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       Eén voor allen… 
 
            
         Iedereen heeft ze, van die guilty pleasures. Van die plaatjes 
         die zo fout zijn dat je je bijna zou schamen als je ervoor 
         uitkomt dat je er graag naar luistert. Dat heb ik met, niet  
         lachen, veel Nederlandstalige liedjes. Van de Zangeres  
         zonder Naam tot onder anderen Willeke Alberti.  
          
         ‘Samen zijn’ (van laatstgenoemde) bijvoorbeeld, is er zo een. 
         ‘Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door 
         dichtbij elkaar te zijn’. Wat zou het mooi zijn als wij, leden,  
         collega’s en vrienden van COVS Eindhoven, zo met elkaar 
         om zouden kunnen gaan. Zonder al te klef te worden. Maar 
         het gaat meer om de boodschap: samen kunnen we veel. 
 
         Laat dit nu ook de boodschap zijn van onze voorzitter,  
         Johan Suurd, en één van onze stamschrijvers, De Lange. 
         Hun smeekbede komt niet uit de lucht vallen: die komt aan 
         de vooravond van de ledenvergadering. Ik sluit me graag 
         bij hen aan. Allemaal leuk en aardig, maar eerst dit blad  
         lezen! Hier is ook door veel mensen aan gewerkt. 
 
         De hoofdredacteur. 
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Van de voorzitter 
 
 
Het seizoen nadert alweer zijn cruciale fase als het gaat om het meedoen 
om promotie of degradatie. Ja, nu wordt volledige fitheid van onze 
scheidsrechters gevraagd en dit mogen de clubs ook verwachten. Ik kan 
alleen maar zeggen: geniet van jouw mooie hobby en van de wedstrijden 
die er zijn en die je krijgt. Maak er mooie wedstrijden van, want ook jij als 
scheidsrechter hebt hier een groot aandeel in. Succes gewenst de komende 
weken. 
 
 
Laat je ook zien bij de themabijeenkomsten  van de KNVB. Die zijn zeker 
zinvol en nuttig voor iedereen en ze zullen je bagage geven als 
scheidsrechter.  
 
 
De ledenvergadering komt er ook alweer aan. Ik heet dan ook iedereen 
van harte welkom. Jeugdige mensen laat je ook zien en ben nieuwsgierig 
wat er zoal in onze vereniging plaatsvindt. Tot 21 maart dus. Wij hopen 
op een grote opkomst en dat de leden zich ook laten zien én horen. Want 
uiteindelijk jullie zijn de bron van onze vereniging. 
 
 
Wij als bestuur willen een kritische noot plaatsen in ons clubblad richting 
u allen, onze leden, enz. Uiteraard uitzonderingen daargelaten, want er 
zijn ook genoeg leden die veel voor onze vereniging doen. Wij maken ons 
zorgen over de toekomst van onze vereniging als het gaat om 
betrokkenheid van de leden. Zo is het zoeken naar bestuursleden  echt een 
klus. Is hiervoor echt niemand voor te vinden? Wij als bestuur menen dat 
ook u als lid van de vereniging niet zomaar kunt denken of zeggen: ‘Het 
komt wel goed!’ Wij (van het bestuur) denken dat we het met zijn allen 
moeten doen en dat u ook als lid medeverantwoordelijk bent om uw  
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vereniging mede kleur te geven zodat bovendien uw wensen, die er 
wellicht zijn, vervuld kunnen worden. 
 
Wij doen dan ook vanuit het bestuur een dringende oproep aan onze leden 
om je aan te melden of te vragen wat zoal bij een bestuursfunctie hoort of  
wat u eventueel kunt doen als kaderlid voor onze vereniging. Wij kunnen 
nog zoveel organiseren, maar er zullen toch echt kaderleden bij moeten 
komen om het allemaal voor elkaar te krijgen en te (blijven) organiseren.  
 
 
In onze enquête, vorig jaar, hebben jullie als leden aangegeven dat er meer 
technische avonden moeten komen. En dat er meer gedaan moest worden 
met diverse zaken. Nou, we hebben dit opgepakt als bestuur, maar het kan 
niet zo zijn dat alleen bestuursleden alles doen in onze vereniging. Welnu, 
wij mogen verwachten, nee, wij verwachten dat jullie je ook meer laten 
zien en horen en dat er ook meer ondersteuning komt om activiteiten te 
kunnen uitvoeren. 
 
 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
12e van elke maand. 

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

5611 TJ Eindhoven. 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 

 
COVS Eindhoven



 5 

 

Antwoorden ronde 3 spelregelwedstrijd 
 
 
Antwoorden  
1. A 
2. C 
3. B 
4. D 
5. B 
 
 
Toelichting vraag 2 
 
Kort lichten we vraag 2 nog even toe, deze vraag werd het vaakst foutief 
beantwoord. De vraag luidt als volgt: ‘Een wisselspeler die aan de zijkant 
van het veld aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij 
binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en 
onderbreekt het spel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?’ Het 
juiste antwoord was antwoord ‘C’: ‘Hij stuurt de spugende speler weg 
door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 
schop op de plaats waar de bal was toen hij floot.’  
 
De rode kaart is natuurlijk duidelijk, op spugen staat maar één straf. Het is 
natuurlijk van belang hoe het spel hervat moet worden, hierover een korte 
toelichting. Wanneer een wisselspeler of gewisselde speler een 
overtreding maakt op het speelveld of van buiten het speelveld naar 
binnen het speelveld terwijl de bal in het spel is, dan moet het spel hervat 
worden met een indirecte vrije schop voor de tegenstander op de plaats 
waar de bal was op het moment van de overtreding. Zou de overtreding 
van een wisselspeler of gewisselde speler zich in het geheel buiten het 
speelveld afspelen, dan zou hervat moeten worden met een 
scheidsrechtersbal. 
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Tussenstand 
 
Zoals u gewend bent, geven we na de antwoorden van ronde 3 een korte 
tussenstand. Ook dit jaar is dit het geval, we maken de top 3 bekend. En 
die ziet er als volgt uit: 
1. André Werrelmann en Marc van Berkel. Beide heren hebben 14 punten. 
3. Henk van Bekkum, Anton Bogers en Eric Oosterom, allen met 13 
punten. 
 
Hierna volgt de rest van de deelnemers op korte afstand, het is erg 
spannend dit jaar! Aan het einde van het seizoen zullen we zien wij dit 
jaar het beste heeft gepresteerd. 
 
De spelregelcommissie 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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De vereniging zijn we zelf!  
 

 
De jaarvergadering komt er weer aan. De uitnodiging is uiteraard reeds 
binnen en een oud probleem doet zich weer voor! Een tekort aan 
vrijwilligers die in het bestuur willen plaatsnemen. We vergeten weer 
gemakshalve dat wij zelf de vereniging zijn en dat we die zelf moeten 
besturen. Iemand anders doet dat niet voor ons of je moet er goud geld 
voor willen betalen.  
 

  

Wat is dat toch dat we geen deel willen nemen aan het mede richting 
geven van onze vereniging?   

 Zijn we bang voor het werk?   

 Vinden we dat we al genoeg doen?   

 Kost het te veel tijd?   

 Kan dat wel met mijn werk?   

 
 
Misschien allemaal soms legitieme redenen waarom het niet altijd even 
makkelijk is, maar een vereniging zonder bestuur houdt snel op te bestaan. 
En aan uw wensen bij deelname aan het bestuur kan misschien vlot 
tegemoet worden gekomen. Trouwens, als bestuur hoeft u niet alles zelf te 
doen. Er zijn genoeg leden die niet in het bestuur zitten en toch regelmatig 
hun handen uitsteken.   
 
Eerder deze maand werd ik benaderd om plaats te nemen in een 
commissie. Ik ben net uit de redactie gestapt na tig liefdevolle tropenjaren 
(haha) en dan komt de volgende klus eraan. Ik had niet meteen ja gezegd, 
maar met het schrijven van dit stukje vloeit ook het laatste stukje 
voorbehoud weg en ga me met hart en ziel inzetten om deze klus te 
klaren.  En de COVS Eindhoven is niet de enige vereniging waarin ik 
actief ben. 
 
                                                                       Lees verder op pagina 9 
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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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Zoals u weet of niet weet fluit ik wedstrijden bij het volleybal, zorg ik 
mede bij de trainingen voor de opbouw en het opruimen van de velden en  
maak ik de wedstrijdschema’s van de jeugdteams en regel ik de 
aanstelling van de scheidsrechters bij de jeugd. 
 
Geheel belangeloos (zonder vergoeding) fluit ik deze wedstrijden. Nu zult 
u wel zeggen: ‘Ja, je kinderen volleyballen dus dat is eigen belang.’ Dan 
vraag ik aan u waarom fluiten dan zo weinig ouders?  
 

  

Ik vind het fluiten leuk en niet alleen omdat mijn kinderen volleyballen. 
Als zij in de nabije toekomst de vereniging gaan verlaten, moet het wel 
gek gaan dat ik niet blijf fluiten. Gewoon dan ‘s zaterdags op het fietsje 
stappen om vijf kilometer verderop de jeugd te laten ballen. Een 
dankjewel zul je niet vaak horen, maar ik ben al tevreden als ik zie hoe ze 
zich ontwikkelen en dat je hieraan een kleine bijdrage hebt kunnen 
leveren.  
 

 
Die bijdrage had ik ook graag van mijn collega-scheidsrechters gezien. 
Zeg niet meteen nee of informeer zelf eens wat u kunt doen in het bestuur 
of in een commissie. Het maakt het werk van de commissieleden en het 
bestuur er iets gemakkelijker op. Ik dank u nu alvast voor het nadenken 
hierover.  

  

 
De Lange 
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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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Spelregelwedstrijd COVS Eindhoven ronde 5  
 
Daar zijn we weer. Ditmaal met ronde 5 van onze eigen 
spelregelwedstrijd. Ga je niet voor een prijs, lees de opgaven toch eens 
door. Je steekt er altijd iets van op. 
 
1. De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger 
het speelveld heeft zien verlaten en een wisselspeler die zich aan het 
warm lopen was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten 
handelen? 
A. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal nabij de zijlijn. 
B. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een 
indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 
C. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 
D. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe 
vrije schop wegens het slaan, ope plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken. 
 
2. Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn 
warm. Plotseling ziet hij de bal op zich afkomen en hij stopt staande 
op de zijlijn de bal binnen het speelveld met de voet. De assistent-
scheidsrechter maakt de scheidsrechter erop attent, dat de bal de 
zijlijn niet heeft gepasseerd toen de bal door de wisselspeler werd 
tegengehouden. Hoe zal het spel nu hervat worden? 
A. Met een inworp voor de partij die de bal niet het laatste speelde. 
B. Met een scheidsrechtersbal op de zijlijn. 
C. Met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 
D. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen 
afgefloten werd. 
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3. De doelverdediger leunt ter hoogte van de strafschopstip op de 
schouders van een medespeler en kan zo de bal weer het speelveld in 
stompen. Wat beslist de scheidsrechter? 
A. Doorspelen. 
B. Affluiten. Het spel hervatten met een strafschop en een waarschuwing 
voor de doelverdediger. 
C. Affluiten. Het spel hervatten met een indirecte vrije schop en een 
waarschuwing voor de doelverdediger. 
D. Affluiten. Het spel hervatten met een indirecte vrij schop. 
 
4. Op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil koppen, 
krijgt hij van een verdediger een schouderduw, waardoor deze sco-
ringskans verdwijnt. De betreffende verdediger had echter niet de 
mogelijkheid zelf de bal te kunnen spelen. Wat beslist de scheidsrech-
ter? 
A. De scheidsrechter laat doorspelen. 
B. De verdediger krijgt geel en het spel wordt hervat met een strafschop. 
C. De verdediger krijgt rood en het spel wordt hervat met een indirecte 
vrije schop. 
D. De verdediger krijgt rood en het spel wordt hervat met een strafschop. 
 
5. Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich 
volgens de regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het 
speelveld. De scheidsrechter controleert het schoeisel van de 
betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming 
mee te doen. Daarop beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist 
de scheidsrechter?  
A. De speler krijgt rood, maar hij laat geen invaller toe omdat de te laat 
komende speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg. 
B. De speler krijgt rood, maar hij laat een invaller toe, omdat de speler 
nog niet meegespeeld had, toen hij de scheidsrechter beledigde. 
C. De speler krijgt rood, maar hij laat een invaller toe, omdat het spel 
‘dood’ was, toen de scheidsrechter beledigd werd. 
D. De speler krijgt rood, maar hij laat geen invaller toe, omdat dat nooit 
kan als iemand de scheidsrechter beledigt. 
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De wedstrijd waar ik was (16) 
 
Zou-die wel of zou-die niet doorgaan? De wedstrijd waar ik mocht 
vlaggen. Tussen het Utrechtse Elinkwijk, waar pa Hans Kraay sr. 
voorzitter van de sponsorclub was, en het Amsterdamse FC 
Türkiyemspor. Want een dag eerder, zaterdag, kopte De Telegraaf groot 
dat de Amsterdammers waarschijnlijk per direct uit de competitie zouden 
worden genomen vanwege een belastingschuld van 1,3 miljoen euro. Of 
ze die maar snel even op tafel wilden leggen. 
 
Zondagochtend. Geen bericht over een afgelasting. Dus met de trein naar 
Den Bosch om vandaaruit samen met de scheidsrechter van dienst, Leo 
‘Don Leo’ van Beurden, in zijn auto naar Utrecht af te reizen. In de 
stromende regen. Naarmate we dichter bij de Domstad kwamen, des te 
dichter werd de regen, het viel nu echt met bakken uit de hemel. 
 
In de bestuurskamer van Elinkwijk heerste toch wat meer nervositeit dan 
anders. Zouden ze wel of niet komen? Welnu, Türkiyemspor kwam. Maar 
zonder trainer John de Wolf. Want die had een dag eerder ontslag 
genomen, omdat hij zijn salaris al een paar maanden niet had ontvangen. 
Het bestuur van Türkiyemspor straalde rust en zelfverzekerdheid uit. “Nee 
hoor, niks aan de hand, het berust allemaal op een misverstand, het komt 
allemaal goed.” 
 
We gingen ons omkleden in een piepkleine, nogal gedateerde kleedkamer. 
Waar normaal amper voor één persoon ruimte genoeg was, propten we er 
ons nu met zijn drieën in. Leo ging even het veld keuren, maar: “Blijven 
jullie maar hier, we hoeven niet allemaal kletsnat te worden.” De gestage 
regen was overgegaan in een ware stortvloed. Even later gaf Leo toch 
groen licht, we gingen voetballen. En het moet gezegd, het veld hield zich 
wonderbaarlijk goed. En zo stond er welgeteld één persoon helemaal in 
zijn eentje aan de overkant van het veld moederziel en zeiknat alleen langs 
de lijn, te weten ‘ik’. Op de overdekte zittribune zaten een kleine  
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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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tweehonderd man en die zagen Elinkwijk een makkelijke 2-0 zege 
behalen.  
 
Leo kon de kaarten op zak houden. Hier en daar een schouderklopje 
uitdelend (“Kijk een beetje uit met je sliding op dit veld”), maar een 
enkele keer ook verbaal erg duidelijk (“Hou nou ‘s je b#k man en doe 
normaal”). Na afloop nog wat plichtplegingen, kopje koffie, biertje en een 
‘broodje bal’ en vervolgens weer op huis aan. 
 
Einde verhaal? Nee, toch niet. Twee dagen later werd Türkiyemspor 
alsnog uit de competitie gehaald. Ik had bij hun laatste wedstrijd gevlagd. 
In de trein naar Eindhoven dacht ik onbewust nog even terug aan mijn 
eerste wedstrijd die ik bij een wedstrijd van Türkiyemspor mocht vlaggen. 
Dat was een jaar eerder in Den Haag toen de Amsterdammers tegen 
Haagse Bluf speelden, waar (ja, het kan verkeren) John de Wolf toen 
trainer was. Ik sprak er uitgebreid met de toenmalige voorzitter van 
Türkiyemspor, Nedim Imaç. Hij was zeer geïnteresseerd, vroeg 
honderduit wat ik van het vlaggen vond, of het geen probleem was dat ik 
elk weekeinde heel Nederland moest afreizen om een wedstrijd te 
vlaggen. Kortom, een zeer beminnelijk persoon. Nog geen week later 
werd ik ’s avonds opgeschrikt toen ik op Teletekst een bericht las dat Imaç 
was doodgeschoten. Een afrekening in het criminele circuit, zo heette het 
toen. Later kwamen ook verhalen over een mogelijke 
persoonsverwisseling. Hoe dan ook, ik schrok me wezenloos, vooral 
omdat ik dus net een paar dagen daarvoor zo openhartig met die man had 
gesproken. 
 
John de Wolf ben ik vanuit zijn functie als trainer nog één keer 
tegengekomen, in de Topklasse bij WKE, waar hij in die tijd trainer was. 
En waar FC Türkiyemspor alweer een paar jaar geleden uit de competitie 
werd genomen, is Elinkwijk al lang geen hoofdklasser meer. Maar de 
herinneringen blijven, dat wel… 
 
 

Jos Halmans 
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Koud he? 
 
Liggen de bal en de vlaggen klaar? Is er thee geregeld voor in de rust en 
zouden de lijnen zichtbaar zijn? Want dit alles is bij de club waar ik weer 
eens te gast ben altijd afwachten. Zullen mijn spieren het goed houden? Ik 
ben nog niet helemaal vrij van lichaamspijntjes. 
 
Belangrijke kwesties aan de vooravond van een vriendschappelijke 
wedstrijd, tussen twee vrouwenvoetbalteams. 
 
Het viel allemaal in het niet bij de temperatuur op deze verre van 
rokjesavond. Ik kon mijn vingers amper bewegen, maar ook om me heen 
zag ik diverse blauwbekkende speelsters. Gelukkig kon ik me in de rust 
wat laven aan een bekertje thee – dat ik zelf in de kantine moest halen. 
Maar ook daarna werd het er niet beter (lees: zachter) op, want het vroor 
echt die avond. Ook voor de voetbalsters viel het dus niet mee. Met name 
voor die van de bezoekende club kon ik het potje niet snel genoeg 
affluiten. Zelden zal me zo vaak gevraagd zijn hoe lang de wedstrijd nog 
duurde. Reacties als: ‘Nog dertien minuten?’ ‘Echt?!’ ‘Kun je er niet wat 
vanaf halen?’ en vooral: ‘Fluit alsjeblieft af’ waren niet van de lucht. 
Stoïcijns als ik kan zijn, maar vooral stoer (ik droeg niet voor niets zoals 
altijd een shirt met korte mouwen) liet het me koud wat ik zoal opving. 
Nou ja, niet helemaal, ik probeerde me er met een lolletje vanaf te maken, 
want ik had toch wel met ze te doen. Dik verliezen onder winterse 
omstandigheden in een uitduel is voor niemand leuk. 
 
En ik moet toegeven: ook ik vond het fris. Dat gevoel was na afloop 
echter snel voorbij. Eén van de voetbalsters die zo overduidelijk naar het 
eindsignaal snakten (hoewel dit op deze avond eigenlijk onmogelijk leek, 
maar dat terzijde) gaf me niet alleen een hand. “Bedankt voor het 
bijhouden van de tijd”, voegde ze er lachend aan toe. En het was nog niet 
eens sarcastisch bedoeld. Plots kreeg ik het wel erg warm van binnen.  
 
Der Hänsel  
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Sportblessures 
 
 
Sport en alcohol. 
Menige jeugdspeler heeft in de sportkantine zijn eerste glaasje bier 
gedronken. 
Dat is misschien het begin, maar hoe gaat dat in zijn (of haar) leven 
verder? 
 
“’t Is zo gezellig...” 
“Wil je wat drinken”? “Ach joh, néém er toch een. Wat zal het zijn?” Er 
gaat geen dag voorbij of je hoort wel iemand zoiets zeggen. Het gaat over 
alcohol dus. Want het is zo gezellig, vinden we. 
 
Begrijpelijk, want soms is het ook écht wel leuk om een pilsje of een 
borrel te drinken. Je voelt je wat vrijer, je maakt iets gemakkelijker 
contact en het geeft al gauw een wat ongedwongen sfeer. Af en toe is dat 
wel prettig. Maar wil dat zeggen dat het zonder alcohol niet gezellig kan 
zijn? Je zou het bijna gaan denken. 
 
Gelukkig is dat niet zo. Dagelijks bewijzen heel veel mensen het 
tegendeel. Mensen die ook nee kunnen zeggen tegen alcohol. Omdat ze 
liever de volgende ochtend weer fris zijn. 
Omdat ze van een actief leven willen genieten. Omdat ze weten dat je als 
matige drinker veel beter functioneert dan wanneer je van alcohol een 
gewoonte maakt. 
 
Het gaat onopgemerkt 
Wie het ‘genot’ van een glaasje eenmaal kent, is natuurlijk al gauw 
geneigd om de volgende keer weer iets te nemen. Ook al omdat het er zo 
bij lijkt te horen in onze samenleving. Behalve dat je dan wat vaker gaat 
drinken krijg je onwillekeurig ook behoefte aan wat méér. Je lichaam 
went eraan. En je hebt steeds meer nodig om in de stemming te komen. 
Want zo gaat dat met alcohol. 
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Het begint al als je jong bent. Een paar glazen in het weekend. In de disco, 
de kroeg of op een feestje. Best gezellig en lekker. Dan zak je een keer 
door met vrienden. De eerste kater. Lekker? Leuk? Stoer? Ook door de 
week ga je drinken. Zo gaat dat met alcohol. Het sluipt heel langzaam je 
dagelijks leven binnen. En als je niet tijdig durft toe te geven dat je 
eigenlijk wat minder drinken moet, dan blijkt alcohol ineens helemaal niet 
zo onschuldig te zijn. Dan heb je het glas misschien nog wel, maar de 
alcohol niet meer in de hand.’ 
 
Hoe werkt alcohol? 
Nog altijd bestaan er wat misverstanden over alcohol. Wat is waar en wat 
is niet waar? Ga maar eens na hoe goed je zelf van deze feiten op de 
hoogte bent. 
 
1. Bier en wijn zijn minder gevaarlijk dan sterke drank. 
Waar of niet waar? 
A. Niet waar. In een glas bier of een glas wijn zit evenveel pure alcohol 
als in een borrel. 
2. In een glas zitten meer dan 100 calorieën. Waar of niet waar? 
A. Waar. Daarom maakt drinken je gauw ‘dik’! Het zijn ‘lege’ calorieën 
zonder de noodzakelijke voedingsstoffen. 
3. Het duurt één uur om twee glazen alcohol uit je lichaam kwijt te raken. 
Waar of niet waar? 
A. Niet waar. Het duurt drie uur. Je lever werkt nu eenmaal niet sneller. 
Geen koffie of wonderpil helpt daarbij. 
4. Alleen de lever is in staat alcohol uit je lichaam te verwijderen. 
Waar of niet waar? 
A. Waar. En daarom kan de lever al gauw ‘overwerkt’ raken als je stevig 
drinkt. 
5. Mensen die niet snel dronken worden, hebben kleinere kans op 
verslaving. 
Waar of niet waar? 
A.  Niet waar. Integendeel: dat zijn meestal al stevige drinkers. 
6. Na twee glazen moet je niet meer achter het stuur gaan zitten. 
Waar of niet waar? 
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A. Waar. Zelfs na één glas alcohol is je reactievermogen al verminderd. 
7. Vrouwen worden eerder dronken dan mannen. 
Waar of niet waar? 
A. Waar. (Dat geldt trouwens ook voor jongeren). Vrouwen hebben 
minder vocht in hun lichaam. Ook hebben ze een kleinere lever en wegen 
ze meestal minder. 
8. Alcohol is goed voor hart en bloedvaten. 
Waar of niet waar? 
A. Niet waar. Stevige drinkers hebben een grotere kans op een hartinfarct. 
 
Als je wilt weten of je zelf misschien al bepaalde risico's loopt, kun je dat 
eenvoudig vaststellen: 
* Heb je vaak trek in een pilsje of een borrel? 
 
                                                      Lees verder op pagina 21. 
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* Trek je dikwijls op met vrienden die er ook wel eentje lusten? 
* Drank bovenaan het boodschappenlijstje? 
* Heeft een goede vriend of vriendin je wel eens aangeraden wat minder 
te drinken? 
* Ooit iets gezegd waar je de volgende morgen spijt van had? 
* Een ruzie om niets? 
* Vaak vermoeid, lusteloos, een slechte conditie, dikker geworden? 
 
Waar ben je mee bezig? 
Allemaal signalen dat je eens goed moet nadenken waar je mee bezig 
bent. Want je kunt nu misschien wel beter tegen drank dan vroeger, maar 
dat is juist een veeg teken. Geregeld stevig drinken brengt ongemerkt 
blijvende schade toe aan je gezondheid. Belangrijk is dan om jezelf af te 
vragen: ‘Waarom drink ik eigenlijk?’ 
Bij het eten, in de sportkantine, na het werk, voor de tv. 
Misschien helpt het volgende daarbij: 
* Omdat ik het lekker vind. Oké. Van een glas kun je af en toe best 
genieten. 
* Omdat ik erbij wil horen. Je hebt toch geen drank nodig om er bij te 
horen. 
* Omdat het me ontspant. Pas op! Niet zo’n beste reden. 
* Omdat ik gezellig mee wil doen. Maar je moet het wel gezellig houden. 
* Om iets te vieren. Zolang je maar niet elke dag iets te vieren hebt. 
* Omdat ik me er prettig bij voel. Soms is daar niets op tegen. 
* Omdat ik mijn dorst wil lessen. Drank, ook bier, is een schijndorstlesser. 
Alcohol onttrekt juist vocht aan je lichaam. 
* Om mijn problemen te vergeten. Héél gevaarlijk. Los problemen op, 
verdrink ze niet. Anders krijg je er een probleem bij. 
* Om makkelijk in slaap te komen. Een enkele keer kan geen kwaad. 
Maar maak er geen gewoonte van. Drink niet overdag, zeker niet op je 
werk en evenmin voordat  je gaat sporten. 
 
Veel sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
 
Hans Haine 
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Vers gras tussen de regels 
 
Hij zou deze maand 68 zijn geworden, de geboren Amsterdammer Jan van 
Beveren. Ja, je leest het goed: PSV’s en misschien wel Nederlands beste 
doelman aller tijden heeft Mokumse roots. En in het begin van de jaren 
zestig (van de vorige eeuw, ja, we worden allemaal een dagje ouder) heeft 
Ajax tot drie keer toe geprobeerd de keeper naar de hoofdstad te halen. 
Tevergeefs. Maar stel je eens voor dat Van Beveren zijn loopbaan bij Ajax 
of Feyenoord, dat ook serieuze belangstelling voor hem toonde, had 
voortgezet. Dan was zijn interlandcarrière helemaal anders gelopen, zo 
concludeert Hugo Borst in één van de bijna dertig verhalen over spraak- 
of geruchtmakende voetballers die hij met de andere redacteuren van 
‘Hard gras’ heeft verzameld. 
 
‘Lange Jan’ kwam uiteindelijk tot 32 interlands, veel te weinig voor een 
doelverdediger met zoveel klasse. Van Beveren had echter de pech dat er 
in zijn toptijd (begin jaren zeventig) andere dan sportieve argumenten een 
rol speelden bij het bepalen van de opstelling van Oranje. Daar zorgden de 
twee Johans wel voor. De Ajacieden Cruijff en Neeskens zagen het 
behalve in de ‘Beef’ ook niet zitten in die andere PSV-topper, Willy van 
der Kuijlen. En de toenmalige bondscoaches Rinus Michels, Jan 
Zwartkruis en Georg Knobel dan? Die durfden het Ajax-duo natuurlijk 
niet af te vallen. De rest is geschiedenis.  
 
 
In 1978 was de maat vol voor Van Beveren. Toen bekend werd dat hij op 
verzoek van de NOS als studiogast de WK-wedstrijd Nederland – Peru 
zou becommentariëren, kwamen er dreigtelefoontjes binnen bij Studio 
Sport. Toch wilde de man, die ooit bij Emmen aan zijn keeperscarrière 
begon, naar Hilversum komen. De redactie van het sportprogramma 
durfde het risico niet te nemen en op de terugreis naar huis besloot Van 
Beveren Nederland vaarwel te zeggen. Hij heeft nooit spijt gehad van die 
beslissing. Het enige wat hem dwars is blijven zitten, is, zoals hij zegt in  
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het interview uit 1998, zijn verkeerde imago. Van Beveren: ‘Ik ben niet 
verbitterd. De mensen kennen me niet.’ 
 
 
‘Vergeten helden’ laat ons zo weer even terugkijken en misschien ook wel 
–verlangen naar het verleden van diverse illustere, voormalige voetballers 
uit binnen- en buitenland.  Zoals Roel Wiersma, Joop van Daele, Gerd 
‘Der Bomber’ Müller, Michel Preud’homme, Rob de Wit en Milko 
Djurovski. Of …ene Mike Obiku, van wie menig Ajax-fan nog 
nachtmerries krijgt en die bij elke Feyenoord-aanhanger onvergetelijke 
herinneringen oproept uit 1995. De Nigeriaan knikkerde de aartsrivaal uit 
het KNVB-bekertoernooi door een golden goal. 
 
Voetballiefhebbers die PSV (én FC Den Bosch én Brabant) een warm hart 
toedragen, komen eveneens aan hun trekken. In de bundel is namelijk ook 
de reportage uit 2004 opgenomen over Theo Lucius, die niet alleen als 
voetballer, maar ook als kroegbaas, visser, vreemdganger en 
vuurwerkliefhebber (in de breedste zin van het woord) een reputatie hoog 
heeft te houden. Het stuk is geschreven door Arno Kantelberg, PSV-
supporter, kledingwatcher en uitgever annex hoofdredacteur van Esquire. 
Brabanders onder elkaar dus. Lucius is geen prater, wisten we al, en dat 
wordt bevestigd in Kantelbergs verhaal, en verder moeten we de antiheld 
niet groter maken dan-ie is. Maar leuk en herkenbaar is het wel wat er 
over hem wordt geschreven. 
   

  Vergeten helden van het voetbal       
  Diverse auteurs 
  Uitgeverij: Ambo/Anthos 
  ISBN: 978-90-263-3334-7 
  Prijs 15 euro 
 
  
 
 Hans Janssen 
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New kid in town 
 

 
(Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Anton Bogers en Pieter 
Elbersen) 
 
 
Een loopwonder, een man met meer dan twee longen. In betrekkelijk korte 
tijd heeft Jaafar Aafouallah zijn visitekaartje afgegeven op de wekelijkse 
trainingen. Hij was het ook, vertelde Hans Moonen onlangs, die het 
verzoek had ingediend om hem en anderen die het aandurfden een FIFA-
test te laten ondergaan. De deelnemers hebben het geweten. Dat was 
afzien. 
 
Maar wie is onze nieuwkomer? Hij is ‘gewoon’ in Nederland geboren, 26 
jaar geleden in Geldrop. Toen hij een jaar of twee was, verhuisde hij met  
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zijn ouders naar Eindhoven. Hier woont hij nog steeds, met vrouwlief en 
hun dochtertje, dat binnenkort twee jaar wordt.  
 
Voetballen is altijd zijn lust en leven gebleven en hij beoefende deze sport 
tot op redelijk hoog niveau. Hij was ooit eerste-elftalspeler bij De Valk, 
Nuenen, Brabantia en Overpelt (België dus). Bij FC Eindhoven klopte hij 
ook op de deur van de hoofdmacht, maar voor hem bleef die echter 
gesloten. Jafaar werd vooral als rechtsback en middenvelder ingezet.  
 
Blessuregevoeligheid stond een verdere doorbraak in de weg. Mentaal kan 
het geen probleem zijn geweest, want als 17-jarige had hij al de pech dat 
een hernia hem een langere tijd aan de kant hield. Daarna wist Jafaar de 
draad weer op te pakken totdat het blessurespook hem echt te machtig 
werd. Speelt die hernia hem nog wel eens parten? Jafaar: “Die is gelukkig 
genezen en ik voel er niks meer van. Ik voer wel geregeld mijn oefeningen 
uit om de rug sterk te houden.” 
 
Hoe stelde hij zichzelf, als speler, op ten opzichte van scheidsrechters? 
“Haha… Ik kon er wel wat van qua commentaar. Maar naarmate ik wat 
volwassener werd en zelf interesse kreeg in het fluiten, had ik nooit meer 
commentaar. Of het er in België anders aan toe ging? Pff, daar heb ik 
destijds eerlijk gezegd niet echt op gelet. Ik kan mij alleen herinneren dat 
scheidsrechters daar heel onzichtbaar waren, maar er ook overal kort op 
zaten. Dus al met al goede refs. Hier lopen er nog wel eens van die 
arbiters rond die je het bloed onder de nagels vandaan halen.” 
 
Jafaar (wiens voorbeeld de Turk Cuneyt Cakir is) heeft het fluiten bij 
wijze van spreken met de paplepel ingegoten gekregen. Zowel zijn vader 
als zijn schoonvader is nog steeds actief als scheidsrechter. “Ik heb ook 
een aantal wedstrijden van hen gezien. Toen ik het besluit nam om te 
stoppen als actief voetballer, kon ik niet wachten om met fluiten te 
beginnen. Dat was in januari 2014. Het stond mij direct aan. Vanaf het 
begin fluit ik bij de senioren en mede omdat ik twee keer ben 
gepromoveerd, kom ik nu uit in groep drie, op zaterdag. Ik word  
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aangesteld voor wedstrijden in de tweede en derde klasse en hoop nog 
veel te kunnen leren én indien mogelijk door te groeien”, vertelt de 
Eindhovenaar, die medewerker Speciale Projecten is bij NIC Finance 
Projecten. Dit is een bedrijf dat bij verschillende klanten dubbele 
betalingen en btw-onderzoeken uitvoert. “We bekijken dan of er sprake is 
van dubbele betalingen en of de Belastingdienst btw kan terugvorderen. 
Dit is het geval wanneer bedrijven het vergeten btw-bedragen in hun 
systeem te boeken.” 
 
Voetbal betekent veel voor Jafaar. Hij komt dus in principe elk weekend 
in actie, is vrijwel elke dinsdag op het veld achter De Stip te vinden, loopt 
geregeld hard in de vrije tijd en doet zo nu en dan aan fitness. Heeft hij, 
behalve voor het werk, nog wel tijd voor andere bezigheden? Wees niet 
bang. Wie of wat dan die andere hobby’s zijn? “Mijn familie en gezin.” 
En wat is zijn favoriete stad en/of vakantieland: Agadir en Marokko. 
 
Ten slotte: Jafaar is nooit aanvaller geweest, maar zijn favoriete 
voetballer, Zlatan Ibrahimovic, weet al jaren niet anders. Slechts een 
enkeling is nog beter en succesvoller dan deze Zweed. Onze Eindhovense 
COVS-nieuwkomer is weliswaar fan van 040 (‘PSV wordt gewoon 
kampioen!’), maar dus ook een groot liefhebber van een spits, die toch bij 
Ajax zijn eerste stappen zette naar de topper die hij is geworden. 
    
Jafaar: “Ik vind het een geweldige voetballer en weet het: hij kan ook 
nogal irritant zijn. Maar dan vind ik het toch 
weer mooi om te zien hoe waardevol hij is voor 
Paris Saint-Germain en het Zweedse elftal. Mijn 
interesse voor Zlatan is ook ingegeven door het 
feit dat ik PSG een mooie club vind. Er wordt 
ook altijd geklaagd over zijn karakter en zo. 
Ondertussen snoert hij iedereen de mond met al 
zijn prachtdoelpunten.” Het zal geen toeval zijn 
dat Jafaars favoriete boek ‘Zlatan’ is. 
 
Hans Janssen 
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Snelheidsmaniak 
 
De COVS Tilburg heeft een boeiend verslag geschreven onder de titel: 
‘Snelweg naar een beter rapportagesysteem’ Met als ondertitel: ‘Van een 
failliet naar een fair systeem’. 
  
Het eerste wat opvalt is, dat de schrijver(s) zijn naam onvermeld laat. Is 
dat angst voor de KNVB? Bang, dat bij vermelding van de naam zijn 
belang geschaad wordt? Is het bescheidenheid? Schaamte? De schrijver 
mag trots zijn om positief kritisch mee te denken aan een 
rapportagesysteem. De naam hoort te schitteren in schoonschrift.  
 
In het kritische adviesrapport 2.2, kritisch zowel naar de KNVB als naar 
de COVS zelf: COVS op weg naar de toekomst! van Ruben Kruithof en 
Daan van Sloun van 20 april 2014 worden de geïnterviewden bedankt en 
vanwege de anonimiteitbelofte worden er door de schrijvers geen namen 
genoemd. Opnieuw geen namen. Opnieuw de angst? Ziet de arbiter de 
KNVB als boeman? Laat ik me beperken tot mezelf. In een ver verleden 
stelde de redactie van dit blad me voor anoniem te schrijven, omdat zij mij 
wilde beschermen tegen de ‘macht’ van de KNVB. Ik heb dit nooit 
gewild. Dit heeft mijn ambities geschaad. Letterlijk zei een commissielid 
van de KNVB me: “Je columns zijn schadelijk voor je carrière.” Zijn 
oprechtheid valt te waarderen, maar uiteraard te gek voor woorden. In een 
stukje noemde ik de tuchtcommissie een kluchtcommissie, waarin ik het 
opnam voor onder anderen de geschorste, inmiddels gestorven, arbiter Piet 
Schellekens. Dit was aanleiding om me maandenlang te schorsen. In 
anonimiteit had ik me kunnen verschuilen achter de brede rug van de 
redactie en was me een hoop emotionele ellende bespaard gebleven. In 
anonimiteit zijn geïnterviewden en de anonieme schrijver op de snelweg 
onkwetsbaar voor de (denkbeeldige) gesel van Onze Bond. 
 
In het adviesrapport besteden de schrijvers aandacht aan versterking van 
de positie van de COVS tegenover de KNVB: “Belangrijk in de  
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communicatie is om af te stappen van de negatieve houding ten opzichte 
van elkaar en het ‘wij doen het zo’-verhaal.” Het verbaast me altijd, dat 
Egodjes kennelijk belangrijker zijn dan wederzijdse ondersteuning. 
Verbazing, wellicht uit naïvieteit, want ik hou me verre van 
machtsstructuren. Politiek, ik heb er een instinctieve afkeer van. Liever 
verblijf ik in symfonische hemelse sferen:  
 
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 
 
But I'm never gonna lose your precious heart 
Now you can see through the window of life 
In this dense forest of neverending darkness 
I walk to the light, you walk out of sight 
 
Then a hand reaches up to take me 
(to pastures new) is here to save me 
Alone in this desert, is this God’s land I’ve heard of 
I look for a place, some kind of well-known face 
 
Punt 23 en 24 van de aanbevelingen van het adviesrapport: De rapportage 
dient op een andere manier te worden gedaan. Er zou meer moeten 
worden gekeken naar de wijze waarop een scheidsrechter leiding heeft 
over de wedstrijd. Rapportage richten op het managen van een wedstrijd 
en minder op het strikt hanteren van de spelregels.  
 
Is het toevallig dat na verschijning van het adviesrapport Onze Bond het 
licht heeft gezien? Voorheen moest de arbiter strikt volgens de regels 
arbitreren. In menig rapport stond vermeld in welke minuten ik verzuimd 
heb de gele kaart te trekken. Sinds het vorige seizoen geeft Onze Bond 
bijscholing in onder meer het managen van een wedstrijd. De min of meer 
verplichte bijscholingscursussen, want zonder cursus krijgt de arbiter geen  
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bonuspunten toegevoegd bij de rapportagepunten, worden uitstekend 
verzorgd en geven de arbiter handvatten om een wedstrijd in goede banen 
te leiden. In die zin valt te verwachten, dat de kwaliteiten van het 
arbitragecorps beduidend toeneemt. Hulde aan Onze Bond. 
 
Alleen loopt de rapportage nog kreupel achter de vooruitgangswagen, wat 
helaas heeft geleid tot het afscheid nemen van de fluit van collega Marc 
van Berkel. Zou Onze Bond stiekem gespiekt hebben in het 
adviesrapport? Wat is er tegen spieken, wanneer het tot een positief 
resultaat leidt? We kunnen toch niet verwachten, dat Onze Bond de 
loftrompet schalt over de schrijvers voor de COVS? Trouwens dat geldt 
ook dikwijls voor scheidsrechters onderling. Collega, hebt u ooit tegen 
een collega gezegd, dat hij uitstekend heeft gefloten?  
Punt 25:  Segmentatie van de rapportage. Verschil in rapportage tussen 
toppers, middenklasse en laagvliegers. Punt 26: Scheidsrechters-promotie-
systeem aanpassen. Niet op drie rapportages promoveren of degraderen. 
Punt 27: Terugkoppeling van rapporteur op rapportage. Bijvoorbeeld na 
de wedstrijd een structureel evaluatiemoment tussen rapporteur en 
scheidsrechter inplannen.  
 
We stappen over naar het andere rapport en gaan de snelweg op. 
Humoristische vondst van de anonieme schrijver met zijn wens naar een 
fair rapportagesysteem. De knuppel gaat het hoenderhok in: “Een systeem 
zonder draagvlak heeft geen bestaansrecht!” En: “Het huidige 
rapportagesysteem is al vele jaren failliet en we moeten snel op weg naar 
een beter rapportagesysteem.” Plankgas, het zal wel gestormd hebben in 
de burelen van het Pee Es Vee Stadion. Failliet systeem, waarbij de 
schrijver onder meer doelt op anoniem bezoek door rapporteur zonder 
contact, standaard rapporten, dalend aantal rapporten, cosmetische weging 
van resultaten die niet bestaande verschillen suggereert en in absolute zin 
een zeer beperkt aantal rapporten per seizoen. Schrijver noemt, dat de 
sterke daling van het aantal rapporteurs belachelijke proporties aanneemt. 
Dit leidt tot uitholling van het systeem. 
                                                                                                                               
                                                     Lees verder op pagina 31. 
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Schrijver heeft het over de onbetrouwbaarheidsmarges in de rapportage. 
Statistische begrippen noemt hij een foutieve poging om de kwetsbaarheid 
van het huidige systeem te camoufleren en vervolgens kietelt hij de lezer: 
“Zou er ook zo’n foute cosmetische correctie zijn voor het verschijnsel dat  
rapporteurs bevriende scheidsrechters (bijvoorbeeld via de COVS-
vereniging) hoger beoordelen?” Wat iedereen weet, waar niemand 
openbaar van spreekt. Over het zeer beperkt aantal rapporten: “Elke 
professional weet dat deze smalle basis met deze kleine verschillen 
onbetrouwbaar en onbruikbaar is voor het overgrote deel van de 
promotie/degradatie beslissingen die in de afgelopen seizoenen genomen 
zijn en nog genomen worden.” Met twee rapporten van het afgelopen 
seizoen kan ik op dit punt de visie volledig onderschrijven. De conclusie 
van de schrijver is niet alleen failliet, maar door en door failliet. De 
medewerkers van Onze Bond gespen de veiligheidsriemen vast. De 
windsnelheid van de COVS blaast  de jurkjes transparant omhoog.  
 
De schrijver is niet alleen een breker, maar ook een bouwer. Hij pleit voor 
openheid over de aanwezigheid van de rapporteur in de dubbelrol van 
begeleider. Je weet vooraf, dat hij komt, waarbij ik de associatie heb met 
de Goede Sint. Beknopt reflecteren over de wedstrijd met de scheids. Tips 
and tricks. Het gaat niet om gelijk te krijgen maar om te leren van elkaars 
zienswijze en beleving. Tevens een voorstel in onderverdeling tussen het 
ambitieniveau, dat een scheids voor de aanvang van het seizoen aangeeft.  
 
Het derde voorstel is de clubs te betrekken bij de rapportage. We gaan 
ervan uit dat een scheidsrechter gemiddeld 25 wedstrijden per seizoen 
fluit. Met twee cijfers van elk team resulteert dit in vijftig cijfers. Net als 
het huidige systeem heeft ook dit systeem te maken met subjectiviteit en 
vriendjespolitiek. Je kunt dan bijvoorbeeld de vijf hoogste en vijf laagste 
scores wegstrepen. Er blijft dan een solide basis over van veertig scores. 
Daar voeg ik aan toe dat het van belang is dat de clubrapporteur (het 
rapport doet de suggestie de teamleider hiervoor te porren) zijn 
chauvinisme kan relativeren. Kort omschreven criteria kunnen hierbij 
helpen. Het gaat om de grote lijn, allerlei technische zaken zijn niet van  
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belang. Slechts een paar aspecten is van belang, zoals het gezag in het 
leiden van de wedstrijd, de omgang met spelers, waarneming van  
overtredingen en het optreden hier tegen. Met als overkoepelend aspect: 
de totaalindruk.  
 
Transparantie, het maatschappelijk modewoord heeft ook de weg naar de 
burelen van onze Bond gevonden. Je kunt wel een jurkje oplichten, maar 
dat geeft nog geen zicht op inzicht. Ik heb er in dit blad eerder over 
geschreven. Transparantie geeft alleen maar prijs, wat je wilt prijs geven. 
Het is slechts het topje van de ijsberg, wat zichtbaar is. Hebt u al van onze 
transparante Bond vernomen, dat hij de genoemde rapporten met 
belangstelling heeft gelezen en daar graag gebruik van maakt om de 
arbitrage in zijn totaliteit een kwaliteitsinjectie te geven? Ach, van mij 
mogen ze spieken en met de eer strijken, zo werkt het in de samenleving 
in machtsstructuren. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. 
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Alleen die snelheidsmaniak raast te hard, hieraan toegeven is een te groot 
gezichtsverlies. Transparantie om toe te geven, dat het systeem door en 
door failliet is, is stofhappen in de woestijn. Voorzichtig zetten de 
medewerkers van onze Bond de pook in de eerste versnelling. Bent u al  
van verbazing van uw stoel gevallen dat we mogen inzien wie uw 
rapporteur is in uw geplande wedstrijd? Scheidsrechters hebben hierover 
een meeltje ontvangen van een medewerker organisatie arbitrage. Daar 
hebben we het woord transparant weer: Onze Bond wil zo transparant 
mogelijk zijn over het moment van beoordelen. 
 
De ambtelijke taal vervolgt: “We proberen hiermee de 
informatievoorziening naar de (assistent-) scheidsrechter verder te 
optimaliseren. In het verlengde hiervan willen wij rapporteurs de ruimte 
bieden om als vertegenwoordiger/ambassadeur van de KNVB de 
bestuurskamer te bezoeken.” Het heeft me enige tijd gekost om daar de 
transparantie van in te zien.  
 
De rapporteur komt dus in de bestuurskamer in beeld en dat zou dan 
transparant zijn. Voortaan kunnen we zien dat hij geen robot is, maar van 
vlees en bloed. Wegkijken hoeft niet langer meer, want ik heb het 
meermalen meegemaakt, dat de rapporteur zich omdraaide en mij langs de 
lijn zijn rug liet zien om zijn ellenlange papierwerk vol te schrijven, omdat 
hij niet gezien wilde worden. En wanneer ik liet blijken dat ik het wel zag, 
dan kraste hij er nog eens lustig op los, omdat hij zich betrapt voelde in 
zijn stiekemheid. Het motief is om de betrokkenheid van rapporteurs bij 
de wedstrijd te vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan het 
plezier bij het uitoefenen van de hobby van de rapporteur.  
 
 
Hoopt Onze Bond hiermee, dat het rapporteursbestand groeit als 
boerenkool? Onze Bond zal de Bond niet zijn om rapportale regels voor te 
schrijven. Wat zou een samenleving zonder regels zijn? Volstrekte  
anarchie. Het bezoek geldt vanaf een half uur voor de wedstrijd tot  
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maximaal een half uur na de wedstrijd. De rapporteur mag geen extra 
mensen meenemen. Hij moet een representatieve uitstraling hebben.  
Alcoholische consumpties zijn niet toegestaan. Het geven van 
commentaar op de arbitrage in het bijzijn van derden is onwenselijk. Dat 
is toch wel erg ruimhartig. Onwenselijk is immers geen verbod. Op de 
deur van het kleedlokaal hangt: Verboden voor rapporteurs (behalve bij 
bijzondere voorvallen). Wilt u de hand van de rapporteur schudden en met 
hem spreken over de koe en het kalf, dan is het te hopen, dat hij om 
klokslag 14.00 uur zijn transparante gezicht laat zien. U kunt hem snel de 
hand schudden en vervolgens als een speer naar de kleedkamer  gaan om 
uw voorbereidingen te treffen, want anders loopt u het risico, dat de 
wedstrijd te laat begint. En na de wedstrijd kunt u beter thuis gaan 
douchen, als u het met de rapporteur nog wilt hebben over de gezondheid 
van zijn vrouw. Tijd is immers tijd, een minuut te laat vertrokken en de 
rapporteur toont zich een slecht ambassadeur van Onze Bond. 
 
De schrijver van de COVS Tilburg kijkt op de snelweg kijkt achterom en 
in de verte ziet hij een invalidekarretje van Onze Bond. Hans Sanders van 
Bots zingt vanuit zijn graf onder de Oude Toren:  
 
De weg is lang, en kent ook eenzaamheid. Maar mensen voer de strijd niet 
alleen. In deze tijd die nog geen vrede kent… 
 
 
Jur Wijsman 
 
 
Eerder in het verhaal las u een gedeeltelijk, willekeurig geciteerde 
songtekst van Nick Barrett van Pendragon uit de song The Last Man On 
Earth van de cd The Window Of Life uit 1993. 
 
Toevoeging: De naam van de schrijver van het Snelheidsrapport is 
officieel bekend. Alleen was dit bij het schrijven van dit stukske niet 
bekend. Zijn naam is Hans Houtepen, voorzitter van de COVS Tilburg. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Algemene Jaarvergadering COVS Eindhoven: 20.00 uur. 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 1 april 
(geen grap), 20.00-23.00 uur. 
 
(88e) Algemene Jaarvergadering: 21 maart, 20.00-23.00 uur. 
 
Exclusief: bezoek viskwekerij De Stroom, Spoordonk: 28 april.  
 
Feestavond voor de leden: 11 juni. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
 
Bankrekening   NL36 INGB 0001 1373 76 
   t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel      nummer V 236533 te Eindhoven 
   
 
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter           Johan Suurd   06 - 222 27 883   
Secretaris      Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commisse  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks             040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)
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parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

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

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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