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       ‘Wie zonder zonde is…’ 
            Wie had dat gedacht?! Dat Bassie en Adriaan ooit Arbitraal 
        zouden halen? Nou, dan zal ik je eens wat  vertellen. De  
        gebroeders waren de componisten van onder meer de klassieker  
        “k Heb Niks Gezien (‘k keek ergens anders naar)’. 
 
        Ik moest pas aan deze carnavalshit uit 1972 van wijlen Sjakie   
        Schram denken toen ik één van onze toparbiters hoorde uitleggen  
        waarom hem was ontgaan dat PSV-spits Luuk de Jong aan zijn 
        shirt was getrokken. En dus eigenlijk een strafschop had verdiend. 
        De aandacht van de scheids én zijn assistenten was op de bal  
        gericht en tja, we kunnen niet alles in de gaten houden, was zijn  
        vreemde boodschap. Een collega, die nog hoger en in de regel 
        nog beter fluit, had een half jaar geleden om dezelfde reden  
        gemist hoe De Jong zélf de kwaliteit van het tricot van een 
        tegenstander had getest. 
 
        Een andere arbiter, die op het nationale profvoetbalniveau  
        eigenlijk pas komt kijken, ging ook in de fout. Hij verzuimde  
        een rode kaart voor Feyenoord-aanvaller Eljero Elia op het 
        wedstrijdformulier te noteren en moest daarom twee duels op de 
        blaren zitten. Een opvallend zware straf. Ik kan me incidenten 
        herinneren waarbij de KNVB scheidsrechters in ieder geval  
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         ’Björn, onze enige trots’ 
 
 
        ‘Bjö-ren, Bjö-ren’ 
        ‘Bjö-ren oh Bjö-ren, jij bent de kampioen. Wij houden van Björn 
        om zijn daden en zijn doen’ 
        ‘Hup Bjö-ren hup, laat de leeuw niet in zijn hempie staan’ 
        ‘Kuipers’, die heeft die bal’ 
        ‘Viva Kuipertje’  
 

Zie je het al voor je? Dat niet alleen de bevolking van 
Oldenzaal, waar hij een supermarkt leidt, maar heel Nederland 
volgend jaar massaal Björn Kuipers naar de finale van het EK 
voetbal gaat schreeuwen? Dat cafés op pleinen volstromen 
met oranjehemden die onze topscheidsrechter toe gaan 
juichen?  

 
Toch zit er misschien niets anders op voor de Nederlandse 
voetbalfan nu Oranje de eindronden van het toernooi in 
Frankrijk zelfs niet via de barrage kon bereiken. 
 
Wie had dat een tijd geleden verwacht toen de loting voor de 
groepsindeling voor de voorronden werd verricht? Het 
Nederlands elftal zou met twee vingers in de neus een ticket 
gaan bemachtigen.  
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‘Wij’ waren immers de nummer drie van de wereld en wie waren nu 
dan wel die tegenstanders? Moesten we daar bang voor zijn? 
Inmiddels weten we beter.  
 
Heel Holland bakte er niets van in de kwalificatiereeks. ‘Zij’ faalden: de 
trainers én de spelers. Het gevolg: supporters die zich bekocht voelen en 
met name zij die de afgang van dichtbij hebben meegemaakt, maar ook 
die Oranje-aanhangers die al kaartjes voor het EK 2016 hadden gekocht.  
 
 
Helaas: géén spandoeken met onder meer ‘GEMERT’, ‘VORTUM’ of 
‘STANDDAARBUITEN’, of ‘BOXMEER’ op de tribunes. Wel één met 
de naam van onze fluitende grootgrutter uit Oldenzaal? Normaal 
gesproken zal immers enkel Björn Kuipers ons land in Frankrijk gaan 
vertegenwoordigen. Hebben we toch nog iets om trots op te zijn. 
 
Hopelijk bent u of ben jij als lezer ook trots dat je als lid van de COVS dit 
blad via onze site, de mail of, voor exclusievelingen, op papier onder ogen 
krijgt. Dat we er met zijn allen weer een gevarieerd nummer van hebben 
weten te maken. Hoort zegt het voort! 
 
 
Hans Janssen 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
12e van elke maand. 

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

5611 TJ Eindhoven. 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Voorzitterspraatje 
 
 
Zo, de eerste wedstijden van dit seizoen zijn achter de rug. Langzaam zie 
je alweer verschillen in de standen van de ranglijst, maar toch: iedere 
wedstrijd is weer een nieuw begin. Voor spelers én voor scheidsrechters. 
Je moet als arbiter steeds weer scherp zijn. Anderzijds is het ook de vorm 
van de dag van de ploegen, die van invloed kan zijn. Desondanks hoop ik 
dat jullie weer met veel plezier naar de wedstrijden blijven gaan en dat 
jullie weer veel plezier hebben en houden in deze mooie hobby. 
 
 
Week van de scheidsrechter 
Begin oktober hield de KNVB zijn jaarlijkse Week van de scheidsrechter. 
We hebben er positieve berichten over gehoord, maar ook dat er 
verenigingen zijn die er geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven. 
Gelukkig heeft het wel in de media gestaan en hebben die er goed 
aandacht aan besteed. Eén ding weet ik zeker: een lid van ons, Roy 
Sprengers uit Veldhoven, zal er met plezier op terugkijken. Hij heeft een 
clinic gekregen van Danny Makkelie  Dit kunt u terug lezen op onze site 
én in dit blad. 
 
 
Ons clubblad Arbitraal  
Ja, wij als bestuur maken ons best wel zorgen over de vraag of de leden 
dit wel een blad vinden met inhoud en of dat we de juiste snaar raken wat 
betreft informatie. We weten dat het blad gelezen wordt en dat er ook 
reacties komen. Maar als we naar onze site kijken wat betreft het 
aanklikken van Arbitraal, dan zien wij dat ongeveer vijftig personen het 
clubblad op de site aanklikken. Maar of het allemaal verschillende mensen 
zijn? Nu wij dit weten wil ik bij deze de leden voorleggen wat wij 
eventueel moeten veranderen of interessanter maken zodat het clubblad 
meer gelezen wordt. 
 
Dit is ook van belang voor  onze sponsoren. Zij staan er namelijk in met 
een advertentie. Het is wel goed hier te vermelden dat wij als bestuur 
COVS Eindhoven
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weten dat het clubblad bij de voetbalverenigingen ligt en dat ‘ze’ het een 
goed blad vinden. 
 
Technisch weekend januari 2016 
Ja, nog drie maanden en dan is het alweer zover. Van vrijdag 15 tot en met 
17 januari 2016 houden wij alweer het derde technisch weekend dat in het 
teken staat van arbitrage. Ook onze zusterverenigingen COVS Helmond 
en Valkenswaard nemen deel aan dit weekend.  
 
Het programma en aanmeldformulier kunt u vinden via de site van COVS 
Eindhoven. Kosten voor dit weekend bedragen 130 euro inclusief twee 
overnachtingen, ontbijt en diner. Ook in ons eigen clubgebouw De Stip 
liggen de formulieren om u aan te melden. Deze kunt u invullen en 
afgeven aan onze secretaris. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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De wedstrijd waar ik was (12) 
 
 
Een nieuw seizoen stond voor de deur. En een fraaie zomerse zondag 
begin september moest garant staan voor een mooie dag en hopelijk ook 
een leuke wedstrijd. Ik mocht vlaggen in het Zuid-Limburgse bronsgroen 
eikenhout. Waar de plaatselijke FC voor het eerst sinds jaren weer eens in 
de hoofdklasse mocht uitkomen. Met Merlijn als scheidsrechter zou dat 
zeker geen probleem moeten zijn (en dat zou het overigens ook niet 
worden, een probleem). 
 
Krakkemikkig en gedateerd 
We waren ruim op tijd maar schrokken toch wel een beetje van de 
krakkemikkige en gedateerde accommodatie. Het gras was dan weliswaar 
groen, maar ook centimeters te lang. Met het trekken van de lijnen had de 
terreinknecht goed zijn best gedaan. Er stonden nogal wat lijnen die niet 
op een veld thuis horen. Zoals een dwarslijn op de doellijn, in het midden 
van de doelen. En nog een dwarslijn op de lijn van het kleine doelgebied 
en vooruit, als we dan toch bezig zijn, ook nog een dwarslijn op de lijn 
van het strafschopgebied. Voorts ontbrak er hier en daar een stuk 
afrastering, maar ja, een kniesoor die daar op let. 
 
De ontvangst in het bestuurskamertje was allerhartelijkst. Niet dus. We 
waren kennelijk te vroeg. Merlijn schonk uiteindelijk zelf maar koffie en 
thee in voor ons in. De tegenstander, een al wat ervaren hoofdklasser, 
keek het wat meewarig aan, maar een onvertogen woord viel er niet te 
beluisteren, zoals ook wij als arbitraal trio ons verder maar op de vlakte 
hielden. 
 
 
Niet om aan te zien 
De wedstrijd was niet om aan te zien. Misschien door de inmiddels 
verzengende hitte, zou kunnen, maar beide teams bakten er helemaal niets 
van. Met name de thuisclub, met in de gelederen oud-Ajacied Ole 
Tobiasen, dwong veel te weinig af waardoor de gasten een weliswaar  
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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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kleine (1-3) maar wel dik verdiende zege behaalden. Daarbij geholpen 
door een hulpeloze, trage en 15 kilo te zware Tobiasen die dacht op dit  
niveau nog wel als laatste man mee te kunnen. En vervolgens dus keer op 
keer voorbij werd gelopen alsof hij er niet stond. En om de haverklap zijn 
hand omhoog stak voor buitenspel, dat hij keer op keer zelf ophief. Vooral  
het moment toen hij in de tweede helft in een duel knullig een bal 
verspeelde en wachtte op een fluitsignaal van Merlijn (die terecht niet 
floot, want Tobiasen ging als een beginneling de fout in) was bijna 
lachwekkend te noemen. 
 
 
‘Waarom dit en waarom dat’? 
Des te erger was het dat de thuisclub na afloop verhaal probeerde te halen, 
want waarom was er niet gefloten en waarom was er niet gevlagd en 
waarom dit en waarom dat? Merlijn en ik keken elkaar eens diep in de 
ogen en dachten kennelijk allebei hetzelfde. Wat een triest bestuur, wat 
een slechte verliezers. 
 
 
Toen we zowat klaar waren met het toen nog papieren wedstrijdformulier, 
kwam er dan toch nog op een vervelende afgemeten toon de vraag ‘of de 
heren wat willen drinken’. De andere assistent-scheidsrechter keek het 
vergenoegd aan. Hij verklapte later, toen we op weg waren naar de 
parkeerplaats, de thuisclub van jaren eerder nog te kennen en dit paste wel 
in het beeld dat hij al had. Hoe dan ook, we gedroegen ons als keurige 
KNVB-officials, dronken snel een colaatje, gaven iedereen netjes een 
hand en wensten allen verder veel succes in de competitie. 
 
 
Nog nooit zo snel weg 
Exact 25 minuten na het laatste fluitsignaal van Merlijn zaten we weer in 
de auto. Naar huis, richting Eindhoven. Geloof me, ik heb nog nooit zo 
snel na een wedstrijd een bestuurskamer verlaten als toen die 
zondagmiddag. Natuurlijk, we hebben onderweg de wedstrijd nog 
geëvalueerd, zelfreflectie, zoals het hoort, je weet wel. 
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Een week later kregen we de rapporten en die zouden ons alle gelijk van 
de wereld geven wat betreft mijn waarnemingen en de beslissingen van 
Merlijn. Maar los daarvan, tot op de dag van vandaag ben ik er nog steeds 
niet achter wat nou het probleem was van de thuisclub. Ach, het zal wel 
de teleurstelling zijn over de verloren wedstrijd en ja, waarom zou je de 
oorzaak dan bij jezelf gaan zoeken? Wijzen naar anderen is dan kennelijk 
makkelijker. 
 
Nee, bij die club heb ik nooit meer gevlagd. Ik zou er zeker weer gewoon 
naar toe zijn gegaan, daar niet van, maar dat ik er nooit meer ben geweest, 
daar ben ik nou ook weer niet echt rouwig om. 
 
Jos Halmans 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
**** 
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Week van de scheidsrechter 
 
Van 3 tot en met 11 oktober vond de Week van de scheidsrechter plaats. 
Onze Johan Suurd maakte er al melding van in zijn voorzitterspraatje, 
elders in dit blad. Het kan geen kwaad er een apart artikel aan te wijden. 
Een beetje zelfbevlekking mag op toch wel op zijn tijd? 
 
 
Alle bijna 29.000 KNVB-scheidsrechters kregen van de bond een 
zweetbandje (wat een vies woord eigenlijk, maar dat terzijde). Bij een 
aantal verenigingen stond er wat lekkers klaar of werden refs op een 
andere manier in het zonnetje gezet. 
 
Originele geste 
Wilhelmina Boys kwam zelfs met een originele geste. De 
amateurvoetbalclub in Best verraste arbiters met een exemplaar van ‘De 
scheids’, de bundel met uiterst herkenbare columns van Menno Fernandes. 
Voorzitter Pol Hinke van het Verenigingsbestuur COVS Nederland 
(VCN) stuurde op zijn beurt een dankbrief aan alle (assistent-
)scheidsrechters. 
 
Helaas waren niet alle spelers en coaches even begaan met het lot van de 
man in het zwart. Geen loftuitingen maar verwensingen. En zelfs tijdens 
deze Week van de scheidsrechter liepen wedstrijden uit de hand. Op een 
enkele plek was politie-inzet nodig.  
 
Clinic voor Roy Sprengers 
Gelukkig waren dat uitzonderingen. Roy Sprengers uit Veldhoven 
behoorde tot de overgrote meerderheid van collega’s, die buiten schot 
bleven. Sterker nog, hij stond in het middelpunt van de belangstelling bij 
een clinic van zijn club, UNA. Profvoetbalscheidsrechter Danny 
Makkelie, onderhand kind aan huis bij deze Veldhovense vereniging en 
nog niet zo gek lang geleden ook te gast in De Stip, begeleidde hem. Tot 
grote tevredenheid van Roy (18). 
 
 
COVS Eindhoven
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

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

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

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

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  

 
 
 www.guldenberg.nl  
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“Ik weet zeker dat ik er heel mijn leven veel aan zal hebben. Danny heeft 
deze dag een motiverende en gedreven indruk achter gelaten bij alle 
scheidsrechters van mijn club. En bij mij in het bijzonder. Maar ik heb 
ook veel te danken aan Dick Bijkerk, onze scheidsrechterscoördinator. 
Door hem ben ik gaan fluiten en sta ik waar ik nu sta.”  
 
 
Bovendien: het fluiten en het (gezonde) ‘voetbalvirus’ zitten kennelijk in 
de genen van de familie Sprengers. Roy: “Mijn opa was scheidsrechter en 
mijn vader heeft lang gevoetbald. Nu is hij trainer van de D1. Verder is 
mijn broertje Wesley de vaste vlagger bij de C1 van UNA. Zelf ben ik nog 
assistent-scheidsrechter. Vanaf volgend seizoen ga ik me alleen op het 
fluiten richten. Makkelie kan zich er wel in vinden. ‘Jij bent veel te goed 
om te blijven vlaggen’, zei hij me.”  Dat compliment kan Roy dus in zijn 
zak steken. Zie ook filmpje ‘Danny Makkelie geeft clinic’ op knvb.nl. 
 
 

 
 
Roy Slegers, Dick Bijkerk en Danny Makkelie (v.l.n.r). 

COVS Eindhoven
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Jaarlijkse spelregelavond 
 
Pak je agenda, want binnenkort vindt de jaarlijkse spelregelavond voor 
COVS-leden plaats. Wanneer precies? Op dinsdag 10 november, vanaf 
20.45 uur. Zoals gebruikelijk dus aansluitend aan de training. 
 
De spelregelcommissie gaat teamcaptains benaderen die op hun beurt een 
team samenstellen. Mogelijk is dit al gebeurd wanneer je dit leest. Vrije 
inschrijvingen zijn uiteraard ook mogelijk en zeker welkom. Op de 
spelregelavond worden drie rondes gespeeld. De eerste ronde bestaat uit 
schriftelijke vragen, de tweede zijn beeldvragen en tot slot een quizronde.  
 
We rekenen op een mooie opkomst op deze memorabele avond! Aan je 
huiswerk. Wilt u zich aanmelden, vul het formulier in dat in De Stip ligt 
of stuur een mailtje naar spelregels@covseindhoven.nl. 
  
De spelregelcommissie 
 
 

 
 

COVS Eindhoven



 13 

 

Spelregelwedstrijd 2015-’16, eerste ronde 
 
Beste deelnemers. 
  
Wegens succes geprolongeerd. Maar niet heus. Bij deze nogmaals de 
eerste ronde van de spelregelwedstrijd 2015-‘16. Dit, omdat de plaatsing 
van deze ronde in de vorige Arbitraal erg weinig inzendingen opleverde. 
Misschien moest de lezer nog even op gang komen. Heel veel succes en 
plezier dit seizoen! 
 
 
1. Tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter een speler een gele 

kaart getoond. Nog op het speelveld en voordat hij heeft gefloten 
voor het einde van de reguliere speeltijd, ziet de ref in dat hij de 
gele kaart aan de verkeerde speler heeft getoond. Kan de 
scheidsrechter dit nog herstellen? 
 

A. Ja, hij kan dit op het speelveld nog herstellen  
B. Neen, hij kan dit enkel rapporteren aan de bond  
C. Ja, als beide aanvoerders akkoord gaan 
D. Ja, dit kan in overleg met de desbetreffende ploeg 
 
2. Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de 

wisselspeler nu niet uitvoeren als hij niet eerst het speelveld heeft 
betreden? 
 

A. Inworp. 
B. Inworp of hoekschop.  
C. Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop. 
D. Inworp, hoekschop of directe vrije schop. 
 
 
3. Wanneer de bal in het spel is, geeft een speler aan dat hij 

geblesseerd is en gewisseld wil worden. De speler krijgt 
toestemming om het veld 

COVS Eindhoven
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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

www.autosmolders.nl  
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definitief te verlaten. Als de speler vlakbij de zijlijn is, komt de bal 
in zijn richting en hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Wat 
zal de scheidsrechter beslissen? 
 

A. Hij laat hervatten met een inworp. Er had nog geen wissel plaats 
gevonden. 
B. Hij laat hervatten met een inworp, maar de aanvoerder ontvangt een 
waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
C. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
speler de bal speelde. 
D. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
speler de bal speelde, maar de speler ontvangt een waarschuwing door het 
tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
 
4. Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn 

handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem 
een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna 
worden hervat? 
 

A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn. 
B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn. 
C. Met een inworp voor dezelfde partij. 
D. Met een inworp voor de tegenpartij. 
 
5. Bij het nemen van een strafschop laat de nemer middels een 

schijnbeweging, zonder zijn aanloop te onderbreken, de 
doelverdediger in de hoek duiken en plaatst vervolgens de bal in de 
andere hoek van het doel. De scheidsrechter zal: 
 

A. Een doelschop toekennen 
B. Zonder meer een doelpunt toekennen 
C. De strafschop laten overnemen en een waarschuwing geven aan de 
nemer door het tonen van de gele kaart 
D. De nemer een waarschuwing geven door het tonen van een gele kaart 
en het doelpunt toekennen. 
 
De spelregelcommissie 
COVS Eindhoven



 16 

 

 

 

TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
 

Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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Is de beerput al leeg? 
 
 
De FIFA ligt al een tijdje onder vuur. Sepp B. durft niet meer naar landen 
die een uitleveringsverdrag hebben met Amerika. Michel P. ook geschorst 
door de FIFA. Het ene WK na het andere WK is blijkbaar gekocht. Ook 
hierin blinken mensen uit.  
 
 
Verrassend was nu dat Duitsland dit spelletje van omkopen ook goed 
beheerst volgens Der Spiegel. Het wordt natuurlijk in alle toonaarden 
ontkend. Uli Hoeness vertelde ook niet de waarheid toen de Duitse fiscus 
achter hem aanzat. Hij vergat een paar miljoen. Zouden deze miljoenen 
dan misschien gebruikt zijn om het WK te kopen? 
 
 
Genoeg geld 
Ik weet het niet, maar blijkbaar is het kopen van een WK ook een spelletje 
waarvoor een speciale organisatie is opgericht. Je kunt deelnemen als je 
een voetbalploeg hebt die een land vertegenwoordigt. Je meldt je aan en 
als er in deze organisatie wordt gestemd, moet je ervoor zorgen dat je 
genoeg geld hebt uitgegeven aan de juiste personen.  
 
 
Klaarblijkelijk staat het kopen van een WK gelijk aan exposure 
(aandacht). Degene die het WK heeft gekocht wil zich profileren, de 
wereld of de eigen bevolking laten zien dat ze ertoe doet. Of soms ook om 
het eigen volk rustig te houden. Een bekende uitdrukking is hiervoor: 
‘Geef het volk brood en spelen’. Dit betekent zoiets als de gunsten van je 
volk winnen door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen. 
 
Is de FIFA nog gezond te maken? 
Terugkomend op het al of niet kopen van het WK door Duitsland betekent 
het dat het een gebruik is geworden in voetballand. De vraag kun je je dan 
hier ook stellen of de FIFA nog gezond te maken is? Als er in een  
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organisatie al jarenlang een verrotte cultuur bestaat, hoe kun je dan het tij 
keren? Ik zou niet eens voorzitter willen worden, maar dat terzijde.  
 
 
Misschien moet je voor een buitenstaander gaan om orde op zaken te 
stellen. Daarbij tevens maatregelen in het vooruitzicht stellen dat indien 
blijkt dat iemand geld heeft uitgegeven voor het kopen van een WK hij de 
komende vier WK’s mag toekijken. Echter weer een onnozel voorstel van 
mij: het geld regeert dus en een adequate aanpak van het probleem zal wel 
verzanden in een paar ethische commissies. Of loopt het anders? 
 
De Lange 
 

 

 

 

 

 
 

Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
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Colour of red, red for the wounds 
That are deeper than I can know 
How deep the flow 
 
By Him all things were created 
And the fullness of the Godhead 
Is in Him, Chi-Roh (*) 
 
 
De Verlosser 
 
 
Marco van Basten noemde onlangs in zijn column in Voetbal International 
de Cruijff-revolutie bij Ajax een grote komedie. Het verhaal is een grote 
fabeltjeskrant en niemand die er iets van zegt. Hij vindt het onbegrijpelijk 
dat de meeste mensen binnen Ajax de lijn van Cruijff klakkeloos volgen. 
 
Een ordinaire machtsstrijd met een spoor aan slachtoffers, van 
bestuursleden tot jeugdtrainers.  
 
Poppenspeler Cruijff ziet anderen als marionetten. Cruijff heeft geen 
bestuursfunctie, maar hij trekt toch aan de touwtjes.  
 
‘Ten koste van Ajax’ 
Twee redacteuren van de Volkskrant noemden Cruijff iemand die goed is 
voor zichzelf en zijn vrienden. Het lijkt erop, dat Cruijff zich verrijkt ten 
koste van Ajax. Tientallen medewerkers van Ajax werden verplicht een 
opleiding te volgen bij de Johan Cruyff University (JCU). 
Sindsdien stijgen de winstcijfers van het bedrijf van Cruijff. 
Naar buiten toe predikt Cruijff dat het belang van de club 
boven alles gaat. 
 
Van Basten weigerde destijds onder druk van Cruijff 
jeugdtrainers te ontslaan. Tevens wilde de huidige assistent-
bondscoach de trainers niet verplichten naar het 
trainingsinstituut van Cruijff te gaan. Dat instituut wordt 
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Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

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

 

 
 
 

 

 
 

www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 
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geleid door zijn schoonzoon Todd Beane.  
 
Cruijff denkt in mede- en tegenstanders. Het is zijn diepste overtuiging dat 
Ajax van hem is. Bestuurders wantrouwt hij. Mensen die niet luisteren 
moeten weg. Cruijff heeft een netwerk van familie, oude vrienden en 
vertrouwelingen die hij laat opdraven als er functies te vergeven zijn. Hij 
zorgt voor hen en hij krijgt er loyaliteit voor terug. Zo stuurde Wim Jonk 
32 medewerkers van de jeugdopleiding naar de JCU. Er werd met de 
directie onder druk onderhandeld over salarissen. Stroman Jonk wilde een 
salaris van maar liefst een half miljoen euro. De directie wilde niet verder 
gaan dan 300.000 euro met bonussen. De ontslagen voorganger van Jonk 
verdiende 178.000 euro.  
 
‘Via de krant’ 
Cruijff begon te chanteren. Hij eiste salarisverhoging voor Jonk én Dennis 
Bergkamp. ‘Doe het of ik regel het via de krant’, waarmee hij doelt op 
(journalist Jaap de Groot van) De Telegraaf. De directie ging akkoord met 
een hoger salaris. Geld in ruil voor loyaliteit. ‘Een kluiffie’, noemde 
mister Ajax, Sjaak Swart, dit. 
 
Loyaliteit werkt ook in de media. In ruil voor exclusieve toegang 
beschermen enkele journalisten Cruijff. Kreeg Cruijff op het veld een 
schop, dan beschermden Wim Suurbier en Johan Neeskens hem door er de 
beuk in te gooien. In de media zijn dat Johan Derksen en Jaap de Groot. 
Krijgt Cruijff een tikkie dan leggen zij uit wat Cruijff bedoelt, maar vooral 
hoe klein en onwetend zijn tegenstanders zijn. Jaap de Groot schrijft 
columns namens Cruijff, waarna hij in eigen stukken de visie van Cruijff 
weer ondersteunt. Wil Cruijff Tscheu La Ling bij Ajax? Dan schrijft De 
Groot een lovend stuk over Ling. De Groot geeft gastcolleges aan de JCU 
en hij treedt op als zijn woordvoerder. Voor wat hoort wat.  
 
Schuld van slechte doorstroming 
Onder Cruijff zou het allemaal anders gaan: oud-voetballers aan het roer, 
de jeugdopleiding centraal en een eerste elftal dat aantrekkelijk speelt.  
Inmiddels wijt Cruijff de slechte doorstroming van de jeugd aan directeur 
spelersbeleid Marc Overmars en de trainers Frank de Boer en Bergkamp. 
Overmars heeft veertig spelers gekocht en dat is niet overeenkomstig het 
COVS Eindhoven
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plan-Cruijff. Ling mocht (hij heeft zijn opdracht inmiddels teruggegeven, 
red.) namens Cruijff orde op zaken stellen. Het zakenbelang van Ling is 
niet gering. De voormalige speler van Ajax en FC Den Haag is eigenaar 
van de Slowaakse club Trencin en hij heeft belang in het stallen van 
spelers. Ajax betaalde voor de samenwerking met Trencin, maar 
Overmars nam nauwelijks spelers van Trencin over. Tot ergernis van 
Jonk, Ling en Cruijff. JC heeft de weg geplaveid voor Ling bij Ajax als 
speciaal adviseur van de raad van commissarissen. 
 
‘Hersens van Jonk’ 
Bij de jeugdopleiding zijn inmiddels veel oud-voetballers verdwenen. In 
plaats van hen kwamen er individuele trainers uit andere sporten, onder 
leiding van looptrainer, oud-consultant en uitvoerder van het plan-Cruijff, 
Ruben Jongkind. Binnen Ajax wordt hij de hersens van Jonk genoemd. 
Trainers heten nu performance coaches, er wordt gewerkt met de Cruijff-
skillbox en de secretaresse is tegenwoordig operational manager. Jongkind 
zorgt er op zijn beurt voor dat zijn zwager een functie krijgt. 
Cultuurbewaker David Endt werd ontslagen en vervangen door oud-
honkballer Tjerk Smeets, afgestudeerd aan de JCU.  
 
Onlangs bezocht Piet Keizer, oud-linksbuiten van Ajax en geroemd 
vanwege zijn schaarbeweging, een training. Hij zag risicoloos heen-en 
weergeschuif met de binnenkant van de voet. Hij vroeg waarom de spelers 
geen passes met de wreef geven, zodat er meer snelheid in het spel komt. 
Hij kreeg als antwoord dat ze dat niet kunnen en dat ze er ook niet op 
trainen. Na al die jaren van revolutie zegt Keizer: ‘De basistechniek is niet 
goed.’ 
 
 
‘Wie bevrijdt Ajax?’ 
Cruijff werd in Spanje de Verlosser genoemd, als symbool van de 
bevrijding van dictator Franco. Wie bevrijdt Ajax van de Verlosser?  
Slachtoffers, intriges, verstrengeling van belangen. Het enige wat nog niet 
gevloeid heeft, is bloed, anders zou er sprake zijn van een 
Shakespeariaans drama 
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De dichter Jan Kal bundelde duizend door hem, tussen 1966 en 1996, 
geschreven sonnetten en hij voegde er als bonus een aan toe: het gedicht 
‘Cruijff 50’ uit 1997, het jaar waarin de eeuwige nummer veertien 
Abraham zag. Een sonnet bestaat uit 14 regels. Nummer 14 was het 
rugnummer van JC. Het speelse van het gedicht is de taalfouten en 
stopwoorden van Cruijff. Het nadeel in dichters voordeel. 
 
 
CRUIJFF 50 
Hun zeggen Johan Cruijff wordt vijftig jaar,  
dus in principe is dat een gegeven,  
want net als bij het voetbal heb het leven  
dat dus de dingen volgen na mekaar. 
 
Je ken in wezen honderd worden, maar 
normaal gesproken word je nooit meer zeven. 
Op die soort basis is dus veel geschreven, 
want als je hier bent, ben je dus niet daar. 
 
Je moet je ergens aan de regels houden, 
in een sonnet en op het voetbalveld. 
Dat is dus logisch, denk je bij je eigen. 
 
Je wordt wel ouder, maar je blijft de oude. 
Jij, Johan, bent nog lang niet uitgeteld,  
maar ik moet nu na nummer veertien zwijgen. 
 
 
 
Jur Wijsman 
 
 
(*) Engelse tekst van de Keltische band Iona, deelcitaat van de song Chi 
Roh van het album The Book of Kells uit 1992. Eventueel te beluisteren 
via YouTube.  
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INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
apparatuur alle merken 
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5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
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Vers gras(pol) tussen de regels  
 
Een rode kaart voor een grensrechter. Dat komt niet vaak voor. Toch is het 
Rob Mutsaerts overkomen. Hij haalde tijdens een wedstrijd van een D-
team van RKSV Heeze een eigen speler neer. Uit voorzorg, want hij zag 
dat de jongen wraak wilde nemen voor al die keren dat hij door 
tegenstanders was aangetikt.  
 
Mutsaerts dacht er goed aan hebben gedaan, maar hij kwam van de koude 
kermis thuis toen de scheidsrechter hém uit het veld stuurde. Wegens 
onsportief gedrag. Dat het om een eigen speler ging, dat telde niet. Na 
afloop zei de arbiter dat hij met de prent in zijn maag zat. Maar ja, liet hij 
zich ontvallen, er stond een rapporteur langs de lijn en daar was hij nogal 
allergisch voor.  
 
 
Smakelijke anekdotes 
Het is één van de vele smakelijke anekdotes die zijn opgenomen in 
Graspol, een verzameling van een groot aantal van de columns die 
Mutsaerts heeft geschreven voor Link, het magazine van RKSV Heeze. 
Mutsaerts, Mutsaerts, zal de lezer zich afvragen, waar ken ik die naam 
van? Is dat niet de hulpbisschop van het bisdom Den Bosch? Inderdaad, al 
weet hij dat aardig te maskeren. Wel woorden als ‘moffensport’ en ‘fok je 
modder’. Niks geen stichtelijke taal of zieltjeswinnerij.  
Mutsaerts vindt sowieso dat er niet te veel lading moet worden gegeven 
aan zijn flauwekulstukjes, zoals hij zijn bijdragen met gevoel voor 
zelfspot noemt. 
 
De ondertitel van het boekwerk, ‘Hartverscheurende analyse van RKSV 
Heeze’, doet het ergste vrezen, “maar”, zegt Mutsaerts, “ik heb geen 
enkele pretentie met mijn bijdragen en het boekje. Ik hoop alleen dat het 
aangename kost is.” Dat is ook de reden waarom hij in de regel geen 
moeite heeft met een programma als Voetbal Inside. “Dat gaat eigenlijk 
ook nergens over en dat maakt voetbal leuk en onvoorspelbaar. Die  
kenners aan tafel gaan wel eens te ver, maar ik zie dat liever dan een  
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programma als Studio Voetbal. Dat is me te geregisseerd, te 
georkestreerd. Of zo‘n Jan van Halst. Dat is toch verschrikkelijk?! Geef 
mij maar Johan Derksen.” 
 
‘Voetbal geen sport voor vrouwen’ 
Net als die stuurlui van het RTL7-programma vindt Mutsaerts 
vrouwenvoetbal maar niks. Hij vind het goed dat meisjes ‘op voetbal’ 
willen (hoe meer hoe liever), maar “voetbal is geen sport voor vrouwen”, 
aldus Mutsaerts. Mensen die zeggen dat ze echt genieten van 
vrouwenvoetbal, die gelooft-ie niet. 
 
Graspol is uitsluitend verkrijgbaar bij RKSV Heeze, 
redactie@rksvheeze.nl o.v.v. Graspol 12,50 euro. De opbengst komt ten 
goede aan de jeugdopleiding van de Heezer club. 
 
Hans Janssen 
 
 
 

 
 
 
Rob Mutsaerts in zijn element: te midden van voetballende jeugd (foto: 
Ramon Mangold). 
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ACTIVITEITENAGENDA  
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, 6 november en 11 
december, 20.00-23.00 uur. 
Seniorenbijeenkomst: 29 oktober (DAF Museum). 
Spelregelavond leden: 10 november, 20.45 uur. 
Kerstbingo: 18 december, 20.00-23.00 uur. 
Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid I: 9 januari, 10.00-16.00 uur. 
Technisch weekend COVS Eindhoven, Helmond en Valkenswaard:15 
januari 18.30 tot 17 januari 2016, 17.00 uur.  
Voorronde spelregelwedstrijd COVS Zuid I: 19 februari, 20.00-23.00 
uur. 
(88e) Algemene Jaarvergadering: 21 maart, 20.00-23.00 uur. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
 
COVS op social media 
 

Achter de bestuurstafel, op het veld, achter de bar, bij collega’s thuis, in 
Zeist of tijdens thema-avonden van de KNVB. COVS Eindhoven laat zich 
op vele terreinen zien en gelden. 
 
Maar 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/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de 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      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Mw. Henny Dassen, mw. Corrie van der  
      Waarden,Rob Hutjens, Johan Suurd (BA) 
Commerciële commisse  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks 040 - 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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