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  48e JAARGANG, NUMMER 1 – FEBRUARI 2023 

 We zijn (weer) begonnen

Het heeft even geduurd, maar hier is ie 
dan: het eerste nummer van De Scheidsrechter, het  clubblad 
van en voor Scheidsrechtersvereniging  Brabant-Zuidoost.    

ls het aan ons ligt, zullen er nog vele jaren met veel  edities 
volgen. Er gebeurt genoeg in en om de velden,  inclusief die 
van VV Bladel en bij De Stip. Bovendien zijn er  ook leden van 
onze club die het nodige te vertellen  hebben en dat zal ook 
in deze eersteling het geval zijn.  

De Scheidsrechter, dit clubblad dus, is en blijft er voor en  
door scheidsrechters. 

 Heb je wat te melden of op te merken, of heb je een tip,              
neem contact met ons op. Hoe? Door vóór 7 april een  mail 
te sturen naar redactie@svbrabantzuidoost.nl. 
Elke inzending is  welkom. 

            De hoofdredactie. 

mailto:redactie@svbrabantzuidoost.nl
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Van de voorzitters 

De fusie is voltooid. Vanaf 1 januari gaan we verder als 
Scheidrechtersvereniging Brabant-Zuidoost. Er zullen dingen 
veranderen, maar gelukkig blijft ook veel bij het oude. Het is 
belangrijk dat we de naamsbekendheid in de regio gaan vergroten. 
Daar gaan we de komende tijd aan werken via dit clubblad, maar ook 
via (Social) Media. 

Op 9 februari was de eerste ALV van Scheidsrechtersvereniging 
Brabant- Zuidoost in De Stip. Hier waren vele leden aanwezig. Tijdens 
de vergadering zijn er door de aanwezigen scherpe vragen gesteld, 
nuttige opmerkingen gemaakt en enkele voorstellen gedaan. Het 
bestuur gaat daar mee aan de slag.  

Tijdens de ALV zijn wij, Jeroen Quinten en Daniël Jansen, samen 
benoemd tot voorzitters. Luuk Hendrix neemt de taak als 
penningmeester op zich en Bas van Rijen wordt de secretaris. 
Daarnaast zijn Lennart Geertsen, André Werrelmann en Kylian 
Walthuis benoemd tot algemeen bestuursleden. 

Binnen het bestuur zullen de taken verdeeld worden en gaan we aan 
de slag met het opzetten van diverse commissies. Hoe deze exact 
eruit gaan zien, wordt de komende tijd duidelijk. We houden jullie  
op de hoogte. We willen vooral activiteiten voor en door jullie 
faciliteren. Daarom is alle hulp welkom, incidenteel of structureel. 
Heb je interesse om te participeren in een commissie? Laat het 
weten. Elke commissie zal een bestuurslid als contactpersoon hebben 
zodat er directe korte lijnen naar het bestuur zijn. 

De activiteitenkalender is op de ALV al ter sprake gekomen. Er is een 
jaarplanning gemaakt (data liggen nog niet vast) en de activiteiten  
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komen op de site (www.svbrabantzuidoost.nl) en in dit clubblad te 
staan.  

Voor de naam van het clubblad zijn in totaal 37 reacties (sommige 
leden hebben meerdere namen ingezonden) binnen gekomen. 
Hieruit hebben we, samen met de redactie, een keuze gemaakt. De 
Scheidsrechter werd veruit het meeste genoemd. Meer over de ALV 
lees je in het verslag verderop van Hans Janssen en op onze site. 

De lente staat voor de deur. Alle teams gaan zich opmaken voor het 
slot van de competitie. De prijzen worden de komende maanden 
verdeeld. Ook voor de scheidsrechters komen de mooie wedstrijden 
er aan. Wat komt er voor de clubs op het spel te staan, handhaven, 
degradatie, promotie of de nacompetitie? Zeker met de versterkte 
degradatie zijn er nog meer wedstrijden die er toe doen. Bereid je 
goed voor op je wedstrijd. Want jouw beslissing kan best eens 
belangrijk zijn. Geniet van de mooie sportmomenten. 

Met sportieve groet, Daniël Jansen en Jeroen Quinten 
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Langs de velden 

De competitie in de Eredivisie is al meer dan halverwege en voor drie 
trainers is het seizoen reeds voorbij. Bij dat soort situaties vraag ik 
mezelf altijd af of zo’n ontslag of voortijdig vertrek nodig was 
geweest of lag het aan de spelersgroep die deze trainer tot zijn 
beschikking heeft? Een speler strijkt miljoenen op, terwijl een trainer 
het met een lager basissalaris moet doen, al zullen er ook wel 
afspraken zijn waardoor ze meer kunnen verdienen. De 
spelerssalarissen zijn dus hoog, maar leveren ze ook een prestatie die 
hierbij hoort? Nee dus. Zou het eens geen tijd worden om deze 
salarissen aan te passen en spelers te laten betalen naar prestatie? Ik 
weet het, het is een utopie, maar toch. 

In de Eredivisie wordt het spannend wie er kampioen gaat worden. 
De drie grote - Ajax, Feyenoord en PSV - doen hun best om het te 
worden, maar ze worden bij tijd en wijle beconcurreerd door AZ en 
FC Twente. ‘Kleintjes’ zoals Sparta, FC Utrecht en Heerenveen volgen 
op afstand en zullen het uiteraard niet worden, maar ze zorgen wel 
voor tegengas. Eindelijk weer eens een competitie die tot de laatste 
competitiedag in mei spannend blijft. Smullen maar. 

Kampioen worden is belangrijk om de Champions League te bereiken. 
Ondertussen ligt een nieuw plan voor de omstreden Super League 
klaar, maar dat wordt al geboycot. Er loopt een rechtszaak van zowel 
de UEFA als de FIFA tegen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus. 
Het zijn deze grote clubs die, met A22 Sports Management, afstand 
willen nemen van de Champions League en die een eigen gesloten 
competitie willen beginnen. Aan deze competitie zouden zestig tot 
tachtig clubs kunnen meedoen. Door prestaties in eigen land zouden 
ze hun plek moeten verdienen en minstens veertien duels spelen.  
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Ik kan begrijpen dat de bonden hier op tegen zijn. Ze dreigen een 
hoop inkomsten te missen en ze zullen invloed verliezen op de 
Europese clubs en landelijke bonden. Bovendien loopt hun plan voor 
de opzet van een nieuwe Europa League in 2024 misschien ook wel 
gevaar. In 2019 is er al eens een poging gedaan die afgewezen is. 
Laten we hopen dat er niet al te veel supercompetities komen wat 
immers extra belasting geeft voor zowel clubs als spelers. 

Het is niet voor het eerst, maar ik wil toch kwijt dat het 
scheidsrechterskorps achteruit gaat en dat steeds meer arbiters op 
hun èigen manier gaan fluiten, op basis van eigen regels. Dit 
bevordert het spel en de waardering voor scheidsrechters zeer zeker 
niet. Vooral onze trots Danny Makkelie is niet meer de man die alles 
in de hand heeft, is mijn mening. Het lijkt alsof ook Bas Nijhuis 
nauwelijks tot de orde wordt geroepen. Waar gaat het naar toe? Een 
cursus zelfreflectie zou hier eens op zijn plaats zijn.  

Over spelregels gesproken: ik vraag me wel eens af of daar nog wel 
aan wordt gesleuteld bij verenigingen. De tijden van vroeger zullen 
niet meer terugkeren waar spelregelwedstrijden hoogtij vierden en 
onderlinge wedstrijden werden gehouden. Bij jeugd en senioren, 
inclusief uitleg bij verenigingen. Ligt hier niet een taak voor de 
scheidsrechtersverenigingen in het land? De landelijke COVS zou hier 
een grote rol in kunnen spelen. Gelukkig staat het ook op de agenda 
van onze nieuwe vereniging. 

Tot een volgende keer. 

De mol 
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De wedstrijd waar ik was (78) 

We schrijven 30 april 1989. Koninginnedag. Op het hobbel de hobbel-
veld van Olympia Boys in Ommel stond de beslissingswedstrijd om 
het kampioenschap van de derde klasse Brabantse Voetbal Bond, de 
BVB, op het programma. Er was toen nog verschil tussen de BVB en 
de ‘grote’ KNVB, alhoewel ook de BVB natuurlijk onder de vlag van de 
KNVB speelde. 

Hoe dan ook, Pusphaira en SVSH (Sport Vereniging Someren-Heide) 
waren na 22 competitieduels beide op de eerste plaats geëindigd. En 
dus moest een beslissingswedstrijd uitmaken wie zich tot kampioen 
mocht kronen. Het mooie was dat het echt alleen nog maar om de 
sportieve eer ging. Want de regels waren toen zo dat alleen de 
periodekampioenen voor promotie konden spelen, dus niet de 
nummer twee of zo. En laat nou net Pusphaira twee periodetitels op 
zak hebben en SVSH eentje. Dus ‘we’ waren beide al zeker van 
promotie. 

Voor Pusphaira zou het de eerste kampioenstitel na 22 jaar zijn. Al 
die jaren dobberden de studenten in de onderste regionen van de 
laagste klasse. En in het jaar dat het 20-jarig bestaan werd gevierd 
(1985) was de club zelfs bijna opgeheven. Er waren toen nog maar 37 
leden en de ALV had besloten ermee te stoppen als er minder dan 35 
leden waren. 

Maar zie daar, Pusphaira kroop uit een diep dal. Er kwamen veel 
nieuwe en - niet onbelangrijk - talentvolle spelers bij de club, de 
organisatie werd beter gestroomlijnd, commissies werden ingesteld 
en de banden met het Studenten Sportcentrum van de TU/e werden 
verbeterd. Pusphaira telde weer mee. 
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SVSH wond er in de regionale media geen doekjes om. De studenten 
voetbalden wel aardig, zo vond hun trainer, en waren technisch 
vaardig, maar men vond zich zelf toch wel de tornhoge favoriet. Dat 
werd overigens niet op een naar Pusphaira toe neerbuigende toon 
verwoord, maar het wekte binnen het studententeam toch wel enige 
wrevel op dat men bij voorbaat eigenlijk al kansloos werd geacht. 

Aldus was de grote dag daar. Een dikke vierhonderd toeschouwers 
omzoomden het veld, of althans wat daar nog voor door moest gaan. 
Het bestuur van Olympia Boys was weliswaar zeer vereerd dat beide 
clubs hun veld hadden uitgekozen voor het spelen van de 
beslissingswedstrijd. Echter, men had dit niet meteen juichend 
begroet want het veld was al min of meer geprepareerd voor de 
aanstaande renovatie en er was de laatste weken weinig onderhoud 
meer verricht. 

Maar vooruit, er stonden lijnen en twee doelen op, dus er kon 
worden gevoetbald. En gevoetbald werd er. Nou en of. Het spel 
golfde heen en weer met dan weer SVSH en dan weer Pusphaira als 
bovenliggend team. SVSH kwam op voorsprong en het duurde tot 
halverwege de tweede helft alvorens Pusphaira de 1-1 wist te scoren, 
wat ook de eindstand was. Verlengen dus. 

In die adembenemende en bloedstollende extra 30 minuten kwam 
Pusphaira al meteen op voorsprong. Ondanks dat SVSH met man en 
macht aandrong op de gelijkmaker, sleepten de studenten de 2-1 
erdoorheen. Pusphaira kampioen! 

Het is met enige weemoed dat ik nog aan die gedenkwaardige, 
zonovergoten dag terugdenk. Als trainer van Pusphaira natuurlijk met 
blijdschap vanwege het kampioenschap. Maar ook met verdriet, 
want inmiddels zijn al drie spelers van dat kampioensteam overleden. 
Een zelfs op 21-jarige leeftijd, amper zeven maanden na die   
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wedstrijd. Zo gaat het soms in het leven, onvoorspelbaar als het soms 
is. Want ook de aanvoerder (49) en de legendarische doelman (56) 
uit die jaren zijn inmiddels niet meer onder ons. 

Het 
kampioensteam 
van Pusphaira met 
rechts, knielend op 
de voorgrond 
toenmalig coach Jos 
Halmans. 

Tekst en foto: Jos 
Halmans. 
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Technisch weekend: wat een duiventil 

PSV heeft Guus Til, maar het technisch weekend in januari leek wel 
een duiventil. Elf leden hadden zich ervoor ingeschreven, maar niet 
iedereen was er, om uiteenlopende redenen, van begin tot eind bij. 
Jammer voor het  programma en wellicht een leermoment voor de  
editie in 2024. Eventueel wordt dan rekening gehouden met wat de 
deelnemers aan ideeën en zo hebben doorgegeven aan het bestuur. 

De laatste keer dat we voor ons trainingskamp de spreekwoordelijke 
tenten opsloegen in De Gulbergen was in 2020, kort voordat corona 
zoveel ellende veroorzaakte. Het horeca- en congrescomplex waar 
we elk jaar te gast zijn, is sindsdien in een ander jasje gestoken. En 
dat werden de collega’s die zich die vrijdagavond meldden, ook. Door 
de nieuwe club die door de fusie is ontstaan, leek het bestuur het een 
goed idee om met een compleet nieuwe outfit voor de dag te komen. 
Verder was veel hetzelfde gebleven: de prima trainingen onder 
leiding van Hans bij die andere gastheer (RKDVC), het gevarieerde 
ontbijt, het smakelijke diner (al viel er niet veel te kiezen), de 
wandeling door de Drunense natuur, de overwegend nette kamers 
en de verwachte spelregeldiscussies. 

Interessant waren de gastoptredens, van oud-PSV-talent en huidig 
trainer Cemal (zeg maar ‘Smally’) Yilmaz, maar vooral van Michael 
Eijgelsheim. Mooi hoe die laatste met ons een lastige wedstrijd 
besprak die hij had gefloten. Eén van zijn tips: ‘Rust brengt rust’. 
Yilmaz gaf ons ook een suggestie mee: ‘Goede ogen en minder goede 
oren’. Misschien wel leukste onderdeel was de pubquiz. Petje af voor 
de organisatoren (Luuk en Joris). Op naar de volgende editie! Met 
hopelijk meer deelnemers. 

Tekst: Hans Janssen 
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De wisselplek 
 

Een ‘nieuw’ 
clubblad, een 
nieuwe rubriek. Heb 
je wat in de 
aanbieding, wil je 
wat ruilen, 
weggeven of 
verkopen, dan kan 
dat via deze rubriek. 
Stuur een mail naar 
het adres van de  
redactie.  
 

******************************************************** 
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Eerste ledenvergadering SVBZO lange zit 

Twee voorzitters voor de prijs eh functie van één, een forse verlaging 
van de contributie voor de leden van de vroegere afdeling Eindhoven 
van de COVS, meer activiteiten voor alle leden van de nieuwe 
Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost (SVBZO) en een goed 
gevulde kas. Het leek 9 februari wel de goed nieuws show in De Stip 
waar SVBZO’s eerste algemene ledenvergadering plaatsvond.  

Ongeveer veertig personen, onder wie de echtgenotes van twee 
leden, waren hiervoor naar ons clubhuis afgereisd. Ze 
vertegenwoordigden beide voormalige COVS-afdelingen, die van 
Eindhoven en Valkenswaard dus. Het werd soms een emotionele 
avond voor een aantal leden vanwege onderscheidingen die werden 
uitgereikt en de woorden die hieruit voortvloeiden. Maar ook 
vanwege discussies over een aantal heikele zaken. 

Zoals over de duobaan die de voorzitters Jeroen Quinten en Daniël 
Jansen het komend jaar op hun schouders gaan nemen. Werkt dat 
wel in de praktijk en worden er taken verdeeld, waren wat vragen die 
vanuit de vergadering werden gesteld. Daniël: “We willen een hele 
goede start maken.” Jeroen: “We willen met zijn tweeën de kar 
trekken.” Uiteindelijk konden de aanwezigen wel instemmen met 
deze constructie, zij het met de toevoeging dat het bestuur nog met 
een functieomschrijving komt. 

Je kunt het ook van een andere kant bekijken, zoals Arthur Smits 
deed. Hij was als afgevaardigde van het landelijke COVS-bestuur 
helemaal vanuit Zeeuws-Vlaanderen overgekomen om een aantal 
jubilarissen en leden van verdiensten toe te spreken. Smits noemde 
de aanwezigheid van twee voorzitters een ‘unieke situatie’ en riep 
iedereen op het nieuwe bestuur te steunen: “Het is heel fijn dat  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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Eindhoven en Valkenswaard samen doorgaan al is alle begin moeilijk. 
Heel veel succes en behoud het plezier in het fluiten.” 
 
Smits zei dit op het eind van een lange, maar verre van saaie avond. 
Er stond dan ook veel op de agenda. Natuurlijk vaste punten als de 
jaarverslagen van de twee secretarissen en penningmeesters en van 
de diverse commissies (met onder meer geen dus goed nieuws van 
de commissie molestatie en tuchtzaken), maar ook de vaststelling 
van het nieuwe huishoudelijke reglement en uiteraard de 
bestuursverkiezing. Nog tijdens de vergadering kon de vierkoppige 
interim-leiding met drie mannen worden aangevuld zodat uiteindelijk 
een compleet bestuur van zeven personen achter de tafel plaats kon 
nemen. Het meeste applaus leek te zijn weggelegd voor Kylian, het 
veruit jongste bestuurslid. Uiteraard werden alle vertrekkende 
(bestuurs)leden bedankt voor hun inzet, met daarbij de aantekening 
dat dat later nog op ‘uitgebreide’ wijze zal worden overgedaan.  
 
Over het clubblad werden ook wat noten gekraakt en dan met name 
de naam. Om een lang dispuut samen te vatten: alle leden zou via de 
mail gevraagd worden mee te denken over een nieuwe naam.  
 
Interessant was ook de discussie die ontstond over het betalen van 
de contributie door leden van verdienste. Voor ‘Valkenswaard’ was 
dat gebruikelijk; voor deze categorie leden in Eindhoven is dat nieuw. 
Door de fusie wordt namelijk voor SVBZO één lijn getrokken. Het 
besluit viel bij een enkeling zwaar, al is het misschien een pleister op 
de wonde dat de hoogte van de contributie is vastgesteld op 40 euro 
en dat is veel lager dan ‘Eindhoven’ gewend was. Een ander nam het 
wat luchtiger op: dan had ie maar geen lid van verdienste moeten 
worden, liet hij zich ontvallen. 
 
Nog wat nieuws voor de voormalige Eindhovense achterban: COVS  
Valkenswaard roept jaarlijks iemand uit tot verenigingslid van het  
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jaar. De SVBZO zet deze lijn voort, zodat we elk jaar iemand kunnen 
belonen die waarde voor onze club heeft gehad. Op de 
activiteitenkalender is er voor ‘Valkenswaard’ de paas- en kerstbingo 
bijgekomen. Zo probeert het bestuur met iedereen rekening te 
houden in de hoop dat de opkomst beter wordt.  
 
Lid van verdienste, we hebben er in één avond drie bijgekregen: Hans 
Moonen, Paul Janssen en Tjeu Steijvers. Hans werd verrast dat ineens 
zijn vrouw, zoon, dochter en schoondochter opdoken. Volgens Jeroen 
heeft hij een ‘gruwelijke hekel’ aan complimenten, maar ze zijn op 
zijn plaats voor de man die bijna achttien jaar lid is en al vijftien jaar 
(in Eindhoven) de trainingen verzorgt. Trainingen waar wat Hans 
betreft ‘best meer mensen mogen komen.’ Paul en Tjeu kregen lof 
voor onder meer hun jarenlange inzet voor het bestuur en/of 
commissies van ‘Valkenswaard’. De vrouw van Paul, Marie-Louise, 
werd hierbij eveneens betrokken: het bestuur werd altijd warm 
ontvangen bij dit paar thuis. 
 
Dezelfde avond werden nog tien leden gehuldigd, al konden helaas 
niet alle jubilarissen (wegens overmacht) aanwezig zijn. We zetten ze 
op een rij: Ad Bierens (25 jaar lid van de COVS), Henk van Bekkum, 
Frans Booy Lieuwes, Dirk Hazelhof, Peter Houdijk, Willem 
Nuwenhoud (over hem meer elders in dit blad), Janus van Rijzingen 
(allen 40), Theo Bisschops, Christ van de Donk en Toon Hendriks (50). 
Een aantal van hen heeft eerder al onder meer een Koninklijke 
Onderscheiding, een bondsspeld, een vrijwilligerspenning en/of een 
andere onderscheiding gekregen. Een enkeling zou bij wijze van 
spreken inmiddels twee kragen vol kunnen hangen met ereblijken. 
 
Toon maakte van de gelegenheid gebruik om ondanks alle negatieve  
uitwassen op de velden zo lang mogelijk te blijven fluiten. Hoe oud je 
ook bent: “Het is skôn.” Bovendien stipte hij het belang van de COVS 
aan. En daar kon iedereen zich in vinden. 
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Eregalerij SV Brabant-Zuidoost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zes van de clubleden die tijdens de ALV in de bloemetjes werden 
gezet. Van links boven naar rechts onder: Henk van Bekkum, Paul 
Janssen, Toon Hendriks, Theo Bisschops, Frans Booy Lieuwes en Tjeu 
Steijvers. Willem Nuwenhoud werd ook gehuldigd, zijn foto staat bij 
artikel over hem.  
 
 
Foto’s: Christ van de Donk. 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
Ik kom weer terug 
Ik kom weer thuis 
Ik mis het Nederland van Johan Cruijff 
Op elke plek waar ik de weg niet ken 
Mis ik moeten staan in een te volle tram 
Zoek al te lang naar geluk 
Maar voelt toch anders zonder grijze lucht 
Het is niet perfect 
Misschien verre van 
Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland 
 
Zet het morgen in de krant 
Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam 
 
(…) 
 
Ik kom weer terug 
Ik kom weer thuis 
Ik mis de buren in m'n achtertuin 
Ik mis naar school gaan met een Eastpak tas 
En ik mis hoe Nederland van Peter was 
Ben al zo ver weg geweest 
Maar zonder grachten, voelt het zomaar leeg 
Het is niet perfect 
Misschien verre van 
Maar ik kom ooit weer thuis in Nederland 
 
Ik Kom Weer Thuis is een cover van P. Diddy en Skylar Grey. Tekst en muziek zijn van Isabel Ushèr, die 
al verscheidene variaties heeft bedacht. Dit is de lofzang op ons land, eerder beschreef ze dat ze nooit 
meer weg wilde uit Amsterdam en Rotterdam. Oordeel zelf: 
https://www.youtube.com/watch?v=gqZpJDrq7HA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqZpJDrq7HA
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De vijfhonderd toch in zicht voor Willem 
 
Het moet veel leden rauw op het dak zijn gevallen toen Jeroen 
Quinten tijdens de algemene ledenvergadering vertelde dat Willem 
Nuwenhoud longkanker heeft. Het moment waarop was extra wrang, 
want een van onze twee voorzitters zei dat tijdens de huldiging 
vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de COVS.  
 
Een mijlpaal voor een man, die zich binnen Oirschot Vooruit al 
jarenlang inzet voor verenigingsscheidsrechters. “Zo heb je Michael 
Eijgelsheim met mij meegestuurd naar de wekelijkse trainingen, 
omdat jij zijn talent zag”, memoreerde Jeroen. 
 
Hij vertelde dus ook dat de 63-jarige Willem een moeilijke periode 
doormaakt sinds eind december vorig jaar bij hem de diagnose 
longkanker was vastgesteld. “Heel veel respect dat je toch naar de 
jaarvergadering bent gekomen”, stelde Jeroen terecht vast. Hij 
voegde eraan toe dat ons lid uit Oirschot door bloedbank Sanquin is 
gevraagd en bereid gevonden om mee te werken een speciaal 
programma op ESPN met Thijs Slegers als hoofdgast. De reden zal bij 
onze lezers onderhand wel bekend zijn, maar toch: de oud-
voetbaljournalist van onder meer De Telegraaf en Voetbal 
International en huidig perschef van PSV heeft acute leukemie. 
 
Slegers’ toestand is zodanig dat hij niet meer geholpen kan worden. 
En dus dacht ie dan hoop ik anderen te kunnen helpen door mensen 
op te roepen zich als bloed- of bloedplasmadonor aan te melden. Hij 
had nooit durven dromen dat zijn verzoek zich als een soort van 
bloedvlek over ons land zou verspreiden. Gestimuleerd door het 
dappere optreden van Slegers lieten duizenden mensen zich 
overhalen om contact op te nemen met Sanquin. 
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Ook tot groot plezier van Willem, die tot voor kort vaste gast was bij 
de bloedbank en dus weet hoe belangrijk en levensreddend het kan 
zijn om bloed te geven. Zo heeft hij direct zelfs slachtoffers van de 
brand in café de Hemel in Volendam (op nieuwjaarsdag 2001) bij 
kunnen staan door als plasmadonor extra donaties te doen. In het 
interview met hem dat in het gedenkwaardige programma rond Thijs 
werd uitgezonden, legde Willem uit hoe het ooit begonnen was: 
“Mijn broertje overleed op achtjarige leeftijd aan leukemie en mij 
vader aan kanker.” En nu is bij hem kanker ontdekt. Willem: ”Mijn 
hele wereld stond op zijn kop, maar ik ben een heel positief, 
strijdbaar persoon. Bovendien weet ik dat mijn vrouw Jeanine en 
kinderen me er doorheen willen en zullen slepen.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem gehuldigd tijdens 
de ALV voor zijn 40-jarig 
lidmaatschap van de 
COVS. 
 
 
 
 
Foto: Christ van de Donk. 
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Eén van de negatieve gevolgen van de kanker die bij hem was 
ontdekt, is het feit dat hij noodgedwongen een punt moest zetten 
achter zijn passie: bloed(plasma) doneren. Willem: “Bloed geven kost 
je hooguit een paar uur per jaar, terwijl je daarmee misschien wel 
een mensenleven redt.” Dat er een eind aan kwam was des te 
pijnlijker, omdat hij 490 maal bloed dan wel bloedplasma heeft 
gegeven. Willem: “Ik had zo graag de vijfhonderd willen halen, maar 
dat  kan nu niet meer.” 
 
Groot was dan ook zijn verbazing dat tijdens het gesprek met ESPN 
ineens dochter Laura ten tonele verscheen en hem verraste met de 
mededeling dat zij het stokje gaat overnemen en bloed gaat geven. 
“Dit zag ik niet aankomen”, reageerde de zichtbaar ontroerde 
Willem, die er tegen ons nog aan toevoegde dat ook zijn zoon Rens 
en diens vriendin Saskia zich als donor hebben opgegeven. 
 
Het gezin was te gast in het Philips Stadion in Eindhoven waar op 13 
februari ‘Bloedverwanten voor Thijs’ werd uitgezonden. Te midden 
van de meest uiteenlopende gasten: van huidige en voormalige 
collega’s van Thijs tot heel veel mensen uit de PSV-familie. De 
(voormalige) voetballers Andy van der Meijde, Wesley Sneijder en 
Zlatan Ibrahimovic deden eveneens een duit in het zakje. ‘Zelfs’ voor 
hen werd het even te veel.  
 
Willem vond het een eer dat hij erbij mocht zijn: “Het gaat me na aan 
het hart hoe strijdbaar Thijs is. Petje af!” Maar ons lid van verdienste 
zal evenmin bij de pakken neer gaan zitten, al beseft hij dat hem 
zware chemo- en bestralingskuren wachten. Vanaf deze plek wenst 
de redactie hem en zijn naasten veel sterkte. 
 
Kijk terug: https://www.youtube.com/watch?v=hELC8g-De7o 
 
Tekst: Hans Janssen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hELC8g-De7o
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It is what it is there’s nothing you can do about it 
Fot God’sake look after our people 
Torn between there and here                                  
                         

Lid op stuk 
 
“Een goeden middag Ruud Hak. Ik lees, dat je van de Drechtsteden 
bent en beheerder bent van de portefeuille scheidsrechterszaken. Ik 
ben lid van de SV Brabant-Zuidoost, de kersverse fusievereniging van 
Eindhoven en Valkenswaard. Sinds kort woonachtig in Dordt.  Als 
scheids ben ik een veteraan en actief op zaterdag en 
zondag in groep G. Ik weet niet, of jij de aanstellingen 
doet voor de verenigingen bij oefenwedstrijden. Zo ja, 
dan, stel ik me beschikbaar.” 
  
“Ik regel idd de aanstellingen voor de oefenduels die 
worden aangevraagd door de 34 verenigingen die 
donateur lid zijn bij de SVD. Jij kan natuurlijk ook lid 
worden van de SVD en voor €40/jaar kan je dan ook 
deelnemen aan de wekelijkse trainingen elke woensdagavond op het 
kunstgrasveld van ASWH/HI Ambacht. Hoor graag.” 
 
 
“Dank je, Ruud, voor de uitnodiging. Ik ben pas 47 jaar lid van de 
COVS Eindhoven en dat wil ik zo houden. Sinds 1 januari SV Brabant-
Zuidoost. Trainen doe ik al jarenlang voor mezelf, twee keer per week 
en zaterdag en zondag flierefluitend op de groene wei. Conditie is 
nog goed genoeg om de wedstrijd op gepaste afstand te volgen. 
Uiteraard trek ik de diagonaal niet meer door. Slim fluiten op zijn 
cruijffiaans, beter een pasje opzij dan rechtdoor. Ik waardeer het, 
wanneer je me nu en dan wilt aanstellen. Ik wil wel ondersteunend 
lid worden.” 
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“Wij hebben één vorm van lidmaatschap, ongeacht nog actief, 
ondersteunend, 65+ etc. enz. ad €40/jaar. Als actief lid kan je dan 
gebruik maken van de wekelijkse training, douches, clubavond en 
meedoen aan activiteiten zoals kaartavondjes, trainingskamp 
(weliswaar met een eigen bijdrage) en eens per zoveel jaar is er de 
mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief een volledig 
nieuw SVD-tenue aan te schaffen. De oefenduels die jij namens de 
SVD zou fluiten leveren je de met de clubs afgesproken vergoeding 
van € 25/wedstrijd op. Dus 2 wedstrijdjes fluiten en je hebt het 
lidmaatschap er al uit. Als je dat wilt, dan ben je hartelijk welkom als 
nieuw lid van onze vereniging en zullen we je een aanmeldformulier 
toesturen. Wil je dat niet, even goede vrienden natuurlijk.” 
 
“Van een gelijk pak, Ruud. Geef me dit weekend de vuurdoop. 
Tenslotte zit ik hier in de bijbelbelt. Voor jou de vraag, of je naar je 
centen kunt fluiten. Hoewel jij niet meer met je oefenfluitje speelt. Ik 
kom er nog op terug. Ben nu gaatjes aan het vullen. En praatjes 
vullen geen gaatjes.” 
  
“Voor aanstaande zaterdag is alles reeds bezet.” 
 
“Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Zondag, ondanks de Dag 
des Heeren, ben ik ook bereidwillig. En mocht iemand een uitglijder 
maken… De een zijn dood, de ander zijn fluit. Een geenszins 
onbekend verschijnsel in de fluitspelerij. Maak me nu op voor de 
overwinning van mijn helden van FC Eindhoven om NAC te nekken.”  
 
“Belofte maakt schuld. En van schuld willen we af. Uit het Onze 
Vader: "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren." Hoe nobel om je eventuele schuldenaren te vergeven. 
Mijn schuld naar jou is een peulenschil. Ik heb beloofd terug te 
komen op je hartelijke verwelkoming lid te worden van de 
Drechtsteden. Drechtsteden, dat klinkt chique. Dat klinkt toch heel  
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wat voornamer dan het onpersoonlijke en nietszeggende 
topografische Brabant-Zuidoost, waarbij de misvatting kan ontstaan 
dat het om een samensmelting gaat van Eindhoven met Helmond in 
plaats van met de zuiderlingen van Valkenswaard. Zo sticht je 
verwarring. Helmonsterlijk.” 
 
“Ik veroorloof me de gedachte dat je geen Snelle Jelle bent, omdat je 
de tijd neemt een email te beantwoorden. En gelijk heb je, want goed 
werk heeft tijd nodig. En haastige spoed is zelden goed. Het is mijn 
ongeduld om voor een reactie de pen op te pakken. En mogelijk wil je 
mij niet belachelijk maken dat wij door NAC genekt zijn. En hoe. Ik 
heb er slechte van geslapen vanwege het behaalde negatieve 
wereldrecord. De Bredanaarlingen dwongen in de extra tijd een 
verlenging af. En opnieuw, maar dan in de extra tijd van de 
verlenging ging mijn blauwwitte vlag halfstok. Met mijn kluppie ben 
ik wel wat ellende gewend, maar dit is wrang. En dan ook nog eens 
een scheids, ditmaal niet Dordtenaar Makkelie, Makkelie die ook de 
glazenwasser van ons flatje is, die een zuivere goal op advies van de 
grens afkeurde na een vermeende handsbal, terwijl de speler de bal 
met de borst meenam. Van je collegajes moet je het hebben.”  
  
“Blindelings vertrouwen in je medemens, want je bent bereid mij een 
wedstrijd te geven, terwijl je niet weet, of je naar je centen kunt 
fluiten en je weet ook niet, of ik voor de centen fluit. Dat siert je. En 
bovendien maak je van mij, ongezien, een even goede vriend, 
wanneer ik geen lid word. Wel met de toevoeging, dat ik dan niet 
aangesteld word voor een oefenwedstrijd. Dat is het geloof van voor 
wat hoort wat. Voor niets gaat alleen de zon op. Ga ik Helmond nog 
missen? In ieder geval belde een bestuurslid van Helmond mij 
regelmatig op voor een oefenwedstrijd, terwijl ik nota bene mijn 
lidmaatschap had opgezegd, nadat er helmonsterlijk in mijn 
schoenen was gezeken. Dat is het credo, ik geef wat en verlang niets 
terug. De aansteller als barmhartige Samaritaan. Het harde zakelijke  
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westen tegenover het zachtaardige oosten? We praten immers met 
een zachte gee, dat klinkt op het trommelvlies weldadiger dan de 
schelle westerse gee, alsof er een specht op het vlies hamert.” 
  
“Twee wedstrijdjes fluiten en ik heb het lidmaatschap eruit. Je bent 
een uitstekend sales manager. Je bent een verleidelijke charmeur. Je 
geeft me het gevoel een stommerik te zijn om niet te zwichten voor 
al het moois wat je te bieden hebt. Zelfs tegen korting een 
Drechtsleeds tenue. Wat schuift dat om daarmee reclame te maken? 
Je denkt toch niet, dat ik mijn trainingskostuum met het logo van FC 
Eindhoven in ga ruilen. Hiermee loop ik trots rondje Grote Kerk, wel  
enigszins op mijn hoede voor een Schapenkop, die me op de horens  
wil nemen. Grappig, je opmerking, dat ik voor die 40 euro ook mag 
douchen. Dan heb ik mijn lidmaatschap er al na een douchebeurt uit. 
De spijker op mijn arbitrale kop. Ik ben zo gierig, dat ik de voor- en 
achterkant van een toiletblad bij het vegen gebruik. Een koude 
douche is nu en dan mijn deel in het weekend. En kasteelheer, 
poortwachter, JA Deelder pepert me in, dat ik van gierigheid geen 
ontlasting geef.” 
  
“Je begrijpt een moeilijke keuze, want ik ben geopereerd aan mijn 
geefklieren. In het leven kun je altijd kiezen, totdat je het voor je 
kiezen krijgt en er niets meer te kiezen valt. Het is om gek van te 
worden. Voor jou blijft de vraag, of ik val voor je verleidingsstaf. 
Doettie ut of dooettie ut niet? Poeh, wat een werk. Het is inmiddels 
donker geworden aan de voeten van de Grote Kerk. Je hebt me 
aangespoord tot hard werken. Zal ik... Ja, ik zal te zijner tijd nog 
verklappen, wat erachter steekt. Van een Dordtse Helmonder.” 
 
“Je bent (‘hebt’ mag ook) een carrière als schrijver, verhalenverteller 
of gezellige causeur (er zijn mensen die ‘ouwehoer’ zeggen) 
misgelopen. Het is zoals het is en ik heb minder woorden nodig om je 
nogmaals te vertellen: als je lid wordt van onze vereniging voeg ik je  
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toe aan de mailinglijst voor ‘aanvragen voor arbitrage oefenduels’. En 
anders niet.” 
 
Goh, Ruud, ik schrijf tientallen jaren stukjes voor Arbitraal en nog 
nooit heeft een lezer me laten weten, dat ik een carrière als schrijver 
ben misgelopen. Wat heb ik dan allemaal gemist? Het is wat het is. 
Met andere woorden, er valt niet met je te onderhandelen. Zelfs een 
steekpenning onder de arbitrale zwarte tafel, zal je niet vermurwen. 
Een waar getrouw Drechtstedeling, trots op je kluppie. Je hebt me 
verleid, bevrijd van mijn obsessionele zuinigheid, die geen kastelen 
heeft gebouwd. Ik ben lid geworden van je kluppie. Ik hoor erbij. 
Vrouwlief vroeg of ze ook mag komen douchen? Je laat er geen  
kunstgras over groeien, boter bij de vis met de aanstelling in 
Dubbeldam op dezelfde dag als ik me aangemeld heb. Dan heb ik al 
25 euro terugverdiend. Mooi dat je schrijft, houd de SVD in ere. Dat 
betekent hart voor de Drechtsteedse scheidsen. Dat betekent als gast 
me dankbaar te tonen van Dubbeldamse gastheerschap. Betekent dit 
barmhartig om te gaan met getrokken kaarten?” 
  
“Je laat geen nieuwsgierigheid blijken over wat ik nog te verklappen 
heb. Ik heb een verborgen agenda. Gaandeweg ons schrijfverkeer 
kreeg ik de gedachte het geschrevene als leesvoer te gebruiken voor 
een nieuw stukske voor Arbitraal. Vandaar al die uitweidingen met 
afwegingen. Toestemming vragen is in een vrij schrijvend arbitraal 
land niet nodig. Wel mag je kiezen, of ik je naam mag noemen of dat 
ik je naam onherkenbaar verander.” 
 
“Jur, spreek vrijmoedig over de SVD respectievelijk Ruud Hak, maar 
misbruik de naam nooit.” 
 
“Mooi woord vrijmoedig. De mens kan misbruikt worden, een naam 
niet, want een naam is symboliek. Je kunt een naam wel mooi of lelijk 
vinden. Of er niets van vinden. Als ezel sla ik een bruggetje naar een  
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stukske, verschenen in Arbitraal nummer 6 2022, waarin ik de spot 
drijf met de gekozen naam Brabant-Zuidoost. Je kunt dit vinden op de 
website onder documenten en vervolgens Arbitraal archief. 
Vrijmoedig van hoofdredacteur Hans Janssen om dit te plaatsen, 
want mogelijk, dat de bedenker van de naam zich op de pik getrapt 
voelt. Dat weet je nooit, want de bedenker kan ook glimlachen om de 
spotternij. Ik verwijs ernaar vanwege de titel: Wat zit er in een naam? 
Het grappige is, dat jij ook de spot drijft met je naam door een 
groenteblik met het etiket Hak. Je naam mag ik laten staan voor de 
lezer en ik stuur onze correspondentie op naar Hans Janssen voor het 
tijdrovende redigeerwerk. Een eventuele laatste woord is aan jou.” 
 
En dat nam onze Ruud. Ruud vroeg me voor de schaduwwedstrijd 
van eersteklasser RVVH, zeg maar het niveau van de zwarte sector 
van FC Eindhoven AV: “Wat voor jou indien, als, voor het geval dat?”  
“Liever niet, maar voor… als… ” Mijn twijfelzucht kreeg een Hendrik-
Ido-Ambachtelijke directe: “Dan wel dus. Fijn. Geef ik dat door en 
bedankt weer.”   
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Nick Barrett uit de song Explorers Of The Infinite 
van het album Men Who Climb Moutains uit 2014 van de 
symfonische band Pendragon. 
 
 

 

https://www.covs.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Maart: jeu de boules. 
April: paasbingo. 
Mei: barbecue na een training in Bladel. 
Juni: seizoensafsluiting in Eindhoven, veldvoetbaltoernooi. 
September: seizoensopening, spelregelavond. 
Oktober: bierproefavond, week van de scheidsrechter. 
November: bowlen. 
December: kerstbingo. 
(Data en locaties nog vast te stellen, zie website.) 
 
De nieuwe seniorencommissie is van plan om door het jaar heen 
nieuwe activiteiten te organiseren. 
 
Elke dinsdag, 19.30: trainen, bij De Stip. 
Elke woensdag, 20.00: trainen bij VV Bladella. 
 

Ook dit jaar 
kunnen we 
bier gaan  
proeven, 
proost! 
 

 

 

Houd www.svbrabantzuidoost.nl in de gaten. 
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Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost 
 

 
Kamer van Koophandel  Nummer KVK: 40236533  Eindhoven 
Clubhuis De Stip     Genneper Parken, Bram Venemanlaan       
     5, 5644 HV Eindhoven 
Mailadres                                 info@svbrabantzuidoost.nl 
Website                                         www.svbrabantzuidoost.nl 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter                        Daniël Jansen/Jeroen Quinten                                                              
                                                           voorzitter@svbrabantzuidoost.nl              
Secretaris                           Bas van Rijen       
                                                           secretaris@svbrabantzuidoost.nl 
Penningmeester  Luuk Hendrix  
                                                           penningmeester@svbrabantzuidoost.nl 
 
 
 

 
 
Het nieuwe, voltallige bestuur van SV Brabant-Zuidoost. Van links naar rechts: 
André Werrelmann, Lennart Geertsen, Jeroen Quinten, Luuk Hendrix, Bas van 
Rijen, Daniël Jansen en Kylian Walthuis. Foto: Christ van de Donk. 
 

mailto:info@svbrabantzuidoost.nl
http://www.svbrabantzuidoost.nl/
mailto:voorzitter@svbrabantzuidoost.nl
mailto:secretaris@svbrabantzuidoost.nl
mailto:penningmeester@svbrabantzuidoost.nl
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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!

=

ACCOMMODATIE COVS 
“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
“DE STIP”

Genneper Parken Eindhoven

Voor afspraken:
destip@svbrabantzuidoost.nl 
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CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.
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Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

De Run 5404
5504 DE Veldhoven 

Tel. (040) 251 91 71 
info@vanlaarhovensportprijzen.nl
www.vanlaarhovensportprijzen.nl

Sportp
   van an a tradidid tione

                  van an a m
Mooie

of 
p

in
ww

s p o r t p r i j z e n

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk

info@drukkerijvanlaarhoven.nl
www.drukkerijvanlaarhoven.nl
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