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       42e JAARGANG, NUMMER 10 - 2017 

 
         
 
        Geniet nog even van 2017 
         
 
            Wat gaat de tijd toch snel als het gezellig is. 2017 is bijna  
            voorbij. Een jaar met mooie en minder mooie momenten,  
            sportief en privé. Koester de positieve herinneringen, trek  
            lering uit gemaakte fouten en blijf, zoals dat heet, niet al te  
            lang in teleurstellingen hangen. Makkelijk gezegd natuurlijk,  
            maar het is wel goed bedoeld. 
 
            Helaas is het ons niet gelukt nummer 10 van Arbitraal al vóór  
            de Kerst uit te brengen, vandaar het volgende: maak er een  
            mooie postkerstperiode van, geniet van de jaarwisseling en  
            voor 2018 zo veel mogelijk voorspoed gewenst. 
 
            Maar lees eerst dit blad, bijvoorbeeld voor de traditionele 
            kerstpuzzel. Bovendien hebben onze vaste leveranciers niet  
            voor niets kopij aangeleverd. Bijdragen overigens die binnen  
            én buiten onze club op prijs worden gesteld, zo blijkt uit een 
            aantal reacties. Ook dit nummer was zonder onze scribenten  
            niet mogelijk geworden.  
 
            De hoofdredactie. 
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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Van de voorzitter  
 
Wat schreef ik in december 2014 en 
hoe is de situatie nu?  
 
Het seizoen is inmiddels alweer 
halverwege en er zijn al veel 
berichten in de media verschenen 
over knokpartijen tussen voetballers, 
spelers die anderen bedreigen of 
slaan, scheidsrechters die belaagd 
worden. Stopt dit dan nooit? Wisten 
we het maar! Blijkbaar hebben we 
niet genoeg geleerd van het 
 
overlijden van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen, vijf jaar geleden alweer. De KNVB heeft sinds de 
fatale vechtpartij tal van prima maatregelen genomen om meer 
aandacht te vragen voor respect en Fair Play. Denk aan excessenlijn, 
steviger straffen, 10 minuten tijdstraf, het aanscherpen van de 
spelerspas en het spelregelbewijs. Heeft het effect gehad? Ik durf het 
niet echt te zeggen. 
 
Er zijn voetbalverenigingen die in de afgelopen jaren hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar dit neemt geleidelijk 
af, al besef ik best hoe lastig het is als bestuurder om onacceptabele 
zaken te voorkomen. Natuurlijk mag je best wel wat tegen elkaar of 
iets tegen de scheidsrechter zeggen. Voetbal is emotie en een spel 
om te winnen, maar er zijn grenzen. Ik verwacht dat het de goede 
kant opgaat, wanneer clubbestuurders meer aandacht geven aan 
arbitrage in hun vereniging. Anderzijds besef ik ook dat ‘de’  
scheidsrechter nooit meer zoveel respect krijgt als vroeger. Dat hoeft  
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op zich ook niet, maar enige reflectie bij spelers en publiek zou geen 
kwaad kunnen. Ik denk ook dat meer workshops iets kunnen 
bijdragen aan het imago van de scheidsrechter. Waarom wordt een 
bepaalde beslissing genomen en hoe moeilijk is dat?  
 
Nog te vaak zijn er ‘eigen’ assistent-scheidsrechters, die denken dat 
ze over de rug van de scheidsrechter punten moeten pakken. Ook dit 
is nog steeds niet veranderd. Nog te vaak worden scheidsrechters en 
tegenstanders van lagere elftallen niet of onvoldoende fatsoenlijk 
ontvangen en begeleid; laat staan dat er iemand is voor het in orde 
maken van de formaliteiten. 
 
Het wordt er ons ook niet makkelijker opgemaakt door de invloed 
van de media en publieke opinie. Die melden en veroordelen 
duidelijk meer dan voorheen zaken die zich voordoen op de 
voetbalvelden. Op zich goed, maar ik twijfel aan het nut.  
 
Nog een constatering: te vaak laten verenigingen toe dat er 
ongerechtigde spelers aan een wedstrijd meedoen. Waarom? Drie 
jaar geleden was het niet anders, net als de ongenuanceerde kritiek 
en persoonlijke beledigingen op websites en de social media aan het 
adres van onze refs. Zelden kijkt men eerst in de spiegel. Dit betreft 
evenzeer onze scheidsrechters: zij moeten zich realiseren dat spelers 
recht hebben op een fitte en gemotiveerde arbiter.  Met één keer per 
week  trainen bij de COVS kom je er niet. Je zult ook nog een keer 
vanuit jezelf moeten trainen. Clubs trainen ook minimaal tweemaal 
per week. Hier zie ik na drie jaar nog weinig verandering; er wordt te  
vaak nog te gemakkelijk gedacht. 
 
Er is dus ook voor jou een rol weggelegd:  het is een veeg teken dat 
van de tweehonderd leden maar ongeveer tien meedoen aan de  
                                             (Lees verder op pagina 5.) 
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    jaarlijkse spelregelwedstrijd. Ik begrijp dit niet want het is oh zo      
    belangrijk. Het is het fundament van het fluiten.  
 
    Blijven we dan pessimistisch? Nee zeg ik, al ben ik er bang voor dat  
    excessen nooit helemaal uit te bannen zijn. Belangrijk is wel dat  
    we dit vraagstuk steeds onder ieders aandacht moeten brengen.  
    Ook wij als scheidsrechtervereniging en de KNVB moeten meer  
    voorlichting (kunnen) geven bij clubs.  Het is aan alle betrokkenen  
    bij de voetbalsport om adequaat en passend maatregelen te  
    treffen. Samen kunnen we ver komen, al wordt het allemaal wel  
    een kwestie van de lange adem. 
    
    Wij als COVS Eindhoven willen graag de verenigingen in ons    
    werkgebied helpen. De afgelopen drie jaar is er met de gemeente  
    en de voorzitters van de voetbalclubs gesproken over een positief  
    sportklimaat in Eindhoven. Wij hopen dat dit iets gaat opleveren. 
    Laat 2018 (tijdens nota bene ons 90-jarig jubileum) hiervoor maar  
    een mooie start zijn. Ik sta te popelen. 
     
    Laten we afspreken dat we Fair Play en sportiviteit als normaal  
    gaan beschouwen. Dat  clubs én scheidsrechters in de voetbalsport  
    samen de goede weg blijven inslaan en gaan werken aan de punten  
    hierboven. Vlag eerlijk, zorg voor neutrale berichten op de clubsite,  
    accepteer geen verbaal of fysiek geweld van je medespeler of  
    clublid én geef zelf het goede voorbeeld.   
 
    Ik wens, mede namens het bestuur, iedereen een strijdbaar,  
    sportief, doelpuntrijk, succesvol, gezond en respectvol vervolg van  
    dit voetbaljaar toe. 2018 is voor ons ook het jaar waarin we ons 90- 
    jarig bestaan vieren. Laten we er samen een mooi jaar van maken. 
 
    Johan Suurd 
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Antwoorden ronde 2 spelregelwedstrijd 
 
1. B 
2. C en D 
3. A 
4. C 
5. B 
 
De vraag die in ronde 2 het vaakst fout beantwoord werd, is vraag 2. 
Deze vraag luidde als volgt: ‘Een keeper kan niet meer bij de bal en 
tikt de bal over zijn eigen doel met zijn bidon. Deze bal zou anders 
het doel in zijn gegaan en zo voorkomt de keeper een doelpunt. Hoe 
dient de scheidsrechter te handelen en het spel te hervatten?’  
 
In principe is het raken van de bal met een voorwerp in de hand 
hands. Wanneer een veldspeler deze overtreding zou maken, is er 
sprake van hands. Er zou dan een strafschop en een rode kaart 
volgen. Echter kan een keeper nooit voor hands in de eigen zestien 
worden bestraft. Daarom dient de scheidsrechter dit de 
interpreteren als misleiding, daarom toont hij de gele kaart en hervat 
hij met een indirecte vrije schop.  
 
Het juiste antwoord is dus: ‘Met een indirecte vrije schop en het 
tonen van een gele kaart aan de keeper.’ Dit was zowel antwoord C 
als D. Bij het opstellen van de opgave is er iets misgegaan, antwoord 
C en D waren exact hetzelfde. 
                                                                               
De spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was (33) 
 
Die zondagmiddag mocht ik een scheidsrechter begeleiden. Daarvoor 
moest ik naar een dorpje bij Den Bosch en behalve een reis met de 
trein, mocht ik het laatste stuk te voet doen. Toch nog snel ruim een 
half uur lopen want het OV brengt je niet altijd en niet overal tot aan 
de voordeur. 
 
Op de parkeerplaats keek ik een zeer jonge arbiter recht in de ogen. 
Onbewust vroeg ik hoe oud, of liever, hoe jong hij was. “Zestien”, 
antwoordde hij. “Nou, prima toch, wat goed is komt snel, dus laat het 
maar zien vanmiddag”, zo reageerde ik. We meldden ons in de 
bestuurskamer alwaar de gebruikelijke koetjes en kalfjes als warme 
broodjes over de bestuurstafel vlogen. De scheidsrechter ging naar 
zijn kleedkamer, maar hij bleef wel erg lang weg. Dus even 
poolshoogte nemen. Klop, klop. De jongeman, in paniek: ”Kunt u de 
deur open doen? Hij zit op slot.” Tja, daar ben je lekker mee, 
opgesloten in je eigen kleedkamer. Een door mij gealarmeerd 
bestuurslid ontzette de scheidsrechter. Daarop begon hij aan zijn 
warming-up, de veldcontrole, het nauwkeurig controleren van de 
doelnetten en een praatje met beide trainers. Tot zo ver niks mis 
mee en even later werden er ook een paar duidelijke afspraken met 
de beide assistent-scheidsrechters gemaakt. 
 
Het beloofde een echte topper te worden. De lokale trots, koploper 
in de vijfde klasse, kon bij winst namelijk de kampioensvlag hijsen. En 
dat wilde men weten ook. Probleem was echter wel dat de 
tegenstander een geduchte was en als nummer drie op de ranglijst 
ook moest winnen, namelijk om de laatste periodetitel in de wacht te 
slepen. En zo verzamelden zich op een warme, bijna zomerse  
                                                       (Lees verder op pagina 9.) 
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(Vervolg van pagina 7.) 
lentemiddag in april een paar honderd toeschouwers langs de lijn. 
Die er eens goed voor gingen staan, op een enkele gelukkige na, die 
op een spaarzaam aanwezig ‘benkske’ kon gaan zitten. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal was er weerstand. Van beide teams, van 
beide trainers. Die dachten dat de piepjonge arbiter daar wel onder 
gebukt zou gaan. Ha, wisten zij veel. De scheidsrechter pareerde alle 
opmerkingen, volgde het spel kort, was kordaat en consequent in zijn 
optreden en liep – in positieve zin – als een ‘veldheer’ over het veld. 
Een goede exponent van ‘het nieuwe fluiten’, namelijk het managen 
van de wedstrijd. Kort samengevat: het in goede banen leiden van 
een wedstrijd. En de scheids liet niets aan duidelijkheid te wensen 
over. In de geest van het spel, gelet op de grote belangen voor beide 
teams, maar zeker ook de spelregels hanterend, nam hij waar, 
interpreteerde hij en nam hij beslissingen. En dat deed hij met verve, 
ik keek mijn ogen uit. 
 
De gasten kwamen op 0-1, de gastheren verhoogden de druk. Het 
spel werd gaandeweg de tweede helft venijniger, maar bleef alleszins 
binnen de perken. Tot een kwartier voor tijd. Toen maaide een speler 
van de bezoekers ergens halverwege zijn eigen speelhelft een 
tegenstander van achteren met buitensporig geweld finaal onderuit. 
Even was het stil, iedereen hield de adem in, ik ook trouwens. Wat 
gaat de scheidsrechter doen? Gaat hij doen wat hij moet doen? Durft 
hij dat? Welnu, we werden op onze wenken bediend. Hij nam de enig 
juiste beslissing, die hij zonder enige aarzeling ook durfde te nemen. 
Nog tijdens de sprint naar de plek des onheils, ging zijn hand al naar 
zijn achterzak en de rode kaart ging strak en zonder enige twijfel de 
lucht in. Als er bij deze of gene nog twijfel was over de klasse van de 
scheidsrechter, dan was die nu wel weggenomen. Het restant van de  
                                                                    (Lees verder op pagina 10.) 
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  wedstrijd was vreemd genoeg eigenlijk een formaliteit. De thuisclub  
  kon met een man meer niets meer afdwingen en toen het ook nog 
  0-2 werd, ging het duel als de bekende nachtkaars uit. 
 
  Na afloop hebben we de wedstrijd nog kort geëvalueerd. Ik heb  
  maar geen poging gedaan om mijn enthousiasme (en bewondering)  
  onder stoelen of banken te steken. Weer op weg naar huis, liet ik  
  alles nog eens de revue passeren. Een uitzonderlijk talent, die  
  scheids. Hopelijk slaagt hij erin zijn ambities (en die waren groot,  
  volgens zijn eigen woorden) gestalte te geven. Voor niets echter  
  gaat alleen de zon op. Het zal nog een lange weg zijn die hij moet  
  afleggen, het zal kruim kosten. Maar het begin is er en soms voel je  
  gewoon aan dat het gaat lukken. 
 
  Jos Halmans 
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Scheidsrechterscursus SO III, deel 3 
 
Het jaar loopt op zijn eind en bij de scheidsrechterscursus SO III die ik 
volg, is dat ook het geval. Dit is echter niet mijn laatste aflevering van 
deze serie, die komt in nummer 1 van 2018.  
 
Ditmaal kijk ik voor jullie terug op bijvoorbeeld de derde lesavond. 
Zoals gebruikelijk begonnen we met het vaste rondje van gefloten 
wedstrijden, gevolgd door een uitleg van de punten die naar voren 
zijn gekomen. Vervolgens moesten we in groepen van drie aan de 
slag met de opdracht ‘managen van de wedstrijd’ en wat hier zoal 
bijhoort. 
 
 
Ook kregen we uitleg over wanneer je nog vóór een wedstrijd begint 
en ‘zelfs’ na afloop rood mag geven. Deze regel is afgelopen juli 
gewijzigd. Goed om te weten, vind ik. 
 
 
Ik heb ook weer wedstrijden mogen leiden. Zoals VV Acht C1 tegen 
Best Vooruit C2. Het werd een makkelijke overwinning voor de 
thuisclub. Johan was mijn begeleider. Eigenlijk zou ik daarna Reusel 
Sport – GSBW (ook C1) moeten fluiten. Helaas: het weer werkte niet 
mee en zo had ik dus een vrije middag. Gelukkig kon de derby tussen 
Nuenen o13 - FC Eindhoven o13 wel doorgaan. Onder het toeziend 
oog van Ger werd het 0-5.  
 
In deel 5 van mijn ervaringen met de opleiding meer over les 4, de 
eindopdracht en mijn laatste wedstrijd. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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   Specialist op het gebied van: 

- Pensioenregeling 
- AOW leeftijd 
- Lijfrente  
- Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

   Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                        
   leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de  
   trainingsavonden. 
   (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
   Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer  
   te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies 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 
 

COVS Eindhoven



 13 

 
 

Dubbel kerstbingo voor familie Wiegman 
 

 
 
Normaal gesproken wordt de hoofdprijs van onze kerstbingo , de 
felbegeerde levensmiddelenmand, niet gedeeld.  Ditmaal wel, het 
was namelijk tweemaal bingo voor de familie Wiegman. Een hilarisch 
hoogtepunt van een door ruim dertig mensen bijgewoonde avond. 
Jeroen Quinten was de kienmeester van dienst. De prijzen voor de 
gevarieerde tafel werden ingekocht door Marion van Bekkum. Met 
de goedkeuring van onze penningmeester. (Foto: Johan Suurd). 
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Oplossingen vóór 14 januari mailen naar hans.haine@gmail.com of 
j.janssen59@chello.nl. 
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Horizontaal: 
 
2. Plaats in Overijssel; 2. Ten bedrage van (afk.); 4. Heester; 7. 
Internationale trein (afk.); 8. Oefenmeester; 11. Verzoekschrift; 12. 
Verfstof; 13. Schuin toelopend; 15. Aanw. voornaamwoord; 16. 
Griekse letter; 17. Aanvang; 19. Voormalig Chinees leider; 22. 
Werpanker; 23. Soort gesteente; 26. Landbouwwerktuig; 28. 
Italiaanse voetbalclub; 29. Huldeblijk; 32. Nuttigen; 34. Titel (afk.); 35. 
Eminentie (afk.); 36. Muzieknoot; 37. Op dit ogenblik; 38. 
Eikenschors; 40. Tevreden stellen; 43. Jockey; 45. Op dezelfde wijze; 
46. Geliefd werpartikel; 48. Verenigde Staten (afk.); 49. Pers. 
voornaamwoord; 51. Evenzo; 53. Zoogdier; 54. Muzieknoot; 55. 
Meisjesnaam; 56. Ligplaats voor schepen; 59. Tooi; 60. Europeaan; 
61. Hulde; 62. Voegwoord; 63. Economische Commissie voor Europa 
(afk.); 65. Plaats in Noord-Holland; 67. Naderen; 69. Vóór; 71. Pers. 
voornaamwoord; 72. Romeinse Rijk (afk.); 73. Noodsein; 74. Grote 
afstand. 
 
Verticaal: 
 
1.Lichamelijke gesteldheid; 2. Soort vis; 4. Plaats in elftal; 5. 
Eendrachtig; 6. Zoogdier; 8. Deel van een boom; 9. Sleeën; 10. 
Functie in scheidsrechterswereld; 12. Strafbaar feit; 14. Muzieknoot; 
17. Buitendienst (afk.); 18. Pers. voornaamwoord; 20. Voorzetsel; 21. 
Bijwoord; 24. Kleine hoeveelheid; 25. Omroepvereniging (tot fusie 
met TROS); 27. Kelk met venijn *; 30. Soort struisvogel; 31. 
Voorzetsel; 33. Ontkenning; 34. Elp; 37. Deel van het hoofd; 39. 
Oorlogsschip; 41. Loco-Burgemeester (afk.); 42. Dus; 43. Vinnige; 
44.Vlijtige; 45. Grasplaggen; 47. Chinese maat; 50. Vloeistof; 52. 
Gebak; 54. Mannelijk dier; 55. Vogeleigenschap; 57. Vreemde munt; 
58. Lidwoord; 64. Bekende organisatie; 66. Voorzetsel; 68. 
Vervoersbedrijf (afk.); 69. Naschrift (afk.); 70. Wintervoertuig. *vul in: 
gifnbeker 
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Frans Booij Lieuwes Lid van verdienste  
 
“De resultaten waren 
boven verwachting en ook 
de clubs waren zeer 
positief.” Frans Booij 
Lieuwes is met pijn in het 
hart gestopt als lid van de 
KNVB-commissie 
alternatieve straffen. Na 
twintig jaar. Niet vanwege 
zijn leeftijd. “Ik heb geen 
tijd om dood te gaan. 
Voetbal is mijn leven”, 
aldus de Eindhovenaar. 
 
Of, omdat zijn echtgenote  
al die decennia 
vrijwilligerswerk van haar  
 
man wat meer aandacht zou willen. Ook dat is in de verste verte niet 
het geval. Nee, de bond kwam zelf op het onzalige idee om te 
stoppen met de commissie en met de mogelijkheid die spelers die 
over de schreef waren gegaan, kregen aangeboden in plaats van een 
schorsing.  
 
Booij Lieuwes was een groot voorstander van deze aanpak, want 
door ‘boosdoeners’ bijvoorbeeld lijnen te laten trekken of klusjes te 
laten doen als het schilderen van een clubhuis, worden verenigingen 
er immers beter van. De stoute jongens konden er ook voor kiezen 
om een aantal wedstrijden te fluiten. “En daar hebben we een aantal  
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scheidsrechters aan overgehouden.”  Maar waarom is de commissie 
dan toch opgeheven? Booij Lieuwes: “Andere districten hadden geen 
vrijwilligers (meer) om de uitvoering te controleren en een 
ongelijkheid in uitvoeren van straffen is geen KNVB-beleid.” Daar sta 
je dan met je goede gedrag. Maar de man die ook als geen ander de 
belangen behartigt van Drents Dorp en LEW in zijn hart heeft 
gesloten, hield er wel de benoeming van Lid van Verdienste van de 
KNVB aan over. Dit gebeurde in november, in Breda. Overigens ook 
vanwege zijn inzet als waarnemer, consul, rapporteur en arbiter. 
Gelukkig blijft Booij Lieuwes op deze gebieden wel behouden voor de 
voetbalbond. Zo kan hij zijn brede mensenkennis blijven uitbreiden 
en voegt de zeventiger er aan toe “kan ik elke dag nog iets bijleren.”  
 
Hans Janssen 
 
 
 

 
 
 

COVS Eindhoven



 18 

 

 
Spelregelwedstrijd Arbitraal, ronde 4 
 
1. Welke straffen staat er op het spuwen van een medespeler?  
A. Directe vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de 
gele kaart.  
B. Directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode 
kaart.  
C. Indirecte vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de 
gele kaart.  
D. Indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode 
kaart.  
 
 
2. Omdat vlak voor tijd een elftal achter staat, verlaat de 
doelverdediger, die eenzelfde kleur shirt aan heeft als de 
doelverdediger van de tegenpartij, zijn doel en trekt mee met de 
aanval. Hoe zal de scheidsrechter hierop reageren?  
A. Hij laat het zonder meer toe.  
B. Hij onderbreekt het spel en geeft de doelverdediger een 
waarschuwing door het tonen van de gele kaart, omdat deze hem 
niet heeft geïnformeerd.  
C. Hij onderbreekt het spel en zegt dat de doelverdediger dat alleen 
mag, als hij het shirt van zijn elftal aantrekt.  
D. Hij onderbreekt het spel zodra deze doelverdediger in de buurt 
van de andere doelverdediger komt, omdat verwarring kan ontstaan.  
 
 
3. De inwerper laat de bal per ongeluk vallen. De scheidsrechter ziet 
dit. De bal komt bij een tegenstander terecht. Hoe reageert de 
scheidsrechter?  
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  A. Hij laat doorspelen, omdat hij de voordeelregel toepast.  
  B. Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen.  
  C. Hij onderbreekt het spel en laat dezelfde partij opnieuw    
  inwerpen.  
  D. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een  
  scheidsrechtersbal.  
 
  4. Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die in het  
  doel dreigt te gaan tijdens het spel. Hij raakt de bal, maar deze  
  verdwijnt toch in het doel. Hoe hervat de scheidsrechter het spel?  
 

A. Met een scheidsrechtersbal.  
B.  Met een aftrap na geldig doelpunt.  
C.  Met een doelschop voor de verdedigende partij.  
D.  Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt  
werd.  

 
  5. De bal is op het middenveld in het spel. De scheidsrechter ziet  
  nu dat een speler een andere speler binnen het speelveld een klap  
  geeft en onderbreekt het spel. De slaande speler wordt   
  weggezonden door het tonen van de rode kaart. Op welke wijze  
  kan nu het spel worden hervat?  
 

A. Met een strafschop of directe vrije schop.  
B. Met een directe vrije schop of een indirecte vrije schop.  
C. Met een strafschop of een indirecte vrije schop.  
D. Met een indirecte vrije schop of een scheidsrechtersbal.  

 
  De scheidsrechterscommissie, die bij deze alle deelnemers en alle 
  clubgenoten een prettig en een gezond 2018 toewenst. 
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INBOUW – REPARATIE  
LPG – APPARATUUR 
Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         
 

                                    

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 

Schoenen 
COVS-leden 15 procent korting 

 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Sportblessures 
 
Sporten doe je normaal gesproken voor je plezier. Anderen sporten 
om hun lichaam (ook) in een zo goed mogelijke conditie te houden, 
weer anderen voor de lijn. Gezond leven en met name gezond eten 
gaan hierin heel goed samen. Fit zijn heeft alles te maken met de 
manier waarop we leven. En een gezonde leefstijl is nog steeds de 
beste manier om het risico op hart- en bloedvatenziekten zo klein 
mogelijk te houden. Dit kan betekenen: niet roken, een goede en 
gevarieerde voeding, voldoende ontspanning en lekker gezond 
bewegen. Hoe dat ‘gezond bewegen’ kan, hieronder het volgende. 
 
Heel veel Nederlanders bewegen niet genoeg, ze sporten niet of te 
weinig, zijn dus niet (voldoende) actief. Veel werk, ook in het 
huishouden, is geautomatiseerd en vergt steeds minder energie en 
betekent dus minder verbranden van voedingsstoffen. Verplaatsen 
doen we ons meestal per auto, bus of trein en de lift is gemakkelijker 
dan de trap. Het zou voor onze gezondheid beter zijn, als we meer 
gaan bewegen en/of sporten. Dit kan echt heel eenvoudig: te voet of 
per fiets naar het werk of boodschappen doen, vaker de trap, lekker 
tuinieren of sporten in het weekend.  
 
Voor het bewegen van ons lichaam, onze armen en benen, is energie 
nodig. Die energie komt uit onze voeding en wordt in de spieren 
omgezet in beweging en kracht. Hoe vaker en hoe langer we 
bewegen, hoe meer energie er dus wordt verbruikt. Hoe meer 
spieren hierbij worden ingeschakeld, hoe beter het is. Behalve langer 
en vaker actief zijn, kunnen we ook meer energie verbruiken door 
sneller te bewegen, bijvoorbeeld harder te lopen of te fietsen. Maar, 
als ons conditiepeil niet zo hoog is, worden we snel moe en bereiken   
we uiteindelijk minder. De meeste energie wordt verbruikt als we ons  
                                              (Lees verder op pagina 22.) 
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langdurig inspannen op submaximaal niveau. Aansluiting zoeken bij 
een sportvereniging is goed, maar niet absoluut noodzakelijk. Gezond 
bewegen kan ook door te fietsen, wandelen, zwemmen of tuinieren. 
Belangrijk is dat u er zich prettig bij voelt. Ook (veel) kleine beetjes 
helpen. We bewegen, omdat ons lichaam anders niet in conditie blijft 
en ons uithoudingsvermogen achteruit gaat. Maar als je fit wil 
blijven, is het natuurlijk belangrijk om gezond te eten. Door te 
bewegen verbruikt het lichaam de energie die we als voedsel tot ons 
hebben genomen. Het is belangrijk om het juiste evenwicht tussen 
voeding en bewegen in de gaten te houden. 
 
Om resultaat met onze bewegingsactiviteiten te boeken, moeten we 
toch zeker om en nabij de 1000 kilocalorieën per week extra 
verbruiken. Beter is het wanneer we streven naar 2000 kilocalorieën 
per week. Hiermee bereiken we dan een goede verkleining van het 
risico op hart- en vaatziekten, in samenhang met de andere 
elementen van een gezonde leefstijl. 
 
Maar hoe bereiken we ons streven? Omdat wij vooral met lopen te 
maken hebben, hier wat adviezen (* = 100 kilocalorieën): 
 
Beweging      tempo/tijd    adviestijd 
Wandelen      3 km/uur       60 minuten* 
Joggen            6 km/uur       45 minuten ** 
Looppas        12 km/uur      24 minuten *** 
Hardlopen    18 km/uur      24 minuten **** 
 
O ja: gebruik bij lopen goed schoeisel en goede kleding. Veel 
sportplezier toegewenst en als het effe kan blessurevrij. 
 
Hans Haine 
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Zoals de ouden floten… 
 
Frans Derks is geboren in Vaals op 1 november1930. Hij had een 
katholieke vader en een joodse moeder. Toen Frans nog een Fransje 
was, doorliep hij de kostschool. Na het gymnasium ging hij 
machinebouw studeren in het Zwitserse Zürich waarna hij in 
Nederland terugkeerde als afgestudeerd ingenieur. 
 
Tijdens zijn scheidsrechterscarrière in de eredivisie behoorde hij tot 
de bekendste scheidsrechters van Nederland, mede vanwege de 
kleine en krappe broeken die hij droeg. Zeg maar broekjes. Derks was 
na zijn loopbaan, tussen 1995 en 2003, voorzitter van FC Dordrecht, 
dat tot 2002 als Dordrecht '90 door het leven ging. Ook was hij 
voorzitter van de Coöperatie Eerste Divisie en voorzitter van de 
volleybalvereniging BREVOK. In 1987 saneerde hij NAC dat hij 
hierdoor van de ondergang redde. Ooit wilde hij de politiek in, in de 
Tweede Kamer. Maar hij werd beschouwd als te rebels. De Limburger 
stond ook niet bekend als een diplomaat, had altijd en overal een 
eigen mening over en stak die nooit onder stoelen of banken. 
 
Op 30 november 2009 werd hij koninklijk onderscheiden voor zijn 
bijzondere verdiensten voor de voetbalsport en zijn grote 
maatschappelijke inzet. De gelauwerde arbiter houdt zich al vele 
jaren intensief bezig met goede, voornamelijk sociale doelen. Zo 
vraagt hij per gefloten wedstrijd (dat doet-ie nog steeds) een bedrag 
dat hij stort in één van zijn charitatieve foundations. Verder is hij 
penningmeester van de stichting ‘Meer dan Voetbal’, die zich 
bezighoudt met het begeleiden van jonge starters en werkt hij samen 
met de ‘Johan Cruyff Foundation’. 
 
Op 4 maart 2010 verscheen - bij het afscheid van Derks als voorzitter   
                                                  (Lees verder op pagina 24.) 
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van de Coöperatie Eerste Divisie - ‘Op z’n Frans’. In dit boek, dat 
overigens in De Stip ligt, wordt door anekdotes stilgestaan bij zijn 
carrière. Zo  kwam Derks ooit eens zonder scheidsrechterskleding bij 
Feyenoord. Hij had die thuis laten liggen. Feyenoords toenmalige 
trainer Ernst Happel regelde kleren voor Derks: een broekje van Theo 
van Duivenbode, een overhemd van een suppoost en een trui van 
een Feyenoord-official. Happel heeft dit nooit aan iemand verteld. 
 
Derks was van 1956 tot 1978 actief als scheidsrechter in het betaald 
voetbal. Hij werd door voetbalvedettes als Johan Cruijff en Willem 
van Hanegem gewaardeerd om zijn unieke stijl van arbitreren. In 
plaats van star de regels toe te passen floot Derks ‘in de geest van de 
wedstrijd’. “Ik paste mijn arbitrage niet aan mijn voorkeuren aan. 
Alleen bij de Duitsers, maar daar had ik mijn redenen voor”, aldus 
Derks. Een Duits elftal zou nooit een wedstrijd winnen waarbij hij 
floot. Deze en andere eigenzinnige uitspraken kwamen terecht bij de 
wereldvoetbalbond, de FIFA, en wellicht mede hierdoor heeft Derks 
de absolute top niet bereikt. Derks fluit nog altijd erewedstrijdjes 
tussen ‘oud’ en ‘oud’. Hierover zegt hij: “Als ik het gras ruik en de bal 
rolt, voel ik me happy. Ik train ook nog elke dag. Pure ijdelheid, ik wil 
nog steeds passen in hetzelfde strakke zwarte broekje als waarmee ik 
in de jaren zeventig furore maakte.” 
 
Frans Derks woont met zijn vrouw Leen al ruim veertig jaar in Breda. 
Ooit had hij er drie horecazaken. Kinderen hebben Frans Derks en zijn 
vrouw niet: ‘We vinden ons zelf nog kind’, zo zei hij ooit. In zijn huis 
heeft hij een eigen krachtcentrum waar hij nog elke dag zo’n 
anderhalf uur sport. Andere hobby’s van Derks zijn lezen en piano 
spelen. Het stel houdt echt van dieren. In de wei rond hun huis lopen 
onder meer ezels, kippen, geiten en schapen. Derks’ levensmotto: 
‘Leef! Want van leven ga je dood en van niet leven sterf je.’ 
 
Jos Halmans 
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Mobiel gevolg                            
 
De spelerspascontrole verloopt mobiel en ik doe dit 
steekproefsgewijs in de kleedkamer. Ik voel me bij 
controle net een douanebeambte. De blikken staan op 
ernstig, alsof het een gewichtige zaak is om eventuele 
fraudeurs te betrappen. Ik stap dan weleens uit mijn  
rol om de paljas uit te hangen. Dat breekt het ijs en 
leidt soms tot hilariteit. Laatst een tikkeltje gewaagd: “En 
nou de autochtoon onder jullie. Wie is Soufian?” En een 
ander riep: “Maar wel een geïntegreerde.” 
 
Ik ben niet de onverschillige nors kijkende douanebeambte op een 
vliegveld. Zo vaak ga ik de lucht niet in. Afgelopen zomer wel. In 
Düsseldorf stuitte de ambtenaresse op een iets te grote fles 
aftershave. Zij had nog enig medemenselijk gevoel en liet haar 
meerdere de fles zien. Met een chagrijnig gezicht schudde hij zonder 
op te zien nee met zijn hoofd en het cadeautje van mijn dochter werd 
in de prullenbak geworpen.  
 
Een fluitdag niet gelachen is een dag niet geleefd. Terwijl ik 
allesbehalve een lachebekje ben. Onlangs had ik wisselspeler Bilal als 
grens. “Mag je niet meedoen?” vroeg ik. “Ik heb mijn contributie niet 
betaald,” was zijn gevatte antwoord. “Dan beroof je toch een 
supermarkt.” Daar kon hij wel om lachen. Eigenlijk wilde ik nog 
toevoegen, maar hield me in: “We houden het wel Halal, Bilal.”  
 
Sinds ik besloten heb niet langer meer gebruik te maken van 
vermoeiende (uitspraak in een email van een manager van onze Bond 
over rapporteurs) rapporteurs, is mijn plezier in het fluiten 
beduidend toegenomen. Ik hoef me niet meer boos te maken over       
                                                             (Lees verder op pagina 27.)  
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Het bestuur van COVS Eindhoven wenst u prettige 
kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
 
Graag zien wie je met of zonder partner op onze 
nieuwjaarsreceptie van vrijdag 5 januari 2018, aanvang 20.00 
uur, in De Stip. 
 
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt de kick-off  
gegeven van ons 90-jarig jubileumjaar in 2018. 

 
Met hapjes, drankjes, praatjes en een ‘verrassingsact’! Tevens     
zullen ons nieuw jubileumlogo en het jaarprogramma       
worden  gepresenteerd. 

 
            Jij komt toch ook?! 
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(Vervolg  van pagina 25.) 
een zwak punt, terwijl beide ploegen tevreden over de leiding waren.  
Het voelt als een bevrijding niet langer meer gecontroleerd te 
worden door de turvers langs de lijn. Soms kort dollen met het 
publiek. Mijn ervaring i, dat je hiermee het publiek voor je kunt 
winnen en vaak krijg je een leuke reactie terug. Zoals: “Jullie houden 
het wel droog onder de paraplu.” “Je mag hem wel lenen scheids.” 
“Nee, dank u, de verkeerde kleur, hij moet blauwwit zijn.”   
 
Je moet dit soort grappen niet uithalen bij vijandige toeschouwers, 
die bloed ruiken. Ik heb eens een speler in de weg gelopen, die 
vervolgens de bal over de zijlijn schoot. “Je moet ook aan de kant 
gaan staan”, riep een man uit het publiek. “U vraagt, wij draaien”, 
riep ik en ging bij de inworp achter de zijlijn staan. Een paar man 
begon te lachen: “Hij luistert ook nog naar je.” 
 
Nog steeds waren er spionnen van onze Bond rond om de scheidsen 
zonder rapporteurs te controleren. Ik heb ooit per email gevraagd, 
hoe onze Bond aan informatie over het functioneren van een scheids 
komt, die geen rapportage krijgt? Ook op dat emailtje heb ik nooit 
antwoord gehad. Onze Bond is niet zo transparant als de blues van 
Doutzen Kroes. ‘I got the revolution blues, I see bloody fountains,’ 
zingt Neil Young.  
  
Ik ben spion van mezelf geweest en heb me aangegeven bij onze 
Bond. Uiteraard alleen bij lofgezang. Een tijd geleden mocht ik naar 
Panningen - Reuver. De thuisclub leed een pijnlijke nederlaag, maar 
dat lag allesbehalve aan de scheids. Van een FC Eindhoven-supporter 
kreeg ik het verslag: ‘De wedstrijd tegen Reuver stond onder leiding 
van scheidsrechter Wijsman uit Helmond. Hij had duidelijk plezier in 
het fluiten van deze wedstrijd en dat leidde er toe dat op de arbitrage 
werkelijk niets viel aan te merken.” Soms smaakt stroop lekker. Ik        
                                                     (Lees verder op pagina 28.) 
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(vervolg van pagina 27.) 
loop nu naast mijn voetbalschoenen. In mijn email aan onze Bond  
vroeg ik hoeveel bonuspunten dit oplevert? “Tweehonderd,” was het 
gevatte en gulle antwoord. 
 
Niet bij stroop alleen. Een week later maakt een verslaggever van mij 
een gebeten hond. Dat stukske ligt nog in het onverzuurde vat. Van 
hosanna naar kruisig hem. Alleen ben ik niet gezonden om de zonden 
van de spelers op me te nemen. Kennelijk had de medewerkster van 
onze Bond met me te doen, want ze gaf me 500 bonuspunten. Extra 
punten vanwege het debuut van de fluitende Hellemonder Martin 
Perez in de eredivisie. Het heeft lang geduurd, voordat het 
scheidsrechtersbaasje het in mijn stadgenoot ziet zitten. En tevens 
punten vanwege het debuut in de Jupiler League van de 21-jarige 
Stan Teuben, zoon van Tjapko, oud-voetballer van onder meer FC 
Eindhoven en Helmond Sport en afkomstig uit Aarle-Rixtel. Dit  

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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  dorpje aan de voet van Haw ut Hellemonds is bekend vanwege de  
  aucteur en veelschrijver Wim Daniëls, een kenner van het dialect  
  met boeken als ‘Kak is ok ’n vak’ en ‘Twee tieten in een envelop.’  
  Nee lezer, dat is niet wat u denkt, dat het is.  
 
  Net als onze medewerkster is Daniëls trots op Helmond met  
  dichtregels als: ‘Helmond is een wereldstad/ een metropool/ Rio de  
  Janeiro, Londen, Barcelona, New York, Parijs/ waar ga je heen/ ik ga  
  naar Helmond.’ En Daniëls in het gedicht ‘Helmonds’: ‘Maar zo is het 
  niet/ in deze taal vallen/ ruwheid en warmte samen/ je bent van  
  harte welkom/ je kunt aanschuiven/ maar wacht niet op/ een zacht  
  woord// De taal is van een/ hartelijke hardvochtigheid/ die je stevig  
  wil omarmen// Vlucht daarom niet// maar ontspan en luister// naar 
  het zoets van dit kabaal.’ En om de schoonheid te betonen: ‘Neem  
  Helmond/een stad waarvan de taal/ een hamer is/ een  
  hamerklavier/ een sonate van Beethoven.’ 
 
  Eindhoven mag dan de gekste zijn, maar Helmond is zo gek nog niet.  
  Waar blijven de fluittoppertjes uit het Lampegat? Wie vult het gat,  
  dat Eindhoven na Ignace van Swieten en Gerard Geurds achterlaat?  
    
  Fluitend door het leven gaan. Wie wil dat niet? Opnieuw een  
  pleidooi om het refrein van de vrolijke folksong The Whistler van  
  Jethro Tull tot uw arbitraal lijflied te maken. Dan voelt u zich  
  ongetwijfeld een zondagskind op de groene zoden. Zie YouTube.  
 
  So come on, I'm the whistler.   
  I have a fife and a drum to play. 
  Get ready for the whistler. 
  I whistle along on the seventh day. 
  Whistle along on the seventh day. 
 
   Jur Wijsman 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
2017 en 2018 (inclusief extra activiteiten in verband met viering 90-
jarig bestaan. Locatie: in de meeste gevallen De Stip) 
    
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 2  
februari, 2 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2  
november en 7 december, 19.30 uur. 
 
 Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2018. 
 
 Zaalvoetbalkampioenschap COVS district Zuid I: 6 januari (zonder     
 coach Jack de Kroon, maar met voldoende spelers!). 
 
 Technisch weekend: 12, 13 en 14 januari , Guldenberg/Helvoirt. 
 
 Spelregelavond eigen leden: 6 februari, 21.00 uur. 
 
 Algemene Jaarvergadering: 19 maart, 20.00 uur. 
 
 Paasbingo: 23 maart, 20.00 uur. 
 
 Bezoek senioren aan Museum Klok & Peel te Asten: 29  
 maart. 
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  Districtsfinale spelregels: 13 april, 19.30 uur. 
 
  Ovb reünie oud-voetballers: 26 mei, 16.00 uur. 
 
  NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni, Eindhoven. 
 
  NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, Eindhoven. 
 
  Fietstocht: 28 juni. 
 
  Ervaar de prehistorie: 30 augustus, Eindhoven. 
 
  Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
  Museumbezoek: ‘t Brabants Leven, Den Dungen, 25 oktober. 
 
  Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 
 
  Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 20.00 uur. 
 
  Kerstbingo: 21 december, 20.00 uur. 
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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                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
     Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
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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
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Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)
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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 
handelsdrukwerk
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