
kon stijgen! Verder moeten we ook de toenmalige bondscoaches 
bedanken. Zij slaagden er niet in Hakim Ziyech over te halen om voor 
het Nederlands elftal te kiezen. Nu was hij Marokko’s echte leider. 
 
Voor ons als KNVB-officials zit de eerste seizoenshelft erop. Daar 
waar we vorig jaar al in november wegens corona moesten stoppen, 
liggen we nu op schema. Toch was de lange winterstop toen niet 
verkeerd. Nu het zo koud is, denk ik soms was ik maar thuis gebleven. 
 
Voor de COVS-verenigingen Eindhoven en Valkenswaard komt de  
fusie steeds dichterbij. Op 7 januari wordt er gevoetbald in de zaal: 
de allereerste activiteit van de nieuwe vereniging is een feit. Een 
week later wordt het Technisch Weekend gehouden. Dat schijnt erg 
gezellig te zijn waarbij beide verenigingen al enkele jaren samen de 
organisatie op zich nemen. Blijkt maar weer dat een daadwerkelijke 
fusie al eerder bestond dan we misschien wel aanvankelijk dachten. 
Groeten, 
De anonieme scheidsrechter 
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Oud-scheidsrechterspaar blijft sportief 
 
Het loopt tegen het eind van het jaar. Voor veel mensen en media 
reden om eens terug te blikken. Op bijvoorbeeld het afgelopen jaar. 
In dit nummer gaan we verder terug. Naar de tijd dat een echtpaar 
uit Veldhoven - een vrouw en een man - actief was in de 
scheidsrechterswereld. Op het veld én op zeer verdienstelijk niveau. 
 
Mogelijk gaat er nu bij een aantal oudere leden van onze huidige 
COVS-afdeling een lampje branden. Inderdaad, we hebben het over 
Karin (55) en Wim van den Hurk (59). Nog een overeenkomst: beiden 
waren eerst als speler actief. De uit Geldrop afkomstige Karin ‘dus’ 
ook. Als meisje deinsde ze er niet voor terug om met wat oudere 
speelsters in een team uit te komen, bij Braakhuizen. Gedreven als ze 
toen ook al was. 
 
Die karaktertrek kwam haar jaren later ook van pas toen ze bij RKSV 
Woensel wedstrijden van haar latere echtgenoot ging fluiten. Ze 
hadden elkaar overigens tijdens een carnavalsactiviteit van deze  
vereniging leren kennen. Wim speelde toen in het tiende elftal van 
de ooit roemruchte, maar enkele jaren geleden opgedoekte club. 
 
Karin leidde het duel zo goed dat haar werd geadviseerd een 
scheidsrechterscursus te gaan volgen. Die legde ze met goed gevolg 
af, waardoor ze gedurende enkele jaren met Gertie Spanjer (haar 
vriendin voor het leven overigens) als enige vrouw in de regio 
wedstrijden voor de KNVB ging fluiten. Wim: “Ze zijn eigenlijk dertig 
jaar te vroeg geboren als ik zie hoeveel kansen vrouwen nu krijgen.” 
Er was in het begin één klein probleem, vertelt Karin met een 
glimlach: ze kon geen geschikte broek vinden. Via Gertie kwam ze in 
contact met een coupeuse, die voor haar een broekrok op maat wist 
te naaien. Het paste Karin als gegoten zoals ook het in goede banen  



 20 

 
leiden van een wedstrijd haar op het lijf was geschreven. “Vooral die 
jongere jongens hadden in de beginfase vaak wel wat opmerkingen, 
maar dat deed me niks. Toen ik hen een tijdje later weer eens 
tegenkwam hoorde ik hen tegen elkaar zeggen dat ze moesten 
oppassen met mij als scheidsrechter”, herinnert Karin zich. 
 
Eén vervelend moment staat eveneens op haar netvlies gebrand. “Ik 
had in een wedstrijd een jongen al eens voor vijf minuten naar de 
kant gestuurd. Later in de wedstrijd zag ik hem met twee handen een 
keeper in de rug duwen. Toen was slechts één beslissing mogelijk: 
eruit. De jongen kwam toen op me af en gelukkig wist ik mijn hoofd 
af te wenden anders was ik echt hard geraakt. Ik heb wel meteen de 
wedstrijd gestaakt. Een week later zou ik bij de club waarvan die 
bewuste knaap lid was moeten fluiten. Dat werd gelukkig omgezet. Ik 
moet zeggen dat de KNVB me goed heeft opgevangen.” 
 
Wim was met grote verbazing getuige van het incident. Hij moest zich 
inhouden om geen verhaal te halen. De twee maakten er tijdens hun  
carrière een gewoonte van om met elkaar mee te reizen en daarna 
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de wedstrijd door te nemen. Wim zelf is dit soort voorvallen gelukkig 
bespaard gebleven. Net als zijn vrouw, met wie hij 32 jaar is 
getrouwd, presteerde de geboren Eindhovenaar naar behoren. “Ik 
floot senioren en stond op een gegeven moment zelfs op de 
landelijke C-lijst. Frans Houben was toen mijn begeleider. Onder 
meer door fysieke ongemakken en omdat het zoveel tijd kostte, ben 
ik ermee gestopt. Wat me dan wel tegenviel, was dat de KNVB niets 
meer van zich heeft laten horen. Geen bedankje of wat dan ook.” 
 
Ondertussen waren beiden wel al de nodige jaren lid van de COVS  
Eindhoven. Ze kijken er nog steeds met enorm veel plezier op terug. 
Op de sfeer, de vele activiteiten, de  vriendschap met clubgenoten. 
Karin en Wim, ouders van Ivo (26) en Merel (22), bijna in koor: “Dat 
was echt een hele leuke tijd.” Er werd wat afgekaart door met name 
Karin, Wim had daar wat minder mee. Wel iets anders wat ze samen 
deelden: beiden zijn actief geweest voor onze vereniging. Karin 
maakte jaren deel uit van de redactie, Wim was vier jaar bestuurslid. 
 
Ze mogen dan niet meer op het veld of in de zaal (wat ze ook al 
beiden gemeen hebben) fluiten; de interesse voor de scheidsrechterij 
is nooit verflauwd. Als ze naar een wedstrijd op tv kijken, zoals de 
afgelopen weken tijdens het WK in Qatar, zijn hun ogen vooral 
gericht op de scheidsrechter van dienst. En ‘zelfs’ bij 
amateurvoetbalwedstrijden houdt Wim de arbiter in de gaten. “En 
soms denk ik: ik zou dat zelf ook nog best kunnen…”  
 
Een actieve voetbalhobby is er voor beiden dus niet meer bij. Maar 
stilzitten? Echt niet. Karin en Wim hebben het over een andere boeg 
gegooid. En met een veel kleinere bal: golf. Weer of geen weer of 
waar dan ook als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn: ze trekken er graag 
uren voor uit. Sportief zijn en blijven ze! 
 
Tekst en foto: Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 

It’s coming home 
It’s coming home 

It’s coming 
Football’s coming home (we’ll go betting bad results) 

 
It’s coming home 
It’s coming home 

It’s coming 
Football’s coming home (x3) 

 
Everyone seems to know the score 

They’ve seen it all before 
They just know 
They’re so sure 

That England’s gonna throw it away 
Gonna blow it away 

But I know they can play 
 

Cause I remember 
Three Lions on a shirt 

Jules Rimet still gleaming 
Thirty years of hurt 

Never stopped me dreaming 
So many jokes, so many sneers 

But all those oh-so-nears 
Wear you down 

Through the years … 
 
Ondanks het onverdiende verlies tegen Frankrijk tijdens het WK een hommage aan Engeland, dat zo 
hunkert naar een herhaling van het succes in 1966. ‘Three Lions/Football’s Çoming Home’ werd in 
1996 geschreven door David Baddiel, Ian Broudie en Frank Skinner. Geniet ervan: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyoy2_7FegI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oyoy2_7FegI
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Oefening baart 
 
Iedere keer schrik je toch weer. Je wandelt in het bos. Aangemoedigd 
door de zon in de takken, het gejubel van de merels, een vroege 
hommel, staan je ogen en oren wijd open en vooral ook je hart. 
Verzoend met het bestaan heb je filters en veiligheden 
uitgeschakeld om de natuur beter in je op te zuigen. 
En dan gebeurt het. In een flits van foute kleuren word 
je omvergelopen door de lelijkheid in 
mensengedaante, puffend als een lekke band, de blik 
dof als een beslagen bril. Homo Adidas. Een gekraak 
van takken, een vette hijg in je oor en daar hobbezakt 
hij alweer verder.  
 
Laatst weer. Verbijsterd keek ik hem na. Op de rug van zijn 
trainingspak stond zijn artikel des geloofs: survival of the fittest. Hoe 
dom kan een mens zich sporten. De bioloog Midas Dekkers is 
allesbehalve een sportliefhebber. In zijn anti-sportboek Lichamelijke 
Oefening wijst hij op de onnatuurlijkheid van sporten. Een konijn 
doet niet aan sporten. Als er iemand een hekel heeft aan sport, is het 
wel de natuur. In medailles is hooguit een ekster geïnteresseerd. Een 
marathon lopen is sadomasochisme in zijn zuiverste vorm. Sadist en 
masochist verenigd in een persoon. Zijn geest als meester en zijn 
lichaam als slaaf. Om het voortdurende gejammer van het lichaam, 
dat tijdens langdurig sporten pijn lijdt en ermee op wil houden, het 
zwijgen op te leggen, geven de hersenen opdracht tot het aanmaken 
van opiaten: een stof die verwant is aan de morfine die je je 
hoogbejaarde moeder laat geven om pijnloos, op zoete wolken 
drijvend, dood te gaan. Diezelfde endorfines worden ook op andere 
momenten aangemaakt, bijvoorbeeld als je ten prooi valt aan een 
leeuw en vluchten noch vechten meer zin heeft. Dan overvalt je de 
dezelfde onverschilligheid als die van een muis die zonder  
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tegenspartelen in de bek van een kat is beland.  
 
Dat het bij sport wel degelijk om verdovende middelen gaat, blijkt 
wanneer je er opeens mee ophoudt. Een marathonloper die met 
trainen stopt, krijgt ontwenningsverschijnselen als de eerste de beste 
junk of alcoholist. Een marathonloper treitert zijn lichaam in de hoop 
eindelijk een beetje opiaat in het hoofd te krijgen. Ik weet wel iets 
beters: ga gewoon naar de kroeg om de hoek. Dat is vijf minuten 
lopen en twee van die kleine glaasjes doen je hoofd even veel goeds 
als een marathon - misschien wel even veel slechts. Mannen van 
middelbare leeftijd lopen alsof de dood hen op de hielen zit. 
Uiteindelijk is Magere Hein ze toch te snel af. 
 
Toen geen mens meer met een stok wilde lopen uit angst  voor oud 
te worden versleten, verzonnen de stokkenfabrikanten een list: twee 
stokken. De rage van nordic walking. 
 
Er is nog nooit een positief verband aangetoond tussen de omvang 
van je biceps en die van je verstand. Er is geen enkele reden om aan 
de verstandelijke vermogens van een gehandicapte te twijfelen, 
tenzij hij aan de Paralympics mee wil doen. Zonder benen hoor je net 
zomin thuis op een olympiade als zonder tanden op een 
missverkiezing. Het heeft niets met topsport te maken. Het is een 
aantekening voor vlijt, niet voor gymnastiek. Wat is dat toch voor een 
merkwaardig masochisme om uit te willen blinken in dat wat je nu 
net niet kunt? Zangers zonder stem staan voor gek in Idols of 
vergelijkbare programma’s. Mensen zonder handen verkopen met de 
voet geschilderde kaarten. 
 
Zodra de bal erin ligt of een record is gebroken, barsten sporters in 
een bezeten vreugde uit. Voetballers bespringen elkaar als geile 
bavianen en de helden op het ereschavotje zwaaien met hun 
bloemen, als een kleuter met zijn tekening. Tegenover elke winnaar  
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staan massa’s verliezers. Mislukken neemt epidemische vormen aan. 
En elke mislukking is een scherf van het zelfvertrouwen, elke 
medailleloze wedstrijd een dreun op de moraal. Om te voorkomen 
dat de natie demoraliseert, zijn de afdelingen, klassen en divisies 
uitgevonden. Wie in de tweede klasse het onderspit delft, kan in de 
derde klasse tot kampioen worden uitgeroepen. Zo is bijna iedere 
sporter verliezer en winnaar tegelijkertijd. Als sukkel kun je van je 
medesukkels winnen, als mislukkeling van een nog grotere 
mislukkeling. Op de Paralympics spelen eenbenigen tegen 
eenbenigen, mongolen tegen mongolen en blinden tegen mensen die 
niet kunnen zien. Zo kan iedereen een medaille bemachtigen. Maar 
de waarde van een medaille zit ‘m er nu juist in dat er maar weinigen 
zijn die zoiets moois aan de muur mogen hangen. Als iedereen een 
beker wint, ben je niet op het sportveld, maar op een kleuterpartijtje.  
 
Een eeuw geleden bestond lichamelijke oefening nog niet. Niet de 
sportscholen maar de kerken zaten vol. Sport was iets van lang 
geleden, van de oude Grieken. Dat sport na twintig eeuwen weer tot 
leven werd gewekt had te maken met de opkomst van de dienstplicht 
(kanonnenvlees moet mals zijn), maar ook met hooggestemde 
idealen. Met behulp van Körperkultur hoopten naaktlopers en 
esperantisten via het lichaam de wereld te verbeteren. Die onschuld 
is allang verloren. Homo ludens is verworden tot homo adidas. Sport 
is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de 
machines ons uit handen nemen, des te harder we zweten op het 
sportveld. Trainen moeten we. Waar machines van slijten heten 
spieren daardoor gestaald te worden. We leven in het tijdperk van de 
spier. Het is een zot tijdperk. Een mens die prat gaat op zijn spieren is 
als een olifant die met zijn slurf pronkt, een giraf die strijdt om de 
langste nek.    
 
Het ongezonde van de sport blijkt uit de vele blessures en doden van 
de beoefenaars. In Nederland vallen elk jaar 150 mensen dood neer  
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tijdens het sporten. Wij tellen 2,5 miljoen blessures per jaar. Bertolt 
Brecht: “Gezondheid eindigt, waar topsport begint.” Agressie wordt 
door sport opgewekt. Je trapt tegen een bal en er gieren hormonen 
door je lichaam, waardoor je nog agressiever wordt. Lucht geven aan 
woede is hetzelfde als benzine voor brand.  
 
Sport heeft weinig vrede en veel oorlog voortgebracht. Aan de wieg 
van de sport staat de soldaat, aan de wieg van de soldaat de sport. 
Tijdens de bloedige Slag aan de Somme in 1916 (in totaal 1.300.000 
gesneuvelde militairen) gaf kapitein Neville zijn compagnie de 
opdracht om de loopgraaf op de Duitsers twee kilometer verderop al 
voetballend te willen veroveren. In het niemandsland, de 
gevechtsstrook tussen de vijandelijke loopgraven, was de vijand een 
gemakkelijke prooi. Kapitein Neville en zijn mannen schrijven 
geschiedenis op het stukje front waar zij ten strijde trekken, 
voetbalgeschiedenis welteverstaan. Om zijn mannen af te leiden van 
de gruwelijkheden in de Eerste Wereldoorlog waar ze door heen 
moeten rennen, deelt de 21-jarige kapitein een paar voetballen aan 
hen uit. Degene die de bal als eerste in een Duitse loopgraaf jast, kan 
op een prijs rekenen. Het zou een zware wedstrijd worden. De 
Engelse sleep-, schaar- en passeerbewegingen halen weinig uit. De 
Duitsers schieten op hun beurt alles raak. Honderden jongens van het 
Surrey-bataljon vallen. Schwalbes blijven achterwege. 
 
Neville’s lichaam wordt twee dagen later uit het Duitse prikkeldraad 
gevist. Er zit een kogelgat in zijn hoofd; de macabere derde helft is 
hem dus gelukkig bespaard gebleven. Een stukje verder ligt een 
voetbal. Tussen bloed en modder is nog net de tekst te lezen die een 
Engelse soldaat er voor de aanval op had geschreven: ‘NO REFFEREE’. 
Ten hemel schreiend maakt de symfonische band IQ dit hoorbaar 
(https://www.youtube.com/watch?v=Cd8JOm0VpZ8): 
 
Jur Wijsman 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8JOm0VpZ8
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Elke dinsdag, 19.30: trainen, bij De Stip. 
Zaterdag 7 januari, 10.00: toernooi om zaalvoetbalkampioenschap 
KNVB-districten Zuid 1 en 2 in Bladel (zie elders in dit blad). 
Zaterdag 7 januari, 20.00: nieuwjaarsreceptie en start van ‘onze’ 
nieuwe COVS-vereniging in De Stip. 
13, 14 en 15 januari: technisch weekend in Helvoirt. 
Donderdag 9 februari, 19.30: Algemene Ledenvergadering, inclusief 
bestuursverkiezing. 
 
Zie ook: covseindhoven.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  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, Eric Warners, Lennart                        
    Geertsen en Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, André Werrelmann                                  
              en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Bas van Rijen (BA) 

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

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 
T. 040 – 20 26 932 of
E. info@covseindhoven.nl
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