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                        Het circus gaat door! 
 
      Blatter wil niet deelnemen aan een debat met de andere kandi- 
      ten voor het voorzitterschap van de FIFA. Van Praag is zoals 
      U weet ook een kandidaat. Er is hier € 400.000 euri voor uitge- 
       trokken om p.r. te maken voor zijn kandidaatstelling. Geld dat 
       veel beter had besteed kunnen worden want een niet nader te  
       noemen kandidaat heeft dit geld beter besteed door gewoon  
       stemmen te kopen. Door het ontlopen van een debat is er voor 
      Blatter geen risico dat men hem in een lastige positie kan brengen. 
      Zoals gewoonlijk meent hij dat hij onaantastbaar is. Dit gedrag 
      past goed bij een arrogante bestuurder. Ik wens de bonden dan 
      ook weer veel plezier met hem de komende jaren. Helaas zijn 
      we niet in staat een vuist te maken en slikken we de manipulaties 
      van deze dictator weer. Door het strooien van geld zit hij weer 
       prinsheerlijk op zijn troon. De geur van zijn ego komt je tege- 
       moet, een stel rotte eieren zijn er niets bij. 
      De macht van het geld is zo groot dat gewoon kopen aan de orde 
      van de dag is. Leuk is hier dat dit zelfs het geld van iemand  
      anders is namelijk van de FIFA. Als je als bestuurder hiermee  
      de zaak naar je hand kunt zetten, verdien je een aparte trofee. 
       Ik heb hier wel een naam voor een Berlusclowntje. 
                Dirk Hazelhof 
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 

 12e van de volgende maand 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 Webadres: www.covseindhoven.nl 
 
  

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

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

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

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

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  

 
 
 www.guldenberg.nl  
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Voorzitterspraatje 
 
Wat hebben wij te bieden als COVS Eindhoven? 
Als een voetbalvereniging donateur/vriend is van COVS Eindhoven, dan 
kunnen zij 1x per kalenderjaar gebruikmaken van ons specialisme over 
scheidsrechters, spelregels enz. 
Elk kalenderjaar bieden wij als COVS Eindhoven één avond aan om uw 
vereniging te helpen bij het ontwikkelen van clubscheidsrechters. 
 
Wat kost het de vereniging om donateur /vriend te zijn van de COVS 
Eindhoven? Per kalenderjaar maar € 50,- 
U kunt kiezen uit bijvoorbeeld de onderstaande activiteiten: 

 1x per seizoen presentatie avond om clubscheidsrechters handvatten 
en kennis mee te geven om beter te kunnen fluiten, volgen, 
verbaal/non- verbaal, persoonlijkheid te verbeteren. Met 
videobeelden en spelregelvragen enz. 

 Praktijk op het veld á 1,5 uur hoe moet je je opstellen, waar moet je 
staan bij een strafschop, hoekschop, doelschop en het volgen tijdens 
de wedstrijd enz. enz. 

 Een spelregelavond voor de jeugd, kader, trainers, leiders en ouders 
om te laten zien waarom er bepaalde beslissingen worden genomen 
en wat daar de spelregels voor zijn (zeker gezien de verplichte 
spelregeltoets voor B-Junioren en wat er zoal in de toekomst 
aankomt wat betreft verplichtingen). 

 
Begeleiding van clubscheidsrechters. 
Clubscheidsrechters begeleiding te bieden tijdens het weekend als ze 
moeten fluiten. Kosten zijn op basis van dezelfde regeling als bij KNVB. 
Max 3 x begeleiding per seizoen voor ‘n scheidsrechter. Meerdere 
scheidsrechters kunnen ook begeleid worden. 
 
Voor een extra lezing of presentatie per avond ( ± 2,5 uur)   

 Kader, leiders trainers kennis laten maken met waarom de 
scheidsrechter bepaalde beslissingen neemt. 

 Kennis overbrengen naar ouders die betrokken zijn bij het voetbal. 
Hoe lastig kunnen zij het (jeugdige) scheidsrechters maken. 
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 Spelregelkennis bijbrengen bij de spelers, verplichte spelregeltoets, 
ouders, kader enz. 

 Lezing over hoe wij als scheidsrechter reageren en hoe wij 
beslissingen nemen en waarom wij er ook wel eens naast zitten. 

 Voor elk vraagstuk dat leeft bij de vereniging wat betreft spelregels 
en clubscheidsrechters kunnen wij een presentatie verzorgen. 

Dit alles ondersteunen wij met recente videobeelden enz. 
 
De kosten zijn afhankelijk van het onderwerp en de genodigden die 
eventueel presenteren. Dit vindt echter altijd plaats in overleg met de 
vereniging. 
Voorzitter Johan Suurd 
 
Bestuursmededelingen 
 
Gerrie van Essen en zijn vrouw Laura hebben op 25-02-2015 een zoon 
gekregen. Levi is geboren om 25-02-2015 om 2.16 uur en de trotse ouders 
zijn helemaal gelukkig! 
Wij feliciteren hen van harte met de geboorte van hun zoon! 
 

 
 
In de schijnwerpers Naam: Tim 
Heuvelmans 
Leeftijd: 17    Woonplaats: Best 
Burgerlijke staat: Niet getrouwd 
Beroep of opleiding: Kok, volgend schooljaar 
communicatie 

 
Favoriete stad en vakantie land: Londen is een erg mooie stad en 
Oostenrijk een leuk vakantieland 
 
Favoriete boek, CD of DVD: Lone survivor, een actiefilm 
Favoriete sportwebsite: www.vi.nl 
 
Wat zijn je andere hobby’s: Ik doe graag koken en verder houd ik me veel 
bezig met voetbal en gezelligheid met vrienden 
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Scheidsrechter vanaf: 2010 
Wat is je doel als scheidsrechter: Ik heb de stap gemaakt naar assistent 
scheidsrechter. Hier hoop ik zo hoog mogelijk te komen 
 
Heb je een voetbalverleden: Ja, ik heb 10 jaar gevoetbald bij Best Vooruit 
Waarom ben je scheidsrechter geworden: Het leek mij altijd als erg leuk, 
en toen ik in 2010 een aanmeldingsformulier kreeg, heb ik me meteen 
aangemeld. 
 
Scheidsrechters loopbaan tot nu toe: nu 5 jaar clubscheidsrechter en vanaf 
1 januari gestart als assistent scheidsrechter voor de zaterdag 
 
Heb je een voorbeeld als scheidsrechter: Ik heb niet echt een voorbeeld. Ik 
kan van elke (assistent) scheidsrechter iets leren 
 
Wedstrijd voorbereiding: Na een aanstelling ga ik natuurlijk even na waar 
de ploegen staan op de ranglijst. Verder bereid ik me gewoon standaard 
voor: alle tenues bij enz. 
Waar train je en hoe vaak en wat voor invulling geef je aan de training: Ik 
train bij mijn eigen voetbalclub, maar ik wil steeds meer gaan trainen op 
mijn conditie. 
 
Waar zou je graag willen dat COVS Eindhoven mee aan de slag gaat?: Ik 
ben nog nieuw bij de vereniging dus ik zou op het moment niks weten. 
 
Wat wil je nog meer kwijt?: ik heb er erg zin in om bij de vereniging te 
komen en ik zie jullie snel op een training bij het COVS! 
 
 
Nieuw Mailadres Redactie Arbitraal 
Hoi vanaf dit nummer kunt u uw artikelen mailen naar ons nieuwe 
mailadres: 
 
redactie@covseindhoven.nl 
 
groetjes Dirk en Hans 
COVS Eindhoven



 6 

 
KNVB opent kantoor in Eindhoven 11 maart 2015 
De KNVB betrekt vanaf volgend seizoen een kantoor in Eindhoven. De 
KNVB ondertekende vandaag een contract voor tien jaar met PSV voor de 
huur van kantoorruimte in het Philips Stadion. Het kantoor in Eindhoven 
wordt voor de KNVB een van de drie landelijke steunpunten van waaruit 
alle competitiezaken voor amateurvoetballend Nederland worden 
geregeld. Het KNVB bondsbureau in Zeist is een van de andere drie 
steunpunten en de derde zoekt de KNVB in de regio Zwolle. 
“Vanuit Eindhoven gaan we alle competitiezaken voor het amateurvoetbal 
van Zuid-Nederland organiseren”, zegt interim-directeur amateurvoetbal 
Hans Spierings van de KNVB. “Dat gebeurt nu nog vanuit Breda en 
Nieuwstadt, maar gaan we dus vanaf één plek doen. Dit kantoor in 
Eindhoven is daarvoor de ideale locatie. Het ademt voetbal en ligt heel 
centraal.” 
 
Nieuwe inrichting KNVB 
De KNVB wil voetbal zo goedkoop mogelijk aanbieden en zet zich ervoor 
in de contributie van de leden zo efficiënt mogelijk te besteden. In dat 
kader heeft de voetbalbond kritisch gekeken naar de huisvesting en de 
conclusie was dat die efficiënter kan. De KNVB werkt op dit moment 
namelijk nog vanuit zeven kantoren, terwijl tegenwoordig voor dezelfde 
werkzaamheden slechts drie panden nodig zijn. 
Tegelijkertijd richt de KNVB om en nabij dertig regionale steunpunten in, 
van waaruit verenigingsadviseurs gaan werken. Deze steunpunten komen 
bij voorkeur op het sportpark van een voetbalvereniging. Door deze 
nieuwe inrichting komt de KNVB enerzijds dichterbij verenigingen te 
staan, terwijl anderzijds kosten voor huisvesting worden bespaard door 
centraal te doen wat centraal kan. 
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De wedstrijd waar ik was (6). 
 
“Wedstrijd stilgelegd wegens bomincident”. 
 
Zo kopte het ‘Limburgs Dagblad’ daags erna op de voorpagina groot in. 
Nee, het gebeurde niet tijdens een wedstrijd van MVV, Fortuna ’54, VVV 
of Roda JC. Of eigenlijk toch weer wel bij Roda JC. Maar dan niet bij het 
1e elftal maar bij een wedstrijd van het beloften team. Dit elftal speelde 
haar wedstrijden nog op het aloude ‘Kaalheide’. Waar de vergane glorie 
nog vanaf droop. De tijden dat men Europees speelde en dat de Top-3 met 
dikwijls een nederlaag aan de broek weer naar huis afdroop. En daar 
mocht ik vlaggen bij de wedstrijd Jong Roda JC tegen Jong RBC. 
 
Het was overigens mijn 2e wedstrijd in 2 dagen. De dag ervoor, zondag, 
was ik in Hoorn bij Hollandia tegen Argon. ’s Morgens om 10 uur weg, ’s 
avonds om 20.00 uur thuis. En nu naar Kerkrade, ’s middags om 16.00 uur 
weg en ’s avonds om 23.00 uur thuis (dacht ik toen nog, maar het zou 
anders lopen). Hoe dan ook, in 2 dagen zo’n 700 kilometer reizen, 17 uur 
onderweg en dat voor 3 uur vlaggen. Ach ja, het was hobby en ik had er 
zeker veel plezier in. 
 
(Net voor we aan de warming up begonnen, liepen we een kwaad weg 
benende speler van RBC tegen het lijf. Die verklaarde dat hij met de trein 
terug naar huis ging. Hij had ruzie met zijn trainer. En die legde even later 
aan ons uit dat de betreffende speler te horen had gekregen dat hij niet in 
de basis zou starten, waarop die speler zei dat hij geen wisselspeler wilde 
zijn. Waarop hij van de trainer zijn tas mocht pakken en maar moest zien 
hoe hij weer thuis kwam. In ieder geval niet met de spelersbus.)  
 
Maar op die maandagavond was het dus aan de beloften om er voor 
ongeveer 50 toeschouwers een spektakelstuk van te maken. Dat wil 
zeggen, 50 totdat uit het niets in de hoek van het stadion opeens zo’n 200 
Roda supporters luidkeels om aandacht vroegen en ook kregen. In mijn 
onschuld dacht ik aanvankelijk nog dat het wel iets van ‘sfeer verhogend 
kabaal’ had. Maar van die gedachte werd ik snel verlost. 
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Aanvankelijk bleef het bij roepen en schreeuwen en er werden een paar 
spandoeken ontvouwd. Vooral het bestuur van Roda moest het ontgelden. 
Toen werd er wat licht vuurwerk afgeschoten, allemaal nog heel braaf. 
Maar vervolgens ging het van kwaad tot erger. Lichtpijlen, zwaarder 
vuurwerk. Het publiek kwam ook vervaarlijk dichtbij. Ik stond aan de 
overkant van het veld te vlaggen, dus ik voelde me toch niet echt op mijn 
gemak. 
 
En toen kwam “de knal”. Nou ja, wat heet knal. Het was een bominslag. 
Het piepte in mijn oren en ik voelde letterlijk de grond onder mijn voeten 
trillen. Reden voor de scheids om iedereen naar binnen te dirigeren. 
Althans, dat was de bedoeling. Want bij de catacomben werd ons de weg 
versperd door een aantal fanatieke Roda aanhangers die bij het bestuur 
verhaal wilden halen over het in hun ogen slechte transferbeleid. Iemand 
van Roda ving ons al op de sintelbaan op en verzocht ons dringend niets, 
maar dan ook niets te zeggen en ook niemand, maar dan ook niemand aan 
te kijken. Dus gewoon rechtdoor lopen, naar de kleedkamer en maar even 
laten bezinken. 
 
Ik moet zeggen, zonder verder oponthoud konden we de wedstrijd daarna 
vervolgen. De eindstand weet ik overigens al niet meer. De herinnering 
aan die avond, of eigenlijk aan het voetbalweekend, zal me wel bij blijven. 
Na afloop nog een broodje en toen naar huis. De scheidsrechter was zo 
vriendelijk me voor de deur af te zetten, hij moest zelf nog naar Oss. Hoe 
laat ik thuis was? Rond 01.30 uur. Ja, je komt nog eens ergens en je maakt 
nog eens wat mee. 
 
Jos Halmans 
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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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Vers gras (1) 
 
Onderstaande bijdrage is voor de verandering niet van uw vaste scribent, 
maar is geschreven door Sjoerd Mossou en eerder als zodanig geplaatst in 
het Algemeen Dagblad. Sjoerd is sportverslaggever bij deze krant en op 
zijn tijd analist bij Studio Voetbal (NOS) en FC Onder Ons (Omroep 
Brabant). 
 
"Kort nadat voetballer Joeri de Kamps zijn negende (!) gele kaart van het 
seizoen had gekregen, zei hij iets onaardigs over scheidsrechters, in de 
catacomben van het stadion. Hij zei, en ik citeer hier even zo letterlijk 
mogelijk: "Maar ja, je weet dat het eikels zijn." Blijkbaar denkt de 
tuchtcommissie van de KNVB daar anders over (schorsing van één 
wedstrijd voorwaardelijk), maar om meerdere redenen vond ik het een erg 
grappige quote, vooral ook in het licht van de afgelopen week. Dat zit hem 
natuurlijk vooral in het weergaloze ‘maar ja’. De Kamps geeft in 
letterlijke zin niet zozeer zijn mening, hij spreekt meer in een soort 
algemeenheid en in elk woordje weerklinkt een haast achteloze 
vanzelfsprekendheid. Alle scheidsrechters zijn nu eenmaal eikels, en u, 
beste toehoorder, weet dat natuurlijk als geen ander. Maar ja. 
 
De vraag is in hoeverre dat precies beledigend is. Ik heb het even 
opgezocht en in overdrachtelijke zin staat het woord ‘eikel’ synoniem 
voor ‘sukkel’, ofwel ‘vervelend figuur’. Dat is niet aardig natuurlijk, maar 
er bestaan ergere beledigingen. Zeker, u zou kunnen beweren dat het 
respectloze hem juist zit in het generaliserende toontje van De Kamps, 
maar volgens mij is het tegenovergestelde waar. Ga maar na. Als u zegt 
dat alle journalisten ‘eikels’ zijn, dan moet ik daar in het ergste geval om 
grinniken, want die blonde gozer van Pownews is natuurlijk helemaal 
geen eikel, hoe komt u erbij - en Alberto Stegeman of Willibrord Fréquin 
al helemáál niet. Kortom: het is zo overduidelijk onwaar wat u zegt, dat ik 
uw woorden in de verste verte niet als een belediging opvat. 
 
U heeft gelijk: met scheidsrechters ligt dat allemaal nét iets anders. Ze zijn 
de gezagdragers van onze sport en als iedereen altijd maar lukraak tegen 
het gezag gaat aanschoppen, is het einde van onze beschaving wel zo’n 
beetje zoek. Maar toch. Ik ben een voorstander van beschaving, maar wie 
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liever geen ‘eikel’ genoemd wil worden, doet er op zich verstandig aan 
om géén scheidsrechter te worden. Het is het lot van de man in het 
midden: voortdurend balanceert hij op een koord, vlak boven een 
vagevuur van onbegrip en adrenaline - en altijd is er wel iemand boos. 
Zelfs Björn Kuipers, vermoedelijk de beste scheidsrechter ter wereld, is 
(...) officieel een ‘eikel’, althans: in de algemene Rotterdamse context. Die 
gekke grensrechter bij Excelsior - NAC? Ook een eikel. 
 
Iedereen die ooit in zijn leven een wedstrijdje heeft gefloten van tieners of 
volwassen, weet dat het uiteindelijk onvermijdelijk is. Hoe dapper je ook 
probeert de sympathieke, vrijblijvende, alles relativerende wereldgozer uit 
te hangen; na negentig minuten ben je alsnog een eikel, want je had een 
penalty moeten geven. Het is zoals het is: een scheidsrechter is een eikel 
totdat het tegendeel bewezen is. Roelof Luinge bijvoorbeeld werd pas een 
geliefd cultfiguur in de nadagen van zijn carrière. En toen Frans Derks 
openbaarde dat er onder zijn leiding nooit een Duitse ploeg had 
gewonnen, al die jaren lang niet, omdat hij dat ooit plechtig aan zijn vader 
had beloofd, werd hij prompt een held voor de eeuwigheid. 
 
Vat het dus niet te persoonlijk op, beste scheidsrechters. We vinden jullie 
misschien een stelletje eikels, soms, maar we snappen ook wel dat we 
jullie gewoon nodig hebben. We zijn hartstikke blij dat jullie er - geheel 
vrijwillig - voor hebben gekozen om met enige regelmaat De Eikels van 
het Weekend te zijn. Zonder jullie waren we nergens en probeer het wel 

een beetje in de juiste verhoudingen te zien 
allemaal. Het kan altijd erger. Haal je 
schouders op. Het is niet zo lullig bedoeld. 
Echt niet. 
 
En zeg nou zelf: een voetballer die zo dom is 
om negen gele kaarten te pakken in vijftien 
wedstrijden, is natuurlijk de grootste eikel 
van allemaal."  
 

Toevoeging redactie Arbitraal: De Kamps heeft sinds de publicatie van 
bovenstaande column nog tweemaal een gele kaart gekregen. 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
 

Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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Vers gras (2) 
 
Of ik zelf ook nog mijn handen uit de mouwen steek en wat verzin? Of ga 
ik weer iets van anderen overnemen? Beide, om precies te zijn. Ik wil 
namelijk Jur Rademakers nomineren tot amateurvoetballer van het jaar.  
 
Is de speler van De Valk dan zo'n topper? Speltechnisch kan ik er niet 
over oordelen. Tot voor kort had ik nog nooit van hem gehoord, laat staan 
dat ik hem ooit heb zien spelen. Hij zal best een aardig partijtje kunnen 
ballen, anders ben je geen aanvoerder van een hoofdklasser, al is het 
vrijwel zeker dat de Valkenswaardse ploeg na dit seizoen degradeert. 
Rademakers vergrootte die kans begin deze maand eigenhandig. 
Matchfixing? Nee hoor, er was juist sprake van een toonbeeld van 
sportiviteit. 
 
Ik citeer - tsja, ik kan het niet laten - uit het verslag in het Eindhovens 
Dagblad (ED) van De Valk - DOSKO met als kop 'Zeldzame sportieve 
daad van De Valk': "Twee minuten voor tijd wilde Rademakers na een 
blessurebehandeling de bal richting de verdediging van DOSKO tikken. 
Luuc Bonnema zag namens De Valk echter zijn kans schoon, pikte de bal 
op en voordat de West-Brabanders het in de gaten hadden, stond het 2-2." 
 
Rademakers kon zijn ogen niet geloven. Dit druiste in tegen het gevoel 
van deze gentleman. De middenvelder droeg zijn ploeggenoten op de 
tegenstander na de aftrap geen strobreed in de weg te leggen om zodoende 
andermaal de leiding te kunnen nemen. Niet alle valken vonden het een 
goed idee, maar uiteindelijk werd het, na een scrimmage, 2-3. En dat 

allemaal in de slotminuut én in de 
wetenschap dat De Valk de punten in de 
strijd om lijfsbehoud zo goed kon gebruiken. 
 
Met name De Valk-trainer Frank Weijers 
kon het moeilijk verkroppen wat er voor zijn 
ogen gebeurde. Op deze manier kan zijn 
team het hoofdklasserschap helemaal op zijn 
buik schrijven.  
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Volgens het ED reageerde hij aanvankelijk woedend om later toch begrip 
te tonen voor zijn captain. Rademakers werd overigens na afloop 
uitgeroepen tot man van de wedstrijd. En wat mij betreft verdient hij 
behalve een bloemetje ook een lintje. 
 
Der Hänsel 
 
 
ROND DE VELDEN.  
 
SCHANDALIG, VOETBAL IS OORLOG, HOOLIGANS VERNIELEN 
HISTORISCHE SPULLEN.  
 
Kortom het is weer hommeles in voetballand. Een stel ''supporters'' vond 
het nodig om dit mooie spel weer in diskrediet te brengen. Moet daar 
onderhand niet eens wat aan gedaan worden? Ja dus, levenslange 
stadionverbod, de hoge boetes die opgelegd werden gewoon innen en dan 
niet kunnen betalen, gewoon beslag op het loon leggen.Niet dat de 
overheid weer in de bres springt en alles betaalt. Nee, opsluiten die hap en 
ze wekenlang, nee maandenlang op water en brood zetten. Als ze dan niet 
indammen, een jaar lang dit doen en kijken wie er aan het langste eind 
trekt. Zij niet!!!!! . Eens zien of voetbal oorlog blijft? 

 
Als PSV nu de titel niet pakt, dan 
gun ik Ajax voor het 5e jaar op rij de 
titel, al kost me dat moeite maar dan 
verdienen ze het. Want om nu de titel 
te laten liggen,zou jammer zijn voor 
de echte clubmensen, en dan vooral 
Phillip Cocu, die getoond heeft bij de 

top van het trainerskorps te horen. Het zou spijtig zijn voor deze trainer 
die er hard voor gewerkt heeft om er een team van te maken. Spelers, laat 
deze trainer niet in de steek en pak de titel!!!! 
Tot een volgende keer. 
De Mol. 
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TEKENEN & SCHILDEREN 

HOPPENBROUWERS 
TEL: 040 – 2444574 

Willemstraat 39 
5611 HC Eindhoven 
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Play Me My Song 
Here It Comes Again 
 

Voetbalpiramide 
 
Respect is voetbal is een slogan van de KNVB. Zelf 
verdient de betaalde sector van de KNVB minachting met 
de toelating van Jong Ajax, Jong PSV en Jong Twente tot 
de Jupiler League. Minachting vanwege 
competitievervalsing. Dit met instemming van het 
merendeel van de clubs uit de Jupiler League. De betrokken Jonge clubs 
doen voor spek en bonen mee. Zij kunnen geen kampioen worden en niet 
degraderen. Bovendien kunnen ze selecteren uit tientallen contractspelers. 
Soms spelen ze met een half eerste elftal en een week later met 
jeugdspelers. Als Jupiler League tegenstander kun je hiermee geluk of 
pech hebben. Zij beïnvloeden daardoor op een oneerlijk wijze de 
competitie. Geen sportief belang, behalve de eer, want er valt uiteindelijk 
niets te winnen of te verliezen. Eigenbelang van de topclubs, want het gaat 
erom, dat spelers beter worden door in een sterkere competitie buiten 
competitie mee te doen. Dat hierdoor de competitie vervalst wordt, het zal 
ze worst wezen.  
 
Sportief bezien is de nieuwe voetbalpiramide een verrijking vanwege 
promotie en degradatie. Financieel lijkt me het niet gemakkelijk om er 
sponsorgeld in zien te krijgen. De huidige betaalde clubs zuchten reeds 
onder de financiële lasten. Voor de top gaat het niveau niet omhoog. Voor 
de landelijke divisie wel, maar daaronder neemt de kwaliteit af, want 
eenieder vist in dezelfde spelersvijver. Het aanbod aan spelers is immers 
hetzelfde. Tweede (Jong) elftallen mengen met eerste elftallen blijft 
sportief gezien een slecht huwelijk, tenzij aan precies dezelfde 
voorwaarden wordt voldaan, maar dat zal niet lukken, omdat de topclubs 
zich niet zullen beperken in het aantal contractspelers. Sowieso zou de 
landelijke divisie voor Jong het hoogste platform moeten zijn, omdat zij 
niet kunnen promoveren uit de Jupiler League. Of de KNVB moet het 
geen bezwaar vinden, dat bijv. Twente 1 tegen Jong Twente mag 
uitkomen in de eredivisie. Waarom ook niet, wanneer er wel 
competitievervalsing in de Jupiler League mag zijn?  
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Goed voor het betaalde voetbal is een gelijkwaardiger verdeling van de 
(tv) gelden. Hier pleit m.n. de voorzitter van Telstar, Pieter de Waard, 
voor. Een spannend competitieverloop is attractiever. Het is niet boeiend, 
dat altijd dezelfde clubs meedoen om het kampioenschap. Dat de rijke 
clubs de arme clubs opeten is een slechte zaak. Kortzichtig van de rijke 
clubs, want uiteindelijk hebben zij ook baat bij een spannend 
competitieverloop. De rijke clubs mopperen op de financiële en daardoor 
sportieve achterstand in de Champions League en willen meer snoepen uit 
de pot van de Europa League, terwijl zij in eigen land geen oog hebben 
voor de kleintjes. De grote financiële verschillen zorgen voor een sportief 
gedrocht met bij voorbaat kansloze ploegen. Wat is er sportief gezien 
boeiend aan, dat iedere keer dezelfde rijke clubs in Europa de toon 
aangeven? De voetbalpiramide lost de financiële en daardoor sportieve 
ongelijkheid niet op. Nivellering is het antwoord om voorspelbaarheid in 
zekere mate te voorkomen. Dat is pas goed voor het voetbal. 
Ik ben als voetbalsupporter ‘n romanticus. Het schone voetbal heeft haar 
gezicht verbrand. Achter haar masker woedt een geldslag.  
 
Competitievervalsing 
 
Naar aanleiding van het artikel van Rob de Bruyn (ED 30 januari) 
onderschrijf ik de gedachte van competitievervalsing van Kees Lepelaars 
(operationeel manager FC Eindhoven) in de Jupiler League. De 
tegenargumenten, zoals toeschouwersaantallen, kijkcijfers van het Fox-
gedrocht en sponsoruitstraling zijn tekenen aan de wand van de 
commerciële verloedering van de voetbalsport. Opportunisme regeert. Zal 
voorstander Mario Captein (algemeen directeur Helmond Sport) staan te 
juichen, wanneer Helmond Sport degradeert vanwege een nederlaag tegen 
een Jong Elftal?  
 
Competitievervalsing, omdat Jong uit eigenbelang van de eerste elftallen 
iedere week in een andere samenstelling kunnen spelen en daardoor 
onsportieve invloed uitoefenen op de stand van de ranglijst. 
Bevoorrechting van het aantal spelers van Jong tegenover het beperkte 
aantal van de standaardelftallen. Zo zette Jong Ajax het afgelopen seizoen 
meer dan 50 spelers in.  
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Competitievervalsing, omdat Jong meespeelt voor spek en bonen. Deze 
elftallen kunnen immers niet promoveren en degraderen.  
De KNVB faciliteert dit wanbeleid. Ze loopt aan de halsband van de 
topclubs, die niet meedoen om een eerlijk competitieverloop, maar 
vanwege het eigenbelang om spelers beter (fysiek sterker) te maken en ze 
naar willekeur in te zetten. Hoe hypocriet is de goedkope slogan van de 
KNVB: zonder respect geen voetbal.  
 
Het eerste artikel en de ingezonden brief hebben Edje niet gehaald. Geen 
reactie van de redactie van het Eindhovens Dagbad. De vrijheid van 
meningsuiting kent de grootte van het knipmes van de eindredacteur. 
Rationele redenen genoeg (plaatsgebrek, oninteressant, andere voorkeur) 
om mijn gedachten geen podium te geven, die mij niet mede gedeeld 
worden. Fatsoen moet je niet doen. Competitievervalsing met als 
regionaal betrokkenen als PSV. Helmond Sport en FC Eindhoven lijkt me 
op sportief vlak een hot item. Te heet voor Edje, want zij wenst roodwitte 
voetjes te halen. Competitievervalsing met PSV als betrokkene, daar 
wenst Edje, gezien de wederzijdse belangen, zich niet aan te branden. 
Journalist Rik Elfrink slaapt immers onder een verstikkende roodwitte 
deken en van elke scheet onder die deken, maakt hij een donderslag. Jong 
PSV zonder selectiespelers van PSV 1 behaalde 3 punten uit 13 duels en 
Jong PSV met selectiespelers 18 punten uit 9 duels. Hoe duidelijk wil je 
de competitievervalsing alleen al op dit praktisch onderdeel hebben. Je zal 
daardoor als ploeg het kampioenschap missen. Dit gebeurt niet, want NEC 
is veruit de beste ploeg, ondanks de 3-0 overwinning van mijn blauwwitte 
helden op NEC.  
 
 
Onlangs opnieuw een valse hoofdrol van de sectie betaald voetbal van de 
KNVB. Een speler, die 15 keer in het eerste elftal is uitgekomen, mag niet 
meer uitkomen voor Jong. Tegen de eigen regels in kregen Joël Veltman 
(Ajax) en Jorrit Hendrikx (PSV) vanwege blessures dispensatie. Hoe 
geloofwaardig ben je dan als KNVB nog. De sector betaald voetbal als 
gemeen schoothondje van de kapitaalkrachtige clubs. Het clubbelang 
boven een eerlijk competitieverloop. 
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Zonder respect geen voetbal, zonder schijnheiligheid geen KNVB.  
De schijnvertoning om Michael van Praag als tegenkandidaat van Blatter 
voor het voetlicht te brengen mag wat kosten. De KNVB huurt ook nog 
een oude gluiperige spindoctor van de Corrupte Dieven en Agenten 
brigade in als strateeg. Het gaat immers om praatjes. De amateurtak mag 
voor € 200.000 mee betalen.  
 
Er is verwantschap en er zijn overlappingen met mijn stukske: “Als we 
niet om elkaar zorgen gaan we naar de kloten.”  (Arbitraal nummer 10 
2014) Opnieuw spek met bonen. Met Bartje bid ik nie veur brune bonen.  
 
Jur Wijsman 
 
Titeltekst van Peter Gabriel, muziek van Genesis uit de song The Musical 
Box van het album Nursery Cryme uit 1971 
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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
. 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15% korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Telf. 0499-573468 
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Ronde 5 Spelregelwedstrijd 2014-2015 Arbitraal 
 
Vraag 1 
De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure 
niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. 
Wat beslist de scheidsrechter?  
A. Hij wijst er zelf een aan.  
B. Hij vraagt een bestuurslid er een aan te wijzen.  
C. Hij laat doorspelen.  
D. Hij staakt de wedstrijd. 
 
 
Vraag 2 
De verdedigende partij schiet een directe vrije schop van buiten het eigen 
strafschopgebied per ongeluk rechtstreeks in eigen doel. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
A. Hoekschop. 
B. Doelschop. 
C. Directe vrije schop overnemen. 
D. Doelpunt. 
 
 
Vraag 3 
Als tijdens een wedstrijd een strafschop moet worden genomen, neemt een 
veldspeler de plaats van de doelverdediger in. Mag dat en moet hij ook als 
doelverdediger herkenbaar zijn?  
A. Dat mag wel; hij hoeft niet als doelverdediger herkenbaar te zijn  
B. Dat mag wel; hij moet wel als doelverdediger herkenbaar zijn.  
C. Dat mag niet.  
D. Er zijn geen voorschriften. 
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Vraag 4 
De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks uit een doelschop van 
zijn partij. Hij heeft alleen nog de doelverdediger van partij B voor zich. 
Als hij op het doel schiet, laat deze doelverdediger van partij B de bal 
zonder meer lopen. Welke beslissing neemt de scheidsrechter ? 
A. Indirecte vrije schop wegens buitenspel. 
B. Indirecte vrije schop wegens onsportief gedrag van de doelverdediger. 
C. Aftrap na geldig doelpunt. 
D. Scheidsrechtersbal op de plek waar de bal was en een gele kaart voor 
de doelverdediger. 
 
Vraag 5 
Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?  
A. Dat mag hij altijd doen.  
B. Dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor 
rust of einde wedstrijd gefloten is.  
C. Dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor 
het einde wedstrijd gefloten is.  
D. Dat mag hij nooit doen. 
. 
 
De antwoorden zoals gebruikelijk insturen naar: 
 
 spelregels@covseindhoven.nl 
 
Veel succes de spelregelcommissie. 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

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

 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
apparatuur alle merken 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND  
TOT 13.00 UUR 
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Bewegen. 
 
Sporten doe je voor je plezier of andere sporten om hun lichaam in een zo 
goed mogelijke conditie te houden, weer anderen voor de lijn. Gezond 
leven, en met name gezond eten gaat in hier heel goed samen. Gezond 
leven en fit zijn. 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 bloedvaten zo klein mogelijk te houden. Dit kan betekenen, niet 
roken, goede en gevarieerde voeding, voldoende ontspanning en lekker 
gezond bewegen. 
 
En hoe dat "gezond bewegen" kan hierover het volgende. 
Meer bewegen, heel goed voor Heel veel Nederlanders bewegen niet 
genoeg, ze sporten niet of te weinig, zijn dus niet actief. Veel werk, ook in 
het huishouden, is geautomatiseerd en vergt steeds minder energie en dus 
minder verbranden van voedingsstoffen. Verplaatsen doen we ons 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. Dat kan heel eenvoudig. Te voet of per fiets naar het werk of 
boodschappen doen, vaker de trap, lekker tuinieren of sporten in het 
weekend. En, voldoende beweging helpt mee aan het voorkomen van hart 
en vaatziekten. Bewegen en bewegen is twee. 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 daarbij 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 conditie peil niet zo hoog is, worden we dan snel 
moe en bereiken we uiteindelijk minder. De meeste energie wordt 
verbruikt als we ons langdurig inspannen op sub maximaal niveau. 
Aansluiting zoeken bij een sportvereniging is goed, maar niet absoluut 
noodzakelijk. 
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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. 
 
Wanneer bewegen we voldoende?We bewegen omdat ons lichaam anders 
niet in conditie blijft en ons uithoudingsvermogen achteruit gaat. We 
willen fit blijven. Natuurlijk is het belangrijk om daarom gezond te eten, 
zodat we deze lichamelijke inspanningen goed kunnen uitvoeren en 
volhouden. 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 
minstens zo'n 1000 kilocalorieën per week extra verbruiken. Beter is als 
we streven naar 2000 kilocalorieën per week. Daarmee bereiken we dan 
een goede verkleining van het risico op hart en vaatziekten, in samenhang 
met de andere elementen van een gezonde leefstijl. Energie verbruik. 
Omdat wij voornamelijk met lopen te maken hebben en energieverbruik 
van lopen. 
 
Beweging tempo/tijd adviezen 
Wandelen 3 km/uur,  60 min * 
Joggen 6 km/uur,   45 min. ** 
Looppas 12 km/uur,  24 min. *** 
Hardlopen 18 km/uur,  24 min. **** 
* = 100 kilocalorieën. 
Gebruik bij lopen goed schoeisel en goede kleding. 
Veel sportplezier toegewenst en als het effe kan blessure vrij. 
Hans Haine. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
   Seizoen 2014-2015 (locatie De Stip tenzij anders 

aangegeven) 
   2015 
    
 26-03 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 27-03 20.00 Paasbingo 
 10-04 20.00 Kaarten 
 23-04 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 08-05 20.00 Kaarten 
 28-05 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 05-06 20.00 Kaarten 
 13-06 10.00 Landelijke veldvoetbaltoernooi COVS Nederland. 

Organisatie: Groep Gorinchem (Zuid 1) 
 
 
Trainingsfaciliteiten 
Elke dinsdagavond: aanvang van de training om 19.15 uur tot 20.45 uur. 
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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

Correspondentie-
adres, incl "de STIP" 

: Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop  
:  

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

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

Elbersen BA 
Redactie en 
Website 

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

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

Rob Hutjens,Johan Suurd (BA) , 
Commerciële 
Commissie 

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

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

KNVB-mentor Ad Verhoeks, (040 - 241 76 37)  
Tuchtrechtzaken Johan Suurd 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

  
Bijzonder geschikt voor: 
 Sportieve ontmoetingen 
 Cursussen 
 Vergaderingen 
 Recepties 
 Lezingen 
 Binnen- en 

buitenrecreatie 
 
Accommodatie COVS  
“DE STIP” 
 
Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 – 202 69 32 of 040 - 242 28 87
 

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



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

Advertentie flyer A5.indd   1 10/13/14   11:22 AM


