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       43e JAARGANG, NUMMER 10 - DECEMBER 2018 
 
 

        
             
             
       Scheids verdient respect 
 
           Het is ook elke keer hetzelfde liedje. Steeds weer rij ik 
           verkeerd wanneer ik bij een bepaalde club moet fluiten. Pas 
           nog was het niet anders. Ik bleef maar rondjes rijden en de 
           tijd begon te dringen. Heel toevallig was een voorbijganger 
           die ik om hulp weg vroeg, een jongeman die als 
           scheidsrechter het bewuste sportpark als zijn broekzak kent.  
           Als een volleerd wegwijs-Piet stuurde hij me de juiste kant op.        
 
           De moraal van dit verhaal: scheidsrechters hebben meer in 
           hun mars dan menigeen denkt. Neem hem serieus, toon  
           respect. Ze verdienen het. 
 
           Ten slotte willen we er niet omheen de lezer – om met  
           dominee Gremdaat te spreken – een hele fijne voortzetting 
           van dit jaar, een aangenaam kerstmaal met stukjes spek of 
           wat dan ook erin en een gezond 2019 toe te wensen. 
 
            De hoofdredactie 
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Van de voorzitter  
 
Wat hadden wij allemaal in 
gedachten tijdens de viering van 
ons 90-jarig bestaan en wat hebben 
wij gerealiseerd nu ik terugkijk op 
2018!? En wat is er zoal nog meer 
gebeurd in de scheidsrechters-
wereld? Hierover wil ik het hebben 
in mijn laatste bijdrage van dit jaar. 
 
Er stond dit bijna afgelopen 2018 
veel op de agenda (sla dit blad er 
maar op na). Alles wat gepland was,  
 
is doorgegaan en ook ons clubgebouw is onder handen genomen. Wij 
als bestuur kunnen tevreden zijn over de opkomst bij de diverse 
activiteiten en willen alle mensen die een steentje hebben 
bijgedragen (nogmaals) danken voor de inzet. 
 
Er was dus het nodige te doen in en om De Stip. Te meer daar er 
vanaf augustus onder leiding van Rob Reckers tussen 14.30 en 18.30 
uur naschoolse opvang wordt geboden aan kinderen. Deze nieuwe 
invulling komt de sfeer in ons clubgebouw zeker ten goede. 
 
Op de velden laat de sfeer helaas nog steeds te wensen over. 
Wekelijks horen we nog berichten via de media over knokpartijen 
tussen voetballers, spelers en ouders. Over leiders die anderen 
bedreigen of slaan, over scheidsrechters die belaagd worden. Zelfs 
jonge (verenigings)scheidsrechters worden geregeld onheus 
bejegend of geïntimideerd door leiders van elftallen of ouders.  
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Mensen, maar ook clubs: wees blij dat deze kinderen (en uiteraard  
volwassenen) nog willen fluiten. We kunnen niet zonder. 
 
Stopt dit dan nooit? Wisten we het maar! Blijkbaar hebben we niet 
genoeg geleerd van het overlijden van Richard Nieuwenhuizen, die 
ruim zes jaar geleden werd doodgeschopt. Ik vraag mij steeds weer af 
waarom de schuld altijd bij de scheidsrechter wordt neergelegd, 
waarom spreken clubs spelers, trainers, leiders elkaar niet aan? Zijn 
het de belangen van sponsors, andere clubbelangen? Ik weet het 
niet! Eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit maar blijft doorgaan. 
Doet KNVB genoeg? Soms zeg ik ja en soms zeg ik nee. Maar de 
tuchtcommissie is nu eenmaal onafhankelijk. Tegen ouders en andere 
betrokkenen zou ik willen zeggen: zet de bril af en heb meer respect 
voor de scheidsrechter. En anders pak zelf de fluit als je het zo goed 
weet! 
 
De VAR in het betaald voetbal. Wat ‘moeten’ wij er in het 
amateurvoetbal mee? Volgens mij laten deze extra ogen spelers in 
het betaald voetbal inzien dat ze cleaner moeten gaan voetballen. 
Over hun rug wordt immers meegekeken naar het onsportief en 
soms buitensporige gedrag van spelers. Laten we hopen dat dit te 
zijner tijd ook zijn effect krijgt op het amateurvoetbal en dat de 
buitensporige overtredingen op dit niveau ook verdwijnen. Spelers, 
wat doe je elkaar aan?! Een dringend verzoek aan de clubs: neem 
initiatief als er iemand dit onbehoorlijk gedrag toont en neem 
passende straffen. Neem als voorbeeld het bestuur van JVC Cuijk, dat 
twee spelers van het eerste elftal voor acht wedstrijden schorste na 
een onderlinge ruzie op het veld. Een klasse besluit!  
 
Blijven we dan pessimistisch net als vele anderen, nee zeg ik dan 
maar we moeten dit wel steeds onder de aandacht brengen bij zowel 
de KNVB als bij COVS Nederland. Maar ook bij de diverse 



Taxatie nodig? 
Aankoopadvies nodig?

Bel Jeroen Quinten voor het speciale 
tarief voor scheidsrechters!

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

info@jeroenquinten.nl
www.jeroenquinten.nl
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voetbalverenigingen en ik zie hier een rol weggelegd voor ons als  
lokale COVS-vereniging. Wij hebben ons hulp ook aangeboden tijdens  
het overleg binnen het Veilig Sport Klimaat (VSK) van gemeente 
Eindhoven. Maar helaas zien weinig clubs hierin de noodzaak: 
afgelopen jaar heeft niemand ons benaderd. Toch denken wij dat er 
minder excessen voorvallen wanneer we verenigingsscheidsrechters 
meer bagage mee kunnen geven. Het is aan alle betrokkenen bij de 
voetbalsport om uitwassen zoveel mogelijk te voorkomen en 
adequate en passende maatregelen te treffen als het wel fout gaat. 
Fouten maken mag, maar respecteer elkaar wel. 
  
Tot slot nog wat woorden over coaching vanuit het perspectief van 
de scheidsrechter. Als coach in het talententraject maak ik deze 
ontwikkeling nu ook me en ik kan me erin vinden. De coach reageert 
op het rapport/de zelfreflectie van de scheidsrechter. Van hem wordt 
verwacht dat hij zijn eigen ontwikkeling beschrijft, zijn eigen 
functioneren beoordeelt en daar zijn ontwikkeling op aanpast. Je ziet 
dat de scheidsrechter meer bij zijn eigen kern blijft en dat hij 
daardoor zijn eigen ontwikkeling sneller vorm kan geven. Heb je dan 
niets meer te zeggen als coach? Ja natuurlijk wel, maar de coach is 
meer faciliterend en meer de spiegel voor de scheids. Uiteraard geeft 
hij wanneer iets niet door de scheidsrechter wordt genoemd om hem 
daar naar te laten kijken. Uiteindelijk gaat het om de eigen 
ontwikkeling van de scheidsrechter en hij is hiervoor zelf 
medeverantwoordelijk. Veel wijsheid toegewenst en verder hoop ik 
dat alle lezers van Arbitraal en hun naasten fijne feestdagen en een 
gezond 2019 mogen beleven.  
 
Johan Suurd 
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Langs de velden 
 
Kent u me nog, ‘De Mol’? Het zal ongeveer vier jaar geleden zijn dat 
ik onder dit pseudoniem een persoonlijk stukje heb geschreven in 
Arbitraal. Na een paar jaar niets meer gedaan te hebben, ben ik er 
toch maar weer ingestapt. In dat wereldje van de scheidsrechters. 
Iets waarin ik zelf heel lang met plezier actief ben geweest.  
 
Wat doe ik nu zoal? Ik ben gevraagd om bij Unitas ’59 scheidsrechters 
te gaan begeleiden, samen met een paar oude rotten uit dit vak. Ik 
hoefde eigenlijk niet lang na te denken om dit te gaan doen. En ik 
moet zeggen: het bevalt wel om je ervaring te delen met 
nieuwkomers in deze leuke hobby. Bij de eerste avond die ik 
meemaakte bij de cursus viel mij wel wat op. Het is niet meer, zoals 
toen wij de opleiding volgden, zeventien regels van buiten leren en 
gaan fluiten. Nee, zelfreflectie staat voorop, waarbij de cursist 
zichzelf moet beoordelen. De cursusleider verzorgt een thema op de 
avond en de cursisten gaan ermee in groepjes aan de gang. Dit deden 
wij vroeger ook wel, maar nu is het in een andere vorm. Meer op 
zichzelf gericht.  
 
Ondertussen heeft ook de VAR (het virtuele oog om het zo maar even 
te noemen) zijn  intrede gedaan in het betaalde voetbal! Een 
verademing? Nou nee, ik vind van niet. Wordt de 
ongeloofwaardigheid van de scheidsrechter niet een beetje 
ondermijnd hiermee? Ja. Een collegascheidsrechter uit dezelfde 
koker corrigeert een collega op het veld. Zou bonje kunnen 
veroorzaken tussen twee collega’s, wat reeds een paar maal gebeurd 
is. Je krijgt van allerlei situaties. Of hij op het veld stelt zich 
onafhankelijk op van deze VAR, gaat zijn eigen gang en trekt zich  
niets van dit nieuw fenomeen aan of hij gaat bij iedere correctie 
kijken op het scherm. De tijd zal het uitwijzen, denk ik dan maar.  
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Als de KNVB nadenkt en evalueert eind seizoen, zal misschien wel het 
een en ander kunnen veranderen. Hierbij kun je denken aan nog 
actieve oud-scheidsrechters, die in dat hokje gaan zitten en hun 
oordeel vellen over situaties. Denk hier bijvoorbeeld aan Roelof 
Luinge (63). Een goede, nog steeds actieve scheidsrechter.  
 
Tot slot wil ik nog kwijt dat ik het jammer vind dat de 
spelregelwedstrijd verdwenen is uit Arbitraal. De spelregels schijnen 
er dus goed in te zitten bij onze actieve leden! 
 
Tot een volgende keer maar weer en prettige feestdagen 

 

      
De mol 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.covs.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+mol+tekening&id=4E6C07C3AE57727DFFC731A73AD993BEFE93E390&FORM=IQFRBA
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Rode kaart voor rikkers en jokeraars 
 
Je zou denken dat kaarten de grootste hobby is van een 
scheidsrechter. Niet (meer) echter bij COVS Eindhoven. Het bestuur  
heeft na lang wikken en wegen de rode kaart getrokken: er is een 
definitief eind gekomen aan de rik- en jokeravonden in De Stip. 
 
Een donderslag bij heldere hemel  was het niet, het besluit om één 
van de langst lopende activiteiten van onze club af te kaarten. De 
vaste deelnemers moeten de bui hebben zien hangen, want voordat 
de ultieme beslissing werd genomen, was de leden via de mail 
gevraagd zich aan te melden. Zo wilde het bestuur er achter komen 
of er nog voldoende animo was. Nee dus. 
 
Dat was eind jaren tachtig wel anders, weet Rob Hutjens. Hij is één 
van de meest trouwe deelnemers én medeorganisatoren geweest. 
Volgens  hem kwam het geregeld voor dat er wel zeven tafels bezet 
waren, ofwel een kleine dertig personen. Ooit stonden er ook 
(geld)prijzen op het spel. 
 
“In de loop der jaren is de belangstelling echter drastisch 
teruggelopen. Mensen worden ouder of vallen weg, omdat ze zelf of 
hun partner overlijden, maar”, denkt Hutjens, ”het  zal ook met 
andere interesses te maken hebben. Met de opkomst van allerlei 
media, Skype, noem maar op. Bijzonder jammer, want het waren 
altijd over het algemeen gezellige avonden. Maar ja, als het aantal 
deelnemers niet opweegt tegen wat er eventueel binnenkomt, dan 
wordt het lastig.” Of Hutjens nu in een gat is gevallen? Echt niet. Met 
drie andere getrouwen (zijn broer, Ton van Bladel en Ronnie 
Ramaekers) komt-ie eens in de drie weken bij elkaar om een kaartje 
te leggen. Sommige (ex-)scheidsrechters kunnen echt niet zonder 
kaarten.                                                
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  INBOUW – REPARATIE  

  LPG – APPARATUUR 
  Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
  Ruysdaellaan 35,  

  5613 DX Eindhoven 
  Tel. 040 – 24 38 226 
  Email: info@reprofairautogas.com 

  ‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

  
 
 
 

 
 
 
            

 
 
 
 
 
 

mailto:info@reprofairautogas.com
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De wedstrijd waar ik was (43) 
 
Woensdagmiddag 28 november 2018. Ik zit thuis op de bank, 
afwisselend turend naar buiten en naar het angstvallig lege scherm 
van mijn pc. Ik heb een ‘schrijversblock’, zo lijkt het wel. Er dreigt 
geen letter op papier te komen en van het grijze, grauwe weer word 
ik ook al niet vrolijker. 
 
Maar dan opeens: hoezo, niks om te schrijven? Het is vanavond PSV – 
Barcelona! Een herhaling van die roemruchte wedstrijd in 1978, toen 
de halve finale van het toernooi om de Europacup III,  ofwel de UEFA-
cup. En mijn gedachten gaan subiet veertig jaar terug in de tijd, meer 
precies naar die historische woensdag, die 29e maart 1978. Ik ben 
één van de 29.000 gelukkigen die een kaartje hebben weten te 
bemachtigen. Een staanplaats op de lange zijde van het Philips 
Stadion, maar daar maalde ik natuurlijk niet om. We worden 
muzikaal opgeluisterd en opgewarmd door de Philips Harmonie. Als 
altijd voor een Europacupwedstrijd van PSV spelen die het in 
Eindhoven en verre omstreken wereldberoemde ‘Olé Olé’, luidkeels 
meegezongen door de 15.000 fans op de toen zogenoemde ‘L-side’, 
destijds de grootste staantribune van de eredivisie. 
 
 
Barcelona komt opdraven met Johan Cruijff en Johan Neeskens in de 
gelederen. Rinus Michels is dan trainer van de Catalanen. De sfeer is 
gespannen, er hangt een bijzonder intense sfeer. Veel PSV-
supporters zijn namelijk nog lang niet vergeten welk kunstje Cruijff 
heeft geflikt. Hij wordt onder meer gezien als de grote boosdoener in 
een conflict dat drie jaar eerder (voor een kwalificatiewedstrijd  
tegen Polen) ertoe leidde dat de PSV-iconen Willy van der Kuijlen en 
Jan van Beveren voortijdig het trainingskamp van Oranje verlieten. En 
van vergeven is natuurlijk al helemaal geen sprake. De messen zijn  
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Hoezo conflict tussen Willy van der Kuijlen (links) en Johan Cruijff 
(rechts). Scheidsrechter Sergio Gonella heeft zo zijn bedenkingen. 
 
geslepen, zogezegd, hoewel bij de toss en het uitwisselen van de 
vaantjes Van der Kuijlen en Cruijff allerhartelijkst met elkaar omgaan. 
 
Maar het lachen zal Barcelona snel vergaan. Al na 9 minuten kopt 
Antonio Olmo de bal achter zijn eigen doelman en nog geen 10 
minuten later zet Harry Lubse PSV op een 2-0 voorsprong. Het 
stadion ontploft en trilt op zijn grondvesten. En op het veld is de 
sfeer bepaald grimmig te noemen. De toch al niet fitte Cruijff maakt 
geen schijn van kans en wordt door zijn kwelgeest Jan Poortvliet uit 
de wedstrijd gespeeld. Bij de rust is het 2-0 en kunnen we even 
bekomen van onze emotie. 
 
Na de thee kan Barcelona niet uit een ander vaatje tappen en het  
verhangen van de bordjes is er al helemaal niet bij. Paul Postuma  
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brengt na dik een uur spelen de stand op 3-0, Neeskens pakt nog een 
gele kaart en dat was het dan wel. Na 90 zinderende minuten wint  
PSV met 3-0. (Om overigens twee weken later in een kolkend Nou 
Camp en door een zwalkende arbiter Robert Wurtz toch nog bijna 
kopje onder te gaan. De 3-1 winst van Barcelona was niet genoeg. 
PSV ging door naar de finale om een paar maanden later ten koste 
van het Franse Bastia de Europacup III te winnen.) 
 
Arbiter van dienst in Eindhoven was de Italiaan Sergio Gonella. Die 
maakte zich bij het thuispubliek overigens razend populair. Hij liet 
veel aanslagen op de dure Spaanse benen onbestraft en werd 
welhaast de hemel in geprezen. Een paar maanden later echter, was 
hij in de ogen van veel Nederlandse voetballiefhebbers de gebeten 
hond. Gonella floot toen namelijk de WK-finale tussen gastland 
Argentinië en Nederland. In een ware veldslag wonnen de 
Argentijnen na verlenging met 3-1 en net als in 1974 moest Oranje 
met zilver genoegen nemen. Gonella overleed juni dit jaar. Hij werd  
en heeft altijd de bal van die WK-finale als een waar kleinood 
bewaard. 
 
Hoe dan ook, PSV was die legendarische avond een maatje te groot 
voor het kansloze Barcelona. Het leverde na afloop van de wedstrijd 
uitzinnige taferelen op, zowel op het veld als op de tribunes. We 
schreeuwden het minutenlang uit van pure vreugde, de kakafonie 
van geluid moet tot ver buiten Eindhoven te horen zijn geweest. 
 
En zo kreeg die kille grauwe, grijze woensdagmiddag laat in 
november 2018 toch nog een warm randje. 
 
Jos Halmans 
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    Specialist op het gebied van: 
  

                   - Pensioenregeling 
                   - AOW-leeftijd 
                   - Lijfrente  

                       - Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

          
Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 

         AOW-leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen 
         tijdens de trainingsavonden. 
         (graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
         Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet 
         meer te verzekeren dan nodig is, bespaart u premies 
          maand. 
         (bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, 
         inboedel, opstal enz.) 
 
         Voor meer informatie kunt u terecht bij William  
         Daverveld, in bezit van volledige vergunningen voor   
         pensioenadvies:  
  
         040-2427429 – 0636104698 en 
       w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 
 
 

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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Bingo voor ‘laatkomer’ Su 
 
Mattheüs schreef het al in de Bijbel: de laatste zullen de eersten zijn. 
Op vrijdag 14 december maakten de deelnemers aan de kerstbingo 
kennis met deze wijsheid. Eric Oosterom en zijn partner Su kwamen 
De Stip binnen toen een aantal rondes al was gespeeld. Toch gingen 
ze niet bepaald met lege handen naar huis. Zo won Su onder meer 
het ‘gouden kalf’ van deze avond, het levensmiddelenpakket. De 
bingo werd mede mogelijk gemaakt door het echtpaar Quinten, dat 
er zelf niet bij was (ze zouden op zoek naar Bastognekoekjes).  
Lennart leidde de dertig deelnemers met zijn zoetgevooisde stem 
door kiengetallenland en werd luid en duidelijk geholpen door Lucas 
Quinten. 
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Vers gras tussen de regels 
 
‘’We waren door naar het WK.” Je raakt eraan gewend, dat ‘we’ 
steeds vaker slaat op vrouwelijke sportteams, die ons land 
vertegenwoordigen. Onder anderen de hockeysters zijn al sinds jaar 
en dag nauwelijks te kloppen. Zover is de selectie van bondscoach 
Sarina Wiegman (nog?) niet. Haar prestaties krijgen ‘desondanks’ 
terecht ook geregeld aandacht in ‘Hard gras’. In het 
decembernummer beschrijft Stephanie Hoogenberk hoe ze  het 
beslissende WK-kwalificatieduel met Zwitserland heeft beleefd. 
 
De coverstory van dit voetbaltijdschrift gaat over José Mourinho. Sam 
Planting legt uit waarom hij als trainer echt niet meer kan. De ‘special 
one’ van Manchester United troefde Ajax vorig jaar weliswaar af in 
de finale om de Europa League; in vergelijking met zijn collega’s in de 
Premier-Leaguetop is hij qua tactische ideeën inmiddels eerder de 
dinosauriër dan de jager. Pep Guardiola (Manchester City) en Jürgen 
Klopp (Liverpool) zijn trainers met speelstijlen die zowel punten als 
complimenten opleveren. Mourinho zal er het zijne van denken. 
 
In Hard gras 123 ook een bijdrage over de eerste supportersrellen in 
ons land. Die deden zich voor in de slotfase van de wedstrijd tussen 
FC Utrecht en Telstar. Die zondag 1 oktober 1972 is scheidsrechter 
Bart Ram niet in de koude kleren gaan zitten. Hij durfde het aan om 
de Velsense ploeg in de 88e minuut bij een 1-0 stand een strafschop 
toe te kennen. Nadat het 1-1 was geworden, was de beer los. Ram, 
die zijn tweede wedstrijd in het profvoetbal floot, ontsnapte aan de 
dood. Een week later, Helmond Sport – VVV, moest hij weer onder 
politiebegeleiding van het veld. De KNVB stelde hem op non-actief. 
 
Hard gras, nr 123, Hij kan echt niet meer, diverse auteurs, uitgeverij 
Ambo/Anthos, ISBN 97-890-263-431-62, prijs: 9,95 euro. 
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Hij nie 
 

Onze COVS-coryfee Gerard Geurds heeft mij op de vingers gemept: 
een ferme terechtwijzing. En zijn mailtje begon nog wel zo aardig: 
“Waarde Jos”. 
 
Wat is het geval? Enkele Arbitraaltjes geleden had ik in de serie 
“Zoals de ouden floten…” een stukske geschreven over Lau van 
Ravens, toenmalig topscheidsrechter. Ik vond het wel leuk om te 
vermelden dat Van Ravens bij een Europacupwedstrijd van PSV (thuis 
tegen Real Madrid) als grensrechter moest invallen. De Ierse 
vlaggenist Derry Barrett was namelijk door een vanaf de eretribune 
gegooid bierblikje getroffen, ging tien tellen neer en werd uiteindelijk 
per brancard afgevoerd. 
 
Een paar jaar geleden ontmoette ik Van Ravens in de sponsorlounge 
van Haaglandia waar ik in de Topklasse assistent-scheidsrechter was 
bij de wedstrijd Haaglandia – FC Hilversum. Ik raakte in gesprek met 
hem en vroeg hem of hij zich dat incident in Eindhoven nog kon 
herinneren. En of Van Ravens dat zich nog kon herinneren! De ene 
anekdote na de andere volgde en zijn ogen begonnen fel te fonkelen. 
Ik dacht dat ik het relaas van Van Ravens goed had begrepen, maar 
Gerard liet mij hardhandig ontwaken uit mijn droom: wat had ik er 
nou weer een ratjetoe van gemaakt. Hieronder beschrijft Gerard de 
ware toedracht omtrent de invalbeurt van Van Ravens. 
 
“Ondergetekende was in die tijd eens per maand grensrechter bij Lau 
van Ravens. Dit duurde tot men met vaste grensrechters begon. Lau 
kreeg van het merk ROMICA regelmatig loopschoenen toegestuurd 
maat 44. Lau met zijn maat 46 kon er niets mee. Ik dus wel. Voor de 
wedstrijd PSV - Real Madrid kwam hij, met zijn toen nog vriendin, bij 
ons wat bijpraten en eten. Ik ging met hem naar PSV. Voor vertrek  
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trok hij schoenen aan die die middag in Eindhoven aangeschaft 
waren. De dames bleven bij mij thuis achter en zagen op de tv het 
incident en het gevolg daarvan. Inderdaad zeiknatte schoenen en 
twee flinke blaren aan zijn voeten. Ergo, de volgende zondag geen 
wedstrijd.” 
 
Waarvan akte. Gerard, bedankt voor de aanvulling en correctie. En nu 
over naar de orde van de dag, meer in het bijzonder: de VAR. 
Eindelijk, het kindje heeft dan toch een officiële FIFA-naam gekregen: 
de Video Assistance Referee. Voorheen door velen, ook door mij, 
aangeduid als videoref. Hoe dan ook, onze eigen Björn Kuipers was 
op het WK niet te beroerd om een aanvankelijk aan Brazilië 
toegekende strafschop, na een opzichtige ‘achterover-valpartij’ van 
Neymar, te annuleren. VAR Makkelie speelde hier een belangrijke rol 
in een spelbeslissend moment. Kuipers oogstte veel lof en werd 
bijkans de hemel in geprezen. Vanwege zijn toch al uitstekende wijze 
van arbitreren verwachtte bijna iedereen dat hij dan ook de finale 
zou mogen leiden. Helaas mocht dat nou net niet zo zijn. Maar ‘team 
Kuipers’ mag zeker tevreden terugzien op een bijzonder geslaagd 
WK. 
 
Over wie uiteindelijk de eindbeslissing moet nemen, verschillen in de 
voetbalpraatprogramma’s  de meningen. De ene vindt dat de VAR, 
net als bij hockey, de eindbeslissing moet nemen. De ander vindt dat 
de eindverantwoordelijkheid te allen tijde bij de scheidsrechter op 
het veld moet liggen. Eventueel kan hij, in geval van gerede twijfel, 
zelf nog even poolshoogte nemen bij de monitor die langs de lijn 
staat. Hoe het ook zij, de VAR is inmiddels niet meer weg te denken. 
Er kleven nog wel wat vlekjes aan die moeten worden weggepoetst, 
maar ja, er is geen koe zo bont, of er zit wel een  vlekje aan. De 
romantici onder ons hebben het nakijken, voor hun verdwijnt de 
charme van het voetbal nu de camera bijna feilloos registreert of een  
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beslissing van de scheidsrechter goed is (wat meestal ook het geval 
is) of dat de scheids zijn beslissing moet herroepen. 
 
Los van de VAR, ik vond het mooi dat Kuipers het ‘managen van de 
wedstrijd’ een nieuwe impuls gaf door er niet voor terug te deinzen 
om spelers ook fysiek op hun plek te zetten. Dat deed me denken aan 
vroegere scheidsrechters als Leo Horn en …Van Ravens, die niet vies 
waren van enig geduw en getrek: ´wegwezen jij, opzouten’. 
(Toevoeging: een paar weken na het schrijven van dit artikel las ik dat 
Lau van Ravens op 23 oktober is overleden. Hij werd 96 jaar.) 
 
Jos Halmans 
 
 

 

Grote Clubactie helpt ook COVS 
 
COVS Eindhoven behoort tot de 5.300 verenigingen in ons land die 
mogen mee-eten uit  de ruif van de Grote Clubactie. Voor de editie 
van dit jaar hebben 225.000 over het algemeen jonge leden van deze 
clubs ruim 2,9 miljoen loten verkocht. Van deze bruto 
totaalopbrengst van 8,7 miljoen euro vloeit 80 procent terug in de 
clubkassen en weer 372 euro hiervan gaat naar ‘onze’ schatkist. 
 

Steun onze jongens op 5 januari 
 
Ze staan te trappelen van ongeduld: de jongens van Jack de Kroon. 
Op zaterdag 5 januari gaan ze ‘onze’ eer verdedigen tijdens het 
zaalvoetbalkampioenschap van het KNVB-district Zuid I. Het toernooi 
wordt vanaf 9.00 uur gespeeld in Sporthuis Reusel. Kom kijken, 
genieten en aanmoedigen! 
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Ik lach me lens – doe ook mee! 

 

 
 
‘Me gras, me gras’. Ik hoor het André van Duin nog zeggen in zijn rol 
als Gerard Pol in de grond. Hij maakte zich als tuinman van het circuit 
van Zandvoort best grote zorgen over al die bolides die tijdens het 
Achteruitrijden uit de bocht vlogen. Het ging om een onderdeel van 
een legendarisch tv-programma, Te land, ter zee en in de lucht. 
 
‘Me was, me was’, denk ik elke week weer voordat ik mijn sokken 
met al die kunstgraskorrels in de machine stop. En dan heb ik het nog 
niet over mijn schoenen, die steeds weer schoon geklopt moeten 
worden. Of over de gezondheid die zou worden geschaad door die 
troep, al blijven de meningen hierover ernstig verdeeld. Wil je ook 
iets inzenden voor deze rubriek? Mail ons op j.janssen59@chello.nl. 
 
 

mailto:j.janssen59@chello.nl
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De smart van een pupil 
 
in E-klein 
 
 
Ach, voetbal was zo’n droevige bedoening 
als in december, op het allerlaatste veld, 
een troosteloze nevel om je schoen hing, 
de hoop op winnen lang ter’ aard besteld. 
 
 
 
Je speelde weer op veel te hoge noppen 
voor zo’n hard veld. De vorst zat in de grond. 
De bal vloog als een kogel in het rond: 
je bad maar dat je dïe niet hoefde te koppen! 
 
 
 
Neerslachtig zat je dan in de kantine 
en staarde in een kopje erwtensoep. 
 
 
 
Maar méér trek had je in een potje grienen: 
gelukkig liet de keeper juist een poep. 
 
 
 
Uit: Lévi Weemoedt/Pessismisme kun je leren!/ De mooiste versjes 
uitgekozen door Özcan Akyol/uitgeverij Nijgh&Van Ditmar 
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Voetbaldanszwerftocht   
 
Ik  ben een verstrooide professor. Verstrooid wel, maar allesbehalve 
een professor, die zich op een onderwerp richt en de rest van de tijd 
amper weet dat hij leeft. Je hebt ook gestoorde professoren. Ik heb 
er eentje gekend die zo gek was als een deur. Hij noemde zichzelf een 
Orangist en bond een oranje shawl over zijn schoen. Hij werd boos, 
toen ik vroeg wat voor een stofdoek hij om zijn schoen had. Hij zag 
dit als het beledigen van het Huis van Oranje. De professor in de 
filosofie en filologie bouwde een muur van steentjes om zich heen. Ik 
mocht niet binnen de muur komen. Den Briel liet zich niet innemen. 
  
Ik ben een paar dagen te gast in het appartement van onze dochter 
in Osnabrück. Overdag mag ik mezelf vermaken, want dan wordt 
onze dochter gedrild door haar choreograaf. Mijn voornemen om een 
boek te lezen valt in het water. Vergeten. En zonder mijn vrouw had 
ik nog niet eens een tandenborstel meegenomen. Wel mijn 
sportkleren. Als ouwe scheidsrechtersbok wil ik op zondag de jonge 
knapen zonder rollator nog bij kunnen benen. Ik 
jogde langs de Deutsche Bahn en de toeter van de 
trein blies me haast omver. 
  
Zonder boek. Wat te doen? Een film is niet aan mij 
besteed. Museum en dierentuin hou ik voor eerder 
gezien. Het schiet me opeens te binnen een stukske 
verzinnen. Ideale ruimte om me te concentreren. In 
het appartementencomplex wonen vooral 
studenten. Het lijkt wel een bejaardenhuis. Er zit totaal geen leven in 
de Duitse student. Ik hoor nauwelijks geluiden. Draaien de studenten 
geen muziek? In het bejaardenhuis van mijn moeder is het 
levendiger. Mijn dochter hield een keer een verjaardagsfeestje. Dat 
heeft ze geweten. Het regende klachten bij de Mutti, de beheerster.  
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En Mutti drukte als een bezetene op de bel en schreeuwde niet zo  
hard te praten, want de studenten hebben hun rust nodig. Die Mutti 
is de klaagmuur van de brave student. Duitsers corrigeren elkaar 
geregeld. Fiets maar eens door rood en je huid wordt vol gescholden. 
Aanhangers van normen en waarden raad ik aan bij onze oosterburen 
in een provinciestadje te gaan wonen. Dikwijls zijn ze aardig en staan 
ze je vriendelijk te woord. Alleen waag het niet buiten de gebaande 
paden te lopen. Een ideale omgeving voor de humorloze brave 
burgerman, die als een militair stijf in het gelid staat.  
  
Even pauzeren voor een muziekske. Niet te hard, want anders krijg ik 
Mutti op mijn dak. Close your eyes/ Don’t be afraid. De donkere stem 
van Mariusz Duda van Riverside stelt me gerust. Dan mag ik mijn 
ogen sluiten zonder bang te zijn. Mijn gedachten gaan terug naar 
enkele dagen eerder. Doelloos slenteren langs de Oude Gracht in 
Utrecht. Je klein voelen als een nietig celletje tussen anderen, die zich 
met een doel voortbewegen. Mijn doel ligt pas in de avond om me 
door de mannen van Riverside met  hun muzikale rivierstromingen te 
laten troosten. Ik zie Mariusz en toetsenist Michal Lapaj nog in twee 
helder witte gesluierde gordijnzuilen van licht staan: When the night 
begins to fall/ You and I in a safety zone/ The former world shall not 
return/ But we’ll survive intact/ Again. Het nieuwe album Wasteland 
spookt door mijn hoofd. De innige bandleden spelen nog steeds met 
het verdriet van de dood van gitarist Piotr Grudzinski.   
 
Een zwerver stapt op me af. Ik droeg een colbert en kennelijk zag hij 
in mij geen zwerver. Hij vroeg om een aalmoes met geopende hand. 
Ik schudde nee. Ik mijd zwervers als de pest. Ik liep door en ik had last 
van mijn hardvochtigheid. Dikwijls ongevoelig voor het leed van een 
ander. Met mijn muziekske op de oren kan de ellende van een ander 
me gestolen worden. Ik liep nog langs boekenwinkeltjes en besloot, 
wanneer ik dezelfde zwerver opnieuw zou ontmoeten hem een 
aalmoes te geven. Mijn voorspellende gedachte kwam uit. Hij lachte  
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zijn weinige tanden bloot. We maakten een babbel. Hij was moeilijk  
verstaanbaar. Hij sliep in een nachtopvang. Kennelijk sprak hij niet 
vaak met mensen. Hij gaf me een hand. Waar kan ik mijn handen 
wassen alsof het zwerven besmettelijk is? Wellicht liep hij nu naar 
zijn dealer om een paar milligram van het gekmakende goedkope 
speed aan te schaffen. Mag ik mezelf strelen met mijn gulheid? Een 
goed gevoel voor 2 euro? Zo royaal ben ik niet voor de pupil van de 
week, die ik meestal afscheep met 50 cent. Mezelf verwennen kost 
me ook moeite. Het broodje van de Utrechtse HEMA is al een grote 
uitgave voor me. Het flesje water had ik van thuis meegenomen. En 
plassen deed ik stiekem gratis in de bibliotheek. Plassen in de Oude 
Gracht was me een brug te ver.  
  
Rosa komt huilend thuis. Haar Italiaanse choreograaf heeft haar de 
huid vol gescholden. Vlak voor de voorstelling wilde hij het anders. 
Hoe hij het wel wilde hebben, vertelde hij niet. Dat moesten de 
dansers uitzoeken. De choreograaf ontleent de (financiële) rechten 
van een choreografie. In de praktijk maken de dansers al doende de  
choreografie. Eigenlijk een gezamenlijke compositie zonder 
naamsvermelding. In Beethovens Neunte wist de choreograaf niet, 
 

 
 
De afgebeelde ballerina’s zijn niet Jurs dochters. 
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waar hij naar toe wilde. En zijn onlusten vierde hij bot op de dansers. 
 
In schril contrast tot de danswereld staat het betaalde voetbal. In de 
(sub)top zijn de spelers binnen een paar jaar multimiljonair. Onze 
dansende subtopper verdient nog geen 1400 euro netto per maand. 
Daar trekt Dusan Tadic zijn schoenen nog niet voor aan. In de 
balletwereld overtreft het mondiale aanbod verreweg de vraag. 
Vanuit de hele wereld komen dansers auditie doen voor een plaats. 
In haar gezelschap danst geen Duitser. Om een appel en een peer te 
vergelijken. Hakim Ziyech zocht een club en hij werd afgewezen, 
want op zijn niveau hebben de clubs het voor het uitzoeken. Voetbal 
is commercie, hoewel de overheid soms ook nog bijspringt bij 
wanbeleid (FC Twente). Dansen is cultuur en dat mag zo goed als  
niets kosten. 
 
In Duisland zijn de rechten nog slechter dan in Nederland. Meer dan 
eens een zesdaagse werkweek. En de laatste jaren worden er weinig 
vaste contracten gegeven. Zoekt de choreograaf een oriëntaals 
uiterlijk dan kan ons blondje het schudden. Discriminatie valt niet te 
bewijzen. In de voetbalwereld is het lichaam geen probleem voor een 
contract. Lengte en kromme benen zijn geen bezwaar. In de 
balletwereld zijn dat vaak bezwaren. Te klein en je kunt nooit een 
ballerina worden. Te gespierd en een rol in het klassiek ballet is niet 
voor je weggelegd, want dan moet je graatmager zijn. In het verleden 
en misschien mondiaal nog wel sterven er magere danseressen aan 
de gevolgen van ondervoeding. Er is nog nooit een topvoetballer aan 
ondervoeding gestorven. Mijn dochter is gespierd en zal nooit een 
concurrente worden van ballerina Igone de Jongh. Ik kan met een 
vuist hard op haar buikspieren slaan en ze vertrekt geen spier.  
 
Wielrenners worden weleens de slaven van de weg genoemd. Maar 
wat zijn dansers dan? Volstrekt afhankelijk van balletgezelschappen  
 



 

 26 

 
en de grillen van narcistische choreografen. Asociaal wordt er van de 
danser, die weg wil, verwacht dat hij of zij dit al begin november 
zonder een andere baan te hebben, aangeeft. De kans is groot, dat je  
niet meer aan de bak komt. 
 
En de toekomst. Een (sub)topvoetballer heeft zijn koetjes op het 
droge. Een balletdanser mag op zoek gaan naar een andere bron van 
inkomsten. Misschien kan onze dochter nog paaldanseres worden? 
Een collega van haar heeft in Disneyland bij Parijs een baan in de 
personage van Peter Pan. Onze oudste dansdochter heeft geen werk. 
Haar hartstocht dreef haar zelfs naar Erfurt voor een baan van drie 
maanden. Binnenkort gaat ze in Leeds de concurrentie met talloze 
concurrenten uit de hele wereld aan. Vliegen, trein en hotel, het mag  
wat kosten en dat van een tijdelijk baantje als verkoopster van  
pepernoten. Je moet toch aan pepernoten komen om het allemaal te 
kunnen betalen. Haar droom een bedrog? Voor voetballers wordt 
alles geregeld. Auto’s en huizen. Dansers mogen het zelf uitzoeken. 
Er zijn er die niet veel meer hebben dan een plunjebaal en een bed. 
 
Uiteindelijk zijn we allemaal zwervers op Moeder Aarde. Alleen mijn 
bedje ligt wat comfortabeler dan de harde grond van een dakloze. 
Laten we het maar niet over eerlijkheid hebben. En hoe lang 
eerlijkheid duurt? De dood maakt een einde aan onze zwerftocht. Of 
is de dood een nieuw begin? En met de geboorte van Jezus Christus 
in Bethlehems stal… 
 
Troostrijk met Mariusz Duda zwerven:  Where are we now?/ What 
have we done?/ Where are we now?/ Who have we become?//We’ve 
been waiting for brighter days/ How could we’ve known we were 
happy?// Dancing ghosts/ Singing ghosts// Where are we now?  
                                
Jur Wijsman 
 



 

 27 

 

  

 

  
 

  ACTIVITEITENAGENDA  
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur. 
   Zaalvoetbaltoernooi district Zuid I, Reusel: 5 januari, 9.00 uur. 
   Nieuwjaarsreceptie 2018, De Stip: 8 januari, zie onze site. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932 of 040 - 2422887 
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Johan Suurd   06 - 22227883  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid   Alex van den Boomen  06 - 22991443  
 
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
    Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
   Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks               040- 2417637 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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