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43e JAARGANG, NUMMER 7 - SEPTEMBER 2018

    Voetbal? Kunnen we zonder? 

 Een dag zonder voetbal, kan dat eigenlijk wel? Alles kan, 
 alleen Wim niet meer, werd me ooit verteld. Toch is er 
 alle reden om deze vraag te stellen. Er gaat immers bijna 
 geen dag voorbij dat er niet over voetbal wordt gesproken 
 of dat er geen voetbalwedstrijd waar dan ook wordt 
 uitgezonden. Ik heb er geen bezwaar tegen. Bovendien: 
 Doe Maar zong het in 1983 al: Er zit een knop op je tv.  

 En dan ligt er alweer een nieuwe Arbitraal te wachten 
 om ingekopt te worden. Ik heb totaal niets te klagen over 
 mijn vaste toeleveranciers. Sterker nog, ik zou niet zonder 
 hen kunnen/willen. Maar toch: mocht je zelf eens wat  
 willen leveren: graag! 

P.s.: nummer 6 werd wegens omstandigheden helaas pas
laat afgeleverd. Zowel via de digitale weg als door de
bezorger van PostNL. Hiervoor onze excuses.

 De hoofdredactie 
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Van de voorzitter 

‘De Week van de Scheidsrechter’ 
is alweer voorbij, van 6 tot en 
met 16 oktober.
We hopen dat de clubs weer 
een beetje aan onze mensen 
gedacht hebben.
De COVS deed een duit in het 
zakje door Mike van de Roest op 
8 oktober vrij baan te geven om 
alles te vertellen over de VAR. 

Ik ken Mike persoonlijk, omdat ik veel met hem te maken heb bij het 
traject Talenten Traject Betaald Voetbal. Hij stond al op mijn lijstje 
om dit seizoen een lezing te komen verzorgen. We hopen dat mede 
door de VAR spelers gaan inzien dat ze sportiever moeten gaan 
voetballen want de VAR kijkt mee over de schouder van de 
scheidsrechters. Zoals ik hoopte was er sprake van een mooie 
opkomst: ruim dertig man.

Themabijeenkomsten 

Ik hoop dat iedereen de themabijeenkomsten weer bezocht 
heeft. Mede hierdoor ben je weer goed op de hoogte van de 
(gewijzigde) spelregels en de richtlijnen voor het nieuwe seizoen. 

Ambassadeurschap 

KNVB en COVS praten met elkaar over deze uitdaging en over 
de invulling van de rollen in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Dit  
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gaat verder dan het vaststellen van elkaars taken en het maken van 
afspraken. Samen verantwoordelijk zijn voor het verloop van 
wedstrijden vergt een commitment en een gezamenlijke visie en dat 
vraagt ook om meer kennis van en over elkaar. Daarom willen wij ook 
in gesprek met betrokken scheidsrechters in het amateurvoetbal. 
Scheidsrechters die samen met spelers, trainers, clubs, KNVB en 
COVS verantwoordelijk willen zijn voor een goed verloop van de 
wedstrijden. Ben je een actieve scheidsrechter, wil je graag 
meedenken over de amateurarbitrage in Nederland en de relatie 
tussen de scheidsrechters en de KNVB, ben je opbouwend en ben je 
eventueel beschikbaar voor vervolgbijeenkomsten? Dan gaan we 
graag met je in gesprek. Wij hadden een gesprek staan op 26 
september in De Stip, maar dat is helaas niet doorgegaan. Er zal een 
nieuwe datum komen. We houden jullie op de hoogte. 

Gesprek Zuid I 

Ook dit seizoen gaan we in gesprek met mensen van het KNVB-
district Zuid I. Sowieso gaan we het hebben over waarom bij veel 
bekerduels in de A-categorie geen aanstellingen waren. En waarom 
worden scheidsrechters boven of beneden hun pakket/kwaliteit 
aangesteld?  worden. De bereikbaarheid komt eveneens ter sprake. 

Afzeggingen 

Wij vinden het goed dat de KNVB mensen attendeert op de vele 
afzeggingen die de bond wekelijks op zijn bordje krijgt. Dat vraagt 
veel van de organisatie. Je bent scheidsrechter en de bond mag 
verwachten dat je dit leuk vindt en dat je wekelijks beschikbaar bent. 
Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar plan die dagen dat je niet 
beschikbaar bent dan in de verhinderingskalender, zodat de KNVB 
hier rekening mee kan houden. We kunnen wel afgeven op KNVB,   

 (Lees verder op pagina 5.) 



Taxatie nodig? 
Aankoopadvies nodig?

Bel Jeroen Quinten voor het speciale 
tarief voor scheidsrechters!

J.J.L.W. Quinten
06 - 47 24 20 99

info@jeroenquinten.nl
www.jeroenquinten.nl
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      (Vervolg van pagina 3.) 
maar we moeten als scheidsrechter zelf ook het goede voorbeeld 
geven. 

Afsluiting 90 jaar 

Op 23 november staat de afsluiting op de agenda van de viering van 
ons 90-jarig jubileum.  Alle leden zijn van harte welkom. Meer info 
volgt nog. 

Technisch weekend 

Ja, het staat weer gepland en we hopen dat er net als andere jaren 
vele collega’s zijn die meegaan. Het programma staat op de site en je 
kunt het formulier downloaden om je aan te melden. Jermaine Lapar, 
assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal, heb ik weten te 
strikken om ons vanaf zaterdagmiddag bij te praten. Hij zal ook een 
lezing geven over samenwerking in de arbitrage.  

Johan Suurd 

https://www.covs.nl/
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De wedstrijd waar ik was (40) 

Ik had me, eerlijk gezegd, al verheugd op een vrije zaterdag. 
Natuurlijk, het liefst sta ik op zaterdag en zondag langs de lijn, als 
begeleider of als waarnemer. Maar als een aanvankelijk geplande 
wedstrijd vervalt en je ‘zomaar’ een vrije zaterdag in je schoot krijgt 
geworpen, ach ja, daar is een heel enkele keer ook niks mis mee. Ik 
had echter buiten ‘Theo uit (toen nog) Breda’ gerekend. 
Vrijdagmiddag gaat de telefoon: of ik zaterdagavond als waarnemer 
nog naar een risicowedstrijd kan, de aangestelde waarnemer had zich 
wegens ziekte afgemeld. Ach ja, dacht ik, het is een lang 
paasweekend, dus vooruit, waarom niet. 

Welnu, dat had ik beter niet kunnen denken. Want die paaszaterdag 
was het snerpend koud en de snijdende oostenwind voerde 
sneeuwbuien af en aan. Maar goed, er kon worden gevoetbald. In de  
lekker verwarmde trein warmde ik een beetje op. Die luxe werd 
teniet gedaan in de ijskoude stadsbus ter plekke, om nog maar te 
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zwijgen van de ijzige voettocht van de bushalte naar het nog bijna 
compleet verlaten sportpark. Natuurlijk, iedereen zat lekker warm 
thuis bij de centrale verwarming en de paar ongelukkigen die nog 
zouden komen, zouden ongetwijfeld pas pal voor het beginsignaal 
komen aanzetten. 

Omdat ik me niet kenbaar mocht maken als waarnemer, zat er niets 
anders op dan in m’n eentje in de angstvallig lege kantine een 
bekertje lauwe koffie achterover te klokken. De naargeestige sfeer 
werd nog verder verziekt door foute muziek van lokale ‘Hollandsche 
Hits’-zangers en zangeressen. Een ongetwijfeld fervente supporter 
van de thuisclub keek me doordringend aan: ‘wie bende gij?’ Ik keek 
met gepaste arrogantie terug: ‘dat gaat jou niks aan’. Een 
toneelstukje zonder woorden voor twee heren. 

Intussen had de scheidrechter van dienst een korte warming-up 
gedaan en haastte hij zich naar de ongetwijfeld lekker warme 
kleedkamer. De spelers druppelden voorzichtig naar buiten en dat 
met zichtbare tegenzin. Tja, dan had je de vorige keer maar niet zo 
stom moeten zijn om het zowel voor als tijdens de wedstrijd 
helemaal uit de hand te laten lopen. Beide elftallen hadden 
uiteindelijk schuld aan de wanordelijkheden, kregen drie punten in 
mindering en vooruit, ook nog eens een fikse boete aan de broek. 
Maar nu leek alles er zeer vriendschappelijk aan toe te gaan. 

De wedstrijd dan: vijftig toeschouwers, sneeuwbuien, één (terechte) 
gele kaart en een 2-0 eindstand. Sorry, meer kan ik er echt niet van 
maken. Er gebeurde werkelijk helemaal niets wat het vermelden 
waard was. Iedereen leek de dure les goed te hebben geleerd. Om 
hieraan toe te voegen dat de scheidsrechter, die eigenlijk twee  
groepen hoger floot, de wedstrijd van de eerste tot en met de laatste 
minuut volledig onder controle had. Een uitbrander hier,              een    
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schouderklopje daar. Met inachtneming van de spelregels ook de 
geest van de wedstrijd van invloed laten zijn. Maar toen die ene 
speler het iets te gortig maakte, maakte hij met een gele kaart ook 
meteen iedereen duidelijk waar de grens lag en dat die zeker niet 
mocht worden overschreden. 

Kortom, de wedstrijd ging uit als een ‘paaskaars’ en na afloop ben ik 
nog wel even bij de scheidsrechter in zijn kleedkamer op bezoek 
geweest. Ja, ik weet het, zeker ook om me even op te warmen. We 
kenden elkaar nog uit de tijd dat ik als assistent-scheidsrechter in de 
hoofdklasse actief was. Hij had wel door dat ik niet zonder reden 
langs de lijn kou stond te lijden en hij was het er helemaal mee eens 
dat we deze wedstrijd als een formaliteit, zonder werkelijke enige 
wanklank, konden afdoen. Waarvan akte. 

Goed, door de kou naar de bushalte, de kouwe bus in, het ijskoude 
treinstation trotserend en vervolgens heerlijk warm wegzwijmelen in 
de trein. En thuis lekker languit op de bank. Want het rapport was 
een eitje en dat kon deze keer wel een dag (of twee) wachten. 

Jos Halmans 

Winterstop weekje korter 

De winterstop in het amateurvoetbal duurt komend seizoen een 
week korter dan vorig seizoen. De laatste competitieronde van 2018 
staat gepland voor week 51, net als afgelopen jaar. Maar de ‘herstart’ 
in 2019 is in het weekend van 19 en 20 januari en dus niet in het 
laatste januariweekend. Voordat het reguliere seizoen, net als in 
2018, in week 21 wordt afgesloten, wordt er in het weekend van 30 
en 31 maart een extra beker-/inhaalronde afgewerkt.   
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Een club oude mannen, die KNVB 

De almachtige KNVB schorste onlangs in eerste 
instantie Joël Drommel voor twee wedstrijden, 
omdat hij liever met FC Twente speelde dan met 
het glorieuze Nederlandse jeugdelftal (Jong 
Oranje). Inmiddels werd de straf teruggebracht 
tot één wedstrijd vanwege de uitzonderlijke 
situatie dat zijn club in die periode al een 
wedstrijd speelt. Wat is er uitzonderlijk aan het 
spelen van een wedstrijd, daar zijn ze toch 
voetballer voor! 

De KNVB verdedigde deze beslissing door te 
verwijzen naar cq zich te verschuilen achter 
richtlijnen van de FIFA. Waarin staat dat spelers 
verplicht zijn gehoor te geven aan een oproep  

voor een vertegenwoordigend elftal. De FIFA - U weet wel die 
organisatie, die de bestrijding van de corruptie zo hoog in zijn 
vaandel heeft staan! Een organisatie, die het belang van haar eigen 
organisatie altijd boven die van een ander laat staan. Een organisatie 
welke niet uitblinkt door openheid, maar door het alleen verzorgen 
van haar eigen belangen (lees ook inkomen). De voorzitter van deze 
club roemde Rusland (gelijkgestemde?) en noemde het door Rusland 
georganiseerde WK het beste WK ooit. Ik weet niet of hij hier de 
opbrengst van 6 miljard bedoelde die de FIFA aan dit WK verdiende. 
Met dit geld kun je vervolgens mooi weer gaan spelen. En 
ondertussen betaalt de normale Rus de rekening. Gelukkig hoeft deze 
zich maar druk te maken tot zijn pensioenleeftijd! 

 (Lees verder op pagina 11.) 
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      (Vervolg van pagina 9.) 
Los van het feit of dit in het reglement staat, lijkt het me ook voor de 
KNVB, deze club oude mannen, eens zinvol om te kijken of dit soort 
totalitaire regels wel past in de huidige samenleving. Moeten we 
buigen als een knipmes voor een organisatie met Kim Jong-un achtige 
neigingen? Als een speler liever speelt voor zijn eigen club dan voor 
het nationale elftal kun je je meerdere zaken afvragen: 
- is de speler wel gemotiveerd?
- kiest hij terecht voor zijn eigen ploeg gezien de belangen van die
ploeg? Mag hij kiezen voor zijn eigen club?
- stammen de regels niet uit de oertijd als je geen rekening houdt
met de belangen van de speler/club?
- welke uitstraling heeft het nationale team?

Helaas ben ik bang dat deze organisaties zich helemaal niets afvragen 
want het tempo van het doorvoeren van veranderingen is omgekeerd 
evenredig aan het tempo van een Formule 1-auto. 

Blijft de volgende vraag over: hoe ontsnap je nu aan deze opgelegde 
verplichting of wat gaan we verzinnen om deze regels te omzeilen? 
Heeft u ideeën, ventileer deze zodat we ontsnappen aan deze 
totalitaire regels. De illusie hebben dat de club oude mannen deze 
regels gaat wijzigen heb ik niet want daarvoor zijn ze te druk bezig 
met het warm houden van hun eigen stoel. Misschien gewoon 
meteen afzeggen als je zo’n uitnodiging krijgt onder het mom van 
heimwee. 

Sterkte met die club. 

De Lange 
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Vers gras 

Ik heb iets met taal. Niet gek als je weet dat ik – in 1979 alweer – het 
diploma aan de pabo in Nijmegen heb gehaald. Van een onderwijzer 
mag worden verwacht, ja, mag zelfs worden geëist dat hij of zij de 
Nederlandse taal goed beheersd (*). 

Behoudens mijn stageperiodes heb ik overigens nooit voor de klas 
gestaan, want in het genoemde jaar ging ik full-time, eh met een 
voltijdbaan op zak, aan de slag in de journalistiek. Een tak van sport 
waar een goede beheersing van taal een pre is. Ik durf niet van 
mezelf te beweren dat ik een schrijver pur sang ben, toch stel ik 
graag verhalen, berichten en andere teksten op. Verder verslind ik 
eigenlijk alles wat onder mijn ogen komt, thuis, op het werk, 
onderweg, aan de leestafel in een kroeg of bij McDonald’s. Kortom, ik 
ben best een lettermonster. 

En wat kan ik me dan ergeren, maar net zo goed in het verbale 
taalgebruik, aan de onnodig veel Engelse woorden die tegenwoordig 
gebezigd worden. Nee, ik heb het niet alleen over fakkin’ of fucking. 
Of cool. Het is ook nice hier en nice daar. Er kan geen gewoon 
bedankje vanaf: hoe vaak ik vooral collega’s thanks hoor zeggen. Doe 
effe normaal: ik heb niets tegen een multiculterele samenleving. Hoe 
meer zielen, van welke afkomst is me om het even, hoe meer vreugd. 
Maar mag het een onsje minder met het aandeel Engels in onze 
conversaties, pardon onze gesprekken? 

Eén van de dieptepunten van de laatste tijd kwam ik nota bene tegen 
op een site (het spijt me, hier ontkom ik niet aan) van een 
voetbalclub in Zuidoost-Brabant. Wat ik aantrof? De volgende kop 
boven een vacature: GEZOCHT – FIELDMANAGER. Ik dacht eerst: ben 
ik per ongeluk op een webpagina van een tennisvereniging of die van  



13 

een golfbaan terecht gekomen? Met name bij die sport met dat 
kleine, witte balletje met die honderden deukjes (dimples voor de 
liefhebbers) is Engels bijna voertaal. De persoon die daar de 
speelbanen (holes, inclusief tee en green) moet onderhouden heet 
niet voor niets greenkeeper. Trouwens, in de tenniswereld kunnen ze 
er ook wat van. Een greep? Umpire, hardcourt, deuce, forty love, 
game, set and match, ja zelfs penalty. 

Terug naar die advertentie: heeft de vacante functie iets met de 
voortschrijdende professionalisering van de bewuste club te maken? 
Of hoopt het bestuur iemand aan te trekken, die meer in huis heeft 
dan de materiaalman of terreinbeheerder die sinds jaar en dag 
onmisbaar zijn voor elke vereniging? Wat is er mis met die 
benamingen? Waarschijnlijk toch niet veel want in de toelichting op 
de wervende kop staat tussen haakjes terreinknecht. 

Aan de andere kant: de vereniging had bij de eisen een goede 
beheersing van de Engelse taal kunnen opvoeren of, nog erger, in 
plaats van een ‘fieldmanager’ kunnen vragen om een 
infrastructuurspecialist. Ik weet zeker dat de Stichting 
Taalverdediging zich in deze functie-omschrijving wel had 
kunnen vinden. Deze instelling verdedigt sinds 2000 de 
Nederlands(talig)e taal en cultuur en automatisch bestrijdt ze 
hiermee, in Nederland en Vlaanderen, het gif der verengelsing. 
Het mag duidelijk zijn dat ik haar van harte ondersteun (of voor 
de onverbeterlijke Anglicanen onder ons: support). 

(*) Grapje, beheerst. 

Hans Janssen 
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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 

mailto:info@reprofairautogas.com
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Zoals de ouden floten…, Lau van Ravens 

Laurens (Lau) van Ravens is geboren in Schiedam op 18 september 
1922. Hij begon met voetballen bij SVV en was razendsnel. De 100 
meter liep hij in 11,8 seconden. Van Ravens was al 26 toen hij als 
scheidsrechter begon. In 1960, na negen promoties op rij, 
debuteerde hij in de eredivisie. 

Van Ravens was eigenzinnig en hij schuwde enig fysiek geweld niet. 
Hij duwde nog wel eens een speler gewoon weg: ‘opzouten jij’. Veel 
rode kaarten deelde hij niet uit, maar het overkwam wel de toen 19-
jarige Willem van Hanegem in de wedstrijd RBC - Velox toen ‘de 
Kromme’ uit frustratie een ‘doodschop’ aan RBC-veteraan Kees 
Vermunt (34) gaf. 

Van Ravens was tot 1972 scheidsrechter in het Nederlands betaald 
voetbal. Vanaf 1966 floot hij tevens internationale wedstrijden. In 
1969 leidde Van Ravens de finale van het Europacuptoernooi  voor 
bekerwinnaars tussen  FC Barcelona en Slovan Bratislava. Drie jaar 
later was hij arbiter in de return van de finale van de strijd om de 
UEFA-cup tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur. 
Hij was ook actief op het WK van 1970. Daar floot hij twee 
wedstrijden: Marokko – West-Duitsland (1-2) en Uruguay – Rusland 
(1-0). De tweede helft van zijn debuutoptreden tijdens het toernooi 
in Mexico, begon hij zonder dat Marokko een doelman op het veld 
had. Van Ravens was dit ‘even’ ontgaan… 

Zelf beschouwt hij de wedstrijd Schotland – Engeland, in het kader 
van het ‘British Home Championship’, als het hoogtepunt van zijn 
carrière. 134.000 toeschouwers in een afgeladen Hampden Park in  
Glasgow zorgden voor een adembenemende sfeer. De wedstrijd 
eindigde in 0-0. 
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In 1971 viel Van Ravens in als vervanger van de Ierse grensrechter 
David Barrett, die een bierblikje op zijn hoofd had gekregen tijdens 
de Europacup II-halve finale tussen PSV en Real Madrid. Het was puur 
toeval dat hij die avond in Eindhoven aanwezig was. Hij was er op 
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uitnodiging van UEFA-waarnemer Jo van Marle, die eigenlijk met zijn 
vrouw zou gaan maar die had er geen zin in. Meteen na het incident 
snelde Van Marle naar de catacomben. Even later keerde hij in 
paniek terug: Real Madrid wilde niet verder spelen, tenzij er een 
internationale arbiter gevonden kon worden die kon gaan vlaggen.  

‘Lau, je moet me helpen, kom alsjeblieft naar beneden en ga 
vlaggen’, zo smeekte Van Marle. Welnu, zo gezegd, zo gedaan. Van 
Ravens ging vlaggen, in zijn gewone kleren en vooral op zijn gewone 
schoenen. Er was geen paar voetbalschoenen met maat 46. Van 
Ravens deed zijn plicht en hij werd later bedolven onder de 
dankbetuigingen van PSV, Real Madrid, de UEFA en de KNVB. Alleen 
zijn vrouw was niet blij. Want zijn net de dag ervoor gekochte 
spiksplinternieuwe schoenen waren door de modder en het natte 
veld zodanig beschadigd dat die meteen de vuilnisbak in konden. 

In 1972 moest hij vanwege zijn leeftijd (bijna 50) afscheid nemen als 
scheidsrechter. Later was Van Ravens actief als scheidsrechter in het 
televisieprogramma de Mini-voetbalshow. Ook beoordeelde hij als 
waarnemer van de KNVB collegascheidsrechters. 

Op latere leeftijd kreeg Van Ravens liefst vijf tia’s. Daardoor kon hij 
niet meer zelf in zijn oude Nissan Micra naar wedstrijden rijden. Zijn 
vrouw brengt hem sindsdien weg en haalt hem op. Bij veel Haagse 
clubs is hij een graag geziene gast. Door zijn markante verschijning is 
een bestuurskamer meteen vol. Van Ravens: een gulle lach, kleine 
pretoogjes, een tas vol anekdotes en een glas witte wijn. Hij is nog 
steeds actief als begeleider van beginnende, talentvolle 
scheidsrechters. Meer specifiek houdt hij zich gemiddeld met drie 
toptalenten bezig, zijn advies voor hun: ‘Word gehoord en word 
gezien.’ 

Jos Halmans 
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Ik lach me lens – doe ook mee! 

Verboden te voetballen  VOETBALLEN VERBODEN 

Johan Cruijff zou zich in graf omdraaien als hij wist dat er borden met 
deze tekst her en der in Eindhoven zijn opgehangen. Boven 
parkeergarages. Waarschijnlijk door iemand die bang is dat er eens 
een bal tegen de garagedeur wordt getrapt. Is ook heel erg. “Het 
hangt er voor de sier”, riep iemand me toe toen ik bovenstaande foto 
maakte. Het zal best. Verboden te parkeren, verboden te dealen of 
inrit vrijlaten: daar kan ik nog wel inkomen. Maar een 
(straat)voetbalverbod? Zijn onze sterren van weleer niet groot 
geworden door op straat tegen de bal te trappen? 

Heb je zelf ook iets typerends of bijzonders gefotografeerd 
op voetbalgebied: 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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COVS ook voor museumbezoek en bowling 

Voor (jo)u als lid van COVS Eindhoven is voor 25 oktober een bezoek 
aan Museum ’t Brabants Leven in Den Dungen gepland. Hier is een 
grote verzameling gereedschappen en benodigdheden voor 
beroepen van vroeger ondergebracht. De kosten bedragen 10 euro 
(inclusief entree, rondleiding met gids en een Brabants bèkske 
koffie). Start: 14.00 uur, einde 16.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 
19 oktober via ajma.bogers@hccnet.nl. 

Op 9 november kun je eens een andere bal laten rollen: dan houden 
we onze jaarlijkse bowlingavond. Uiteraard in megabowling Woensel 
aan de Vijfkamplaan in Eindhoven. Start: 20.00 uur, einde 22.00 uur. 
De inschrijfkosten bedragen 5 euro en je kunt je tot 3 november 
aanmelden via info@covseindhoven.nl. 

mailto:ajma.bogers@hccnet.nl
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Vers gras tussen de regels 

Als je de meest recente PSV – Ajax hebt gezien, zou  je zomaar tot de 
conclusie kunnen komen dat de wederopstanding van het 
Nederlands voetbal in Eindhoven kan beginnen. Balbezit is al lang 
niet meer heilig bij de kampioensploeg, die sinds dit seizoen door 
Mark van Bommel wordt getraind. Het gaat erom wat je ermee doet, 
waarmee ik overigens geen waardeoordeel vel. In de topper tegen de 
aartsrivaal hield ze slechts 33 procent van het duel de bal in eigen 
gelederen. Maar na het slotsignaal van Danny Makkelie stond er wel 
een dik verdiende 3-0 op het scorebord.  

Los van alle PSV-fans en Ajax-haters zal ook Pieter Zwart genoten 
hebben van het spel van de koploper in de eredivisie. 
‘Balbezitpercentages zijn een schijndominantie, veroorzaakt door een 
tactische achterstand’, schrijft hij in ‘De val van Oranje.’ Je kunt ook 
domineren zonder bal. Of, zoals Zwart dat onder woorden brengt: 
“Bij een succesvol strijdplan komen de eigen spelers in goede positie, 
verliest de tegenstander zijn gewenste organisatie en belandt de bal 
op plaatsen waar de ander die niet wil hebben. Kansen, doelpunten 
en overwinningen zijn hiervan het resultaat.”  

Zo simpel kan het dus zijn, maar je moet er wel de trainers én de 
spelers voor hebben. Bovendien moet een bepaalde speelwijze breed 
gedragen worden, door een club, door de bond. Breek los die banden 
met het verleden, ja, zelfs met al die ex-profs. Kap met het 
rondtikken van de bal en al die breedtepassjes. Maak gebruik van 
data, keer terug naar de straat. De Hollandse School heeft geluk, 
plezier en successen gebracht, maar das war damals. Nederland 
heeft te lang geteerd op de in het verleden behaalde prijzen, te lang 
stil gestaan en betaalt hiervoor al jaren de tol. Een voetbalwedstrijd 
is een aaneenschakeling van omschakelmomenten geworden. 
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De totale voetbalorganisatie dient nu de luiken open te zetten, is de 
les die Zwart de lezer wil meegeven. Vandaar de ondertitel: ‘En hoe 
we weer kunnen herrijzen.’ Maar hoezo ‘weer’? ‘Herrijzen’ doe je 
toch nadat je bent bezweken? Hoe dan ook: het boek gaat, als je je 
niet te veel ergert aan het soms betweterige toontje, verder dan 
studentikoos getheoretiseer. Zwart wordt door Das Mag, dat het 
boek uitgeeft, Nederlands belangrijkste voetbalnerd genoemd. Dat 
kan aanmatigend overkomen. Toch wordt hij niet voor niets gevraagd 
voor symposia of om analyses op tv te verzorgen. Het kan evenmin 
toeval zijn dat hij deel uitmaakt van de hoofdredactie van Voetbal 
International. 

De auteur is oprecht begaan met het lot van het Nederlands 
(club)voetbal, al geeft hij vooral hoog op van trainers als Pep 
Guardiola, die op eigen wijze aan de haal is gegaan met het 
gedachtegoed van Johan Cruijff, en Jürgen Klopp. Maar ook Ronald 
Koeman is volgens hem op de goede weg. Of Zwart, wanneer hij in 
deze tijd zijn boek zou schrijven, én Pepijn Lijnders én Mitchell van 
der Gaag weer zou opvoeren als trainers, in wie hij het volste 
vertrouwen heeft? Ik vraag het me af: Lijnders ging in zijn eerste 
functie als hoofdcoach, bij NEC Nijmegen, af als een gieter en Van der 
Gaag is na zijn relatief succesvolle periode bij Excelsior het seizoen 
allesbehalve fortuinlijk begonnen bij NAC Breda. Mogelijk had Zwart 
er dan voor gekozen om Van Bommel eens tegen het licht te houden. 

De val van Oranje      
En hoe we weer kunnen verrijzen    
Auteur: Pieter Zwart 
Uitgeverij: Das Mag 
ISBN: 978-94-924786-1-0 
Prijs: 18,99 euro 

Hans Janssen 
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Look at me - now I'm dusty shield of pride 
I'm OK, but my heart is still dry 
Don't you know that only heroes cry... 

Zomergast 

Louis van Gaal vulde een paar uur lang het beeld op het treurscherm 
in het zomerprogramma van de VPRO, genaamd 
Zomergasten. Het programma werd aangekondigd 
als het televisie-evenement van het jaar. Het zal over 
de mens en de coach Van Gaal gaan. Van Gaal: “Voor 
mijn familie zal het herkenbaar zijn, voor de rest van 
Nederland eventueel een openbaring. Daar vallen de 
Openbaringen van Johannes, oftewel de Apocalyps, 
bij in het niet. Ik ben de Alpha en de Omega, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde.” Alle 
videofragmenten zijn door Louis gekozen en ze zijn bedoeld om hem 
beter te leren begrijpen.  

Het was een lange zit. Interviewster Janine Abbring was er niet op uit 
om Koning Louis het vuur aan de schenen te leggen en daarmee het 
risico te lopen, dat er net als in de Apocalyps vuur, rook en zwavel uit 
de bek komt. De wereld volgens Van Gaal. Hij daalde af om de wereld 
aan ons uit te leggen. Niets werd aan het toeval overgelaten en Louis 
trok bij zijn levenslessen een gezicht, alsof hij door de bliksem is 
getroffen: “Ik zeg altijd maar: je wordt ook alleen geboren en je gaat 
alleen weg.” En: “Ik ben de man van het totale mensprincipe.” Dat 
allemaal zonder een glimlach. Met een blik, alsof hij er de uitvinder 
van is. En van de nietszeggende dooddoener dat het individu 
ondergeschikt is aan het team, vallen de schellen niet van mijn ogen. 
Louis genoot toen Janine als een lammetje braaf mekkerde voor zijn 
troon. Een onbeholpen flirt naar Janine, dat hij een zwak heeft voor  
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brunettes, zoals zij, werd door Janine genegeerd. Louis liet zich niet 
onderbreken: “Luister eens even Janine.” En: “Je interrumpeert me 
alweer.” Janine liet zich de oren wassen. Met de Koning wil je geen 
ruzie. En geef haar eens ongelijk, want dan verloopt de avond stroef 
als een voetbal op ongemaaid gras. Door hem te laten schitteren 
stond hij naakt in het oog van de camera. Ongetwijfeld met zijn 
instemming. Bij Louis is the image the message. Het beeld, waarin hij 
zelf gelooft. 

De openbaringen van Louis van Gaal bliezen me niet als de 
scheidsrechterfluit uit mijn stoel. Geen nieuws. De woorden tikten 
monotoon als een beitel op het aambeeld van het binnenoor. Zinnen 
liepen als een hakselmachine. Louis wilde niet spugen in de bak, 
waaruit hij heeft gegeten en gedronken. Dit uit dankbaarheid voor 
wat het voetbal hem heeft gebracht. Deugdzaam, maar geen 
openbaringen. De enige was dat hij op zijn huwelijk met Truus heeft 
gezegd, dat hij met haar oud wil worden. Voor hem heeft Truus haar 
‘wereldjob’ opgezegd. Onlangs was het zíjn beurt om een aanbod van 
een club vanwege zijn belofte te weigeren. Geen openbaring van de 
naam van de club. Voor Truus koos hij het liefdeslied Voor haar van 
Frans Halsema. Louis wilde dit prekerig gaan uitleggen. Janine kapte 
hem af: “Jammer dat ik niet meer mag vertellen.” De koningshand 
van Van Gaal is niet gauw gevuld. 

Louis beweert dat hij een rationele man is. Toch brandde achter zijn 
ogen de tranen. Bij het gespreksonderwerp over zijn, op 39-jarige 
leeftijd, aan alvleesklierkanker gestorven vrouw Fernanda. Hij gaf toe 
dat medici alle deuren voor hem openden, omdat hij Louis van Gaal 
is. En wellicht met zijn winnaarsmentaliteit wordt kanker gezien als 
een strijd om te overwinnen. Janine stelde een goede vraag: “Te lang 
doorbehandeld?” Aan zijn houding merkte je, dat hij dit zo vond. 
Janine ging  hier niet verder op door. Wellicht was Louis dan in huilen  
uitgebarsten en dat past niet in zijn zelfbeeld. En waarschijnlijk was 
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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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dit een goede keuze, want breken op tv draagt het voyeuristische 
publiek je lang na. Louis noemde zijn vrouw een heldin. En dat had te 
maken met de song Hero van zangeres Mariah Carey. Een song, die 
Louis en Fernanda, tijdens haar lijdensweg, troost gaven. Carey 
bedoelt met held God. Fernanda’s lijdensweg was voor Louis de 
voorzet om niet meer in God te geloven: “Want als je zo’n lief mens 
op zo’n manier laat sterven, waarvoor is er dan een God?” Dit getuigt 
van liefde en boosheid. Het is wel typerend voor Louis, dat God naar 
zijn pijpen moet dansen. God hoeft aan Louis geen rekenschap af te 
leggen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk en dat valt rationeel niet te 
begrijpen. Nederigheid past niet in de karakterstructuur van Louis.  

We hebben geen beelden gezien van Louis als voetballer. Ik heb Louis 
nog met Sparta tegen Pee Es Vee zien spelen. Collega in de fluiterij, 
Ronnie, ik maai het gras onder je voeten vandaan, want spreektaal is 
schrijftaal, daar kun je niet beledigd om zijn. Dus je hoeft niet uit de 
kast te komen. Dat mag uiteraard wel. En Ronnie, we horen toch 
onze vijanden lief te hebben. In die zin handen op de borst. Ik heb je 
reactie destijds gewaardeerd. Een goed stukske hoort te prikkelen. En 
je hebt de handschoen opgepakt, je daarmee laten kennen en dat 
weet ik te waarderen. Onverschilligheid is immers de dood in de 
schrijfpot. En om de kastdeur op een kier te zetten: mijn laatste 
bezoek aan, de voor mij no-go area, de Fredriklaan was de 
Lichtstadderby tegen mijn helden van FC Eindhoven. Het was een 
waar genoegen: we versloegen de rood-witte vijand met 0-1. Daarna 
schafte PSV de derby eenzijdig af. Goliath was bang voor David. 
Lafhartig. 

Louis was een begaafde technische middenvelder. Hij kon met zijn 
linkervoet een bal over dertig meter op de stropdas van een 
medespeler leggen. De Amsterdammer had een uitstekend 
spelinzicht en hij was een geboren leider. Dat hij Oranje niet heeft 
gehaald heeft, zal gelegen hebben aan zijn trage handelingssnelheid. 
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Louis liet wel video-opnamen zien met een confrontatie tussen hem 
en de Engelse pers. Louis, de eenzame strijder, die het conflict niet 
uit de weg gaat, maar op zijn gelijk staat. Je kunt gelijk hebben, maar 
dat wil niet zeggen dat je het krijgt. “Hebben jullie niet het gevoel dat 
jullie excuses moeten aanbieden?” Louis XIV,  de Zonnekoning, 
verlangt nederigheid van de pers. Journalisten, die als satellieten om 
hem heen draaien. Dat maakte ik onlangs mee bij mijn kluppie. In de 
voorbereiding gingen we naar UNA. Daar liep ik Jeroen Quinten tegen 
het lijf. Strak in het zwarte pak. Ongetwijfeld een grote eer voor hem 
om bij FC Eindhoven te mogen assisteren.  Jeroen, jaloezie is mij niet 
vreemd. Alessio Carlone trok tijdens het duel een tijdje met zijn been. 
Deze speler was lang geblesseerd en ik maakte me ongerust dat hij 
vanwege overbelasting mogelijk opnieuw een blessure op zou lopen. 
Als bemoeizuchtige supporter liep ik naar de dug-out en wees de 
assistent-trainers op het trekkebenen. Oud-PSV’er en voormalig 
international Ernie Brandts beet agressief van zich af: “Ben jij soms 
trainer?” Dat getuigde van defensieve verschansing in zijn rol als 
trainer. Ik was overbluft en trok me in mijn schulp terug. Geen 
strijder, maar vluchteling. Ik had bijvoorbeeld terug kunnen bekken: 
“Ben jij medicus?” Of agressief kunnen opmerken: “Jij zult er wel 
verstand van hebben, dat je hulptrainer bent bij de nummer twaalf 
van  het afgelopen seizoen.”  

Louis, het grote, onbegrepen gekwetste kind, altijd op zoek naar 
erkening. Hij had de tv-avond geregisseerd. Zou hij de spiegel 
tevreden toegeknikt hebben met het beeld, dat hij van zichzelf 
geschetst heeft? Is zijn missie geslaagd, dat we hem beter hebben 
leren begrijpen? Eindelijk liefdevol omarmd door Jan Publiek?  

Jur Wijsman 

Engelse tekst van Wojtek Szadkowski van de cd Moonshine uit 1994 
van de Poolse band Collage. 
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  ACTIVITEITENAGENDA 

 Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 

 Kaarten: elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 2 november en 
 7 december. 

 Avond die in het teken staat van de VAR: 8 oktober, 20.00 uur. 

 Bezoek museum ‘t Brabants Leven (seniorencie): 25 oktober, 14.00  
uur, Den Dungen. 

Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 

Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur.  

Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 

   Meer info? Zie elders dit blad en covseindhoven.nl. 
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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 - 2026932 of 040 - 2422887 

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 - 22227883 
Secretaris Pieter Elbersen 06 - 28466602 
Penningmeester Henk van Bekkum 06 - 30404517 
Bestuurslid Lennart Geertsen 0499 - 310719 
Bestuurslid Alex van den Boomen 06 - 22991443 

Commissies 

Begeleiding    
Sport & Training 

Spelregelcommissie 

Redactie Arbitraal/site 

Ontspanning 
Commerciële commissie 

Kantinecommissie 
Tuchtrechtzaken  
KNVB-mentor 

(BA = BestuursAfgevaardigde) 

Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers  
Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
Alex van den Boomen (BA) 
Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André  
Werrelmann 
Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Johan Suurd 
Ad Verhoeks 040- 2417637 

http://www.covseindhoven.nl/


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!
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