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       43e JAARGANG, NUMMER 2 - 2018 

 
         
 
        
       Hans, bedankt! 
 
           En alweer een ei gelegd. 
 
           Een nieuw blad dus, maar in deze Arbitraal ook triest nieuws.  
           Hans Haine, heel lang trouw lid van onze club én van de  
           redactiecommissie, is overleden. We zullen hem gaan missen.  
           Verderop een artikel van Christ van de Donk over Hans.  
           Gelukkig hebben we Sjaak Verheijen bereid gevonden een 
           deel van zijn taken over te willen nemen. 
 
           Mede als gevolg van de ziekte en het overlijden van Hans  
           kunnen we helaas niet meer achterhalen wie een (goede)  
           oplossing hebben ingestuurd voor de kerstpuzzel. Als  
           alternatief zal in één van de komende edities van Arbitraal  
           een andere puzzel worden geplaatst. 
 
           In dit blad wel veel aandacht voor onze jubilarissen en de  
           jaarvergadering. En uiteraard de vaste bijdragen. Veel  
           leesplezier gewenst. 
 
           De hoofdredactie.   
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Verslag 90e Algemene Jaarvergadering 
 
(met medewerking van - en in plaats van gebruikelijk voorwoord - 
van voorzitter Johan Suurd) 
 
Het is jammer dat hij voor de verkeerde club is; verder heb ik alleen 
maar bewondering voor Tom Aarts. De COVS mag blij zijn met zo’n 
clubgenoot, die zoveel hart voor de (goede) zaak heeft. En dat al zo 
lang. Hij werd onlangs tijdens de 90e Algemene Jaarvergadering 
gehuldigd, een samenzijn die uiteraard ook in het teken stond van 
negentig jaar COVS Eindhoven. 
 
Bijna net zo oud is Tom Aarts. De 83-jarige Eindhovenaar kreeg de 
zilveren speld, omdat hij veertig jaar lid is van de COVS. Nadat 
voorzitter Johan Suurd hem voldoende had geëerd, nam Tom 
manmoedig het woord. Tussen de tranen door, Tomrefereerde aan 
wat trieste omstandigheden, sprak hij de hoop uit dat De Stip 
behouden blijft. Verder deed-ie wat luchtig over zijn 
nevenactiviteiten (“alles wat je doet, doe je voor de samenleving”) en 
maakte-ie duidelijk hoe blij hij is met onze club. Toon: “Ik blijf de 
COVS altijd een goed hart toedragen.” Johan: “Zo’n man moeten we 
koesteren.”  
 
Daar kon iedereen zich in vinden. Maar het idee van Toon om een 
speler die een forse overtreding heeft begaan nog dezelfde wedstrijd 
tien minuten naar de kant te sturen, deed bij menig toehoorder de 
wenkbrauwen fronsen. Vergeefs rekende hij op steun van Gerard 
Geurds. De enige ex-profscheids in het gezelschap deze 
maandagavond hielp Aarts gauw uit zijn droom. Penningmeester 
Henk van Bekkum zette Toon letterlijk in de bloemetjes. Hij was niet 
de enige jubilaris. De bloemist bij wie de COVS de bestellingen heeft  
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geplaatst, zal er ook blij mee zijn geweest. Jan Wubben (vijf decennia 
al lid) was één van de andere gelukkigen. De huidige gastheer van 
PSV hoefde het boeket niet thuis aan zijn vrouw te overhandigen: zij 
was net als zoonlief getuige van de huldeblijk. Toon Tempels (veertig 
jaar lid) werd ook naar voren gehaald. Net als de 87-jarige Jan de 
Feijter, een man met een waslijst aan verdiensten, waaronder zestig 
jaar lid van onze vereniging en tientallen jaren ook lid van COVS 
Venlo en COVS Nederland. Jack de Kroon, teruggekeerd aan het 
scheidsrechtersfront, kreeg ook een speld. Eén van de jongste 
feestvarkens deze avond is 25 jaar aangesloten bij COVS Eindhoven. 
 

 
 
Een impressie van de jaarvergadering met op de achtergrond ons 
bestuur. 
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Een en al lof voor deze ‘diehards’. Maar Bennie Struyk wilde ook een 
compliment geven. “Jullie als bestuur doen het heel erg goed”, aldus 
de 80-jarige Eindhovenaar. Mooie woorden van de man, die nog 
steeds elke week meetraint en zelf begin dit jaar werd 
onderscheiden. Toch zijn er ook zorgen, zo werd tijdens de 
vergadering duidelijk. Het bestuur zou, statutair, eigenlijk uit zeven 
personen moeten bestaan. Achter de tafel zaten echter vijf man. In 
één van hen ziet Johan wel zijn gedroomde opvolger: Alex van den 
Boomen. De huidige voorzitter liet zich dit ontvallen toen hij Alex (en 
dan hebben alle jubilarissen genoemd) als ‘zilveren lid’ 
complimenteerde voor zijn inzet en betrokkenheid. Met name tijdens  
de periode dat hij door nierproblemen werd geplaagd. 
 
De bestuursgrootte is niet het enige pijnpunt. Johan maakt zich 
zorgen over het gemak waarmee mensen afhaken en moest tot zijn 
grote spijt (maar regels zijn regels) melden dat twee leden door het 
bestuur zijn geroyeerd. Hans Fens en Mike van Limpt zijn van de 
ledenlijst afgevoerd, omdat beiden ondanks herhaalde verzoeken 
niet voldaan hebben aan hun contributieverplichtingen. 
 
De club en de stichting lijken er financieel overigens warmpjes bij te 
zitten, maar volgens Henk – en die kan het weten – moeten we ons 
niet te rijk rekenen. Hij brak tijdens de vergadering ook een lans voor 
de ontspanningscommissie. Door vaker je gezicht te laten zien bij wat 
voor activiteit dan ook, zo hield hij de aanwezigen voor, krijg je 
vanzelf meer affiniteit. En dan kun je bijvoorbeeld zelf beoordelen of 
de trainingen die Hans Moonen ook tijdens het technisch weekend 
verzorgt al dan niet zwaar zijn. In het jaarverslag van de trainings- en 
sportcommissie stond dat dit het geval is. Moonen dacht er anders 
over. Doe eens mee, hoe meer zielen hoe meer (trainings)vreugd. 
 
Tekst en foto: Hans Janssen   
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In Memoriam Hans Haine 
 
Na een kort ziekbed is op 15 februari Hans Haine, ons Lid van 
Verdienste, overleden. Hij werd 79 jaar. Hans roept veel 
herinneringen op. Op de eerste plaats voor zijn familie, die we met 
zijn overlijden willen condoleren. Ruim 42 jaar was Hans lid van onze 
vereniging. Hij was steeds een graag geziene gast. Al in 1979 werd hij 
lid van onze redactiecommissie en dat is hij tot aan zijn overlijden 
gebleven. Dat zegt veel over zijn trouw en inzet waarvoor hij in 2003 
terecht benoemd is tot Lid van Verdienste. Diverse hoofdredacteuren 
van ons clubblad Arbitraal woonden de uitvaartdienst bij. Ook veel 
andere leden van de COVS Eindhoven en stewards van PSV waren in 
de Sint Joriskerk aanwezig. 
 
We kennen Hans vooral van zijn bezoek aan onze wekelijkse training 
totdat hij een paar jaar geleden teveel last kreeg van zijn knieën. In 
2000 legde hij voor de 25e keer wel nog de jaarlijkse conditietest af. 
Hij had inmiddels een andere hobby gevonden als steward bij de 
thuiswedstrijden van PSV. Dat deed hij ruim achttien jaar lang en ook 
erg nauwgezet. 
 
Ondertussen bleef hij onze maandelijkse kaartavonden bezoeken, 
niet zozeer om de prijzen; wel om de gezelligheid. Een lekker glaasje 
rode wijn en dan de laatste bus terug naar huis. Ook de 
bijeenkomsten en uitstapjes van onze seniorencommissie konden op 
zijn aanwezigheid rekenen. Hans maakte ook jarenlang deel uit van 
de onderhoudsploeg van ons clubhuis De Stip, al was het met verf 
omgaan niet zijn sterkste kant. Hans is altijd bescheiden gebleven, 
ook toen hij in 2003 de sportpenning van de gemeente Eindhoven 
ontving en in 2008 de COVS Zilveren Speld. Voor hem hoefde dat 
decorum allemaal niet, maar in zijn hart was hij er wel trots op. Hans  
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schreef ook artikelen in het landelijke blad De Scheidsrechter over 
medische zaken en later ook in ons eigen clubblad Arbitraal. 
 
Wij zullen hem missen. In onze gedachten en herinneringen blijft zijn 
kenmerkende luide lach. Die schalde vaak door de ruimte en maakte 
ook ons vrolijk. Nu zijn we droevig bij dit afscheid. 
 
Hans, Rust Zacht. 
 
Tekst en foto: Christ van den Donk 
 

 



 8 

 

Antwoorden spelregelwedstrijd, ronde 4  
 
1. B 
2. A 
3. C 
4. A 
5. A 

 
Vraag 1 werd het meest vaak fout beantwoord en die luidde: “1. 
Welke straffen staat er op het spuwen van een medespeler?”. B was 
het juiste antwoord: een directe vrije schop en een rode kaart. Allen 
vullen ‘rood’ in, maar niet iedereen ging voor een directe vrije schop. 
Dit staat hierover in de spelregels veldvoetbal: ‘Onbehoorlijk gedrag 
tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde 
speler, teamofficial of een wedstrijdofficial dient bestraft te worden 
met een directe vrije schop of strafschop.’ 
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   De wedstrijd waar ik was (35) 
 
Maandagavond. De speelavond van de ‘Beloften Competitie.’ 
Aanvang van de wedstrijden 18.30 uur. Dus dat betekende een paar 
uur verlof vragen aan mijn manager. Een voetbalminnende manager. 
Die trainer was van het elftal waarin zijn twee zonen, een tweeling, 
voetbalden. En van wie ik altijd alle medewerking kreeg als ik, niet 
zelden op het laatste moment, een paar uur verlof vroeg, omdat ik ’s 
avonds ergens moest vlaggen. Je kan het veel slechter treffen. Ik heb 
het goed getroffen en ben hem er altijd dankbaar voor geweest dat ik 
alle tijd kreeg voor wat in feite toch mijn hobby was. 
 
Die avond mocht ik naar Venlo, naar stadion De Koel, zoals het in de 
volksmond nog steeds wordt genoemd. Officieel heeft het de naam 
van een buitenlandse sponsor, maar de naam van een stadion pak je 
niet zo maar even van het volk af. Zie bijvoorbeeld Borussia 
Dortmund. Daar noemt iedereen het stadion nog gewoon bij de 
oorspronkelijke naam, het ‘Westfalen Stadion.’ Goed, De Koel dus. 
 
Ik mag vlaggen bij de wedstrijd Jong VVV tegen Jong Haarlem. 
Overigens, even terzijde, het zou de laatste wedstrijd van Jong 
Haarlem worden, hoewel we dit vooraf niet wisten. Het was voor mij 
daarnaast al de tweede keer dat seizoen dat een paar dagen later 
een elftal waarbij ik had gevlagd, uit de competitie zou worden 
teruggetrokken. Eerder dat jaar was me dat ook al na Elinkwijk – 
Türkyemspor overkomen, drie dagen na die wedstrijd werd 
Türkyemspor failliet verklaard. 
 
De ontvangst is, zoals altijd bij VVV, geweldig. Koffie, gebak, een 
vriendelijke en ontspannen sfeer. Voordat we ons gaan omkleden,  
gaan we het veld inspecteren. Dus 69 treden van die vermaledijde 
                                                      (Lees verder op pagina 10.) 
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(Vervolg van pagina 9.) 
trap af, die in de hoek van het veld van de kleedkamers naar het veld 
gaat. Hoewel die entree misschien ook wel weer de mooiste in 
Nederland is. Maar goed, daarna weer 69 treden omhoog. 
Vervolgens omkleden in de riante kleedkamer en dan voor de 
warming-up weer effe 69 treden naar beneden en na de warming-up 
weer naar boven. Dan even later beide teams uit de kleedkamer 
halen (ik hoor de trainer van VVV nog iets zeggen dat me altijd is 
bijgebleven: “Hier doe je het voor, geniet ervan!”) en dan, ja, de 
oplettende lezer raadt het al: weer die 69 treden naar beneden. 
 
De eerste helft is wat betreft spel niet geweldig, maar wat betreft 
sportiviteit scoort die een 10. De misschien vijftig toeschouwers  
zullen zich echter bij het vertoonde spel betreft niet echt hebben 
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vermaakt. En ik moet oppassen dat ik langs de lijn niet steeds in  
kuilen trap. Nee, geen valkuilen, maar gewoon echte kuilen die het 
niveau van oneffenheden ver overtreffen. Vreemd dat mijn betaald-
voetbalcollega Berry Simons, die ik daar een dag eerder, op zondag, 
op de tv zag lopen, er kennelijk niets van heeft gezegd. Of misschien 
toch wel, of wellicht was ik gewoon wat te kleinzielig. 
 
Rust. 69 treden naar boven. Kort wat dingetjes bespreken. 69 treden 
naar beneden. Tweede helft. Geen bal aan. Eindstand 1-1. Jonge 
scheids (19!) blaast voor het einde. 69 treden naar boven. Effe 
uitpuffen. Coach van de scheids, betaald voetbal arbiter Reinold 
Wiedemeijer, komt binnen. Complimenteert mijn collega en mij. En 
spreekt dan even een hartig woordje met de verbouwereerde 
scheids. Ik heb met die jongen te doen. Dit was niet goed, dat zag hij 
niet, hier stond hij verkeerd, daar had hij niks te zoeken. Maar het 
moet gezegd. Wiedemeijer kantelde het verhaal volledig en gaf er 
een zeer positief vervolg aan. Dat was coaching op misschien wel z’n 
best. Ik zag de scheids weer opfleuren en omhoog veren. Bij het 
weggaan vroeg Wiedemeijer nog aan de scheidsrechter hoe oud hij 
was. “Negentien”, antwoordde hij. Wiedemeijer: “Dan heb je nog alle 
tijd en de toekomst voor je. Ik was al 22 toen ik pas bij de amateurs 
ging fluiten, en jij bent pas negentien en fluit nu al Beloften 
Competitie.” 
 
Lekker douchen en dan nog even de formaliteiten afhandelen. Met 
broodjes, koffie en nog een compleet lunchpakket voor onderweg. 
De scheids zette me bij het station van Venlo af, de broodjes 
smaakten goed en ik doezelde lekker weg in de trein, op weg naar 
Eindhoven. Om me de volgende ochtend weer vroeg op het werk te 
melden. En even bij te praten met mijn manager, die was altijd 
benieuwd wat ik nu weer had meegemaakt. 
 
Jos Halmans 
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Wat is waarde?  
 
Als we naar het voetbal kijken, horen we vaak de 
jonkies praten over wat ze waard zijn. Dat is 
namelijk het bedrag wat de gek ervoor geeft die 
zich een identiteit moet kopen met een club. Het 
zegt totaal niets, maar dan ook helemaal niets over 
de werkelijke waarde als mens. Wat is namelijk een 
verpleegster waard die de zorg over uw medemens 
(vader of moeder of vriend of vriendin of kind) 
heeft? Is dat bedrag niet vele malen 
groter? Iemand die iets doet voor een medemens 
en niet met iets bezig is om zichzelf te verrijken?  
 
De jonkies leven echter in een droomwereld en 
verwisselen geld met waarde. Wat ben je namelijk 
waard als je je door deze gekte laat verleiden en domme dingen gaat 
doen. Voorbeelden van domme voetballers te over? Ik ga ze hier niet 
opnoemen. Of dat ze door deze gekte verblind worden door de zucht 
naar het geld en nog meer geld. In Spanje zien we nu waar al deze 
grootheidswaanzin toe leidt.  
  
Lennart Thy werd onlangs nieuws in ons kikkerlandje, omdat deze 
spits van VVV-Venlo de medemens boven de bijzaak voetbal stelde. 
Een nobel mens voor wie ik veel respect heb. Misschien dat de 
jonkies hier eens over kunnen nadenken. Of zijn ze te druk bezig met 
het bepalen van hun marktwaarde? Op de tribunes werd de actie van 
Lennart Thy toegeluicht door supporters van diverse clubs, maar ik 
mis de zelfingenomen jonkies nog. Wat gaan zij doen voor de                  
medemens? Zichzelf nog meer verrijken?  
 
 Als je het overlijden of de zorg van een ernstig ziek familielid, vriend,   
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  kennis meemaakt en de zorg en toewijding van de verpleging  
  meemaakt, dan weet je pas wat waarde is: namelijk iets doen, iets  
  betekenen voor de medemens, zijn of haar lijden verlichten. Niet in  
  waarde uit te drukken, maar zo waardevol.  
  

    
  ‘Voetbalmessias’ Lennart Thy. 
 
  Voetbal is misschien een belangrijke bijzaak, maar niets is zo     
  waardevol als de zorg voor elkaar en niet de hang naar zelfverrijking  
  of de media-aandachtszoeker die zich gedraagt als een publieksgeile  
  puber. En het liefst iedere dag op de tv, moet, omdat hij of zij   
  anders niet meer leeft. Blijf jezelf en ontleen je waarde niet aan  
  deze beruchte zeepbellen. Iedereen weet dat het laatste hemd geen   
  zakken heeft en dat je dan beter je dierbaren bij je kunt  hebben.  
  
  Heb je die dierbaren niet meer door je zucht naar geld of iets  
  anders: zorg dan in ieder geval dat je genoeg geld hebt om deze  
  aandacht te kopen zodat je de illusie in stand houdt wat waarde  
  voor jou betekend heeft.  
 
  De Lange  
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Voorronde districtswedstrijd spelregels 
 
Op vrijdag 23 februari organiseerde de COVS Valkenswaard de 
voorronde spelregels. Deze wedstrijd werd gehouden in ons clubhuis 
De Stip. Voorzitter Daniël Jansen deed de opening en de afsluiting. De 
snelle administratie was in handen van Teun Martens en Luuk 
Hendrikx. De zeer goede vragensteller was Joris Heusschen. Namens 
de spelregelcommissie was Leo van Beurden aanwezig als 
wedstrijdleider. De wedstrijd zelf verliep vlot en in een ontspannen 
sfeer. 
 
Jammer dat Zeeuws Vlaanderen en Bergen op Zoom zich hadden 
afgemeld voor deelname. De overige verenigingen in ons district 
hadden zich helaas niet aangemeld. Het team van Eindhoven bestond 
uit Brian Schepers, Bas van Rijen en Tim Heuvelmans.  
 
De voorrondes leverden de volgende eindstand op. 
 
Locatie Eindhoven: Den Bosch 1 276 (punten), 2. Valkenswaard 227, 
3. Tilburg 1 221, 4. Eindhoven 216, 5. Den Bosch 2 188 en 6. Tilburg 2 
175. 
Locatie Breda: 1. Breda 2 252, Breda 1 249, 3. De Langstraat 1 236, 4. 
De Langstraat 2 202. 
 
De districtsfinale is op vrijdag 6 april en andermaal in De Stip. Voor 
deelname hebben zich geplaatst de nummers 1 van beide locaties, 
dus Den Bosch 1 en Breda 2. Van de overige teams de beste vier met 
de hoogste scores, dus Breda 1, de Langstraat 1, Valkenswaard en 
Tilburg 1. Op zaterdag 9 juni 2018 is de landelijke spelregelfinale en 
die mag de jubilerende vereniging Eindhoven organiseren. 
 
Christ van de Donk 
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Spelregelwedstrijd Arbitraal, ronde 6 
 
1. Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer 
maakt een schijnbeweging  bij het trappen van de bal, nadat de 
aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de doelverdediger een 
overtreding . Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. 
Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal gestopt 
wordt door de doelman?  
A. Hij laat de strafschop overnemen, omdat beide spelers op 
hetzelfde moment een overtreding begaan.  
B. Hij laat de strafschop overnemen en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal  omdat er door beide teams op hetzelfde moment 
een overtreding wordt begaan.  
C. Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont 
hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.  
D. Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele 
kaart voor onsportief gedrag. 
  
 
2. Omdat het shirt van een speler gescheurd is, gaat hij buiten het 
speelveld een ander shirt aantrekken. Hij betreedt vervolgens het 
speelveld om zich bij zijn team te voegen zonder voorafgaande 
toestemming van de scheidsrechter. Hoe reageert de scheidsrechter 
nu? 
A. Een indirecte vrije schop en een waarschuwing door het tonen van 
de gele kaart tegen de teruggekeerde speler. 
B. De scheidsrechter laat gewoon doorspelen. 
C. Een indirecte vrije schop tegen de teruggekeerde speler.  
D. De scheidsrechter stuurt de bewuste speler terug naar de zijlijn, 
controleert vervolgens zijn uitrusting en geeft hem vervolgens 
toestemming het veld te betreden. 
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  3. Team A mag een hoekschop nemen. De nemer tikt de bal aan,  
  waardoor deze zichtbaar beweegt. Vervolgens komt een  
  medespeler  aan lopen en deze gaat met de bal aan de voet    
  richting doel , schiet op doel en scoort. Hoe moet de  
  scheidsrechter  handelen? 

A. Hij kent het doelpunt niet toe, want ondanks dat de bal duidelijk   
beweegt, is hij niet in het spel gebracht.    
B. Hij kent het doelpunt toe, want de bal wordt geraakt en beweegt, 
dus is de bal wel degelijk in het spel gebracht.  
C.  Hij kent het doelpunt niet toe, omdat de bal niet duidelijk in het  
spel is gebracht. Hij zal de hoekschop over laten nemen.   
D.  Hij kent het doelpunt niet toe. Hij zal een indirecte vrije schop  
toekennen  op de plaats waar de medespeler de bal aannam en voor 
de tweede keer speelde.  

 
   4. Een  aanvaller krijgt de bal toegespeeld en verliest per ongeluk  
   in een duel met een tegenstander zijn schoen. Hij behoudt de bal  
   en speelt ook verder. Vervolgens scoort hij na een lange rush door  
   de bal, met nog maar één schoen aan, de doelverdediger te  
   passeren. De SR kent het doelpunt toe. Is dat correct?  

A. Neen, want volgens de regels moet je onmiddellijk daarna scoren  
of de bal spelen en nu zat er nog behoorlijk wat tijd tussen. 
B. Ja, want een speler die zijn schoen(en) of scheenbeschermer per  
ongeluk verliest moet dit zo spoedig mogelijk herstellen en niet 
later dan de eerstvolgende keer dat de bal uit het spel gaat.  
C. Neen, want de SR had het spel moeten onderbreken en de speler  
moeten manen om zijn uitrusting in orde te gaan maken.  
D. Dat mag alleen als hij per ongeluk zijn scheenbeschermer  
verliest.  

 
   5. Een verdediger trapt in een duel op de rand van het doelgebied  
   veel te hoog de bal voor het gezicht van een aanvaller weg op het  
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   moment dat die aanvaller de bal in het verlaten doel wil koppen.    
   De aanvaller wordt hierbij niet geraakt, omdat de aanvaller de  
   verdediger op datzelfde moment met beide handen wegduwde.  
   De bal wordt echter door de verdediger alsnog over het eigen doel  
   getrapt. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn?  
   Motiveer het antwoord.  
 

 
 
 

A. Beide spelers begaan tegelijkertijd een overtreding, de  
scheidsrechter fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal. 
B. De scheidsrechter fluit af en laat hervatten met een directe vrije  
schop voor de verdediger. De overtreding van de aanvaller is de 
ernstigste overtreding.  
C. De scheidsrechter fluit af, stuurt de verdediger van het speelveld  
door het tonen van de rode kaart wegens het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans en laat hervatten met een indirecte vrije 
schop tegen de verdediger. De overtreding van de verdediger is qua 
sanctie de ernstigste overtreding.  
D. Beide overtredingen zijn even ernstig, de scheidsrechter laat    
doorspelen. In deze situatie kent hij daarom een hoekschop toe. 

 
   Antwoorden mogen gemaild worden naar   
   spelregels@covseindhoven.nl.  Succes, de spelregelcommissie. 
 
 

mailto:spelregels@covseindhoven.nl
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INBOUW – REPARATIE  
LPG – APPARATUUR 
Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 

 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 

‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         
 

 
 

 
 
 

mailto:info@reprofairautogas.com
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De wedstrijd waar ik was, maar dan in de 
toekomst (deel 1) 
 
Het is 18 maart 2042. Een haast zomerse zondagmiddag in het 
voorjaar. Vanmiddag staat de wedstrijd tussen FC Helmond en de 
Eindhovense studentenclub Pusphaira, gespeeld in de eerste klasse 
van het KNVB-district Zuid, op het programma. Sinds de herindeling 
van de districten vorig jaar zijn er nog maar twee over, te weten Zuid 
(zo ongeveer het gebied onder de grote rivieren) en Noord (zo’n 
beetje alles wat daarboven ligt). 
 
 
Pusphaira speelde jarenlang in de vierde klasse, maar een ongekende 
toename van buitenlandse studenten die ook nog eens een aardig 
balletje konden trappen leidde ertoe dat de club in drie jaar 
doorstootte van de vierde naar de eerste klasse. Tegenstander is dus 
FC Helmond. Nee, FC staat niet voor Football Club, maar voor Fusie 
Club. Drie ooit grote Helmondse verenigingen konden het apart niet 
meer bolwerken, dus zij besloten te fuseren. 
 
 
Hoe dan ook, het zonnetje schijnt uitbundig zo vroeg in het jaar en 
met 20 graden is het goed toeven langs de lijn. Ooit kenden we maart 
als de maand van ‘maartse buien.’ Met sneeuw, hagel, wind en 
nachtvorst. Maar het broeikaseffect heeft de laatste jaren 
genadeloos toegeslagen. Er groeit een hele generatie op die niet eens 
meer weet wat ijs en sneeuw zijn en verhalen over een 
Elfstedentocht alleen maar kent van filmpjes op AllTube. 
 
Jos en Jesse 
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Anita pakt weer hoofdprijs paasbingo 
 
Zelden zal zo’n grote groep zo stil zijn geweest in De Stip als 23 
maart, ’s avonds tegen elven. Alle ogen waren tijdens onze paasbingo 
gericht op Kwatta. Ofwel de gigamand met crackers, chips, toastjes, 
Advocaat en nog veel meer lekkers. Anita en Hans Moonen hadden  
niet voor niets hun aanhanger meegenomen, want na de prijzen die 
de vrouw van onze trainer (zie foto) al had gewonnen, ging ze er ook 
nog met de hoofdprijs mee vandoor. Net als twee jaar geleden. 
 
Maar eh: won een aantal deelnemers niet erg veel en anderen juist 
niets? Of is het gewoon een kwestie van geduld of geluk? Favoriete 
getallen hoeven evenmin een garantie voor prijzen te zijn. Of had een 
enkeling zoveel aandacht voor zijn mobieltje dat-ie daarom niks won? 
Uiteindelijk had ieder een leuke avond. Met dank aan de organisatie. 
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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 
 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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 Hij nie! 
 
  De ‘videorefklucht’ in Duitsland en nu ook in Engeland gaat  
  onverminderd voort. Op de BBC was recent te zien hoe de videoref   
  met op zijn scherm schots en scheef staande rasterlijnen toch  
  besloot dat een aanvankelijk door de scheidsrechter en  
  assistent-scheidsrechter goedgekeurd doelpunt alsnog diende te  
  worden afgekeurd. Dit was werkelijk absurd! 
 
  Nog los van het feit dat ook met een rechte lijn absoluut niet was te  
  zien dat die aanvaller buitenspel stond. En ook de beroemde  
  analisten van het iconische programma ‘Match of the Day’ kwamen 
  er niet uit. Maar eh, hoe hebben we het ooit afgesproken? In geval  
  van twijfel zouden we  niet vlaggen, dus doorspelen. Erger was  
  misschien nog wel dat de arme assistent-scheidsrechter, die terecht  
  niet had gevlagd, de rest  van de wedstrijd ‘de kop van Jut’ werd.  
 
  Bij onze oosterburen zijn ze de schaamte al lang voorbij. Daar wordt  
  de videoref ook bij competitieduels gebruikt. Onlangs was het weer  
  zo ver. Degradatiekandidaat FC Köln dacht in blessuretijd de  
  winnende treffer te hebben gemaakt. Niet dus! Terwijl de Keulse  
  spelers in dolle vreugde over elkaar heen duikelden en de ruim  
  50.000 toeschouwers compleet in extase  waren, was daar opeens  
  de videoref. Die had in zijn donkere kelderkamer, nota bene in  
  Keulen, gezien dat een speler, op het moment van het spelen van de  
  bal door een ploeggenoot, aan de zijkant buitenspel stond. Die  
  speler aan de zijkant gaf even later de assist. De reacties na afloop  
  en eigenlijk ook al meteen na   dit incident, lieten zich raden:     
  ongeloof, verbijstering, woede. Het arbitrale trio moest onder  
  begeleiding het veld verlaten. Was dit nu wat men wilde? Ja,  
  eerlijkheid, duidelijkheid. Maar ten koste van veel, zo niet alles? 
  Jos Halmans 
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Blazoen   
                                                
De laffe angsthazen van Pee Es Vee schreeuwen moord 
en brand. Groot onrecht is de club met de schorsing 
van speler Hirving Lozano aangedaan. Een vette kop in 
Edje, de lokale plaspop van de club: “PSV hekelt Higler 
en collega’s.”  
 
Hekel betekent afkeer. De afkeer van PSV voor scheidsen, daar zal de 
door mij gewaardeerde collega en fan van mij, Ronnie Ramaekers, 
niet vrolijk van worden.                                                                                                                     
Afkeer van de scheids, dat komt me niet onbekend voor. Geen 
dankbaarheid, zoals ik ervaren heb, voor de scheids. Stank voor dank. 
PSV geeft je het gevoel, dat zij niet dankbaar zijn met de scheids, 
maar dat de scheids PSV dankbaar moet zijn. En dan bij een 
oefenwedstrijd proberen onder de onkostenvergoeding uit te komen. 
Collega Jo Dassen merkte ooit op: “Mijn auto rijdt niet op 
aardappelschillen.”                
                                                            
PSV’s algemeen directeur Toon Gerbrands, de man van de 
pretentieuze normen en waarden, steekt als een struisvogel de kop in 
het zand. Als het erop aankomt is voetbal oorlog en dan is alles 
geoorloofd en lapt Koning Voetbal de moraal aan de voetbalschoen. 
Normen en waarden, je krabt aan je schaamhaar en kijkt hoe de wind 
van opportunisme ervoor staat. De toon van Gerbrands was niet van 
de normen en waarden. Lozano werd de les niet gelezen. Dat zal ons 
bestuurslid, onderwijzer Lennart Geertsen, ongetwijfeld anders 
gedaan hebben. Gerbrands was geloofwaardig geweest, wanneer hij 
naar buiten had gebracht dat Lozano klop gehad heeft van de 
roodwitte normen en waardenmattenklopper.  
                                           (Lees verder op pagina 24.) 
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Lozano hoefde niet op het matje te komen. Integendeel, hij mag met  
technisch directeur Marcel Brands de kachel van verontwaardiging  
aansteken, dat hem groot onrecht is aangedaan. Rukken deed 
Lozano. Losrukken in plaats van slaan. Was ik nou maar naar 
Specsavers gegaan! Hypocriete en leugenachtige praatjes. 
Heerenveen-speler Lucas Woudenberg had vanwege de 
elleboogstoot een dikke lip opgelopen. Brands: “Hij had niet eens een 
bloedlip.” Woudenberg wordt als leugenaar weggezet, want hij werd 
hooguit in de nek geraakt, aldus de PSV-clan.                                                                                                                                   
 
De jurist van PSV, Peter Fossen, roept op hoge toon: “Laat fair play 
zegevieren.” En daarmee doelt hij niet op de competitievervalsing 
van Jong PSV. Rukken in plaats van slaan, dat heet kennelijk fair play. 
Fossen sprak zelfs van willekeur en competitievervalsing: “Onze  
                                                         (Lees verder op pagina 24.) 
 
 

 
Hugo Lozano, onbegrepen. 
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speler heeft niet meer kunnen scoren en wij hebben meer dan een 
halve wedstrijd met een man minder gespeeld.” Zouden de  
traanbuisjes bij Fossen op knappen hebben gestaan vanwege de  
onrechtvaardigheid, die PSV is aangedaan? Wellicht beet Fossen op 
zijn roodwitte onderlip en onderdrukte hij zijn gevoelens, dat bij een 
kampioenschap van 020 de competitievervalsing heeft gezegevierd. 
De grote boze buitenwereld. Calimero zou zeggen: “Zij zijn groot en ik 
is klein en dat is niet eerlijk.” Heel gemeen dus.  
 
Alles werd uit de kast gehaald om collega Higler onder uit de zak te 
geven. Volgens de PSV-kliek had hij overtredingen gemist, floot hij 
warrig en zag hij van alles over het hoofd. Met een stalen gezicht 
werd er beweerd, dat Higler helemaal geen zicht op de situatie had. 
Bovendien beweerden de spreekbuizen van PSV dat Higler de 
waarheid niet sprak. Hij werd weggezet als een leugenaar en de 
integriteit van de scheids werd onderuit geschoffeld.                                                                  
 
Angsthazen, want de club was bang om zonder Lozano in de Kuip 
kopje onder te gaan. Met scherp schietende angsthazen om het  
geweld van een elleboogstoot goed te praten. Pleidooi voor 
vrijspraak van Fossen. Blind voor de zelfbevlekking van het roodwitte 
blazoen. 
 
Jur Wijsman 

 
************************************ 
Scheidsrechter (gedicht van Ben Willemse) 
Van voren heet hij Pietje; van achter Precies. 
Voor elke akkefietje fluit hij voor penalty’s. 
Hij staat als ‘mierenneuker’ in ‘voetballand’ bekend. 
Zijn vrouw die is veel leuker, die fluit naar elke vent. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
(inclusief extra activiteiten in verband met viering 90-jarig bestaan. 
Locatie: in de meeste gevallen De Stip.) 
 
    
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 10 april, 
11 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2  november en 7 december, 
19.30 uur. 
 
Districtsspelregelfinale (ism COVS Valkenswaard): 6 april, 19.30. 
 
Pubquiz: 20 april. 
 
Fietstocht: 10 mei, 13.30 
 
Reünie oud-voetballers/oud-leden: 26 mei, 16.00 uur. 
 
Bezoek aan Antwerpen: 7 juni. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni, bij VV Acht Eindhoven. 
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NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, Eindhoven (VV Acht). 
 
Opening seizoen 2018-2019: 28 augustus. 
 
Ervaar de prehistorie: 30 augustus, Eindhoven. 
 
Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
Bezoek museum ‘t Brabants Leven: 25 oktober, Den Dungen. 
 
Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 
 
Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur. 
 
Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.covs.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 Venemanln. 5, 5644 HV 
Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443  
  
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Gemberstraat 47, 5632 SJ Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
 

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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COVS Eindhoven 
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parkeren!
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