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       42e JAARGANG, NUMMER 8 - 2017 

 

  
       ‘Bedankt Scheids!’ 
 
            Zou het de niet meer verwachte najaarswarmte zijn  
            geweest? Hoe dan ook, ik was pas bij een wedstrijd waar 
            bijkans alle spelers elkaar naar het leven stonden, ouders  
            het verbaal met elkaar aan de stok kregen en waarbij       
            uiteraard ook de scheidsrechter de volle laag kreeg.  
 
            Nee, dan waren de mensen in de ontvangstruimte van de  
            thuisclub die dag gastvrijer. Voor alle arbiters lonkte er  
            een stuk heerlijke chocola (‘Bedankt Scheids!) en na afloop  
            lag er voor de refs een pakketje klaar met daarin een etui  
            voor alles wat je als arbiter nodig kunt hebben, maar ook  
            een pen en een zaklamp. Natuurlijk allemaal in verband  
            met de Week van de scheidsrechter. (Bedankt ’t Zand.) 
   
            Voor ons is het tien keer per jaar Maand van de  
            scheidsrechter. Vandaar alweer een Arbitraal met tal van 
            hapklare brokken. 
 
            De hoofdredactie 
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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Van de voorzitter  
 
 
Vrijwilligers spil in beleid bij 
verenigingen 
 
Je kent ze wel. Mensen die een goed 
beroep hebben en naar het 
buitenland gaan om er – uit zichzelf - 
vrijwilligerswerk te doen. Zo zijn er 
ondernemers/vrijwilligers die 
beginnende ondernemers in Afrika 
ondersteunen, een timmerman die 
meehelpt bij de bouw van een 
weeshuis in India en een lerares, die 
in de zomer lesgeeft in Zuid-Amerika.  
 
Nog steeds weet ik niet goed wat ik met die ontwikkeling aan 
moet. Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig, dat mensen ver 
weg van familie en vrienden anderen gaan helpen die worden 
geplaagd door pijn, ziekte of armoede. Aan de andere kant maak 
je mij niet wijs dat er ter plekke geen dokters te vinden zijn, die 
hetzelfde kunnen (en willen) doen, zodat deze waardevolle 
diensten ook dichter bij huis kunnen worden verleend. 
 
Deze vraag - die vooralsnog los lijkt te staan van COVS – kwam 
vorige week bij me op, toen ik een column las van Jan Dirk van der 
Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. Ook wij als COVS 
merken dat onze organisatie moeite heeft om nieuwe vrijwilligers 
te werven en hen actief te (be)houden. Onderzoek van de KNVB 
uit 2016 wijst zelfs uit, dat de meeste vrijwilligers ermee stoppen 
bij clubs, omdat ze … geen waardering voelen van hun club.  
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Ik herken dit ook bij onze vereniging. Om alles goed te laten 
draaien heb je veel handjes nodig. Ik heb echter niet de indruk dat 
wij onze vrijwilligers niet waarderen. Mocht het wel zo zijn, dan 
hoor ik dit graag. Ook is het niet voor niets dat ik, met ons bestuur, 
geregeld al  een oproep heb gedaan om te brainstormen over 
mogelijke oplossingen. Vrijwilligers vormen de spil in het beleid 
van elke vereniging zo ook bij ons. In onze relatie met hen moeten 
drie elementen centraal staan: werven (geen massa, maar 
doelgroepgericht), communicatie (zo persoonlijk mogelijk) en 
waardering (successen vieren, mensen in het zonnetje zetten en 
geregeld zorgen voor kleine attenties).  
 
Dat dit werkt, bleek toen de KNVB het Europees kampioenschap 
voor vrouwen ging organiseren. Binnen een paar maanden kon de 
bond op acht-tien-honderd vrijwilligers rekenen 
(jong/oud/meisjes/jongens/man/vrouw), van wie inmiddels 93 
procent de KNVB liet weten vaker te willen worden ingezet. Ze 
werden er gelukkig van. 
 
Hoe kunnen wij dit nu ook bij onze vereniging voor elkaar krijgen? 
Wat ik wel al geleerd heb is dat vrijwilligers niet meer automatisch 
naar je toekomen. Zelfs voor ons naderend 90-jarig (en de kans 
om mee te helpen sportgeschiedenis te schrijven) moet je 
voortdurend de boer op. Niet alleen bij ons, dat is ook het geval bij 
clubs in het amateurvoetbal. Elke vrijwilliger zal persoonlijk 
moeten worden benaderd en verleid, tenzij je behoort tot het 
exclusieve gezelschap van verenigingen waar potentiële leden in 
de rij staan. Daarna bouw je aan een langdurige relatie die veel 
meer biedt dan kortstondig geluk en bol staat van betekenis. 
Samen werk je immers aan iets groters dan jezelf. 
 
                                                                       Lees verder op pagina 5.  
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 (Vervolg van pagina 3) 
 
 Dus wij als bestuur kunnen je de komende tijd best wel eens   
 polsen mee te helpen bij de organisatie van de viering van die  
 prachtige mijlpaal. Maar je mag ons ook verrassen. Waaraan je  
 een steentje kunt bijdragen? Het landelijke  
 spelregelkampioenschap voor COVS-teams, het NK veldvoetbal,  
 de feestavond voor leden, de reünie voor de (oud-)collega’s die  
 ooit voor COVS gevoetbald hebben, een clinic van een betaald- 
 voetbalscheidsrechter en uiteraard Arbitraal waarin we in woord  
 en beeld stil gaan staan bij negentig jaar COVS. 
 
  
 Laat ons niet ‘alleen’ staan en help ons voor zover mogelijk is  
 zodat we samen kunnen terugkijken op een mooi jubileumjaar. 
 
 Voorzitter Johan Suurd (met dank aan Jan Dirk van der Zee) 
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Spelregelwedstrijd Arbitraal, ronde 2 
 
1. Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de 
wisselspeler uitvoeren als hij het speelveld eerst heeft betreden? 
A. Inworp. 
B. Alle spelhervattingen.  
C. Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop. 
D. Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop.  
 
2. Een keeper kan niet meer bij de bal en tikt de bal over zijn 
eigen doel met zijn bidon. Deze bal zou anders het doel in zijn 
gegaan en zo voorkomt de keeper een doelpunt. Hoe dient de 
scheidsrechter te handelen en het spel te hervatten? 
A. Met een strafschop en het tonen van een rode kaart aan de 
keeper. 
B. Met een strafschop en het tonen van een gele kaart aan de 
keeper. 
C.  Met een indirecte vrije schop en het tonen van een gele kaart 
aan de keeper.  
D. Met een indirecte vrije schop en het tonen van een gele kaart 
aan de keeper. 
 
3. De nemer van een strafschop komt tijdens zijn aanloop ten val, 
maar krabbelt snel op en na enkele passen schiet hij de bal in het 
doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?  
A. Hij kent het doelpunt toe en laat aftrappen.  
B. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij.  
C. Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een 
gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije voor 
de tegenpartij.  
D. Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop een 
gele kaart en laat de strafschop overnemen.  
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  4. Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger      
  opzettelijk over de zijlijn, omdat hij denkt, dat je zodoende een  
  aanvaller buitenspel kunt zetten. Nadat de doelman de bal  
  heeft gevangen stapt de verdediger weer het speelveld in.  Wat  
  moet de scheidsrechter nu beslissen? 

A. Hij laat doorspelen. 
B. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen 
wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het 
speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de verdediger het veld in kwam. 
C. Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende    
onderbreking een gele kaart tonen wegens het zonder 
toestemming verlaten en betreden van het speelveld. 
D. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen  
wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het 
speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal was op het moment van onderbreken. 

 
  5. Wanneer is een fluitsignaal nodig (verplicht)? 
  A. Bij het toekennen van een doelpunt. 
  B. Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor    
  het tonen van een kaart.  
  C. Om het spel te laten hervatten met een vrije schop. 
  D. Bij het toekennen van een hoekschop. 
 
                                                   
  De spelregelcommissie 
 
 
 
 
 
 

COVS Eindhoven



 8 

 
 

De wedstrijd waar ik was (31) 
 
Deze keer ga ik ver in de tijd terug. Naar 1979. Meer precies naar 
21 november van dat jaar. En het is ook nog eens niet naast de 
deur. Nee, geen Noord- of Zuid-Nederland. Of ver weg in de 
Achterhoek. Die roemruchte dag was ik in het toenmalige Oost-
Duitsland. In het ‘Zentral Stadion’ in Leipzig. Waar ik getuige was 
van één van de wonderbaarlijkste ontsnappingen ooit van het 
Nederlands elftal. 
 
 
Onder meer het Eindhovens Dagblad was op het idee gekomen 
om een ware volksverhuizing te organiseren. Voor een paar 
tientjes kon je met de bus mee naar de wedstrijd in Leipzig, 
inclusief een toegangskaartje en een ontbijt. Slapen moesten we 
heen en terug in de bus. Het was aantrekkelijk genoeg om een dag 
verlof te nemen, zo’n buitenkans kreeg je niet dikwijls. Dus 
tientallen bussen vormen een colonne en rijden richting Oost-
Duitse grens. Het bier vloeit rijkelijk en er zijn er genoeg die met 
een grote mond roepen dat ze die Oost-Duitse politie wel eens 
even zullen laten zien wie wij zijn. Ha, ja, wisten zij veel. 
 
Hun houding verandert op slag als we bij de Oost-Duitse grens 
stoppen en er twee Vopo’s de bus binnen komen lopen. Van de 
‘buiten categorie.’ Ik schat twee meter breed en twee meter lang. 
Inclusief automatische geweren in de aanslag en bij zich twee 
Oost-Duitse herders zonder muilkorf, ook nog niet eens echt strak 
aangelijnd. Maar het moet gezegd, het ging allemaal best soepel 
en vroeg in de middag arriveerden we in Leipzig. Waar we de stad 
konden verkennen, een naar karton smakend biertje wegwerkten, 
inclusief een ‘Bratwurst mit Sauerkraut’ en onder toeziend oog  
 

COVS Eindhoven



 9 

 
 
van de alom aanwezige geheime politie uiteindelijk richting 
stadion gingen. 
 
De wedstrijd verloopt aanvankelijk catastrofaal voor Oranje. Jan 
Zwartkruis is bondscoach en zijn team, dat al voor de wedstrijd 
door iedereen was afgeschreven, moet winnen om deel te kunnen 
nemen aan het Europees kampioenschap van 1980 in Italië. Na 33 
minuten staat Nederland in een huiveringwekkend decor met 2-0 
achter en ook nog eens met tien man. De Portugese arbiter 
Antonio José Da Silva Garrido smijt niet alleen vijf Nederlanders op 
de bon, maar hij stuurt ook nog eens Tscheu la Ling uit het veld. 
Overigens met zijn directe tegenstander, Konrad Weise, die Ling 
opzettelijk schopte. Was Ling nou maar zo verstandig geweest zich 
in te houden, nee, hij sloeg Weise en kon dus ook meteen 
vertrekken. De stemming onder de Oranjesupporters is inmiddels 
door de kou, de doordringende geur van bruinkool en de hopeloze 
2-0 achterstand tot ver onder het nulpunt gedaald. 
 
Maar het kan verkeren. Met tien man weet Oranje de wedstrijd te 
kantelen en als het nog voor rust door Frans Thijssen 2-1 wordt, 
gaat iedereen er eens goed voor zitten. Dat valt overigens nog niet 
mee. Want officieel kunnen er 92.000 toeschouwers in het totaal 
onoverdekte stadion. Als echter pal voor het begin van de 
wedstrijd letterlijk uit alle hoeken en gaten nog toeschouwers 
binnenstromen, die op banken, in de gangpaden en op de 
omheining hoog boven het veld een (lang niet altijd veilige) plek 
weten te bemachtigen, heb ik toch sterk het gevoel dat de 
100.000-grens al lang is overschreden. Een Oost-Duitse supporter,  
met wie ik in gesprek raak, bevestigt dat. Niet alleen is de 
werkelijke capaciteit veel groter, namelijk 120.000, maar volgens 
zijn schatting zullen er die avond uiteindelijk 140.000 
                                                                       Lees verder op pagina 11. 
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(Vervolg  van pagina 9) 
toeschouwers de wedstrijd in het stadion live zien. 
 
En wat voor een wedstrijd wordt het! In de tweede helft gaat 
Oranje ‘erop-en-erover.’ De gelijkmaker door Kees Kist vlak na rust 
lijkt ons al een mooi eindresultaat, maar dan krijgt René van de 
Kerkhof het op zijn heupen. Hij soleert door de vijandelijke 
verdediging, omspeelt en passant ook nog de doelman en schuift 
de bal in het lege doel: 2-3. En dat zou het ook blijven. 
 
Uitzinnige taferelen na afloop op het veld en op de tribunes. Waar 
ik mijn inmiddels tot ‘vriend’ gemaakte Oost-Duitse supporter 
alles geef wat met Oranje te maken heeft: vlag, pet, sjaal. Hij is er 
me dankbaar voor. Frommelt een papiertje in mijn hand (“straks 
pas kijken, nu niet want de Stasi kijkt mee, dus pas op”) waarop, 
zo zal ik inderdaad pas veel later in de bus zien, zijn naam en adres 
staan. We zouden nog een paar jaar contact houden maar 
uiteindelijk drogen de brieven op. Misschien onderschept door de 
autoriteiten? Wie weet, maar het deed me wel wat om de mensen 
toen in die omstandigheden te moeten zien leven. Daar zaten wij, 
rijke westerlingen, met onze dure spullen, zo maar even op en 
neer naar Leipzig. 
 
De terugreis verliep uitbundig en voorspoedig. Thuis aangekomen 
probeerde ik eerst het bruinkool uit mijn oren, mijn neus, ja, waar 
eigenlijk niet uit, te wassen. Maar drie dagen later zag ik bij het 
snuiten van mijn neus nog steeds stukjes bruinkool in mijn 
zakdoek. Wat een rotzooi. Maar goed, naar bed en de volgende 
dag weer werken. Want met twintig vakantiedagen en toen nog 
zonder ATV en koopdagen, moest je wel zuinig aan doen. Zo ging 
dat toen, in 1979. 
 
Jos Halmans 
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 Bowlen en zaalvoetballen met COVS  
 
 Wat hebben we toch een veelzijdige vereniging. Voor iedereen is   
 er wel wat te doen. Zo vindt op vrijdag 17 november van 20.00 tot  
 en met 22.00 uur de jaarlijkse bowlingavond van COVS Eindhoven  
 plaats. Het adres is: Megabowling Woensel, Vijfkamplaan 6-A,  
 Eindhoven. De eigen bijdrage is, zoals altijd, 5 euro per persoon. 
  
 Inschrijven vóór 13 november 2017 via info@covseindhoven.nl. 
 
 

                 

 
 En dan willen we ook graag weten of er leden zijn die in de zaal  
 hoge ogen willen gooien. Op zaterdag 6 januari wordt het  
 jaarlijkse COVS-zaalvoetbaltoernooi voor het district Zuid I     
 gehouden. Wat zou het mooi zijn als we ons jubileumjaar kunnen  
 inzetten met een goede selectie en een dito prestatie. 
 
 Jack de Kroon zal opnieuw de taak van coach op zich nemen. Hij 
 wil graag op tijd met de voorbereiding beginnen en bovendien  
 moeten we ons nog aanmelden. Wil je meedoen, stuur dan Jack  
 een mail. Daarmee doe je hem, de andere leden van de  
 sportcommissie en onze club natuurlijk een groot plezier! O ja,   
 Jacks adres: j.dkroon1upcmail.nl. Graag aanmelden vóór 10 
 november. 
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Sportblessures 
 
Sport en alcohol 
 
Menig jeugdspeler heeft in de sportkantine zijn (of haar) eerste 
glaasje bier gedronken. Dat is misschien het begin, maar hoe gaat 
dat in zijn (of haar) leven verder? 
 
Soms is het ook écht wel leuk om een pilsje of een borrel te 
drinken. Je voelt je wat vrijer, je maakt iets gemakkelijker contact 
en het geeft al gauw een wat ongedwongen sfeer. Soms is dat wel 
prettig. Maar wat wil dat zeggen, dat het zonder alcohol niet 
gezellig kan zijn? Je zou het bijna gaan denken. Gelukkig is dat niet 
zo. Dagelijks bewijzen heel veel mensen het tegendeel. Omdat ze 
liever de volgende ochtend weer fris zijn. Omdat ze van een actief 
leven willen genieten. Omdat ze weten, dat je als matige drinker 
veel beter functioneert, dan wanneer je van alcohol een gewoonte 
maakt. 
 
Wie het genot van glaasje eenmaal kent, is natuurlijk al gauw 
geneigd om de volgende keer weer iets te nemen. Ook al, omdat 
het er zo bij lijkt te horen in onze samenleving. En behalve dat je 
dan wat vaker gaat drinken krijg je onwillekeurig ook behoefte aan 
wat méér. Je lichaam went eraan. En je hebt steeds meer nodig 
om in de stemming te komen. Want zo gaat dat met alcohol. Als je 
niet tijdig durft toe te geven dat je eigenlijk wat minder drinken 
moet, dan blijkt alcohol ineens helemaal niet zo onschuldig te zijn. 
Dan heb je het glas misschien nog wél, maar de alcohol niet meer 
in de hand. 
 
Nog altijd bestaan wat misverstanden over alcohol. Wat is waar en 
wat is niet waar?  
                                                           Lees verder op pagina 14. 
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(Vervolg van pagina 13) 
Ga maar eens na hoe goed je zelf van deze feiten op de hoogte 
bent. 
1. Bier en wijn zijn minder gevaarlijk dan sterke drank. 
Niet waar: in een glas bier of een glas wijn zit evenveel pure 
alcohol als in een borrel. 
2. In een glas zitten meer dan honderd calorieën.  
Waar: daarom maakt drinken je gauw ‘dik’! Het zijn ‘lege’ 
calorieën zonder de noodzakelijke voedingsstoffen. 
3. Het duurt één uur om twee glazen alcohol uit je lichaam kwijt te 
raken. 
Niet waar: het duurt drie uur. Je lever werkt nu eenmaal niet 
sneller. Geen koffie of wonderpil helpt daarbij. 
4. Alleen de lever is in staat alcohol uit je lichaam te verwijderen. 
Waar: en daarom kan de lever al gauw ‘overwerkt’ raken als je 
stevig drinkt. 
5. Mensen die niet snel dronken worden, hebben een kleinere 
kans op verslaving. 
Niet waar: dat zijn meestal al stevige drinkers. 
6. Na twee glazen moet je niet meer achter het stuur gaan zitten. 
Waar: zelfs na één glas alcohol is je reactievermogen verminderd. 
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7. Vrouwen worden, ook op jonge leeftijd, eerder dronken dan 
mannen. 
Waar: vrouwen hebben minder vocht in hun lichaam. Ook hebben 
ze een kleinere lever en wegen ze meestal minder. 
8. Alcohol is goed voor hart en bloedvaten. 
Niet waar: stevige drinkers hebben een grotere kans op een 
hartinfarct. 
 
Eenmaal ouder kun je misschien wel beter tegen drank dan 
vroeger. Maar dat is juist een veeg teken. Geregeld stevig drinken 
brengt ongemerkt blijvende schade toe aan je gezondheid. 
Belangrijk is dan om jezelf af te vragen waarom ik eigenlijk drink? 
Bij het eten, in de sportkantine, na het werk, voor de TV. 
Misschien helpt het volgende daarbij: 
* Omdat ik het lekker vind. Oké, van een glas kun je af en toe best 
genieten. 
* Omdat ik erbij wil horen. Je hebt toch geen drank nodig om er bij 
te horen. 
* Omdat het me ontspant. Pas op! Niet zo'n beste reden. 
* Omdat ik gezellig mee wil doen. Maar je moet het wel gezellig 
houden. 
* Om iets te vieren. Zolang je niet elke dag iets te vieren hebt. 
* Omdat ik me er prettig bij voel. Soms is daar niets op tegen. 
* Omdat ik mijn dorst wil lessen. Drank, ook bier, is een 
schijndorstlesser. Alcohol onttrekt juist vocht aan je lichaam. 
* Om mijn problemen te vergeten. Héél gevaarlijk. Los problemen 
op, verdrink ze niet. Anders krijg je er een probleem bij. 
* Om makkelijk in slaap te komen. Een enkele keer kan geen 
kwaad. Maar maak er geen gewoonte van. 
 
Drink niet overdag, zeker niet op je werk en voor je gaat sporten. 
Veel sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
Hans Haine 
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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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Scheidsrechterscursus SO III, deel 2 
 
In de vorige Arbitraal heb ik aangekondigd dat het ditmaal over 
mijn eerste lesavond en mijn eerste stagewedstrijden zou gaan. 
De cursus begon op 21 september. Na een kenningsmakingsronde 
kregen we in groepjes uitleg over positie kiezen. Ik maakte ook 
kennis met de eerste begeleider: Nico. We hadden gelijk een klik.  
 
Daarna stonden voor mij vier wedstrijden op het programma, te 
beginnen op 23 september in Helmond: MULO o15 en Blauw 
Geel  o15 (eerste klasse). Eigenlijk verliep alles goed: Nico stond 
me al op te wachten, de ontvangst door het bestuur was leuk en 
los van wat aanwijzingen bracht ik het er goed vanaf. MULO ook, 
want dat zegevierde met 5-0. 
 
Een week later mocht ik voor het eerst in mijn loopbaan in het Jan 
Louwers stadion fluiten: de tweede-divisiewedstrijd tussen 
FC  Eindhoven o13 en Spijkennisse o13. Ditmaal werd ik op de voet 
gevolgd door Paul Gielen, hij was onder meer te spreken over mijn 
loopsnelheid. Spijkenisse, dat met 0-1 won, kon ook tevreden zijn. 
 
Op 7 oktober waren er zelfs twee begeleiders uit Limburg (Johan 
Hodzelmans en Andre Pennings). Het was dan ook een topper:  
Stiphout Vooruit o15 en Berghem Sport o15. Ook deze 
hoofdklasse-ontmoeting was niet moeilijk, ofschoon er veel 
overtredingen werden gemaakt. De uitslag was overigens 1-8. 
 
Wat minder doelpunten vielen er bij Nuenen o13 - Barendrecht 
o13 (tweede divisie). Het was niet goed, beide teams staan 
onderaan, maar wel spannend. Het werd 2-2 en ik kon tevreden 
zijn: begeleider Tiny adviseerde me hoger te gaan fluiten. 
Jesse Vorstenbosch 
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Zoals de ouden floten… 
 
Howard Webb floot in 2010 de WK-finale tussen Nederland en 
Spanje. En wát voor een finale! 
 
Howard Melton Webb werd geboren op 14 juli 1971 in 
Rotherham, South Yorkshire. Hij was getrouwd met Kay van wie hij 
in 2015 scheidde. Ze hebben drie kinderen. In het dagelijks leven 
was de Engelsman politieagent totdat hij in 2008 fulltime begon 
als scheidsrechter. Webbs vader, een voormalige mijnwerker, was 
zelf ook ooit scheidsrechter; hij stimuleerde Howard om ook te 
gaan fluiten. Webb begon zijn carrière in Rotherham waar hij 
1989, net achttien jaar jong, zijn eerste officiële wedstrijd in de 
regionale league floot. 
 
Op 18 oktober 2003 maakte hij bij Fulham – Wolverhampton 
Wanderers zijn debuut in de hoogste Engelse klasse. Zijn eerste 
internationale wedstrijd floot Webb in november 2005: de 
‘friendly’ tussen Noord-Ierland en Portugal (1-1). In 2006 was 
Webb actief tijdens het Europees Kampioenschap voor spelers 
onder 21. Hij floot toen onder meer de halve finale tussen 
Oekraïne en Servië Montenegro (0-0, 5-4 na strafschoppen). In de 
finale, die Nederland met 3-0 van Oekraïne won, was Webb de 
vierde official.  
 
In 2008 was Webb scheidsrechter op het EK in Zwitserland en 
Oostenrijk. Tijdens de wedstrijd tegen Polen gaf hij één van de 
gastlanden in blessuretijd een fel aangevochten strafschop gaf. Bij 
een vrije schop zou een Oostenrijkse speler aan zijn shirt zijn 
vastgehouden. Uit de toegekende penalty werd het op de valreep 
1-1. De woedende bondscoach van Polen, ene Leo Beenhakker, 
bekritiseerde Webb heftig, maar in de ogen van de  
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   Europese voetbalunie, de UEFA, was een moedig maar terechte    
   besluit genomen. Beenhakker vergat bovendien te melden dat de  
   assistent-scheidsrechter bij de Poolse openingstreffer niet vlagde   
   (want buitenspel) waardoor Webb dit doelpunt ten onrechte   
   goedkeurde.  
 
   Op 22 mei 2010, bracht hij de finale van de UEFA Champions   
   League tussen Bayern München en Inter Milan (0-2) tot een goed  
   einde. Diezelfde zomer floot Webb tijdens het WK in Zuid-Afrika  
   drie wedstrijden: Zwitserland – Spanje, Italië – Slowakije en Brazilië  
   – Chili. Het gonsde al in de wandelgangen dat hij een grote  
   kanshebber was om de finale te fluiten. En zo geschiedde: de  
   wereldvoetbalbond, de FIFA, stelde Webb inderdaad aan voor de  
   slotpartij, die tussen Spanje en Nederland. 
 
   De fysiek sterke en atletisch gebouwde Webb (85 kilo bij 1,83  
   meter) gold als absoluut integer, stond bekend om zijn sterke  
   persoonlijkheid en was door niets en niemand te misleiden.  
   Desondanks was hij in eigen land zeker niet altijd onomstreden  
   en ‘ontsnapte’ hij in 2009 volgens velen aan een schorsing toen   
   hij een paar keer wat al te opzichtig in de fout was gegaan. Hij     
   blunderde bij beslissingen waardoor Liverpool en Tottenham   
   Hotspur belangrijke wedstrijden verloren en dat werd hem door  
   de supporters van beide clubs niet in dank afgenomen.  
   Opvallend was dat hij ook van spelers in het openbaar  
   commentaar kreeg. Een paar keer moest Webb onder druk van  
   de Engelse voetbalbond, de FA, in de media zijn excuses  
   aanbieden. Maar Webb had het nodige krediet opgebouwd. Hij  
   stond zowel bij de FA als de FIFA in hoog aanzien. 
 
   Op 11 juli 2010 waren honderden miljoenen ogen niet alleen op  
   de WK-finalisten Nederland en Spanje gericht, maar zeker ook op  
                                                      Lees verder op pagina 20. 
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Howard Webb en zijn assistenten. Wat voor de ref het hoogtepunt 
van zijn carrière had moeten worden, draaide uit op een 
nachtmerrie. De Spanjaarden zeurden bij elke overtreding van 
Oranje en de Nederlanders zelf beukten er lustig op los. En toen 
moest die vermaledijde 27e minuut nog komen: de trap van Nigel 
de Jong in de borstkas van Xabi Alonso. In de rust hoort Webb van 
zijn assistent, die de berichten op zijn mobieltje in de 
kleedkamer checkt, dat hij er naast heeft gezeten. "Ik was 
volkomen ontdaan. Het leek erop dat ik een rode kaart had gemist 
in een WK-finale. Wat een verschrikkelijke nachtmerrie." 
 
Na de rust komt Webb "met een bonzend hoofd en een bonzend 
hart" het veld weer op. "De tackles bleven vliegen en ik bleef maar 
gele kaarten uitdelen." Herhaaldelijk moet hij zichzelf moed 
inspreken. Na 90 minuten staat het scorebord op 0-0. In de 109e 
minuut stuurt Webb John Heitinga van het veld na diens tweede 
gele kaart. "Op dat moment begon ik te wankelen, zowel 
emotioneel als fysiek. Ik was uitgeput. Ik had nog nooit zo'n 
wedstrijd meegemaakt." 
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Webb werd inconsequent in zijn beslissingen en ging in de 116e 
minuut catastrofaal in de fout. Toen namelijk zag hij als één van de 
weinigen niet (en zijn assistent overigens evenmin) dat een vrije 
schop van Wesley Sneijder via de Spaanse muur over de achterlijn 
ging. Geen hoekschop voor Oranje en het was vervolgens wrang 
voor het tiental van Bert van Marwijk dat uit de directe 
tegenaanval Spanje de winnende 1-0 scoorde. 
 
De verplichtingen en feestelijkheden na afloop van de finale 
zijn een martelgang voor Webb, die zwaar in de put zit. Als FIFA-
baas Sepp Blatter, onder luid boegeroep, de medaille aan de 
scheidsrechter uitreikt, voelen Blatter en Webb zich 
allebei ongemakkelijk. Webb wil zelfs al naar de kleedkamer 
vertrekken voordat de wereldbeker aan Spanje wordt uitgereikt, 
maar zijn assistenten houden hem tegen. Een paar uur later 
eindigt de WK-avond voor Webb, terneergeslagen en mentaal 
uitgeput, met een diner vol pijnlijke stiltes met zijn twee 
assistenten in een halfleeg restaurant in Johannesburg. 
 
Vier jaar later, een maand na het WK 2014 in Brazilië, maakte 
Webb bekend te stoppen als professioneel voetbalscheidsrechter. 
Wel zette hij zich nog wel in voor de Engelse scheidsrechtersbond 
en de Saoedi-Arabische voetbalbond. Tegenwoordig woont Webb 
in Duitsland, samen met …Bibana Steinhaus, zijn nieuwe liefde. 
Over deze blondine, sinds kort de eerste vrouwelijke Bundesliga-
‘Schiri’, heeft collega Jur het in de vorige Arbitraal gehad. Terug 
naar haar partner, Webb dus: vanaf maart is hij manager bij de 
‘Major League Soccer's Professional Referee Organization’. In die 
functie is hij verantwoordelijk voor het gebruik en de verdere 
ontwikkeling van de ‘Video referee’. 
 
 
Jos Halmans 
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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         

                                        
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

COVS-leden 15 procent korting 
 

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Mobiel                                             
 
Ik ben niet bij de tijd. Allesbehalve een 
trendsetter en hebbedingetjes zijn evenmin aan mij 
besteed. Dat wat vertrouwd is, geeft rust. 
Veranderingen maken me  onrustig. Structuur heb ik 
nodig om de chaos in me te beteugelen. Zo heeft het 
jaren geduurd, voordat ik een computer en een mobiele telefoon 
aanschafte. Mijn dochter heeft me aangemeld bij Facebook, maar 
ik kijk zelden naar dat ponem. Ik kreeg via emails nu en dan 
vriendschapsverzoeken en ik geef er zelden gehoor aan. Gebrek 
aan belangstelling voor de ditjes en datjes van anderen: het ik-
vertoon van de multimedia gaat aan mijn deur voorbij. Ik ben ook 
geen man van het laatste nieuws. Het Journaal is voor mij geen 
verplichte kost. Ik heb nog nooit getwitterd. Volgen en gevolgd 
woorden wil ik niet. Mijn enige volgers zijn de paar lezers van 
Arbitraal.  
 
Mijn mobiel ligt dikwijls opgeborgen in de auto. En wil ik hem 
incidenteel gebruiken, dan is de batterij leeg. Uiteraard nog een 
prepaid abonnement. Mijn mobiele kosten zijn nog geen 5 euro 
per jaar. En dat is spekkie naar het bekkie van een zuinige calvinist, 
die net als Maarten ’t Hart een cent het liefst in tweeën bijt. Mijn 
dochter is met het mobiel groot gebracht en zij gaat zelfs met dat 
ding naar het toilet. “Plons.” Nee, dat was niet het geluid van 
opspattend water na het droppen van een drol. Dat was haar 
mobiel, die kopje onder ging. “Ik ben mijn vriend verloren,” zei ze. 
Reanimeren bleek niet succesvol. Een nieuwe vriend werd 
aangeschaft. Trouweloosheid in het ik-tijdperk. In een 
wegwerpeconomie is de mens eveneens verworden tot een 
wegwerpartikel. In de gezondheidszorg is de mens een  
                                                                        Lees verder op pagina 24 
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marktartikel, waarin handige zakenjongens optimaal verdienen  
over uw kapot gewerkte rug. Het betaalde voetbal is geen sport 
meer, maar verweesd tot een product. Onze Bond is wel bij de 
digitale tijd. De wedstrijden gaan voortaan mobiel. Onze Bond is 
van het modewoord competenties. Ik zag mijn digitale 
incompetente bui al hangen. Gelukkig heb ik een dochter, die de 
app van wedstrijdzaken op mijn mobiel wil zetten. Dat doet me 
denken aan een liedje van Graham Nash, waarin hij met zijn 
maatjes Crosby, Stills en Young  ‘Teach your parents well’ zingt. 
Toch koudwatervrees. Nou heb ik geleerd, dat het nooit dom is 
om een vraag te stellen, ondanks dat ik wat dat betreft weleens 
vaker een blauwtje bij onze Bond gelopen heb. 
 
Ik zal u het gezwets in de mail besparen en beperk me tot de 
zakelijke vraag: “Ik ben een ouderwetswijsman en heb het 
mobieltje niet uitgevonden. Nog steeds een prepaid en dat 
mobieltje behoort niet tot mijn standaarduitrusting. Ik vergeet 
hem vaak mee te nemen en op zak heb ik dat ding zelden. Ik zie er 
tegenop om met de wedstrijdapp te werken. En met zo'n klomp 
als verziende de spelers op het veld te controleren... En waar moet 
ik dat ding dan laten tijdens mijn sprints als hij in de weg zit? Ik 
heb de voorlichtingsvideoos gezien, maar toch zie ik er tegenop. 
De instellingen moet ik veranderen, want als er geen wifi is werkt 
de app niet (nog afgezien van de extra kosten, maar die zullen vast 
en zeker wel vergoed worden). Mijn vraag is, of je me een 
denkbeeldige wedstrijd kunt sturen, waarmee ik op mijn mobiel 
kan oefenen in alle handelingen tot en met verzenden toe?” 
 
Opnieuw een blauwtje gelopen. Geen antwoord gehad. Het 
propageren van goed ambassadeurschap namens de KNVB geldt 
kennelijk alleen voor de vrijwilligers en niet voor de  
beroepskrachten. En waar zou ik me druk om maken, wanneer  
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  onze Bond zich ook niet druk maakt? We zien wel waar het  
  wedstrijdschip strandt. Een paar weken later kwam ik erachter dat 
  de thuisclub verantwoordelijk is voor het digitale wedstrijdverloop.  
  Dat stelde me gerust, want dan kan ik achterover leunend in een  
  bestuurszetel de app uit de mouw laten komen. De scheids hoeft ook  
  geen mobiel bij zich te hebben. Wel moet hij zijn inlogcode aan de  
  thuisclub doorgeven. Slimme jongens en meisjes die van onze Bond,  
  want dan hoeven ze ook geen gratis telefoon aan de scheids  
  beschikbaar te stellen. Onze Bond let immers op de kleintjes –  
  behalve wanneer het om de afkoopsom van een bondscoach gaat.  
 
  Om me helemaal afhankelijk van de thuisclub op te stellen, gaat me   
  te ver. Een thuisclub vertelde me, dat een collega niet van plan was  
  mobiel te gaan. De voorlichtingsvideoos heb ik een paar maal  
  bestudeerd en op schrift gesteld om vlak voor de wedstrijd nog even  
  te kijken, wat ik moet doen. En de thuisclubs waren zo vriendelijk me  
  een handje te helpen, zoals hoe je de laatste veranderingen kunt  
  invoeren, wanneer een speler niet mee kan doen. Ook met mijn  
  prepaid kon ik met de wificode van de thuisclub inloggen. Slechts  
  éénmaal bleef mijn wedstrijdapp draaien en draaien, waardoor ik  
  gebruik moest maken van de telefonische hulpdienst van de  
  thuisclub. Na afloop had de wedstrijdcoördinator zonder mijn inzage  
  en toestemming reeds het digitale wedstrijdformulier verzonden. Dit  
  is dus nog een haak en een oog. Gelukkig had hij dit goed gedaan. 
 
  De scheids hoeft ook geen akkoordverklaring meer te vragen aan  
  de clubs. Je kunt dus na afloop in de kleedkamer zonder  
  aanwezigheid van derden het wedstrijdformulier verzenden en  
  zelfs ongezien de bestuurskamer voorbijlopen. Het lijkt mij wel zo  
  zorgvuldig en fatsoenlijk om de clubs hierbij te betrekken. Te  
  meer daar je bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerde speler met  
  een gele kaart vermeld kunt hebben.   
 
  Jur Wijsman 
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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2017-‘18 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 3 
november en 1 december. 
 
Bowling: 17 november, 20.00-22.00 uur. Aanmelden kan nog! 
 
Kerstbingo: 15 december, 20.00-23.00 uur. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 2 of 5 januari 2018. 
 
Zaalvoetbalkampioenschap COVS district Zuid I: 6 januari 
 
Technisch weekend: 12, 13 en 14 januari . 
 
Algemene Jaarvergadering: 19 maart, 20.00 uur. 
 
Paasbingo: 23 maart, 20.00 uur. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN 
e.o. 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV 
Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
     Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

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

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

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

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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