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41e JAARGANG, NUMMER 10 – 2016 
 

    
      
    

               Fijne gedachten 
 
                 Wat is de kerstgedachte? 
 
                 Die twee dagen in het jaar, met familie en vrienden bij  
                 elkaar?  
   
                 Dat we lief zijn voor elkaar, pees en vree voor           
                 iedereen? Vergeten en vergeven? 
   
                 Sommigen kunnen nergens heen, hen een herberg bieden, 
                 is dat een kerstgedachte? 
 
                 Het is gek maar waar: deze liefde raken we weer kwijt zo  
                 gauw we de groene velden zien en voelen. Maar laten we 
                 dat nu eens vergeten en dat we altijd, net als in de 
                 kersttijd, lief zijn voor elkaar. En dus ook op de velden, 
                 het hele jaar. 
  
                 Ik wens u allen namens het bestuur een fijne Kerst en 
                 een hele goede jaarwisseling toe en hopelijk zien we 
                 elkaar weer snel in 2017. 
 
                 Voorzitter Johan Suurd 
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* 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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Van de voorzitter  
 
 
We zijn als voorzitters van de COVS-
afdelingen Tilburg, Den Bosch, 
Valkenswaard en Helmond met 
elkaar in gesprek geraakt over hoe en 
waar we kunnen samen werken. 
Laten we de saamhorigheidsgedachte 
die bij Kerstmis hoort, eens 
vasthouden. Dan kunnen we snel tot 
iets moois komen, zo is mijn 
gedachte. Zonder aan elkaars 
identiteit te komen. Het krijgt zijn 
vervolg in 2017 en als voorzitter van 
COVS Eindhoven hoop ik met 
resultaat. 
 
 
De COVS-districten bestaan niet meer per 1 januari. We zullen dus 
nieuwe wegen in moeten slaan om de COVS niet ter ziele te laten gaan. 
We hebben vanuit de jongeren in de besturen een groep geformeerd die 
gaat kijken hoe we met de huidige generatie, media en dergelijke de jeugd 
toch meer bij de COVS kunnen krijgen en vooral kunnen vasthouden. 
 
Vele collega’s hebben vrij deze periode. Voor een aantal een mooie 
gelegenheid de accu op te laden om op 7 januari fris mee te doen aan het 
zaalvoetbaltoernooi voor scheidsrechters in ons district. Als hulp voor de 
organisatie of uiteraard als speler. U bent als toeschouwer natuurlijk ook 
van harte welkom. 
 
Waar ik me ook op verheug: de nieuwjaarsreceptie op 10 januari, vanaf 
21.00 uur. Na de training dus. Hopelijk kan ik er nu wel bij zijn. Begin dit  
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jaar kon ik niemand persoonlijk het beste wensen, omdat ik wegens ijzel 
niet kon komen. 
 
Enkele dagen later staat een andere activiteit op de agenda, die meer dan 
de moeite waard is. Van 13 tot en met 15 januari wordt dan ons technisch 
weekend gehouden. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we met zestien 
scheidsrechters, rapporteurs en begeleiders in Helvoirt samenkomen. 
Misschien kunnen we dan ook eens alvast onze gedachten laten gaan over 
de vijfde editie, ons eerste lustrum in 2018. 
 
Johan Suurd 

  
************************************* 
Hulp van de COVS? Ja maar natuurlijk! 
 
De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven wil leden die hieraan 
behoefte hebben een steuntje in de rug in te geven door coaching en 
begeleiding. We willen hiermee bereiken dat het beter gaat met de 
scheidsrechter in zijn eigen ontwikkeling, waardoor de arbitrage beter kan 
worden uitgevoerd. Tegenwoordig is het managen van de wedstrijd steeds 
belangrijker, hoewel dit niet nieuw is. Ervaar jij op dit gebied problemen, 
of wil je je graag verder ontwikkelen, hoe dan ook, dan kun je altijd 
aankloppen bij deze commissie. Ken jezelf en weet wat jouw valkuilen 
zijn (zelfreflectie). Schroom niet om bij ons aan te kloppen. Zie onze site. 
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Antwoorden spelregelwedstrijd + rectificatie 
 
Vraag 3 van ronde 1 bleek een vraag te zijn, waarbij niet het goede 
antwoord stond vermeld. De vraag luidde: “De trainer in het 
amateurvoetbal komt nabij de middenlijn het speelveld in en bemoeit 
zich met grove bewoordingen met de leiding van de scheidsrechter. De 
scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Hoe zal de 
scheidsrechter verder moeten handelen?”  
 
Volgende de nieuwe regels moet het spel dan worden hervat met een 
directe vrije schop of strafschop. Dit antwoord stond er niet bij. Daarom 
heeft de spelregelcommissie besloten deze vraag bij iedereen goed te 
tellen. Dank aan een oplettende lezer voor zijn alertheid! 
 
Antwoorden ronde 2  
 
1. B; 2. D; 3. C; 4. B; 5. A 
 
Verder lichten we vraag 2 nog even toe, dit was de vraag die het 
meeste fout is beantwoord. De vraag luidde als volgt: “Net buiten het 
strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij zijn 
shirt vastgepakt, omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de 
lijn van het strafschopgebied laat de tegenstander de aanvaller weer 
los, waardoor de aanvaller valt. In deze situatie is sprake van een 
duidelijke scoringskans. De scheidsrechter fluit af en moet…”. 
 
In deze situatie moet de scheidsrechter een strafschop toekennen. Bij 
vasthouden moet het spel worden hervat op de plaats waar het vasthouden 
stopt. In dit geval op de lijn van het strafschopgebied, dus binnen de 
‘zestien’. Daarnaast is er sprake van het ontnemen van een scoringskans 
en een bewuste overtreding, daarom moet de scheidsrechter een strafschop 
toekennen. 
 
De spelregelcommissie 
 
COVS Eindhoven
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Hij nie! 
 
Team Kuipers had de primeur, maar dan in een oefenpotje tussen Italië en 
Frankrijk. Kuipers wist het niet precies, was het nou wel of geen hands? 
Zijn assistenten konden geen uitsluitsel geven, dus hoppa, de videoref 
geraadpleegd. De officiële wereldprimeur zou Nederland te beurt vallen. 
Namelijk in de bekerwedstrijd Ajax – Willem II. Makkelie beoordeelde 
een overtreding van een speler van Willem II (Kali) als onbesuisd, dus 
geel. Maar hoog in de catacomben van de Amsterdam Arena besliste 
videoref Van Boekel (foto) anders, namelijk buitensporig geweld, dus 
rood. Je zag Makkelie even verdwaasd over het veld zwalken, zijn oortje 
nog wat dieper in zijn oor stoppend en vervolgens de rode kaart trekken. 
 
In plaats van een registratie kreeg Kali van de tuchtcommissie in de 
Zeister bossen drie wedstrijden schorsing aan zijn broek. Dus was Tilburg 
te klein. De kernvraag was of een videoref tot een zwaardere straf mag 
beslissen dan de scheidsrechter op het veld die een overtreding als minder 
zwaar heeft beoordeeld. Makkelie oordeelde de overtreding geelwaardig, 
Van Boekel vond het direct rood. 
 

 
 
Daar ligt al meteen een punt van discussie op de loer. Of misschien wel 
van onredelijkheid. Want hoe dan ook, het gaat deels om de persoonlijke  
interpretatie. Want wat als niet Van Boekel maar, bijvoorbeeld, Vink de 
videoref was geweest? Zou hij met Makkelie zijn meegegaan? Zou hij het 
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ook als een ‘gele-kaart-overtreding’ hebben beoordeeld? Of andersom, 
stel dat Van Boekel had gefloten en Makkelie de videoref was geweest? 
Kortom, het gevoel is toch een beetje dat het niet zo makkelijk zal zijn om 
één lijn te creëren. Zoals trouwens ook zonder videoref al het geval is. 
Kijk elke zaterdag- en zondagavond maar naar Studio Sport. 
 
Hoe dan ook. We wilden nu eenmaal, hoewel niet iedereen een 
voorstander is, elektronische hulpmiddelen. Het was immers allemaal niet 
meer voor één scheidsrechter te behappen. Zelfs met z’n zessen of 
zevenen was het kennelijk niet genoeg om goed zicht te krijgen op 
spelsituaties. Welnu, nu hebben we dan eindelijk doellijntechnologie en 
heeft de videoref zijn intrede gedaan. Een ontwikkeling die niet meer te 
stoppen zal zijn. Bovendien, in een sport waar miljarden in omgaan, 
moeten zo veel mogelijk vergissingen, fouten, missers worden 
voorkomen. Of gaat de ‘charme van het spel’ voor altijd verloren als we 
ons niet meer druk kunnen maken om arbitrale missers? Of arbitrale 
hoogstandjes, want maar al te dikwijls blijkt een waarneming van de 
scheidsrechter gewoon goed te zijn. 
 
Is de videoref een logisch gevolg? Kijkend bijvoorbeeld naar sporten als 
rugby en hockey. Daar is de intrede van elektronische hulpmiddelen min 
of meer geruisloos gegaan. Als we naar een hockeywedstrijd kijken, 
weten we eigenlijk al niet beter dat het spel een paar keer wordt 
onderbroken om de videoref te raadplegen. Is het bij het voetballen 
inderdaad ook een kwestie van gewenning? 
 
Duidelijk is wel dat de videoref, indien uiteindelijk officieel in gebruik, bij 
alle wedstrijden in de eredivisie moet worden toegepast. Anders blijft het 
toch een beetje selectief, alleen voor de ‘Top-3’, bij thuiswedstrijden van 
PSV, Ajax of Feyenoord. En dan zullen inderdaad de ‘kleintjes’ als 
Willem II zich al snel benadeeld voelen. Maar het staat allemaal nog in de 
kinderschoenen. De bal ligt nu weer bij de UEFA of men het ingeslagen 
pad blijft volgen. Of wil volgen? 
 
Jos Halmans 
COVS Eindhoven
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Echte naastenliefde   
  
De sterspelers uit Spanje met hun onnavolgbaar 
mooie acties op het voetbalveld zijn een waar 
genoegen om naar te kijken. 
 
Soms met een beetje teveel air willen ze laten zien 
dat ze de beste zijn. Je moet ze zien strijden op het 
voetbalveld vol overgave in hun verwassen tenues, 
slecht geknipt koppie en niet gepoetste schoenen. 
Ze komen naar het stadion met de fiets die door hun 
vader gemaakt is door van drie fietsen één 
acceptabel scharminkel te maken. Hun 
bescheidenheid siert hen nog het meest. Geheel 
belangeloos staan zij voor iedereen klaar. Menig 
sponsor is dan ook blij dat zij voor een shirt of een 
paar schoenen reclame willen maken voor hun 
product.  
 
Dat zijn mannen naar mijn hart. Het zijn spelers met clubliefde die niet 
weglopen als ze een paar extra fietsbanden krijgen bij een andere club. 
Neen, ze zijn tevreden met hun karig loontje. Je zult hen nooit horen 
klagen. 
 
De stadions stromen vol voor deze waarachtig grote helden die worden 
aangemoedigd door  supporters van wie het hart overloopt van clubliefde. 
Hun cluppie moet winnen, daar dromen ze de hele week van. Dat zijn 
mensen van wie ik houd, die alles voor hun cluppie doen. Daarom wil ik 
samen met de trouwe supporters een crowdfunding beginnen.  
 
De heren M. van Barcelona en R. van Real Madrid moeten blijkbaar 
rondkomen van een hongerloon, want ze zijn genoodzaakt hun karige  
   
                                                               Lees verder op pagina 10. 
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salaris via een belastingparadijs te laten lopen om zo hun broekriem te 
kunnen ophouden. Ik ben benieuwd welke fiscaal adviseur dit geheel 
belangeloos heeft geadviseerd want ze kunnen hem niet betalen. Ik zou 
graag zijn naam willen weten zodat we meer mensen op de hoogte kunnen 
brengen van deze naastenliefde. Steunt daarom dit initiatief en doneer 
want anders loopt u het risico dat uw sterspelers zijn clubliefde verliest. 
 
Door de crowdfunding kunnen we er samen voor zorgen dat ze een nieuw 
shirt kunnen kopen, dat ze één keer per twee maanden naar de kapper 
kunnen en dat ze een brommertje kunnen kopen. Indien jullie nog een 
adres hebben om goedkoop een regenpak op de kop te tikken, dan houd ik 
me aanbevolen. Indien de belastingdienst van mening zou zijn dat dit een 
vorm van ongeoorloofde steun is, moeten we rekening houden met wat 
extra belasting. Maar hopelijk lukt het ons een mooi bedrag bij elkaar te 
krijgen voor onze helden. 
 
Ik hoop van ganser harte dat u, ook in deze decembermaand, mijn actie 
steunt en een gebaar van liefde maakt voor onze medemens die het niet zo 
breed heeft en vaak een stukje maand over heeft als het salaris op is. Ik 
dank u voor iedere bijdrage.  
 
Prettige feestdagen en een gezond 2017 gewenst. 
 
De Lange 
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De wedstrijd waar ik was (23) 
 
Een zondagavond eind april. Het liep al tegen twaalven, zoals ook het 
seizoen ten einde liep. Pas toen had ik de moed gevat om m’n tanden te 
poetsen, pyjama aan te doen en lekker naar bed te gaan. Om eindelijk te 
kunnen gaan slapen na een hectische zondagmiddag. En na een 
zondagavond waar ik uitgeteld op de bank nog eens alle ellende van die 
dag aan me voorbij liet gaan. En dat, terwijl de dag zo mooi begon. 
Lekker vlaggen bij een wedstrijd in de Topklasse tussen Argon tegen 
Quick ’20. De reis verliep voorspoedig en de ontvangst bij Argon, met een 
prachtige business lounge die een fenomenaal uitzicht op het veld bood, 
deed mij het plezierigste verwachten. 
 
Warming-up, veldcontrole, afspraken maken. De wei in. Maar al vanaf 
minuut 1 voelde ik al dat het niet goed zat. De wedstrijd liep gewoon niet 
lekker en de hooggeklasseerde thuisclub kon maar geen vat krijgen op de 
tegen degradatie vechtende gasten. Wat resulteerde in een regen van 
kleine, maar o zo irritante overtredingen. Natuurlijk begon het tot 
overmaat ook nog te regenen en het toch al belabberde veld deed 
manmoedige pogingen om het laatste restje technisch vernuft vakkundig 
de nek om te draaien. Los daarvan, ook met mijn hamstring ging het niet 
goed. Net hersteld van een hamstringblessure, begon het al vrij snel te 
prikken in mijn bovenbeen. Wat nu. Stoppen met vlaggen en de vierde 
man het laten overnemen? Die overigens al na tien minuten zijn gele en 
rode kaart bij de scheids moest inleveren omdat die zijn kaarten was 
vergeten. Stoppen was op dat moment voor mij zoiets als opgeven en dat 
wilde ik zeker niet. Achteraf dacht ik, had ik het maar gedaan. Met hangen 
en wurgen haalde ik de rust. Gelukkig, even rusten, herstellen, goed 
insmeren en dan de tweede helft zien vol te houden. 
 
Gelukkig ook dat de gasten snel op 1-4 kwamen waardoor ze lekker 
achterin konden blijven hangen en ik nog amper hoefde te sprinten. Na  
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nog een handvol gele kaarten en natuurlijk ook nog een rode voor de 
thuisclub, ging het richting eindsignaal. Dat met die rode kaart was voor 
mij trouwens nog een gebeurtenis op zich. Een speler van Quick had de 
bal aan de zijlijn, pal voor mijn neus. Hij daagde Argon, dat toch al 
getergd was, een beetje uit en dat werd een net ingevallen routinier van 
Argon te veel van het goede. Je zag het zo gezegd van een kilometer 
aankomen. Argon-speler komt van grote afstand aanlopen, Quick-speler 
wil de bal overspelen op het moment dat Argon-speler komt inglijden, 
Quick-speler is te laat, Argon-speler maait Quick-speler finaal 
ondersteboven en neemt assistent-scheidsrechter met bal en al over de 
zijlijn mee. Voor de neutrale toeschouwer ongetwijfeld een ‘komische act 
voor drie heren.’ Voor Argon-speler was het einde wedstrijd (rode kaart), 
voor Quick-speler was het einde wedstrijd (ernstig geblesseerd) en voor 
assistent-scheidsrechter restten er nog vijf pijnvolle minuten tot einde 
wedstrijd. 
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In die vijf minuten kwam het voor mij niet echt meer goed. Behalve mijn 
hamstring was nu ook mijn enkel getroffen. Door inwerking van buitenaf  
maar ook door mijn eigen trots om toch maar te blijven vlaggen. Na het  
laatste eindsignaal strompelde ik meer het veld af dan dat ik nog kon 
lopen. Me op dat moment maar al te goed realiserend dat het seizoen voor 
mij was afgelopen. 
 
Zo stond ik dan ’s avonds voor de spiegel en ik zag wel in dat de 
antirimpelcrème die nacht haar werk niet zou kunnen doen. Moe was ik, 
afgepeigerd. Kwaad ook op mezelf. Waarom moest ik zo nodig stoer 
blijven vlaggen. Ik keek mezelf nog eens diep in de ogen. 56 was ik, wat 
moest ik nou nog bewijzen, wie moest ik nou nog overtuigen? Op dat 
moment twijfelde ik er echt aan of het niet beter was om te stoppen met 
vlaggen. Na ampel beraad en enige discussie met mezelf besloot ik het 
seizoen daarna weer door te gaan als assistent-scheidsrechter. Te veel 
mooie herinneringen aan heel veel geweldige wedstrijden op tal van 
sportparken overal in het land en in vele stadions van BVO’s.  
 
Ik hoop dat iedereen zijn herinneringen aan 2016 een goede plek kan 
geven, al is het voor sommigen niet altijd makkelijk geweest en soms zelfs 
heel zwaar geweest. Voor 2017 wens ik iedereen een goede gezondheid, 
veel succes en mooie wedstrijden toe. 
 
Jos Halmans 
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Discussie of sussie  
 
Hoofdstuk 5: najaarskampioen 
 
Het is vandaag de laatste wedstrijd van het jaar voor de winterstop. FC 
Eindhoven AV o13-1 moet aantreden tegen de leeftijdgenoten van Unitas 
’59. Eigenlijk zou de kampioenswedstrijd bij Unitas zijn, maar er is daar 
bij hoge uitzondering geen scheidsrechter beschikbaar. Bovendien is er 
een feest gepland vanwege het afscheid van een waardevol clublid. 
 
De spelers vinden het helemaal niet erg: het duel is verplaatst naar het 
stadion van FC Eindhoven. En het is me toch druk, alsof er veel meer op 
het spel staat. Voor één persoon zeker: scheidsrechter Luckas wordt 
vergezeld door een praktijkbegeleider. Hij is zichzelf en in vorm, maar dat 
kun je niet zeggen van de jongens van Unitas. Ze zijn niet echt met de 
wedstrijd bezig en zijn met hun hoofd bij het feest later die avond. Al na 
twee minuten scoort FC Eindhoven. Na de 0-1 van Koen maakt Hein er 0-
2 van. De trainer van Unitas kan mopperen wat-ie wil: het heeft geen zin. 
Het wordt zelfs erger: Rick en Stan tekenen voor de 0-3, 0-4 én 0-5.  
 
De jongens van FC Eindhoven juichen: ze zijn kampioen geworden en 
krijgen de beker. Die wordt namens de KNVB uitgereikt door de man, die 
vertrekt bij Unitas. Ook Luckas wordt in de bloemetjes gezet: hij krijgt 
een nieuw tenue en een verwenpakket met onder meer cola, snoep en 
douchespullen. 
 
De feestdag wordt voortgezet met een wedstrijd tussen oud-
scheidsrechters van de KNVB en leden van COVS Eindhoven. Het stelt 
uiteraard niet veel voor. Er wordt dan ook geregeld gelachen, omdat er 
veel kansen worden gemist én omdat iemand een grap had uitgehaald met 
de bidons. Die zijn niet gevuld met water, maar met bier. De toon was 
gezet voor de avond, die nog lang en gezellig verliep. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Sportblessures 
 
Bewegen, bewegen. 
 
Het geregeld beoefenen van sport is de laatste tijd steeds populairder 
geworden, niet in het minst door de toegenomen aandacht hiervoor in de 
pers en op de televisie. Veel mensen sporten ter verbetering van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wandel-, trim-, fiets- en 
zwemverenigingen maken voorspoedige tijden door. Kortom, Nederland 
beweegt. 
 
Effecten van sportbeoefening op langere termijn: 
* Verbetering van de functie van hart en spieren. 
* Toename van het uithoudingsvermogen. 
* Verbetering van het algemeen welbehagen. 
* Daling van het gehalte aan bloedvetten (onder meer gehalte van 
cholesterol). 
* Daling van het lichaamsgewicht. 
* Bloeddrukverlaging, in het geval van verhoogde bloeddruk. 
* Mogelijk vermindering van kans op het ontstaan van late complicaties. 
 
                                                                           Lees verder op pagina 17. 
 
 

 
 

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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Het opbouwen van uithoudingsvermogen (vervolg van pag. 15) 
 
Wanneer onze spieren arbeid verrichten, hebben zij hier zuurstof voor 
nodig. Hoe zwaarder de arbeid, des te groter de vraag naar zuurstof. De 
zuurstof wordt via de ademhaling (longen) naar de bloedsomloop 
gebracht. Door harder te pompen kan het hart ervoor zorgen, dat er meer 
bloed en dus meer zuurstof bij de spieren komt. 
 
Iedereen heeft echter een limiet; meer zuurstof kunnen het hart en de 
bloedsomloop niet vervoeren en de spieren niet gebruiken. Die limiet heet 
de maximale zuurstof- opname- capaciteit. Wil men nog zwaardere arbeid 
verrichten, dan moet dit gebeuren zonder dat men hiervoor over nog extra 
zuurstof kan beschikken. Onze mogelijkheden om zonder zuurstof te 
werken zijn echter zeer beperkt, zelfs voor goed getrainde personen. 
 
Om de functie van hart en bloedsomloop, en daarmee het 
uithoudingsvermogen, te verbeteren moet men trainen. Een belangrijke 
voorwaarde daarbij is wel, dat dit geregeld (drie- tot viermaal per week) 
gebeurt. Alle sporten, die grote groepen spieren betrekken bij de 
beoefening ervan, gedurende een lange tijd met een lage intensiviteit 
kunnen worden volgehouden, en ritmisch van nature zijn, verbeteren het 
uithoudingsvermogen. Sporten, die voldoen aan deze eisen zijn 
bijvoorbeeld hardlopen, fietsen, schaatsen, zwemmen, etc.. 
 
Hoe lang moet per keer worden gesport of getraind? Te adviseren is 
ongeveer 30 tot 45 minuten per keer. Dit hangt mede af van de intensiteit. 
Voor de beginners zal dit zeker te zwaar zijn. Voor hen is het aantal 
trainingen per week belangrijker dan de duur. Ter voorkoming van 
blessures is het van belang een warming up van 5 tot 10 minuten te doen 
en daarna te gaan sporten met voldoende periodes van oefeningen en 
uitlopen. Men dient de training geleidelijk op te bouwen, met iedere keer 
ruime aandacht voor de algemeen geldende sportrichtlijnen betreffende 
warming-up (warm lopen), rekoefeningen en cooling-down (uitlopen). 
 
Hans Haine 
COVS Eindhoven
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Zwart of niet 
 
(Met medewerking van Jesse Vorstenbosch) 
 
Gelukkig, Sinterklaas is alweer van het toneel verdwenen. Gelukkig, laat 
dat duidelijk zijn, alleen omdat we (althans voor een jaartje ben ik bang) 
af zijn van die chronische discussie over Zwarte Piet. Te kinderachtig 
voor woorden.  
 
What’s in a color? Ook in de voetballerij. Was de arbiter van dienst 
vroeger gewoon de man in het zwart, tegenwoordig lijkt het niet meer uit 
te maken op welke tint de keus valt. Oranje, geel, paars, groen, ja zelfs 
roze: welke kleur van de regenboog hebben we nog niet gehad? Spelers 
noch toeschouwers zal het allemaal worst wezen. Het wordt over het 
algemeen geaccepteerd, want zeg nu zelf: hoe vaak hoor je mensen over 
een ref zeggen ‘wat loopt daar voor een clown?’    
 
Zwart of niet zwart was onlangs op een heel bescheiden niveau en amper 
opgemerkt even onderwerp van gesprek tijdens een wedstrijd in de 
eredivisie. Hoofdpersoon in deze: Ed Janssen. 
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De oplettende toeschouwer in het Goffertstadion in Nijmegen of wakkere 
lui voor de buis bij NEC – FC Groningen was het niet ontgaan. 
Scheidsrechter Janssen was in de rust van …sokken gewisseld. Hij vertelt 
zelf, desgevraagd en tot onze blijdschap, het verhaal achter deze 
verkleedpartij. 
 
“Het is eigenlijk heel simpel. Wij dragen al vijftig jaar zwarte sokken in 
Nederland als arbitrage, maar sinds oktober hebben wij ook gekleurde 
sokken. Normaal dragen we die sokken alleen passend bij het kleur van 
ons shirt. Een zwart tenue leek mij op voorhand een prima keuze voor de 
arbitrage gezien het feit dat NEC in groen/rood zou spelen en FC 
Groningen in wit.” 
 
“Tijdens de rust kreeg ik echter de vraag van ‘tv’ of ik niet andere sokken 
wilde aantrekken, omdat mijn broek en sokken dezelfde kleur hadden als 
die van de spelers van NEC. Ik was daardoor, volgens tv, minder goed 
zichtbaar. Dus ook al hebben we vijftig jaar niet anders gedaan bij NEC; 
nu weten ze dat wij andere kleuren sokken hebben en er werd direct om 
gevraagd.” 
 
“Weet wel dat de richtlijn voor de arbitrage in Nederland heel simpel is: 
kleur sokken aanpassen aan het scheidsrechtersshirt. Ik kreeg tijdens deze 
wedstrijd wel complimenten van de commentator van dienst, maar we 
hebben besloten dit niet meer te doen, omdat dit er niet zo mooi uit ziet. 
Spelers hebben tijdens de wedstrijd niet één keer aangegeven dat ze 
moeite hadden met mijn tenuekeuze. Het kwam echt alleen van tv.” 
 
Hans Janssen (geen familie van Ed) 
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Kerstpuzzel 2016 
 
Een jaargang Arbitraal afsluiten zonder kerstpuzzel, dat kan niet. Ook in 
dit laatste nummer van 2016 dus een puzzel en uiteraard een kans op een 
(tegoed)bon. Streep bijgaande woorden weg uit de puzzel op de rechter 
pagina. Dan houd je een aantal letters over, dat achter elkaar een 
hartekreet vormt. Stuur de oplossing naar redactie@covseindhoven.nl en 
Hans Haine komt ‘desnoods’ persoonlijk de bon overhandigen. Succes! 
 
 

 
 
 
  

advent keel moet 
akker kerk nee 
avond kers nazareth 
beer kerkklok oudejaar 
dis kalkoen prettig 
bethlehem kerstbal route 
draak kerstboomverlichting rood 
ezel kerstboomkaars roos 
feta kerstbrood soep 
flora kerstfeest saar 
gabriel kerstman stakker 
goud kerstklok stal 
halt kerstmis steel 
helder koorzang stol 
herders kersttijd tafellakenset 
hotel kerstpakket tartaar 
horen kerstverhaal timmerman 
hut kribbe traan 
inkleding krans vieren 
jaar krat volkstelling 
jongen krant vrede 
jozef koud vroeg 
kaars lego wierook 
kaarsje maria  
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Ronde 4 spelregelwedstrijd 

 
1. Tijdens de wedstrijd loopt een 
wisselspeler het veld in om de plaats in te 
nemen van een speler, terwijl het spel 
gewoon doorgaat. De scheidsrechter ziet dit 
en hij onderbreekt hiervoor het spel. Hij 
stuurt de wisselspeler terug naar de zijlijn 
en laat hem pas weer toe nadat de speler die vervangen wordt het 
speelveld heeft verlaten. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?  
 
 
A. Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de 
bal was toen het spel werd onderbroken.  
B. Met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler op de plaats waar 
de wisselspeler stond toen hij werd teruggestuurd.  
C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken.  
D. Met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.  
 
2. Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het 
speelveld tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat 
worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de 
aanvaller een rode kaart heeft getoond?  
 
A. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats 
van de overtreding.  
B. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats 
waar de bal was toen het spel werd onderbroken.  
C. Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats van 
de overtreding.  
D. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 
de bal was toen het spel werd onderbroken.  
 

COVS Eindhoven



 23 

 
 
3. Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger 
aan het vechten in het doel achter de doellijn in de zogenaamde 
netruimte. De verdediger heeft de eerste klap gegeven. De 
scheidsrechter fluit af. Wat beslist hij?  
 
A. Beide spelers wegzenden en hervatten met een strafschop.  
B. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.  
C. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een 
strafschop.  
D. Beide spelers wegzenden en hervatten met een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal was.  
 
 
4. Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn 
uitrusting in orde te maken, dan mag de speler het veld weer betreden 
als:  
 
A. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de vierde official  
B. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter  
C. Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de eerste assistent-
scheidsrechter  
D. Als het spel is onderbroken   
 
 
5. De scheidsrechter geeft een teken dat een hoekschop kan worden 
genomen. Er staan twee   
medespelers bij de bal. Speler A probeert de tegenpartij te misleiden 
door even de voet op de bal te zetten. De bal beweegt, maar gaat 
daarbij niet uit het hoekschopgebied.  Medespeler B loopt vervolgens 
snel met de bal aan de voet richting doel en scoort.  Wat moet de 
scheidsrechter beslissen?  
 
                                                                    Lees verder op pagina 24. 
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A. Hij kent het doelpunt toe.  
B. Hij keurt het doelpunt af, omdat de bal niet duidelijk bewoog toen 
speler A met de voet op de bal stond en laat de hoekschop overnemen.  
C. Hij keurt het doelpunt af, omdat de bal niet uit het hoekschopgebied 
ging toen speler A de bal het tikje gaf en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanuit het hoekschopgebied.  
D. Hij keurt het doelpunt af, toont beide spelers een gele kaart wegens 
misleiding en hervat het spel met een scheidsrechtersbal bij het 
hoekschopgebied.   
 
 
De spelregelcommissie 
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Zoals de ouden floten 
 
 
Onlangs overleed in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed Leo 
van der Kroft. Hij werd 87 jaar. De Hagenaar gaat de voetbalgeschiedenis 
in als de man die als eerste een gele kaart trok in de eredivisie. Hij staat in 
dit keer centraal in de rubriek over voormalige (top)scheidsrechters. 
 
Leonardus Wilhelmus  van der Kroft werd geboren in Den Haag op 2 
februari 1929. In 1953 leerde hij bij het Haagse ADO Rietje Jansen 
kennen, de zus van VVCS-oprichter Karel Jansen. Op 5 februari 1955 
trouwden ze. Leo van der Kroft en zijn vrouw vierden in februari 2015 
hun 60-jarig huwelijksfeest. Van der Kroft was oorspronkelijk 
verzekeraar. Van 1954 tot 1989 werkte hij als hoofd personeelszaken bij 
de Hollandse Beton Groep, de huidige BAM. 
 
Van der Kroft begon zijn carrière op 30-jarige leeftijd in het 
amateurvoetbal. Zeven jaar later floot hij zijn eerste wedstrijd in het 
betaald voetbal en vanaf 1970 later trad hij toe tot de internationale lijst. 
Tot 1976 leidde Van der Kroft zes interlands en ruim dertig andere 
internationale duels. 
 
Tijdens de competitieopening op zondag 13 augustus 1972 heeft Van der 
Kroft voor het eerst twee kaarten op zak. Een rode en een gele. Na een 
succesvolle proef tijdens het WK in Mexico in 1970 is ook de eredivisie 
overstag gegaan. Feyenoord speelt die dag in Rotterdam tegen NEC. De 
Kuip zit vol. Lang duurt het niet voor Van der Kroft de gele kaart trekt. 
Die primeur komt op naam van Chris Kronshorst van NEC; Feyenoorder 
Willem van Hanegem kreeg drie minuten later de tweede. 
 
Van der Kroft en Van Hanegem hadden een geschiedenis met elkaar. 
Later gingen de gezinnen van Van der Kroft, Van Hanegem en Wim  
 
                                                                 Lees verder op pagina 26. 
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Jansen gezamenlijk op vakantie naar Zuid-Spanje. Dat kon in die tijd nog. 
Als arbiter stond Van der Kroft bekend als een strenge, maar 
rechtvaardige leidsman. Ook aan gevoel voor humor, zoals dat hoort bij 
een goede Haagse scheidsrechter, ontbrak het hem niet. 
  
‘De Kromme’ over Van der Kroft: “Ja, ik mocht hem wel. Hoewel hij iets 
arrogants had, vond ik hem toch een goede scheidsrechter. In een 
wedstrijd zei ik ooit: “Het is bij de beesten af.” Zegt hij snel: “Weet je dat 
dat de titel van een hele goede film is?” 
 
 

 
 
Leo van der Kroft (links) en Wim van Hanegem (midden). 
 
 
In 1974 was Van der Kroft scheidsrechter bij een wedstrijd tussen 
Engeland en Schotland in het kader van het British Home Championship.  
Onder toeziend oog van bijna honderdduizend toeschouwers leidde hij de  
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wedstrijd tussen Schotland en Engeland in het Hampden Park in Glasgow.  
Dit duel beschouwde hij altijd als het absoluut hoogtepunt van zijn 
carrière.  
 
Slechtere herinneringen zal hij gehad hebben aan de kwartfinale van het 
toernooi om de toenmalige Europa Cup 1 (nu Champions League) in 
1976: de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Real Madrid. Na 
een 2-2 gelijkspel in Mönchengladbach was Real Madrid thuis licht in het 
voordeel. Bij rust stond het 1-1 in Madrid. Twee keer keurde Van der 
Korft daarna een Duitse goal af. Bij de eerste geannuleerde treffer bleef de 
vlag van grensrechter Ben Hoppenbrouwer omlaag, maar Van der Kroft 
gaf toch buitenspel. Bij het tweede afgekeurde doelpunt gebeurde het 
omgekeerde: Van der Kroft wees naar de middenstip, Hoppenbrouwer 
vlagde. Deze keer luisterde hij wél naar zijn assistent. 
 
Hoewel de UEFA protesten van Borussia Mönchengladbach terzijde 
legde, besloot de FIFA de invitatie aan Van der Kroft om te fluiten tijdens 
de Olympische Zomerspelen 1976 in te trekken. Voor Van der Kroft, die 
met het evenement afscheid had willen nemen als scheidsrechter, was dit 
een grote teleurstelling. Later besloot de FIFA om Van der Kroft alsnog 
uit te nodigen voor de Olympische Spelen. Toen bleek dat hij 
vermoedelijk slechts als grensrechter zou mogen optreden, besloot hij 
voor deze eer te bedanken. 
 
 
Van der Kroft noemde deze periode later de vier zwaarste maanden uit 
zijn loopbaan. De Duitse pers schroomde niet de Nederlandse arbiter als 
onbetrouwbaar neer te zetten. De journalisten gingen ijverig op zoek naar 
mogelijke zaken die erop konden wijzen dat de Haagse leidsman 
Gladbach bewust had tegengewerkt, maar zij vonden niets. Gevolg was 
wel dat Van der Kroft als een martelaar, als een slachtoffer van een 
politiek spel, zijn loopbaan beëindigde. Volgens velen een lot dat hij niet 
verdiende. 
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Met een wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV in de laatste  
speelronde van de eredivisie 1975/’76 nam hij vanwege het bereiken van 
de leeftijdsgrens voor scheidsrechters (47 jaar) afscheid van zijn actieve  
loopbaan. Nadien was Van der Kroft bestuurlijk actief in 
scheidsrechtercommissies van de KNVB, UEFA en FIFA. Samen met 
collega-scheidsrechters Jef Dorpmans, Charles Corver, Jan Godding en 
Frans Derks richtte Van der Kroft in 1971 de Belangenvereniging 
Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) op. Bij de KNVB was hij tussen 
1976 en 1990 voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Op 13 oktober 
2000 werd hij door de KNVB benoemd tot bondsridder. Na ruim vijftig 
jaar lidmaatschap van ADO Den Haag werd hij in 2011 benoemd tot lid 
van verdienste. 
 
Tot kort voor zijn overlijden was Van der Kroft nog een trouw bezoeker 
van de thuiswedstrijden van zijn club ADO. 
 
Jos Halmans 
 

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl         
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 New kid in town 
 
(Met medewerking van Pieter Elbersen) 
 
Sinds een half jaar traint hij geregeld mee, fanatiek en met veel plezier. 
Kylian Walthuis. De geboren en getogen Eindhovenaar probeert dan 
steevast het maximale uit zichzelf te halen. Op school is het niet anders: 
Kylian doet dit jaar zijn havo-examen op het Frits Philips lyceum-mavo 
(voorheen het Christiaan Huygens College). 
 
Het liefst zou hij direct daarna een militaire opleiding volgen. De 16-
jarige Kylian wil namelijk vliegenier worden, maar of het zover komt? 
Onze nieuwbakken collega: “Je mag maximaal 1 meter 96 zijn en ik ben 
nu 1,94. Dat wordt dus krap. Ook ben ik volgend jaar nog te jong voor die 
studie.” Zoals het er nu naar uit ziet, meldt Kylian zich volgend najaar 
eerst bij Avans Hogeschool in Den Bosch en wel voor de richting Small 
Business en Retail Management. 
 
Terug naar zijn grootste hobby, zeker nu hij niet meer als voetballer actief 
is. Kylian, die tegen de bal trapte bij het toenmalige ESV: “Ik ben een jaar 
of drie geleden begonnen met het fluiten en vind het erg leuk om iedereen 
de regels bij te brengen en zo een wedstrijd goed te laten verlopen.” Het is 
zijn eigen keuze om alleen bij Unitas ‘59 – zíjn club – te fluiten. 
 
“Ik vind het niet slim om net voor mijn examens voor de KNVB te gaan 
fluiten. Bij Unitas fluit ik op zaterdag én zondag en op zondag ben ik ook 
nog assistent-scheidsrechter bij ons eerste elftal”, vertelt Kylian, die zijn 
aanstellingen verneemt via Brian Schepers, die scheidsrechterscoördinator  
in sportpark Bokt is. Brian is ook degene met wie Kylian graag meerijdt 
naar de trainingen. 
 
Zoals bij veel scheidsrechters is Björn Kuipers een voorbeeld voor hem. 
Het is Kylians streven om zo hoog mogelijk te presteren, het liefst zelfs in 
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het betaald voetbal. Daarvoor moet hij nog wel de nodige ervaring en 
kennis opdoen. De pupillencursus en de cursus  verenigingsscheidsrechter 
heeft hij al met succes doorlopen; dit seizoen wil hij SO III gaan volgen. 
Wat hij tot nu toe als moeilijkste heeft ervaren? “Het omgaan met het 
publiek. Spelers kunnen door de houding van toeschouwers heel erg 
opgefokt raken.” 
 
Drie keer raden wat Kylian, die doordeweeks bij Jumbo werkt, doet mocht 
hij eens tijd over hebben? Gamen inderdaad, FIFA 2017. En als hij 
vakantie heeft, gaat hij het liefst naar Kroatië. Uiteraard wilt u ook weten 
waar zijn niet alledaagse voornaam vandaan komt. Welnu, Kylian was een 
biermerk van Heineken en zijn ouders vonden dat als naam mooi klinken.  
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Mijn Tempel 
 
Alle orde komt van boven, 
dat spreekt vanzelf. 
Daarom wil ik Gode loven                          
vanuit mijn huid dit aards gewelf 
 
waarin ik eenzaam ben 
maar zonder zorgen 
voor morgen of vandaag en 
waarvanuit ik niet meer klaag: 
 
gras is groen 
in elk seizoen. 
 
 

Toon 
 
Meer of minder. Dat doet de krantenlezer denken aan de uitspraak van dat 
nepblondje over Marokkanen. Deze provocerende uitspraak was hem in 
het oor gefluisterd, waarna ons kikkerlandje op zijn achterste benen ging 
staan. Zou de vijf milligram per dag neusgatensnuiver annex coke-
fractiemedewerker, die de partijkas gelicht heeft, hem dat gesouffleerd 
hebben?  
 
Het proces der wrake is in gang gezet. Politici strijden om de gunst van de 
kiezer en dan kronkelt een politicus als een paling in een emmer snot rond 
de neus van een kiezer. De minister-president, dat plastic lachebekje, 
wroet ook graag als vrijgezel in de onderbuik van Ingrid met zijn 
populistische opmerking: “Pleur op.” Onze jongste dochter Rosa heeft in 
‘s-Gravenhage  gewoond. En als een moderne Louis Couperus flaneer ik 
nu en dan door de stad en zie dan op het Binnenhof een zwerm fotografen 
als strontvliegen rond een politicus zoemen. Een lachwekkend tafereel  
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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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rond nietszeggende rad voor de ogen draaiers. De witte man is boos. Geen 
wonder met al die leugenachtige praatjesmakers die de kiezer stroop om 
de mond willen smeren en vangen in het leugenachtige web. Alleen al dat 
schijngevecht in de strijd om de macht in de Partij van de Asocialen. 
Stoom komt uit de oren van de witte man.  
 
De associatie met Less is More (minder is meer), het akoestische album 
van Marillion. Dat gaat natuurlijk boven de pet van Limbabs blondje. 
Onlangs was ik in zijn geboorteplaats Venlo om met mijn fluitje te mogen 
spelen. Het was zeker niet minder, maar meer.  
 
Mijn collega had zich afgemeld. Onze scheidsrechterscommissie kent haar 
fluitende pappenheimers natuurlijk wel. In de kelders van die club aan de 
Frederiklaan ligt een dik dossier van scheidsrechter Wijsman. Vandaar dat 
de aansteller weet dat Wijsman wel van meer houdt. Vereerd, dat ik naar 
Kwiek Venlo mag om met minder meer onder mijn fluit te houden. Het 
gehele elftal kende geen Nederlandse naam. Mooie namen als Ouassim, 
Cenk, Umut, Esam, Jalai, Kayhan, Fathi, Ismael, Melih, Ufuk en Hakan 
sierden het wedstrijdformulier. De mooiste naam klinkt als een Astense 
klok in het binnenoor: Soufian. Dat klinkt toch wel anders dan het schelle 
Geert. 
 
Ik werd gastvrij onthaald door clubicoon Bram van den Ham, een oud 
VVV-er. Ik kon het niet laten om op te merken, dat we met FC Eindhoven 
de drie punten wel komen halen. De bestuurskamer was tot twee uur ’s 
middags gesloten vanwege de wedstrijdvoorbespreking. Het 
wedstrijdformulier werd daardoor pas na tweeën ingevuld. Een scheids 
moet flexibel zijn met zijn warming-upperiode. En gelukkig had ik geen 
vermoeiende rapporteur, die me inpepert, dat de wedstrijd om halfdrie 
moet beginnen. Vermoeiend, dat heb ik niet bedacht. Dit woord komt uit 
de koker van de betaalde krachten van onze Bond. 
 
Een trainer had Kwiek niet. De club had dispensatie van onze Bond en dat  
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heet allochtoon-vriendelijk. Warming-uppen om de oude knoken in 
beweging te krijgen en de sfeer te proeven. Trainer Erwin Evers van  
tegenstander Stevensweert polste even mijn weerbaarheidsgehalte. Dat ik  
uit Helmond kom, vond hij al een pluspunt en een lachende scheids 
duidde volgens hem op plezier. Umut kwam me tegemoet. Hij vroeg of ik 
problemen had met een afwijkend stuk tape, want hij had geen andere. Ik 
brak het ijs door op te merken, dat als hij een stuk over had dat ook op zijn 
mond te plakken. Eén van de leiders sprak me aan en zei dat het maar 
koud was. Mijn wilderiaanse opmerking “Wat doe je hier dan ook in dit 
koude landje?” viel in goede potgrond.  
 
Het was al vijf minuten over halfdrie. Stevensweert stond al gereed aan de 
entree van het veld. Kwiek was niet zo kwiek, want de spelers zaten nog 
in het warm gestookte kleedlokaal. “Kom jongens, we lopen vast het 
middenveld op.” Even later kwam Kwiek het veld op. “Jongens, jullie 
staan al met nul-één achter”, riep ik. Daar zagen ze gelukkig de humor van 
in. Kwiek stond ongeslagen bovenaan en kende een aantal uitstekende 
voetballertjes, van wie een paar nog in het tweede van VVV hebben 
gespeeld. De grens van Kwiek vlagde voor buitenspel. Eigenwijsman liet 
doorspelen: 0-1. Ik dacht nu zal de hel wel losbreken. Maar, nee hoor, de 
hel bestond niet, behalve tussen mijn oren.  
 
Stevensweert speelde slim op de counter. En uiteindelijk wonnen ze 
geflatteerd met 1-4. Nu en dan moest ik een zwavelstokje met wat 
bluswater kalmeren. “Kom op joh, niet zo mopperen, laat je voeten 
spreken. En laten horen, wat je gezien hebt van een overtreding. 
Misschien heb je gelijk dat het geen overtreding was, maar ik zag er wel 
een overtreding in.” Dat praten van me werd goed geaccepteerd. En een 
begrijpend tikkie op de hartstreek van een allochtoontje werd 
gewaardeerd. Gelukkig was er geen vermoeiende rapporteur. Ook een 
bleekscheet van Stevensweert wist wel wat te provoceren met als gevolg, 
dat een luciferstokje ontvlamde en hem een duw gaf. Klein opstootje was 
het gevolg. “Jullie mogen kiezen: of beiden een kaart of allebei geen.” 
 
Er was toch geen vermoeiende rapporteur. Het antwoord laat zich raden.  
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Een bestuurslid van Stevensweert vond dit achteraf een uitstekende 
oplossing. Vlak voor tijd ontsnapte een luciferkopje aan een kaart. Hij gaf 
de bleekscheet een tikkie. Bewust niet gegeven,  omdat hij dat tikkie  
verdiende. En omdat het middel (kaart) soms erger is dan de kwaal. 
 
Wedstrijdbelang boven individuele bestraffing. Ik denk dat dit eerder mijn 
gezag versterkt dan verzwakt. Dit bleek uit de lofzangen uit de monden 
van beide verenigingen na afloop van de wedstrijd. In deze wedstrijd 
merkte ik dat waardering voor gezag al doende ontstaat. De dubbelpositie 
moeite met gezag en tegelijkertijd er behoefte aan hebben. Integer gezag 
is immers medemenselijkheid. Gezag is menselijker dan 
onverschilligheid. 
 
Het allochtonenprobleem is complex. Is een deel van dat probleem niet te 
verklaren door onverschilligheid en afwijzing?  Een onverschillige 
maatschappij met werkeloosheid, armoede en bevestiging van 
criminaliteit en de negatieve cirkel versterkt elkaar. Je zal maar door een 
Marokkaan beroofd worden en het wederzijds onbegrip en haat stijgt. 
“Vinden jullie mij een boef, dan gedraag ik me als een boef.” Daar komt 
bij de wereld van verschil in beleving van religie. Is niet uiteindelijk de 
universele kreet van de mens de zoektocht naar liefde in een liefdeloze 
wereld? De allochtoon is dikwijls eergevoelig. Ze floreren bij 
gewaardeerd respect en dan merkte ik, dat ze in de wedstrijd wel gevoelig 
zijn voor gezag. Gebrek aan respect zal de voedingsbodem voor het 
kweken van criminele ettertjes niet verkleinen. Een tolerante en strenge 
vaderhand. Hebben we niet allemaal een hand nodig, die ons vasthoudt 
om niet te vallen in de hel van een wereld, die je aan je lot overlaat?  De 
song The Last Human Gateway van IQ speelt in mijn lijf: ‘From out the 
shadows, something takes my hand. To lead me homeward through a 
foreign land.’ 
 
Jur Wijsman 
 
Gedicht uit de bundel De Toren van Babbel van de waanzinnige Hans 
Vlek (1947-2016) uit 1979. Hans hoeft de Toren niet meer te bestijgen.  
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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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Vers gras tussen de regels 
 
Natuurlijk ken ik John Blankenstein. Klein van stuk, maar groot zijn de 
verhalen die Chris Willemsen op bijzondere wijze heeft samen gebracht in 
‘Ze lullen maar een eind weg’. 
 
De Hagenaar droeg elke wedstrijd dezelfde onderbroek en hield in 
reisverhalen minutieus bij waar, wanneer en met wie hij in binnen- en 
buitenland was om duels tot een goed einde te brengen. Het levert 
prachtige anekdotes op, bijvoorbeeld over de wijze waarop clubs hem in 
de watten proberen te leggen. Blankenstein legt ook zijn eigen 
functioneren onder een vergrootglas. Hij vond het nooit leuk om tijdens 
een wedstrijd één of meer kaarten te trekken. “Zonder te dramatiseren, 
beschouw ik in principe elke kaart, zekere een rode, als een nederlaag.”  
 
De titel van het boek over de Hagenaar, die ruim tien jaar geleden 
overleed, zegt alles over de hoofdpersoon. Blankenstein nam nooit een 
blad voor de mond, ging altijd zijn eigen weg (met alle voor- en nadelen 
vandien), had een prettig gevoel voor humor en maakte geen geheim van 
zijn homoseksuele voorkeur. Dat hij hiermee een uitzondering was (en is), 
heeft hij altijd betreurd. Het heeft hem zelfs enkele hoogtepunten in zijn 
loopbaan gekost, zoals de Champions-Leaguefinale in 1994 tussen AC 
Milan en Barcelona, al is er niemand die dat ooit eerlijk heeft toegegeven. 
Om Willemsen te citeren: “(Blankensteins) droom – het fluiten van de 
finale op het hoogste niveau – was verpulverd door kleingeestige mannen 
en ranzige media. John Blankenstein was gay en paste dus niet in de 
levende poppenkast van de UEFA.” 
 
Na zijn carrière werd Blankenstein hoofd scheidsrechterszaken bij de 
KNVB. Niet tot ieders tevredenheid. De Hagenaar wilde zich niet door 
zijn werkgever laten voorschrijven wat hij ‘buiten werktijd’ wel of niet 
mocht. In scheidsrechterstenue meedoen aan Big Brother? Dat moet toch 
kunnen? Nee dus, in de ogen van de Zeister directie. Uiteindelijk werd  
 
                                                                   Lees verder op pagina 38. 
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Blankenstein weggepromoveerd tot coördinerend projectfunctionaris en  
vervolgens, kort voor zijn dood, ontslagen. 
 
Buiten de voetballerij manifesteerde hij zich na zijn laatste wedstrijd meer 
dan ooit als een voorvechter van homorechten. Hij trad toe tot het bestuur 
van COC Haaglanden en verdiende met zijn baanbrekende werk de Bob 
Angelo Penning, de jaarlijkse onderscheiding van de landelijke 
belangenorganisatie voor homoseksuelen. Verdwenen met Blankensteins 
overlijden diens pogingen om zijn seksuele voorkeur en die van 
‘lotgenoten’ bespreekbaar te maken? Gelukkig niet. De naar hem 
genoemde en onder anderen door zijn zus Karin opgezette John 
Blankenstein Foundation maakt zich sterk voor meer openheid en 
acceptatie ten aanzien van seksuele diversiteit in de sportwereld en dan 
vooral in mannelijke teamsporten als voetbal en hockey. 
 
Blankenstein was niet de eerste man die in de stoere voetbalwereld voor 
zijn seksuele geaardheid uitkwam. Dat was Eindhovenaar Ignace van 
Swieten, die ook al (een jaar vóór de Hagenaar) is overleden. Ze zijn een 
jaar of dertig met elkaar bevriend geweest en ook Van Swieten moest het 
niet  van zijn lengte hebben. Beiden werden wel eens met elkaar verward. 
“U bent toch meneer Van Swieten”, kreeg Blankenstein dan te horen. Van 
Swieten kon erover meepraten. 
 
P.s.: bij voldoende belangstelling wil de uitgeverij van ‘Ze lullen maar een 
eind weg’ korting geven op het boek. Laat het de redactie weten als je dit 
boek wil kopen. 
 
Hans Janssen 
 
Ze lullen maar een eind weg 
John Blankenstein 1949-2006 
Auteur: Chris Willemsen 
Uitgeverij: Nederlandse Sportboeken Club 
ISBN: 978-94-92273-15-4 
Prijs: 19,95 euro  
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2017 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Scheidsrechtersvoetbaltoernooi COVS, district Zuid I: 7 januari. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 10 januari, 21.00 uur. 
 
Technisch weekend: 13, 14 en 15 januari in Helvoirt. 
 
Boerenkoolsessie: 24 januari, 21.00 uur. 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 3 
februari, 20.00 uur. 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/). Zo hoef je geen enkel nieuwsfeitje te 
missen van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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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    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie  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
 

 

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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