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 42e JAARGANG, NUMMER 3 – 2017 
 

    
       
 
      Hulp van de media 
 
            
           “Jullie zijn veel te lief. Elke week weer hetzelfde liedje. 
           Probeer die scheidsrechter eens te bespelen. Maak 
           overtredingen of laat je vallen. Denk je nu echt dat die man  
           zag dat onze keeper hands maakte? Tuurlijk niet, hij 
           reageerde gewoon op appelleren, maar jullie hoor ik niet.” 
            
           Zo ging het onlangs in de rust van een jeugdwedstrijd. Laat  
           het, los van de  idiote uitlatingen van de trainer, een troost  
           zijn voor de bewuste ref dat het ‘erger’ kan. De Hongaar 
           Viktor Kassai gezien tijdens Bayern München – Real Madrid? 
 
           Maar dan nog, arbiters zijn toch ook mensen? Mooi dat in 
           de Volkskrant werd bepleit dat iedere voetballer die zich bij 
           een arbiter beklaagt, meteen van het veld wordt verwijderd. 
           En in Trouw werd de retorische vraag gesteld: ‘Aan 
           iedereen die zich zo zat te ergeren de vraag: heeft u zich al 
           aangemeld als amateurscheidsrechter bij de KNVB?’  
 
           De hoofdredactie 
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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Van de voorzitter  
 
 
 
De vertegenwoordigers van de COVS-
groepen in het land hebben 25 maart 
tijdens de in goede harmonie 
verlopen jaarvergadering ingestemd 
met het beleid dat VCN (Vereniging 
COVS Nederland) voor ogen heeft 
voor het komende jaar. De begroting 
voor 2017, alsmede het 
activiteitenplan werden 
goedgekeurd. Datzelfde geldt voor 
de wijzigingen die zijn aangebracht in  
 
onze statuten (in verband met het verdwijnen van de districtsbesturen).  
 
Ook kon de vergadering instemmen met de stukken over het 
verenigingsjaar 2016 en werd décharge verleend aan het bestuur voor 
het gevoerde financiële beleid. 
 
Het voorstel van VCN om niet te wachten op de afloop van de pilot 
komende zomer op het NK Veldvoetbal waar 7 tegen 7 gespeeld gaat 
worden en nu al het besluit te nemen om voortaan altijd 7 tegen 7 te 
spelen, haalde het niet. Na de pilot bij het NK in Rotterdam wordt die 
eerst geëvalueerd. 
 
Een voorstel van de groepen uit Zuid 1 om de onderscheidingen die 
horen bij een zoveeljarig lidmaatschap van de COVS uit te reiken op de  
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jaarvergadering van de betreffende groep in het jaar waarin de mijlpaal 
wordt bereikt (en dus niet in het jaar daarop), kreeg een ruime 
meerderheid van stemmen en is daarmee aangenomen. Dus wij, COVS 
Eindhoven, moeten dit jaar een inhaalslag maken voor een aantal 
mensen. 
 
Johan Suurd werd benoemd om namens Zuid 1 zitting te nemen in het 
hoofdbestuur. Het vertrekkende bestuurslid Ben Wirken (Zuid 1) werd bij 
zijn afscheid in het zonnetje gezet en bedankt voor de bewezen diensten. 
 
Eerder deze maand, op 18 april, werd op ons veld naast De Stip namens 
VCN een trainersapplicatie gegeven voor de trainers van de COVS. Onze 
trainer Hans Moonen heeft deze applicatie als docent geleid. Hij liet onze 
scheidsrechters, die elke dinsdag door hem worden getraind, deze avond 
‘les’ volgen van verschillende docenten. De oefenstof werd goed 
ontvangen. 
 
We zullen hierover ook een stuk schrijven voor op onze site én in ’De 
scheidsrechter’. Uiteraard met foto’s. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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Zesde en laatste ronde 
spelregelwedstrijd 2016-‘17 
 
Beste deelnemers, bij deze de laatste serie vragen voor dit seizoen. In 
de volgende editie van Arbitraal worden de antwoorden van ronde 5 
bekend gemaakt. Daarna de antwoorden van ronde 6.  
 
1. Kan een scheidsrechter van 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.  
 
2. Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing 
ongedaan maken?  
A. Ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is 
gegeven.  
B. Ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat.  
C. Neen, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op 
de hoogte te stellen.  
D. Neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.  
 
3. Uit een inworp van partij A verdwijnt de bal via de scheidsrechter in 
het doel van partij B. Wat beslist de scheidsrechter?  
A. Doelpunt toekennen.  
B. Doelschop voor partij B.  
C. Hoekschop voor partij A.  
D. Inworp overnemen.  
                                                              Lees verder op pagina 6. 
 
COVS Eindhoven



 6 

 
 
4. De scheidsrechter toont een speler een gele kaart en hervat het spel 
met een indirecte vrije schop. In welke situatie heeft de scheidsrechter 
juist gehandeld?  
A. Als de speler een discriminerende opmerking maakt tegenover de 
assistent-scheidsrechter.  
B. Als de speler een medespeler spuwt.  
C. Als de speler een tegenstander op grove wijze beledigt.  
D. Als de speler aanmerkingen maakt op de leiding.  
 
 
5. Een veldspeler die binnen het eigen doelgebied staat, slaat met een 
scheenbeschermer die hij in zijn hand houdt, tegen de bal aan en 
voorkomt zodoende dat er een doelpunt wordt gemaakt. Wat zal de 
scheidsrechter hier beslissen?  
A. Hij kent een strafschop toe.  
B. Hij kent een strafschop toe en geeft de speler een waarschuwing door 
het tonen van de gele kaart.  
C. Hij geeft een indirecte vrije schop en een waarschuwing door het 
tonen van de gele kaart aan de speler.  
D. Hij kent een strafschop toe en zendt de speler van het speelveld door 
het tonen van de rode kaart.  
 
  
 
De spelregelcommissie 
 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

COVS Eindhoven



 7 

 

 
De wedstrijd waar ik was (26) 
 
 
Het was zaterdagmiddag. Ik verheugde me al op een vrije zondag. Het 
zou de eerste zijn dat seizoen en hoewel ik heel graag vlagde, was een 
keertje lekker thuis ook niet verkeerd. Het bleek een verkeerde gedachte. 
De telefoon gaat. Of ik zondag nog naar Noordwijkerhout kan gaan om te 
vlaggen bij een wedstrijd in de Topklasse. Een assistent-scheidsrechter 
had zich afgemeld en er waren nog maar nauwelijks invallers 
beschikbaar. Ik kon een blijk van teleurstelling camoufleren en veinsde 
blijdschap en een geluk dat niet op kon. Op die zaterdagmiddag kon ik 
nog niet vermoeden dat ik een dag later, zondagmiddag tegen vijven, zou 
denken ‘had ik het maar niet gedaan.’ 
 
Fiets, trein, bus, sportpark. Zie hier in een notendop het reisverslag van 
de twee en een half uur durende reis. Maar ik was er en ook nog ruim op 
tijd. Evenals even later een kleine vijftienhonderd toeschouwers, die er 
eens goed voor gingen staan en zitten. Welnu, zij kregen waar voor hun 
geld. Vier doelpunten, achteraf gezien gelukkig eerlijk verdeeld. En vier 
rode kaarten met eveneens een 2-2 eindstand. En een heuse vechtpartij 
op het veld met een aantal spelers. En ruziënde trainers aan de zijlijn. En 
een scheidsrechter, ach arme man, die vond en maar bleef vinden dat hij 
het in z’n eentje aankon, geen behoefte had aan ondersteunende 
assistent-scheidsrechters, uiteindelijk helemaal de kluts kwijt raakte en 
na afloop onder begeleiding van inderhaast opgeroepen politieagenten 
naar de kleedkamer moest worden gebracht. 
 
Heel lang zag het er niet naar uit dat de wedstrijd zou exploderen. Het 
spel golfde op en neer. Overtredingen werden er amper gemaakt. En het  
 
                                                         Lees verder op pagina 9. 
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mooie, in de duinen gelegen sportpark nodigde bijna uit om eens lekker  
helemaal tot rust te komen. Echter, net toen ik heerlijk wegzwijmelde, 
kregen twee spelers als uit het niets het met elkaar aan de stok. En niet 
zo maar, er werd meteen stevig op losgebeukt. Twee andere spelers 
waren er als de kippen bij om de twee kemphanen uit elkaar te trekken. 
Het opstootje was in de kiem gesmoord. De scheidsrechter dacht alles 
goed te hebben waargenomen en gaf twee spelers een rode kaart. 
Jammer genoeg voor hem waren dat niet de twee boosdoeners, maar 
juist die twee spelers die de vrede hadden gesticht. Het gevolg laat zich 
raden. Nu liep het helemaal uit de klauwen. Scheids bleef bij zijn 
beslissing en hoe ik ook probeerde zijn aandacht te trekken om hem te 
behoeden voor een blunder: hij gunde mij geen blik waardig. 
 
Nu ging het van kwaad tot erger. Steeds meer spelers gingen er zich mee 
bemoeien. De trainers gingen een heus robbertje vechten. En er was nog 
ruim een half uur te gaan. Vraag me niet hoe, uiteindelijk kalmeerde 
iedereen en nadat er ten slotte vier spelers met rood konden vertrekken, 
vervolgden we de wedstrijd. Die geen wedstrijd meer zou worden. Want 
elk akkefietje leidde tot een veldslag.  
 
Elke beslissing  van de toch al zo geplaagde scheidsrechter leverde een 
golf van protesten en verwensingen op. En nog steeds bleef de beste 
man denken dat hij het wel alleen kon redden en ons, zijn assistenten, 
zijn tweede en derde paar ogen en oren, daarbij niet nodig had. Toen na 
een dikke honderd minuten het eindsignaal dan eindelijk klonk, het leken 
wel honderd uur, waren we er nog niet. En zeker nog niet in de veilige 
kleedkamer. Daarbij hadden we toch echt de al vermelde hulp nodig. 
 
Nadat alle formaliteiten waren vervuld, was er – begrijpelijkerwijs en ook 
wederzijds – niet zo veel behoefte meer om nog lang te blijven. Gelukkig 
was de rust inmiddels volledig weergekeerd zodat we gewoon konden  
 
                                                                      Lees  verder op pagina 10. 
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vertrekken. Maar de schrik zat er toch nog wel een beetje in, bemerkte ik 
bij mezelf. Op weg naar de bushalte keek ik toch nog een paar keer goed 
om me heen. Hoe dan ook, ik was weer op weg naar huis. Dus sportpark, 
bus, trein, fiets, thuis, bord op schoot. Strafrapporten schrijven. Slapen. 
Zie hier in een notendop het verslag van zo maar een zondagavond. 
 
Leuk is anders, maar ja, soms gebeurt het gewoon. Het hoort er kennelijk 
een enkele keer bij dat het uit de hand loopt. Dus zetten we de knop snel 
weer om en kijken vol verlangen uit naar de volgende wedstrijd. En die 
hoopvolle verwachting, dat is dan weer het mooie, toch? 
 
Jos Halmans 
 
 

**************************************
Hulp van de COVS? Ja maar natuurlijk! 
 
De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven wil leden die hieraan 
behoefte hebben een steuntje in de rug in te geven door coaching en 
begeleiding. We willen hiermee bereiken dat het beter gaat met de 
scheidsrechter in zijn eigen ontwikkeling, waardoor de arbitrage beter 
kan worden uitgevoerd. Ervaar jij op dit gebied problemen, of wil je je 
graag verder ontwikkelen, dan kun je aankloppen bij deze commissie.  
 

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/). Zo hoef je geen enkel nieuwsfeitje te 
missen van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 

COVS Eindhoven
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Discussie of sussie  
 
Hoofdstuk 8: ruzie  
 
Koen en Stan zijn op maandagmiddag  altijd om twee uur uit van school 
en proberen dan meestal wat te voetballen Op het kunstgrasveld van 
Gestellia, hun buurtclub in Gestel. Luckas, hun scheidsrechter, traint er 
dan ook, om aan zijn conditie te schaven.  Ditmaal loopt alles anders dan 
gepland. 
 
Eenmaal aangekomen zien ze Luckas zijn training doen, met een paar 
jeugdspelers van Gestellia. De jongens besluiten  om aan de ander kant 
van het veld te voetballen zodat ze elkaar niet tot last zijn. Dachten ze, 
maar Rutger, de keeper van Gestellia D1, roept lelijke woorden naar 
Luckas. Die reageert aanvankelijk niet. Even later gaat het toch mis: er 
ontstaat een vechtpartij.  
 
Rutger probeert Luckas te trappen. Dit lukt niet want Luckas geeft hem 
een aantal knietjes en slaat hem een gebroken neus. Rutger grijpt naar 
zijn neus, die bloedt echt. Ineens is het voor iedereen over. En dan moet 
je weten dat Luckas zaterdag een wedstrijd van één van hen bij FC 
Eindhoven av moet leiden. De avond tevoren belt de moeder van Rutger 
aan, bij Luckas. Hij is echter niet thuis, zijn ouders wel. Ze schrikken van 
het verhaal. De moeder van Luckas krijgt later te horen dat Rutger het 
aan zichzelf te danken heeft. Het verhaal loopt af met een sisser. Luckas 
blijft elke maandag trainen, net als alle andere jongens, behalve Rutger. 
Ze zien elkaar nog wel eens, maar zeggen dan niets. Luckas vindt het toch 
wel jammer.  
 
In de volgende Arbitraal, hoofdstuk 9: voetbalplaatjesactie. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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  Specialist op het gebied van: 

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

 
  Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                       
leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de 
trainingsavonden. 
(graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
 
  Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer te     
verzekeren dan nodig is, bespaart u premies per maand. 
(bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, inboedel, 
opstal enz.) 
 
  Voor meer informatie kunt u terecht bij William Daverveld,   
in bezit van volledige vergunningen voor pensioenadvies:  
040-2427429 – 0636104698    en 
 
  w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 
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Sportblessures 
 
Cooling down 
 
De juiste cooling-downoefeningen voorkomen spierpijn en geven de 
geest rust. 
 
Veel zout in het bloed maakt het dikker en de kans op hoge bloeddruk 
groter en daarmee de kans op hart- en vaatziekten. Voorkomen dus. 
Daarom geldt bij inspanning, saunabezoek en warm weer: vul het 
vochtverlies steeds aan door veel water, thee en vruchtensap te drinken. 
 
In onze huid zitten ongeveer twee miljoen zweetklieren die de 
lichaamstemperatuur regelen. Het zweet uit de grote klieren (onder 
meer onder de oksel) kan onaangenaam gaan ruiken door de werking van 
huidbacteriën, die vooral goed gedijen op plekken waar weinig zuurstof 
bij kan. De kleine zweetkliertjes komen uit de huid en scheiden reukloos 
transpiratievocht af. Bij grote hitte kunnen we via deze weg liters vocht 
verliezen, waardoor een verhitte huid afkoelt. Transpireren is een 
zuiverend proces: in het zweet zitten ook afvalstoffen van het lichaam. 
Tegen nare transpiratieluchtjes helpt alleen goed douchen of wassen 
(één of twee keer per dag met water en zachte zeep), een milde 
deodorant (of antiperspirant), schone kleding en eventueel onthaarde 
oksels. 
 
Cooling down is de noodzakelijke laatste stap voordat het lichaam weer 
in rusttoestand wordt gebracht. Het bloed blijft nog een tijdje stromen 
en blijft dus afvalstoffen afvoeren. De juiste cooling-downoefeningen 
voorkomen spierpijn en geven de geest rust.                                              
 
                                                                         Lees verder op pagina 14. 
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Goed afkoelen gebeurt in drie stappen: 
A. Een minuut of tien de beweging afbouwen, dus langzaam door blijven 
lopen of fietsen. 
B. Stretchen: de spanning in de spieren neemt af en de bloedsomloop 
wordt gestimuleerd. 
C. Warm afdouchen: reinigend en ontspannend. 
 
Opkikker: masseer gezicht, decolleté en boezem met een handvol 
ijsblokjes of met een handdoek die een tijdje in het vriesvak heeft 
gelegen. Door de koudeschok wordt de doorbloeding versterkt en wordt 
de huid rozig en strak. Drie minuten volhouden. 
 
Even de kiezen op elkaar voor een zalig gevoel na afloop: wisseldouches 
stimuleren de doorbloeding van de huid. Beginnen met warm water, 
langzaam laten oplopen tot heet en dan abrupt naar koud overschakelen.  
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Een paar keer afwisselen en als laatste koud, dan sluiten de poriën. 
Minstens drie minuten volhouden en je komt als herboren onder de 
douche vandaan. 
 
Voor de eerste dagen op strand komende zomer: wrijf met royale 
bewegingen zeezand over het lichaam. Alle dode winterhuidcellen 
schilferen af en de huid is weer als nieuw. Daarna douchen en flink 
insmeren met bodylotion. Wie niet kan wachten: voor onder de douche 
zijn er peelingproducten en loofah sponzen verkrijgbaar. 
 
Tegen vermoeide voeten, voor sterkere kuitspieren en een goede 
bloedsomloop: vul een teil met koud water, dompel de voeten onder en 
haal ze er dan weer helemaal uit (één voet per keer). 
 
Ontspannend, verzorgend en zinneprikkelend: in bad met een lekker 
ruikende of verkwikkende (kruiden)badolie. Voeg de olie pas toe op het 
moment dat je te water gaat.  
 
De sauna, dat is een zalig totaalpakket van douchen, zweten, afkoelen en 
opkikkeren. De juiste volgorde: een warme douche (schoonmaken), een 
warm voetenbad (voorbereiding op de warmte van de sauna), acht tot 
twaalf minuten stomen en zweten in de cabine, afkoelen in de 
buitenlucht, opnieuw een warm voetenbad, een tijdje ontspannen en 
daarna het hele ritueel opnieuw.  
 
In het oosterse badhuis, de Hammam, hebben de verschillende ruimtes 
steeds hogere temperaturen: van twintig tot zestig graden. Alle ruimtes 
zijn vochtig en geschikt om te badderen, te scrubben, masseren én 
praten onder het genot van een kopje thee. Alleen voor vrouwen. 
 
Sport met veel plezier en als het effe kan zonder blessures. 
 
Hans Haine 
COVS Eindhoven
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Hij nie 
 
Allesziende assistent 
 
Tja, daar sta je dan, met je vlaggetje langs de lijn. Gefocust op de lijn van 
– zoals dat zo mooi heet – de voorlaatste verdediger. Op de welhaast 
perfecte plek om een wel/niet buitenspelsituatie foutloos te kunnen 
beoordelen.  
 
Dan volgt er een steekpass, aldus heet een balletje tussen twee 
verdedigers, van aanvaller A naar aanvaller B. Je ziet ook twee 
verdedigers en alles van wat daar aan aanvallers achter staat, kan 
strafbaar buitenspel worden. Dat wordt dus extra alert zijn, want die ene 
verdediger staat min of meer vlak voor je, de tweede verdediger iets 
verder weg. Nog verder weg staan aanvallers die niet aan het spel 
deelnemen, althans nog niet, want de bal bevindt zich in jouw zone van 
assistent-scheidsrechter. 
 
 
Je let op speler A, zijdelings, want wanneer gaat hij de bal spelen. Of gaat 
hij op doel schieten?  Iets wat van twintig meter ook zo maar zou kunnen 
gebeuren. Dus je moet ook in de gaten houden dat, op het moment van 
schieten, er geen aanvaller buitenspel loopt. Op het moment van 
schieten nog niet strafbaar, tenzij echt in de baan van het schot en 
daardoor bijvoorbeeld de doelman hinderend. Maar als de bal van de 
doelman terug in het veld komt, of anders van paal of lat, kan diezelfde 
zojuist nog niet strafbaar buitenspel staande aanvaller dat nu opeens wel 
worden als hij de bal speelt. Of misschien toch wel die ene aanvaller 
helemaal aan ‘de bovenkant’ van je gezichtsvermogen? Kortom, er zijn 
voor een assistent-scheidsrechter veel meer variabelen om rekening mee 
te houden dan alleen een pass van speler A naar speler B. 
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Dan volgt dus de al genoemde steekpass. Aanvaller B staat op het 
moment van het aannemen van de bal buitenspel. Natuurlijk weet  
iedereen dat niet het moment van ontvangen maar het moment van 
spelen bepalend is voor buitenspel. Behalve bij veel clubgrensrechters, 
die vooral het moment van aannemen bepalend laten zijn. Of anders 
gewoon wel als het ‘gevaarlijk’ wordt. 
 
Hoe dan ook, toch wordt er gevlagd en het doelpunt dat aanvaller B 
maakt, wordt afgekeurd. Ten onrechte. Dat laten de tv-beelden duidelijk 
zien. Bijkans besteedt elk zich min of meer respecterend 
voetbalprogramma er aandacht aan. Hoe had de assistent dit kunnen 
missen? Ook fijn voor de persoon in kwestie want zowel op tv als in de 
media kwam hij met foto en naam in beeld. Daar ben je lekker mee. En  
voormalige toparbiters haasten zich te verklaren dat de assistent deze 
situatie absoluut goed had moeten beoordelen. Zoiets mag en kan je niet 
missen.  
 
 

 
 
 
                                                                         Lees verder op pagina 19. 
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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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De ongetwijfeld gepijnigde assistent zal zich bij het zien van de beelden 
van zijn foutieve waarneming zeker zelf ook wel achter de oren hebben  
gekrabd en zich hebben afgevraagd hoe hij dit nou verkeerd heeft 
kunnen waarnemen. 
 
Nu waren er ook wetenschappers die zich met dit fenomeen gingen 
bemoeien. Want is het menselijk oog wel geschikt om in een ‘split 
second’ een beslissing te nemen, zeker rekening houdend met de in de 
aanhef genoemde variabelen. Want het is natuurlijk niet alleen maar 
letten op het moment ‘dat de bal wordt gespeeld.’ Afgaande op het 
inmiddels aardige aantal doelpunten dat ten onrechte is afgekeurd, 
respectievelijk ten onrechte is goedgekeurd, zou je denken van niet. Als 
je daarnaast op de Duitse (Sportschau) en Engelse (Match of the Day) tv 
kijkt, rijzen je de haren soms te berge. Daar gaat het ook geregeld mis. 
Dus? Overal een video ref inzetten? Of de aanval, in geval van gerede 
twijfel, laten doorgaan en de scheidsrechter naar de zijlijn laten gaan om 
de situatie achteraf op een monitor te laten beoordelen? Of het idee van 
Marco van Basten invoeren: buitenspel afschaffen? 
 
Ongetwijfeld weer genoeg voer voor tegenstanders en voorstanders van 
welke maatregel dan ook. Of moeten we het gewoon zo laten en 
simpelweg accepteren dat het een enkele keer mis kan gaan. Dat is ook 
een optie. Voetbal is uiteindelijk ‘maar een spelletje’, al wordt het ook 
wel ‘de belangrijkste bijzaak ter wereld genoemd.’ 
 
 
Hoe dan ook, het commentaar dat je als assistent krijgt van het publiek 
achter je, is soms weinig verheffend maar kan ook wel eens hilarisch zijn. 
Zoals die toeschouwer die mij ooit toeriep: “Hé grenssie, Hans Anders 
gaat morgenvroeg om negen uur open hoor, dan ben jij de eerste.” 
 
Jos Halmans 
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INBOUW – REPARATIE  
LPG – APPARATUUR 
Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

COVS-leden 15 procent korting 
 

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Paasbingo 
 
Een derby als Bladel – Reusel fluiten is natuurlijk andere koek. Of een 
schoolklas in toom houden. Maar toch: ook als spreekstalmeester van de 
jaarlijkse paasbingo staat Lennart Geertsen zijn mannetje. Sterker nog, hij 
vond het een verademing.  
 
Geassisteerd door de zoons van Jeroen Quinten maakte hij er als 
gelegenheidsspreekstalmeester een vlotte voorstelling van. Zo vlot dat 
het sommige van de ongeveer veertig (!) aanwezigen wat begon te 
duizelen. Ze kwamen fiches, muntjes en zelfs pinda’s tekort om de 
omgeroepen nummers af te dekken. Zoveel spanning was er dit seizoen 
in het Philips Stadion nog niet geweest (al moest PSV – Ajax toen nog 
gespeeld worden), liet één van de deelnemers zich ontvallen. Barkeeper 
en huisfotograaf Henk van Bekkum zorgde voor de drankjes en hapjes. 
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You can make the spotlight dead-blind  
But I’ll still be there on stage 
Like a flame inside the fire                            
Like a moth in amber’s gold 
  
  

Het bekkend paard 
 
Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Zeker niet, als dat een 
paard van je dochter is. Cadeautjes, mijn vraagrepertoire is niet groot. Ik 
kreeg van haar het boek ‘Hé scheids!’’, van Mario van der Ende en 
Vincent Ronnes. Van sportboeken ga ik niet fluiten. U kennelijk ook niet, 
want een paar jaar geleden mocht u, pro Deo, een aantal sportboeken bij 
me komen ophalen. Niemand gezien, maar dat zal wel gelegen hebben 
aan de onoverbrugbare afstand tussen Eindhoven en Helmond. Geen 
boeken in de kast van lijpe Gijp of snuivende Kieft. Mijn sensatielust is 
een slecht ontwikkeld fenomeen. Geen trek in een goedkope boeksnack. 
 
Mijn zus geeft ongewenste boeken als geschenk door. Een slimme 
manier om je er goedkoop vanaf te maken. Nee, ik wilde dochterlief niet 
teleurstellen en maak van de nood een deugd. Ik ga het lezen om er een 
stukske over te schrijven. Dat doet me denken aan het verplicht lezen 
van boeken voor het eindexamenvak Nederlands. Mario van der Ende als 
zelf opgelegde verplichte kost voor Arbitraal. Eten wat de post schaft. 
 
Het boekske gaat over de eigenschappen die een goede arbiter  moet                                                         
bezitten. De ondertitel luidt: ‘Alles wat de spelregels de scheidsrechter 
niet vertellen.’ Voor de beginnende scheidsrechter staan er goede tips in. 
Laat ik maar wat gaan grasduinen.  Plezier, daar draait het om. Dat slaat 
over naar de spelers. Een goede voorbereiding is het halve werk. Weet 
hoe de sfeer op de club is, de positie op de ranglijst en kunnen de clubs 
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goed met elkaar overweg. Zelfvertrouwen heb je of heb je niet. Dat is 
een boude bewering, alsof je volgens Van der Ende geen zelfvertrouwen 
kunt ontwikkelen. Je op de goede manier kwetsbaar opstellen is 
ongeveer het toppunt van zelfvertrouwen. Verwar arrogantie niet met 
zelfvertrouwen. Arrogantie roept irritatie op. Blijf te allen tijde jezelf en 
ga niet overacteren.  
 
Over het leidinggeven: zet meteen de toon. Schat je omgeving goed in, 
pas je aan. Bedenk dat je een dienende taak hebt. Het gaat er niet in de 
eerste plaats om dat jijzelf een leuke middag hebt. Toon 
vastberadenheid. Zorg dat je beslissingen worden geaccepteerd. De 
acceptatiegrens van spelers is veel hoger als je alert en betrokken bent. 
Hoe dichter je bij de situatie bent, des te geloofwaardiger is je beslissing. 
Een slechte conditie is een zeer storende ‘afleider’. Een goede conditie 
verhoogt het plezier in het leiden van de wedstrijd. 
 
Van der Ende (in 2004 door de KNVB verkozen tot Scheidsrechter van de 
Eeuw) hecht waarde aan zelfbeheersing. Boos worden mag wel. Het gaat 
om controle over je boosheid. Fluit snel en met overtuiging. Breng je je 
fluit langzaam naar je mond, dan kan dat voor sommigen al een reden 
zijn om te denken dat je twijfelt. De wijze waarop je op je fluitje blaast, 
kan al veel indruk maken. Het nemen van beslissingen verloopt volgens 
het WIB-proces: Waarnemen, Interpreteren en Beslissen. Er is geen beter 
gewicht dan evenwicht, een uitspraak die bij Van der Ende tot zijn 
verbeelding spreekt. Overgewicht zal het niet zijn. 
 
De eerste tien minuten zijn erg belangrijk. Dan moet je je visitekaartje 
afgeven. Discipline is leidraad voor succes. De weg naar de top vergt 
discipline, dus opofferingen. Voor Van der Ende betekende dit je vaste 
dingen doen, je vertrouwde patroon volgen. Zeven dagen per week was 
hij bezig met de komende wedstrijd. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.  
Hoe meer je een band opbouwt met een speler, des te gemakkelijke zal  
                                                    Lees verder op pagina 24. 
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hij je besluiten accepteren. Hoe beter de sfeer, hoe meer je het gevoel  
dat je er samen iets leuks van aan het maken bent des te prettiger zal  de     
wedstrijdmiddag verlopen. Star vasthouden aan de regels kan ten koste 
gaan van je spontaniteit. Humor helpt om de spanning er af te halen. Een 
te assertief persoon valt nog wel af te remmen of bij te sturen. Wie te 
weinig heeft van die eigenschap heeft een langere weg te gaan. Voel je 
geregeld angst? Stop er dan mee. Onjuiste motivatie om scheidsrechter 
te worden: het uitoefenen van macht. Streven naar aanzien. Het 
verkrijgen van status. Het opzoeken van publiciteit. Het compenseren 
van de dagelijkse sleur. 
 

 
 
Leidinggeven is een persoonlijke zaak; de een praat veel, de ander zo 
weinig mogelijk. Kakelen kan iedereen. Maar eieren leggen? Daar gaat 
het om. Je moet ook weer niet te veel praten.  Soms is het handig om te 
doen alsof je Oost-Indisch doof bent. Er zijn heel wat wedstrijden waarin  
je binnen twintig minuten weer in de kleedkamer zit wanneer je alles 
letterlijk zou nemen wat er op het veld wordt geschreeuwd.  
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In het voetbal gelden de wetten van de straat. Je hoeft je niet overal bij 
neer te leggen, maar je hebt er wel mee te maken. De echt absolute 
topscheidsrechters zijn geen controlfreaks. Die geven zichzelf en hun  
omgeving speelruimte. Die durven te geven en te nemen, ze hebben de 
flexibiliteit om te spelen met de regels en de spelers. Van der Ende 
meent wel eens te merken dat hoe hoger je komt in het wereldje des te 
geringer de collegialiteit wordt. Het zijn individualisten met nauwelijks 
een gemeenschappelijk gevoel. Binnen de scheidsrechtersverenigingen 
ontstaan vaak kliekje en groepjes. Scheidsrechters, die zelf hogerop 
willen komen, vragen zich af waarom ze bepaalde trucjes of handigheden 
aan de concurrent zouden uitleggen. 
  
Quasi diepzinnig geleuter van onze Haagse bluffer. Wat is er 
geheimzinnig aan het leiden van een wedstrijd om de concurrent op 
afstand te zetten?  Of bedoelt Super Mario de ingrediënten, die nodig 
zijn om beleidsbepalende scheidsrechterscommissieleden stroop om de 
mond te smeren? Hoe heeft Mario het hem geflikt? Wellicht had onze 
Haagse zwaargewicht advies kunnen geven, hoe je stroop om de mond 
van commissieleden smeert? Jaloezie, zo vervolgt Mario, is van alle 
rangen en standen. Nee, de ware collegialiteit onder topscheidsrechters 
is ver te zoeken. Heeft onze Haagse hopper het over zichzelf? In zijn 
columns kapittelt Mario geregeld de huidige lichting scheidsrechters. Zo 
laat hij Björn Kuipers door het ijs zakken. Kuipers reageerde door te 
zeggen dat Van der Ende denkt dat hij de enige is die meent een topper 
te zijn.  
 
De schrijfstijl van het boekje lijdt aan bloedarmoede. Mijn nasibal, mijn 
nasibal… Dit snackboekje mag u gratis in Helmond komen afhalen op de 
Jan de Withof 106.Telefoon 0492-517976.  
  
Jur Wijsman 
Engelse tekst van Wojtek Szadkowski uit de song The Blues van het album 
Moonshine van de Poolse band Collage, een horror vacui voor het gehoor. 
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Dankwoord Ad Verhoeks 
 
“Op de jaarlijkse medewerkersavond van mijn Unitas ’59 werd ik voor mij 
volkomen onverwacht naar voren geroepen door de voorzitter. 
Wethouder Jannie Visscher zette mij uitgebreid in het zonnetje en 
overhandigde me de vrijwilligerspenning  van de gemeente Eindhoven.  
 
Toen ik dacht dat het gebeurd was, werd ik wederom overrompeld want 
uit het niets stond daar een afgevaardigde  van de KNVB die mij de 
gouden scheidsrechterspeld  overhandigde die door mijn vrouw werd 
opgespeld. Mijn eigen vereniging Unitas ’59 maakte de hattrick compleet 
door mij te benoemen tot Unitas’er van het jaar. 
 
Dit alles heeft me volkomen verrast zeg maar overdonderd. Ik heb privé 
en ook via Facebook vele gelukwensen gekregen van collega’s, de COVS  
enz. Ik ben, omdat ik kort in het ziekenhuis verbleef vanwege mijn 
spierziekte, niet in staat geweest om al deze mensen te bedanken dus 
doe ik dat graag middels deze weg ook namens mijn vrouw.”  
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
 
 
Jaargang 2016-‘17 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 5 mei en 
2 juni, 19.30 uur. 
 
Spelregelfinale district Zuid I (in De Stip): 12 mei, 20.00-22.30 uur. 
 
Technische avond: op agenda onder meer spelregels, 23 mei, 20.45 uur. 
 
Feestavond: 9 juni, 20.00 uur. 
 
Fietstocht: 16 kilometer, 15 juni, 14.00 uur. 
 
NK veldvoetbal COVS: 17 juni, Rotterdam, 10.00 uur. 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. Op 13 juni laatste 
van dit seizoen; op 1 augustus eerste van het nieuwe seizoen. 
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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 en Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                                   Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 

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

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

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
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