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       43e JAARGANG, NUMMER 1 - 2018 

 
         
 
        
       Het leven is een feest 
 
           Ruim een maand geleden werd er geproost in De Stip. Op 
           2018, maar vooral op ons jubileumjaar. Jong en oud waren  
           goed vertegenwoordigd om ons 90-jarig bestaansfeest 
           gezellig in te luiden. Natuurlijk gaat voorzitter Johan er ook  
           op in. 
 
           Pas nog hadden we weer wat te vieren. Althans, degenen die 
           zich in het carnavalsgedruis hebben gestort. Voor mij was er 
           geen (leraren- of carnavals)bal aan: ik was mijn feestneus 
           kwijt. 
  
           Maar inmiddels is wel de bal gaan rollen. Wat een feest! Na 
           een winterstop van, voor velen,  twee maanden is eindelijk 
           het seizoen 2017-’18 hervat. Werd tijd toch?!  
 
           Hoe dan ook, we hebben er zin in en dan ligt ook nog de 
           nieuwe Arbitraal voor u/jou. Geniet van alles! 
 
           De hoofdredactie 
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Van de voorzitter  
 
Wat schreef ik in december 2014 en 
hoe is de situatie nu?  
 
Het seizoen is inmiddels alweer 
halverwege en er zijn al veel 
berichten in de media verschenen 
over knokpartijen tussen voetballers, 
spelers die anderen bedreigen of 
slaan, scheidsrechters die belaagd 
worden. Stopt dit dan nooit? Wisten 
we het maar! Blijkbaar hebben we 
niet genoeg geleerd van het 
 
overlijden van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen, vijf jaar geleden alweer. De KNVB heeft sinds de 
fatale vechtpartij tal van prima maatregelen genomen om meer 
aandacht te vragen voor respect en Fair Play. Denk aan excessenlijn, 
steviger straffen, 10 minuten tijdstraf, het aanscherpen van de 
spelerspas en het spelregelbewijs. Heeft het effect gehad? Ik durf het 
niet echt te zeggen. 
 
Er zijn voetbalverenigingen die in de afgelopen jaren hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar dit neemt geleidelijk 
af, al besef ik best hoe lastig het is als bestuurder om onacceptabele 
zaken te voorkomen. Natuurlijk mag je best wel wat tegen elkaar of 
iets tegen de scheidsrechter zeggen. Voetbal is emotie en een spel 
om te winnen, maar er zijn grenzen. Ik verwacht dat het de goede 
kant opgaat, wanneer clubbestuurders meer aandacht geven aan 
arbitrage in hun vereniging. Anderzijds besef ik ook dat ‘de’  
scheidsrechter nooit meer zoveel respect krijgt als vroeger. Dat hoeft  
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Van de voorzitter  
 
 
2018: het jaar van ons 90-jarig 
jubileum  
 
Als eerste wil ik u/jou en de hele 
vereniging feliciteren met ons 
negentigjarig jubileum. Mocht het 
jullie zijn ontgaan, dan moet op zijn 
minst het nieuwe logo op de omslag 
zijn opgevallen. Drukkerij Van 
Laarhoven ben ik dankbaar voor de 
medewerking, net als de leden van 
onze eigen jubileumcommissie. Zij  
hebben de afgelopen maanden voorbereidingen getroffen voor een 
feestelijk programma, dat op 23 november wordt afgesloten met een 
gezellige avond. 
 
Aangenaam was het ook op de nieuwjaarsreceptie. Er waren meer 
dan veertig mensen (jong en oud): een mooie opkomst wat reden 
zou kunnen zijn om die voortaan op de vrijdag te houden en niet 
meer na een dinsdagse training. Ten overstaan van al die leden 
mocht ik liefst vier jubilarissen huldigen: Guus Geurts, Bennie Struijk 
en Peter Wijnen (veertig jaar) en Johan van Vijfeyken (25). Ton – 
‘Toon’ voor intimi – Nendels hadden we ook uitgenodigd, maar hij 
was op vakantie. Inmiddels hebben we hem thuis in de bloemetjes 
gezet. Hier is ook alle reden voor: Toon is al een halve eeuw lid van 
de COVS!’ 
 

Zoals iedereen de periode van Oud en Nieuw heeft benut om eens  
stil te staan bij het achterliggende jaar, heb ik die avond ook  
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teruggeblikt. Zo denk ik met veel plezier terug aan het moment dat ik 
opa mocht worden. Maar ik besef dat een jaar behalve hoogtepunten 
ook teleurstellingen en dieptepunten kent. 
 
Wat onze club betreft: 2017 was een druk en levendig  
verenigingsjaar. Onze vaste activiteiten zoals trainingen, het 
technisch weekend, de kaartavonden, de seizoensafsluiting, de  
spelregelavonden en seniorensoos verliepen prima. Trots ben ik op 
de inzet van onze vrijwilligers. Jullie zijn het hart van onze vereniging! 
Hopelijk kunnen we ook in 2018 op jullie rekenen.  De sponsoren wil 
ik bedanken voor hun financiële bijdragen. Zonder hen kunnen wij 
onze wensen niet altijd realiseren, maar er is meer nodig.  We blijven 
niet voor niets op zoek naar meer sponsoren, met name voor het 
jubileum jaar. Laat weten als je iemand kent met wie wij een gesprek 
kunnen aangaan voor geldelijke steun, in wat vorm dan ook (kan 
bijvoorbeeld ook een advertentie in dit blad zijn). 
 
Dan wat zakelijke onderwerpen, maar die wel van belang zijn voor 
ons voortbestaan en het plezier in onze hobby. Zo zijn we sinds 
oktober in gesprek met de gemeente Eindhoven over Positief Voetbal 
Klimaat Eindhoven (PVKE). We hopen een rol te kunnen spelen als 
het gaat om arbitrage op de voetbalvelden. Op 26 februari zit ik met 
voorzitters van andere verenigingen om de tafel om te bespreken 
hoe we elkaar kunnen helpen. 
 
Met onze zusterverenigingen Breda, Valkenswaard en Tilburg hebben 
we ook gesproken met een vertegenwoordiging van het district Zuid 
1 van de KNVB. Waarover zoal? Denk aan het aanstelbeleid voor de 
nacompetitie van het afgelopen seizoen en hoe dit is verloop in de 
eerste helft van dit seizoen. Verder kwam de bereikbaarheid van de 
bond ter sprake. De KNVB heeft beloofd dat hieraan aandacht wordt  
                                                 (lees verder op pagina 5). 
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    jaarlijkse spelregelwedstrijd. Ik begrijp dit niet want het is oh zo      
    belangrijk. Het is het fundament van het fluiten.  
 
    Blijven we dan pessimistisch? Nee zeg ik, al ben ik er bang voor dat  
    excessen nooit helemaal uit te bannen zijn. Belangrijk is wel dat  
    we dit vraagstuk steeds onder ieders aandacht moeten brengen.  
    Ook wij als scheidsrechtervereniging en de KNVB moeten meer  
    voorlichting (kunnen) geven bij clubs.  Het is aan alle betrokkenen  
    bij de voetbalsport om adequaat en passend maatregelen te  
    treffen. Samen kunnen we ver komen, al wordt het allemaal wel  
    een kwestie van de lange adem. 
    
    Wij als COVS Eindhoven willen graag de verenigingen in ons    
    werkgebied helpen. De afgelopen drie jaar is er met de gemeente  
    en de voorzitters van de voetbalclubs gesproken over een positief  
    sportklimaat in Eindhoven. Wij hopen dat dit iets gaat opleveren. 
    Laat 2018 (tijdens nota bene ons 90-jarig jubileum) hiervoor maar  
    een mooie start zijn. Ik sta te popelen. 
     
    Laten we afspreken dat we Fair Play en sportiviteit als normaal  
    gaan beschouwen. Dat  clubs én scheidsrechters in de voetbalsport  
    samen de goede weg blijven inslaan en gaan werken aan de punten  
    hierboven. Vlag eerlijk, zorg voor neutrale berichten op de clubsite,  
    accepteer geen verbaal of fysiek geweld van je medespeler of  
    clublid én geef zelf het goede voorbeeld.   
 
    Ik wens, mede namens het bestuur, iedereen een strijdbaar,  
    sportief, doelpuntrijk, succesvol, gezond en respectvol vervolg van  
    dit voetbaljaar toe. 2018 is voor ons ook het jaar waarin we ons 90- 
    jarig bestaan vieren. Laten we er samen een mooi jaar van maken. 
 
    Johan Suurd 
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  (Vervolg van pagina 3.) 
  
  besteed. Er komt een vervolggesprek en hiervoor wil ons bestuur    
  graag weten wat uw/jouw ervaringen zijn. Was de ontvangst niet  
  naar wens, verliep de identiteitscontrole met strubbelingen,  
  gedroeg het publiek zich niet volgens de regels? Meld die, dan gaan   
  we er serieus mee aan de slag! Ik ben hiervoor het aanspreekpunt  
  en kan het bij COVS Nederland, de KNVB, de BAV en de VVON aan  
  de orde stellen. Het zou mooi zijn wanneer er iets van een  
  cultuurverandering zichtbaar zal zijn. 
 
  Met de COVS-verenigingen onderling is ook geregeld overleg. Er zijn  
  steeds meer afdelingen die verdwijnen, dat mag en zal ons niet  
  gebeuren. Wij onderzoeken met ‘Valkenswaard’ hoe we samen  
  kunnen gaan werken. Een mooi voorbeeld is de districtsvoorronde  
  van de spelregelwedstrijd. Onze zustervereniging vroeg of die in De  
  Stip kon worden gehouden. Gastvrij als we zijn, hebben we ‘ja’    
  gezegd en op 23 februari is ‘Valkenswaard’ gastheer  bij ons. 
 
  Laat ik mijn eerste bijdrage van dit jaar afsluiten om iedereen een  
  heel goed, gezond, respectvol en sportief 2018 toe te wensen. 
   
  Johan Suurd 
 
  ******************************************************* 

 Kerstpuzzel 
 
  Graag hadden we de winnaar(s) bekend willen maken van de    
  kerstpuzzel in nummer 10 van vorig jaar. Door omstandigheden  
  wordt dit uitgesteld tot het maartnummer dan wel de Algemene  
  Ledenvergadering. Eén ding is zeker: een aantal mensen is in de  
  prijzen gevallen. 
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Antwoorden ronde 2 spelregelwedstrijd 
 
1. B 
2. C en D 
3. A 
4. C 
5. B 
 
De vraag die in ronde 2 het vaakst fout beantwoord werd, is vraag 2. 
Deze vraag luidde als volgt: ‘Een keeper kan niet meer bij de bal en 
tikt de bal over zijn eigen doel met zijn bidon. Deze bal zou anders 
het doel in zijn gegaan en zo voorkomt de keeper een doelpunt. Hoe 
dient de scheidsrechter te handelen en het spel te hervatten?’  
 
In principe is het raken van de bal met een voorwerp in de hand 
hands. Wanneer een veldspeler deze overtreding zou maken, is er 
sprake van hands. Er zou dan een strafschop en een rode kaart 
volgen. Echter kan een keeper nooit voor hands in de eigen zestien 
worden bestraft. Daarom dient de scheidsrechter dit de 
interpreteren als misleiding, daarom toont hij de gele kaart en hervat 
hij met een indirecte vrije schop.  
 
Het juiste antwoord is dus: ‘Met een indirecte vrije schop en het 
tonen van een gele kaart aan de keeper.’ Dit was zowel antwoord C 
als D. Bij het opstellen van de opgave is er iets misgegaan, antwoord 
C en D waren exact hetzelfde. 
                                                                               
De spelregelcommissie 
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Van de secretaris 
 
Een maandje geleden vond in Zeist regulier overleg plaats tussen de 
KNVB en de COVS. De meest in het oog springende onderwerpen 
waren de SO-II cursus, de samenwerking bij de opleidingen voor 
scheidsrechters en de stand van zaken met betrekking tot de 
vernieuwingen rondom rapportage en begeleiding. 
 
Over die SO-II cursus: de KNVB geeft aan te zijn overvallen door het 
grote aantal aanmeldingen. De bond heeft zich daarom genoodzaakt 
gevoeld om ‘gedurende de wedstrijd de spelregels aan te passen' en 
ziet nu ook in dat dit niet altijd vlekkeloos is verlopen. 
  
Over rapportage en begeleiding van scheidsrechter: er was een 
nieuwe visie opgesteld, maar daarna bleef het voor de buitenwereld 
lang stil. Te lang wat de COVS betreft. De KNVB erkent dit, maar stelt 
ook dat het niet de intentie was dit achter gesloten deuren te doen. 
Inmiddels is besloten dat in een regio in West 2 de scheidsrechter 
wordt beoordeeld door  voetbalteams. Deze beoordeling telt 
uiteraard nog niet mee voor promotie of degradatie,  maar geeft wel 
de mogelijkheid om de effecten te testen en te bekijken of de 
beoordeling door teams tot betrouwbare informatie over de 
prestatie van de scheidsrechter leidt. Verder is gesproken over 
contact tussen rapporteur en scheidsrechter na de wedstrijd. De 
COVS geeft aan dat het belangrijk is dat niet alleen rapporteurs 
hierover mee kunnen praten, maar zeker ook de scheidsrechters. 
  
Zoals bekend kent het overkoepelende VCN enkele vacatures, maar 
er is goede hoop dat de bestuursleden die willen stoppen op een 
redelijke termijn én passend kunnen worden vervangen.  
 
Pieter Elbersen 
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De wedstrijd waar ik was (33) 
 
Die zondagmiddag mocht ik een scheidsrechter begeleiden. Daarvoor 
moest ik naar een dorpje bij Den Bosch en behalve een reis met de 
trein, mocht ik het laatste stuk te voet doen. Toch nog snel ruim een 
half uur lopen want het OV brengt je niet altijd en niet overal tot aan 
de voordeur. 
 
Op de parkeerplaats keek ik een zeer jonge arbiter recht in de ogen. 
Onbewust vroeg ik hoe oud, of liever, hoe jong hij was. “Zestien”, 
antwoordde hij. “Nou, prima toch, wat goed is komt snel, dus laat het 
maar zien vanmiddag”, zo reageerde ik. We meldden ons in de 
bestuurskamer alwaar de gebruikelijke koetjes en kalfjes als warme 
broodjes over de bestuurstafel vlogen. De scheidsrechter ging naar 
zijn kleedkamer, maar hij bleef wel erg lang weg. Dus even 
poolshoogte nemen. Klop, klop. De jongeman, in paniek: ”Kunt u de 
deur open doen? Hij zit op slot.” Tja, daar ben je lekker mee, 
opgesloten in je eigen kleedkamer. Een door mij gealarmeerd 
bestuurslid ontzette de scheidsrechter. Daarop begon hij aan zijn 
warming-up, de veldcontrole, het nauwkeurig controleren van de 
doelnetten en een praatje met beide trainers. Tot zo ver niks mis 
mee en even later werden er ook een paar duidelijke afspraken met 
de beide assistent-scheidsrechters gemaakt. 
 
Het beloofde een echte topper te worden. De lokale trots, koploper 
in de vijfde klasse, kon bij winst namelijk de kampioensvlag hijsen. En 
dat wilde men weten ook. Probleem was echter wel dat de 
tegenstander een geduchte was en als nummer drie op de ranglijst 
ook moest winnen, namelijk om de laatste periodetitel in de wacht te 
slepen. En zo verzamelden zich op een warme, bijna zomerse  
                                                       (Lees verder op pagina 9.) 
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Antwoorden spelregelwedstrijd, ronde 3 
 
1. B                                    
2. A 
3. D 
4. C 
5. B 
 
De vraag die het vaakst fout is beantwoord, is vraag 1. Deze vraag 
luidde als volgt: “Als de tegenstander naar de bal trapt die door de 
doelverdediger wordt vastgehouden, zal de scheidsrechter 
beslissen”. Het juiste antwoord hierop moet zijn antwoord ‘B’, dit is 
het beste antwoord op deze vraag. De doelman heeft de bal vast en 
wordt niet gehinderd in zijn uittrap. Daarbij trapt de verdediger naar 
de keeper en niet raak. Dit wordt gezien als gevaarlijk spel en 
vandaar dat wordt hervat met een indirecte vrije schop.  
 

Tussenstand 
 
Zoals u van ons gewend bent, krijgt u na de antwoorden van ronde 3 
altijd een tussenstand. Dit jaar maken we tussendoor de top 3 
bekend, deze is als volgt: 
1. André Werrelmann 15 punten. 
2. Anton Bogers en Jan Fleerakkers 12 punten. 
3. Toon Hendriks 10 punten. 
 
De strijd is zeker nog niet gestreden en de verschillen onder de top 
drie zijn erg klein! Blijf dus allen meedoen. We wensen u veel succes 
bij de volgende drie ronden. 
 
Spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was (34) 
 
Het was niet mijn beste seizoen, althans wat betreft mijn fysieke 
gesteldheid. In de week voordat de competitie begon, scheurde ik 
een spiertje in mijn hamstring. Hoppa, zes weken aan de kant. 
Vervolgens kon ik eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen en toen 
ik fit was, was het seizoen al bijna halverwege. Bij EVV – VVSB maakte 
ik ergens in november dan eindelijk mijn rentree en kon ik eindelijk 
aan de bak als assistent-scheidsrechter. Om een week later opnieuw 
geblesseerd af te haken, wederom aan mijn hamstring. Ja, dezelfde. 
 
Dus wederom revalideren en toen ook meteen een ‘hamstring-loop-
brace’, of hoe heet zo’n ding, aangeschaft. Dat gaf me in elk geval 
‘tussen de oren’ een gevoel van zekerheid. Schijnzekerheid? 
Misschien, maar voor mijn gevoel hielp het wel en zo kon ik dan 
eindelijk voor de tweede keer dat seizoen mijn rentree maken. 
Aanvankelijk stond ik nog op de landelijke reservelijst. Ik kon me 
goed voorstellen dat de KNVB wat huiverig was geworden om mij 
meteen weer aan te stellen. En zo zat ik ergens eind januari op een 
mooie winterse zaterdagochtend lekker lui op de bank. Totdat rond 
elf uur de telefoon ging… 
 
De weekendscreener was door zijn reservelijst heen en ik was de 
enige nog beschikbare vlaggenist. Of ik die zaterdagavond nog kon 
vlaggen, maar “het was niet naast de deur.” Natuurlijk wilde ik 
vlaggen, hoewel ik toch enigszins schrok toen Sneek uit de koker 
kwam.  Aanvang acht uur ‘s avonds. Oh ja, zo sprak de screener, de 
andere assistent komt uit Tilburg, misschien kon ik met hem 
meerijden. Zo gezegd, zo gedaan en mijn collega in Tilburg gebeld. 
Die kende ik goed, we hadden al diverse keren samen gevlagd en hij  
vond het prima dat ik met hem mee zou rijden.  
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(Vervolg van pagina 7.) 
lentemiddag in april een paar honderd toeschouwers langs de lijn. 
Die er eens goed voor gingen staan, op een enkele gelukkige na, die 
op een spaarzaam aanwezig ‘benkske’ kon gaan zitten. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal was er weerstand. Van beide teams, van 
beide trainers. Die dachten dat de piepjonge arbiter daar wel onder 
gebukt zou gaan. Ha, wisten zij veel. De scheidsrechter pareerde alle 
opmerkingen, volgde het spel kort, was kordaat en consequent in zijn 
optreden en liep – in positieve zin – als een ‘veldheer’ over het veld. 
Een goede exponent van ‘het nieuwe fluiten’, namelijk het managen 
van de wedstrijd. Kort samengevat: het in goede banen leiden van 
een wedstrijd. En de scheids liet niets aan duidelijkheid te wensen 
over. In de geest van het spel, gelet op de grote belangen voor beide 
teams, maar zeker ook de spelregels hanterend, nam hij waar, 
interpreteerde hij en nam hij beslissingen. En dat deed hij met verve, 
ik keek mijn ogen uit. 
 
De gasten kwamen op 0-1, de gastheren verhoogden de druk. Het 
spel werd gaandeweg de tweede helft venijniger, maar bleef alleszins 
binnen de perken. Tot een kwartier voor tijd. Toen maaide een speler 
van de bezoekers ergens halverwege zijn eigen speelhelft een 
tegenstander van achteren met buitensporig geweld finaal onderuit. 
Even was het stil, iedereen hield de adem in, ik ook trouwens. Wat 
gaat de scheidsrechter doen? Gaat hij doen wat hij moet doen? Durft 
hij dat? Welnu, we werden op onze wenken bediend. Hij nam de enig 
juiste beslissing, die hij zonder enige aarzeling ook durfde te nemen. 
Nog tijdens de sprint naar de plek des onheils, ging zijn hand al naar 
zijn achterzak en de rode kaart ging strak en zonder enige twijfel de 
lucht in. Als er bij deze of gene nog twijfel was over de klasse van de 
scheidsrechter, dan was die nu wel weggenomen. Het restant van de  
                                                                    (Lees verder op pagina 10.) 
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Op naar Sneek dus, een lange tocht, slechts even onderbroken voor 
een verschrikkelijk vies bakje koffie ergens in de polder langs de kant 
van de weg bij een vaag merk tankstation. We kwamen ruim op tijd 
bij het sportpark van de lokale trots aan. Tijdens alle plichtplegingen 
in de bestuurskamer werd fijntjes medegedeeld dat het vanavond 
tussen de twee koplopers ging, dus ‘we moesten vol aan de bak’ en 
het zou best wel eens druk kunnen worden. Nou, toen we even later 
buitenom naar onze kleedkamer liepen, keken we onze ogen uit. Het 
krioelde werkelijk van de supporters van de twee teams. Uiteindelijk 
kwamen er op deze topper een dikke tweeduizend toeschouwers af. 
 
Die zich na afloop ongetwijfeld hebben afgevraagd waar ze nou 
eigenlijk naar hadden zitten kijken. Hoezo: ‘vol aan de bak’? Ik vroeg 
me werkelijk af wat ik nou eigenlijk langs de lijn had lopen te doen. 
Ja, vlaggen natuurlijk. Maar een topper tussen twee koplopers? Nou, 
nee dus. Ik droomde bij vlagen heerlijk weg en er was werkelijk geen 
bal aan. De scheids van dienst pepte ons in de rust nog even op om 
alert te blijven. Het was weliswaar al 4-0, echter ‘je weet maar nooit’. 
Nou ja, even later was het al meteen weer raak: 5-0. Pas helemaal op 
het einde konden de gasten voor de spreekwoordelijke eer nog wat 
terugdoen: eindstand 5-2. 
 
Douchen, omkleden, broodje bal in de bestuurskamer, formaliteiten 
vervullen en toen weer in de auto huiswaarts. In inmiddels de 
vrieskou naar het zuiden, alwaar mijn collega mij om twee uur ’s 
nachts netjes thuis voor de deur afzette. Hij mocht nog een half 
uurtje door naar Tilburg. En ik was nog te klaar wakker om meteen al 
het bed in te duiken. Nog maar even op de bank de herhaling van 
Studio Sport kijken en dan naar bed, oogjes toe en zondag gezond 
weer op. Oh ja, mijn hamstring had het prima gehouden, gelukkig. 
 
Jos Halmans 
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  wedstrijd was vreemd genoeg eigenlijk een formaliteit. De thuisclub  
  kon met een man meer niets meer afdwingen en toen het ook nog 
  0-2 werd, ging het duel als de bekende nachtkaars uit. 
 
  Na afloop hebben we de wedstrijd nog kort geëvalueerd. Ik heb  
  maar geen poging gedaan om mijn enthousiasme (en bewondering)  
  onder stoelen of banken te steken. Weer op weg naar huis, liet ik  
  alles nog eens de revue passeren. Een uitzonderlijk talent, die  
  scheids. Hopelijk slaagt hij erin zijn ambities (en die waren groot,  
  volgens zijn eigen woorden) gestalte te geven. Voor niets echter  
  gaat alleen de zon op. Het zal nog een lange weg zijn die hij moet  
  afleggen, het zal kruim kosten. Maar het begin is er en soms voel je  
  gewoon aan dat het gaat lukken. 
 
  Jos Halmans 
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Scheidsrechterscursus SO III, deel 3 
 
Het jaar loopt op zijn eind en bij de scheidsrechterscursus SO III die ik 
volg, is dat ook het geval. Dit is echter niet mijn laatste aflevering van 
deze serie, die komt in nummer 1 van 2018.  
 
Ditmaal kijk ik voor jullie terug op bijvoorbeeld de derde lesavond. 
Zoals gebruikelijk begonnen we met het vaste rondje van gefloten 
wedstrijden, gevolgd door een uitleg van de punten die naar voren 
zijn gekomen. Vervolgens moesten we in groepen van drie aan de 
slag met de opdracht ‘managen van de wedstrijd’ en wat hier zoal 
bijhoort. 
 
 
Ook kregen we uitleg over wanneer je nog vóór een wedstrijd begint 
en ‘zelfs’ na afloop rood mag geven. Deze regel is afgelopen juli 
gewijzigd. Goed om te weten, vind ik. 
 
 
Ik heb ook weer wedstrijden mogen leiden. Zoals VV Acht C1 tegen 
Best Vooruit C2. Het werd een makkelijke overwinning voor de 
thuisclub. Johan was mijn begeleider. Eigenlijk zou ik daarna Reusel 
Sport – GSBW (ook C1) moeten fluiten. Helaas: het weer werkte niet 
mee en zo had ik dus een vrije middag. Gelukkig kon de derby tussen 
Nuenen o13 - FC Eindhoven o13 wel doorgaan. Onder het toeziend 
oog van Ger werd het 0-5.  
 
In deel 5 van mijn ervaringen met de opleiding meer over les 4, de 
eindopdracht en mijn laatste wedstrijd. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Scheidsrechterscursus SO III, deel 5 
 
Het zit erop, ik heb mijn cursus afgerond. De laatste avond waarop 
we bij elkaar kwamen, was 28 december. Met een echte Limburgse 
vlaai, één van de cursisten had beloofd die mee te nemen. Het 
onderwerp tijdens deze bijeenkomst was ‘rond de velden’. Uiteraard 
was er ook een spelregeltoets gepland: ik had bijna alle vragen goed 
en was met een voldoende geslaagd. 
 
Voldoende was ook de beoordeling van de wedstrijden die ik moest 
fluiten. Als eindopdracht heb ik beschreven hoe ik de cursus heb 
ervaren. Nou, ik kijk er met een tevreden gevoel op terug. Hoe had ik 
kunnen denken om überhaupt zo ver te komen. Rapporteurs hebben 
me goede rapporten gegeven en waren zeer tevreden over me. 
Volgens hen floot ik anders dan collegascheidsrechters van de KNVB: 
veel strakker en er is alle reden om door te gaan. 
 
 
Ik ga dit, denk ik, doen in groep jeugd G. Ik vind dit zelf het beste 
niveau om mee te beginnen. Plezier en wedstrijden tot een goed eind 
leiden, vind ik belangrijker dan op een hoog niveau te fluiten. 
Tweemaal kan ik nog rekenen op de KNVB, maar de COVS zal me ook 
bijstaan. 
 
 
Hoe ik naar de wedstrijden ga? Met mijn scooter en dat is wel te 
doen omdat ik in de regel in Eindhoven, Helmond of omliggende 
gemeenten moet fluiten. Mocht ik verder weg moeten, dan rijdt één 
van de ouders me. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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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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Eindhoven vierde in zaalvoetbaltoernooi 
 
Op zaterdag 6 januari stond het jaarlijkse districtszaalvoetbaltoernooi 
op het programma. De organisatie werd goed en keurig verzorgd 
door Tilburg. Team Eindhoven had de eer het toernooi in sporthal De 
Wetering in Loon op Zand te mogen openen. Tegen de gastheren. Al 
snel was duidelijk dat dit een tegenstander van format zou zijn. Vlak 
voor tijd werd de eer nog gered door de 1-3 van Seán, maar daar was 
ook alles mee gezegd. Terecht verloren van een goede, duidelijk 
betere tegenstander.  
 
Daarna werd gevoetbald tegen Zeeuws-Vlaanderen, een 
tegenstander die vorig jaar nog werd verslagen. Het spel golfde op 
een neer en de twee teams waren aan elkaar gewaagd. Alleen 
vergaten we de kansen te maken, de Zeeuwen deden dit wel. Even 
werd het nog spannend, toen we 1-2 maakten, maar de snelle en 
technische spits van de Zeeuwen profiteerde van ons alles of niets-
offensief (1-3). 
 
Het begin was dus erg moeizaam, twee gespeeld en nul punten. Dit 
baarde ook het bestuur zorgen, hierdoor was het nog twijfelachtig of 
coach Quinten de lunch zou halen. Daar had Breda lak in de volgende 
wedstrijd en kwam snel 0-1. Nadat Lennart snel en vooral bekeken de 
1-1 had gemaakt,  volgden aan beide kanten de nodige kansen, de 
grootste was nog voor Breda. Voor de goal van Eindhoven was er een 
ouderwetse scrimmage, Breda raakte hierbij twee keer de paal, 
éénmaal de lat en de bal werd tweemaal van de doellijn gehaald. Dit 
zorgde voor een hoop spektakel en zelfs een applaus vanaf de zijlijn. 
Gescoord werd er niet meer (1-1). 
 
Vóór de lunch stond nog de derby tegen Valkenswaard op de rol. Al 
snel leidde Eindhoven comfortabel met  2-0 door treffers van John,  
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vanaf de aftrap, en Seán, nadat hij werd aangespeeld met een 
‘Messiaanse boogbal’. Helaas werd deze voorsprong net zo snel weer 
verspeeld, waarna de wedstrijd in 2-2 eindigde. Daarbij mochten we 
keeper Ekrem dankbaar zijn, hij hield erg veel ballen tegen. 
 
Er kon geluncht worden met slechts 2 uit 4, iets waarvan de spelers  
baalden. Daarom werd er tijdens de lunch druk overlegd en uitvoerig 
de tactiek besproken. Niemand wilde zonder overwinning naar huis 
toe, al was dat tegen Den Bosch aanvankelijk niet te zien. Binnen een 
minuut stond het 0-1. Dit was een ‘trigger’ voor de meesten, wat  
 

 
 
Team COVS Eindhoven 
Bovenste rij, van links naar rechts: Mike van de Donk, Brian Schepers, 
Kaj Fonken, Lennart Geertsen en Jeroen Quinten (coach). Onderste rij 
van links naar rechts: Jorg Spoelstra, John Hendriks, Seán Govers en 
Ekrem Senal. 
 
                                       (Lees verder op pagina 14.) 
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uiteindelijk in de eerste overwinning (3-1) resulteerde. Het toernooi 
werd afgesloten tegen De Langstraat, dat er na een jaar afwezigheid 
weer bij was. Eindhoven kwam alras op 2-0. Daarna werd het 2-1, 3-
1, 3-2, 4-2 en de 4-3. Daarna kon het nog alle kanten op, gelukkig 
voor Eindhoven de goede. Waardoor de tweede dagzege  geboekt 
werd en de score mooi was verdeeld: twee overwinningen, twee 
gelijke spelen en twee nederlagen. Hiermee werd een keurige vierde 
plek bereikt. Bovenal hadden de mannen van coach Quinten een 
gezellige dag gehad en is er erg sportief gespeeld, hierom draait het 
uiteindelijk ook! 
 
Uiteindelijk won Zeeuws-Vlaanderen, op doelsaldo. Deze ploeg 
behaalde net als Tilburg 16 punten. 
 
Lennart Geertsen 
 
 

 
 
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         
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Horizontaal: 
 
2. Plaats in Overijssel; 2. Ten bedrage van (afk.); 4. Heester; 7. 
Internationale trein (afk.); 8. Oefenmeester; 11. Verzoekschrift; 12. 
Verfstof; 13. Schuin toelopend; 15. Aanw. voornaamwoord; 16. 
Griekse letter; 17. Aanvang; 19. Voormalig Chinees leider; 22. 
Werpanker; 23. Soort gesteente; 26. Landbouwwerktuig; 28. 
Italiaanse voetbalclub; 29. Huldeblijk; 32. Nuttigen; 34. Titel (afk.); 35. 
Eminentie (afk.); 36. Muzieknoot; 37. Op dit ogenblik; 38. 
Eikenschors; 40. Tevreden stellen; 43. Jockey; 45. Op dezelfde wijze; 
46. Geliefd werpartikel; 48. Verenigde Staten (afk.); 49. Pers. 
voornaamwoord; 51. Evenzo; 53. Zoogdier; 54. Muzieknoot; 55. 
Meisjesnaam; 56. Ligplaats voor schepen; 59. Tooi; 60. Europeaan; 
61. Hulde; 62. Voegwoord; 63. Economische Commissie voor Europa 
(afk.); 65. Plaats in Noord-Holland; 67. Naderen; 69. Vóór; 71. Pers. 
voornaamwoord; 72. Romeinse Rijk (afk.); 73. Noodsein; 74. Grote 
afstand. 
 
Verticaal: 
 
1.Lichamelijke gesteldheid; 2. Soort vis; 4. Plaats in elftal; 5. 
Eendrachtig; 6. Zoogdier; 8. Deel van een boom; 9. Sleeën; 10. 
Functie in scheidsrechterswereld; 12. Strafbaar feit; 14. Muzieknoot; 
17. Buitendienst (afk.); 18. Pers. voornaamwoord; 20. Voorzetsel; 21. 
Bijwoord; 24. Kleine hoeveelheid; 25. Omroepvereniging (tot fusie 
met TROS); 27. Kelk met venijn *; 30. Soort struisvogel; 31. 
Voorzetsel; 33. Ontkenning; 34. Elp; 37. Deel van het hoofd; 39. 
Oorlogsschip; 41. Loco-Burgemeester (afk.); 42. Dus; 43. Vinnige; 
44.Vlijtige; 45. Grasplaggen; 47. Chinese maat; 50. Vloeistof; 52. 
Gebak; 54. Mannelijk dier; 55. Vogeleigenschap; 57. Vreemde munt; 
58. Lidwoord; 64. Bekende organisatie; 66. Voorzetsel; 68. 
Vervoersbedrijf (afk.); 69. Naschrift (afk.); 70. Wintervoertuig. *vul in: 
gifnbeker 
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Spelregelwedstrijd Arbitraal, ronde 5 
 
1.Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn 
handen staan, dat de scheidsrechter besluit te fluiten en hem geel 
te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden 
hervat?  
A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.  
B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.  
C. Met een inworp voor dezelfde partij.  
D. Met een inworp voor de tegenpartij. 
 
2. Tijdens het spel slaat een speler vanuit het speelveld een 
assistent-scheidsrechter die op de zijlijn loopt.  Hoe zal het spel 
hervat moeten 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 
zijlijn.  
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 hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn.  
D. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 
de bal was toen het spel werd onderbroken. 
 
3. Welke van de onderstaande overtredingen moet bestraft worden 
met een directe vrije schop (of strafschop)?  
A. Een speler trapt met een hoog geheven been, maar raakt hierbij 
zijn tegenstander niet.  
B. Een speler spuwt naar een toeschouwer.  
C. Een speler probeert een tegenstander te slaan.  
D. Een speler voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen 
in het spel kan brengen. 
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Frans Booij Lieuwes Lid van verdienste  
 
“De resultaten waren 
boven verwachting en ook 
de clubs waren zeer 
positief.” Frans Booij 
Lieuwes is met pijn in het 
hart gestopt als lid van de 
KNVB-commissie 
alternatieve straffen. Na 
twintig jaar. Niet vanwege 
zijn leeftijd. “Ik heb geen 
tijd om dood te gaan. 
Voetbal is mijn leven”, 
aldus de Eindhovenaar. 
 
Of, omdat zijn echtgenote  
al die decennia 
vrijwilligerswerk van haar  
 
man wat meer aandacht zou willen. Ook dat is in de verste verte niet 
het geval. Nee, de bond kwam zelf op het onzalige idee om te 
stoppen met de commissie en met de mogelijkheid die spelers die 
over de schreef waren gegaan, kregen aangeboden in plaats van een 
schorsing.  
 
Booij Lieuwes was een groot voorstander van deze aanpak, want 
door ‘boosdoeners’ bijvoorbeeld lijnen te laten trekken of klusjes te 
laten doen als het schilderen van een clubhuis, worden verenigingen 
er immers beter van. De stoute jongens konden er ook voor kiezen 
om een aantal wedstrijden te fluiten. “En daar hebben we een aantal  
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4. Bij een bekerwedstrijd moeten strafschoppen de beslissing 
brengen. Uit de derde penalty wordt gescoord en de scheidsrechter 
kent het doelpunt toe. De keeper is het er niet mee eens. Volgens 
hem heeft de bal de doellijn niet volledig gepasseerd en hij beledigt 
op grove wijze de scheidsrechter, die hem rood geeft. Mag de 
keeper nu worden vervangen door de reservedoelman?   
A. Ja, een doelverdediger mag altijd tijdens een strafschoppenserie 
worden vervangen door een reservedoelman die op de bank zit.  
B. Ja, dit mag mits deze reservedoelman vermeld staat op het 
wedstrijdformulier.  
C. Ja, dit mag mits er tijdens de wedstrijd nog niet drie keer gewisseld 
werd.  
D. Nee, hij mag alleen worden vervangen door een andere deelnemer 
aan de strafschoppenserie.  
 
5. Na rust fluit de scheidsrechter om de tweede helft te laten 
beginnen. De nemer van de aftrap schiet de bal rechtstreeks op het 
doel van de tegenpartij. Op het moment dat de bal ter hoogte van 
het strafschopgebied is, ziet de scheidsrechter dat de bal in een leeg 
doel dreigt te gaan, omdat er geen doelverdediger van die partij op 
het speelveld staat.  Wat moet de scheidsrechter beslissen?  
A. Hij wacht af en als de bal in het doel gaat, kent hij een doelpunt 
toe.  
B. Hij wacht af en als de bal in het doel gaat, laat hij de aftrap 
overnemen.  
C. Hij fluit af, geeft opdracht om een doelverdediger aan te wijzen die 
als zodanig herkenbaar is en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel 
onderbrak.  
D. Hij fluit af, geeft opdracht om een doelverdediger aan te wijzen die 
als zodanig herkenbaar is en laat de aftrap overnemen. 
De spelregelcommissie 
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Vorst of geen vorst: boerenkool met worst 
 
Echt winters kun je de afgelopen januarimaand niet noemen. Maar 
weer of geen weer, vorst of geen vorst: de boerenkoolavond moest 
en zou doorgaan. “Desnoods leggen we de stronken wel in de 
diepvries”, aldus Chris van de Donk, die als altijd bij deze traditie 
betrokken was . Net als onze uit Groningen afgezakte voorzitter 
Johan Suurd, zijn partner en uiteraard Ad Bierens. De overheerlijke 
groenten kwamen immers van het volkstuintje van laatstgenoemde. 
Schoon- en fijngemaakt vormden ze tezamen met kilo’s aardappelen, 
de nodige stukjes spek, wat jus en de onvermijdelijke rookworst een 
welkome traktatie na een inspannende trainingsavond. Het blijft naar 
meer smaken.  
 

 
 
Johans partner en Ad Bierens tot over hun oren in de boerenkool 
(foto: Chris van de Donk). 
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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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Zoals de ouden floten… (7): Markus Merk 
 
We schrijven het EK 2000, gehouden in Nederland en België. Meer in 
het bijzonder: de halve finale tussen medegastland Nederland en 
Italië. De Duitse toparbiter Markus Merk was ongewild Oranje zeer 
welwillend, stuurde een Italiaan van het veld, kende Oranje twee 
strafschoppen toe (die beide werden gemist). Uiteindelijk was het 
toch exit voor het Nederlands elftal. Maar goed, Markus Merk dus. 
Geboren op 15 maart 1962 op een steenworp afstand van het 
stadion van 1.FC Kaiserslautern. Zijn vader was zeer teleurgesteld 
toen Merk als 12-jarige reeds zei dat hij scheidsrechter wilde worden. 
Merk beloofde zijn vader dat hij hem zou meenemen als hij ooit een 
EC I-finale zou fluiten. In 2003 kon Merk zijn belofte inlossen. Het was 
één van de meest emotionele momenten in zijn leven toen hij zijn 
vader het ticket voor die wedstrijd (Juventus – AC Milan) kon geven. 
 
Zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga floot Merk in 1988. Hij was pas 
26 jaar toen hij de wedstrijd tussen VfL Bochum en Bayer Uerdingen 
in goede banen leidde. Merk veranderde op slag de wijze waarop 
men in Duitsland tegen scheidsrechters aankeek. Die waren toen 
veelal te dik en in matige fysieke vorm. Merk was afgetraind, 
conditioneel sterk en ook nog eens psychologisch ontwikkeld. Vier 
jaar later werd hij FIFA-scheidsrechter, met als eerste hoogtepunt het 
voetbaltoernooi van de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Bij 
dat olympisch debuut leidde hij de wedstrijd tussen gastland Spanje 
en Colombia. Merk deelde in dat duel vier rode en zeven gele kaarten 
uit. Coaches en officials waren het niet altijd met hem eens, dat kan,  
maar het waren vooral menselijke drama’s die hem zeer aan hebben  
gegrepen.  Zoals in 2003, toen de Kameroense speler Marc-Vivien 
Foe op het veld stierf. In de periode daarna had hij bij het betreden  
                                           (Lees verder op pagina 20.) 
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van het veld steeds een slecht gevoel en het duurde lang voordat dit 
zou verdwijnen. Een kenmerk van hem waar wel eens lacherig over 
werd gedaan, was zijn wat hoge falsetstem. Die veranderde hij in een 
stem met een dieper timbre. Hij moest er wel weken voor trainen. 
 
In 2001 vertolkte Markus Merk de hoofdrol in het ‘kampioensdrama’ 
van Schalke ’04. De koningsblauwen uit Gelsenkirchen waanden zich 
op de slotdag van de competitie in de Bundesliga al kampioen, toen 
Merk ver in blessuretijd een vrije trap toekende aan Bayern München 
op bezoek bij Hamburger SV. Die werd benut (1-1) waardoor Bayern 
toch een feest kon gaan bouwen. Merk wordt hiermee nog altijd 
achtervolgd. Een wedstrijd van Schalke heeft hij nooit meer gefloten. 
 
In 2007 floot Merk zijn 338e en laatste wedstrijd in de Bundesliga. De 
Allianz Arena in München was het decor voor Bayern München - 
Hertha BSC. Merk sloot die dag een indrukwekkende loopbaan af. In 
2004, 2005 en 2007 was hij ‘Beste Scheidsrechter ter Wereld’. In 
2004 floot hij de EK-finale tussen Portugal en Griekenland, in 2003 de 
Champions-Leaguefinale tussen Juventus en AC Milan. Van de FIFA 
kreeg hij in 2004 de Fair Play prijs. 
 
In 2008 verkocht hij zijn bloeiende tandartspraktijk. Sinds 1991 zette  
hij zich al in voor Indiase kindertehuizen en in 1996 richtte hij samen 
met zijn vrouw de stichting ‘India Hulp Kaiserslautern’ op. Voor zijn 
inspanningen kreeg hij het in Duitsland hooggewaardeerde 
‘Bundesverdienstkreuz’.Merk, vader van een zoon, is een geoefend 
en fanatiek bergbeklimmer. Verder is hij op tv-zender ‘Sky’ expert om 
scheidsrechterlijke beslissingen te analyseren. Fluiten zal hij niet 
meer; hij hoopt nog wel  op een uitnodiging voor een galawedstrijd 
waarin hij mag meevoetballen. 
 
Jos Halmans 
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Verslag ‘eigen’ spelregelwedstrijd  
 
Vijf teams namen deel aan de jaarlijkse, eigen spelregelwedstrijd en 
zelfs een team uit Valkenswaard deed mee. Na tien schriftelijke 
vragen voor iedereen moesten van elk team vijf vragen worden 
beantwoord. Hierover ontstond wel eens een discussie. Spellleider 
Nick wist die netjes te leiden. Na de pauze kregen we wedstrijdfrag-
menten. Bij beide rondes mocht de bedenktijd een volgende keer 
wat langer zijn. Toch werd behoorlijk gescoord; in het veld gaat moet 
je tenslotte ook rap handelen. Snel na het laatste antwoord had de 
spelregelcommissie (dank voor organisatie) de uitslag:  
5. team Ron Ramaekers (118 punten); 4. team Toon Hendriks (139); 
3. team Nico Rensen (147); 2. team Daniel Jansen (156); 1. team Bas 
van Rijen (175). Individueel was een oude rot de winnaar: Peter  
Houdijk met 63 punten. 
Nico Rensen 
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 Over NAC, Kluivert en misvattingen 
 
Wie had gedacht dat je tijdens een technisch weekend van twintig 
vakidiote scheidsrechters leert waar de afkorting NAC Breda voor 
staat (en dat die de op een na langste clubnaam ter wereld zou 
zijn*)? De deelnemers in het gastvrije Guldenberg-hotel zullen het 
nooit meer vergeten. Ook deze lustrumeditie was er een ter lering 
ende vermaeck, zoals jullie hebben vernomen via de tam-tam en het 
verslag van Jesse Vorstenbosch op covseindhoven.nl. Wist u ook dat 
één collega een slapeloze nacht heeft overgehouden aan het feit dat 
hij, bij de prima opgezette quiz van Lennart en Pieter, ene Patrick 
Kluivert als (mede)topscorer in Oranje had gemist? Verder werd in de 
regel opbouwend kritiek geuit op elkaar (onder meer tijdens de 
beoordeling van een wedstrijd die drie van ons op zaterdagmiddag 
hadden geleid), waren er af en toe wat misvattingen, maar was de 
belangrijkste conclusie dat we veel plezier hebben gehad. Dat daarbij 
ook nog twee collega’s jarig waren, was helemaal meegenomen. 
 
(*NOAD Advendo Combinatie Breda ofwel Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak 
En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda) 
 

 
 
De makers en de winnaars van de quiz (tekst en foto: Hans Janssen). 
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De eenzame uitvaart          
                                                      
F. Starik: ‘Aan iemand die niemand meer 
zal leren kennen’ 
 
   
Al zappende van zender naar zender blijft het oog 
hangen aan het programma Geer & Goor. Een tv-programma, van 
RTL4, met een hoog percentage onderbroekenlol. Een kijkcijferkanon. 
En Goor houdt er wel van om met zijn kanon te scoren. Het 
giechelende nichtenstel wil de vereenzaamde oudere in het zonnetje 
zetten. En wat is daar mis mee? Continu gieren van het lachen om de 
eigen grappen is tenenkrommend. Anderzijds, de vereenzaamde 
oudere wordt uit zijn isolement gehaald. 
 
Het oog viel op een 82-jarige, een oud-scheidsrechter, die 35 jaar 
geleden voor het laatst een wedstrijd gefloten heeft. Een 
rekensommetje maakt duidelijk, dat de bejaarde op 47-jarige leeftijd 
is gestopt. Dat was waarschijnlijk bij het bereiken van de 
leeftijdsgrens van scheidsrechters. Leeftijdsdiscriminatie speelde 
destijds geen rol. 
 
De twee lolbroeken kregen de man zo ver om zich in het zwarte pak 
te hijsen voor een wedstrijd. Twee elftallen vormden het decor voor 
zijn eenmalige comeback. De ploegen applaudisseerden voor de 
scheids. De omgekeerde wereld, niet de spelers waren de sterren, 
maar de scheids. Aandacht als water voor een verdord plantje. 
 
Het bruggetje is gelegd naar het boek ‘De eenzame uitvaart’ van de 
dichter F. Starik uit 2005 met als ondertitel: ‘Hoe dichters eenzame      
                                                          (Lees verder op pagina 24). 
 

COVS_Arbitraal_nummer1_2018.indd   25 05-03-2018   14:54:09



 24 

 
doden op hun laatste tocht vergezellen.’ Een eenzame uitvaart is een  
begrafenis of crematie die door niemand wordt bijgewoond. Slechts 
vier dragers en één of twee medewerkers van de Sociale Dienst, die 
de begrafenis vergoedt, zijn de enige getuigen. Een minimale vorm 
van beschaving: drie muziekstukken en een bloemstuk. 
 
De Groninger Bart FM Droog was oorspronkelijk de dichter die 
besloot de eenzame uitvaart met een gedicht te verlichten. F. Starik 
was de initiatiefnemer in Amsterdam. Een aantal dichters sprak op 
een eenzame uitvaart. Niet pro Deo. Ze staan er niet primair uit 
naastenliefde, maar nemen namens de samenleving afscheid. 
 
De ambtenaar van de Sociale Dienst spreekt van respect over de 
vereenzaamde dode: “Wij oordelen niet. Eenzaamheid kan een keuze 
zijn. Wij hebben met niemand medelijden. Wie we wegbrengen 
weten we niet. Wij hebben zelf geen verdriet. Ieder mens verdient 
respect. Respect: het woord is de laatste tijd vervuild geraakt door 
mensen die op hoge toon een geweldige ruimte opeisen om zichzelf 
onbekommerd in te etaleren. Ons respect is anders, houdt afstand.” 
De dichter brengt een saluut aan iemand die hij nooit heeft gekend, 
noch zal leren kennen. 
 
Starik benaderde een aantal collega’s, die hun medewerking gaven. 
Hij putte uit de Poule des Doods met onder anderen de dichters Eva 
Gerlach, Judith Herzberg, Neeltje Maria Min, Simon Vinkenoog, 
Menno Wigman en Rogi Wieg. Starik: “Gelegenheidsgedichten. 
Invoelend, meelevend, maar altijd met een scherp randje. Een 
gedicht dat de gebeurtenis boven zichzelf uittilt, dat de dode een 
ogenschijnlijke identiteit verleent, glans geeft aan het waardeloze, 
zelfs schaamtevolle moment, het besef, dat er niemand kwam." 
Eenzame uitvaarten van alcoholisten, junks, zelfmoordenaars en 
verwaarloosde bejaarden. Van sommigen was de identiteit  
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onbekend. Verdronken in water, uiteengereten door een trein, dood 
in een kast op een bouwplaats. De meesten werden thuis gevonden, 
weken- of maandenlang wegrottend en pas ontdekt, nadat buren 
klaagden over stank in het trapportaal. 
 
Het lezen van de verslagen en gedichten maken me verdrietig. Het is 
absurd om te huilen om de dood van mensen, die je niet hebt 
gekend. Ik kan dit nauwelijks bevatten. Dat zegt meer over mij dan 
over de doden. Zoals Starik schrijft: “De dood zelf kent geen pijn, 
daarvoor moet je bij de achterblijvers zijn.” 
 
De dichters geven de vereenzaamde dode kunstzinnig voor een 
moment, tijdens de grafrede, een ziel. De vereenzaamde doden zijn 
bijna allen reeds bij leven vergeten. Dat maakt het zo schrijnend. De 
antwoorden, als er antwoorden zijn, verdwijnen ongekend in het 
graf. Mensen die betekenis aan je leven gegeven hebben, leven voort 
in gedachten en in meer of mindere mate gevoelens, zowel in 
negatieve als in positieve zin. De vereenzaamde dode laat geen 
verdriet of boosheid na. Dood in leven. Een mens is pas waarlijk 
dood, als de laatste overlevende gestorven is, die de dode heeft 
gekend. De voetstappen van de vereenzaamde doden laten geen 
sporen na. Het is om te huilen dat er niemand om hen huilt. 
 
Op de website www.eenzameuitvaart.nl staan verslagen en 
gedichten. 
 

                              
 
  Jur Wijsman 
 
 

COVS_Arbitraal_nummer1_2018.indd   27 05-03-2018   14:54:09



 26 

 
 

  
 

ACTIVITEITENAGENDA  
 
(inclusief extra activiteiten in verband met viering 90-jarig bestaan. 
Locatie: in de meeste gevallen De Stip) 
    
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 2 maart, 
6 april, 11 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2  november en 7 
december, 19.30 uur. 
 
Districtsspelregelwedstrijd (ism COVS Valkenswaard): 23 februari. 
 
Algemene Jaarvergadering: 19 maart, 20.00 uur. 
 
Paasbingo: 23 maart, 20.00 uur. 
 
Bezoek senioren aan Museum Klok & Peel te Asten: 29  
maart. 
 
Districtsfinale spelregels: 13 april, 19.30 uur. 
 
Pubquiz: 20 april. 
 
Fietstocht: 10 mei. 
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Reünie oud-voetballers/oud-leden: 26 mei, 16.00 uur. 
 
Bezoek aan Antwerpen: 7 juni. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni, Eindhoven. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, Eindhoven (VV Acht). 
 
Opening seizoen 2018-2019: nog niet bekend. 
 
Ervaar de prehistorie: 30 augustus, Eindhoven. 
 
Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
Bezoek museum ‘t Brabants Leven: 25 oktober, Den Dungen. 
 
Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 
 
Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur. 
 
Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV 
Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
     Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=
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ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.

EEINDHOVOVO EN

90
JAJAJ

AAAA
R COVOVO SVSV 19928 - 2018

EEIND OVEN

AR COVSVSV 199

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. 

De Run 5404
5504 DE Veldhoven 

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

Sportp
   van an a tradidid tione

                  van an a m
Mooie

of 
p

in
ww

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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