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                        De snelst geseponeerde rode kaart! 
 
      De KNVB heeft er weer een record bij: De snelst geseponeerde 
      kaart van de eeuw. De scheidsrechter in deze was blijkbaar  
      wakker geschrokken van de daad van de speler en was niet geheel  
      bij de les toen hij rood gaf. Een wijze les voor de scheids, wees 
      altijd op je hoede van de eerste tot de laatste minuut. 
 
      Het brengt echter een ander probleem naar voren waar de KNVB 
      de plank volledig misslaat. Een medespeler verwoordde de actie  
      van NIET getroffen collega als matennaaierij. En dat is het ook! 
      Je kunt er nog een hoop kreten op loslaten zoals Voetbal is oorlog 
      etc etc. Maar dat brengt ons bij het probleem dat de speler die 
      een andere speler een kaart aan probeert te smeren onbestraft 
      blijft. Een vorm van spelbederf die dus onbestraft blijft. De 
      Schwalbe wordt ook regelmatig bestraft dus KNVB treedt hier 
      tegenop en straf dus de speler die een ander een kaart probeert 
      aan te smeren. 
 
     Indien je hier niet tegenop treedt, wordt dit algemeen goed en  
     dat kan dan weer voer worden voor onze analisten. Wordt dat 
       programma ook weer gevuld. 
                Dirk Hazelhof 
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
algemeen toezendadres: eindhoven@covs.nl 12e van de volgende 

maand 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 Webadres:eindhoven@covs.nl 
 
  

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

In een unieke bosrijke omgeving, omringt door 21 hectare eigen 
grond en direct grenzend aan Nationaal Park “De Loonse en 

Drunense Duinen” ligt Hotel Guldenberg.  Een unieke locatie, met 
89 hotelkamers en 14 zalen. Perfect voor al uw bijeenkomsten met 

2 tot 200 personen per zaal. 
Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  

 
 
 www.guldenberg.nl  
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Nieuwjaar receptie. 6 januari 2015 
 ‘Namens het bestuur heet ik jullie allemaal van harte welkom op onze 
nieuwjaarreceptie van de COVS Eindhoven.  
Het moment om nog even kort terug te blikken. 2014 was een goed 
verenigingsjaar. Vaste activiteiten als het technisch weekeinde, 
kaartavonden,  jaarafsluiting, spelregelavonden, seniorenbijeenkomsten, 
trainingen enz. verliepen prima. Daarnaast organiseerden we een zeer 
boeiende en drukbezochte seizoens-opening avond met  Danny Makkelie. 
 
Dat we op gebied van respect nog veel moeten doen, mag duidelijk zijn. 
En dat zullen we in 2015 opnieuw doen als dat nodig is. Respect is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal: clubs, spelers, KNVB en zeker 
ook scheidsrechters. Gelukkig hebben we dit jaar geen ernstige zaken in 
onze vereniging mee gemaakt. 
 
Trots is ook zeker het juiste woord als ik denk aan de inzet van onze 
vrijwilligers, jullie zijn het hart van onze vereniging!  hartelijk dank 
daarvoor! Ook de sponsoren wil ik bedanken voor hun financiële 
bijdragen. Zonder hen kunnen wij onze wensen niet altijd realiseren.  
40 jaar Arbitraal extra clubblad waarin 40 jaar Arbitraal centraal werd 
gesteld. Mede hierdoor is er een nieuw voorblad ontstaan en momenteel 
bereiken ons de signalen dat ons clubblad er professioneler uitziet.  Hier 
zijn we erg blij mee! 
 
Onze senioren bijeenkomsten naar aanleiding van de reünie  zijn een 
succes en loopt zoals we dit graag wilden.  
Gelukkig zijn wij ook heel blij met aanmelding van een vrouwelijke 
scheidsrechter Natascha Krijt. Denk dat we hier op een goede manier het 
moeten promoten en ondersteunen! 
 
Wat gaat het jaar 2015 voor ons brengen? Wij zullen trachten het beleid 
van de afgelopen jaren te continueren. Maar wij zullen ook kijken naar de 
ontwikkelingen in Scheidsrechters land en daar zo nodig op inspringen.  
De nieuwe ontwikkeling en indeling van de KNVB! COVS Nederland zal 
hier alert op moeten zijn en initiatief moeten nemen.  
Het blad ”de scheidsrechter” wordt DIGITAAL met ingang van heden!  
Wij zijn druk bezig om een vernieuwde site te bouwen. 
COVS Eindhoven
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Waar ik mij het meest zorgen over maak is dat vooral in de B-categorie 
verenigingen nog te vaak voorvallen onder de mat willen vegen,  het feit 
dat er regelmatig jeugdwedstrijden worden gestaakt omdat ouders menen 
hun recht te moeten halen, terwijl hun kinderen zo heerlijk aan het 
voetballen zijn. Onbegrijpelijk.  
 
Natuurlijk schuilt hier ook een groot maatschappelijk probleem achter! Ik 
pleit er dan ook voor dat KNVB meer waarnemers naar de lagere en jeugd 
elftallen stuurt om te controleren of de kaartencontrole wordt uitgevoerd, 
of tegenstanders en scheidsrechters fatsoenlijk worden ontvangen en of 
clubs maatregelen hebben genomen op gebied van Fairplay en respect. Ik 
denk als bekend wordt bij de verenigingen dat deze controles meer zullen 
plaats vinden, dat clubs ook meer maatregelen zullen nemen om excessen 
te voorkomen. Alleen maar uitgaan van de goede wil van clubs is mooi, 
maar het lijkt helaas nog nodig dit meer af te dwingen. 
 
Verder wil ik ook een kritische noot plaatsen naar onze leden. U wilt 
graag dat de vereniging zaken veranderd en zich meer voor de leden 
inspant. Als mensen van onze verenigingen zich belangeloos inzetten voor 
de vereniging, en nieuwe dingen introduceren kijk of je hier dan ook meer 
gehoor aan kunt geven en probeer indien mogelijk erbij te zijn of breng 
ideeën in.  Alleen dan weten wij ook of wij de juiste weg inslaan! We 
moeten het dus met elkaar doen. Als iedereen zich zo gedraagt en handelt, 
kunnen wij deze mooie vereniging nog meer de glans geven die het 
verdiend. 
 
Verder wenst het bestuur iedereen een heel goed, gezond, respectvol en 
sportief 2015! 
Voorzitter Johan Suurd 
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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 per 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  
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Gaat U Paaseieren zoeken of een toernooi fluiten? 
 

Sinterklaas en zijn zwart(gemaakt)e gevolg laten zich voorlopig niet 
uit het veld slaan en dan moet het ook nog Kerstmis worden. Toch 
willen we jullie meenemen naar volgend jaar april. Bij traditie 
worden gedurende de paasdagen her en der toernooien gehouden. 
 
Ook Den Bosch wil zich profileren: de gemeente, betaald-
voetbalclub FC Den Bosch en vooral de drie amateurclubs waar op 
4 en 5 april 2015 om de Eastern Cup wordt gestreden. Het 
evenement beleeft zijn eerste editie. De organisatie is in handen 
van Euro Sportring en de toernooien vinden in alle 
jeugdcategorieën plaats. De wedstrijden worden in de sportparken 
van drie amateurvoetbalclubs afgewerkt: die van BLC, CHC en 
BVV.  
 
Er wordt rekening gehouden met 120 teams uit binnen- ën 
buitenland. Die kunnen zich tot medio februari laten inschrijven, 
maar waar zouden ze zijn zonder scheidsrechters? Ook die kunnen 
zich nog aanmelden. Dat kan via Stan de Wijs van CHC: 06-
38254241 of standewijs1969@outlook.com. 
 
Zie verder: http://www.euro-sportring.com/nl/toernooien/den-bosch-
easter-cup 
 

 
Nieuwe mededelingen VCN + DB: 
Voorzitter COVS Nederland 
Op 6 december jl. is tijdens de BJAV de heer Pol Hinke benoemd tot 
voorzitter van COVS Nederland. De heer Hinke volgt de heer Johan 
Dollekamp op. De heer Dollekamp is op voordracht van het VCN door de 
vergadering benoemd tot Erelid van COVS Nederland. 
 
Blad De Scheidsrechter 
Het blad De Scheidsrechter gaat digitaal. Het VCN heeft naar aanleiding 
van vragen in de JAV besloten om in 2015, vanwege de kosten besparing, 
het blad digitaal te versturen. 
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Positie Penningmeester 
Martijn van de Burgt heeft met name door toenemende werkzaamheden in 
het buitenland, te weinig tijd beschikbaar om de functie van 
penningmeester naar behoren uit te voeren. Het VCN is in overleg met 
Martijn dan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het VCN doet 
een beroep op alle groepen om te komen met voordrachten voor geschikte 
kandidaten 
 
Websites scheidsrechtersaanstellingen 
Een relatief nieuw fenomeen is de opkomst van website die beogen om 
scheidrechters en voetbalverenigingen met elkaar in contact te brengen 
voor zowel vriendschappelijk wedstrijden alsook competitiewedstrijden 
van lagere elftallen. Er is op dit moment sprake van een overzichtelijke 
situatie waarbij zowel commerciële websites als meer op de promotie van 
de arbitrage gerichte websites (inclusief begeleiding en aanstellingen op 
maat) door elkaar heen worden aangeboden. Het VCN heeft dan ook 
besloten om het fenomeen “Websites Scheidsrechtersaanstellingen” niet te 
promoten. 
 
Antwoorden ronde 2 spelregels 
1. C   2. A   3. C   4. B   5. D 
 
Namens de spelregelcommissie lichten we de twee antwoorden toe die het 
meeste fout zijn gemaakt. Dit zijn vraag 3 en vraag 5. Bij vraag 3 gooit 
een speler een kluit aarde van binnen het veld naar een spelers buiten het 
veld. Het spel moet dan worden hervat met een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Zo staat het ook 
beschreven op pagina 38 van de aanvullende instructies. 
 
Naast opgave 3 werd opgave 5 ook een aantal keer fout gemaakt. Het juist 
antwoord was D. Een speler die bewust een strafschop naast schiet, hoort 
een gele kaart te krijgen. Dit omdat hij op een demonstratieve manier laat 
blijken het niet eens te zijn met de scheidsrechter. Vandaar dat hervat 
wordt met een doelschop én een gele kaart voor de speler die naast schiet. 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
 

Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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ROND DE VELDEN 
Het was even zoeken voor ik de juiste toon had gevonden maar na een 
paar maandjes rust kon ik de inspiratie weer opbrengen om een stukje te 
schrijven voor ARBITRAAL. Het ondertussen 41e jaar dat deze bestaat. 
Terugkijkend zijn het leuke en mooie jaren geweest waarin 
scheidsrechterszaken naar voren kwamen. Zo had je Kas de Boer en Jan 
Senders die kritische kwesties met humor beschreven. Helaas zijn ze ons 
ontvallen. Diverse hoofdredacteuren die ook goede zaken aan de orde 

brachten. Maar Dirk, onze 
hoofdredacteur die nu de scepter 
zwaait, stopt ermee. Wat ik betreur, 
even als Hans Haine, die veel over 
sport- blessures schreef en er zelfs in 
het landelijk blad schreef, scheidt er 
mee uit. Jammer. Wat krijgen we er 
voor terug. Ik denk dat er gezorgd is 

voor goede opvolging van deze 2. Ik wens ze veel succes. 
 
De transfers markt is bijna gesloten en ik vraag me af of er nog toegehapt 
gaat worden door de spelers. En dan vooral diegene die goed gepresteerd 
hebben op het wk. Of zullen de rijke clubs hun knip dichthouden en tot 
augustus wachten om hun slag te slaan?? Afwachten maar. Het grote geld, 
wie is daar niet gevoelig voor. Of het PSV, Ajax of Feyenoord is, iedere 
club heeft er mee te maken en zij zijn blij als eind januari de markt 
gesloten is. Dan kunnen ze zich echt gaan richten op het kampioenschap 
dit seizoen. Deze wordt spannend. 
Tot een volgende keer. 
 
DE MOL. 
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Vers gras tussen de regels 
 
Wie zonder aanziens des persoons stelling neemt, kan wel eens de plank 
misslaan. Maar voor hetzelfde geld jaren na dato ook het gelijk aan zijn 
zijde krijgen. Hugo Camps is beide meer dan eens overkomen. Het zal 
hem worst wezen wat anderen van hem denken. 
 
Decennialang al neemt de Belg geen blad voor de mond wanneer hij 
uitwassen en andere ontwikkelingen in de voetballerij of de wielrensport 
tegen het licht houdt. Zijn beste wielerverhalen - wat zal het voor de 
samensteller lastig kiezen zijn geweest - werden in 2013 gebundeld in 
'Koers'. Vervolgens was het een kwestie van tijd dat ook zijn allerbeste 
voetbalverhalen in één boek zouden worden opgenomen. De titel ('Een 
eerlijk eikenhouten schot') en de omslag (negen ouderwetse ballen) 
zeggen alles over Camps' hang naar het verleden die als een rode draad 
door zijn bijdragen loopt. Maar evenzeer alles over het verlangen van de 
man die ooit oorlogsverslaggever was naar sportboeken die daadwerkelijk 
over sport gaan. De columnist van onder meer NRC Handelsblad gunt 
Wim Kieft en zijn ghostwriter Michel van Egmond alle lof en euro's voor 
hun bestseller vol pikant voyeurisme, maar volgens de Vlaming doen al 
die ontboezemingen de sport geen goed. 
 
Het voormalige echtpaar Rafael van der Vaart-Sylvie Meis ontkomt 
evenmin aan de toorn van Camps, die op zijn tijd wel een meester in het 
overdrijven is. Qua gezwollen taalgebruik, maar ook qua gedachten. Hij 
durft overigens te beweren dat hij drie ex-internationals van Oranje kent 
die (net als Raffie) in hun leven beticht zijn van partnergeweld. Het is zijn 
eer te na om het vertrouwen, dat spelers hem gegeven hebben, te 
beschamen. Guus Hiddink spaart-ie niet. Camps blijkt wat de huidige 
bondscoach van Oranje betreft een vooruitziende blik te hebben gehad. 
Hij had jaren geleden al het lef de luchtballon die de ex-trainer van PSV in 
de loop der tijden is  
geworden, door te prikken: 'Het zal hem nog opbreken', schreef Camps 
reeds in 2005 over de geslepen wijze waarop de ex-trainer van onder meer 
PSV aan zijn reputatie heeft kunnen werken. De columnist is over Johan 
Cruijff nog feller, met name door diens fluwelen revolutie bij Ajax: 'Na de 
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 11 

bloedige raid van Cruijff is de behekste Arena geen ruimte meer waar 
schoonheid gedijt.' 
 

En wij scheidsrechters, hoe komen wij eraf? 
Als we maar gewoon doen, dan vindt de 
gepassioneerde romanticus alles goed: 'Een 
scheidsrechter mag je eigenlijk niet zien in 
een wedstrijd.' Mannen met charisma als zijn 
landgenoot Vital Loraux en Pierluigi Collina, 
die kunnen zijn goedkeuring wegdragen. 
Arbiters met maniertjes, daar moet-ie niets 
van hem hebben. Dat zijn refs die 'fluitend 
klaarkomen'. Schrijft Camps. Ik zou die 

woorden niet in mijn mond durven te nemen. 
 
Een eerlijk eikenhouten schot 
De allerbeste voetbalverhalen 
Hugo Camps 
Uitgeverij: De Bezige Bij Antwerpen 
ISBN: 978-90-8542-563-2 
Prijs: 19,99 euro 
 
Hans Janssen 
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TEKENEN & SCHILDEREN 

HOPPENBROUWERS 
TEL: 040 – 2444574 

Willemstraat 39 
5611 HC Eindhoven 
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De wedstrijd waar ik was (5). 
 
Wauw. Wat een weelde. Nu eens niet met de trein of per bus naar een 
wedstrijd, maar gewoon 10 minuten fietsen. Als Waarnemer bij een 
regionale derby. Onderweg gingen mijn gedachten terug naar vroegere 
derby’s. Die tussen Woensel, Brabantia, Tongelre. En ook nog De 
Spechten, Tivoli, Woenselse Boys en Veloc. Allemaal wedstrijden in de 
1e, later 2e klasse. En altijd voor veel publiek. Het echte ‘grote’ publiek 
heb ik niet meer meegemaakt, ik speelde overigens ook lang niet altijd in 
het 1e van Woensel. Maar zo tegen de 1.000 man stond er toch nog wel te 
kijken. Schril afstekend tegen de soms wel 6.000 man die er bijvoorbeeld 
bij Tongelre en Brabantia op de tribunes zaten. En toen mijn vader nog in 
het 1e bij Woensel speelde, aan de Boschdijk waar nu het gebouw van 
Philips Nederland staat en toen vlak bij de ‘stinovve’ van Van Hapert, 
spande men juten doeken op het hek aan de kant van de Boschdijk om te 
voorkomen dat mensen de wedstrijd gratis konden zien. 
 
Kom daar nu eens om, meer dan een paar handenvol komen er helaas niet 
meer kijken. Maar goed, misschien viel het die middag wel mee, je weet 
maar nooit. Er scheen een late, schrale herfstzon en het was eigenlijk 
prima voetbalweer. Helaas dacht het merendeel er niet zo over. Amper 
100, 125 man telde ik zo voor de vuist weg. 
 
De wedstrijd was een draak. Niveau 3x niks. Continue ergernis om 
helemaal niets. Gezeur, getreiter, gevloek, gedreig. In combinatie met 9 
van de 10 passes die niet goed aankwamen en een foutenfestival om ‘u’ 
tegen te zeggen, was het langs de lijn bepaald niet goed toeven. Gelukkig 
vielen er nog een paar doelpunten te noteren, waarvan eentje van 
wonderbare schoonheid (lob van zo’n 30 meter in de kruising). Eindelijk, 
rust, dus tijd voor een kop koffie en dan  een betere 2e helft. Maar toen 
moest de scheidsrechter zich nog wel een weg banen tussen een aantal 
supporters die verbaal lieten merken het niet met hem eens te zijn, waarbij 
sommigen zich best wel dreigend opstelden. 
 
De 2e helft was in die zin beter dat de overtredingen openlijker werden. 
Ook slaagden spelers er nu beter in om tegenstanders vol te raken in plaats 
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van halve overtredingen te maken. De scheids kwam nu ogen te kort om 
alles nog te kunnen waarnemen. Wat mij dan weer wel lukte. 
 
Uiteindelijk escaleerde de wedstrijd dan toch. Terwijl de scheidsrechter 
met een tegenaanval meeliep, bleven aan de rand van het strafschopgebied 
een paar spelers ‘hangen’ die ‘in de rug van de scheidsrechter’ hun kans 
schoon zagen en met elkaar in conflict wilden gaan. Dat lukte. De ene 
sloeg, de andere schopte en 2 tellen later rollebolden een aantal spelers 
met elkaar over het gras. Pas toen had de scheids door dat er wat aan de 
hand was, maar hij stond er veel te ver van af (immers, aan de andere kant 
van het veld) om goed te kunnen waarnemen wie nou wat had gedaan. 
 
Na enig oponthoud werd de wedstrijd vervolgd, maar toen hadden een 
paar goochemerds al door dat ik niet namens de krant notities stond te 
maken. De beide banken werden kennelijk ingeseind om zich koest te 
houden en toen de scheidsrechter afblies (met gelukkig een gelijkspel als 
eindstand), liep ik het veld op om te kijken en te luisteren. Welnu, beide 
aanvoerders waren er als de kippen bij om luidkeels iedereen ervan te 
doordringen zich kalm te houden en niets te zeggen: “Iedereen houdt 
vanaf NU zijn mond, duidelijk?!” En zo liep ik in het kielzog van de 
scheidsrechter samen met hem naar zijn kleedkamer, door niets en 
niemand meer lastig gevallen. ‘Sesam open u’, zo voelde het een beetje 
aan omdat iedereen ons nu zonder enige wanklank vrije doorgang 
verleende. 
 
Na afloop nog even met de scheidsrechter gepraat die maar langzaam tot 
bedaren kwam. Hij kon er nog niet over uit dat hij helemaal vanuit de 
randstad hier naar toe was gekomen om een ‘ruzie te sussen’, zo zei hij 
letterlijk. Ik heb het aangehoord want ja, soms ben je toch ook een beetje 
‘sociaal werker’. Toen het al bijna donker was, stapte ik op mijn fiets weer 
naar huis. Het huiswerk moest nog klaar. En dat zou wat meer tijd in 
beslag gaan nemen dan normaal, zo had ik al in de smiezen. 
 
Jos Halmans 
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Uitslag spelregelwedstrijd 19 november 2014; 
 
Een spannende wedstrijd was het vorig jaar in DE STIP. 
6 Teams van drie personen hadden de weg naar deze locatie gevonden, om 
de strijd aan te binden voor het beste team van 2014. Wie verslaat Henk, 
Peter en Nico, de winnaars van 2013. Hier waren 6 teams voor in de 
strijd!!! Ieder team bestond uit 3 mensen die om deze eer gingen strijden. 
De spelregelcommissie had alles in het werk gesteld om er een leuke 
avond van te maken. Jack trad weer op als spreekstalmeester en Alex was 
er weer om in razend tempo de uitslag te geven en natuurlijk Pieter die 
hand en spandiensten verrichte. Kortom het was zoals vanouds weer goed 
georganiseerd door de commissie.  
 
Na een vrij moeilijke schriftelijke ronde kwamen eindelijk de mondelinge 
rondes waar hoog gescoord kon worden. Hierin was Bas van Rijen de 
beste , hij haalde hier een score van 55, gevolgd door Toon Hendriks met 
50. De quizronde die hierop volgde was te doen. De uitslag was als volgt: 
3e plaats met 223 punten het team van Luuk Hendrix waarin Joris 
Heusschen en Eric Oosterom ook hadden meegedaan. Eric was tevens 
individueel winnaar met 95 punten. 
De 2e plaats werd ingenomen door Patrick Hoeks, Marc van Berkel en 
Anton Bogers met 245 punten. 
De 1e plaats was voor Bas van Rijen, Sjarko van den Bergen en Christ van 
de Donk met 247 punten. Het was een leerzame avond waar de 
thuisblijvers weer niets van opgestoken hebben, dus maar beter eens een 
keer kunnen komen. Je steekt er tenslotte altijd iets van op!!!!!!  
 
Nico Rensen. 
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Amateurvoetbal mist zelfkritiek 
 
Als scheidsrechter in het amateurvoetbal is het mijn 
ervaring, dat het met de discipline niet beter is gesteld dan 
met die van het betaalde voetbal. Het verschil ligt hem 
vooral in de controle over de emoties. Trainers die met hun 
verbaal agressief gedrag jegens de scheids een vrijbrief 
geven aan spelers om dit over te nemen. Aanvoerders, die 
na iedere overtreding van hun ploeg verhaal komen halen.  
 
Soms wordt het stoutste jongetje van de klas aanvoerder gemaakt. 
Grensrechters, die zien, wanneer de scheids er niet goed voor staat om op 
valse gronden te vlaggen voor buitenspel. Ik maak het regelmatig mee, dat 
trainers in bestuurkamers duiken in de rol van Officier van Justitie, 
waarna ik gedrukt word in de rol van advocaat van mezelf. Zelfkritiek, 
een eigenschap vreemd in het amateurvoetbal. Een paar weken zei een 
bestuurslid in een volle bestuurskamer, dat ik slecht gefloten had. Met 
onderkoelde emotie: “Dat is erg vriendelijk van u.” Helaas, It is all in the 
game, is geen gemeengoed. Relativeren is in het amateurvoetbal is niet tot 
kunst verheven. Het zal wel niet uit te bannen zijn, maar door de scheids 
tot zondebok te verklaren hoeft er niet gekeken te worden naar de eigen 
tekortkomingen. Het is huichelachtig om naar het betaalde voetbal te 
wijzen. Het amateurvoetbal moet de hand in eigen boezem steken en niet 
met het vingertje wijzen naar de KNVB. Wanneer corrigeren 
bestuursleden trainers, spelers en grensrechters, die over de grenzen van 
sportiviteit gaan?    
Bovenstaande heeft als uitgebreide ingezonden brief in het Eindhovens 
Dagblad (Edje) gestaan. De lokroep van onze bevlogen voorzitter, Johan 
Suurd, is niet aan dovemansoren gericht. Bevlogen betekent bezielde 
geestdriftigheid. En daar ga je als fluitvogel van zingen: stimulatie om de 
ingezonden brief in ons blad te plaatsen. 
 
Het is een onuitroeibaar fenomeen om de ogen te sluiten voor de eigen 
gebreken . Wel de splinter in het oog van de ander zien, maar blind voor 
de balk in het eigen oog. Daardoor hoef je geen pijn te lijden om je 
tekortkomingen. Mijn valkuil is, dat ik bij (onterechte) kritiek geneigd ben 
in een verdedigende rol te kruipen.  Dikwijls zinloos, want de ander is 
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vaak op zijn gelijk uit. Als arbiter kun je je er ook met de doodslaande 
discussie vanaf maken om de ander gelijk te geven: “U hebt gelijk, het 
was een zuivere strafschop.” Dan kan de ander doormekkeren: “Waarom 
hebt u hem dan niet gegeven?”En waag het dan niet om de spottende 
opmerking te maken: “Omdat ik partijdig ben.”  Bij kritische of onheuse 
opmerkingen plaats ik weleens de opmerking: “We zien het vanavond op 
tv, wie het goed heeft gezien.”   
 
Het amateurvoetbal mist zelfkritiek. Hoe zit het met de zelfkritiek van de 
arbiter?  Wat waarnemingen betreft is zelfkritiek onmogelijk. Het enige, 
waar je  zelfkritisch in kunt zijn is de positie van waarneming. Dat wat je 
niet ziet, daar kun je immers niet voor fluiten. In die zin zijn discussies 
over wel of geen strafschop zinloos. De enige goede opmerking is in dit 
geval: “Ik gaf geen strafschop, want ik heb geen overtreding 
waargenomen, maar dat wil niet zeggen, dat het er geen was. “  In het 
betaalde voetbal laat de tv- regisseur de scheids de beelden zien en dan 
mag hij wel of geen schuldbelijdenis doen. De scheids laat zich dan als 
masochist voor joker zetten. Of door om de hete brei heen te draaien of te 
liegen of als een hond op de rug gaan liggen met de pootjes omhoog. 
Volstrekte sensationele zinloosheid om de lustgevoelens van de kijker te 
bevredigen.  
 
We kunnen alleen kritisch zijn over onze conditie (volgen), toegepaste 
spelregelkennis,  en de wijze van leidinggeven. In het algemeen is het 
onder controle hebben van emoties van groot belang. Als je ze onderdrukt, 
dan loop je het risico, dat je uiteindelijk de controle verliest, omdat de 
emmer dan overloopt ( in extreem opzicht: de maat was vol, de wedstrijd 
werd gestaakt). Je mag zeker je ergernis laten blijken, mits je dit bewust 
doet. Bijvoorbeeld met stemverheffing zeggen: “En nou is het afgelopen 
met je gemekker.”  
De kunst is om als een hondentrainer het overwicht over de roedel spelers 
te bewaken. De spelers mogen uitgelaten spelen met de bal als stok, ze 
mogen aan je snuffelen, ze mogen je uitdagen, maar jij bepaalt, hoe je het 
wilt hebben. Soms laat je de hondenlijn vieren en soms moet je hem 
aanhalen. Doe je dit niet, dan ruiken de spelershonden bloed. En dat kan 
tot verscheurende taferelen leiden.  
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Der Hänsel laat het zonnestralen regenen. Grappig, dat hij verwijst naar 
het liedje van Acda en De Munnik (ik kende het liedje niet). Peter Gabriel 
(ex-Genesis) geeft er een kleurtje aan.  
Red rain is coming down 
Red rain  
Red rain is pouring down 
Pouring down all over me. (van het album So uit 1986) 
 
Laat de zonnestralen regenen op onze fluit. Daar krijg je een kleurtje  van. 
En heb je, inderdaad Hans, geen last van nattigheid.  
 
Jur Wijsman 
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BOWLING AVOND 30 JAN. COVS EINDHOVEN: 
Na wat vertraging kon eindelijk de strijd beginnen om de taditinele TOON 
VAN SCHIJNDEL wisseltrofee.Die al jaren gespeeld wordt bij onze 
vereniging Het is niet meer weg te denken. Rob had binnen 5 minuten de 
teams samengesteld en het spel kon beginnen. Wie wint dit jaar deze 
felbegeerde trofee, Pieter?, Alex, Ron, wie zal het zeggen. De eerste ronde 
liep voor sommige deelnemers dramatisch, terwijl andere na een valse 
start goed loskwamen. Pieter en Nico op baan 18 waren goed bezig 
hoewel Nico moeite had met de eerste worpen. Pieter gooide stug door 
maar liet af en toe een steekje vallen. Op baan 20 ging het niet zo goed, 
Alex, die normaal behoorlijk goed gooit, bakte er in de eerste ronde niets 
van. Rob eveneens, normaal een goede gooier. Ron bakte er 2 rondes niets 
van en kwam maar niet in zijn ritme. Dan Toon, ondanks zijn O-benen 
kwamen er toch aardig wat goede worpen vandaan. Andre zei dat hij 
liever grensjager speelde en Ad en Jo konden ook niet los komen. Jeroen 
gooide ook maar wat, maar probeerde af en toe iets wat aardig lukte. 
Johan en Marjon deden voor de eerste keer mee, dus wat die kunnen is 
nog onduidelijk. Bij de dames ging het wel goed hoewel de rondes wel 
wat lang duurde, maar als je de bowlingbal werpt breng je het niet ver. 
Lichtere ballen helpen dan. Maar plezier hadden de dames wel. De tweede 
ronde begon en warempel Alex begon zijn draai te vinden en wist zelfs 
zijn eerste score super te overtreffen met een paar strikes. De kids die 
meededen gooide ook aardig en er werden zelfs ook enkele spares 
gegooid. Supertrots waren ze. Na 2 rondes werd er nog wat geoefend voor 
een volgende keer en was het tijd om de uitslag bekend te maken. Deze is 
alsvolgt: 
Bij de dames:       Heren: 
1e Prijs Marjon 225 pnt.    1e Prijs Pieter 317 pnt. 
2e Prijs Nicole 208 pnt.    2e Prijs Alex 270 pnt. 
3e Prijs Sabine 242 pnt.    3e Prijs Nico 242 pnt. 
Bij de kids was Jasper gelukkig met de poedel. 
Na nog wat nagebabbeld te hebben over de wedstrijd ging eenieder 
tevreden naar huis. Commissie bedankt voor de organisatie en tot de 
volgende gooiavond. 
 
Nico Rensen. 
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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
. 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15% korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Telf. 0499-573468 
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Ronde 4 Spelregelwedstrijd 2014-2015 Arbitraal  
Vraag 1 
Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het 
speelveld. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet de 
scheidsrechter handelen?  
A. Hij toont beiden spelers een rode kaart en het spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen de 
scheidsrechter onderbrak.  
B. Hij toont beiden spelers een rode kaart en het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.  
C. Hij toont beiden spelers een gele kaart en het spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen hij 
onderbrak.  
D. Hij toont beiden spelers een gele kaart en het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
 
Vraag 2 
De trainer in het amateurvoetbal komt nabij de middenlijn het speelveld in 
en bemoeit zich met de leiding van de scheidsrechter. Deze onderbreekt 
hiervoor het spel. Hoe zal de scheidsrechter hier moeten handelen? 
A. Hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was. 
B. Hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en 
laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar 
de bal was. 
C. Hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de trainer 
was. 
D. Hij zendt de trainer weg door het tonen van de rode kaart en laat het 
spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was. 
 
Vraag 3 
De lijnen die een speelveld afbakenen:  
A. Mogen niet breder zijn dan 12cm.  
B. Mogen niet breder zijn dan 10cm.  
C. Moeten min.10 en max. 12 cm. breed zijn.  
D. Er zijn geen voorschriften. 
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Vraag 4 
Tijdens het nemen van een hoekschop staan twee aanvallers in het 
doelgebied. Om bij de bal te kunnen komen, duwt de doelverdediger één 
van de aanvallers weg met zijn handen, waarna hij de bal over het doel 
stompt. Hoe moet het spel nu hervat worden? 
A. Met een indirecte vrije schop tegen de aanvallers. 
B. Met een indirecte vrije schop tegen de doelman. 
C. Met een strafschop tegen de doelman. 
D. Met een hoekschop. 
 
Vraag 5 
Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan 
gewelddadig gedrag tegenover een medespeler binnen het speelveld. De 
overtredende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van 
de rode kaart. De scheidsrechter hervat het spel met een: 
A. Strafschop.  
B. Scheidsrechtersbal.  
C. Indirecte vrije schop.  
D. Directe vrije schop. 
 
De antwoorden zoals gebruikelijk insturen naar: 
 
 spelregels@covseindhoven.nl 
 
Veel succes de spelregelcommissie. 
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Vers gras, scheids in de media (1) 
 
Als scheidsrechters 'in het nieuws' komen, dan is dat meestal negatief. 
Althans, zo denken veel van mijn confraters erover. Soms is dat ook zo en 
in een aantal (of de meeste?) gevallen ten onrechte. Op andere momenten 
vragen ze er bij wijze van spreken om, al is de manier waarop de kritiek 
wordt geuit vaak beneden alle peil. Met name tijdens Voetbal 
International (nog) op tv is de nuance ver te zoeken. 
 
Het kan ook anders en één van de collega's die geregeld met ons 
meetrainen, kan er over meepraten. Inderdaad, Natascha Krijt-Van der 
Linden. Ze is niet alleen aardig, maar ze blijkt ook een veelzijdig sportief 
mens. Een verslaggeefster (toeval?) van het Eindhovens Dagblad sprak 
haar eind vorig jaar. Ze wist uit het gesprek onder meer naar voren te 
halen dat de in Helmond opgegroeide moeder van twee kinderen ooit 
Nederlands juniorenkampioene kogelslingeren was. Ook haalde Natascha 
het Nederlands vrouwenhonkbalteam voordat ze als assistent-
scheidsrechter werd toegelaten tot het KNVB-talententraject voor betaald 
voetbal. Haar doel, zo vertrouwt ze Linda Derksen van het ED toe, is 
binnen vijf jaar de internationale FIFA-lijst te halen. Momenteel telt die 
slechts drie Nederlandse vrouwen. Natascha: "Het Neder lands 
vrouwenvoetbalelftal gaat voor het eerst naar het WK en daar hoop ik 
over een tijdje ook te staan." 
 
Dat haar man, Thomas, ook actief is in de scheidsrechterij, dat wisten wij 
al. Het was Natascha's fysiotherapeut die haar in deze richting dirigeerde, 
al vroeg ze zich van tevoren wel af of ze het kon en of ze er voldoende tijd 
voor had. We citeren:„Ik moest door een rugblessure stoppen met atletiek, 
maar ook bij honk- en softbal had ik na iedere wedstrijd of training last. 
De roterende beweging gaf te veel druk op mijn rug. En nu voel ik niets. 
Dat is zo lekker." Dat merken wij elke keer als ze meetraint, want 
Natascha laat zich als enige vrouw in het mannenbolwerk niet kisten. Als 
ze tenminste niet te veel wordt afgeleid door collega's die haar het hemd 
van het lijf vragen. Figuurlijk welteverstaan. Volgens de journaliste is 
Natascha overduidelijk een vrouw die het beste gedijt in een 
mannenwereld. Natascha:„Ik heb bij de Luchtmacht gewerkt en ben nu 
adviseur bij Rijkswaterstaat.  
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 24 

Daar is het gewoon zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ik hou wel van 
die no-nonsense mentaliteit. En die vind ik ook weer binnen de 
voetbalbond.” 
 
Natascha, die overigens niet de ambitie koestert om scheidsrechter te 
worden, heeft een wijze les: "Ik hoop later aan mijn kinderen mee te 
kunnen geven dat je met de juiste instelling kunt komen waar je maar 
wil.” Ze kreeg in het gesprek ook de ruimte om de zwaarte van de taak 
van een assistent-scheidsrechter toe te lichten. Volgens haar wordt die 
schromelijk onderschat. „Het is meer dan alleen de vlag omhoog steken. 
Je moet voor je kijken voor de buitenspellijn, links van je of er een 
overtreding wordt gemaakt en tegelijkertijd de bal volgen. Het moeilijkste 
is alles wat in een straal van vijf meter om je heen gebeurt, want daar heb 
je het minste overzicht. (...)Ik moet er nu meer voor doen en laten dan ik 
ooit voor mijn sport heb gedaan”, zo lazen we in het artikel. Hierin werd 
overigens ook gerefereerd aan onze trainingen. 

 
Bij ons voelt ze zich duidelijk thuis, maar 
door spelers voelt Natascha, één van de tien 
vrouwen die mogen vlaggen in de eerste 
klasse, de beloftencompetitie en de vrouwen 
BeNe League, zich evenmin anders 
bejegend. Nogmaals uit het ED: „Mannen 
vinden het in eerste instantie nog wel raar 
om een vrouw langs de lijn te hebben, maar 
ik heb nog telkens na afloop van alle spelers 
na afloop een handje gekregen. Ik word 

beoordeeld op kwaliteit. Als ik een fout maak, word ik net zo hard 
uitgescholden als iedere andere grensrechter.” 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 

 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
apparatuur alle merken 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND  
TOT 13.00 UUR 
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“VROUW HOLLEN''   Kas de Boer 
 
Lieve mensen, wat zijn we toch aan het rennen! Wat hebben we het druk! 
Geen tijd, geen tijd, roepen we om de beurt, of tegelijkertijd en we gaan 
op weg naar een volgende commissievergadering of naar een volgende 
bijeenkomst. Een van de beroemde cabaretiers heeft eens gezegd, we 
leven in het tijdperk van "VROUW HOLLEN" en hij heeft nog steeds 
gelijk. 
 Overal komen we mensen tegen, die met zich zelf een wedstrijd houden. 
Ook in de bond blijkt dat te veel werk door te weinig personen gedaan 
moet worden. Hoe zou dat toch komen? Hechten we een te overdreven 
waarde aan wat we doen? Zodanig dat alleen belangrijk is wat er morgen 
op het programma staat en niet meer waar we op dit moment mee bezig 
zijn? Ik moet nog dit en ik moet nog dat... " 
HOLLEN, HOLLEN, HOLLEN. 
 
'We vergeten om er vandaag iets moois van te maken, alsof vandaag niet 
meer telt en gisteren al is afgeschreven. Stilstaan is er niet meer bij, we 
moeten voort, voort, voort. Waarom rennen we eigenlijk zo hard? 
Waarom willen we zo hoog op die ladder terecht komen? Het zal wel bij 
menselijk streven horen, om morgen nog beter, nog groter, nog 
imposanter te lijken. We gunnen ons nauwelijks tijd om na te denken over 
het waarom van dit alles. We hebben zelfs geen tijd meer voor de mensen 
om ons heen. Alleen wanneer ze ons tot nut zijn tellen ze mee. Wanneer 
we "er iets aan hebben". Ga eens na hoeveel "vrienden" U hebt, die 
eigenlijk alleen maar "VRIEND" zijn, omdat ze nuttig zijn. 
 
U weet wel van diezelfde cabaretier: Waarbij je lacht en waarbij je grient, 
dat is een echte vriend". 
Echte vrienden worden steeds zeldzamer, ze zijn er wel, maar we hollen 
ze voorbij. 
 
Blijf eens stilstaan, het zal U goed doen. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
   Seizoen 2013-2014 (locatie De Stip tenzij anders 

aangegeven) 
   2015 
    
 20-02 20.00 Voorronde Spelregelwedstrijd District Zuid I met 

deelname van team COVS Eindhoven. 
Organisatie: COVS Eindhoven. 

 23-02 20.00 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 06-03 20.00 Kaarten 
 16-03 20.00 87-ste algemene jaarvergadering COVS 

Eindhoven 
 26-03 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 27-03 20.00 Paasbingo 
 10-04 20.00 Kaarten 
 23-04 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 08-05 20.00 Kaarten 
 28-05 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 05-06 20.00 Kaarten 
 13-06 10.00 Landelijke veldvoetbaltoernooi COVS Nederland. 

Organisatie: Groep Gorinchem (Zuid 1) 
Trainingsfaciliteiten 
Elke dinsdagavond (vanaf augustus weer): aanvang van de training om 
19.15 uur tot 20.45 uur. 
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Vers gras, scheids in de media (2) 
 
Elle-boog, elle-boog, elle-boog. De elleboog van de week. Ooit een in 
diverse opzichten pijnlijke rubriek in Studio Voetbal. Om vooral niet 
bestrafte zware overtredingen in de eredivisie aan de kaak te stellen. Als 
dit programmaonderdeel nog had bestaan, dan was onlangs mogelijk 
gekozen voor een fragment waarbij ongewild een hoofdrol was weggelegd 
voor een ...scheidsrechter. 
 
Het gebeurde tijdens de competitiewedstrijd tussen Barendrecht en 
Scheveningen. Het duel liep op zijn eind toen Wim Bronsvoort in één klap 
wereldnieuws werd. De referee spreidde zijn armen als teken dat er geen 
overtreding was gemaakt. Wist hij veel dat achter hem een speler van 
Barendrecht liep. Die vervolgens hard in aanraking kwam met een 
uitgestoken arm van Bronsvoort. Zo hard dat deze Mitchell van Gastel een 
gebroken neus opliep. De 31-jarige arbiter wist meteen hoe laat het was, 
legde het spel stil en liet de pechvogel verzorgen.  
 
Inmiddels kunnen alle partijen er hard om lachen. Van het incident en van 
alle reacties op de beelden van het voorval. Het filmpje van Omroep West 
was even trendic topic op internet, werd uiteraard besproken op tv en 
oogstte reacties uit alle windstreken. En dan hebben we het nog niet gehad 
over alle telefoontjes die Bronsvoort zelf zeker in de eerste dagen na het 
voorval hierover kreeg. Die overigens meestentijds positief waren. 
Bronsvoort in De Gelderlander: "Iedereen die de beelden zag, weet dat het 
pure pech was. De meeste reacties waren dan ook positief en met een 
kwinkslag. ‘Je doet er ook alles aan om in beeld te komen hè?’ Ach, het 
hoort erbij. Een scheidsrechter krijgt niet vaak alle aandacht op zich en ik 
hoor ook vrijwel nooit wat van de media. Met dit soort zaken kun je er op 
rekenen.” 
 
Of, zo legt de krant hem voor, Bronsvoort bang is dat hij nu als de slaande 
leidsman door het leven gaat? „Dat vrees ik ook ja. Maar als het op een 
leuke manier wordt gebracht, kan ik er mee leven.” 
Om 'na te genieten':  https://www.youtube.com/watch?v=C80MTxKvchI 
Der Hänsel 
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Technisch weekend: op naar derde editie 
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten. Ik hoor het wijlen 
mijn buurman nog zeggen. Maar het spreekwoord zou ook op Hans 
Moonen kunnen slaan. Improviseren, anticiperen, faciliteren. Hij weet van 
wanten en slaagt er steeds in zijn trainingen logisch op en af te bouwen. 
En laat zich niet gek maken als de weergoden en de mollen niet mee 
willen werken, zoals tijdens het technisch weekend van begin januari. 
Vorig jaar was het de vorst, ditmaal met name wind en regen die ons 
parten speelden. Hoewel Hans erop hamert dat de motivatie uit jezelf 
moet komen ("je hoeft het niet voor mij te doen"), werkt zijn niet 
aflatende enthousiasme aanstekelijk. Mede daarom verliep het 
trainingskamp in Helvoirt net als in 2014 geslaagd. Een compliment ook 
voor initiator Johan Suurd.  
 

"Er moet nog één persoon komen, maar daar gaan we niet op wachten" 
"Dan kom je in de visuele leercirkel terecht" 
"Op de buitenkant wordt de (assistent-)scheidsrechter afgerekend" 
"Ik heb de motivatie van een goudvis" 
"Ik liep de honderd meter in 10,3" (*) 
 

Het aantal deelnemers bleef jammer genoeg achter bij de verwachtingen, 
die immers na de eerste editie best hooggespannen waren. Buitenlandse 
trips (tsja, het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat) en studie maakten 
dat een aantal potentiële deelnemers niet van de partij kon zijn. Verder 
meldde een enkeling zich rijkelijk laat, haakte een collega al snel af 
wegens ziekte en waren twee anderen op zaterdag deels of grotendeels 
afwezig. Degenen die alles van begin tot eind hebben meegemaakt, 
hebben zich gelukkig geen moment verveeld.  
 

"Hij had het fluitje in zijn mond" 
"Heel belangrijk is de startsnelheid" 
"Alsof hij de baas is in plaats van de spelleider" 
"Een journalist kan zich prima verplaatsen in de persoon die hij 
interviewt" 
"Jij moet tonpraoter worden" (*) 
 

Op het programma stonden net als bij de eerste editie het bekijken en 
vooral bestuderen van wedstrijdfragmenten en een toelichting op de 
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trainingsactiviteiten. Nieuw, in 'Helvoirt 2015', was de uiteenzetting van 
coaching bij arbiters en de rol die media kunnen spelen in het 
scheidsrechterwereldje. Met de nadruk op kúnnen. Was er sprake van 
eenrichtingsverkeer? Met andere woorden dat de collega die een 
onderdeel van het weekend voor zijn rekening had genomen een soort van 
onemanshow verzorgde? Welnee, dan ken je de (meeste) leden van de 
afdeling Eindhoven van de COVS nog niet. We vormen een, laat ik het 
netjes uitdrukken, mondig stel. En da's maar goed ook, want als arbiter 
moet je gewoon je mannetje kunnen staan en voor jezelf opkomen. 
Interessant en verhelderend kan het dan zijn als bijvoorbeeld blijkt dat 
meer collega's worstelen met het vraagstuk wanneer de eerste gele kaart 
gegeven moet worden. Of wanneer je op een andere manier je gezag moet 
laten gelden. Plenair, in kleine groepjes of tête-à-tête: het leidde tot 
boeiende en op zijn tijd grappige discussies. 
 

"Scheidsrechters zijn ook mensen" 
"Praatje-plaatje-daadje" 
"Een slim mens kent zijn grens" 
"Concentratie, coördinatie, conditie" 
"Los het met persoonlijkheid op" (*) 
 

Weer of geen weer, er moest ook een buitenprogramma worden 
afgewerkt. Hans had zich er niet voor niets op voorbereid. Door de regen 
was hij al voor de eerste de beste training genoodzaakt uit te wijken naar 
een andere plek. Om blessures te voorkomen, want gezondheid moet 
voorop staan. Tijdens de veldverkenning, met Erik in de rol van assistent, 
viel hun oog op onder meer een fiets- en wandelpad en een stukje bos 
(voor een circuit). Gelukkig konden we 's middags en de volgende 
ochtend terecht in het sportpark van RKDVC in het naburige Drunen, al 
lieten we er op een stuk natuurgras vlakbij het hoofdterrein wel een 
kraterveld achter. Toch heeft Johan voor 2016 reeds voorlopige afspraken 
gemaakt met deze club, die over twee kunstgrasvelden beschikt. Wedden 
dat er dan een dik pak sneeuw ligt? 
 
(*)Opgetekend tijdens het weekend. 
Hans Janssen 
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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s 
* Ruime keuze uit 350 geselecteerde occasions, alle merken en   
prijsklassen 

* Moderne werkplaats voor reparatie en onderhoud aan alle Merken 
* Airco service, bandenservice, inbouw audio, navigatie 
* Eigen schadeherstelwerkplaats met spuiterij aangesloten bij 
Focwa en Schadegarant. 

 
 
 Lange Akkers 1-3 Kraaivenstraat 16 Vaalserbergweg 2
 Westerhoven 5048 AB Tilburg 5628 CJ Eindhoven 
 Tel.  040-2014888  Tel.  013-5286900 Tel.  040-2911800 
 Fax. 040-2016808  Fax. 013-5283203 Fax. 040-2912132 
 
 

www.autosmolders.nl  
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COVS-EINDHOVEN e.o. 
Bankrekening : NL36 INGB 0001 1373 76. 

 t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven e.o  
Kamer v. Kooph. : nr. V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis "de STIP" : Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 

HV Eindhoven: 
Tel 040-202 69 32 of 040-242 28 87 

Correspondentie-
adres, incl "de STIP" 

: Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop  
:  

Emailadres   info@covseindhoven.nl  
Website COVS Ehv  www.covseindhoven.nl 
BESTUUR 
Voorzitter : Johan Suurd 06 - 222 27 883 
Secretaris : Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester : Henk van Bekkum 040- 254 04 53  
Bestuursleden : Alex van den Boomen 06 – 229 91 443 
  Anton Bogers 040- 242 28 87 
 : Jack de Kroon 06 - 537 74 404 
    
COMMISSIES         (BA = bestuursafgevaardigde.) 
Begeleiding Peter Houdijk, Johan Suurd,  Anton Bogers BA 
Sport & Training Hans Moonen, Dirk Hazelhof,Jack de Kroon, Alex 

van den Boomen BA  
Spelregels Alex van de Boomen, Lennart Geertsen  en Pieter 

Elbersen BA 
Redactie en 
Website 

Dirk Hazelhof (040-2862697), Hans Haine, Anton 
Bogers, Jeroen Quinten, Henk van Bekkum (BA) 

Redactie-adres Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ Eindhoven 
Ontspanning Mw. Henny Dassen, Mw. Corrie van der Waarden, 

Rob Hutjens,Johan Suurd (BA) , 
Commerciële 
Commissie 

Henk van Bekkum,Jack de Kroon, André Werrelman 
Johan Suurd (BA) 

Kantinecommissie Anton Bogers, Peter Houdijk,Johan Suurd , Jeroen 
Quinten(BA)  

KNVB-mentor Ad Verhoeks, (040 - 241 76 37)  
Tuchtrechtzaken Johan Suurd 
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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)
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FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan
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Nationaal 
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Centrum

Ondergrondse 
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Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



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. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

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

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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