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41e JAARGANG, NUMMER 11 – 2016 

 

      
       
       
      En je weet wat er speelt 
 
          
         Daar zijn we weer. Bijna twee maanden lang 
         hebben jullie het zonder Arbitraal moeten doen. Hebben jullie 
         het blad gemist? 
        
         Ik hoop het, tenminste als jullie ons cluborgaan niet als kiespijn 
         gemist hebben. Dat zou funest zijn voor alle moeite die de  
         medewerkers van dit blad ook ditmaal hebben getroost om  
         hapklare brokken voor te kunnen schotelen. Waaronder liefst 
         twee bijdragen over het zaalvoetbaltoernooi in Tilburg. 
        
         ’t Moet toch leuk zijn om steeds weer te kunnen lezen wat er  
         zoal speelt binnen onze vereniging. Dat kan informatie zijn  
         over personen, meningen van personen, maar ook onder meer       
         aankondigingen en verslagen van activiteiten.  
        
         Al tientallen jaren voorziet Arbitraal in een behoefte – waarom  
         zou onze penningmeester hiervoor anders geld uit willen 
         trekken?   
         
         Over geld gesproken: in het laatste clubblad van vorig jaar stond  
         onder meer een kerstpuzzel. De oplossing was ‘voetbal is ons 
         leven’ en die was een tegoedbon waard.  
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Een kind kan de was doen. Desondanks nam slechts een bescheiden aantal 
mensen de moeite een oplossing in te sturen. Uiteindelijk heeft onze jury  
(lees: Hans Haine) twee winnaars aangewezen. En dat zijn: Ria 
Fleerakkers en Johan Suurd. Proficiat. 
 
Er was een derde prijs beschikbaar, dat geld kan in de kas blijven. Een 
meevaller dus voor onze schatbewaarder. 

 
 

Ditmaal geen puzzel, wel veel om te lezen.  
 
De hoofdredactie 

 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
12e van elke maand. 

Algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven. 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Nieuwjaarstoespraak Johan Suurd 
 
Hij kon er op 5 januari niet bij zijn: het Noorden van het land was in de 
greep van Koning Winter. Toch waarde de geest van Johan Suurd rond 
tijdens de best drukke, maar ook beste matte nieuwjaarsbijeenkomst. Zelfs 
zijn toespraak ging door. Al skypend? Nee hoor, penningmeester Henk 
van Bekkum nam de honneurs waar en las de jaarrede voor die onze 
voorzitter had opgesteld. Hieronder wat grepen uit de speech: 
 
Druk en levendig 
 
‘Het begin van een nieuw jaar, ook het moment om nog even kort terug te 
blikken. 2015 was een druk en levendig verenigingsjaar. Ook financieel 
zijn we gezond. Vaste activiteiten als het technisch weekeinde, de 
kaartavonden, de jaarafsluiting, spelregelavonden, de seniorensoos en de 
trainingen verliepen prima. De belangstelling loopt langzamerhand wel 
wat achteruit zodat dit al onze aandacht nodig heeft voor de aankomende 
jaren. Dus kom eens één of meerdere van deze avonden bezoeken. 
Daarnaast organiseerden we een goed bezochte seizoensopening in 
augustus waarin training en spelregels centraal stonden. 
 
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.’ 
 
Overlijden en ziekte 
 
Johan (lees: Henk) refereerde ook aan het overlijden van Henny Dassen, 
de vrouw van ons lid Jo, en stipte ook de ziekte aan van ons lid Berry 
Hamers. Inmiddels is Berry overleden, verderop in dit blad een In 
Memoriam. Onze preses stond ook stil bij de toestand van Jo van de 
Waarden. Onze oud-kantinebeheerder en zwager van onze erevoorzitter  
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werd Tweede Kerstdag opgenomen in een ziekenhuis met een 
herseninfarct.  
 
Vervolgens werd de aandacht verlegd naar de KNVB: ‘Bij de KNVB 
vinden momenteel veel veranderingen plaats (vooral centralisering). Is dit 
goed voor clubs en scheidsrechters? De tijd zal het leren. Voor de actieve 
scheidsrechters komt de nieuwe Pyramide dit jaar. Ik denk dat dit niet 
goed is wat de KNVB doet en het zal waarschijnlijk ook veel plezier 
kosten. Voorbeelden: in groep 1 kun je komend jaar niet promoveren en 
scheidsrechters die bewust voor de jeugd kiezen moeten nu ook 
damessenioren fluiten. Vreemde zaak. Het is mogelijk dat het aantal 
amateurscheidsrechters hierdoor achteruit loopt. Gelukkig heeft COVS 
Nederland al gereageerd: https://covs.nl/VCN/2015-11-16/De-nieuwe-
piramide-arbitrage-wat-vind-jij-ervan.  
 
Ook aan het nieuwe beoordelingsrapport, dat tijdens het huidige seizoen is 
geïntroduceerd, zitten haken en ogen. Het is veel te veel op feiten 
gebaseerd. Je hoort dat er al veel scheidsrechters op landelijk én regionaal 
niveau hierover klagen. Ik hoop dan ook dat de scheidsrechters bij hun 
vereniging aankloppen en hun mening hierover geven. Ook ik ben van 
mening, ALS RAPPORTEUR zijnde, dat dit te veel op feiten is 
gebaseerd. Je mist duidelijk de handvaten die een scheidsrechter nodig 
heeft om zich te kunnen verbeteren in plaats van alles wel of niet goed.’ 
(Op onze site staat overigens een poll, HJ). 
 
Respect 
 
‘Dat we op gebied van respect nog veel moeten doen, moge duidelijk zijn. 
Nog steeds worden er scheidsrechters gemolesteerd in heel Nederland, 
vooral clubscheidsrechters. Voetbal is een afspiegeling van de 
maatschappij, maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken neer moet 
gaan zitten. Actie blijft geboden. Wellicht moeten we als COVS toch iets 
gaan doen richting verenigingen.   
 
Respect is ook in 2016 een verantwoordelijkheid van ons allemaal: clubs, 
spelers, KNVB en zeker ook scheidsrechters. Gelukkig hebben er het  
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afgelopen jaar binnen onze vereniging geen ernstige zaken voorgedaan. 
 
 
De COVS-verenigingen zouden veel meer met elkaar moeten gaan 
samenwerken. Persoonlijk vraag ik mij steeds weer af waarom dit niet 
lukt. Je kunt samen veel meer iets betekenen dan wanneer ieder voor zich 
werkt. Ik ben van mening dat ieder ook bij samenwerking zijn eigen 
identiteit kan behouden. Je ziet ook landelijk dat er verenigingen 
ophouden en van de kaart verdwijnen (voorbeeld Centraal Drenthe, 
Oosterwolde). Het wiel opnieuw uitvinden lijkt mij overbodig!’ 
 
                                                                   Lees verder op pagina 7. 
 
 
 

 
 
De leden hingen aan de lippen van Johans spreekbuis Henk van Bekkum. 
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‘Wat gaat het jaar 2016 voor ons brengen? Wij zullen trachten het beleid 
van de afgelopen jaren te continueren. Maar wij zullen ook kijken naar de 
ontwikkelingen in scheidsrechtersland en er zo nodig op in springen.   
 
Ook de discussie over de toekomst van de COVS is nog steeds belangrijk. 
Laten we hopen dat COVS Nederland nu toch echt dit jaar het rapport van 
Zuid 1 oppakt. Er is nog steeds niets gebeurd, althans naar de buitenwacht 
toe. Laat COVS Nederland zijn verantwoording nemen, want als deze 
ontwikkeling zo doorgaat dan zullen er nog veel meer COVS-groepen 
afhaken. 
 
Verder wil ik ook een kritische noot plaatsen richting u allen, onze leden. 
Jullie willen graag dat de verenging zaken verandert, meer organiseert en 
zich meer voor de leden inspant. Welnu, mogen wij dan verwachten dat 
jullie zich ook meer laten zien en horen. Als ik zie hoe enorm moeilijk het 
is om geschikte bestuurskandidaten te vinden, dan baart me dit zeer veel 
zorgen. Desondanks wenst het bestuur iedereen een heel goed, gezond, 
respectvol en sportief 2016!’ 
 
(Voorzitter) Johan Suurd 
 
 
 
Personalia 
 
Uit de ziekenboeg: bestuurslid Alex van den Boomen is geopereerd aan 
zijn knie. Hij moe(s)t sindsdien met krukken lopen, maar hij hoopt snel 
zonder te kunnen. En wij ook, want we missen hem als collega en 
trainingsmaatje. 
  
Onderscheiding: ons lid Willem Nuwenhoud is op een bijeenkomst op 6 
januari van zijn voetbalclub Oirschot Vooruit door de KNVB gehuldigd. 
Hij kreeg de onderscheiding Scheidsrechter van Verdienste. Ook namens 
ons van harte gefeliciteerd.   
COVS Eindhoven



 8 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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In memoriam Berrie Hamers   
 
 

In de nieuwjaarstoespraak van 
begin januari werd nog 
aangehaald dat Berrie Hamers 
ernstig ziek was. Helaas is hij 
kort daarna, op 11 januari, 
overleden in het bijzijn van zijn 
echtgenote Corrie. Hij werd 
slechts 74 jaar. 
 
 
Al ruime tijd had Berrie last 
van hartproblemen en na een 
langdurig verblijf in het 
ziekenhuis in Tilburg, kon hij 
dan eindelijk in Breda 
geopereerd worden. Daar kwam 
men helaas tot de constatering 
dat hij enkele tumoren in zijn 
hoofd had en ongeneeslijk ziek  
was. De laatste periode thuis in 
zijn appartement in Tilburg 
waren voor Berrie en ook  

Corrie erg moeilijk. Met Corrie aan zijn zijde heeft hij uiteindelijk zijn 
rust gevonden. 
 
Ondersteunend 
 
Berrie werd al op jonge leeftijd scheidsrechter en direct ook lid van de 
COVS Tilburg. Dat was op 16 april 1959, dat betekent dus dat Berrie 57 
jaar onafgebroken aan onze organisatie verbonden is geweest. Al vele 
jaren was hij ook ondersteunend lid van de COVS Eindhoven. Naast zijn 
actieve scheidsrechtersloopbaan heeft hij binnen de KNVB vele andere 
functies bekleed zoals rapporteur, waarnemer en begeleider.  
COVS Eindhoven
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Binnen de COVS heeft hij in het bestuur gezeten van de COVS Tilburg. 
Velen kennen hem echter als secretaris van het District Zuid 1 (van 1974 
tot 1982) en aanvullend als voorzitter (van 1982 tot 1988). Hij kwam 
overal en aan zijn zijde vaak ook Corrie met wie hij 48 jaar getrouwd was. 
Berrie was ook bijzonder trots op de Koninklijke onderscheiding Lid in de 
orde van Oranje Nassau en droeg het bijbehorende teken vrijwel steeds op 
zijn revers. 
 
Schenker 
 
De huidige generatie kent hem als schenker van de wisselbeker voor het 
zaaltoernooi. Hij nam ook jarenlang deel aan de activiteiten van de 
vriendenclub van oud-scheidsrechters in Eindhoven. Ook kenden we hem, 
samen met Corrie, als trouwe bezoekers aan onze maandelijkse 
kaartavonden. 
 
 
Naast de voetbalsport had Berrie nog twee andere hobby’s: postzegels van 
Luxemburg verzamelen en treinen. 
 
Op de erg druk bezochte uitvaartdienst waren diverse leden van de COVS 
Eindhoven om definitief afscheid te nemen van een dierbare vriend. Hij 
was vooral een man die dol was op zijn Corrie, zijn zoons en 
kleinkinderen. Dat bracht veel gezelligheid, zeker op hun gezamenlijke 
vakanties. 
 
 
Het zal voor de nabestaanden in Tilburg erg rustig worden, maar de 
herinneringen aan een vrolijke man die graag van gezelschap en grapjes 
hield, moeten zijn beeld in stand houden. We wensen zijn Corrie en de 
verdere familie veel sterkte toe om de toekomst zonder Berrie door te 
komen. 
 
Christ van de Donk 
 
 
 

COVS Eindhoven



 11 

Eerlijk duurt het langst? 
 
 
Toevallig het WK veldrijden gezien zondag 31 januari? Dan is u 
ongetwijfeld het bedrog van de Belgische wielrenster Femke Van 
den Driessche opgevallen. Zij had een reservefiets klaar staan met 
hulpmotor. Nu kan ik hier wel een hoop flauwe moppen gaan maken, 
omdat de Belgen jaloers zijn, omdat wij zo snel rijden, maar dat klopt ook 
niet helemaal want de Belg Wout Van Aert werd terecht na een spannende 
strijd wereldkampioen (oftewel hij mag zich wereldkampioen noemen, 
omdat hij op die dag die wedstrijd won). Bij de vrouwen won Thalita de 
Jong na een inhaalrace de wedstrijd.  
 
  
Onverstoorbaar 
 
De dag na het uitkomen van het bedrog was er een interview met Van 
den Driessche samen met pa. Hij zat er onverstoorbaar bij toen haar 
dochter in tranen vertelde dat zij niet snapte wat hier is gebeurd. Zou het 
kunnen zijn dat haar pa haar voor de gek houdt en een fiets met hulpmotor 
had klaar staan in geval van nood? Of dat er sprake is, zoals zij zegt,van 
een stom toeval, omdat dit haar oude fiets betrof die zij aan haar vriend 
had verkocht? Als dat zo is, kan die vriend ongetwijfeld wel verklaren met 
de benodigde bewijzen wanneer en door wie deze fiets is aangepast. Voor 
haar persoonlijk hoop ik dan ook dat dit snel helder wordt want zij kwam 
als 19-jarige op televisie toch wel heel erg overtuigend over. Of is men al 
zo doortrapt op zo’n jonge leeftijd? Ik geloof haar misschien tegen beter 
weten in zult u zeggen, maar wie weet weten we binnenkort meer.  
  
 
De volgende vraag kunnen we ook stellen: is sport dan ook eerlijk?   
Als ik bij de concurrentie (om bij voetbal te blijven) de goede spits 
wegkoop en ik zet hem bij mij op de bank is dat dan eerlijk?  Of als ik als 
 
                                                             Lees verder op pagina 13 
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oude dame ontfermen en wilde haar voor 1250 euro een opknapbeurt 
geven. Haar behoed voor de dood op de schroot.  
 
In de ogen des doods gekeken. Dan kom ik er met een schadepost van 350 
euro genadig vanaf. De straf zoekt de zonde. Uit zelfbescherming heb ik 
de scheidsrechterscommissie verzocht mij de vrouwtjes maar niet meer te 
doen. Ik heb geen reactie gehad. Wat denkt u dat zwaarder zal wegen: 
mijn (officieuze) verzoek of de wetten van het wedstrijdpakket?  
 
Mijn geduld werd een paar weken op de proef gesteld. Mijn discipelen 
weten dat mijn platonische liefde voor FC Eindhoven groter is dan de 
liefde voor het fluitspel. Op een zondagmiddag speelden mijn helden 
tegen de Bossche Bollen en ik meldde me af bij onze Koninklijke. De 
aanstelster is niet voor een gat te vangen en stuurt me om 12.00 uur naar 
de vrouwtjes van Schaijk tegen de uit ijzererts gegoten vrouwen van Ulft, 
waar ik in een oude ijzergieterij nog de legendarische band Caravan heb 
gezien, waarvan de titels van twee albums luiden: ‘For girls who grow 
plump in the night’ en ‘If I could do it all over again I’d do it all over 
you.’ Weinig tactvol van mij. Je moet een vrouw nooit verzoeken met: 
“Doe mij de vrouwtjes maar niet meer.”  
 
Jur Wijsman 
 
Hou je van puzzelen en wil je wat winnen? Blijf lezen! 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 
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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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spits een verdediger een zet geef alvorens de bal wordt voorgezet en ik 
dan vervolgens scoor: is dat dan eerlijk? (Sommige kenners noemen dit 
professioneel, ik noem dit oplichten en de zogeheten kenner een idioot 
die vals spelen goedkeurt).  Of ik formeer (koop en leidt dan op) een team 
dat alle sterren van de hemel speelt tot wanhoop van de één na beste 
voetballer van de wereld.  
 
Klapschaats 
 
Sport is competitie drijven met elkaar door elkaar uit te dagen en 
liefst (voor de kijker) met gelijke middelen. Maar ja ieder mens is anders 
en heeft een ander gestel dus sport is per definitie al oneerlijk (maar 
door ons geaccepteerd als eerlijk). Ik herinner me nog toen de 
klapschaats net was uitgevonden. Toen werd ene dame uit Nederland 
toevallig kampioen. Hadden ze allemaal die klapschaats gehad, dan was 
het anders afgelopen.   
  
Enfin, sport is de strijd met elkaar aangaan om de kijker genot te bieden. 
De criteria wat nu eerlijk is bepalen we samen (en hier kunnen we het 
soms niet over eens worden). Maar we moeten niet de illusie hebben dat 
sport eerlijk is want als we al niet voldoende op het veld hebben 
gevochten dan menen dat we op de tribune nog eens ons gelijk te moeten 
halen, verbaal of fysiek.   
 
En als jouw favoriet of jouw ploeg dan naar jouw bescheiden mening 
onvoldoende heeft gevochten dan is enige aansporing op zijn plaats om 
haar of hem te laten weten dat zij of hij niet alleen sport voor zichzelf 
maar ook voor een hoop ‘respectvolle’ supporters.   
 
Oftewel is de sport soms gewoon een uitlaatklep en of die nu eerlijk of 
oneerlijk is doet er niet toe? Geef het volk brood en spelen!  
  
De Lange 
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Niet de titel, wel de complimenten 
 
Op 9 januari was het zo ver: in Tilburg zou het zaalvoetbaltoernooi voor 
de COVS Zuid 1gespeeld worden. We dreigden niet genoeg mensen te 
hebben, wat ongelooflijk jammer is voor zo’n mooi en leuk toernooi. 
Uiteindelijk is het op de valreep gelukt om een team op de been te 
krijgen. 
 
Ik was voor het tweede jaar coach en had er heel veel zin in en dus werd 
alles op alles gezet om met voldoende spelers mee te kunnen doen. Dat 
lukte: met zes spelers en een wissel reden we die zaterdagochtend vol 
goede moed naar Tilburg waar de organisatie ons ontving in het prachtige 
sportcentrum van de universiteit. We kregen koffie en onze kleedkamer 
zag er keurig uit. 
 
Ons team bestond uit onder anderen Ekrem Senal, onze keeper, en Sean 
Govers, die uit zou groeien tot de ware held. Alhoewel we allemaal 
helden zijn, trok vooral Sean de aandacht, omdat hij uit zou groeien tot de 
behendigste van de ploeg van de COVS-vereniging Eindhoven. 
 
Verder hadden we Colin van Laarhoven, één van onze goede verdedigers, 
Mike van de Donk, overal inzetbaar en dat deed hij met verve , Brian 
Schepers, die met een paar mooie doelpunten op zijn naam ook van zich 
liet spreken, en John Hendriks. Hij is clubscheidsrechter bij Unitas en in 
het toernooi toonde hij zich een zeer behendige kracht. Helaas vergat hij 
soms door zijn enthousiasme de bal in het doel te tikken. Later op de dag 
kwam Jeroen Quinten ook nog opdagen en hij liet eens te meer zien dat 
hij een best aardig balletje kan trappen. En dat alles mocht ik als coach 
begeleiden, onder het toeziend oog van Christ van de Donk, onze 
fotograaf  die weer ieder team en diverse momenten wist vast te leggen. 
 
Dan het toernooi. We speelden onze eerste wedstrijd tegen 
Valkenswaard. Dat we zouden verliezen dat had niemand kunnen denken, 
maar als je zelf tien opgelegde kansen niet kunt verzilveren en de 
tegenstander doet dat wel, dan verlies je. Maar wat mij opviel was de 
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stemming in de ploeg: die was goed en gezellig te noemen. De boys 
hadden er zin in en dan gaan de resultaten vanzelf komen, denk je dan als 
coach. 
 
De tweede wedstrijd ging tegen Roosendaal en net als in het 
openingsduel zag ik goed combinatiespel. Toch kwamen we achter. 
Gelukkig wisten we deze domper te verwerken en liet de ploeg zich niet 
gek maken. De jongens combineerden er aardig op los en doelpunten 
konden niet uitblijven. De 1-2 was er een van John, waarna Colin een 
goede aanval afrondde met de derde treffer. De boys hadden er echt zin in 
en het werd 1-4 door Sean. Hiermee was de koek nog niet op: het was 
tweemaal de beurt aan Brian om de uiteindelijke 1-6 overwinning binnen 
te slepen. De gezichten spraken boekdelen: iedereen was vol blijdschap. 
 

 
 
De trots van COVS Eindhoven (foto: Christ van de Donk). 
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Wedstrijd drie was tegen Zeeland, de uiteindelijke winnaar. Toch 
speelden wij een zeer goede wedstrijd. Mede door een eigen doelpunt, 
hoe  
veel pech kun je hebben, en ondanks uitstekend keeperswerk van Ekrem 
verloren we met 2-1. John maakte de eretreffer. 
 
De vierde ontmoeting was tegen Tilburg , de organisatoren van het veel 
toernooi. Ook hierin lieten de boys zien dat ze er erg veel zin in hadden. 
Ze kwamen zelfs op voorsprong, door een doelpunt van Sean. Coach  
Peter Govers van Tilburg was jaloers op onze doelpuntenmachine, maar 
uiteindelijk trok zijn team kort voor tijd de stand gelijk, 1-1. Niet 
verloren, maar wel onnodig puntenverlies. 
 
Complimenten 
 
De vijfde wedstrijd was tegen De Langstraat. De mannen stonden daar 
waar ze het liefste stonden en dat was te merken. Door Colin werd het 0-
1, Sean maakte er 0-2 en 0-3 van, waarna De Langstraat wat terugdeed. 
Dat was het sein voor Mike om los te komen en hij tekende voor de 1-4, 
waarna John het slotakkoord verzorgde. We kregen bovendien de 
complimenten dat we zo’n leuk en sportief team hadden. Wij wilden dan 
ook laten zien dat we niet alleen goed konden voetballen, maar dat we 
ook nog eens sportief konden zijn. Zo gaven we vóór elke wedstrijd al 
onze tegenstanders een handje en dat werd door iedereen zeer 
gewaardeerd. 
 
De zesde wedstrijd, tegen Breda, verliep zeer spannend. Na een 0-1 
achterstand bracht Colin ons terug in de wedstrijd. Echter, kort daarna 
moesten we weer een tegentreffer incasseren. In de slotminuut werd 
alsnog een verdiend gelijkspel afgedwongen (2-2). Wederom lof voor ons 
goede spel. 
 
Toen kwam onze laatste wedstrijd en dat was die tegen Den Bosch. Het 
werd een leuke pot, die we dik verdiend wonnen met 0-3 door doelpunten 
van Sean (2) en John (1). Het had nog mooier kunnen aflopen wanneer 
Jeroen de mooie kans die hij kreeg had weten te verzilveren. Voor Jeroen 
een nare smaak, maar voor mij als cameraman een mooi filmpje. 
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Zo zijn we als vijfde geëindigd 
(https://www.facebook.com/COVSTilburg/photos/a.1635099343413766.
1073741829.1584862895104078/1639299889660378/?type=3&theater). 
Al met al kunnen we met een zeer goed gevoel terugkijken op dit COVS -
toernooi. Met dank aan de (uitstekende) organisatie en de perfecte locatie. 
Bovendien hebben we veel gehad aan onze supporters en hierbij mag ik 
Christ zeker niet vergeten. 
 

Na afloop hebben we gezellig wat gedronken en nagepraat en zijn we tot 
de conclusie gekomen dat we een heel leuk team hebben en dat 
we volgend jaar nog beter voor de dag willen komen. 
 
(Coach) Jack de Kroon 
 

‘Volgend jaar doen we zeker weer mee’ 
 
Begin januari werd het jaarlijkse COVS-zaalvoetbaltoernooi gehouden. 
Samen met Mike van de Donk, Colin van Laarhoven, John Hendriks, 
Sean Govers en Ekrem Senal en later ook Jeroen Quinten en onder 
leiding van onze coach Jack de Kroon heb ik meegedaan aan het toernooi. 
 

We hebben er met zijn allen een heel leuk toernooi van gemaakt waar 
sportiviteit het belangrijkste was. De eerste wedstrijd was duidelijk een 
wedstrijd om er in te komen en om op elkaar in te kunnen spelen. Daarna 
begon het tijdens de wedstrijden steeds meer te lopen. Met drie 
overwinningen, twee gelijke spelen en twee verloren wedstrijden wisten 
we een vijfde plaats te bemachtigen. Dit was een lichte tegenvaller 
aangezien de kwaliteiten van dit team hoger lagen. Toch heb ik genoten 
van het toernooi waarbij het teamverband goed te zien was. 
 

Na het toernooi hebben we nog gezellig een drankje gepakt en volgend 
jaar gaan we zeker weer meedoen aan het toernooi! 
 
(Speler) Brian Schepers 
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Geel met een rood randje en gehaktballen  
 
 
Hoezo geel met een rood randje? En wat is nu een vette gele kaart? Het is 
toch geel of rood?! De discussies waren zoals gebruikelijk niet van de 
lucht tijdens de alweer derde editie van het technisch weekend.  
 
Andermaal was het in de bossen van Helvoirt gesitueerde Hotel 
Guldenberg the place to be. Nick Ooms was er voor het eerst bij (en hij 
had er geen spijt van, zo zou hij bij de ‘evaluatie’ zeggen). Verder was het 
aantal deelnemers jammer genoeg beduidend minder dan in de 
voorgaande jaren.  Bovendien kon Brian Schepers op de laatste dag zijn 
eigen club (Unitas ’59) niet in de steek laten. Hij miste zodoende deel 2 
van de ‘coachspoedcursus’ van Anton Bogers, die vooral de nadruk legde 
op de persoonlijkheid van de (assistent-)scheidsrechter, en het samen 
bekijken van de competitietopper tussen PSV en Feyenoord. Om met 
name het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie te analyseren, zo 
was aanvankelijk de bedoeling. Ja, ja, ik had sterk de indruk dat de meeste 
aanwezigen vooral zaten te smachten op een overwinning van ‘040’. 
 
Schieten 
 
Ook ik zei de gek moest een deel van het weekendprogramma laten 
schieten. Vaker dan me lief was, moest ik namelijk de handrem 
aantrekken. Ik ben ook geen achttien meer, blijkt nu, want mogelijk door 
overbelasting heeft het blessurespook bij me toegeslagen. Gelukkig niet 
zo erg als bij Alex van den Boomen en Jacques Verheijen, die pas echt 
lang uit de running zijn.  
 
Een goede warming-up is het halve werk, maar ik stond al snel werkloos 
en vooral balend toe te kijken. O, wat had ik me zo verheugd op dit 
samenzijn. Op de gezelligheid (ook al hebben we het spel ‘Thirty seconds’ 
niet gespeeld), de leerzame momenten (ja, serieus), het echt prima eten 
(zoals een uitgebreid ontbijt en heerlijke andijviestamppot met een 
overdaad aan worst en gehaktballen) en vooral de als altijd gevarieerde en  
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zorgvuldig opgebouwde oefeningen van Hans ‘overal is een oplossing 
voor’ Moonen.  
 
Helaas moest ik me dus (tegen mijn gewoonte) inhouden. Ik had mijn 
teleurstelling kunnen wegwerken met de alcohol, die ik ongemerkt naar 
binnen dacht te kunnen smokkelen. De whisky was echter al op voordat 
het weekend goed en wel was begonnen. Wat heb ik me er mee in de 
vinger gesneden, zeg. Het drankincident zou me het hele weekend blijven 
achtervolgen. Gelukkig heeft De Telegraaf er geen lucht van gekregen. 
 
Op de zaterdagmiddag – toen de anderen naar het naburige sportpark van 
RKDVC in Drunen togen – koos ik er voor om naar de dorpskern te lopen. 
Om de tijd te doden en toch in beweging te blijven (ik had immers het 
verhaal van Hans Haine gelezen dat je in dit blad tegenkomt). De 
collega’s werkten zich ondertussen in het zweet of waren ze vooral nat 
geworden door een hagelbui? Het weer zat namelijk weer eens niet mee. 
Desondanks meende een groep actievoerders elders in het land dat het 
rokjesdag was, maar dat terzijde. 
 
Vechtpartij 
 
Ik miste die middag niet alleen een training: mijn collega’s waren, zo 
vertelden ze me naderhand, getuige van een vechtpartij op een 
aangrenzend veld. En dat bij die lage temperatuur en tijdens nota bene een 
vriendschappelijke wedstrijd aan het begin van het nieuwe jaar. Houdt het 
dan nooit op?  
 
Hopelijk komt er vooralsnog geen eind aan de door Johan Suurd 
geëntameerde en enthousiast voortgezette traditie om tijdens de winterstop 
een technisch weekend te houden. In Helvoirt of, zo werd geopperd, in 
2018 in het buitenland. Dan zou namelijk normaal gesproken de vijfde 
aflevering van ons ‘uitstapje’ plaatsvinden en bestaat onze vereniging 
negentig jaar. Twee vliegen in één klap. Voor de 2017-versie heeft 
ondergetekende al beloofd (en nu wordt de daad wel bij het woord 
gevoegd) om eens iemand uit de wereld van de media te polsen. Zoals een 
Paul Post van Omroep Brabant of een Rik Elfrink van het Eindhovens  
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Dagblad. Of wie weet Hans Kraay jr, die is overal wel voor te porren. Dit  
keer stond de eerste avond in het teken van de loopbaan van Merlijn  
Gerritsen. De Eindhovenaar droomde er ooit van een vaste klant te 
worden in de eredivisie en hij deed er ook alles zo niet veel aan. Van 
allesbehalve fit tot superfit. Helaas redde Merlijn het niet (ondanks vele 
kilo’s minder) en heeft hij inmiddels zoals bekend zijn aspiraties 
overboord gegooid. Sinds dit seizoen is hij als scheidsrechter actief in de 
topklasse. Met alle plezier overigens.  
 
Ben benieuwd welke collega binnen de COVS Eindhoven wel ooit een 
definitieve stap naar het Nederlandse voetbalwalhalla weet te maken. Ik in 
ieder geval niet, ben al zo oud… En als ik goed heb geluisterd naar de 
verhalen van Merlijn en anderen, dan vraag ik me af of het fluiten op het 
allerhoogste niveau wel het summum is. Tsjonge, jonge, wat zit er veel 
(oud) zeer tussen de KNVB in Zeist en de COVS.  
 
Der Hänsel 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
In  de natuur, natuurlijk! 

U bent bij ons 7 dagen per week van harte welkom 
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De COVS: ook als je worst lust! 
 

 
Andijviestamppot tijdens het technisch weekend (foto: Hans Janssen).  
 

 
Druk was het bij de boerenkoolsessie in De Stip (foto: Johan Suurd). 
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Spelregelwedstrijd seizoen 2015-’16, 
antwoorden tweede ronde 
 
 
1. B 
2. B 
3. C 
4. C 
5. B 
 
 
Toelichting vraag 2 
 
 
Kort lichten we vraag 2 nog even toe, de vraag die het meest foutief was 
beantwoord. De vraag luidde als volgt: ‘2. In een reglementair duel tussen 
een aanvaller en de doelverdediger belanden beiden in de netruimte van 
het doel achter de doellijn, terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in 
stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de buurt van de spelsituatie. De 
doelman die snel reageert, wordt in de netruimte door de aanvaller 
vastgepakt, waardoor de aanvaller toch eerder bij de bal kan komen. De 
scheidsrechter fluit af, maar wat moet hij nu beslissen?” 
 
 
Het spel moet na deze overtreding worden hervat met een 
scheidsrechtersbal. Beide spelers komen buiten het speelveld door toedoen 
van het spel, zoals vermeld in een ‘reglementair duel’. Dan wordt er 
hervat met een scheidsrechtersbal. Wanneer een speler bewust het veld 
verlaat om een overtreding te maken, wordt er hervat met een indirecte 
vrije schop. 
 
 
Spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was 
 
 
Het was nog in de tijd dat ik op sportpark ‘De Hondsheuvels’ consul was, 
de thuishaven van Pusphaira, Woenselse Boys, Rust Roest en ’t 
Groenewoud, het latere ETS, het huidige HSE. Nu liggen er twee 
kunstgrasvelden. Toen waren er zeven natuurgrasvelden die, in geval van 
twijfel of er kon worden gevoetbald, moesten worden gekeurd. En twijfel 
was er dikwijls genoeg, in die jaren. 
 
Zo ook die zondag, ergens eind maart. ’s Nachts had het behoorlijk 
geregend en ja, dan wist ik het meestal wel. Vroeg op, zo rond half zeven, 
ontbijten en dan op de fiets naar De Hondsheuvels. Om dan om half acht 
de velden te keuren en uiterlijk acht uur de clubs te informeren. En om de 
‘Afgelastingenlijn’ in te spreken die door de spelers kon worden 
beluisterd. Het was zo’n zondag dat de meeste velden niet goed genoeg 
waren om er drie wedstrijden op te laten voetballen. Misschien één of 
twee.  
 
Twijfel alom. Ook bij Frans, de toenmalige parkbeheerder. We liepen zo 
de velden af. Op het hoofdveld van Pusphaira waren we snel klaar. 
Afgekeurd. De hele dag. Tja, als je daar je neus moest snuiten, stond het al 
bijna onder water. De andere velden? Mmm, nou, in ieder geval niet om 
tien uur en op twee velden ook niet om twaalf uur. En zo ontstond er weer 
eens een briljante mix van wedstrijden die wel en niet door konden gaan. 
Met als toetje het hoofdveld van Woenselse Boys. Daar zou die middag 
Brabantia op bezoek komen, de trotse koploper in de derde klasse. Wel of 
niet laten spelen? Ik besloot om het veld om twaalf uur te herkeuren. 
Immers, zowel Brabantia als de scheidsrechter van dienst kwam uit 
Eindhoven, dus ik kon dat late tijdstip wel verantwoorden. 
 
Inmiddels was het weer er niet beter op geworden. En de velden die ik 
voor de wedstrijden van twaalf uur aanvankelijk had goedgekeurd, moest  
ik alsnog afkeuren. Erg laat, ik weet het, en dat werd me fijntjes door een 
speler, die daar al rondliep en dacht te kunnen gaan voetballen, onder de 
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neus gewreven: “Da pik ik nie, ik ga het hogerop zoeke, daar hoorde gij 
nog van.” Natuurlijk… Uiteraard waren de reacties van spelers die wel 
konden voetballen, heel verschillend. Zoals altijd. Dat varieerde van “Hoe 
hedde gij hier ons kunne late speule”, tot “Goeie beslissing, ut ging 
makkelijk.” Ach ja, het is niet eenvoudig om het altijd in ieders ogen goed 
te doen. En ik zal de eerste zijn die toegeeft dat ik best wel eens heb 
misgegokt. Dan moet je ook zo eerlijk zijn om dat toe te geven.  
 
Met name als het wat had gevroren, want enkele velden lagen in de 
schaduw van de gebouwen van de Fontys Hogeschool, was het soms 
moeilijk in te schatten hoe de velden er een paar uur later bij zouden 
liggen. Dan ontstond er namelijk een bizarre situatie dat een deel van het 
veld bikkelhard was en ook bleef, en dat driekwart van het veld prima 
bespeelbaar was. Liet ik het doorgaan, dan was het natuurlijk 
onverantwoord, keurde ik het af dan had er ‘makkelijk gespeeld kunnen 
worden’.  
 
Die zondag naderde het moment dat ik het hoofdveld van Woenselse Boys 
moest herkeuren. Het was niet best, met de nodige drassige plekken maar 
ook wel ’droge stukken’. De toplaag lag er niet bepaald vast op. Ik kon het 
er op veel plaatsen in de as van het veld zo afschuiven. Kijk, als je dat 
alleen aan de zijkanten hebt of in de hoeken van het veld, nou ja, jammer 
dan, gewoon voetballen. Maar als in de lengte van het veld en dan ook 
eens van achterlijn naar achterlijn een strook van 25, dertig meter breed 
doorweekt is en wat er nog aan gras staat er zo vanaf wordt geschopt, dan 
houdt het helaas op. Dus de topper werd afgekeurd. Waarop even later 
mijn collega-consul van Brabantia belde met de vraag of ik het echt niet 
kon laten doorgaan. Een vriendelijk maar beslist ‘nee’ werd zijn deel. 
 
Maar goed, een paar weken later werd het duel alsnog gespeeld. Toen 
wilde het toeval dat deze onvervalste Eindhovense derby de 
kampioenswedstrijd van Brabantia werd. In plaats van misschien honderd, 
150 man een paar weken eerder, stonden er nu ongeveer vijfhonderd man 
rond het veld. Dus iedereen toch tevreden, de kantinebeheerder van de 
Boys maar toch vooral Brabantia dat die zondag kampioen werd. 
 
Jos Halmans 
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Spelregelwedstrijd seizoen 2015-’16, vierde 
ronde 
 
Het gaat hard, we zijn al bij de vierde ronde beland van onze eigen 
spelregelwedstrijd. En opnieuw hoopt de spelregelcommissie op een 
grote deelname. Waarom ook niet: het kost niets, hoogstens wat 
zweetdruppels of hoofdbrekens. Verder wordt je er wijzer van en 
houdt je er mogelijk een prijsje aan over. Kortom, geen tijd te 
verliezen. 
 
 
1. Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet 
dit en ontneemt hem de weg naar de bal door een overtreding te maken. 
De scheidsrechter wacht tot de bal buiten het strafschopgebied is 
gekomen, fluit dan af, toont de verdediger een rode kaart en hervat het 
spel met een strafschop voor de aanvallende partij. Zijn deze beslissingen 
juist? 
 
A. Neen, de verdediger had geen rode kaart mogen krijgen. 
B. Neen, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen het 
strafschopgebied, zodat de doelschop moet worden overgenomen. De rode 
kaart is afhankelijk van de ernst van de overtreding. 
C. Ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het tonen van de rode 
kaart is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen. 
D. De scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de 
strafschop is juist, de speler had hij echter geen rode kaart mogen tonen. 
 
 
2. Twee spelers van verschillende teams begaan allebei tegelijkertijd een 
overtreding in de middencirkel. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
A. De scheidsrechter bestraft de zwaarste overtreding en laat hervatten 
met een directe vrije schop 
B. De scheidsrechter bestraft de zwaarste overtreding en laat hervatten 
met een indirecte vrije schop 
 

COVS Eindhoven



 28 

C. De scheidsrechter fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal op de  
plek waar de bal was op het moment van onderbreken. 
D. De scheidsrechter laat doorspelen. 
 
3. De doelverdediger van de verdedigende partij slaat binnen zijn eigen 
strafschopgebied met zijn scheenbeschermer tegen de bal, die daardoor 
naast in plaats van in het doel gaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
A. De scheidsrechter toont de keeper de gele kaart en laat hervatten met 
een hoekschop. 
B. De scheidsrechter toont de keeper de gele kaart en laat hervatten met 
een indirecte vrije schop. 
C. De scheidsrechter toont de keeper de rode kaart en laat hervatten met 
een scheidsrechtersbal. 
D. De scheidsrechter toont de keeper de rode kaart en laat hervatten met 
een strafschop. 
 
4. Nadat de scheidsrechter het teken heeft gegeven voor het nemen van 
een strafschop en voordat de bal in het spel is, loopt een medespeler van 
de nemer te vroeg toe. De strafschop wordt tegen de doelverdediger 
geschoten en de bal blijft in het spel. Wat moet de scheidsrechter 
beslissen? 
 
A. Hij onderbreekt het spel en hervat de wedstrijd met een 
scheidsrechtersbal vanaf de plaats van de overtreding. 
B. Hij onderbreekt het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije 
schop voor de verdedigende partij te nemen vanaf de plaats van de 
overtreding. 
C. Hij onderbreekt het spel, toont de medespeler een gele kaart en hervat 
de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij te 
nemen vanaf de plaats van de overtreding. 
D. Hij laat doorspelen. 
 
5. Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten zijn eigen 
strafschopgebied. Om de regel over het doelbewust toespelen van de bal  
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met de voet naar de eigen doelverdediger te omzeilen, knielt hij en speelt 
hij de vrije schop met de knie naar zijn doelverdediger. De doelverdediger 
pakt de bal in zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
A. Hij laat doorspelen 
B. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met 
een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de 
doelverdediger de bal in zijn handen nam 
C. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met 
een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de 
vrije schop met de knie nam. 
D. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat de directe vrije schop 
overnemen. 
 

Spelregelcommissie 
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Fan 
 
 
De Lange geeft de voorzet en aan mij de keuze  wat met 
de bal te doen.  De mooiste ballen zitten immers in de zak 
van de scheidsrechter. De Lange, een pseudoniem met 
zelfspot. De Lange, een baken van overzicht en overwicht 
en allesbehalve overgewicht.  In het laatste nummertje 
van afgelopen jaar van onze Lange, getiteld Ego’s of E-
Godjes, heeft hij het over de fan en speciaal over mijn 
hondse trouw aan mijn blauwwitte helden van FC Eindhoven.     
 
Dweper 
 
Fan is een anglicisme van het woord fanatic. Een fan is een dweper. Er 
gaat geen dag voorbij, of de fan denkt aan het object van zijn dweepzucht. 
Een dag geen FC Eindhoven, is een dag niet geleefd. Mijn duister 
universum kleurt blauwwit.  De Lange is mij goed gezind en ziet mij al 
voor zich in blauwwitte pyjama met slaapmuts. De speen ontbreekt nog in 
zijn fantasie. De fan is een kinderlijk wezen en als ge niet wordt als de 
kinderkens, dan zult gij het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan.  
Kinderlijk geloof met de hemelse gelukzaligheid als kers op de taart. In 
aardse begrippen, de victorie van de verslagen vijand. Ik schrijf dit 
stukske onder de heidense kerstboom met de gelukzalige gevoelens vorige 
week de roodwitte vijand,  Jong Pee Es Vee, vernederd te hebben. Geen 
kwetsing als kunst, schrijven, zoals je het uitspreekt.  Wat een niet uit te 
bekken provincialisme om je club PSV te noemen. Hoe spreken ze dat in 
het buitenland toch uit? Ik steek nog eens een kaarsje op om de 
overwinning op de competitievervalsers te vieren. De trainer van Jong 
PSV, Pascal Jansen, beklaagde zich over het gemis van eerste- 
elftalspelers tegen mijn blauwwitte helden. In andere bewoordingen geeft 
hij de competitievervalsing toe, ditmaal in blauwwit voordeel. Hoe vals 
kun je zijn.  
                                                                Lees verder op pagina 33.               
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Nee, Lange, geen blauwwit dekbed om me baarmoederlijk te verwarmen 
in deze door God verlaten wereld. Of zullen we dit omdraaien, dat we 
Hem verlaten hebben? Geen slaapmuts als vervanger van de slaapsap om 
tot rust te komen in een wereld van jachten en jagen en de tienduizend 
vragen. Wel heb ik een muts naast me liggen om naar willekeur op of af te 
zetten. Het weinige, wat ik heb is een blauwwit speldje, dat ik dikwijls 
draag op de linkerrevers van mijn colbert met op de rechterzijde de 
gouden fluitspeld, wanneer ik zondag de Koninklijke vertegenwoordig in 
de bestuurskamer van een voetbalclub. Tijdens de warming-up loop ik met 
een blauwwit  T-shirt van FC Eindhoven met op de achterkant de twaalfde 
man gedrukt.  
 
Nu en dan maken daar spelers en toeschouwers voor de wedstrijd grappige 
opmerkingen over. “Vandaag sta je dus aan onze kant scheids?”  “Nee, 
hoor, want jullie spelen niet in het blauwwit.”  Een ander attribuut is het 
blauwwitte voetbalvaantje, dat je op de achterruit van je auto plakt. Dit 
kleinood is ooit aan mij geschonken door een ridder van de COVS 
Eindhoven. Mijn lief, nou ja, wordt weleens bezeten door jaloerse nukken. 
Eenkennig in de liefde. Ze laat zich gaan en rukt als een bezetene het 
vaantje van de achterruit. De plastic hanger breekt als een rib in mijn lijf.  
 
De Lange wil me op de kast jagen om mijn kluppie in de Jupliek 
eeuwigheid toe te dichten. De eeuwigheid is toch geen straf? Afgelopen 
seizoen roken we aan het voetbalwalhalla. De palingboeren uit Volendam 
moesten nog uitgerookt worden. Helaas miste spits Anthony van den 
Hurk, koosnaampje de Hulk, een grote kans en ging het walhalla in rook 
op.  
 
De Lange is fan van meerdere clubs geweest. Dat verbaast me. In mijn 
blauwwitte liefde ben ik volstrekt monogaam. Ik ben weleens vreemd 
gegaan. De verleiding was niet zo groot, want Helmond Sport is zo 
gastvrij om arbiters pro deo toe te laten. Mijn hart ligt niet op De Braak. 
Het maakt me niet uit, of de kattenmeppers verliezen of winnen. 
Daarentegen klopt mijn hart vlak voor een wedstrijd van mijn helden 
verwachtingsvol. Gespannen tot in mijn tenen in het busje naar Deventer  
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om die adelaars een koekje van eigen deeg te geven. Provocerend roepen 
naar de negenduizend koekiemonsters na de 1-2 overwinning: “Nooit 
meer Zwolle.”   
 
De Lange vindt het gek dat de fan het gezonde verstand opzij zet. Is 
verstand gezond? Ik ken geniale gekken, zoals de goddelijke gekte van de 
dichter Hans Vlek. Of de gek geworden oud-gitarist van Pink Floyd, Syd 
Barrett, die in zijn song Astronomy Domine buiten aards bereik in de 
kosmos ronddoolt.  Is het niet beter de kop in het zand te steken dan te 
verdwalen in het heelal?  
 
De Lange heeft inmiddels zijn polygamie ingewisseld voor schoonheid: 
mooi voetbal, zoals tikkietakkie voetbal. De Keizer der Vijftigers 
Lucebert dichtte in 1952:  
 
‘…in deze tijd heeft wat men altijd noemde 
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand 
zij troost niet meer de mensen 
zij troost de larven de reptielen de ratten 
maar de mens verschrikt zij 
en treft hem met het besef 
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum’ 
 
Lucebert doelt op de wereldbrand van de Tweede Wereldoorlog. Wie zich 
nog bekommert om schoonheid steekt zijn kop wel erg ver in het zand. En 
toch wil Lucebert met de sleetheid van de schoonheid de magie hiervan 
teruggeven.  
 
Het gaat de fan niet om schoonheid, maar om de kleine oorlog. Geef de 
fan de keuze tussen het zoet van de overwinning of sterven in schoonheid 
en hij kiest voor het eerste. Alleen de scalp van de tegenstander doet 
overleven. Survival of the fittest. De stammenstrijd heeft een ander 
gezicht gekregen. De kleine voetbaloorlog geeft het gevoel, dat we sterker 
zijn dan de dood.  
 
Schoonheid is slechts een masker op een asgrauw gelaat.  
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Fish is een trotse Schot, een hartstochtelijk fan van een voetbalclub uit 
Edinburgh, Heart Of Midlothian, ook wel Hearts genoemd. Royal Mile is 
de hoofdader van Edinburgh. Wide boy Fish als teenager in kroegen, zo 
fraai watering holes, genoemd. Trots op Edinburgh met voor eeuwig het  
hart van een fan voor de Hearts. De song heet Heart Of Lothian en is terug 
te vinden op het conceptalbum Misplaced Childhood van Marillion uit 
1985. Een song van en voor de voetbalfan. Het repeterende in de song 
accentueert zijn onvoorwaardelijke liefde voor Hearts.   
 
Wide boys, wide boys, wide boys, 
Born with hearts of Lothian 
Wide boys, we were wide boys, 
Born with hearts of Lothian 
Wide boys, we were wide boys, 
These hearts of Lothian. 
 
It's six o'clock in the tower blocks 
Stalagmites of culture shock 
And the trippers of the light fantastic, 
Bow down, hoe-down 
Spray their pheromones on this perfume uniform. 
 
And anarchy smiles in the Royal Mile 
And they're waiting on the slyboys, flyboys, wideboys 
Rooting, tooting cowboys 
Lucky little ladies at the watering holes 
They'll score the Friday night goals. 
 
I was born with a heart of Lothian 
I was born with a heart of Lothian 
With a heart of Lothian 
 
I was born with a heart of Lothian, 
With a heart of Lothian. 
 
 
Jur Wijsman 
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Sportblessures: FC Cholesterol 
 
Duurtraining en cholesterol 
 
Gebruik uw spieren als vuilverbranders. Door duurtraining helpt u uw 
cholesterolgehalte op peil te houden. Hoewel (reclame-)campagnes soms 
anders suggereren, kan een mens niet zonder cholesterol leven. Alleen als 
de hoeveelheid in het lichaam te hoog is, loopt onze gezondheid gevaar. 
Juist daarom is het zaak het cholesterolgehalte op peil te houden. 
Langdurig bewegen is hierbij van essentieel belang. 
 
Al een jaar of tien worden we geregeld bestookt met de mededeling dat 
meer bewegen goed is voor een mens. Maar weet u ook waarom? 
"Tuurlijk”, zult u zeggen. "Het is bijvoorbeeld goed voor mijn hart.". 
Perfect. Maar... weet u ook waarom uw tikker zo blij is met een half uurtje 
joggen of een stief kwartiertje fietsen? Nee? Wij wisten het (ook) niet? 
 
Door geregeld te trainen, kan het lichaam beter functioneren. Daardoor 
hoeft het hart minder te werken. Het hart is net een mens: liever lui dan 
moe. Heel kort samengevat komt het hierop neer: wie meer beweegt, 
transporteert meer cholesterol. En daarmee voorkomt u dat die substantie 
zich ophoopt op plaatsen waar u het helemaal niet kunt gebruiken. 
 
Bolletjes en tankers 
 
Wie wel eens onvoorbereid een wedstrijd of een forse wandeling of een 
fietstocht heeft gemaakt of een avondje heeft ‘gefeest’ op de dansvloer, 
kent het effect van de volgende dag. Overal in het lichaam zijn dan 
spieren voelbaar waarvan het bestaan tot dan toe niet eens was vermoed. 
Om te kunnen bewegen, hebben we onze spieren nodig. En bij langdurige 
inspanning gebruiken die spieren vet als brandstof. Dat vet drijft in ons 
lichaam rond in hele kleine bolletjes. Zo klein, dat je ze alleen met een 
elektronenmicroscoop kunt zien. Die bolletjes noem ik voor het gemak 
altijd ‘tankertje’. Als zo'n ‘tankertje’ bij een spier aankomt die ‘honger’ 
heeft, klikt het vast. 
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Het legt dus in feite aan in de haven. Een zogeheten enzym prikt 
vervolgens de tanker lek en hevelt de inhoud, het vet, over naar de spier. 
In een haven vaart zo'n boot daarna weer de zee op voor een volgende 
lading, in ons lichaam verschrompelt het bolletje eenvoudig weg. 
Uiteraard blijft dat proces niet beperkt tot één bolletje. Het gebeurt met 
duizenden exemplaren tegelijk. Tijdens het verschrompelen van die 
bolletjes gaat de huid er omheen lubberen en plooien en zelfs gedeeltelijk 
afschilferen. En die piepkleine schilfertjes gaan zweren. 
 
Op hun zwerftocht zuigen zij het cholesterol op, zoals een spons dat met 
water doet. In de lever worden ze uitgeknepen. Daarna voert de route 
langs de gal, de galwegen, de darmen en eindigt in de WC. U snapt het al: 
met de afvoer raakt het lichaam dus ook meteen wat cholesterol kwijt, dat 
anders blijft liggen. 
 
Waardeloos puin 
 
Cholesterol is onder normale omstandigheden een onmisbaar hulpmiddel 
voor ons lichaam. Zoals je een huis bouwt met bakstenen, zo wordt ook 
een celwand gedeeltelijk opgebouwd met behulp van cholesterol. Zonder 
deze stof zou ons lichaam niet kunnen bestaan. Cholesterol dat echter niet 
wordt gebruikt, verwordt van mooi bouwmateriaal tot waardeloos puin.  
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Nu is een bergje oude bakstenen in de achtertuin hooguit wat lelijk, maar 
een hoopje cholesterol op de wand van een bloedvat levensgevaarlijk. Via 
de slagaderen wordt namelijk het hele lichaam van bloed voorzien. 
Hoe groter de bult vastgekoekte cholesterol in een bloedvat, hoe 
moeizamer de bloedtoevoer naar dat deel van je lichaam. Uiteindelijk kan 
het bloedvat zelfs volledig verstopt raken. Mocht dit toevallig net bij het 
hart het geval zijn, dan zijn de rapen gaar. Ofwel: een hartinfarct een feit. 
 
Langdurig bewegen 
 
Cholesterol op zich is dus niet slecht. Integendeel zelfs, want het vormt 
ook een belangrijk ingrediënt bij de productie van een aantal nuttige 
hormonen. Maar cholesterol dat niets omhanden heeft, kan wel heel 
schadelijk zijn. Vandaar het advies: meer bewegen. Of beter nog, 
langdurig bewegen. Met elke dag twintig keer een halter optillen bent u 
weliswaar lekker bezig, maar schiet u wat uw gezondheid betreft weinig 
op. Het gaat erom dat u uw spieren aanzet tot het ‘eten’ van vet. Dat doen 
ze alleen als u zich minstens een kwartier aan één stuk flink inspant, op 
minimaal 60 à 70 procent van uw uiterste kunnen.  
 
Zo'n aerobe (precies, daar komt het woord aerobics vandaan) training 
werkt dubbelop. Ten eerste verbruikt uw lichaam voornamelijk vet. Een 
betere manier om een extra hamburger weg te werken, is er niet. Ten 
tweede kweekt u door deze training meer spieren. Die op hun beurt bij de 
eerstvolgende training ook weer vet verbruiken. Waarbij in het bloed 
hoogwaardig verpakkingsmateriaal van de vetbolletjes ter beschikking 
komt om cholesterol te verzamelen. Met andere woorden: hoe getrainder 
en gespierder u bent, hoe meer vet u opmaakt én hoe meer overbodig 
cholesterol u afvoert! 
 
Heel belangrijk is dat u constant in beweging bent. Voetballen of 
tennissen is hiervoor niet geschikt (kijk maar eens hoe vaak u stilstaat); 
hardlopen, aerobics, steps en stevig doorfietsen wel. 
 
Veel sportplezier en als het effe kan zonder blessures. 
 
Hans Haine 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 4 maart, 
20.00-23.00 uur. 
 
Voorronde spelregelwedstrijd COVS Zuid I: 19 februari, 20.00 uur. 
 
Excursie Bavaria Lieshout voor senioren: 25 februari, 14.00 uur. 
 
(88e) Algemene Jaarvergadering: 21 maart, 20.00-23.00 uur. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 

 
COVS op social media 
 
Achter de bestuurstafel, op het veld, achter de bar, bij collega’s thuis, in 
Zeist of tijdens thema-avonden van de KNVB. COVS Eindhoven laat zich 
op vele terreinen zien en gelden. 
 
Maar ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons 
op Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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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 Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven 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 
Bestuurslid      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Mw. Corrie van der Waarden, Rob Hutjens,  
                                                             Johan Suurd (BA) 
Commerciële commisse  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks 040 - 2417637 
 

COVS Eindhoven



 65

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
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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. 

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 
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