
ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.



 4

 
 
 

 

ADMINISTRATIE~EN ADVIESBURO 
NOORD-BRABANT B.V. 

 
 De specialist op het gebied van: 

 Financiële administraties 
 Loonadministraties 
 Automatiseringsadviezen 
 Jaarstukken 
 Belastingadviezen 
 Online boekhouden via het webportaal ANB/Entry 

 
 

 Voor meer info kun u terecht bij Henk van Bekkum 
 
 

 of       met 040-250 45 55 
 

 of       met email@anb.nl 
 

 
 

ANB meer kwaliteit voor hetzelfde geld! 
 
Beemdstraat 25, 5653 MA EINDHOVEN 
 
Telefoon 040 – 250 45 55,  Fax 040 – 250 45 44 
 
Website: www.anb.nl 

  



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42e JAARGANG, NUMMER 6 – 2017 
 

    
       
 
          Opschonen maar 
 
                Een eindje verderop in mijn buurt staat een tent. Zo’n 
                witte partytent. Je kent ze wel. Het is er druk. Er lopen  
                veel mensen, maar er rijdt ook een vuilniswagen. “Het 
                is onze opschoondag”, zegt een verkeersregelaarster. 
                O vandaar. “Die houden we jaarlijks.” 
  
                Jaarlijks? Ik doe dat minstens zes keer per jaar. Niet om  
                mijn straatje schoon te vegen, wel om de kopij weg te 
                werken die ik ook deze zomer al dan niet spontaan  
                ontving. Het resultaat ligt voor u. 
 
                De samenstelling heeft me weer plezier gedaan: een 
                gevarieerd aanbod, waaronder een luchtige bijdrage 
                van Jur (één van onze spreekwoordelijke vlaggendragers), 
                een leerzaam stuk van die andere Hans en mooie 
                hoopgevende woorden van Jos. 
 
                Kortom, voldoende leesvoer. 
 
                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 Europees kampioenschap 
   voor vrouwen ligt achter ons   
   en met het Nederlands elftal  
   in eigen land als winnaar had  
   dit toernooi niet mooier  
   kunnen eindigen. Laten we  
   hopen dat dit voor het  
   meisjes- en damesvoetbal tot 
   meer aanwas leidt, maar ik 
   zou het ook prettig vinden dat 
   er eveneens meer vrouwelijke 
   scheidsrechters komen. Ook 
   de arbitrage was goed. Wij waren overigens  
   vertegenwoordigd door ASR Nicolet Bakker. 
 
    Inmiddels is het seizoen 2017/2018 alweer begonnen. Als    
    het goed is, heeft een groot deel van ons een welverdiende  
    vakantie gehad en zijn we begonnen aan een mooi seizoen      
    bij COVS Eindhoven. De trainingen zijn inmiddels een paar  
    weken onderweg. Gelukkig konden we tweemaal terecht bij  
    Unitas ’59 en daar waren we heel blij mee. De eerste beelden  
    op Facebook van de trainingen dit seizoen gaven  een leuke   
    indruk en lieten zien dat er weer met veel plezier is      
    afgetrapt. Een aantal van onze leden heeft zelfs al  
    wedstrijden geleid.  
 
    En wie weet al ervaring opgedaan met de nieuwste  
    spelregelwijzigingen. Maar, wees eens eerlijk: wie heeft die  
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al tot zich genomen? Laat het niet op je af komen, beste mensen,  wees 
voorbereid op jouw wedstrijden en laat je niet verrassen. Er zijn wel 
degelijk weer grote wijzigingen doorgevoerd, die uiteraard voor iedereen 
van belang zijn en op veel zaken van toepassing zijn. Denk aan de 
wisselspelers, de teamofficials , buitenspel, voor welke overtredingen in 
het strafschopgebied geel, rood en/of strafschop geldt, etc. Anton Bogers 
heeft dit laatste uiteengezet op onze site (www.covseindhoven.nl),  
neem er rekenschap van.   
 
Binnenkort gaan we dieper in op die spelregels. Op 12 september om 
precies te zijn. Na de training hopen we met tekst en beeld meer 
duidelijkheid te scheppen. Maar eerst is er op die avond de reguliere 
training. We hopen die avond  vele leden te zien en te horen! 
 
Ook de SOIII voor de nieuwe KNVB-scheidsrechters heeft de nodige 
wijzigingen onderaan, het komt nog dichter bij de groep. Ook de 
vereniging scheidsrechter opleiding kent wat veranderingen. Ik vind 
het een goede ontwikkeling van de KNVB. 
 
Nog meer nieuwe ontwikkelingen? De nieuwe spelvormen voor onze 
jonge voetballers bijvoorbeeld. Die gaan geleid worden door 
clubmensen met goede wil. Wie hiervoor de opleiding wil volgen, kan 
op twee avonden kennis opdoen. Verder vooral veel wedstrijden fluiten 
bij de club. Niet meer als scheidsrechter, maar als spelleider. En niet op 
het veld, maar langs de zijkant zonder te veel spelregels en in te grijpen. 
Dat allemaal onder het motto: ‘de jeugd lekker laten voetballen.’ Net 
als velen zijn we benieuwd hoe deze methode uitpakt. 
 
De rapporteurs, scheidsrechters en coaches  van de tweede en derde 
divisie zijn weer bijgepraat in Zeist en, als het goed  
                                                          Lees verder op pagina 5. 
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is, geslaagd voor de spelregeltoets. We mogen blij zijn dat  enkele 
mensen van onze vereniging hierbij vertegenwoordigd waren. De basis is 
dus gelegd voor weer een nieuw seizoen waarin we hopen dat onze 
leden een mooi en leuk jaar tegemoet gaan. Ook als je niet 
gepromoveerd bent of een treetje lager moet fluiten:  blijf voor jouw 
plezier gaan. Wie weet word je aan het eind van het seizoen wel voor je 
inspanningen beloond met promotie.  
 
Binnenkort staan ook weer de themabijeenkomsten op de rol of mogelijk 
zijn die al geweest voor de scheidsrechters, rapporteurs en begeleiders  
in het district. We hopen dat iedereen weer een voldoende haalt voor 
zijn spelregels. Die onder de knie hebben is echt nodig: wees je bewust 
van het feit dat je hier heel veel mee kunt verdienen. Overtuigend je 
beslissing nemen komt je persoonlijkheid ten goede. 
 
Ik zie jullie ook graag weer op de activiteiten van de COVS. 
 
Iedereen een heel mooi seizoen en laat weten als er iets is, schroom niet 
om dan wat van je te laten horen. Of mail naar info@covseindhoven.nl 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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Mededelingen van het bestuur 
  
Seizoenskaarten PSV en kaarten FC Eindhoven 
 
De afgelopen jaren heeft COVS Eindhoven de beschikking gehad over 
een aantal seizoenskaarten van PSV. Helaas is deze regeling met ingang 
van dit seizoen beëindigd. Dit is het gevolg van fiscale wet- en 
regelgeving, waardoor de door PSV toegepaste regeling niet meer van 
toepassing kan zijn. Wet- en Regelgeving van de Belastingdienst 
waarvan ze zelf terecht zegt dat ze het er niet leuker op maakt. 
 
Om dezelfde reden is het ook niet meer mogelijk om gratis kaarten op 
aanvraag bij FC Eindhoven te krijgen als lid van COVS Eindhoven. 
Uiteraard vinden wij dit jammer en hebben we geprobeerd om op een 
andere manier voordeel te kunnen krijgen bij beide verenigingen. Tot 
op heden is dit niet gelukt, maar mogelijk dat er nog wel een actie bij 
bepaalde wedstrijden zal zijn waarvan COVS-leden  kunnen profiteren. 
  
Verder willen we Eric Oosterom bedanken voor het beheer van de 
seizoenkaarten de afgelopen jaren, deze waren bij hem in goede 
handen! 
  
Week van de Scheidsrechter 
 
Van zaterdag 7 tot en met 14 oktober is er weer een Week van de 
Scheidsrechter. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) is bezig 
met verschillende activiteiten. Meer info later op onze site.  
 
Spelregelwedstrijd 
 
Over agenda gesproken: de eerste ronde van ‘onze’ spelregelwedstrijd 
verschijnt in nummer 7 van Arbitraal en tegen die tijd ook digitaal. 
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De wedstrijd waar ik was (29) 
 
Een paar weken terug was ik wat aan het mijmeren over het nieuwe 
seizoen. Mooi woord trouwens, mijmeren. Het heeft iets mystieks. Je 
kan ook zeggen ‘nadenken over’ of ‘een voorbeschouwing’, maar dat 
klinkt zo gewoontjes. Nee, mijmeren dus. Dan zie je als het ware iemand 
voor je die ’s avonds, in gedachten verzonken op de bank met een goed 
glas wijn, eens even alles overdenkt. Zo ook ik, al was het niet ’s avonds 
met een glas wijn, maar ’s morgens in alle vroegte met een bord en 
boterham op schoot en een kop koffie erbij. Maar goed, zo mijmerde ik 
vervolgens terug in de tijd, want enige nostalgie is mij niet vreemd. 
 
Trouwens, hoeveel ‘seizoens-openings-mijmeringen’ zou ik onderhand  
al niet hebben gehad? Een stuk of 55 denk ik toch wel. Toegegeven, in 
mijn jonge jaren als pupil bij RKSV Woensel zal ik er nog niet zo over 
hebben nagedacht wat het dit seizoen allemaal weer zou worden. De 
eerste jaren was ik volgens mij al lang blij als er voetbalschoenen 
konden worden gekocht. Want begin jaren zestig was de welvaart 
weliswaar in opkomst, makkelijk was het nog lang niet altijd en geld 
voor voetbal moest echt bij elkaar worden gespaard. Maar in later  
jaren gingen de gedachten, ik was toen nog te jong om te mijmeren,  
vast en zeker en vol verwachting weer uit naar het nieuwe seizoen. 
 
Zo mijmerde ik dus over ooit een seizoenstart toen ik met het eerste 
elftal van RKSV Woensel, toen uitkomend in de tweede klasse en dat 
was destijds het op één na hoogste amateurniveau, de openingswed- 
strijd tegen een geduchte opponent in de buurt van Den Bosch mocht 
spelen. Het was de return van één van de laatste wedstrijden van het 
seizoen ervoor. Bij Woensel ging het er allemaal niet zo lekker aan toe. 
Het Eindhovens Dagblad kopte dat het ‘zeer onvriendelijk’ was. Nou,  
                                                        Lees verder op pagina 9. 
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   Specialist op het gebied van: 

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

 
   Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                        
   leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de  
   trainingsavonden. 
   (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
 
   Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer  
   te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies per maand. 
   (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
   inboedel, opstal enz.) 
 
   Voor meer informatie kunt u terecht bij William Daverveld,   
   in bezit van volledige vergunningen voor pensioenadvies:  
   040-2427429 – 0636104698 en 
 
    w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 
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dat was een understatement. Het liep namelijk volledig uit de klauwen. 
Wat was het geval? 
 
Woensel wilde de wedstrijd graag een paar dagen uitstellen, omdat een 
deel van het eerste elftal in Duitsland verbleef om deel te nemen aan een 
internationaal toernooi. Wetende dat Woensels tegenstander voor de 
titel ging en bij medewerking ongetwijfeld een makkelijke dinsdagavond 
zou hebben, ging Woensel er dan ook van uit dat het verplaatsen van de 
wedstrijd geen probleem zou hoeven te zijn. Echter, in het vijandelijke 
kamp dacht men kennelijk dat men bij een verzwakt Woensel wel even 
de punten zou kunnen ophalen om zodoende een belangrijke stap 
richting kampioenschap te kunnen zetten. Welnu, dat liep anders. 
Woensel was getergd en bezorgde de gasten een zeer onplezierige 
zondagmiddag met een 2-2 eindstand, met vechtende spelers en 
toeschouwers en met uiteindelijk een inderhaast opgetrommelde politie 
om de boel te sussen. En de bezoekers werden geen kampioen. 
 
Zo stonden er die openingszondag bij de uitwedstrijd een dikke duizend 
man langs de lijn en die wilden maar één ding. Wraak en niet te weinig 
ook. Het werd één van de gewelddadigste wedstrijden waar ik ooit bij 
was betrokken. Overal waren er opstootjes, ook buiten de lijnen. 
Geregeld zagen we dat er op de tribune werd geknokt, wat voor de 
spelers binnen de lijnen weer meer olie op het vuur was. Er werd 
geschopt, geslagen, gedreigd en bedreigd. Uiteindelijk kwam de politie 
eraan te pas, maar die had gelet op de locatie kennelijk niet de behoefte 
om echt in te grijpen. Met enig machtsvertoon werden de vechtende 
kampen uit elkaar gehouden. Uiteindelijk dachten we na 90 minuten en 
een 1-1 eindstand veilig de kleedkamer op te kunnen zoeken, maar de 
politie dirigeerde ons direct van het veld naar de spelersbus. Daar lagen 
al onze kleren - allemaal op een grote hoop - en kregen we het verzoek 
om maar snel terug naar Eindhoven te gaan, dan moesten we daar maar  
                                                            Lees verder op pagina 10. 
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douchen. Amper bekomen van de schrik en de emotie, werden we onder 
politiebegeleiding naar de snelweg geleid en vervolgens kon het richting 
Woensel. Wát een dag! 
 
Tja, zo ging dat toen, zo medio jaren zeventig. Overigens, de 
tegenstander werd dat seizoen kampioen en promoveerde naar de 
eerste klasse. En de return in Eindhoven verliep zeer sportief en zonder 
enige wanklank. Dat is ook wat ik voor dit seizoen hoop. Dat het een 
mooi, sportief en succesvol seizoen mag worden, zonder wanklanken of 
vervelende incidenten. Geniet ervan en ga ervoor! 
 
Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels  
 
Hij is populair bij scholieren van het middelbaar onderwijs, heeft ook 
verstand van koken en is nu van plan om met een robot tot een literair 
meesterwerk te komen. Ronald Giphart, niet vies van wat aandacht, 
heeft weer eens iets creatiefs bedacht. Het is de bedoeling dat de 
schrijver en de robot op elkaar gaan reageren.  
 
Giphart heeft al ervaring opgedaan met co-auteurschap, maar dat was 
met een mens, met een andere, levensechte schrijver: de Tilburgse 
Amsterdammer Raymond van de Klundert, ofwel Kluun. Ze bewezen met 
‘Het eeuwige gezeik’ dat zo’n een-tweetje  tot een boeiend resultaat kan 
leiden. 
 
Het is gewoon nooit goed he. Altijd weer valt er wel iets te mekkeren als 
het over Oranje gaat. Hoeveel bondscoaches heeft Nederland eigenlijk? 
Te veel om op te noemen, zou je denken, want iedereen heeft wel een 
mening over onze jongens. Hoe ze moe(s)ten spelen, wie wel of niet 
geselecteerd moe(s)t worden en uiteraard wie er voor de groep moe(s)t 
staan. En wie vooral niet.  
 
Dat gejammer en gezeur is van alle tijden, zo concluderen Giphart en 
Kluun. Hun cocktail is een uitermate originele samenvatting van de 
verrichtingen van het Nederlands elftal door de jaren heen. Zelfs tijdens 
de toernooien dat het sportief naar wens verliep, werd er gemopperd en 
in het boek wordt er met alle plezier en leedvermaak de nadruk op 
gelegd.  
 
Het gelegenheidsauteursduo beschrijft de nationale voetbalgeschiedenis 
met een enorme portie humor, ironie, zelfspot en meligheid. Soms slaan 
ze door en vragen ze de lezer om vergeving voor de zoveelste grap of 
                                               Lees verder op pagina 12. 
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foute opmerking. De schrijvers deinzen er niet voor terug om geregeld 
terug te grijpen op de Tweede Wereldoorlog, die in hun ogen heeft 
geduurd van 1940 tot 1988 (inderdaad het enige jaar waarin ‘we’ 
kampioen  werden en PSV de ‘cup met de grote oren ‘ won). Ze wijzen 
ook op een aantal penaltydrama’s. Gemiste strafschoppen zijn immers 
net als de (interne) controverses tussen Ajax en Feyenoord enerzijds en 
PSV en andere clubs anderzijds, het geëmmer over premies, incidenten 
rondom internationals in of buiten zwembaden en ruw spel 
onlosmakelijk verbonden aan Oranje.  
 
‘Gip’ en Kluun hebben makkelijk praten, maar ik denk dat veel lezers zich 
in hun bij vlagen aangedikte visie zullen herkennen. Helaas was het 
pijnlijk genoeg te vaak net niet voor het Nederlands elftal. Om diverse 
redenen. 
 
Er is echter hoop: Giphart en Kluun hebben beslag gelegd op een soort 
van memoires van Bert van Oostveen, inderdaad de oud-directeur van de 
KNVB. Hieruit blijkt dat de nederlaag in het WK-kwalificatieduel met 
Bulgarije en het hieropvolgende ontslag van bondscoach Danny Blind 
onderdeel vormden van een vooropgezet plan. Van een briljant plan 
zelfs, want het gaat ertoe leiden dat Nederland in 2022 in Qatar 
wereldgoud pakt. Ja echt. Beweren althans de schrijvers, die het ondanks 
hun afwijkende clubvoorkeur (waar Giphart Feyenoord aanhangt, is 
Kluun een uitgesproken Ajax-fan),  samen gelukt is een aanstekelijk boek 
te schrijven. Maar ook hierover zal wel gezeik komen. 
 
Het eeuwige gezeik 
Ronald Giphart & Kluun 
Uitgeverij: Overamstel uitgevers 
ISBN: 978-90-488-3617-8 
Prijs: 19,99 euro 
   
Hans Janssen 

COVS Eindhoven
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 Sportblessures 
 
  Lopen 
 
  Als er één persoon in een wedstrijd veel loopt, dan is het wel de        
  scheidsrechter. Lopen kunnen we allemaal. Dat hebben we als jong  
  kind  geleerd. Als actieve sporter wordt van het lopen, hardlopen  
  gemaakt. Op zich levert dat nog steeds geen problemen op, maar dan 
  komt het.  
 
  Er worden meer dan normale inspanningen gevraagd bij hardlopen  
  dan bij wandelen. Deze inspanningen mogen in ieder geval niet leiden    
  tot blessures. Door een natuurlijke manier van bewegen kunnen we 
  aan sport doen. Onderstaand stukje maakt u een beetje wegwijs in      
  lopen en blessures. 
 
  De meeste blessures worden veroorzaakt door:   
  * Een onjuiste opbouw van de conditie. 
  Hier kunnen we wat aan doen, zoals door een regelmatige deelname  
  aan de training. Bouw het langzaam op, ga niet al te snel van stapel. 
 
  * Een inefficiënte/verkeerde looptechniek. 
  A. Loopstijl. 
  B. Looptechniek. 
 
  Ad A) Loopstijl heeft iedereen. Die wordt bij uitstek bepaald door de  
  lichaamsopbouw en de souplesse die iemand heeft. De verhouding  
  van armen en romp bijvoorbeeld. Aan de loopstijl is in wezen niets te  
  veranderen. 
 
                                                                Lees verder op pagina 14. 
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Ad B) De looptechniek kan wel verbeterd worden. Let maar eens op 
uzelf of om u heen, naar anderen. Of er nu gewandeld wordt, in looppas 
of hard gelopen: de bewegingen van armen, romp en benen beïnvloeden 
elkaar. Hoe vreemd het u ook in de oren kan klinken, maar een verkeerde 
inzet van de knie bij het lopen, kan de oorzaak zijn van een liesblessure. 
 
Lichaamshouding 
 
Bij het lopen moeten we er op letten, dat de romp zoveel mogelijk 
rechtop is. Zorg voor een grote beweeglijkheid van de romp en zorg voor 
sterke buik- en rugspieren. De armbewegingen moeten los en soepel zijn. 
Let altijd op de elleboog, die moet niet naar buiten zwaaien, maar langs 
de romp heen en weer worden bewogen, in de richting van het lopen. 
 
Er bestaat een verhouding tussen de armbeweging en een koppeling met 
de beenbeweging. Probeert u maar eens heel bewust met de armen 
hetzelfde tempo aan te houden als u met de benen doet. U zult verbaasd 
zijn als u nu het tempo van de armbeweging opvoert: de benen moeten 
mee! 
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De beenbeweging is weer in diverse onderdelen uit te splitsen. Met het 
opheffen van de knie, dient de knieschijf in dezelfde richting te gaan als 
de voeten, niet naar binnen of naar buiten te zwaaien. De voeten dienen 
in een zo recht mogelijke lijn gezet te worden. Ook hier geldt dat ze niet 
naar binnen of naar buiten gezet moeten worden. Vrijwel iedereen doet 
dit wel. Gaat de beweging echter te ver door, dan kan dat door onder 
meer goed schoeisel voorkomen worden. 
 
De gewrichten in de voet en vooral de enkel dienen soepel te zijn. 
Behalve de gewrichten, moeten de spieren en pezen in goede conditie 
zijn. Op vrijwel elke training wordt er aandacht aan geschonken. Diverse 
oefeningen kunnen thuis ook gedaan worden; de rekoefeningen zijn 
hiervoor erg geschikt. Wat veel mensen vergeten, is dat bij een 
inspanning ook een ontspanning hoort. Degene, die veel interesse 
hebben in de meer gedetailleerde techniek van het lopen en dan zeker 
de vier fases van het lopen, kan ik verwijzen naar de verschillende 
boeken die hierover te koop zijn. Of informeer eens bij één van onze 
trainers. Veel sportplezier toegewenst en, als het effe kan, blessurevrij. 
 
Hans Haine 
 
********************************************************** 
 
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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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 
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 Fly 
In a dream so high 
Feel so alive                                                 
The world is like a jewel in your eyes 
One life 
Feel it 
 

Het vlaggenschip 
 
Dag Natascha, 
  
Je hebt me vannacht uit de slaap gehouden. En dat is een zegen. Ik 
bladerde door het Brabants Dagblad (BD) en op het netvlies van mijn 
half geloken oog stond plotseling het beeld haarscherp van een stelletje 
langs de lijn. Niet erlangs, maar erin, het veld van vlagvertoon. Met een 
glimlach priemt de vlag in de lucht. De vlag als richtingwijzer. Je  
bevestigt mijn vrouwvisie, dat de vrouw de motor is die de man laat 
starten: “Die winnersmentaliteit heeft hij van mij.”  
  
http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/papa-en-mama-zijn-grensrechter-br-
wie-past-er-op-de-kinderen~afe5cb25/ 
 
https://twitter.com/WterAvest/status/877767690307354624 
 
https://twitter.com/RoyGeers/status/875960342488199168 
 
Je gelovige Thomas, de man in het zwart, jij geeft er kleur aan. Bloeiende 
deerne in het fuchsiaroze met een bordeauxrode afdronk. Laat ik als 
cynische oude bok je maar niet wijs maken dat dromen bedrog zijn. 
Leven, alsof dit een leugen is. De redacteur gaat los op de blonde struise  
                                                                    Lees verder op pagina 18. 
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 vrouw.  En dan die zinnige lippen. Hij noemt je nog net geen fluitvogel,   
 familie van de paradijsvogel. Het zou nog mooier geweest zijn, 
 wanneer hij geschreven had aan de Groote Wielwaallaan: “Kom mee 
 naar buiten allemaal om het dudeljoogefluit te horen.”  
  
 Je bent een ware wijsvrouw: “De bal is in of uit. Niks ertussen.” Daar    
 weet Thomas zeker en vast alles van. Van die kogel die je Thomas naar 
 zijn hoofd slingert, daar wil je wel van glunderen.  
 
 Ik ben een echte blauwwitter, een fanatieke FC Eindhoven-supporter. 
 Het gras in het Jan Louwers Stadion is voor mij heiliger dan dat van het  
 Wembley Stadium in Londen. Wanneer mijn blauwwitte helden op  
 zondagmiddag spelen, dan leg ik zowaar mijn fluitkunsten af. Je collega  
 dacht die Wijsman zal ik hebben en stuurde me op een zondag om 
 12.00 uur naar de vrouwtjes van DAW. Ongewild zette ze me op  
 scherp. Als verkeershufter racete ik als Jos Verstappen naar de  
 Aalsterweg om toch nog 25 minuten te laat mijn helden niet te zien  
 scoren tegen de Bossche bollen. Een lange uitweiding om je Thomas te    
 waarschuwen voor hooligan Wijsman. Wee, als hij waagt om mijn 
 helden een oor aan te vlaggen, dan kan de zon een eitje op zijn  
 hoofddeksel bakken.  
 
 En mocht hij een schelle stem na een miskleun horen krijsen, dan zal ik 
 niet schromen om naar je manlief te schreeuwen: “He, Thomas, je mag  
 weleens krijten om die keu op scherp te zetten, eikel.” Van je collega’s     
 moet je het hebben. Dat doet me denken aan een oud KNVB-docent,  
 die zelf een aarsdeugniet was: “Er is geen scheidsrechter te   
 vertrouwen.” 
  
 Heerlijk, Natascha, je opmerking dat je als vrouw opvalt, waar je ook    
 aantreedt. De man is vies…vies, ik ga ervan stotteren, de man is  
 viesueel. Je blaakt van zelfvertrouwen en daarmee gaat de vlag in top.  
 Vakmanschap is meesterschap. Wat een kwaliteit om ze na een paar  
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 minuten al in je achterzak te hebben zitten. Ik zie ze al zitten en mocht 
 er een eruit willen springen, dan kun je hem snel even een vlaggentik  
 geven.  
  
 Bewonderenswaardig, fluitstel Thomas en Natascha, dat jullie zo veel  
 plezier ontlenen om als steunpilaren te fungeren voor de arbiter. In mijn   
 tijd was vlaggen een verplicht nummer. Ik hou meer van de fluit en  
 verbeet manmoedig mijn teleurstelling, wanneer ik aan de vlagbeurt  
 was. Ik voelde me een lullig aanhangsel van de scheids. In mijn verplicht  
 vlagtijdperk werd de vlaggenist ook minder serieus genomen om met  
 Leo Horn te spreken: “Jullie vlaggen, wanneer ik fluit.” Ook het publiek 
 vond de grensjager dikwijls een lachwekkend figuur. Ik herinner me nog  
 een supporter die riep naar de grens, die bij een uittrap van de doelman  
 op de zestien meterlijn stond om na de uittrap te sprinten naar de  
 positie van de voorlaatste verdediger: “En nu wegwezen.” De supporters  
 bulderden van het lachen, omdat de grens gehoor gaf aan de oproep van  
 de supporter. Bewonderenswaardig vanwege jullie geestdrift. 
  
 Ik wens jullie als peper- en zoutvlagstel een lang leven langs de lijn toe.     
 Wellicht de droom om in dier voege op Wembley te mogen acteren. 
   
 Met zonnige groet uit de Rijpel. 
  
 Bovenstaand stuk (kleine correcties toegepast) heb ik gemaild aan onze  
 Natascha Krijt. Zij is tevens werkzaam in de spelonken van het Philips    
 Stadion, waar ik alleen kom als mijn blauwwitten de Lichtstadderby  
 spelen.  Zij heeft binnen de KNVB de portefeuille scheidsrechterszaken  
 en stelt de scheidsen en assistenten in het zuiden aan.  Zoals u gelezen  
 heeft steekt zij met hartstocht de vlag uit en acteert achter de zijlijn in  
 de hoofdklasse. Met echtgenoot Thomas vaart ze onder één vlag. Hij is  
 gepromoveerd naar de Jupliek. U hebt begrepen dat ik het rauwe ei in  
                                                                 Lees verder op pagina 21. 
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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         
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Scheidsrechterspakken 
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Accessoires 
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Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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mijn hand meeneem, wanneer ik mijn helden ga aanmoedigen.  
 
Natascha kwam op mijn spoor, nadat ik mij als reservist voor een 
basisschool-voetbaltoernooi aangemeld had. Ze gaf me de sporen: ”Je 
helpt me als collega-Helmonder toch wel uit de brand? Ik ben er geboren 
en getogen.” Vanzelfsprekend gaf ik er gehoor aan. Bovendien weet ik, 
dankzij de cursus brandpreventie, de straal wel op de brandhaard te 
richten: om van onderuit het vuurtje te blussen. Ik kon het niet laten om, 
een zwak van mij, een naamgrapje uit te venten: “Dan sta je bij mij in het 
krijt.” Het siert haar, dat ik even later een aanstelling bij Jong Vitesse in 
Arnhem kreeg. Op Papendal, vlakbij het woonadres van onze dochter 
Fleur, die bij Introdans stage loopt. Helaas moest ik me ondankbaar 
tonen.  U begrijpt dat ik er vrolijk van word, dat er bij scheidsrechters-
zaken een vrouw zit die niet alleen een saaie regeltjesmanager is met een 
persoonlijkheid van een dooie mus.  Ongetwijfeld dekt de vlag haar 
lading. 
 
 Onze Natascha lijkt me geen type om de vlag te strijken, behalve dan   
 voor de dag van de wedstrijd. Het fluitstel is ambitieus en straalt op alle      
                                                           Lees verder op pagina 22.
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 fronten professionaliteit uit. Het fluitstel laat niets aan het toeval over.    
 Zelfs wordt er gewerkt aan rompstabiliteit om snel van het ene been  
 naar het andere te anticiperen.  De kleren maken de man, maar ook de  
 vrouw. Het fluitstel bezit gezamenlijk 52 setjes. Dan mag je wel een  
 grote trolley meenemen. Dat staat in schril contrast met mijn armoedig  
 stelletje, waarvan er ooit één tot de draad versleten was, dat zelfs een  
 vermoeiende rapporteur in het skunne Limbabwe er een vuiltje van in  
 de ogen kreeg. En bij mijn collega Koekoek, die niet blij was met mijn  
 bedankje, dank je de koekoek, kocht ik blindelings een vaal geel geblokt  
 setje, waarna bij het betreden van het veld Jurgen Streppel vroeg, of ik  
 mijn pyjama nog aan had. In Duitsland werd ons triootje indertijd ‘die  
 bunten Hühner’ genoemd. Mijn zuinigheid loopt in pas met die van 
 onze bond, die geen pro ‘deo voor de EO (met dank aan Hans Sanders  
 van Bots)-setjes schenkt. BD-redacteur Theo van de Zande had er een 
smeuïg interview van gemaakt. Zou hij stiekem verliefd op het stelletje 
geworden zijn? Hij  gaat los: “Scherp stelletje bij wie de zinnen beginnen 
op de lippen van de een en soepeltjes eindigen op die van de ander.”  
Een gevat einde: “Dochter Rowen is cheerleader. Toch iets met 
vlaggetjes.” 
 
 Jur Wijsman 
 
 Engelse tekst van Danny Cavanagh van de broeder- en zusterband  
 Anathema. Het vierde couplet uit de song Summernight Horizon van  
 het album ‘We’re here because we’re here’ uit 2010. 
 
 ********************************************************* 

 Spelregelwedstrijd 2017-‘18 
 
Opgaven nieuwste Spelregelwedstrijd gemist? Klopt, die staan in 
Arbitraal nummer 7. Komt goed. Wedstrijdspanning opbouwen heet dat. 
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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2017-‘18 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 1 en 8 
september, 3 november en 1 december. 
 
Technische avond (training en spelregeluitleg): 12 september. 
 
Excursie Abdij Koningshoeven Berkel-Enschot: 26 oktober, 14.00 uur. 
 
Kerstbingo: 15 december, 20.00 uur. 
 
Technisch weekend: 12, 13 en 14 januari 2018. 
 
Algemene Jaarvergadering: 19 maart2018, 20.00 uur. 
 
Paasbingo: 23 maart 2018, 20.00 uur. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni 2018. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni 2018. 
 
Feestavond: 23 juni 2018, 20.00 uur. 
COVS Eindhoven
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter           Johan Suurd   06 - 222 27 883   
Secretaris      Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid      Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers 
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                                   Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal    Hans Janssen, 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
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Watertoren
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Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool
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Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
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Venemanln 5
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Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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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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