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       44e JAARGANG, NUMMER 1 –FEBRUARI/MAART 2019 
 
 

        
             
           
        We zijn er weer! 
 
            Twee maanden wachten voordat ik weer de wei in kon. 
            Om een wedstrijd te fluiten. Ik was er aan toe en dat  
            zal bij de collega’s, die eveneens wekenlang hun 
            geduld moesten bewaren, niet anders zijn geweest. 
            Inmiddels weten we niet beter: elk weekend moeten 
            we er weer staan. De elementen, de spelers, de 
            coaches en het publiek trotserend. Veel plezier allen 
            en ook alvast een gezellige carnaval gewenst. 
 
            Ondertussen is er hard gewerkt aan dit eerste nummer  
            van Arbitraal in het jaar na ons mooie jubileumjaar. 
            Met de vaste rubrieken, wetenswaardigheden en  
            diverse foto’s. 
 
            Mocht je wat missen of wat anders kwijt willen, meld 
            het ons. En doe mee aan de wedstrijd op pagina 31! 
 
            De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januarI. 
 
Voor de laatste maal in zijn 
periode als voorzitter van COVS 
Eindhoven e.o. sprak Johan  
Suurd de leden en hun aanhang 
toe tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst – met bubbels – van onze 
vereniging. Het begin van een 
nieuw jaar, voor Johan ook het 
moment om even kort terug te 
blikken. 
 
“2018 was een druk en levendig verenigingsjaar, dat los van de vaste 
activiteiten vooral in het teken stond van het negentigjarig bestaan 
van onze club. Wat er zoal te beleven viel? In willekeurige volgorde: 
seniorenbijeenkomsten, het NK spelregels, het NK veldvoetbal, de 
jubileumbarbecue, de wekelijkse trainingen,  de boerenkoolsessie, de 
feestavond waarmee ons jubileum werd afgesloten en de VAR-
bijeenkomst met Mike van de Roest. Alles verliep prima en de diverse 
activiteiten werden goed bezorgd. Wel miste ik veel jongere 
scheidsrechters.“ 
 
Vervolgens blikte Johan terug op de vijf jaar dat hij bij ons de 
spreekwoordelijke scepter mocht zwaaien, met zijn bestuursleden als 
VAR. 
 
“Ik heb verscheidene keren het geweld en incidenten op de 
voetbalvelden aangestipt. Dat was in mijn aanvangsperiode nodig en 
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helaas: sommige dingen veranderen amper of niet. Ik heb het ook  
geregeld gehad over de samenwerking met andere verenigingen. Die 
is op gang gekomen, al vind ik persoonlijk dat ik er niet goed in 
geslaagd ben die beter te laten verlopen. De samenwerking met de 
KNVB gaat juist steeds beter, maar we zijn er nog lang niet. Ook op 
districtsniveau praten we gelukkig met elkaar. Ook hier is het steeds 
op basis van ad-hoc en dit zou eigenlijk jaarlijks moeten zijn. 
Valkenswaard is de vereniging die zich hiervoor intensief inzet en ons 
erin meeneemt. Tussen de voetbalverenigingen en VSK Eindhoven 
verloopt het proces helaas moeizaam. Voetbalclubs zien geen 
toegevoegde waarde in de COVS.” 
 
“Intern ben ik blij dat het bestuur een verjonging doormaakt en dat 
er weer sprake is van een voltallige bezetting. We zullen elkaar nodig 
hebben, want ik maak me best wel zorgen over de toekomst van de 
COVS, gezien het ledenverlies waarmee vele verenigingen worden 
geconfronteerd. Ook hebben COVS-afdelingen, op een uitzondering 
na, weinig fiducie in samenwerking. Als wij willen blijven 
voortbestaan, dan moeten we onze koers wijzigen en onze 
belangrijke taak van belangenbehartiger niet loslaten, maar wel gaan  
inzien dat we meer moeten investeren in de ontwikkeling van 
scheidsrechters moe. Waar blijven de jongeren? En dan de beleving 
bij de huidige leden: ook die vind ik zorgelijk. Je ziet veelal dezelfde 
mensen op de trainingen en andere activiteiten bij de vereniging, of 
dezelfde mensen die zich hiervoor willen inspannen. Hierbij doe ik 
een beroep op de jonge scheidsrechters om samen met onze jonge 
bestuursleden te gaan praten om eens samen te kijken wat er moet 
veranderen, wat beter kan bij ons en hoe we elkaar kunnen helpen. 
Jong trekt jong aan, toch?” 
 
“Uiteraard zijn er ook positieve ontwikkelingen. We mogen trots zijn 
op wat er allemaal al gerealiseerd is. De trainingen, onder leiding van  
 



Taxatie nodig? 
Aankoopadvies nodig?

Bel Jeroen Quinten voor het speciale 
tarief voor scheidsrechters!

J.J.L.W. Quinten
06 - 47 24 20 99

info@jeroenquinten.nl
www.jeroenquinten.nl
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Hans Moonen, blijven van hoog niveau en gevarieerd en er wordt 
enthousiast aan mee gedaan. Verder is jaren geleden het technisch 
weekend geïntroduceerd en al blijf ik hopen op een grotere opkomst: 
deze activiteit bewijst steeds zijn waarde. Sinds enige jaren hebben 
we ook een speciale avond om het seizoen te openen en proberen 
we eens in de twee jaar iemand uit het betaald voetbal naar De Stip 
te halen. Het is ook een fijne gedachte dat de KNVB steeds vaker ons 
clubhuis opzoekt voor zijn opleidingen. Ik hoop dan ook dat we via 
sponsoring van Simac (met dank aan Hans Moonen) een modern 
scherm krijgen waarvan docenten en anderen gebruik kunnen 
maken. Simac zelf is uiteraard ook van harte welkom. Wild Woest, 
een naschoolse opvang, is inmiddels kind aan huis bij ons. Het komt 
De Stip – en ons als club - alleen maar ten goede wanneer ons pand 
optimaal wordt benut.” 
 
“Echt spijtig vind ik wel dat de aandacht voor spelregels tanende is, 
daarom ben ik blij dat er in februari na de training hierover een 
avond wordt georganiseerd (zie elders in dit blad, red.). Te meer daar 
zich komende zomer weer veel nieuwe wijzigingen aandienen, ten 
aanzien van zaken als de scheidsrechtersbal, de toss en hands. Het 
fijne weet ik er nog niet van.” 
 
“Ten slotte wil ik iedereen die ons het afgelopen jaar geholpen heeft, 
hartelijk danken voor de getoonde inzet. Verder wenst het bestuur 
iedereen een heel goed, gezond, respectvol en sportief 2019!” 
 
Johan Suurd 
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Langs de velden 
 
Dat de VAR zijn intrede heeft gedaan, dan kunnen we elke week zien, 
horen en lezen. Dat een scheidsrechter er zich niets van aantrekt siert 
hem. Toch denk ik dat hij bij wijze van spreken niet alleen op het 
scherm, maar ook in het spelregelboek moet kijken. Voorbeeld? De 
‘overtreding’ van Ajax’ gelegenheidskeeper Kostas Lamprou op 
Heerenveen-spits Sam Lammers, in de eerste speelronde na de 
winterstop. Arbiter Serdar Gözübüyük beweerde dat de PSV-huurling 
niet bij de bal kon komen, daarom liet hij doorspelen. Lariekoek. Het 
is toch zo dat ook als de bal niet binnen bereik is en er wordt een 
overtreding begaan, dat er dan gefloten moet worden. Volgens de 
spelregels. Iedereen in Zeist en zelfs de scheidsrechtersbaas zag dat 
het een strafschop was. Was Gözübüyük  bang geweest om te fluiten 
in die grote Arena met 52.000 toeschouwers of is hij Ajax-fan?  
 
In dezelfde speelronde deed de VAR zich ook gelden bij FC Emmen – 
PSV. Twee doelpunten van de koploper werden afgekeurd. De eerste 
wegens hinderlijk buitenspel, terecht, maar gaf de assistent-
scheidsrechter wel een signaal of was het geconstateerd door de 
VAR? Het tweede doelpunt had niet afgekeurd moeten worden, 
omdat Érick Gutiérrez de bal niet bewust raakte - is mijn mening. De 
hand ging niet naar de bal, het leer werd tegen de hand van de 
Mexicaan geschoten. Dus geen hands en geen belachelijke gele kaart. 
Jammer voor PSV. 
 
Ik vraag me af of de VAR wel nuttig is. Zoals het nu gebruikt wordt, 
wordt het er niet beter op. Mijn indruk is dat de scheidsrechters zich 
gaan verschuilen achter dit nieuwe instrument. Ze worden onzeker, 
durven geen beslissing meer te nemen zonder eerst op de monitor 
gekeken te hebben.  
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Kortom, als de VAR zijn intrede doet bij de Europese wedstrijden zal 
het spel veel stil komen te liggen en dat is niet bevorderlijk voor dat 
mooie voetbalspel. Hoewel er miljoenen op het spel staan bij deze 
wedstrijden is er toch niets zo mooi dat we weten, dat de 
scheidsrechter ook een mens is en fouten mag maken. Weg met de 
VAR. 
 
Tot een volgende keer. 

 

      
De mol 
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Super positief weekend met leermomenten 
 
“Maak van je hart geen moordkuil” en “ook ik heb hier mijn 
leermomenten”. Johan Suurd zette vorige maand al snel de toon 
tijdens het jaarlijkse technisch weekend in het immer gastvrije Hotel 
Guldenberg in Helvoirt waar hij meer dan ooit de touwtjes in handen 
had. Ook in zijn laatste jaar als voorzitter van COVS Eindhoven wilde 
hij zijn kindje niet in de steek laten. Zeker, omdat Hans Moonen, onze 
vaste trainer, wegens familieverplichtingen niet aanwezig kon zijn. 
 
Johan kun je wel om een boodschap sturen, hij heeft wel vaker 
trainingen verzorgd. Bovendien had Hans al het nodige voorbereid, 
maar omdat niets boven Groningen gaat, kon Johan het niet laten 
een eigen draai aan de drie oefensessies te geven. In woord en 
gebaar. Zo verrijkte hij het vocabulaire van het gezelschap met 
‘hielen hakken’ waar wij in het Zuiden het gewoon over ‘hakken 
billen’ hebben. Vanaf dat moment waren de woordspelingen dan ook 
niet van de lucht (‘kielhalen’, ‘harakiri’), je weet wel hoe dat gaat. 
Johan kon er wel om lachen, stond er boven, want hij komt uit, 
inderdaad, Groningen. 
 
Was het dan alleen maar lang leve de lol tijdens de trainingen op de 
kunstgrasvelden van het weer gastvrije RKDVC in Drunen? Nee hoor, 
er werden tussen de buien door fanatiek sprintjes en baantjes 
getrokken en diverse oefeningen gedaan. Met de voor even in de 
groep teruggekeerde Jesse uiteraard als tempomaker. Het viel hem 
dan ook zwaar toen Johan een enkele keer een ander voorop liet 
lopen, zoals Sjaak, die eind vorig jaar een tijdje nodig had om ja te 
zeggen, maar geen moment spijt zal hebben gehad van zijn 
deelname. Hij was overigens met zijn zeventig jaar niet de oudste. 
Dat was, vanzelfsprekend, de onvermoeibare Toon, die ook elke  
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dinsdag steevast van de partij is. Op die ene avond na dat hij van zijn 
vrouw thuis moest blijven vanwege zijn verjaardag. Bijna 75 jaar en 
nog zo gedreven. Petje af. 
 
Er was, laten we het leuk houden, overigens niemand die er met de 
pet naar gooide. Evenmin iemand die zich afzonderde, los van een 
enkeling die het niet kon laten om tijdens het binnenprogramma op 
zijn iPhone de verrichtingen van zijn favoriete club te moeten volgen 
of van die collega, die appjes bleef versturen. Bij de evaluatie, waar 
vooral de nadruk werd gelegd op de “super positieve sfeer”, leverde 
dat een terecht puntje van kritiek op. Ook de invulling van de 
zondagmiddag was niet naar ieders tevredenheid. Die was op 
bepaalde momenten zelfs slaapverwekkend. Helaas was er geen 
goed alternatief voorhanden toen het buiten regende. Och, zo heeft 
de organisatie (Johan dus?) voor 2020 er een mooie uitdaging bij. 
 
Het programma van de vrijdag- en zaterdagavond daarentegen, 
mocht er zijn. Met name de pubquiz, die Luuk en Joris van onze 
deelnemende zustervereniging in Valkenswaard hadden  
georganiseerd, viel enorm in de smaak. Wat een leuke aanpak met 
overwegend originele en vaak hilarisch moeilijke vragen.  Elke ronde 
bevatte wel iets verrassends. De avond kreeg een kleine, grote 
winnaar. Dat was Lennart, die zowel individueel als met het 
uitstekende team waartoe hij behoorde, de eerste prijs won.  
 
De volgende avond was het woord grotendeels aan Jermaine Lapar, 
een streekgenoot van Johan. Hij is al jaren assistent-scheidsrechter in 
het betaald voetbal, docent arbitrage bij de KNVB en coach van onze 
collega Tim, die er dit weekend toevalligerwijs (nou ja) ook bij was. 
Lapars aandeel maakte veel los. Bij hem zelf en de toehoorders. Een 
avond met leermomenten,  qua werkvorm, maar ook, omdat de 
discussies zich wel erg veel toespitsten op de assistent- 
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scheidsrechters in het betaald voetbal. Gelukkig kwam ook de op zijn 
zachtst gezegd broze relatie met clubgrensrechters in het amateur- 
en jeugdvoetbal ter sprake.  
 
De resterende uren van de twee avonden werden doorgebracht in de 
gezellig ingerichte Brasserie Het Verlangen. Gratis voor niets werd de 
groep op vrijdag nog getrakteerd op muzikale optredens in het kader 
van Rockpodium (www.rockpodium.com). We zullen het erop 
houden dat muziek een rekbaar begrip is. Dat kan een avond ook zijn, 
want voor een aantal leden was het nog niet laat genoeg toen de 
barmeisjes er een punt achter zetten. Eerder op de avond deelde 
Hans verse oliebollen uit, na middernacht kwamen daar andere 
hapjes en drankjes bij en alsof dat niet genoeg was, deed ook de echt 
jarige André een duit in het zakje. Het leek wel Sinterklaastijd, want 
penningmeester Henk liet zich eveneens van zijn gulle kant zien. De 
klap op de vuurpijl werd verzorgd door Guldenberg-directeur Jan 
Witmer: een rondje voor ons allen. Zijn personeel zorgde er zelfs voor 
dat André bij het afsluitende diner een toetje met vuurwerk kreeg 
(zie foto). Een toepasselijk slot van het weekend. 
 

 
 
Tekst en foto: Hans Janssen 
 

http://www.rockpodium.com/
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De wedstrijd waar ik was (44) 
 
14 april 1971 had een glorieuze voetbalavond moeten worden met 
de wedstrijd van PSV tegen de beroemde koninklijke, Real Madrid. 
Het werd echter een zwarte bladzijde in de Nederlandse Europacup-
geschiedenis en dat had vooral te maken met een …bierblikje. 
 
Het PSV-stadion kolkte. De toeschouwers, onder wie ik, leefden 
hartstochtelijk mee. De Philips Harmonie had van tevoren, zoals altijd 
bij Europacupwedstrijden van PSV, de stemming op de L-side, waar ik 
stond, er al aardig ingebracht. Met het in Eindhoven en verre 
omstreken wereldberoemde ‘Olé, Olé’, al is dit laatste slechts voor de 
oudgedienden onder ons. Gaandeweg het cuptreffen werd de sfeer 
grimmig binnen de lijnen. Het begon er al mee dat Real Madrid-
doelman Antonio Betancourt met een ernstige schouderblessure het 
veld moest verlaten. Dat lukte nog zonder brancard, maar die zou in 
de tweede helft toch nog een keer dienst moeten doen. 
 
Real Madrid voetbalde hard. Te hard, naar het oordeel van menig 
supporter. En het deed de gemoedstoestand van ons, de PSV-
aanhangers, ook al geen goed dat het Ierse arbitrale trio daar niet of 
nauwelijks tegen optrad. Het werpen van bierblikjes kwam langzaam 
op gang. Naarmate de wedstrijd vorderde, hadden ze al een paar 
keer op een haar na een Spaanse speler gemist. 
 
Uiteindelijk werd dan toch één blikje een van de mensen op het veld 
fataal. Het was echter geen speler van Real Madrid, maar 
grensrechter Derry Barrett die vol werd getroffen. Barrett zeeg ineen, 
PSV-aanvaller Eef Mulders probeerde hem nog overeind te helpen,  
tevergeefs. Even later werd de ongelukkige Ier per brancard het veld 
afgedragen en nam Lau van Ravens, onze landgenoot, de vlag over. 
De scheidsrechter, die in het bezit van een badge van de 
wereldvoetbalbond (FIFA) en bekeek de Europese ontmoeting vanaf  
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de tribune. Eerder op de dag was hij met zijn vriendin op visite 
geweest bij onze clubgenoot Geard Geurds. Van Ravens zat tijdens 
PSV – Real Madrid naast Jo van Marle, in die tijd waarnemer namens 
de Europese voetbalunie (UEFA). 
 
De wedstrijd kon na enig oponthoud dan toch worden uitgespeeld 
(zoals eerder beschreven in Arbitraal, red.). Dat de eindstand 
dubbelblank was (0-0), ging slechts als formaliteit de boeken in. In de 
return in Madrid werd de dadendrang vang PSV kopje onder’ en werd 
het uit het toernooi om de Europacup voor bekerwinnaars 
geknikkerd. 
 
Het betreffende, zeg maar: treffende, blikje was vanaf nota bene de 
eretribune geworpen en dat door een Eindhovense koopman die 
zelfs een vaste tribunekaart had. Hij verscheen al heel snel voor de 
politierechter. Dat gebeurde op aandringen van de bij die wedstrijd  
aanwezige officier van justitie, hoewel nooit helemaal duidelijk is 
geworden of die zelf had gezien dat de dader het blikje gooide of dat 
hij door anderen hierover al meteen was ingefluisterd. Hoe dan ook: 
PSV had uiteindelijk alle geluk van de wereld dat ten eerste Van 
Ravens aanwezig was om de wedstrijd uit te vlaggen en ten tweede 
dat de dader door het eigen publiek werd aangewezen. 
 
Desondanks besloot de UEFA dat PSV twee thuiswedstrijden voor het 
cuptoernooi op neutraal terrein moest spelen. En alsof het zo moest 
zijn: een jaar later lootte PSV opnieuw Real Madrid. De thuiswedstrijd 
(met 2-0 gewonnen) werd in een meer dan uitverkocht stadion ‘De 
Vliert’ in Den Bosch gespeeld. Nu lukte het PSV wel om Real Madrid 
uit te schakelen, in de Spaanse hoofdstad eindigde het duel in 3-1. 
 
Het in negatieve zin befaamd geworden bierblikje trof dus de Ierse 
grensrechter Derry Barrett. En dat was uiterst wrang. Want Barrett 
was namelijk het veld ingelopen om een opstootje tussen enkele  
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spelers te sussen. Als dank hield hij daar een hersenschudding aan 
over. 
 
Nadat Barrett was gestopt als referee bleef hij actief in de 
scheidsrechterswereld. Hij werd zelfs nog voorzitter van de ‘Irish 
Soccer Referees’ Society’. In eigen land stond Barrett in hoog aanzien 
en genoot hij veel respect. Barrett stond bekend als een beminnelijk 
persoon, altijd bereid om anderen te helpen. Een ‘juweel voor de 
samenleving’, zo schreef men over hem. Barrett overleed volkomen 
onverwacht in 1998.  
 
Jos Halmans 
 
 

Zaalvoetballers COVS Eindhoven: top 5 
 
Het is al bijna twee maanden geleden, maar toch: COVS Eindhoven is 
niet met lege handen huiswaarts gekeerd van het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi van district Zuid 1. Dit jaar mocht er in Reusel 
gestreden worden om deze prestigieuze titel. 
 
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Breda, de mannen van 
coach Jack de Kroon waren nog niet voldoende wakker. Het liep van 
geen kanten en er werd met maar liefst 8-0 verloren.  Hierna moest 
tegen Zeeuws-Vlaanderen worden aangetreden, altijd een sterke 
opponent. Door een doelpunt in de laatste minuut werd de eindstand 
12-0. Ook de wedstrijd hierna tegen Tilburg werd niet gewonnen, wel 
werd het eerste ‘Eindhovense doelpunt’ van de dag gemaakt: 9-1. 
 
Tot slot stond de derby tegen Valkenswaard op het programma, 
Valkenswaard was beter. Toch stond Eindhoven heel lang met 1-0 
voor, dank zij een wereldgoal van Lennart: een stiftje over keeper  
                                                                          (Lees verder op pagina 18.) 



 16 

 

 
                                  Technisch weekend 2019 
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       Geen tijd om je te vervelen, foto’s zijn van diverse personen. 
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(Vervolg van pagina 15.) 
Van Zuilichem heen dat via de onderkant van de lat in het doel plofte. 
Helaas werd de voorsprong niet behouden en verloor Eindhoven 
(terecht) met 2-1. Ondanks de sportieve prestaties was er reden tot 
juichen. Eindhoven won de sportiviteitsprijs, de prijs die in onze ogen 
het meeste waard is op zo’n dag! 
 
Tot slot willen we Valkenswaard bedanken voor de goede organisatie 
en Zeeuws-Vlaanderen feliciteren met de knappe toernooizege! 
 
Eindstand: 1. COVS Zeeuws-Vlaanderen; 2. COVS Tilburg; 3. COVS 
Breda; 4. COVS Valkenswaard;  
5. COVS Eindhoven. 
 
Lennart Geertsen 
 
 

 
 
Het sterrenensemble van coach Jack de Koning (in trainingspak) en 
geheel rechts speler/verslaggever Lennart Geertsen. 
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Strafoplegging willekeur? 
 
De laatste tijd is er nogal wat te doen over het 
opleggen van straffen naar aanleiding van 
gegeven rode kaarten. Bij de gele kaarten werkt 
het huidige systeem al goed. Je krijgt naar 
aanleiding van het aantal kaarten op een 
gegeven moment bij iedere gele kaart gewoon 
één wedstrijd schorsing. Je weet dus waaraan je 
toe bent als je veelverzamelaar bent van kaarten. 
 
De strafmaat bij een rode kaart is nu vaak 
willekeur. Wat speelt allemaal een rol zul je 
zeggen? Dat kan zijn: 

- al of niet een fysieke verwonding van de 
tegenstander; 

- had je je nog kunnen bedenken alvorens je 
de overtreding maakte waarvoor je rood 
kreeg; 

- had de tegenstander de mogelijkheid jouw gevaarlijk gedrag te 
ontwijken?; 

- heeft de tegenstander als reactie op jouw rode kaart ook een 
overtreding begaan waarop een rode kaart staat? 
 

Om deze aspecten ook te kunnen standaardiseren, denkt de KNVB 
erover na om ook hier ‘standaardtarieven’ in te voeren zodat de 
tuchtcommissie hierover niet meer hoeft na te denken en aan de 
hand van een soort trappetje de strafmaat bepaalt.  
Voorbeeld: heeft de speler tegen wie de overtreding is gemaakt  
een open wond opgelopen? Dan de standaardstraf van vier  
wedstrijden te verhogen met één wedstrijd per 5 seconden dat het 
incident heeft geduurd.  
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Heeft de speler geen wond opgelopen? Dan één wedstrijd te 
verhogen met één wedstrijd per 5 seconden dat de confrontatie die 
leidde tot de rode kaart heeft geduurd. Deze afspraken hebben als 
voordeel dat de scheidsrechter en zijn assistenten op veilige afstand 
alleen nog maar de overtreding en de tijdsduur hoeven bij te houden 
waarna de commissie op basis van bovenstaande regels eenvoudig 
de strafmaat kunnen bepalen. 
 
Voor het beledigen van tegenstanders, (assistent-)scheidsrechters en 
het publiek komen ook aparte regels te weten de laagste strafmaat 
voor de tegenstander, een soort tussenstraf voor het beledigen van 
de scheidsrechter en de zwaarste strafmaat voor het beledigen van 
het publiek vanwege het mogelijke escalatiegevaar bij vooral 
wedstrijden van het betaalde voetbal. 
 
 

 
 
Zonder commentaar… 
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Deze strafmaat wordt als volgt bepaald: 

- belediging van tegenstander één wedstrijd, te verhogen met één 
wedstrijd per 5 seconden dat het beledigen aanhoudt. 

- belediging van de (assistent-)scheidsrechter twee wedstrijden, 
te verhogen met twee wedstrijden per 5 seconden dat het 
beledigen aanhoudt. 

- belediging van het publiek drie wedstrijden, te verhogen met 
drie wedstrijden per 5 seconden dat het beledigen aanhoudt. 
 

Deze regels zullen per komend seizoen ingaan. De KNVB verwacht 
een fikse besparing op de personeelskosten te kunnen inboeken door 
een geautomatiseerde verwerking van de rode kaarten. Er is geen 
beroep mogelijk: de scheidsrechter heeft de overtreding én de duur 
vastgesteld dus u wist waaraan u begon toen u de overtreding begon. 
 
Ik verwacht dat het aantal straffen behoorlijk zal dalen nu de 
willekeur uit de bepaling van de strafmaat zal verdwijnen. Ik begrijp 
dat het even wennen zal zijn, maar u hoeft nu dan alleen nog maar 
de overtreding te noteren en de tijd hierbij. Maar ja de tijd hield u 
toch al bij. 
 
Succes met het toepassen van de nieuwe regels. 
 
De lange 
 

 
 
 

https://www.covs.nl/
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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 
          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 
 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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‘Onze’ scheidsrechters in de media 
 
Onlangs wijdde het Eindhovens Dagblad een artikel aan onze 
clubgenoten Michael Eijgelsheim en Jaafar Afaaouallah. Aanleiding 
was het feit dat ze meedraaien in het Talenten Traject Betaald 
Voetbal (TTBV), dat voor slechts weinigen is weggelegd.  
 
Michael weet nog goed hoe een vader van een ploeggenootje bij 
Oirschot Vooruit het hele team ooit opgaf om bij de jonkies te fluiten. 
“Ik ben de enige die nu nóg fluit. Ik had al snel in de gaten dat ik meer 
talent had als scheidsrechter dan als voetballer." Jafaar kon wél 
aardig ballen. De Eindhovenaar doorliep de opleiding van FC 
Eindhoven, maar hij brak net niet door. Daarna speelde hij bij 
Overpelt in België, De Valk, Brabantia en Nuenen. Bij die laatste club 
floot hij voor het eerst een partijtje. “Het werd steeds leuker.” 
 
Beiden ontwikkelden zich snel en goed. Jafaar: “We hadden Danny 
Makkelie als coach. Niet normaal hoe scherp zijn oog voor detail is. 
Dit seizoen kregen we een uitnodiging voor het TTBV. Daar moest je 
nog wel een conditietest voor doen. Toch Michael?" Michael: 
“Tijdens die conditietest schoot het in mijn hamstring, dus ik haalde 
hem niet. Ik baalde zo verschrikkelijk, maar werd gelukkig alsnog 
toegelaten. Later heb ik die test nog gehaald."  
 
Hun toekomstdromen? Michael, die in het betaald voetbal 
debuteerde bij MVV: ”Als we écht mogen dromen, fluit ik de 
Champions-Leaguefinale. Maar dan wel met Jaafar als VAR. Haha." 
Jafaar, die bij RKC zijn vuurdoop beleefde: “Andersom, vriend!" 
 
Wil je het hele dubbelportret nog teruglezen, ga dan naar 
covseindhoven.nl. 
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André Weerrelmann spelregelwinnaar 
 
De Stip puilde op 19 februari niet bepaald uit, tijdens de 
spelregelavond voor onze leden. En dat was jammer, want Pieter 
Elbersen, Lennart Geertsen en Nick Ooms hadden er alles aan gedaan 
om er een leerzame en aangename bijeenkomst van te maken. Met 
schriftelijke vragen en een beeldronde, met liefst vijftien fragmenten. 
In totaal waren  er  90 punten te winnen. André Werrelmann werd 
niet voor het eerst als dé spelregeldeskundige gehuldigd. Met zijn 
score van 62 punten bleef hij Jeroen Quinten met één punt voor. 
Derde werd Dennis Henkens. Hij had evenveel punten als Alex van 
den Boomen  (56), maar won één van de twee onderdelen. 

 

 
 
Van links naar rechts: Jeroen, Pieter, André en Dennis (foto: Hans). 
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91e Algemene Jaarvergadering 2019 
COVS Eindhoven e.o.           
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer,  
 
Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de 91ste Algemene 
Jaarvergadering van de COVS Eindhoven e.o. Deze vergadering wordt 
in ons clubhuis De Stip, Bram Venemanlaan 5, 5644 RL Eindhoven, 
gehouden op: maandag 18 maart 2019, aanvang 20.00 uur. 
 
Voor een goede voorbereiding en een ordelijk verloop van de 
vergadering vindt u in een eerder verstuurde mail de agenda, de 
notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2018 en de 
jaarverslagen over het jaar 2018 van de diverse commissies. 
 
Elk stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen aan de agenda toe 
te voegen, mits deze voorstellen vóór 4 maart 2018 schriftelijk bij de 
secretaris zijn ingediend en door minstens vijf stemgerechtigde leden 
zijn ondertekend met hun naam in blokletters en hun handtekening 
(zie artikel 18 van de huidige Statuten van de vereniging). Een 
exemplaar van deze Statuten van de vereniging kunt u verkrijgen bij 
het secretariaat en ze zijn tevens te vinden op onze website.  
 
Wij hopen u op 18 maart a.s. te mogen begroeten. Vanaf 19.15 uur 
liggen de financiële stukken behorende bij agendapunt 9 ter 
bestudering voor u klaar. Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij 
u vriendelijk dit door te geven aan het secretariaat van onze 
vereniging.  
 
Met vriendelijke groet, namens bestuur COVS Eindhoven e.o., 
Pieter Elbersen, secretaris. 
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Guido Gezelle:  
dat ’t ophoude, al dat zinken, 
dat sterven, dat verloren gaan 
des levens! 
vrij eens wil het herte mijn 
rijdend op den hemelwagen, 
rustend in de sterren zijn! 
 

Clubman 
 
15 februari was het een jaar geleden, dat Hans Haine het tijdelijke 
voor het eeuwige verwisselde. Waar blijft de tijd? De tijd staat niet 
stil. Wanneer we dat zouden kunnen, dan overwinnen we bij wijze 
van spreken de dood. Met het wegtikken van de tijd speelt de song 
The Musical Box van Genesis zich in mij af: ‘But the clock, tick-
tock/On the mantelpiece// Play me my song/ Here it comes 
again//Just a little bit more time/Time left to live out my life.’ Met 
Genesis begint het scheppingsverhaal. Met de 
geboorte van een kind begint het levensverhaal. En 
de tegeltjeswijsheid zegt dat van het concert des 
levens niemand een programma  krijgt. Wie wikt en 
beschikt over het leven? We maken ons wijs, dat wij 
dat zijn. Wie bepaalt aan het einde van de rit, dat de 
voorstelling voorbij is? 
 
Onze Hans. Goh, vriend van was hij niet. Ik ben nooit 
bij hem en zijn Anneke thuis geweest. Ik ken Hans van de trainingen 
van onze vereniging, aan de voet van mijn helden van FC Eindhoven. 
Is het dan niet hovaardig om hem opnieuw te herdenken? Ik ben 
immers niet een afgezant van Allerzielen.  Herdenken om niet te 
vergeten. Uiteindelijk is ook dat tevergeefs. Een mens is pas echt 
dood, wanneer de laatste overlevende, die hem of haar  
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gekend heet, is gestorven. Dus Hans je leeft nog. Vlak na je 
begrafenis heb ik je nog gebeld, maar het bleef stil aan gene zijde. 
“Hoe is het met je?” De dood fluisterde in het oor: “Leef maar, ik kom 
wel.”  In de woorden van Hans: “Ik wacht af.” 
 
Een oppervlakkige herinnering. Ik doe Hans dus tekort. Laat ik me zelf 
maar rechtvaardigen met de gedachte, dat we in het leven vaak 
tekortschieten. Nog afgezien van de vraag, in hoeverre het mogelijk is 
een ander goed te kennen. Er nog vanaf gezien of we onszelf goed 
kennen. De mens is het enige dier, dat zichzelf (en de ander) voor de 
gek houdt.  
 
Het bidprentje ligt voor me. Gezelle noemt dit beeldend, een 
grafblommeke. Een gezegde spreekt van liegen als een bidprentje. 
Hans zijn grafblommeke is lentegroen en sober in bewoordingen. 
Mogelijk dat zijn broer Boes en schoonzus Siena hiermee wilden 
aangeven, dat de genoemde woordtyperingen bij Hans passen als 
een erwt in een scheidsrechtersfluit, zoals vriendelijk, behulpzaam, 
zachtmoedig en bescheiden. De andere typeringen zijn familieman, 
enthousiast, sportief, positief en vakkundig. De innemende To(o)n 
Nendels sprak zijn bewondering hierover uit. Hans kon vakkundig 
stoelen bekleden. Zijn voormalig werkgever Eliëns heeft ooit nog in 
ons blad geadverteerd. Ik voeg nog een typering toe: clubman. 
 
Onze ridder Christ, en daar is er maar een van,  heeft Hans nog in de 
herdenkingsdienst en in dit blad herdacht. Dat kunt u herlezen in 
Arbitraal nummer 2 van vorig jaar. Christ memoreerde aan zijn 
typerende luide schallende lach. 
 
Sinds ik mijn gezicht bij onze vereniging zelden  laat zien, is Hans lang 
uit beeld geweest. Ik ben van twee walletjes gaan eten en tevens lid 
geworden van de COVS Helmond. Na de begrafenis van zijn geliefde 
Anneke, heb ik Hans een keer gebeld. Hij was verdrietig en boos. 
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Verdrietig om het verlies en boos op medici, die zijns inziens 
tekortgeschoten zijn.  Onverwachts kwam Hans zelf in beeld. Als  
blauwwitter is de Herdgang van de roodwitte vijand een no go area, 
behalve wanneer mijn helden er hun kunsten vertonen. Hans had 
zich ontpopt als hoofdsteward van de vijand. Onwrikbaar. Hij gaf me 
geen enkele hoop om onbetaald naar binnen te glippen, nadat ik mijn 
lege beurs had laten zien. Geen medelijden met deze armoedzaaier. 
In mijn fantasie hoor ik zijn sonore galmende lach schallen: “Daar 
trap ik niet in, ha…,ha…,ha…” Hij stuurde me naar de kassa met 5 
euro leengeld. Als dank heb ik 6 euro overgemaakt. Hans was niet zo 
onwrikbaar om de fooi principieel te weigeren.  
 
Ons schrijverke Jos Halmans bevestigde Hans’ onwrikbaarheid in de 
rol van zedenmeester. Jos, de eeuwige student,  kwam van de 
training van zijn kluppie Pusphaira naar onze kantine. Uit zijn sporttas 
haalde hij een energiedrankje, gekocht in de kantine van de 
studentenploeg. Hans stak een moraliserend vingertje op en verwees 
Jos naar de bar. 
 
Tweemaal heb ik over Hans geschreven. U kunt dit teruglezen in 
nummer 6 2016 met de titel ‘Voeten in aarde’ en in nummer 9 2016 
met de titel ‘Wie klopt zal worden opengedaan.’ In mijn vooroordeel 
verdenk ik lezer Doorsnede ervan gemakzuchtig te zijn. Gemak dient 
de mens. Bij dezen ben ik uw dienaar. Naar de Herdgang gaan we 
niet. Toch wel. Mijn blauwwitte helden speelden tegen Jong Pee Es 
Vee, spreektaal is schrijftaal. Er was ook pisvee, want een paar 
supporters achter de tribune gebruikten de dennenbomen als urinoir. 
En wie loop ik daar als kaartjescontroleur tegen het lijf? Good old, dr. 
Hans Haine.  
 
Goed om te zien en om wat van gedachten te wisselen. De verleiding 
was er wel om te vragen mij pro Deo naar binnen te loodsen, maar ik 
wilde Hans in zijn integere rol als hoofdsteward niet in verlegenheid  
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te brengen.  
 
Lichtpuntje is de verwachting Arbitraal-dokter Hans Haine te zien. 
Net als vorig jaar was Hans de poortwachter. Dat doet me denken, 
dat ik hem ooit gepoort heb tijdens een training van onze groep aan 
de Aalsterweg.  Ik doe mijn beurs open en kijk in een gapend gat. 
Even paniek. Geen cent te makke. Hoe kom ik langs de 
poortwachter?  U begrijpt lezer, ik was erop uit om, pro Deo, mijn 
blauwwitte helden naar de overwinning te schreeuwen. Pro Deo voor 
de EO, kom dicht en zing een lied. Pro Deo voor de EO, vergeet uw 
broeder niet, zingt Hans Sanders, die vlakbij mijn vader onder de 
grond ligt, van de Eindhovense band Bots.  Zou Hans in Arbitraal 
nummer 6 van 2016 gelezen hebben, dat ik hem onuitgesproken in 
verleiding wilde brengen? Ik laat Hans mijn lege beurs zien. Ik zie 
Hans als Petrus denken:  “Jur zal zijn aflaat moeten betalen om bij mij 
naar binnen te mogen. Laat hij zijn lege beurs zien met het 
paniekmasker op zijn gezicht. Wat een amateurtoneelspeler. Daar 
trap ik niet in.”  “Hans mag ik vijf euro van je lenen?” Hans, de 
onkreukbare, twijfelt even. Wat zijn overwegingen zijn, laat zich 
raden. Daar mag u verder mee aan de haal gaan. Tenslotte moet een 
stukjesschrijver niet alles voor de lezer invullen. Het gaat erom, zoals 
Harry Mulisch schrijft,  het raadsel te vergroten.  Scheidsrechters in 
nood helpen elkaar immers. Dat is wat anders dan de gedachtegang, 
dat scheidsrechters elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Als Ti Ta 
Tovenaar tovert Hans het papiergeld tevoorschijn. Hans scheurt met 
verve het gekochte kaartje langs de gekartelde hoekrand af. De zon is 
niet voor niets onder gegaan.   
 
Onoverdekte zitplaats en alsof de duvel ermee speelt laat hij Pluvius 
ook nog eens zijn gang gaan. Een ongewenst natte broek is het 
gevolg. Bovendien kregen mijn helden een jas. En dat liet Hans mij 
fijntjes, vergezeld van zijn rekeningnummer, per email weten. Ik heb 
hem geantwoord, dat die jas niet lekker zat. Geld lenen is bewenen.  
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De zonde zoekt de straf. Ik heb als aflaat 20 procent boete betaald, 
alsof Maarten Luther zijn 95 stellingen nog niet op de deur van de 
slotkapel van Wittenberg heeft geslagen. Bankier Haine gaf geen 
krimp. 
 
Met het heengaan van Hans zijn ook de adviezen voor de actieve 
scheids verdwenen om fit te blijven en kleine blessures te 
behandelen. Hans was ook gek op de stukjes in dit blad van de 
overleden Kas de Boer, pseudoniem van Jacques Akkermans. Ik hoor 
Hans bulderen van het lachen. Nu en dan haalde hij een oud stukje 
uit de vergeetdoos. Opdat wij niet zullen vergeten. Hans, ik ga nu 
luisteren naar het album The Window Of Life van Pendragon uit 1993. 
Een album dat deels gaat over de overgang van leven naar leven. Zien 
vanuit het levensvenster. De onzichtbaarheid  en zieleklanken van de 
muziek maakt dit mogelijk.  
 
Het tweede couplet van de song The Last Man On Earth: 
Skylight 's now open to you, friend 
Like a swallow you can swoop and dive 
Skylight's now open to you, friend 
So you can see through the window of life  
 
 
En de laatste zeven regels van de song Am I Really Losing You?  
Just waiting to find out what lies behind 
The big white door 
But like a shooting star 
Will you just pass us by? 
And fade away into the light 
And race across the sky 
One freezing night 
                                                     
Jur Wijsman 
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   ACTIVITEITENAGENDA   

 

  
    
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.  
   Algemene Jaarvergadering, 18 maart, De Stip: 20.00 uur.  
   Bezoek Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard, 28 
   Maart, wel aanmelden svp!: 14.00 uur. 
   Paasbingo, 12 april, De Stip: 20.00 uur.   
   Pubquiz, 10 mei, De Stip: 20.00 uur.    
   Seizoensafsluiting, 15 juni, De Stip: 16.30 uur. 
 
   **************************************************** 

   Win een jaarabonnement Hard gras 
 
    Ja, je leest het goed. Een gratis abonnement van Hard gras, dat    
    verrassende voetbaltijdschrift. Stuur de naam van de drie arbiters,    
    die we hieronder – met dank aan de serie van Jos Halmans - kort  
    omschrijven, naar j.janssen59@chello.nl.  

1. Hij werd op 16 december 1941 geboren in Straatsburg, leidde de 

Europacupfinale tussen Liverpool en Borussia Mönchengladbach 

en werd geroemd om zijn loopvermogen. 

2. Deze Engelsman hoorde in de slagerij van zijn ouders zoveel 

interessante verhalen over de scheidsrechterij dat hij besloot 

zelf te gaan fluiten. Ooit gaf hij in één WK-finale twee penalty’s. 

3. PSV trof hem in de return van de UEFA-cupfinale tegen het 

Franse Bastia. Ook leidde deze inmiddels overleden Roemeen 

eens een EK-finale tussen West-Duitsland en België.  

mailto:j.janssen59@chello.nl
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932 of 040 - 2422887 
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 - 22227883  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid   Alex van den Boomen  06 - 22991443  
 
 
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/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
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 
 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/


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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