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 43e JAARGANG, NUMMER 6 - JULI 2018 

 In de war of niet, 
 we zijn weer begonnen! 

 De eerste blaadjes zijn weken geleden al van de bomen 
 gevallen. En dan moet de herfst nog beginnen. Was het 
 klimaat in de war? Hoe dan ook, de hoogste tijd dus om 
 de draad op te pakken en jullie, waarde lezers, een 
 kersvers Arbitraal voor te schotelen. 

 Ik ben blij met de persoonlijke nabeschouwing van het 
 WK voetbal. In het artikel wordt onder meer verwezen  
 naar de VAR, de nieuwe regeling waarvan menigeen al in 
 de war is geraakt. Van scheids tot toeschouwer, van de 
 bemanning in de cockpit tot speler en journalist.  

 Uiteraard ontbreken de vaste rubrieken niet en ik mag zelfs 
 een nieuwkomer begroeten. Lees ook de mededelingen 
 van de spelregelcommissie. Laat je verder verrassen 
 door het artikel over Robert Wurtz, wat een arbiter was 
 dat!  Al met al meer dan genoeg leesvoer om er eens  
 lekker voor te gaan zitten. 

 De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 

Als het goed is heeft een groot deel 
van ons een welverdiende vakantie 
gehad en gaan we weer beginnen 
aan een mooi seizoen bij COVS 
Eindhoven. De trainingen zijn 
inmiddels hervat en maak er voor 
jezelf weer een mooi seizoen van. 

Helaas, afgelopen zomer geen 
Nederlands elftal, maar wel de VAR 
tijdens het WK wat net zo goed veel 
discussies teweeg bracht/brengt.  

Wel of niet een succes, het blijft altijd mensenwerk. In onze eredivisie 
is de VAR eveneens een feit. Ook hier zal steeds weer de vraag 
gesteld worden waarom geen rood of geen strafschop of wat er ook 
mag voorvallen.  

Eén ding is duidelijk en dat is dat de scheidsrechter op het veld altijd 
eindverantwoordelijk blijft. En ook onze scheidsrechters zullen er aan 
moeten wennen dat er nu steeds iemand met je meekijkt en dat 
geeft altijd weer enige druk. Ik zal de volgende keer proberen hier 
wat meer info over te geven. 

Bestuursmutaties: 

Sinds het nieuwe seizoen  hebben we er twee (aspirant-)leden bij. 
Bas van Rijen en Jeroen Quinten zijn bereid gevonden om in het 
bestuur plaats te nemen. De komende maanden zullen ze  
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meedraaien en medio februari delen ze mee of ze wel of niet verder  
willen. Zo ja, dan zullen ze  worden voorgedragen tijdens de 
algemene ledenvergadering. Jeroen en Bas, sowieso van harte 
welkom! 

Dan zitten we al in 2019 en dat is ook het jaar dat ik er als voorzitter 
mee stop. Ik vind het zelf heel jammer en doe dit ook met pijn in mijn 
hart, want er is veel warmte bij deze vereniging. Heb het vier jaar 
met enthousiasme gedaan en beleef er nog steeds veel plezier aan. 
Maar ik merk na drie jaar dat teveel op afstand zijn niet wenselijk is 
voor de vereniging (je moet als voorzitter je gezicht veel laten zien), 
al gaat het nog steeds goed. En vergeet niet: ik blijf lid van de 
vereniging en zal mijn bijdrage leveren waar ik nodig ben.  

Spelregels: 

Heb je, met het oog op je eerste wedstrijd(en) van dit seizoen, de 
spelregels al doorgenomen en dan met name de wijzigingen? Wees 
erop voorbereid en laat je niet verrassen. Denk aan ABBA bij de 
strafschoppenserie, de spelhervattingen en had Jeroen Zoet tijdens 
PEC Zwolle – PSV nu wel of geen gele of rode kaart moeten krijgen? 
En kun je hands maken met een bidon of scheenbeschermer in je 
hand? Nick Ooms heeft onlangs tekst en uitleg gegeven na de tweede 
training van dit seizoen. Nick, ook namens het bestuur: bedankt! 

90 jaar: 

Ja, nog een paar maanden en dan is ons 90e jaar alweer voorbij. We 
kunnen terugkijken op een goede reünie in mei en een dito NK 
veldvoetbal en NK spelregels in juni. Voor de komende maanden 
staan nog twee jubileumactiviteiten op stapel, zoals een spetterende  
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avond met Ed Janssen (zie elders in dit blad). We hopen op een grote 
opkomst van collega’s, maar jouw vrienden of andere  
geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Zoals bekend wordt ons 
feestjaar op 23 november afgesloten. Daarover later meer, via dit 
blad, de site en de mail. 

Tot slot: de rapporteurs, scheidsrechters en coaches  zijn zoals 
gebruikelijk in de aanloop naar het nieuwe seizoen bijgepraat. 
Iedereen staat weer op scherp. Als het goed is, slagen jullie allemaal 
voor de spelregeltoets tijdens de komende themabijeenkomsten. 
Hoe dan ook: blijf genieten van je hobby en hopelijk zien we elkaar 
dit seizoen geregeld in en om De Stip of in de buurt van een stip van 
een voetbalveld, waar dan ook. 

Laat weten als er iets is, schroom niet en neem contact op door te 
mailen naar info@covseindhoven.nl. 

Voorzitter Johan Suurd 

mailto:info@covseindhoven.nl
https://www.covs.nl/
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De wedstrijd waar ik was (39) 

Op m’n fietske naar Son. Naar de Son en Breugel Combinatie. 
Kortweg: SBC. En het was ook nog eens een mooie, zonnige 
zondagochtend. Oké, ik weet het, nu is het wel genoeg met die 
flauwe s/zonnige woordspelingen. Die zondag mag ik een 
scheidsrechter begeleiden die de competitiewedstrijd van SBC 2 in 
goede banen zal moeten leiden. De arbiter van dienst had me een 
paar dagen van tevoren netjes gebeld en zo spraken we dus van 
tevoren af in de kantine van SBC voor het intakegesprek. 

Er komt een reus van een kerel binnen. Toen hij ‘15’ zei op mijn vraag 
hoe oud hij was, viel ik bijkans achterover van verbazing. Nou kan je 
15 zijn en lang maar een beetje slungelachtig, maar hier stond echt 
een vent van 1,90 meter. En er zouden nog een paar centimeter 
bijkomen, zo verklapte hij. We babbelden er lustig op los. Ja, hij wilde 
er alles voor over hebben om het hoogst haalbare te bereiken. Ja, hij 
realiseerde zich dat hij dan zou moeten stoppen met voetballen, wat 
hij nog zaterdags deed. Ja, hij wist waar hij aan begon en dat dit pas 
de eerste treden op de hoge ladder waren. Welnu, op naar de 
bestuurskamer. Alwaar de ontvangst allerhartelijkst was, maar dat is 
SBC altijd wel toevertrouwd. 

‘Waor speult ut twidde?’, vroeg de wedstrijdcoördinator toen de 
scheids wilde weten waar hij zijn wedstrijd moest fluiten. Op het 
hoofdveld dus, met een overdekte zittribune. De jonge scheids 
ontpopte zich tussen al die clubofficials als een goede 
vertegenwoordiger van onze voetbalbond. Zag erop toe dat alle 
formaliteiten werden vervuld en hij maakte na het omkleden goede, 
korte afspraken met de twee assistent-scheidsrechters. Geen lange 
verhalen vol onduidelijkheden, nee, gewoon, ‘recht voor zijn raap.’ 
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SBC bleek al snel te goed voor de tegenstander, die zich manmoedig 
verweerde, maar een maatje te klein was. Desondanks bleef de 
scheidsrechter, strak in een Nike-pak, zeer alert en bovenal heel 
consequent. Hij trapte niet in de valkuil om vanwege het 
krachtsverschil ‘dan maar’ de grenzen wat te verleggen. Wat alle 
gevolgen van dien had kunnen hebben, want ja, als je spelers een 
vinger geeft, dan willen ze maar al te graag een hele hand.  

Ik zat blij en tevreden op de tribune, zo nu en dan – gelukkig! – toch 
nog een notitie makend. Ja, tevreden, maar ook met bewondering. 
Vooral als hij een speler met een kille, haast dodelijke blik tot de orde 
riep. Woorden waren eigenlijk overbodig. En met zijn groot postuur 
boezemde hij van nature al ontzag in. Maar ja, dan moet je het toch 
gewoon waarmaken want spelers prikken heel makkelijk door een 
‘ballon met gebakken lucht’ heen. En zo was het halverwege de 
tweede helft 4-0 voor SBC. Op dat moment vond een speler het nodig 
om een tegenstander zo ongeveer op de middenlijn onbesuisd en 
vooral hard onderuit te schoffelen. Ah ha, dacht ik, nou ben ik 
benieuwd, wat ga je nu doen. Welnu, hij liet zich niet verleiden om 
deze overtreding met alleen een fluitsignaal af te doen. Hij liet zich 
niet verleiden om de stand van invloed te laten zijn. Nee, gewoon, de 
aard van de overtreding beoordelen en beslissen. Hij deed dus het 
enig mogelijke, namelijk die speler een gele kaart voor zijn neus 
houden: duidelijk, rustig, overtuigend.  

Ja, natuurlijk, toen kwamen de reacties waar je op kon wachten: 
‘Scheids, het is zo’n sportieve wedstrijd, dan hoef je hem toch geen 
geel te geven?’ Ook een leuke: ‘Scheids, dat was pas z’n eerste 
overtreding.’ En: ‘Scheids, is dat nou nodig?’ Natuurlijk, er kan best 
wel eens een moment komen waarin je ‘genade voor recht’ laat 
gelden, maar als sprake is van onbesuisd spel, laat staan 
buitensporige inzet, dan moet je simpelweg ‘meedogenloos’ zijn. 
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Hoe dan ook, ik was bijzonder ingenomen met de prestatie van de 
scheidsrechter. Die, nog steeds als 15-jarige, een paar weken later 
zijn eerste standaardwedstrijd in de vijfde klasse zou leiden. En die 
het naar mijn mening helemaal in zich had om ver te kunnen komen. 

Update: hij ‘had’ dus ver moeten kunnen komen. Echter, toen ik een 
jaar of twee jaar later bij toeval nog eens een keer naar zijn 
aanstellingen keek, zag ik dat hij nog altijd in dezelfde groep zat. Had 
ik het toen verkeerd gezien? Of bleven zijn prestaties simpelweg 
achter? Misschien andere prioriteiten in de persoonlijke sfeer? Want 
ja, hoe dan ook, je moet soms keuzes in het leven maken. Los 
daarvan: voor je prestatie geldt dat je daar zelf verantwoordelijk voor 
bent. 

Jos Halmans 
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‘Weer wat bagage voor nieuwe seizoen’ 

De eerste trainingen zitten er op en we zijn weer wat fitter én wijzer 
geworden. Van de verantwoorde trainingsopbouw van Hans Moonen 
én van de tekst en uitleg, die Nick Ooms – op basis van wat Johan 
Suurd aanleverde - gaf bij de zoveelste spelregelwijzigingen.  

Zo weten we dat er veel meer gewisseld kan worden dan voorheen. 
Dat elektronische communicatiemiddelen tot op bepaalde hoogte 
worden toegestaan. Dat buitenspel pas kan worden geconstateerd bij 
het eerste moment van contact met de bal. Dat – voor de kannibalen 
onder de voetballers - bijten in de spelregels als overtreding is 
opgenomen. Dat inwerpen alleen staand mag gebeuren en …dat PSV-
keeper Jeroen Zoet terecht geen kaart kreeg bij het veroorzaken van 
de penalty tegen PEC Zwolle. 
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     Gehoord en gezien in de wandelgang 
 

1) Dat de trainingen bij COVS Eindhoven pas op 21 augustus van 
start gingen. En dat terwijl de eerste bekerwedstrijden al in het 
eerste weekend van september gespeeld zullen worden. 
Bovendien lag ons veld er begin augustus goed bij. Waarom zo 
laat? 

 
2) Dat de onkostenvergoedingen voor scheidsrechters, rapporteurs 

en begeleiders weer verhoogd zijn. Scheidsrechters ontvangen 
met ingang van dit seizoen 21,80 euro en 0,26 euro per gereden 
kilometer. Rapporteurs/begeleiders krijgen 9,20 euro en ook 
0,26. En dan krijgen scheidsrechters en assistenten in de hogere 
groepen nog een lunchvergoeding van 5,70 euro. Waarom deze 
vergoeding alleen maar voor deze categorie van toepassing is, 
ontgaat mij volledig (vanwege afstand en reistijd?). 
 

3) Martin Swinkels heeft zijn verloren weddenschap met Ron 
Ramaekers ingelost. De leden die op de eerste training waren, 
kregen van hem een rondje. Martin had in tegenstelling tot Ron 
niet verwacht dat PSV vorig seizoen kampioen zou worden. 
 

4) Vorig seizoen stelde de afdeling arbitrage van de KNVB geen 
scheidsrechters aan voor de bekerwedstrijden in de A-categorie 
bij de ‘onder 17’, ‘onder 15’ én ‘onder 13.’ Dat gebeurde alleen 
bij de ‘onder 19’. Verenigingsscheidsrechters moesten toen die 
andere wedstrijden fluiten, terwijl KNVB-scheidsrechters 
‘werkloos’ moesten toezien. Helaas, ook dit seizoen zal dit weer 
gebeuren. Frustrerend! 
 

5) Dat de journalistiek in ons land verkeerde en onjuiste 
berichtgeving de voetbalwereld instuurt over de VAR (Video  
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Assistent Referee). Voor de duidelijkheid: er mag alleen in vijf 
situaties worden ingegrepen, of een second opinion geadviseerd 
worden aan de scheidsrechter. Dat is bij:  wel/geen doelpunt; 
persoonsverwisseling bij het tonen van kaarten; gemiste 
buitensporige overtredingen; situaties in de ‘zestien’ (wel/geen 
overtreding, wel/geen strafschop); doelpunt gemaakt en 
goedgekeurd voorafgegaan door buitenspel of een andere 
overtreding. 

6) Dat Bas Nijhuis aanschuift in het satirische maar niet serieuze
(voetbal)praatprogramma van Veronica Inside en meningen en
stellingen verkondigt over spelers, trainers en …collega-
scheidsrechters. De ‘Popie Jopie’.

Het scheermes 

 ** ************************************************ 

Bijeenkomst ambassadeurschap KNVB 

De scheidsrechter meer ambassadeur van de KNVB te laten zijn. Dat 
is het doel van de gesprekken, die al enige gaande zijn tussen de 
COVS en de voetbalbond. Nu willen de twee partijen ook actieve 
arbiters hierbij betrekken. Er zijn drie bijeenkomsten, waaronder een 
in Eindhoven op 26 september in De Stip. Heb je vragen of wil je 
meedoen? Stuur dan een mail naar info@covseindhoven.nl. 

mailto:info@covseindhoven.nl
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Mededelingen spelregelcommissie 

Spelregelavonden in plaats van –wedstrijd 

We gaan niet meer verder met de spelregelwedstrijd in ons clubblad 
Arbitraal. Dit is besloten, omdat steeds minder leden meededen.  
Ieder seizoen zagen we het aantal deelnemers afnemen en vandaar 
dat er besloten is hiermee te stoppen. Als vervanging gaat we 
inzetten op twee spelregelavonden per seizoen na de training. We 
hebben gemerkt dat hier vanuit de leden veel meer animo voor is.  

Aankondiging Week van de Scheidsrechter 

Tijdens de Week van de Scheidsrechter zal 
Ed Janssen, inmiddels ex-betaald-voetbal-
scheidsrechter, dus te gast zijn bij ons. 
Op maandagavond 8 oktober komt hij in 
De Stip een presentatie geven. 
Deze zal in het teken staan van spelregels, zijn ervaringen, etc en 
gelardeerd worden met beelden. 
Zet deze datum vast in je agenda, want Ed is een erg enthousiaste 
en gemotiveerde gastspreker.  

Feestavond 

Ook voor in de agenda: op (vrijdag) 23 november is de jaarlijkse 
feestavond. Tijdens deze avond zal er terug worden geblikt op het 
mooie jubileumjaar. Vanaf 20.00 uur is De Stip open en het 
programma begint om 20.30 uur. Meer informatie volgt later! 
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Zoals de ouden floten… 

Ditmaal in de schijnwerpers Robert Wurtz. De scheidsrechter uit 
Frankrijk die wellicht als eerste de toen nog zeer verplichte 
diagonaal liet voor wat die was en die door zijn snelheid en 
loopvermogen altijd, gedurende de volle negentig minuten, in de 
buurt van de bal was. En het liefst nog aan de bal, als dat had 
gemogen. 

Wurtz – spreek uit als Vurtz - werd geboren op 16 december 1941 in 
Strasbourg (Frankrijk) ofwel Straatsburg. Zijn vader, die muzikant 
was, gaf volgens Wurtz het ‘voetbalvirus’ aan hem door. De passie 
voor het voetbal liet hem vanaf zijn vijfde jaar niet meer los en hij 
besloot scheidsrechter te worden. Hij studeerde daarnaast biologie. 
Wurtz floot zijn eerste wedstrijd in 1969. Hij zou twintig jaar actief 
blijven op het hoogste Franse niveau en zeventien jaar als FIFA-
scheidsrechter. 

Zelf beschouwt hij de jaren zeventig als zijn beste periode. Hij floot 
op het WK van 1978 in Argentinië en leidde twee Europese 
bekerfinales, namelijk de eindstrijd in het toernooi om de 
landskampioenen tussen Liverpool en Borussia Mönchengladbach en 
de finale om de Europa Cup II (die voor bekerwinnaars) tussen 
Anderlecht en West Ham United. Ook in zijn vaderland floot hij 
diverse cupfinales. In 1989 moest hij stoppen, omdat hij de toen voor 
scheidsrechters pensioengerechtigde leeftijd van 48 jaar had bereikt. 
Hij werd daarvoor meermalen keren gekozen tot ‘Scheidsrechter van 
het Jaar’: in 1971, 1974, 1975, 1977 en 1978. Overigens, het WK in 
1978 moest hij nog bijna missen, omdat hij een paar maanden 
daarvoor door geelzucht was geveld. Hij herstelde net op tijd, maar 
was kilo’s afgevallen en nog behoorlijk verzwakt. 
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Zijn dieptepunt was naar eigen zeggen de Franse bekerfinale in 1973 
tussen Lyon en Nantes. Hij zag een handsbal van Bernard Lacombe 
over het hoofd die daardoor de winnende 2-1 voor Lyon kon scoren. 
Wurtz kon deze blunder niet bevatten, raakte in een diepe depressie 
en verdween meer dan een half jaar van het toneel. Om een 
ijzersterke comeback te maken. 

Wurtz is de eerste Franse scheidsrechter die het land op de 
internationale arbitragekaart plaatste. Hij hechtte veel waarde aan 
goede relaties met spelers en hij ontwikkelde een stijl van fluiten die 
toen als revolutionair werd gezien, maar tegenwoordig als 
onontbeerlijk geldt. Het op korte afstand volgen van het spel, goed 
positie kiezen, anticiperen op verandering van de spelrichting en een 
groot loopvermogen in combinatie met een sprintsnelheid die een 
atleet niet zou misstaan. 

Echter, zijn revolutionaire stijl was bij FIFA- en UEFA-officials een 
doorn in het oog en hij kreeg er veel vijanden door. Onomwonden 
stelt hij dat hij zijn stijl nooit ten gunste van officials heeft veranderd. 
Hij wilde plezier in het leiden van wedstrijden hebben en ook spelers 
dat plezier geven. Hij wilde ook niet alleen fluiten en bestraffen, hij 
wilde spelleider zijn. Waarbij hij niet aarzelde spelers fysiek op hun 
plek te zetten, iets wat nu ondenkbaar is. Wurtz vond en vindt nog 
altijd dat een sterke fysieke gesteldheid onmisbaar is voor een 
scheidsrechter. Over de arbitrage heeft hij een duidelijke mening. 
Wurtz vindt dat veel scheidsrechters persoonlijkheid missen en 
zichzelf te serieus nemen, al dan niet ingefluisterd door officials. 
Waarbij hij erkent dat tegenwoordig de druk om te presteren groter 
is dan in zijn tijd. 

Wurtz benadrukt ook de uitstraling. Hij zegt dat hij en collega’s als 
Rafael Marquez, Pierluigi Collina en Markus Merk een wedstrijd al  
voor 50 procent hadden gewonnen als de clubs wisten dat één van 
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hen de leiding had. Wurtz vindt doellijntechnologie nog wel 
verantwoord om te gebruiken, maar verder zou hij niet willen laten 
gaan. Hierover zegt hij: “De dag dat de elektronische techniek de 
wedstrijd gaat domineren, die dag zal het voetbal voor altijd zijn 
charme kwijtraken.” 

Het fluiten heeft hij als een geweldig avontuur ervaren. Met ook wel 
eens mindere dagen. Dan voelde hij zich eenzaam en verlaten als in 
een Griekse tragedie. Hij was volgens velen geen scheidsrechter, 
maar een kunstenaar. Vooral als hij in volle sprint op magistrale wijze 
de bal of een speler moest ontwijken. En als er aan wedstrijd eigenlijk 
niets meer aan was, dan maakte hij er zelf een show van. Met 
overbodige sprints van tachtig meter of theatrale gebaren als dirigent 
Herbert von Karajan. 

Nadat Wurtz was gestopt met fluiten, richtte hij zich op een 
televisiecarrière. Vele jaren was hij een ongekend populaire 
quizmaster bij diverse tv-shows, onder meer voor de zender Canal+. 

2 juli 2007 was een zwarte dag voor Wurtz. Die dag kreeg hij een 
beroerte en lag hij uiteindelijk vijftien uur in coma. In een ziekenhuis 
in Lille vroeg hij of hij galawedstrijden mocht blijven organiseren en 
of hij tv-optredens kon blijven doen. Het droge antwoord van een 
arts: "Meneer Wurtz, als scheidsrechter weet u wat het betekent om 
een gele kaart te trekken. Welnu, die hebt u nu gehad, de volgende 
kaart zal dus een rode zijn.” Waarop Wurtz met pensioen ging. 

Wurtz trok zich terug, met vrouw Helena en dochter Carolina. Hij 
houdt van lezen, van een biertje en een spelletje sudoko. In zijn vrije 
tijd doet hij voor de milieuorganisatie Eurest public relations werk en 
is hij botanisch onderzoeker voor de regio Elzas. 

Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels 

Dit wordt een analyse van een analyse van een analyse. Ik had dit zelf 
kunnen verzinnen, maar, zo eerlijk moet ik zijn, Pieter Zwart was me 
voor. In Hard gras. Waar hij terugkijkt op de eindronden van het 
wereldkampioenschap voetbal in het bijzonder en de rol van de vele, 
mannelijke én vrouwelijke, analisten in het bijzonder. En natuurlijk 
gaat het over ‘de’ scheidsrechter. Te veel en te vaak, vindt de 
schrijver van ‘De val van Oranje.’ 

Maarrrr, volgens Zwart is de arbiter van alle mensen op het veld de 
minst interessante figuur – met afstand. Er is toch geen jongetje die 
ervan droomt ‘een groep jongvolwassenen met een overdosis 
testosteron in bedwang te houden’, zo stelt de nerd met dat 
ouderwetse kapsel. Er wordt naar zijn mening veel te veel gezocht 
naar en te veel de nadruk gelegd op de minimale foutjes die 
scheidsrechters maken. En de VAR dan? ‘Zelfs’ de 
videoscheidsrechter is niet goddelijk perfect, meent Zwart, die zich 
overigens kwetsbaar opstelt ten aanzien van zijn eigen opvattingen.  

Wat hij belangrijker vindt? Vreemd genoeg meer aandacht voor de 
schoonheid van het spel en het inzicht van spelers als Luka Modri. 
Dan is er veel meer reden om te genieten van een toernooi en wordt 
het ook voor de ‘deskundigen’ prettiger om dagelijks naar voetbal te 
(moeten) kijken. Zwart was niet de enige – in en buiten het Hard 
gras-Umfelt – die het opgevallen was dat het bij menig analist aan 
enthousiasme ontbrak. Mannen als Hugo Borst en met name Rafael 
van der Vaart zaten er vaak lethargisch bij, in de nephuiskamer van 
Studio Voetbal, waar de kijkers evenmin zelden opgewonden raakten 
van de kreukvrij en braaf presterende Henry Schut.  

Zwart schreef zijn artikel overigens op verzoek van Borst. Hij is niet 
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de enige die terugblikte. Heerlijk ironisch, zoals we van ze gewend 
zijn in de Volkskrant, doen ook de Betrouwbare Mannetjes een duit 
in het zakje. Zowel de echte Messi als Borsts teckel had net zo goed 
thuis kunnen blijven, vinden zij. Gelukkig zijn er ook mensen, die 
anders over het toernooi denken, Rusland-kenner Derk Sauer 
bijvoorbeeld. Het leukste verhaal in nummer 121 van dit 
voetbaltijdschrift lezers gaat over een ander WK, dat van 2010. Meer 
specifiek de finale tussen Nederland en Spanje. Het is het decor 
waartegen Melle Maré de (aflopende) relatie met haar vriend 
beschrijft. Ik zie haar graag terugkeren in het Hard gras-gezelschap. 

Voor de Ajax-fans onder de lezers van dit blad (ja, die zijn er); 
natuurlijk komt ook deze club aan haar trekken.  Janneke van der 
Horst laat op uiterst persoonlijke wijze het licht schijnen over de 
familie Kluivert. De niet-aanhangers van Ajax, die heb je ook, zullen 
het hoogstens niet eens zijn met haar ultieme smeekbede. Ze smacht 
naar de nieuwe Kluivert.  

Hard gras 
Nummer 121, Messi viel tegen 
Diverse auteurs 
Uitgeverij: Ambo/Anthos 
IBN: 978-90-263-4314-8 
Prijs: 9,95 euro 

Hans Janssen 
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‘Samen naar buiten nu. Lekker voetballen.’ 

Vroeger in de kleedkamer, vlak voordat we het veld op gingen, sprak 
de trainer ons altijd toe.Drie simpele halve zinnetjes waren het, maar 
samen klonken ze als een klein gedichtje. 

‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’ 

Kijk, je kunt voetbal oneindig ingewikkeld maken.We hebben twee 
eindtoernooien gemist. Het is crisis, zeggen ze. Er deugt zogenaamd 
niets meer van. Maar kom op nou. Kijk eens naar buiten. Het is 
zaterdag, de dauw ligt op het gras, de zon komt op. Overal in 
Nederland rolt de bal. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen, jong, oud, 
vlaggenisten, kantinechefs, hulptroepen, trainers in hun coachjas. 
Honderdduizenden voetballers, van Hulst tot Winschoten, van 
Heerlen tot Den Helder. 

‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’ 

De liefde voor voetbal verenigt ons, heeft ons ook veel gebracht: WK-
finales, Europacups, Europese kampioenen. We zijn een klein landje 
misschien, maar niet als het om voetbal gaat. Dus laat je vooral niks 
wijsmaken. Natuurlijk komen we terug. Natuurlijk staan er weer 
nieuwe Johans, nieuwe Edgars, nieuwe Dirkies, nieuwe Arjens op. De 
volgende Liekes en Shanicesjes staan al te trappelen. 

We zijn een land van voetballers en voetbalsters, van voetballen tot je 
erbij neervalt, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 

‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.’ 

(Volledige tekst van tv-commercial van ING, sponsor van KNVB en het Nederlands elftal.) 



21 

Ik lach me lens – doe ook mee! 

Een handdoek, schoon ondergoed en je dagelijkse kloffie. Veel meer 
hoefde er vroeger niet in de tas wanneer je ging voetballen. 
Tegenwoordig is dat anders: gel, een kam of borstel en parfum zijn 
niet meer weg te denken. En menig team neemt geluidsapparatuur 
mee om muziek af te spelen op weg naar, het voorbereiden op of na 
het spelen van een wedstrijd (foto: Hans Janssen). 

Heb je zelf ook iets typerends of bijzonders gefotografeerd rondom 
een wedstrijd: mail de foto naar j.janssen59@chello.nl en je krijgt 
een prijs(je) bij plaatsing. De redactie doet buiten mededing mee. 
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And now we’re sailing on a choppy sea of uncertainty 
The wind is getting up and the general direction is quite unclear 
Some are rejoicing and some are in tears, some full of fear 
So many seeds of a change are a coming 
Blowing in on the cold winds of change 
Bring it on…bring it on…bring it on… 

VARale oneerlijkheid 

De voetballiefhebber is een kleine maand lang op het kijkscherm 
verwend geweest met het WK 2018. Voor elk wat 
wils, behalve voor de Oranjesupporter. Als surrogaat 
scharen we ons achter een team, dat onze 
sympathie heeft. Marokko kent een aantal spelers 
die actief zijn in de eredivisie. Dat verklaart wellicht 
een deel van onze sympathie. En we hebben meer 
op met onze zuiderburen dan met de oosterburen. 
We hebben met rode oortjes duivels genoten. Ook 
bij hen spelers met een eredivisieverleden. De 
Belgen waren verlost van de Nederlandse diknekken, hoewel een 
enkeling nog schaamteloos beweerde, dat Nederland geen slecht 
figuur zou hebben geslagen op het WK. 

Verwend of verveeld. Alles hangt samen met wat de kijker ervan 
verwacht. Zo roemt de een de efficiëntie van winnaar Frankrijk met 
zijn supersnelle omschakelmomenten, de ander verfoeit dit en noemt 
dit saai. Uiteindelijk telt winnen en niet de manier waarop. Het 
aantrekkelijke voetbal kwam van de Kroaten met onder anderen de 
Cruijff van de Balkan, Luka Modric, Ivan Rakitic en Ivan Perisic. En niet 
alleen van de Kroaten, ook van de Rode Duivels. Zelfs de Russen 
verrasten soms met aantrekkelijk aanvallend spel. Grootste 
verrassing was voor mij Japan. Dat team zette zelfs tegen de Belgen  
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met een 2-0 voorsprong druk op de achterhoede.  
 
Velen beweren dat de VAR het voetbal eerlijker maakt. Wie kan er 
dan nog tegen zijn? De Kromme? In ieder geval maakte in de finale 
de VAR het voetbal oneerlijker. Zonder de VAR hadden de Kroaten 
geen onterechte strafschop tegen gehad. De spelregels betreffende 
al of geen opzettelijk hands zijn discutabel. Daar heb ik eerder over 
geschreven. Bijvoorbeeld: loop je in een natuurlijke looppas met je 
hand vooruit en krijg je de bal (per ongeluk) op je hand, dan is het 
opzettelijk, omdat je met de hand naar de bal gaat. Gaat toevallig je 
hand naar achteren bij de looppas, dan is het onopzettelijk, want de 
bal gaat naar de hand. Je ziet geregeld verdedigers met de armen 
achter de rug verdedigen, omdat ze bang zijn een strafschop tegen te 
krijgen. De regel hoort te zijn: bij twijfel geen strafschop. Daarmee 
ging de Argentijnse arbiter Nestor Pitana in de fout. Tweemaal eerder 
nam Pitana in het nadeel van de Kroaten een verkeerde beslissing. De 
vrije schop waaruit Mario Mandzukic de eigen goal maakte was 
onterecht (kan u en mij ook overkomen). En dezelfde speler werd 
vastgehouden in het strafschopgebied. Dit keer riep Pitana de VAR 
niet te hulp.   
 
Als scheidsen letten we extra op onze goed betaalde collega’s. Wat 
me technisch opviel was, dat er niet opgetreden werd tegen 
tijdrekken bij wissels. Bij Schwalbes werd de gele kaart niet 
getrokken. Ongetwijfeld een instructie. Alle scheidsen waren 
dwingend aanwezig bij het duwen en vasthouden in het 
strafschopgebied voordat een vrije schop of een corner werd 
genomen. Zelfs wanneer er nauwelijks geduwd werd. Volstrekt 
overbodig deze voorbarige ingreep. De regel is duidelijk en hoef je 
niet extra te benadrukken. Deze legde extra druk op de scheidsen. Zij 
waarschuwden spelers en vervolgens werd bij duwen de bal toch niet  
op de stip gelegd (Pitana). Waarvoor waarschuw je dan? Bovendien 
wordt het spel vertraagd. Sowieso ben ik er geen voorstander van om 
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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 
  maand. 
 (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
 inboedel, opstal enz.) 

 Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
 Daverveld, in bezit van volledige vergunningen voor 
 pensioenadvies:  

040-2427429 – 0636104698 en
w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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de bal bij duwen te snel op de stip te leggen, omdat het ook vaak 
aanvallers zijn die duwen. In onoverzichtelijke situaties niet ingrijpen, 
tenzij het overduidelijk is. Er wordt namelijk door veel spelers 
geduwd, dus krijgt een beslissing gauw iets van willekeur. Door extra 
accenten hierop te leggen maak je het jezelf (en de spelers) extra 
moeilijk. 

Nestor Pitana. 

Met de conditie van de toparbiters zat het wel snor. En wat 
beslissingen betreft, ben je ook afhankelijk van je positie in het 
waarnemen van de duels. Bij een snelle counter heb je dit niet in de 
hand, net als bij een druk bezet strafschopgebied. De factor pech of 
geluk speelt hierbij een rol. Zo had de goed fluitende Serviër Milorad 
Mazic de overtreding van Vincent Kompany tegen Brazilië gemist en 
ging onze Björn Kuipers in de fout door in eerste instantie een 
strafschop te geven aan Neymar, waarna hij zich liet corrigeren door 
de VAR. Wellicht dat beiden daardoor niet in aanmerking zijn  
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gekomen voor de finale. Voor mij was het onbegrijpelijk, dat Pitana 
de finale kreeg. Hij sprak mij in eerdere wedstrijden niet aan. Hij zag 
overtredingen die niet gemaakt werden. Hij was te nadrukkelijk 
aanwezig. Hij had een agressieve fluitstijl. Matig positiespel en bij 
stilstaande bewegingen onrustig dansend als een bokser. Sommigen 
noemen dat dan getuigen van persoonlijkheid, zoals Mario van de 
Ende. 
 
En onze Oldenzaalse collega Björn? Hij kan terugzien op een 
uitstekend toernooi. Hij bleef onder alle omstandigheden rustig. Hij 
floot sterker dan in onze competitie, waarin hij weleens hautaine 
eigenaardigheden heeft.  
 
De uitblinkers waren voor mij de Senegalees Malang Diedhiou en de 
Iraniër Alireza Faghani. Diedhiou floot de spektakelwedstrijd tussen  
Japan en België. Geweldig. Hij durfde te laten voetballen. Atletisch 
perfect. Natuurlijk overwicht. Geen greintje van spanning merkbaar. 
Natuurlijk gezag. Dat waardige en natuurlijk gezag waren ook de 
eigenschappen van Faghani. Hij leidde onder meer de wedstrijd 
Frankrijk - Argentinië (4-3) met een hoge moeilijkheidsgraad. Hij bleef 
rustig overeind tussen al die hittepetitjes die aan zijn gezagpoten 
zaagden. Hij corrigeerde op een ontspannen wijze onderstreept met 
synchrone gebaren. Dat leverde hem als beloning de kleine finale op 
tussen België en Engeland. Deze wedstrijd leidde hij opnieuw 
uitstekend. Mogelijk dat de scheidsrechterscommissie het toch te 
riskant vond om de finale aan een Iraniër te geven. 
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Stuart Nicholson van de band Galahad uit de 42.43 
minuten lang durende song Seas of Change uit 2017. Een muzikale 
reis vol met angsten, gevaren en onzekerheden  (Brexit England). 
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  ACTIVITEITENAGENDA  
 
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur, maar pas 
   weer vanaf donderdag 21 augustus. 
 
 
   Kaarten: elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 7 september,    
   5 oktober, 2 november en 7 december. 
 
 
   Avond met een (ex-)profvoetbalscheidsrechter, Ed Janssen: 8  
   oktober. 
 
   Bezoek museum ‘t Brabants Leven (seniorencie): 25 oktober, Den  
   Dungen. 
   
 
   Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 
 
   Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur. 
 
   Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
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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 Venemanlaan 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 - 2540453 
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/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
   Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks               040 – 2417637 
 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/
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