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                     Utopie of nie 
 
      Wielersupporters die niet aan de kant willen gaan. De gele- 
      truidrager die bekogeld wordt met een glas urine. En die ook nog  
      beschuldigd wordt van vals spel. Tijdens de Tour de France 
      2015 was de stemming niet altijd even vriendelijk. 
 
      Zelfs de Nijmeegse wandelvierdaagse ontkwam deze zomer niet 
      aan incidenten. Eén deelnemer presteerde het zelfs om een deel 
      van het parcours per taxi af te leggen. Anderen werden in de 
      kraag gevat, omdat ze een deel van de af te leggen route 
      afsneden. En dan was er op de laatste dag een man, die met 
      camera en al van de straat werd gehaald, omdat hij foto’s had  
      gemaakt van al het vrouwelijk pracht en praal en dan met 
      name onder de gordel.  
 
      Helaas kan ‘de voetballerij’ al veel te lang meepraten over  de         
      meest uiteenlopende uitwassen. Wat zou het mooi zijn als onze 
      sport vanaf dit seizoen hiervan verschoond blijft. Een naïeve 
      gedachte; een utopie ben ik bang. Een mooie taak voor ons                                                                                                                                                          
.     scheidsrechters, maar vooral voor de verantwoordelijken binnen 
      de clubs om onze sport clean te houden. 
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In Arbitraal zullen we ons blijven verzetten tegen alle pogingen om de 
sfeer op en rondom de velden te verpesten. Uiteraard proberen we de  
nadruk te leggen op de leuke kanten van onze hobby, die een hobby moet 
blijven. Welke belangen er ook op het spel staan. 
 
Ook bij de samenstelling van dit blad draait het om plezier. Anders had ik 
echt niet het stokje overgenomen van Dirk Hazelhof. Of ik het als 
hoofdredacteur – of jullie als lezer(s) met mij - net zo lang zal volhouden 
als Dirk, dat betwijfel ik. O ja, wie ik ben? Hans Janssen dus, geboren en 
getogen in Boxmeer, vanaf 1990 wonend in Eindhoven, getrouwd en 
samen met mijn vrouw nog steeds trots op onze twee dochters en zoon. 
Schrijven doe ik van jongsaf aan. Van artikelen in de schoolkrant en in 
een huis-aan-huisblad tot echt journalistieke producties. Fluiten doe ik 
minder lang: een jaar of dertien.  
 
Genoeg voor dit eerste voorwoord van mijn hand. Wat zeg ik: meer dan 
genoeg. Ik verklaar bij deze het nieuwe seizoen voor geopend. Verderop 
onder meer zoals jullie gewend zijn bijdragen van onze eigen ‘3JS’ 
(Johan, Jos en Jur). Maar ook een eerste column van …’De Lange’. 
Schroom niet, beste lezer, om ook eens wat in te sturen. Verandering van 
stof doet lezen, toch?  
                   
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
12e van elke maand. 

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

5611 TJ Eindhoven. 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Voorzitterspraatje 
 
Het seizoen 2015/2016 is weer begonnen. Als het goed is, heeft een groot 
deel van ons een welverdiende vakantie gehad en staan we weer voor een 
mooi seizoen bij COVS Eindhoven. De trainingen zijn inmiddels al weer 
vier weken onderweg en  de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. 
 
De seizoensopening was op vrijdag 27 augustus en met deze activiteit 
haakten we in op het technisch weekend, dat in januari voor het tweede 
jaar op rij werd gehouden. De opening stond in het teken van de nieuwe 
spelregels en de voorbereiding op een wedstrijd. Kortom: weer even 
scherp zetten van hoe moet je omgaan met diverse overtredingen enz.  Op 
het moment dat ik dit schrijf hadden we 22 aanmeldingen en daar zijn we 
trots op, want dit betekent dat onze leden waarderen wat wij organiseren. 
 
Ja, het was ook een zomer waarin wat wijzigingen zijn geweest in de 
spelregels. Denk aan buitenspelsituaties, enz.  
 
We hopen dat onze leden weer een mooi en leuk seizoen tegemoet gaan. 
En dat er leden zijn die aan het eind van het seizoen hun inspanning 
beloond zien met een promotie. De rapporteurs en coaches  van de 
landelijke lijst zijn weer bijgepraat in Zeist en als het goed is zijn ze 
geslaagd voor de spelregeltest. We mogen blij zijn dat van onze 
vereniging daar enkele mensen rondlopen. Dit is een goede zaak voor de 
ontwikkeling van onze club. 
 
Inmiddels is het kantoor van het KNVB-district  Zuid I verhuisd. Naar 
Eindhoven en dat betekent voor ons dat ze dichtbij zitten. 
 
Laten we er samen weer een fijn seizoen van maken en dat we dit als 
COVS Eindhoven aan het eind van de rit met een tevreden gevoel 
daadwerkelijk kunnen vaststellen. Ik zie jullie ook graag weer op de 
activiteiten van de COVS. Ten slotte: laat weten als er iets is, schroom 
niet en laat je horen. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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Vers gras tussen de regels 
 
Hoe zou het zijn met Anouk Hoogendijk? Enkele maanden geleden dook 
ze in alle media op. Als boegbeeld van  Nederlands beste voetbalvrouwen, 
die zich zo veel hadden voorgesteld van hun debuut op de eindronden van 
het wereldkampioenschap. Helaas, de oranje leeuwinnen bakten er weinig 
van. En Anouk nog minder. Althans, ze kreeg de kans niet het tegendeel te 
bewijzen van de inmiddels vertrokken bondscoach Roger Reijners.  

Stoorde hij zich aan het gedrag van het equivalent van hockeybabe Fatima 
Moreira de Melo (voor wie ik persoonlijk eerder warme gevoelens koester 
dan voor de Ajax-speelster, maar dat terzijde)? Ik kan het me nauwelijks 
voorstellen. Van Anouk vóór, tijdens en na het toernooi geen kwaad 
woord. En dat past ook niet haar, blijkt uit ‘Balverliefd’. Het boek ademt 
passie, posiviteit en puurheid. Zo praat ze open over haar sessies met een 
sportpsycholoog en neemt ze het op voor de scheidsrechter. Volgens 
Anouk hebben met name profvoetballers een voorbeeldfunctie. 
Misdragingen op het veld en zeuren tegen de arbiter? Daar maak je het 
alleen maar erger door. 

 
Balverliefd; word net zo zo goed als Anouk Hoogendijk 
Auteur: Vincent de Vries; uitgeverij: Lucht. ISBN: 978-94-9172-933-1. 
Prijs: 18,95 euro 
 

Ook het laatste nummer van Hard gras kon niet om het WK voor vrouwen 
heen. De redactie koos voor een international die het evenmin wist waar te 
maken: Vivian Miedema. Annemarie Postma sprak haar enkele keren en 
volgde de spits van Bayern München ook in Canada op de voet. De 
Drentse laat het liefst haar voeten spreken. Mensen die haar kennen weten 
dat ze wel degelijk kan genieten van de (vele) doelpunten die ze heeft 
gemaakt. Waarom ‘meisje Miedema’ nauwelijks een bal raakte? 
Blessures? Te veel druk? Misschien wordt ooit nog eens uit de doeken 
gedaan wat er allemaal mis is gegaan op het WK. 
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Luis Suárez is daarentegen geen onbeschreven blad. Toch komt Hard gras 
met een verhaal, van een Uruguyaans-Nederlandse schrijfster, dat van 
begin tot eind boeit. En waarin natuurlijk het destructieve gedrag van de 
huidige spits van Barcelona wordt beschreven. Je zou bijna denken dat het 
schoppen, bijten en theater maken in de genen van Uruguayaanse 
voetballers zit. Hoe anders is het te verklaren dat zo vaak spelers uit dit 
land over de schreef gaan. Laat dat een troost zijn voor Suárez, die als 
voetballer zo dodelijk kan zijn. 

In het gemoderniseerde voetbaltijdschrift voor lezers ook een lang artikel 
over Co Prins, bekend van Ajax, het Nederlands elftal en de oorlogsfilm 
‘Escape from victory’, waarin hij figureerde tussen mannen als Sylvester 
Stallone en Pelé. Het is goed, die aandacht voor Prins. Ik was bijna 
vergeten dat de voetbalnozem ook een jaar of drie voor Helmond Sport 
heeft gespeeld. Prins stierf in het harnas, aan hartproblemen tijdens een 
wedstrijd voor het Belgische FC Schilde. Het (inter)nationale voetbal 
verloor op slag een kleurrijk figuur. 

Hard gras; voetbaltijdschrift voor lezers.  Diverse auteurs. 
Uitgeverij: Ambo/Anthos; ISBN: 978-90-263-3049-0. Prijs: 8,95 euro. 
 
Hans Janssen 
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De wedstrijd waar ik was (10) 
 
Vrijdagmiddag. Theo Jansen uit Breda belt. Of ik zondag nog tijd heb om 
als waarnemer naar een wedstrijd in de reserve vierde klasse te gaan. 
Want de bezoekende partij, de koploper die bij winst kampioen is, had om 
een waarnemer gevraagd. Reden was dat dit elftal er niet gerust op was 
dat de wedstrijd volgens de regels zou verlopen. Op Facebook waren 
namelijk wat verontrustende berichten opgedoken waarin de concurrent 
van de titelkandidaat bier en geld had geboden aan de tegenstander van de 
koploper. En de lijstaanvoerder had al die berichten ‘onderschept’ en 
netjes ‘geknipt en geplakt’ aan de KNVB overhandigd. Kortom, mijn 
aanwezigheid was vereist. 
 
En zo toog ik op het fietske op een mooie, bijna zomerse lente 
zondagochtend naar een dorpje in de omgeving van Eindhoven. Het 
sportpark lag er nog stil en verlaten bij. Nog geen speler te bekennen. De 
kantine was al wel open, dus dan maar in m’n uppie een bakkie aan de bar 
doen. 
 
Langzaam stroomde de kantine vol en de titelkandidaat meldde zich ook. 
Inmiddels had ik al wat wantrouwende blikken mogen ontvangen. Tja, 
ook al ben je anoniem, dan nog heb je kennelijk iets van een ‘KNVB-pet’ 
op. Hoe dan ook, uiteindelijk kon de wedstrijd beginnen. 
 
Een wedstrijd in de reserve vierde klasse. Dat wel, maar dan wel met 
zeker 150 man langs de lijn. En die maakten er met spandoeken, toeters en 
luide aanmoedigingen een sfeervol geheel van. Alles ging in goede 
harmonie. Rivaliteit was er, maar zeker ook sportiviteit en die scoorde een 
vette 10. 
 
Dat gold ook voor beide elftallen. Die maakten er een leuke en bovenal 
sportieve wedstrijd van. De thuisclub gaf niets weg en er was absoluut 
niets van ‘omkoping’ waar te nemen. Ze deed simpelweg haar sportieve 
plicht. De bezoekers moesten dus vol aan de bak.  
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Ze deden dat met een inzet die van een aanstaande kampioen mocht 
worden verwacht. Hoewel het voor de rust nog redelijk in evenwicht was, 
stoomden de gasten na de rust door naar een verdiende, maar zeker niet 
gemakkelijk behaalde 2-4 overwinning. Kampioen dus en dus ook 
vuurwerk en champagne. 
 
Wat had ik genoten van deze wedstrijd. Een reclame voor het voetbal. 
Waarbij ik absoluut niet onvermeld mag laten de werkelijk fantastische 
arbitrage van de clubscheidsrechter van de gastheren. Hij zal best wel wat 
onder druk hebben gestaan, maar hij had de volle negentig minuten 
controle over de wedstrijd. Daarbij gesteund door redelijk goed vlaggende 
grensrechters. Maar de arbiter was de man die alles in goede banen leidde, 
respect hoog in het vaandel had staan en in belangrijke mate bijdroeg aan 
de sportieve sfeer. 
 
Na afloop liet ik mijn ‘anonimiteit’ maar voor wat het was. Ik maakte een 
praatje met beide voorzitters die, zo zeiden ze nu, wel dachten dat ik 
‘iemand van de KNVB’ was. Met wie ze overigens beiden zeer content 
waren. Nu was voor iedereen duidelijk dat de wedstrijd goed was verlopen 
en er helemaal geen sprake was van omkoping of wat dan ook. 
 
Voordat ik wegging, ben ik ook nog even naar de clubscheidsrechter 
gegaan. Die zat gezellig buiten in de zon te genieten van een biertje en een 
sigaret. Hij was zichtbaar blij en opgelucht toen ik hem bedankte voor zijn 
neutrale en bovenal uitstekende leiding. En zo toog ik weer op huis aan. 
Genietend van het mooie weer en vooral nog nagenietend van een 
bijzondere, sportieve kampioenswedstrijd. 
 
Met dit deel 10 van ‘De wedstrijd waar ik was’ komt een einde aan deze 
serie. Hopelijk was het lekker leesbaar voor jullie. Ik ga proberen 
inspiratie op te doen voor een nieuwe reeks verhalen.  
 
 
Jos Halmans 
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Guus Schettino? 
 
 
Als een schip zinkt, wordt geacht dat de eindverantwoordelijke als laatste 
van het schip gaat. Dit is vrij logisch want hij is verantwoordelijk voor het 
leven en welzijn van de passagiers en hij is hiervoor opgeleid. Nu is het 
voeren van een schip iets anders dan het leiden van een voetbalelftal. 
Maar bij beide gaat het om leiding geven en verantwoordelijkheid nemen 
voor je functie. Je hebt een functie aanvaard en neemt verantwoording 
voor de geleverde prestaties. Waarom ging Guus er dan vandoor? Gelooft 
hij niet meer in eigen kunnen? Zag de KNVB er geen heil meer in? Was 
hij sowieso toch al niet de beste keus? Had hij nog wel aansluiting bij de 
jeugdige spelers die een heel andere mentaliteit hebben als oudere 
generaties?  
 
Er is al genoeg gezegd en geschreven, maar toch: mijn mening is dat een 
kapitein op zijn schip blijft totdat de laatste passagier van boord is. Om in 
voetbaltermen te spreken: als de kwalificatie ten einde is. Waar is Guus 
dan bang voor? Is hij bang dat het niet halen van de eindronde van het EK 
niet goed past op zijn cv? Ik denk niet dat hij nog ergens aan begint of hij   
 
Een ander voordeel van niet-plaatsing is dat er dan weer een nieuwe 
commissie komt die de oorzaak moet onderzoeken. Ik opper dat deze 
commissie de naam ‘Een tikje breed Guus’ zou krijgen. Ik stel voor dat 
men begint met een nulmeting. Maar ik haak nu weer aan bij mijn visie op 
het huidige voetbal en ik weet niet of u hierop zit te wachten want 
tenslotte hebben we in Nederland zestien miljoen coaches dus u zult ook 
wel een mening hebben. 
 
Het jammere is dat als het Nederlands elftal het niet haalt dat Blind als 
coach beschadigd is en dat is niet wat hij verdient. Het zou dus mijns 
inziens beter zijn geweest wanneer Guus had laten zien dat hij een man 
was geweest. 
 
De Lange 
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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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De fluitpijp 
 
Waar rook  is, is vuur. Deze volkswijsheid slaat als een 
tang op een varken. Praatjes vullende gaatjes. Het 
betekent: er schuilt iets waars in praatjes. Dat is iets van 
de zelfbevestigende profeet. Hoewel de meeste 
praatjesmakers geen profeet zijn. Als ik roddelpraatjes 
rondbazuin over uw vrouw, dan mag u het tegendeel 
bewijzen. Vlam vattende praatjes. Daar helpt geen 
brandverzekering tegen. 
 
Een lange inleiding om het gezegde te weerleggen. Ik start mijn laptop op 
en krijg geen beeld, wel cirkelt er rook omhoog. Geen vuur. De stekker er 
op tijd uitgetrokken. Wat wel in rook is op gegaan, zijn mijn voor 
Arbitraal geschreven stukjes. Ik ben namelijk een dwangneuroot die bang 
is dat de schrijfpijp leegraakt. Bang dat mijn bloedinkt klontert. Ik heb het  
schrijftempo van een slak, die zijn huis op de rug draagt. Ooit zoek ik een 
half uur naar een zin, die maar niet komen wil. Dat is pas zingeving.  
 
Regelmatig ben ik aan de stukjes ongeveer twee dagen kwijt. Kun je 
dagen kwijt raken? De weg zeker. Mag ik daarom gekwetst zijn, dat ik als 
stukjesschrijver zelf moet betalen om Arbitraal in drukvorm te ontvangen, 
terwijl de adverteerders mijn rug mogen strelen? Onze vereniging kent 
een ridder en deze edelman heeft mij een paar boekjes van Arbitraal 
geschonken. Wat prefereert u: een vrouw van vlees en bloed om te lezen 
of een platte laptopversie zonder diepte?  
 
Geld boven cultuur. Dat weet ik maar al te goed van onze dansdochters. 
Als elfjarige had onze Rosa een figurantenrolletje bij het Nationaal Ballet. 
Wilde ze na de pauze bij haar ouders zitten, dan moest ze betalen voor een 
dure stoel. En nog steeds krijgen de ouders op haar Oostblokschool in Den 
Haag slechts een vrijkaartje bij de eindejaarsvoorstelling in een zaal van 
haar eigen school. Sinds 3 augustus loopt ze stage bij het Scapino Ballet. 
De stagevergoeding is lager dan haar kamerhuur. En werk volgend jaar? 
Nee, want cultuurbarbaar Halve Zool heeft als een seriemoordenaar 
gesneden in het danslichaam van de balletgezelschappen. Afgelopen jaar 
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heeft slechts één van de slechts drie afgestudeerde dansers werk 
gevonden. In de Verenigde Staten, omdat hij van zijn ouders dure audities 
mocht doen in het buitenland. Wil je een baan, dan moet je zelf een zak 
geld meebrengen. Ik denk, dat ik maar een bank ga overvallen en met dat 
geld een directeur van een balletschool omkoop. Bertolt Brecht zag 
moreel geen verschil tussen het oprichten en het beroven van een bank. Ik 
zie de bui al hangen.  
 
Onze dochter, volgend jaar afgestudeerd, vergelijkbaar met een 
voetbaltalent en miljonair als Memphis Depay, die geen baan kan vinden. 
Straks HEMA rookworst verkopen. Waar rook is, is… 
 
Hoe doen meesterklas scheidsrechters dit? Ik heb gezondigd tegen de 
onuitgesproken schrijfwet om je frustraties niet als een kwakkie op papier 
te storten. Gefrustreerd, dat mijn met bloed, zweet en tranen geschreven 
stukjes in rook zijn opgegaan. Hoewel ik nog niet boven mijn laptop heb 
gebloed. Al die uren voor niets geploeterd. Ik tik slechts met twee vingers 
en bijna elk woord corrigeer ik vanwege tikfouten.  
 
Transparantie. Een woord, waar ik een allergische niesbui van krijg. 
Gisteren een programma gezien, waaruit blijkt dat er individuen zijn, die 
miljoenen verdienen met belegd geld van pensioenfondsen, waarmee ook 
nog is gefraudeerd. En dan ook nog durven spreken van integriteit en 
transparantie. 
 
Transparantie, het afgrijselijke woord, dat ook Onze Bond graag in de 
mond neemt. Transparantie om aan te tonen, dat het er allemaal integer 
aan toe gaat? Transparant hangen de arbiters te waaien in de wind op de 
nummerlijsten. Wiskundige rekenmodellen, waarvan ik niets begrijp en 
ook niet wil begrijpen. We kunnen zien wie er gepromoveerd of 
gedegradeerd zijn of wie er zijn blijven hangen. 
 
In mijn groep kregen de arbiters slechts twee rapporten. Transparant zou 
zijn, wanneer Onze Bond zou zeggen dat willekeur, geluk of pech een 
grotere factor vormt dan fluitkunde. Je kunt immers twintig wedstrijden de 
sterren van de hemel gefloten hebben en twee zwak en daarbij ook nog  
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

eens een rapporteur krijgen, die het volgen belangrijker vindt dan goed 
leiding geven en je bent de fluitsigaar. Ingewikkelde rekenmodellen, 
terwijl de troefkaart Willekeur wordt gespeeld. 
 
Het toeval valt je toe. Ik krijg bericht om een rapporteurscursus te volgen. 
Nee, een opleiding tot boekhouder langs de lijn, die een groot deel van de 
wedstrijd vanwege al dat zinloos geschrijf mist, zie ik niet zitten. Een 
absurd systeem, waarin het goede fluiten niet wordt beloond, maar het 
voldoen aan de zinloze regeltjes van het rapportagesysteem.  
 
Hoewel scheidsrechterszaken in Zuid I wel het licht gezien heeft en 
beseft, dat de wijze van leiding geven van belang is, maar dat staat haaks 
op het systeem. Ik heb regelmatig ervaren, dat er tevredenheid is over het 
fluitspel, terwijl de rapporteur de prestatie ondermaats vindt. Wie moet ik 
geloven? Geloof in mezelf is het beste medicijn.  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

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

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

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

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  
 

 
 www.guldenberg.nl  
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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

www.autosmolders.nl  
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Transparantie en Onze Bond. Weet u hoeveel ontslagen er gevallen zijn 
bij de reorganisatie? Weet u wat een bondsmedewerker verdient? Weet u, 
hoeveel geld de miskoop van de directeur betaald voetbal sluwe boeren 
Guus in zijn boerenkiel geschoven heeft? Hoeveel banen kost dit ontslag? 
Zou de directeur zelf, als boetedoening, zijn salaris naar onderen hebben 
bijgesteld?  
 
We kregen in Zuid II bericht, dat de clubs voortaan voor oefenwedstrijden 
geen gebruik meer hoeven te maken van aanstellingen door de COVS. De 
adder komt boven het voetbalgras uit. Van mijn aansteller hoor ik, dat dit 
een bezuinigingsmaatregel is, want dan hoeft Onze Bond daar niet meer 
voor te betalen. Transparant?  
 
Ik lees, dat Merlijn Gerritsen teruggaat naar het amateurvoetbal. 
Verzachtende woorden, waarachter mogelijk teleurstelling schuilt. De 
finish van het betaalde voetbal in zicht. En dan worden teruggefloten door 
de jury. Vanuit mijn beperkte visie ga je daar niet vrolijk van fluiten, zoals 
ik, na mijn degradaties, niet fluitend over straat liep. Er is wel een 
wezenlijk verschil: ik heb niet aan het betaalde voetbal mogen ruiken. 
 
Ik heb nog wel vage fantasieën om aan de haal te gaan met de romantische 
song van Al Stewart, getiteld Merlin’s Time van het album 24 Carrots uit 
1980. Merlin, de magiër met zijn herdersfluit. Merlijn en ik zijn beiden op 
dezelfde dag jarig. Zeven dagen na de dijkdoorbraken in Zeeland, de 
watersnoodramp, braken bij mijn moeder de vliezen. Reïncarnatie van een 
verdronken zuinige, calvinistische Zeeuwse kleiboer? Watermanbroeders: 
een omen?  
 
Merlin’s Time is te beluisteren op Youtube. 
 
And I think of you now 
As a dream that I had long ago 
In a kingdom lost to time 
In the forest of evening 
The archer is bending a bow 
And I see you bring him bread and wine 
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Down the legions of years 
The invaders have taken this land 
And bent you to their will 
And the memories fade of the ancients 
And all that they had 
Though the magic lingers round you still 
 
Oh who would walk the stoney roads 
Of Merlin's time 
And keep the watch along the borderline 
And who would hear the legends passed 
In song and rhyme 
Upon the shepherd pipes of Merlin’s time 
 
 
 
Jur Wijsman 
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Ook dit jaar spelregelwedstrijd 
 
 
De spelregelwedstrijd van Arbitraal komt er weer aan. In de volgende 
editie van ons clubblad zal de eerste ronde worden gepubliceerd. Net als 
in voorgaande jaren zal de wedstrijd uit zes rondes van vijf vragen 
bestaan. Meedoen is eenvoudig: u/je mailt de antwoorden binnen drie 
weken na publicatie in Arbitraal naar: spelregels@covseindhoven.nl (dit is 
het mailadres van de spelregelcommissie). 
 
 
De spelregelcommissie verzamelt de antwoorden en ze houdt de scores 
bij. Na drie ronden wordt in Arbitraal een tussenstand gepubliceerd. Op de 
jaarlijkse feestavond, juni 2016 dus, zal de winnaar bekend worden 
gemaakt. 
 
In het kort: 

 6 ronden 
 5 meerkeuzevragen 
 1 goed antwoord per vraag 
 1 punt per goed beantwoorde vraag 

 
 
De vragen komen uit de spelregels, de interpretaties en de besluiten die de 
KNVB publiceert. Uiteraard tellen ook de meest recente 
spelregelwijzigingen mee. Over de uitslag kan worden gecorrespondeerd, 
maar dat wil niet zeggen dat u/je gelijk krijgt. De spelregelcommissie, die 
uitgesloten is van deelname, houdt het laatste woord. Kijk op de website 
om de vragen van vorig jaar en de afgelopen rondes te bekijken.  
 
Veel succes met uw deelname! 
 
 
De spelregelcommissie 
 
  

COVS Eindhoven
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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
. 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

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

COVS Eindhoven
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Vers gras 
 
Denkend aan Peijnenburg, zie ik eindeloze rijen peperkoek (*). Maar er is 
veel meer op deze wereld dan deze lekkernijen van een bepaalde fabriek 
in Geldrop dat ons doet denken aan die naam.  Jan Peijnenburg kan erover 
meepraten. De Eindhovenaar draagt al ruim tachtig jaar deze naam en hij 
heeft vanuit zijn professie, of beter: zijn roeping, geleerd dat er meer is 
tussen hemel en aarde dan de leek zou kunnen vermoeden.  
 
Peijnenburg is al decennia priester. Enkele jaren geleden werd hij 
landelijk nieuws. Het bisdom Den Bosch verbood hem nog langer voor te 
gaan in de katholieke kerk en zette (tijdelijk) een maandelijkse toelage 
stop, omdat Peijenburg al decennia samenwoont met een vrouw, Threes 
van Dijck. Dit botst namelijk met het celibaat; Peijenburgs inzet voor de 
gelovige medemens ten spijt. Deze polemiek gaan we hier niet verder 
oprakelen, onder meer, omdat Peijnenburg en het bisdom de plooien weer 
enigszins glad hebben gestreken. 
 
Maar, zo hoor en zie ik de lezer al denken, waarom schotel je ons dan dit 
stuk Peijenburg voor? Nou, dat zit zo. Priesters zijn ook mensen van vlees 
en bloed en ze kunnen dan ook dezelfde gevoelens, dezelfde voorkeuren, 
dezelfde hobby’s hebben als de doorsnee man, die zich níet tot het ambt 
van priester voelt aangetrokken. En waarom zou Jan Peijnenburg dan dus 
geen groot voetballiefhebber kunnen zijn? 
 
Zelfs ’zijn baas’ Rob Mutsaerts is gek van het spelletje: de bisschop is fan 
van PSV (zo gek kan en mag een mens zijn) en bij de amateurvoetbalclub 
in zijn woonplaats, RKSV Heeze, is hij zowel jeugdtrainer als 
scheidsrechter. Het kan verkeren.  
 
Maar hoe zit het dan met priester Peijnenburg? Welnu, hij was ooit de 
jongste speler en de laatste voorzitter van PEST. PEST? Ja, je leest het 
goed. PEST staat voor Priester En Sportman Tevens en was de naam van 
het voetbalelftal van het bisdom Den Bosch. 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
 

Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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Dat sport en religie heel goed samen kunnen gaan, bewijst Peijnenburg 
ook door bijgaand gedicht. Lees en laat de poëtische woorden aan het 
begin van dit seizoen tot je doordringen als een soort van blijde en vooral 
hoopvolle boodschap. 
 
 
 
Het eerste elftal 
 
Het voelde voor Piet, voor Jan en Jack en Tom 
en de hele selectie van het eerste elftal 
 
Als een transfer toen zij Jezus zagen opstijgen 
om coach te worden van het hemels schouwspel. 
 
Hoe moesten zij verder: niemand had de leiding 
De training viel uit en de kas was leeg. 
 
Het was op de zondag van de vijftigste dag 
na het vertrek van Jezus hun coach 
 
Dat zij in het clublokaal zonder enige motivatie 
bijeen zaten voor de degradatiewedstrijd. 
 
Plotseling voelden zijlicht in hun hoofd 
en het wedstrijdvuur laaide in hen op. 
 
Terwijl een hemelse supportersschare 
het stadion volzong met de internationale 
 
Stormden zij het veld op. Zij voelden de kracht van 
Jezus in hun benen en scoorden er op los. 
 
Toen wisten zij:‘Jezus coacht niet meer  
langs de lijn, maar in ons.’ 
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‘Hij is de geest van ons spel. 
Hij is het spel van onze geest.’ 
 
Zo won het eerste elftal                             
van Jezus de wereldcup. 

 
 
 
In de volgende Arbitraal in deze rubriek 
aandacht voor Peijnenburg en zijn relatie met 
…de gebroeders Willy en René van de 
Kerkhof. En wil je nu al meer over deze 
Eindhovense priester lezen: raadpleeg 
http://www.1001dagennachtgedachten.nl/ . 
 
(*): vrij naar ‘Herinnering aan Holland’. 

 
                                   Der Hänsel 
 

  
 
ACTIVITEITENAGENDA  
Seizoen 2015-2016 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Seniorenbijenkomst: 24 september, 13.30. 
Kaarten: elke eerste vrijdag van de maand (11 september (dus niet 4 
september, 2 oktober, 6 november en 4 december). 
Kerstbingo: 18 december. 
Technisch weekend COVS Eindhoven en   COVS Valkenswaard in ? 
Trainingen: elke dinsdag, van 19.15 tot 20.45 uur. 
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www.cateringheesterakker.nl 
T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 

 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
apparatuur alle merken 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND  
TOT 13.00 UUR 
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COVS-EINDHOVEN e.o. 
Bankrekening : NL36 INGB 0001 1373 76. 

 t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven e.o. 
Kamer v. Kooph. : nr. V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis ‘De Stip’ : Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 

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

Correspondentie-
adres, incl. ‘De Stip’ 

: Hazelaar 55, 5664 VG Geldrop. 

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

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

Elbersen BA 
Redactie en 
Website 

Hans Janssen (06-53157138), Hans Haine, Anton 
Bogers, Jeroen Quinten en Henk van Bekkum (BA) 

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

Rob Hutjens en Johan Suurd (BA)  
Commerciële 
commissie 

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

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

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

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

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

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

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

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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