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 42e JAARGANG, NUMMER 4 – 2017 
 

    
       
         
        Ik ben toch niet gek?! 
             
            “Hé scheids, die rode kaart. Kunt u die niet intrekken?” “Die 
            gele kaarten, die gaat u toch niet doorgeven aan de KNVB  
            he? Het was toch een sportieve, bijna vriendschappelijke             
            wedstrijd?” 
 
           Zomaar wat (inpertinente) vragen die me aan het eind van dit  
           seizoen werden gesteld. Van onder anderen een nota bene op 
           zijn zachtst gezegd discutabele assistent-scheidsrechter. 
           Dachten deze en andere clubmensen, die me vriendelijk doch  
           kansloos probeerden de waarheid geweld aan te doen, dat ik 
           gekke Henkie ben? En dan heb ik het uiteraard niet over ons       
           gewaardeerd lid Henk van Bekkum. 
   
           Alsof ik de kaarten voor de lol heb gegeven. Hoe dom kun je  
           bovendien zijn om rood op te lopen in een wedstrijd waarin 
           niets op het spel stond en waarbij je je zelf uitschakelt voor 
           de komende promotiedue ls, waarmee je ook nog je eigen 
           team dupeert? De jongen droop teleurgesteld af toen ik nee  
           verkocht.  Hopelijk kan ik de lezers van dit blad wel blij maken. 
   
           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  
 
Het seizoen 2016-’17 is alweer bijna 
voorbij en opnieuw heb ik het idee 
dat er veel gebeurd is: op of naast de 
velden. En dan is het voor vele 
collega’s spannend om af te wachten 
of ze promoveren, degraderen of in 
dezelfde groep blijven. Maar, wat het 
ook wordt, zeker als het tegen mocht 
vallen: laat je niet kisten. Niemand 
mag je fantastische hobby ontnemen 
want als mens heb je er veel aan. 
 
 
Ik heb dit seizoen gelukkig veel jonge nieuwe leden gezien en ontmoet. 
Maar ik weet ook dat er nog genoeg rondlopen die zich niet bij ons 
hebben aangesloten. Jammer dat dit (nog?) niet het geval is. Aan ons ligt 
het niet: wij als COVS Eindhoven organiseren veel en hebben goede 
trainingsmogelijkheden en daar kan een scheidsrechter niet zonder. De 
COVS heeft meer toegevoegde waarden dan menigeen denkt. Helaas 
zien we ook landelijk de belangstelling en het ledental afnemen. Laat dat 
voor ons een troost zijn, maar even goed een motivatie om ons op de 
kaart te blijven zetten. 
 
Ik weet zeker dat de COVS ook voor scheidsrechters die op een lager 
niveau fluiten nuttig kan zijn. Dat er met gerichte coaching veel meer uit 
hen gehaald kan worden. De COVS zou zich op dit gebied sterker mogen 
maken en dat kan ook: er is genoeg kennis in huis. En wie weet voelt een 
aantal leden zich geroepen zich aan te melden bij de 
begeleidingscommissie. Om begeleiding te verzorgen, maar ook als je om  
vraag en advies verlegen zit. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij jou net 
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dat zetje in de rug kunnen geven. 
 
Kwalitatief gezien, overheerst bij mij overigens een optimistisch gevoel. 
Ik heb vanwege mijn COVS-activiteiten en mijn functie als KNVB-docent 
veel wedstrijden gezien en diverse nieuwe, talentvolle scheidsrechters 
gezien. Ook ben ik nog steeds positief over de vergaande samenwerking 
met onze zusterverenigingen in Helmond, Tilburg en Valkenswaard.  
Denk aan uitwisselingen, het meedoen aan elkaars trainingen én de 
opzet van een gezamenlijke quiz. 
 
Zo ver zijn we nog niet. Zo zal ook de feestavond alleen voor eigen leden 
zijn. Je hebt je toch al aangemeld he? Op het programma in ieder geval 
de uitslag van de spelregelwedstrijd, een presentje voor de meest trouwe 
trainingsdeelnemers en het als altijd even traditionele als smakelijke 
buffet. 
 
Dat is op 9 juni. Tegen die tijd zijn veruit de meeste beslissingen al 
bekend. Op een aantal fronten is dat, we schrijven eind mei, 
vanzelfsprekend reeds het geval. Ik kan moeilijk alle klassen afgaan, maar 
het moet me wel van het hart dat ik het spijtig vind dat UNA is 
gedegradeerd uit de derde divisie. Laten we eerlijk zijn: voor Eindhoven 
en omgeving was het goed dat er een club uitkwam op dat hoge 
nationale niveau.  
 
Hopelijk kunnen anderen, onder wie met name onze eigen leden, wel 
met veel plezier op de afgelopen jaargang terugkijken. En ook al begint 
de nieuwe competitie dit jaar later dan ooit: voor je weet word je  
gevraagd voor de eerste oefenwedstrijd of staat onze eerste 
gezamenlijke training alweer voor de deur. Ik hoop echt dat iedereen zich 
dan uitgerust en met plezier meldt. 
 
Johan Suurd 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 
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De wedstrijd waar ik was (27) 
 
Het was koud. De striemende westenwind beloofde niet veel goeds. 
Maar vooruit, het was droog. En zo togen Jan Senders en ik naar het 
verre Heemskerk. Waar Jan de wedstrijd ADO ’20 tegen VVSB zou fluiten, 
een wedstrijd in de hoofdklasse. En waar ik mocht vlaggen. 
 
Heemskerk ligt voor mijn gevoel bijna in de Noordzee. Iets te laat 
remmen bij de laatste afrit en je hebt natte voeten. Maar de reis verliep 
voorspoedig en ruim op tijd kwamen we aan op het ijzige, door 
windkracht 5 geteisterde sportpark van ADO. Het wachten was op de 
tweede assistent-scheidsrechter. Die rolde even later uit zijn auto, 
spijkerbroek aan, hemd uit de broek. Dat laatste kon ook moeilijk anders, 
het buikje wilde nu eenmaal lekker over de broekriem hangen. 
 
De ontvangst in de grote sponsorlounge was superhartelijk. Ik meld dat 
alvast maar even, want het stond in schrille tegenstelling tot wat ons na 
de wedstrijd te wachten stond. Hoe dan ook, we babbelden er lustig op 
los en gingen vervolgens het veld inspecteren. Op zich was alles wel in 
orde hoor, maar het grasveld had zo laat in het seizoen, het was ergens 
in april, zijn beste tijd wel gehad. Allemachtig, wat een knollentuin. Maar 
goed, het was bespeelbaar, dus omkleden dan maar. 
 
In de kleine kleedkamer werd het zicht onttrokken door de werkelijk 
imposante afmetingen van mijn collega assistent-scheidsrechter. Het 
uitdoen van zijn gewone kleren was al een hele belevenis op zich, maar 
hoe hij zich in zijn vaal zwarte scheidsrechterstenue, dat niet alleen door 
het jarenlang wassen veel te klein was geworden, wist te wurmen, was 
werkelijk wonderbaarlijk. Goed, even naar de wc. Wedstrijdzenuwen en 
zo, je weet wel. Welnu, de wc op de gang zat verstopt, er stroomde van 
alles over de rand waarvan je niet wilt weten wat het was. Snel de deur  
                                                                Lees verder op pagina 6. 
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weer dicht en dan maar even naar de wc in de kantine. Nou, dat trok wat  
bekijks. Nee, niet het plassen op zich, maar gewoon, dat er ‘zo maar’ een 
scheidsrechter tussen het gewone gepeupel stond. 
 

 
 
De wedstrijd dan maar. VVSB wilde nog wel, ADO moest nog wel. Op de 
ene of de andere manier klikte dat niet echt. VVSB was veel te sterk en 
bij de rust was het met 0-2 eigenlijk al wel zo’n beetje bekeken. 
Het was echter vooral de assistent-scheidsrechter aan de overkant, met 
zowat de hele VVSB-aanhang in zijn rug, die het nodige bekijks trok. Ha, 
ja, vlagde hij bij een inworp voor ADO, dan begon het publiek te 
schreeuwen dat de bal voor VVSB was. En gaf hij snel een andere richting 
aan, voor VVSB dus. Vlagde hij voor een doeltrap voor ADO, dan joelde 
het publiek dat het een hoekschop was en mocht VVSB een hoekschop 
nemen. Natuurlijk herstelde Jan diverse keren een waarneming, maar 
‘het spel was op de wagen.’ Dat veranderde pas toen Jan mijn collega in 
de rust vermanend toesprak. Terecht overigens. En het moet gezegd, in 
de tweede helft ging het beter. 
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Het werd 0-3 en de irritatie bij ADO nam toe, wat in de slotfase leidde tot 
onnodig geschop. Wat dan weliswaar nog de eretreffer opleverde 
(eindstand 1-3), maar ook nog bijna een handvol gele kaarten voor 
spelers van ADO. Waarbij Jan alle recht van handelen had, maar het zou 
ons nog wel opbreken. 
 
Want nadat we weer fris en fruitig in de bestuurskamer zaten, liet 
iedereen ons links liggen. Letterlijk. Een drankje, eentje, en een lauwe 
bitterbal, daar konden we het mee doen. Geen bestuurslid van ADO 
meer te bekennen. Werkelijk niemand die ons nog een blik waardig 
gunde. Een dag later las ik in het Heemskerker sufferdje dat wij de schuld 
hadden aan de nederlaag van de lokale helden. Tja, hoe verzin je het. 
Hoe dan ook, wat eerder dan normaal gingen we weer op Eindhoven aan. 
Om onderweg nog een broodje te eten, want die ene bitterbal was 
eigenlijk op de parkeerplaats al verteerd.   
 
 
Jos Halmans 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 
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Antwoorden ronde 5 spelregelstrijd 
 
1. C 
2. A 
3. C 
4. B 
5. A   
 
Verder lichten we vraag 1 nog even toe, deze is het meest foutief 
beantwoord door de deelnemers.  
 
De vraag luidde als volgt: ‘Bij het nemen van een strafschop wordt de 
doelverdediger misleid, doordat op het moment van schieten de 
strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter als de bal in 
het doel gaat?’ 
 
Het goede antwoord moet C zijn: “Indirecte vrije schop tegen de 
strafschopnemer en de strafschopnemer ontvangt de gele kaart”. Sinds 
de wijzigingen aan het begin van het seizoen wordt een overtreding van 
de nemer van de strafschop bestraft met een indirecte vrije schop. In dit 
geval misleidt de speler de keeper. Daarbij dient de scheidsrechter ook 
geel te geven. 
 
 
De spelregelcommissie 
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COVS Eindhoven 172,50 euro rijker 
 
De Rabobank Eindhoven/Veldhoven begon dit jaar met de Clubkas 
Campagne 2017. Hierbij was maar liefst 125.000 euro beschikbaar voor 
verenigingen en stichtingen die Rabo-klant zijn. Voorwaarde was wel dat 
zij zich hiervoor moesten aanmelden. Onze COVS heeft al jaren een 
bankrekening bij de Rabobank en de commerciële commissie meldde ons 
gelijk aan. De Rabobank honoreerde onze aanmelding, waarna het 
stemmen kon beginnen. Althans, voor mensen die in Eindhoven en 
Veldhoven wonen. Uiteindelijk werden we verblijd met een cheque van 
172,50 euro. Allen dank en wellicht tot de volgende Rabobank Clubkas 
Campagne. 

 
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. 
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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 de ouden zongen, Luigi Agnolin 
 
Het is 25 mei 1988. Oranje weet dan nog niet dat het een kleine maand 
later Europees kampioen zal worden. Eerst staat nog de finale van de 
Europacup I van het seizoen 1987/’88 op het programma, gespeeld in het 
met 70.000 toeschouwers afgeladen Neckarstadion in Stuttgart. Met PSV 
stond er voor het eerst sinds 1973 weer een Nederlandse club in de 
finale. Tegenstander was het Portugese Benfica. De Italiaanse toparbiter 
Luigi Agnolin was voor deze finale aangesteld. 
 
Luigi Agnolin werd geboren in het Italiaanse Bassano del Grappa op 21 
maart 1943. Het fluiten kreeg hij met de paplepel ingegoten. Zijn vader 
was namelijk de voormalige internationale scheidsrechter Guido Agnolin. 
Luigi begon zijn carrière in 1961 met een wedstrijd tussen twee 
studententeams. 
 
Hij zou 226 wedstrijden leiden in de Serie A. Hij floot de finales om de 
Italiaanse beker in de seizoenen ’84/’85 en ‘87/‘88. Voorts was hij actief 
op het WK in 1986, waar hij onder meer de halve finale floot tussen 
West-Duitsland en Frankrijk (zie foto verderop). Vier jaar later floot hij op 
het WK in Italië. Echter, tijdens dat WK in 1990 beleefde hij een 
dieptepunt toen hij door FIFA-secretaris Joseph Blatter naar huis werd 
gestuurd, omdat hij het geregisseerde gelijkspel tussen Joegoslavië en 
Colombia niet had bestraft. 
 
Drie jaar eerder floot hij de finale van de Europacup II tussen Ajax en 
Lokomotiv Leipzig. Een jaar later was hij dus de leidsman bij PSV’s eerste 
en enige Europacup I-eindstrijd. Het duel culmineerde na een 0-0 
eindstand (reguliere speeltijd plus verlenging) in een 6-5 
strafschoppenoverwinning voor de ploeg uit Eindhoven. In de 
penaltyreeks miste alleen António Veloso, waardoor PSV's aanvoerder  
                                                             Lees verder op pagina 14. 
COVS Eindhoven
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Eric Gerets de ‘beker met de grote oren’ in de lucht mocht steken. 
 

 
 
Bijna jeugdsentiment: ook Hans van Breukelen wilde de Europacup maar 
graag torsen. Eric Gerets (met baard) gunt hem dat wel. 
 
 
Agnolin was van 1978 tot 1991 internationaal scheidsrechter. Hij stond in 
1987, 1988 en 1989 in de top drie in de lijst van beste scheidsrechters ter 
wereld, opgesteld door de internationale federatie voor 
voetbalgeschiedenis en –statistieken (IFFHS). Minder bekend is wellicht 
dat Agnolin ook bij zaalvoetbal (futsal) als scheidsrechter actief was. 
Zoals bijvoorbeeld in 1989 bij het ‘FIFA Futsal World Championship’ in 
Nederland. De Italiaan was niet altijd van onbesproken gedrag. In 1980 
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noemde Agnolin de protesterende Juventus-vedette Bettega ‘een ezel’. 
Dit leidde tot een controverse in de Italiaanse sportkranten. Agnolin 
kreeg de reputatie een ‘anti Juventus’-scheidsrechter te zijn. De 
Italiaanse voetbalbond (AIA) schorste hem voor vier maanden. In 1983 
haalde hij zich opnieuw de ergernis van de AIA op zijn hals door opeens 
ongeschoren en na een paar weken dus met een baard wedstrijden te 
fluiten. Hij moest zich scheren, een ‘dienstbevel’ waaraan hij pas na een 
tijdje gehoor zou geven. 
 
In 1990 werd Agnolin verantwoordelijk voor het aanstellen van 
scheidsrechters in de Serie C. Maar binnen twee jaar stopte hij hiermee 
na een ruzie met de president van de voetbalbond, Antonio Matarrese. 
In 2006 werd hij benoemd tot speciale commissaris van de AIA tijdens de  
                                                              Lees verderop pagina 16. 
 

 
 
Luigi Agnolin, toen hij nog bekend was. Lachend toekijkend (midden) 
hoe Karl-Heinz Rummenigge (links) en Michel Platini elkaar de hand 
schudden. 
COVS Eindhoven
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aanpak van het omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. Zijn 
betrokkenheid werd door de clubs echter niet bijzonder gewaardeerd en 
hij moest opstappen. Daarna volgde steeds kortere periodes, waarin 
Agnolin bij verschillende clubs de touwtjes in handen kreeg. In 2007 werd 
hij waarnemend directeur van Hellas Verona. In 2011 werd hij benoemd 
tot algemeen directeur van Perugia, een positie die hij bekleedde tot juni 
2013. In augustus 2014 werd hij benoemd tot algemeen directeur van  
Siena, waar hij in juni 2016 stopte, omdat hij met die club niet wist te 
promoveren. 
 
Anno 2017 woont Luigi Agnolin in Portugal. Sinds maart 2016 is hij de 
nieuwe president van de Portugese voetbalclub Sporting Clube 
Olhanense uit Olhão. Die club komt uit in de ‘Segunda Liga’. Agnolin 
hierover: “Ik ben vastbesloten om Olhanense in de richting van de 
Primeira Liga te sturen, waar ze ook thuis horen. Met de steun van de 
fanatieke Olhanense fans, weet ik zeker dat we dit jaar een toppositie 
kunnen pakken.” 
 
In 1980 werd hij in Italië bekroond met de prestigieuze ‘Premio Giovanni 
Mauro Award’. Meer recent, in 2012, werd hij samen met zijn collega 
Paolo Casarin, opgenomen in de Italiaanse ‘Football Hall of Fame.’ Luigi 
Agnolin was in een wat verder verleden ook politiek actief. In 1996 was 
hij kandidaat-senator, gesteund door een centrumrechtse partij, in het 
college van Bassano del Grappa. Hij werd echter niet verkozen. 
 
Jos Halmans 
 
*************************************  
Gehoord in een bestuurskamer: 
“De tegenstander komt eraan.”  
“Och”, zegt de wat dikbuikige wedstrijdcoördinator van dienst: “Ik kom al 
zo lang aan.” 
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We doen maar wat!  
 
Behoort u ook tot de groep mensen die denkt dat 
de wereld alleen om hem (of haar) draait en daar 
naar handelt? U kent het wel en mogelijk voert u 
het misschien wel dagelijks (onbewust) uit! Rijdend 
in het verkeer met fiets of de auto gewoon afslaan 
zonder richting aan te geven. Of gewoon op de 
fiets rijdend links aangeven en zonder te kijken 
meteen naar links gaan. Leuk als je op dat moment 
wordt ingehaald en ondersteboven wordt gereden 
door de achterop komende fietser of 
bromfiets(scooter). Dan worden ze nog kwaad ook!  
 
Vandaag werd een oudere racefietser overhoop 
gereden door een jongeman die honderd meter 
afsneed door met zijn fiets van het talud naar beneden te rijden. Eenmaal 
beneden gekomen, moest  de jongeman over een rooster rijden. Doordat 
hij de oudere wielrenner tegenkwam, moest hij echter vrij scherp over 
het rooster rijden en u raadt het al: hij gleed weg door het gladde rooster 
en nam daarbij de oudere fietser mee. Gelukkig niets gebeurd maar enig 
inzicht in handelen ontbreekt bij de ‘we doen maar wat groep’. Ik heb 
geen excuses gehoord, maar misschien dat het inzicht ontbreekt in zijn 
eigen handelen en dan hoef je geen excuses aan te bieden. Een ander 
leuk voorbeeld diezelfde dag was een oudere heer die vóór me fietste en 
meende zijn overbodige rommel weg te gooien. Ik heb hem in het 
voorbijgaan bedankt voor het goede voorbeeld. 
 
Nog iets in deze trant? De huidige ontwikkeling in de fietsen. Op het 
fietspad wordt je tegenwoordig geruisloos gepasseerd door E-Bikes die 
meer dan veertig kilometer per uur gaan. Je hoort ze niet komen en ze  
                                                                      Lees verder op pagina 19. 
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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       

 
     

 
 
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         
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gaan zo snel ten opzichte van de langzame fietser dat het wachten is op   
ongelukken, omdat de snelle jongen verwacht dat iedereen voor hem  
opzij gaat. Ik heb er geen moeite mee dat men bewust kweekt aan hart- 
en vaatziekten, maar hou wel rekening met het feit dat de gezondere 
fietser de ogen niet in zijn achterhoofd heeft en laat tijdig iets weten 
door een klein belletje. Ik ben u dankbaar en u doet níet meer maar wat! 
 

 
Ligt dit aan de steeds verdere individualisering dat we denken en 
handelen alsof we alleen op de wereld zijn? Houdt er dan rekening mee 
als u op uw bek gaat na zo’n actie dat u ook zelf uw boontjes dopt en niet 
hard roept om de hulp van de ander die U net niet zag staan! 
 
Of behoort u tot de groep die het allemaal maar wijt aan de 
individualisering en daarom ook meent asociaal te mogen gaan handelen. 
Voorbeelden in overvloed zult u zeggen en daarbij moet ik u ook gelijk 
geven. Zelfs de Kuif uit Amerika twittert er op los en roept en doet van 
alles tot afgrijzen van de hele gemeenschap. Een deel van zijn eigen 
achterban durft zijn mond nog niet open te doen al kun je hem nu 
meteen al afvallen. Het geduld houdt een keer op en steeds meer begint 
men deze ‘we doen maar wat’-figuren te mijden en laat men ook zijn 
eigen boontjes doppen. Ik wil hierbij geen pleidooi houden dat u nu bij 
het Leger des Heils moet gaan, maar enige sociale opstelling maakt het 
leven voor u en uw medebewoner op deze planeet een stuk makkelijker. 
U zult zien dat het effect heeft als u niet meer wat doet. 
 
De Lange                                  
COVS Eindhoven
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Discussie of sussie  
 
Hoofdstuk 9: voetbalplaatjesactie  
 
De jongens van FC Eindhoven horen dat een supermarkt in de stad een 
voetbalplaatjesactie gaat opzetten. Wie wil nu niet in zo’n album staan? 
Leuk voor nu en zeker ook voor later. Harm, hun trainer, meldt zijn team 
dat de fotoshoot zaterdagmorgen is  “en zorg er voor dat je op je best er 
uitziet.” Tja, en dan is iedereen van de selectie wel op tijd. 
 

 
 
Voetbalplaatjes: van alle tijden. 
 
Er wordt veel gelachen, maar er mag niet te veel tijd verspild worden, 
want er moeten veel teams gaan poseren. Hein staat er als eerste op en 
is benieuwd hoe foto er uit ziet. Een paar maanden later worden de 
albums uitgereikt. Blijkt er toch een probleem te zijn: de foto’s van Koen 
en Hein zijn verwisseld. Beiden gaan meteen verhaal halen bij Harm. 
Uiteindelijk is het aan de jeugdvoorzitter om het probleem (nou ja) op te 
lossen. “Ik ga over de actie, ik ga het regelen.” Koen en Hein krijgen een 
nieuw album en eigenlijk kunnen de jongens er ook best mee lachen. 
 
In de laatste Arbitraal van dit seizoen, tiende en laatste hoofdstuk. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Eindhoven laatste op ‘eigen’ kampioenschap 
 
Ons eigen team moest zich op 12 mei helaas tevreden stellen met een 
laatste plaats op de finaleavond van de spelregelwedstrijd voor 
scheidsrechtersteams in het KNVB-district Zuid I. Anderzijds: stel je je 
eens voor dat het drietal van COVS Eindhoven het door ons 
georganiseerde kampioenschap had gewonnen. Dan had je de poppetjes 
echt aan het dansen gehad. Dan waren er bij wijze van spreken zelfs 
Kamervragen gesteld.  
 
Bovendien niets ten nadele van de equipe van De Langstraat 1. Ze 
behaalde in De Stip de meeste punten (252). Tweede werd …Rotterdam. 
Deze vreemde eend in de bijt deed buiten mededinging mee. West II 
heeft namelijk geen eigen wedstrijd kunnen houden. Het Rotterdamse 
drietal behaalde 246 punten. Dat was iets meer dan de teams van Breda 
1 en Den Bosch, die beide 243 punten totaliseerden. 
 
Spelleider deze avond was Leo van Beurden (helemaal links op 
onderstaande foto), bijgestaan door ‘videoref’ Lennart Geertsen en 
score- en tekstverwerker Hans Janssen. Het ‘natje en droogje’ en de 
fotografie werden vakkundig verzorgd door Henk van Bekkum. 
 

 
 

COVS Eindhoven



 22 

 

 

                                          
This has been my tribe, my family  
This has been my flag and nation 
This has been creed, my legacy 
Will you follow me? 
 
 

In het voorbijgaan 
 
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. 
Op een Goede Vrijdag stierf mijn schoonmoeder. En op  Goede Vrijdag 
van dit jaar trad de band Pain Of Salvation op in Venlo. Wat een 
schitterende naam voor een band. Dat kan geen toeval zijn om op de dag 
dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is, door hen met hun 
muzikale bloed verlost te worden.  
 
Bandleider Daniel Gildenlöw is sterker gebleken dan een vleesetende 
bacterie, die hem een half jaar aan een ziekenhuisbed heeft gekluisterd. 
Opgestaan uit de dood heeft Gildenlöw een meeslepend album gemaakt: 
‘In The Passing Ligt Of Day’, verschenen op 13 januari 2017. De 
ziektedagen vormen het geraamte van het album. Keuzes, 
gebeurtenissen, gedachten en worstelingen. Een verzameling van een 
aantal momenten en hoogtepunten uit diverse stadia in zijn leven. Dit 
alles herleid tot die bewuste dag dat de bacterie toesloeg.  
 
‘Will you follow me?’ Dat willen we als publieke discipelen wel. Tekst en 
muziek in elkaar verweven als een ziel in een lichaam. Gildenlöw zag het 
levenslicht in hetzelfde ziekenhuis als waar hij 2119 dinsdagen later in 
dezelfde week zijn strijd op leven en dood voerde. De openingssong, On 
a Tuesday, vangt aan met beukende weerzinwekkende gitaarriffs. Daarna 
een kalmerende overgang, waarin Gildenlöw fluisterzingend zijn 
geboorte aankondigt.  Vervolgens toont gitarist Ragnar Zolberg met zijn 
hoge kindstem de kwetsbaarheid van de doodzieke in kinderlijke  
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afhankelijkheid: ‘I lost the will/ I lost the way/ I haven’t lost the faith/ It’s 
just lost in me.’ Wanhoop, pijn, opstandigheid, eenzaamheid en geloof is 
voelbaar in de muziek. Zijn woede: ‘I close my hands, not in prayer but 
into fists.’ Zijn machteloosheid: ‘For any God of come-what-may. You let 
me live. You let me die. U laat me leven, u laat me sterven.’ Zijn 
opstandigheid in de song Tongue of God. Soms staakt hij het gevecht en 
verzoekt hij de gevallen engelen om hem op hun vleugels mee te nemen 
en te helen, zo mooi verdicht: ‘Fallen angels/ Spread your wings/ Take 
me from this/ World of broken things.’ Wegglijden als het verglijdende 
daglicht. 
 
Mijmeren over sudderen of branden in het leven en dan het verlangen 
van Gildenlöw om als vlam voortdurend te branden, licht te geven als de 
zon. ‘Better burn out, they say/ Some candles last an hour/ And others 
one full day.//But I, I wanna be like the sun/That steady flame that burns 
on/ And on/ And still…’ 
 
Martelende en furieuze gitaren geven de strijd weer. Alle samengebalde 
emoties zijn hoorbaar in de muziek. Tempowisselingen, ingewikkelde 
drumritmes, harmonie en riffs. Beukend en dan weer kalmerend met 
rustgevend pianospel. Agressief opdringerig en dan weer vertederend 
vloeiend. Het is geen gemakkelijk album en het vergt meerdere 
luisterbeurten om de intensiteit tot je te laten doordringen. In de 
woorden van Gildenlöw: ”Dit album toont de schoonheid van de 
transitie, van het onoverkomelijke. En de hoop naar een morgen, de 
hoop van verandering, hoe kwetsbaar en naïef die hoop ook kan zijn.”  
 
Ontroerend de slotsong van het optreden in Venlo op Goede Vrijdag: ‘I’m 
watching it slowly slip away/ Like the passing light of day/ Watching the 
colors turning gray/ In the passing light of day/ And although I wish/ That 
I could stay/ It somehow strangely feels ok/ It is what it is/ I’ll find my 
way// Through this passing light…’ 
                                           Lees verder op pagina 24. 
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Scheidsrechters worden geregeld aan het kruis genageld. Alleen zijn wij 
allesbehalve de redders van de voetbalsport. Van de Hongaar Viktor 
Kassai werd in de sociale media gehakt gemaakt. Kaalgeplukt, vernederd 
en beschimpt na afloop van Real Madrid - Bayern München. Bestolen 
voelden de Duitsers zich. Ach, laat ik me maar vermannen met de 
gedachte, dat de Duitsers de gestolen fiets van mijn opa nog niet 
gevonden hebben. De scheids als dief. Er zullen ongetwijfeld fans zijn 
geweest, die de Hongaar het liefst gevierendeeld hadden met vier 
paarden aan de lichaamsextremiteiten. Maar er was ook nog een ludieke 
opmerking: “Op 18 april sloot Kassai zich aan bij Real Madrid.”  
 
Er was zelfs een lichtpuntje. Dagblad Trouw nam het voor de scheids op                                                           
met de kop: ‘Het is weer het oude liedje: de scheids heeft het gedaan.’  
Fouten maken is van alle tijden. Onze Bas, het schatje van 
opportunistisch praatjes- gaatjesvuller Derksen, ging ook de mist in 
tijdens de topper Feyenoord - PSV. Hij werd gered door de technologie.  
                                                  

 
 
 

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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Op zijn horloge flitste GOAL, nadat Jeroen Zoet de bal achter de doellijn 
getrokken had. Was de technologie er niet geweest, was Nijhuis dan ook  
de slechtste scheidsrechter van Nederland genoemd? Waarschijnlijk niet. 
Maar de kampioensstrijd is er mogelijk wel door beslist. Danny Makkelie 
kan meepraten over digitaal kielhalen. Bij Ajax - FC Utrecht gaf hij vorig 
seizoen een onterechte strafschop aan Ajax-speler Arek Milik.  
 
Sommige PSV-supporters nemen het woord Ajax niet in de mond, alsof 
het woord een hete aardappel is, maar spreken van 020. Dat klinkt toch 
minder denigrerend dan het woord Pisvee van een FC VVV-fan over de 
aanhangers van PSV. Als fanatiek FC Eindhoven-supporter ken ik het 
vermaak van leedvermaak. U bemerkt de deugniet in mij. Het was dan  
ook pijnlijk voor mij om van de onkreukbare PSV-steward Hans Haine vijf 
euro te moeten lenen om toegang te krijgen voor de wedstrijd van mijn 
helden tegen de competitievervalsers van het grut van PSV. Sinds de 
blunder van Makkelie kwam het woord ‘een makkelietje’ in zwang.  
 
Trouwens, dat makkelietje werd op Moederdag 8 mei 2016 weggepoetst 
door Bryan Smeets, de speler van de Superboeren die heel Amsterdam in 
rouw dompelde door gelijk te maken tegen de godenzonen, die sterfelijk 
bleken te zijn.  Toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer had er ook nog een 
aandeel in dat zijn club de landstitel miste door spits Milik te wisselen, 
waaruit bleek dat De Boer een boertje is.  
 
Een wedstrijd fluiten is moeilijk, op elk niveau. Bijna elk weekend worden 
er in Nederland ongeveer 33.000 wedstrijden gespeeld in het 
amateurvoetbal. Daar gaat ook zeker niet alles goed. De redactie van 
Trouw doet een beroep op de lezer om zich aan te melden als 
amateurscheidsrechter bij de KNVB. Ergernis aan de fluitkunsten van 
Kassai transformeren tot een positieve bijdrage aan de voetbalsport. 
Geen woorden, maar daden. 
 
Jur Wijsman 
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Het wel en wee van onze scheidsrechters 
 
Helaas halen scheidsrechters  de media vooral wanneer het ‘weer eens’ 
hommeles was. Zoals pas bij een beslissingsduel om het kampioenschap 
tussen Oirschot Vooruit 6 en RKJVV 5 (!). Dat duel moest worden 
gestaakt, omdat de scheidsrechter ‘zelfs op dit niveau’ werd mishandeld. 
Een week eerder werd een collega uitgemaakt voor schele en 
pannenkoek, nadat hij vijf spelers van Volkel rood had gegeven. 
 
En toch beleven gelukkig de meesten onder ons nog veel plezier aan hun 
tijdverdrijf. En hierover vind je wel degelijk artikels terug in de diverse 
bladen. Rond de Linde, een huis-aan-huisblad in Nuenen, beschreef hoe 
Piet Smulders op zijn (zeer) oude dag nog mocht komen opdraven. 
Medewerkers van het plaatselijke verpleegtehuis Archipel Akkers 
organiseerden een wedstrijd tussen twee jeugdteams, omdat Piet (81) 
altijd zo enthousiast vertelde over zijn scheidsrechtersloopbaan. Twee 
keer een half uur was een fluitje van een cent voor hem. 
 
Het Eindhovens Dagblad kwam eveneens met een mooi verhaal op de 
proppen. Helaas was de aanleiding wel een vervelend voorval tussen 
Ryan Lenssen, jeugdspeler van Rood Wit ’62, en KNVB-scheidsrechter Ad 
Spierings. Ryan voelde zich tijdens een wedstrijd van zijn team tegen 
Gemert niet begrepen door Spierings. Uiteindelijk liep hij boos van het 
veld zonder de arbiter een hand te geven. Berouw komt meestal na de 
zonde en dat was bij Ryan niet anders. Hij besefte niet goed gehandeld te 
hebben en bood zijn excuses aan in de vorm van en bos bloemen en een 
persoonlijk briefje. Heel toevallig moest Spierings pas bij Rood Wit fluiten 
en maakte hij van de gelegenheid gebruik Ryan te danken, inclusief een 
scheidsrechterspakketje met persoonlijke boodschap. Ryan heeft die 
goed begrepen, want hij gaat volgend seizoen de  interne 
jeugdscheidsrechterscursus volgen bij Rood Wit '62, zo meldt het bestuur 
van de Helmondse vereniging trots. Zo kan het dus ook! 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2016-‘17 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Feestavond: 9 juni. Programma: woord voorzitter (20.30), prijsuit- 
reiking spelregelwedstrijd (21.00), uitreiking presentje aan ‘meest 
trouwe’ deelnemers training, Nederland – Luxemburg (20.45) en  
lopend buffet (21.30). 
 
Fietstocht over 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. 
 
 
Jaargang 2017-‘18 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. Op 1 augustus 
eerste van het nieuwe seizoen. 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand. 
 
Wandeling voor leden seniorencommissie: 31 augustus, 14.00 uur. 
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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
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Maastricht

Hotel Eindhoven
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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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