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                        Een zielige vertoning. 
 
      S’werelds beste voetballers voeren een wanvertoning op omdat ze 
      niet van elkaar willen verliezen. Bang om te verliezen alleen 
      maar bezig met provocaties, intimidaties, aanstellerij en meer van 
      dat soort ongein. Geholpen door een trainer die ADHD heeft in  
      kwadraat of gewoon gek is. Als liefhebber moet je hiervoor ook 
      betalen om dit te gaan aanschouwen. Vaak is een begrafenis  
      leuker, daar worden vaak leuke anekdotes verteld over de  
      geliefde die is heengegaan. Nu zal dit misschien niet de beste  
      vergelijking zijn maar om van een voetbalwedstrijd te spreken 
      tussen Real en Atletico gaat mij te ver. Een ordinaire partij 
      ruzie tussen door adrenaline gedreven puttertjes die teveel 
      zangzaad hebben gegeten. Zongen nu ook maar mooi maar 
      helaas het gezang is niet om aan te horen stelletje jankerds. 
 
      Scheids dit Scheids dat, en zo zeurden ze de hele wedstrijd 
      tot een einde. Eén voordeel er hoefde geen vermakelijkheids- 
      belasting betaald te worden. Je zou maar als scheidsrechter 
      deze wedstrijd moeten lijden (u leest het goed). Je wordt er  
      een paar jaar ouder van en bent dus door deze wedstrijd 
       een heel stuk korter bij de al eerder genoemde  
                         begrafenis (er komt nog een return AAAAAH!) 
             Dirk Hazelhof 
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 

 12e van de volgende maand 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 Webadres: www.covseindhoven.nl 
 
  

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

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

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

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

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  

 
 
 www.guldenberg.nl  
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Voorzitterspraatje 
 
Ledenvergadering en betrokkenheid! 
U zult wel zeggen ledenvergadering? Die is toch al geweest! Ja, die is 
inmiddels geweest op 16 maart jl. en is prima verlopen. 35 leden waren 
aanwezig maar vooral leden van 40 jaar en ouder 3 leden jonger dan 30 
jaar. Op zich als voorzitter ben ik trots over de opkomst. 
Toch maken wij ons zorgen als bestuur, want laten we eerlijk zijn waarom 
komen de jonge leden niet op deze vergadering. Is het desinteresse, oh het 
is toch is niet zo belangrijk, of ja waarom wat maakt het uit. Ja, wist ik het 
maar als voorzitter van COVS Eindhoven. 
Mag ik de jonge leden hierbij uitnodigen om daar eens over te praten, hoe 
kunnen we dit samen beter doen voor jullie en wat voldoet wel aan jullie 
inzicht. Ik zou hier graag een avond voor willen plannen hoe wij de jullie 
meer tegemoet kunnen komen en wat wij anders moeten doen om de 
jongeren meer betrokken te krijgen bij onze vereniging. 
Ik zou graag willen weten wat er onder de jongere leden leeft en wat we 
kunnen doen om dit te verbeteren. Moeten we de vergadering anders 
indelen of andere verenigingsactiviteiten gaan brengen. Maar één ding 
staat vast het bestuur moet jaarlijks aan de leden verantwoording afleggen. 
Dus laten we eens kijken in hoeverre we dit met de jongere leden kunnen 
invullen. 
Ik zou graag willen dat men reageert op onderstaand mailadres zodat ik en 
het bestuur ermee aan de slag kunnen. Ik zal alles gaan verzamelen en dan 
wellicht op een avond diegene die gereageerd hebben uitnodigen maar 
ook de overige leden zijn welkom.  
Ik ben trots dat de leden die er wel zijn nog steeds geïnteresseerd zijn in 
onze vereniging al zou dat ook wel zo zijn bij de jongere leden. Maar het 
is een beetje een landelijke tendens dat jongeren niet op de vergaderingen 
komen, maar de jeugd is wel de toekomst waar wij het ook voor doen, dus 
laat je stem ook horen jonge leden. 
Ik reken dat jullie reageren en dat we samen volgend jaar ook de jongeren 
op onze ledenvergadering zien en ook bij andere activiteiten. 
 
Email adres waarop je kunt reageren is: joh.suurd@planet.nl 
Alvast bedankt 
Voorzitter Johan Suurd 
COVS Eindhoven
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Nieuw Mailadres Redactie Arbitraal 
Hoi vanaf dit nummer kunt u uw artikelen mailen naar ons nieuwe 
mailadres: 
 
redactie@covseindhoven.nl 
 
groetjes Dirk en Hans 
 
Mededelingen VCN / Zuid 1 
 
Kandidaat-penningmeester 
Vanwege drukke werkzaamheden heeft penningmeester Martijn van de 
Burgt aangegeven dat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken voor COVS 
Nederland. Martijn heeft het VCN dan ook verzocht om op zoek te gaan 
naar een  nieuwe penningmeester. Het doet het VCN deugd om bekend te 
kunnen maken dat Thon Harte zich bereid heeft getoond om de functie 
van Martijn na de JAV van 2015 over te nemen. Tot die tijd zal Thon als 
kandidaat-penningmeester meedraaien binnen het VCN. Thon voert 
momenteel, naar volle tevredenheid van eenieder, de ledenadministratie 
van COVS Nederland en was daarvoor onder meer penningmeester bij de 
scheidsrechtersvereniging Gorinchem e.o. 
 
Digitale scheidsrechter 
Op dit moment is van 76% van de leden het mailadres bekend bij de 
COVS voor de verspreiding van de digitale Scheidsrechter. Inmiddels is 
het tweede nummer verspreid. Heeft u deze niet gehad, dan graag uw 
reactie aan info@covseindhoven.nl. 
 
Waar gaat het VCN mee verder? 
Het VCN heeft voor de korte termijn gepland om de JAV 2015 verder 
voor te bereiden en gaat verder met het opstellen van het concept-
activiteitenplan ter bespreking tijdens het overleg VCN-districten (28 
maart a.s.). 
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De wedstrijd waar ik was (7) 
 
Naar Boxtel. Om een scheidsrechter te begeleiden. Het mooie weer bracht 
me ertoe om lekker op de fiets te gaan. Over een deel van de oude 
snelweg. In Eindhoven Boschdijk genaamd, in Best de Eindhovenseweg, 
in Boxtel de Oude Rijksweg (of zoiets). Met op diverse plaatsen nog de 
oude klinkerbestrating, niet voor de weg zelf maar voor opritten en 
parkeerplaatsen. Mijn gemoed schiet vol. Hoe lang, of hoe kort nog maar, 
is het geleden dat deze nu provinciale weg een belangrijke schakel vormde 
in de internationale autobaan van de rotonde van Alkmaar naar Milaan in 
Italië? 
Toen de langste Europese snelweg (de E9) van Europa. 
 
Maar goed, ik ben bij Boxtel. De scheids van dienst is een 16-jarige 
jongen uit de buurt van Tilburg. Ja, hij voetbalt zelf nog, al bij de 
senioren, om op zaterdag te kunnen fluiten. Maar zijn grootste wens, zo 
legt hij uit, is om assistent-scheidsrechter te worden. Mijn assistentenhart 
gaat sneller kloppen. We praten er uitvoerig over, helemaal in vervoering, 
wij beiden. 
 
Een bestuurslid van Boxtel schuift aan. Hij is pas in functie. Komt uit 
Tilburg, waar hij nog betaald voetbal bij NOAD heeft gespeeld. Om 
daarna voor de KNVB te gaan fluiten. Het bekende verhaal: iemand vond 
dat hij met zijn altijd grote mond dan maar zelf eens de fluit moest gaan 
hanteren. Zo gezegd, zo gedaan. Hij reikte tot Groep 2 en stond op het 
punt te promoveren naar het amateur voetbalwalhalla: Groep 1. Maar op 
de verplichte conditietest, toen de roemruchte Coopertest, kwam hij 20 
meter te kort. “Gezakt, dus degradatie”, zei ik. Ja, degradatie, zo legde hij 
me uit. Maar daags erna de KNVB gebeld en per direct gestopt met 
fluiten. Tja… 
 
Een clubscheidsrechter komt er ook nog even bij zitten. Tot voor een paar 
jaar geleden floot hij nog 2e klasse, was al in de 60, maar het werd nu 
allemaal wat te veel van het goede. Maar voor de jeugd van Boxtel nog 
elke week een wedstrijd fluiten, dat vond hij nog altijd leuk. 
 

COVS Eindhoven
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Goed, de wedstrijd dan. De scheids is dus 16 en loopt een wedstrijd in de 
Hoofdklasse B-junioren te fluiten, in feite tussen leeftijdgenoten in. Maar 
dat deert hem niet. En eigenlijk niemand. Want hij fluit ijzersterk, zit kort 
op de bal, neemt goed waar, geeft één terechte gele kaart, heeft zijn tenue 
tiptop in orde, kiest steeds goed positie. Kortom, ik ben een blije 
begeleider. 
 
In de 2e helft komt een oude bekende even buurten, die zag mij langs de 
lijn. Frans van Boxtel, scheids uit Boxtel en tegenwoordig ook nog consul 
van Boxtel. We halen oude herinneringen op. Niet zelden floot hij bij 
Pusphaira, in de tijd van speler-trainer Peter Geurts. Ja, die kende hij nog 
wel. En dat ik nog een keer (ik was al 47 jaar) in de rust moest invallen bij 
EFC uit, toen in de 4e klasse, wist hij ook nog wel. Vooral toen het 
publiek begon te roepen: “Kijk, daar hedde um nou, d’n eeuwige student.” 
Lachen, gieren en brullen, totdat we met 0-5 voorstonden en hun trainer 
een jongen van 19 tegen me liet invallen. Maar die durfde niet zo goed, 
waarop de trainer van EFC naar de zijlijn liep en tegen die jongen tierde: 
“Pakt um nou ’s aan, hij is oe vadder nie!” Ach ja, waar blijft de tijd. 
 
Terug naar Boxtel, anno nu, waar de tijd voortschreed langs de lijn. De 
scheidsrechter leidde de wedstrijd tot een goed einde en na afloop hebben 
we de wedstrijd nog even geëvalueerd. Bijna kwam ik in de verleiding om 
te zeggen dat hij voor het fluiten moest gaan en niet voor het vlaggen. Ik 
heb het niet gedaan, hij is jong genoeg, moet nog veel ervaring op doen. 
En komt tijd, komt raad. Misschien is uiteindelijk fluiten toch meer zijn 
ding dan vlaggen, misschien loopt hij over twee jaar wel in de 
Hoofdklasse te vlaggen. 
 
Met een rugzak vol verhalen, herinneringen en zeker een goed gevoel over 
de jonge scheidsrechter, fietste ik weer op huis aan. De wind in de rug, al 
had ik het gevoel dat ik bijna zweefde. 
 
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 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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Stand van zaken Masterplan Genneper Parken 
 
Vorig jaar tijdens de jaarvergadering hebben wij u uitvoerig geïnformeerd 
over de stand van zaken Masterplan Genneper Parken. Dat willen we 
graag weer doen en wel in chronologische volgorde. Ook over het project 
HOV-2 en de nieuwe hockey-accommodatie zullen wij u kort informeren. 
 
In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is er een 
nieuw college van B&W gevormd. Omdat de VVD geen deel uit maakt 
van de coalitie, is er geen plaats meer voor wethouder Joost Helms. Hij 
had de portefeuille Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen inclusief het 
Masterplan. B&W heeft er nu voor gekozen geen wethouder aan te wijzen 
die specifiek over het Masterplan gaat.  
 
Om uw geheugen op te frissen, vorig jaar ben ik geëindigd met: 
‘Zoals u ziet zijn er met betrekking tot onze accommodatie De Stip geen 
bijzonderheden te melden. In het voorjaar van 2015 zal gestart worden 
met de aanleg van de HOV-baan ter hoogte van het stuk Aalsterweg 
tussen de Anton Coolenlaan en Hotel Eindhoven, dus langs ons COVS-
veld.’ 
 
E.D. 14 november 2014: 
‘De nieuwe hockey-accommodatie wordt een complex met drie 
bouwlagen bestaande uit clubgebouw, kleedlokalen, tribune en 
hockeyveld en gaat 4,7 miljoen euro kosten. Van dat bedrag komt 1 
miljoen euro voor rekening van de gemeente. Daarnaast staat de gemeente 
garant voor een deel van de lening van EMHC-Oranje Zwart ter grootte 
van 0,5 miljoen. Op 9 december 2014 is de gemeenteraad akkoord gegaan 
met deze financiële constructie. 
In juli 2016 gaan de twee clubs fuseren. Eind 2016 moet het nieuwe 
complex klaar zijn. De nieuwe naam wordt Hockeyclub Oranje-Rood.’ 
 
ED 3 februari 2015: Aanleg HOV-2. 
Gemeente Eindhoven en Brabant Water zijn najaar 2014 begonnen met 
het verleggen van kabels en leidingen tussen de Aalsterweg en de hockey- 
en voetbalvelden ten behoeve van de HOV2-baan. Om de lanenstructuur 
te behouden loopt het tracé achter de grote bomen aan de westkant van de 
COVS Eindhoven
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Aalsterweg, dus pal naast ons COVS-veld. Vrijdag 13 maart is begonnen 
met de bovengrondse werkzaamheden op het traject tussen de Antoon 
Coolenlaan en Hotel Eindhoven. De werkzaamheden zijn deze keer 
minder ingrijpend voor het verkeer, maar overlast is helaas 
onvermijdelijk. De Aalsterweg zal niet helemaal worden afgesloten. 
 

 
ED 14 februari 2015: 
Gemeente Eindhoven ziet de Aalsterweg als een geschikte plek voor een 
tweede transferium (Park & Ride voorziening). Volgens wethouder Jannie 
Visscher past deze voorziening ten noorden van Hotel Eindhoven in de 
visie van de gemeente op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer 
en wegverkeer en is het conform het bestaande Masterplan Genneper 
Parken. Waarschijnlijk zullen hiervoor de velden van RPC en/of Oranje 
Zwart herschikt moeten worden. 
 
Zoals u ziet zijn er met betrekking tot onze accommodatie De Stip geen 
bijzonderheden te melden. In de tussentijd houden wij contact met onze 
buren en met gebiedsmanager Genneper Parken Paul van Poppel. 
 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Bestuur COVS Eindhoven. 
 
  

COVS Eindhoven
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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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Vers gras tussen de regels (1) 
 
 
Hij heeft weer eens een slachtoffer gevonden. Een persoon, die om wat 
voor reden dan ook belachelijk of met de grond gelijk moet worden 
gemaakt. Laat dat maar over aan Nico Dijkshoorn. De woensdag moet een 
topdag zijn voor hem. ’s Avonds krijgt hij als huisdichter alle ruimte van 
zijn vrienden van De Wereld Draait Door, Mathijs van Nieuwkerk voorop, 
om van zich af te schreeuwen. 
 
Eerder die dag heeft hij na kunnen genieten van zijn zoveelste column in 
de nieuwste Voetbal International. Het blad komt immers elke woensdag 
uit en de voormalige bibliotheekmedewerker doopt zijn pen voor zijn 
vaste rubriek met graagte én satanisch genoegen in gif. Onlangs was Arie 
Haan zijn doelwit. Aanleiding was een radio-interview met één van 
Nederlands meest succesvolle voetballers aller tijden. Dijkshoorn ergert 
zich aan het feit dat Haan zich als China-deskundige opwerpt. Ik moet 
zeggen: de schrijver/dichter/columnist/muzikant hield zich voor de 
verandering eens in en Haan kwam er best genadig vanaf. 
 
Dat Haan (inmiddels de 66 gepasseerd) werd geïnterviewd over China als 
land om te wonen, maar vooral om er te werken, was geen toeval. De oud-
speler van onder meer Ajax en het Nederlands elftal is al twaalf jaar kind 
aan huis in de Volksrepubliek. Met wisselend succes overigens. Op basis 
van zijn ervaringen heeft de geboren en getogen Winschoter met een 
aantal ondernemers een soort van managementboek geschreven. De titel: 
‘Nee bestaat niet’. Anders gezegd: nee zeggen, valt niet goed in China. 
Dat leidt tot gezichtsverlies. Zeg liever ‘maybe’, dan laat je ‘de’ Chinees 
in zijn waarde. Slechte boodschappers zijn geen lang leven beschoren, 
daar in het Verre Oosten. 
 
Voor mensen die er in de voetballerij aan de slag willen, maar ook voor 
degenen die zich willen inleven in Chinese gewoonten, zal het boek een 
uitkomst zijn. Om er bijvoorbeeld achter te komen hoe moeilijk het 
bijvoorbeeld is om in dit land aan teambuilding te werken. Wat uiteraard 
wennen was én zal blijven voor Haan. Hij kan moeilijk alles accepteren.  

COVS Eindhoven
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Toch kost hem het tot de orde roepen van spelers in China minder moeite 
dan hij gewend was bij de clubs in Europa waar hij als trainer actief was. 
Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Door vriendelijk te blijven, respect te tonen 
en …een klein beetje manipulatie. Een klein beetje? Nico Dijkshoorn zal 
er het zijne van denken. 
 
Nee bestaat niet 
Werken met Chinezen, op het voetbalveld, op de werkvloer en in de board 
room 
Auteur: Arie Haan 
Uitgeverij: Edicola Publishing bv 
Prijs: 22,95 euro 
ISBN: 978-94-91172-95-3 
 
Hans Janssen 
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TEKENEN & SCHILDEREN 

HOPPENBROUWERS 
TEL: 040 – 2444574 

Willemstraat 39 
5611 HC Eindhoven 

 
 

COVS Eindhoven



 15 

Think the time is right for a palace revolution 
There’s just no place for a street fighting man 
 
 

VIES STRAATJE 
 
In mijn vorig stukske Voetbalpiramide (Arbitraal nummer 
2 2015) liet ik in een zijspoor weten, dat de campagne van 
Michael van Praag voor het voorzitterschap van de FIFA, 
de amateursectie van de KNVB 200.000 euro kosten.  
Als je het over de duvel hebt, dan trapt hij op je staart. Even later wijdt de 
sportjournalist van het dagblad Trouw, Henk Hoijtink, een column aan de 
kandidaatstelling onder de titel: “Zijn de verschillen tussen Blatter en Van 
Praag zo groot?” 
 
Spottend heeft hij het over onze gewoon gebleven bobo. Onder een hapje 
kipcorn met satesaus deed Van Praag een beroep op de pers om hem te 
steunen. Met of zonder steunkousen, het zal hem niet worden.  
Statutair was de amateurtak verplicht om de helft van het campagnebudget 
te betalen. Een verzoek van afgevaardigde Ben van Olffen van de 
amateurtak, om deze te sparen en voor de kosten van de campagne de 
WK- winst van een miljoen euro aan te spreken, werd door de directeur 
van de KNVB, Bert van Oostveen, ijskoud afgewimpeld met de 
bureaucratische woordjes over fifty fifty-reglementen. 
Van Praag wil meer transparantie, zoals openbaarmaking van de rapporten 
over de toewijzing van de WK’s aan Rusland en Qatar. 
Hoijtink vraagt zich af, of de verschillen in de kern zo groot zijn tussen de 
moloch van Blatter en onze polderbond. Over transparantie gesproken: de 
stukken op basis waarvan Van Praag fiat moest worden verleend, waren 
kort voor de vergadering rondgestuurd- als om er even doorheen te jassen. 
Als zoiets in pakweg Afrika gebeurt, schudden we meewarig het hoofd. 
Als Blatter daardoor iets kan ritselen, barsten we van verontwaardiging. 
Laten we elkaar niets wijsmaken en ons niet mooier voordoen dan we 
zijn: alles in zijn verhoudingen, maar zoveel anders is het machtsspel van 
Van Oostveen en Van Praag niet. Ook zij kennen hun wereld. 
Afgevaardigde Van Olffen stemde voor, zoals bestuurders dat aan zichzelf 
kunnen verkopen. 
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Van Praag wil ook de verschillende bonden paaien met absurde ideeën als 
een groter WK, meer geld voor de deelnemers en nog veel meer voor de 
bonden. Sommigen zien zijn missie als een morele: hij staat toch maar op 
en hij roept op tot bezinning. Maar dat alles beloven doen anderen ook. 
Kunnen we het ethisch reveil met hypocriete trekjes niet beter overlaten 
aan Luis Figo, de even kansloze oud-voetballer met zijn gelikte kop?  
Van Praag noemt zijn programma een normalisatieagenda. Zijn leus is, dat 
we weer normaal moeten gaan doen. Laten we inderdaad normaal gaan 
doen en stoppen met deze poppenkast, die nog niet te veel heeft gekost, en 
die betalen uit de WK-winst. En gelijk de amateurtak beloven dat het 
nooit meer zal gebeuren. Laat het niet zo zijn, dat de contributie van de 
voetbalpupil omhoog gaat. Politici en machtshebbers hebben het liefst, dat 
het klootjesvolk het gelag betaalt.  
 
Roodwit Elfje van Edje is het zowaar opgevallen, dat er veel irritatie zit 
bij de achterban van veel eerste-divisieclubs. Voorzichtig benoemt hij de 
competitievervalsing door Jong-teams. Dit naar aanleiding van de 5-0 
nederlaag van Jong PSV (een bestuurslid van de SV-Helmond noemt die 
club Pisvee) bij De Graafschap. Jong PSV telde tien andere basisspelers 
dan het team dat in Eindhoven met 3-1 van De Graafschap won. Alleen al 
in de twee wedstrijden tegen De Graafschap gebruikte Pee Es Vee 21 
spelers. Elfje, als roodwit kuttenlikkertje, waagt het niet om als Pisvee 
adept zijn kluppie als uitdrager van de competitievervalsing te zien. Is 
alleen dit voorbeeld voor Bert van Oostveen niet duidelijk genoeg om het 
licht te zien? Als ik de verzuurde tronie van Van Oostveen zie, dan zie ik 
allesbehalve een verlichte goeroe. 
Laat de betaalde sector het eigen vieze straatje schoonschrobben in plaats 
van een huichelachtige irreële worp doen naar het leiderschap van de 
FIFA.  
Inmiddels dansen de Jupclubs op het lijk van vervalser Jong FC Twente. 
Straft het kwaad zichzelf?  
 
 
 
Jur Wijsman 
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Nawoord Jur: in mijn vorig stukske “Voetbalpiramide” zit , naast 
tekortkomingen in stijl en schrijf- en interpunctiefouten, een voor mij 
storende zin:  
 
Ik heb niet geschreven: “Ik ben als voetbalsupporter ‘n romanticus.” De 
oorspronkelijke zin is: “De voetbalsupporter is een romanticus.” Ik ben 
geen romanticus en als supporter ken ik maar een liefde en dat is de trotse 
nummer 2 van de vervalste Jupiler League: 

FC EINDHOVEN. 
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Vers gras 
 
Zie hem daar het veld afgaan 
 
Zijn hoofd rechtop 
 
Maar met ineengekrompen hart 
 
En verwensingen slikkend 
 
Het was niet zijn beste wedstrijd 
 
Beseft hij als geen ander 
 
Maar dat hoeft niemand te weten 
 
En het begon zo vriendelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfverzekerd: wat kon er misgaan? 
 
Veel, zo bleek al snel 
 
Een blessure aan het hoofd?  
 
De bal blijft rollen 
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Dat laat-ie anders nooit toe 
 
Waarom geen kaart na die felle charge? 
 
Hij weet het zelf ook niet 
 
En dan wel een kaart in de extra tijd?  
 
Spelers en trainers snappen het  nauwelijks 
 
‘Maar u kon er niets aan doen’. 
 
Hoorde hij een van de begeleiders zeggen 
 
Daarmee moest hij het doen, die zaterdagmiddag 
 
Der Hänsel 
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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
. 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15% korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Telf. 0499-573468 
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Ronde 6 Spelregelwedstrijd 2014-1015 Arbitraal 
 
Vraag 1 
De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het 
speelveld zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen 
was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen? 
A. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal nabij de zijlijn. 
B. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een 
indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 
C. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 
D. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe 
vrije schop wegens het slaan, op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken. 
 
Vraag 2 
Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te 
passeren en gaat recht op het doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel 
uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied opzettelijk en op 
onreglementaire wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?  
A. Een strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart 
voor de doelverdediger.  
B. Een strafschop en het wegzenden van de doelverdediger door het tonen 
van de rode kaart.  
C. Een strafschop en een vermaning voor de doelverdediger.  
D. Een strafschop. 
 
Vraag 3 
Een speler neemt een strafschop en schiet de bal tegen de doelpaal, maar 
als gevolg hiervan barst de bal, die zich op dat moment bevindt binnen het 
doelgebied.  
Wat beslist de scheidsrechter? 
A. Strafschop laten overnemen. 
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B. De wedstrijd onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal op 
die lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel op 
de plek die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de bal barstte. 
C. De wedstrijd onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal op 
de strafschopstip. 
D. De wedstrijd onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal op 
de plek waar de bal lek ging. 
 
Vraag 4 
Tijdens een oponthoud in de eerste helft geeft de trainer aan dat hij wil 
wisselen. De betrokken speler wil echter het speelveld niet verlaten. Wat 
zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? 
A. Hij draagt de betrokken speler op het speelveld te verlaten om zich te 
laten wisselen. 
B. Hij geeft de betrokken aanvoerder opdracht om de wissel uit te voeren. 
C. Hij laat niet wisselen en gaat verder met de wedstrijd. 
D. Hij toont de betrokken speler een rode kaart wegens onbehoorlijk 
gedrag en laat geen wisselspeler toe. 
 
Vraag 5 
Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter 
om en ziet dat in het strafschopgebied van partij A een verdediger een 
aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter?  
A. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode 
kaart en hervat het spel met een strafschop tegen A.  
B. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode 
kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de 
verdediger de aanvaller sloeg.  
C. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode 
kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de 
bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.  
D. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode 
kaart en hervat het spel met een directe vrije schop tegen partij A op de 
plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 
Ronde 5 Spelregelwedstrijd 2014-2015 Arbitraal 
 
. 
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De antwoorden zoals gebruikelijk insturen naar: 
 
 spelregels@covseindhoven.nl 
 
Veel succes de spelregelcommissie. 
 
Antwoorden ronde 4 spelregels 
1 A 2 D 3 A 4 C 5 C 
We merkten dat er bij vraag 2 de meeste fouten werden gemaakt. Bij 
vraag 2 komt een trainer het speelveld in en bemoeit zich met de leiding. 
Wanneer een trainer in het veld komt, moet hij worden weggezonden. In 
het amateurvoetbal wordt dit gedaan door het tonen van een rode kaart. Na 
het tonen van de rode kaart moet de trainer achter de omheining 
plaatsnemen. 
 
 

 

 

 

 

  
ACTIVITEITENAGENDA  
   Seizoen 2014-2015 (locatie De Stip tenzij anders 

aangegeven) 
   2015 
    
 23-04 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 08-05 20.00 Kaarten 
 28-05 13.30 Seniorenbijeenkomst COVS Eindhoven 
 05-06 20.00 Kaarten 
 12-06 20.00 Jaarlijkse feestavond COVS Eindhoven 
 13-06 10.00 Landelijke veldvoetbaltoernooi COVS Nederland. 

Organisatie: Groep Gorinchem (Zuid 1) 
 
Trainingsfaciliteiten 
Elke dinsdagavond: aanvang van de training om 19.15 uur tot 20.45 uur. 
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Vers gras tussen de regels (2) 
 
Tegenwoordig is het bijna geen bijzonderheid meer als iemand de honderd 
haalt. Maar zou de redactie van Hard gras in de beginjaren van dit 
‘voetbaltijdschrift voor lezers’ ooit hebben gedacht dat ze deze mijlpaal 
zou bereiken? De centennialuitgave is inmiddels verschenen en hoe: het 
boekwerkje is in een nieuw jasje gestoken. Ander papier, meer kleur, meer 
foto’s, wat speelser. Wat blijft, is de kwaliteit en de verscheidenheid van 
de verhalen. Uitgeverij Ambo/Anthos heeft met de samenstellers Mathijs 
van Nieuwkerk, Henk Spaan (de twee samenstellers van het eerste uur) en 
Hugo Borst een supertrio in huis gehaald. 
 
Het zou de mannen achter Hard gras gesierd hebben als ze eens - of wat 
meer - aandacht zouden besteden aan ‘de scheidsrechter’. Wij arbiters zijn 
toch spraakmakend genoeg? Hoe vaak wordt er niet over ons geluld bij de 
koffie- of soepautomaat? Waar blijven dan die geschreven verhalen? In de 
jubileumuitgave zijn de verwijzingen naar ons vak/onze hobby op de 
vingers van één hand te tellen. Onder meer in het gedicht ‘Johan 
Fukken/Tja’: 
 
‘We liepen consequent achter 
De feiten aan en deden 
Gedisciplineerd een stapje 
Te laat zodat in de ruimte 
Op de vleugels de tegenstander 
Uit de dekking liep en wij 
In de muur met de punt naar  
Achteren om de spitsen te sparen 
Over de middenstip heersten 
Jammer dat de scheids steeds 
In de buitenspelval trapte terwijl 
Iedereen toch kon zien dat 
Geen enkele speler echt actief 
Aan het spel deelnam’ 
 
In een andere, prozaïsche bijdrage worden de eindronden van het 
wereldkampioenschap voetbal in 2002 aangestipt. 
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 ‘Toen Italië benadeeld werd door de scheidsrechter’, zo lezen we in een 
voorpublicatie van ‘Uit en thuis’, een boek van Karl Ove Knausgard en 
Fredrik Ekeland. Ik kijk er naar uit, omdat het op de markt wordt gebracht 
door de gerenommeerde uitgeverij De Geus in Breda én omdat 
Knausgard, net als ik, fan was van het oude Liverpool met onder anderen 
Alan Hansen, Ian Rush en Graeme Souness. Mogelijk wordt in het boek 
uitgelegd welke referee Italië wat heeft misdaan. Voor degenen die niet 
kunnen wachten totdat ‘Uit en thuis’ uitkomt: de Azurri zat het op zijn 
zachtst gezegd niet mee. Tot vijf keer toe werd tijdens het evenement in 
Zuid-Korea een reglementair Italiaans doelpunt afgekeurd en in de 
wedstrijd tegen het gastland maakte arbiter Byron Moreno het bontst van 
allemaal. Later zou diezelfde Moreno in opspraak komen door vermeende 
drugssmokkel. 
 
In ‘Lezerspost’, één van de onverslijtbare rubrieken in Hard gras, wordt 
een verhaal afgedrukt van ene Rob Frank. Hij haalt herinneringen op aan 2 
september 1985, de dag dat Abe Lenstra overleed en hoeveel verdriet hem 
dat nieuws deed. Teleurgesteld raakt hij in de KNVB, die een herdenking 
van één van Nederlands beste voetballers ooit niet opportuun vindt. De 
toenmalige speler van Brabantia 12 neemt het heft in handen en weet met 
de tegenstander – Best Vooruit 9 – én de ref van dienst toch een eerbetoon 
aan ‘Us Abe’ af te spreken. Frank: “Daar staan we (…). Het is waterkoud, 
er staat een harde schrale wind en het hagelt. Maar als de scheids op zijn 
fluit blaast beweegt er een minuut niets op het veld. Met gebogen hoofd is 
eenieder van ons bij Abe, de kou wordt niet gevoeld.” 
 
Met dank aan de arbiter die dag dus. En dat mag ook wel eens gezegd 
worden. Raymond Cuijpers neemt het eveneens op voor onze professie. 
De oud-voetballer van Roda JC, die zich heeft ontwikkeld tot een 
originele kunstenaar (http://kick.home.xs4all.nl/rrjc.html): “Het eerste wat 
opvalt als je gestopt bent met voetballen en je gaat weer eens naar een 
wedstrijd kijken, weet ik nu, is het schelden tegen de scheidsrechter – je 
ziet dan pas hoe zinloos het eigenlijk is.” Nu hoor je het van een ander.  
Hard gras                   Voetbaltijdschrift voor lezers 
Uitgeverij: Ambo/Anthos ISBN: 978-90-263-3047-6 
Diverse auteurs          Prijs: 8,95 euro 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 

 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
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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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

www.autosmolders.nl  
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COVS-EINDHOVEN e.o. 
Bankrekening : NL36 INGB 0001 1373 76. 

 t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven e.o  
Kamer v. Kooph. : nr. V 236533 te Eindhoven 
Clubhuis "de STIP" : Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 

HV Eindhoven: 
Tel 040-202 69 32 of 040-242 28 87 

Correspondentie-
adres, incl "de STIP" 

: Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop  
:  

Emailadres   info@covseindhoven.nl  
Website COVS Ehv  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  
Bestuursleden : Alex van den Boomen 06 – 229 91 443 
  Anton Bogers 040- 242 28 87 
 : Jack de Kroon 06 - 537 74 404 
    
COMMISSIES         (BA = bestuursafgevaardigde.) 
Begeleiding Peter Houdijk, Johan Suurd,  Anton Bogers BA 
Sport & Training Hans Moonen, Dirk Hazelhof,Jack de Kroon, Alex 

van den Boomen BA  
Spelregels Alex van de Boomen, Lennart Geertsen  en Pieter 

Elbersen BA 
Redactie en 
Website 

Dirk Hazelhof (040-2862697), Hans Haine, Anton 
Bogers, Jeroen Quinten, Henk van Bekkum (BA) 

Redactie-adres Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ Eindhoven 
Ontspanning Mw. Henny Dassen, Mw. Corrie van der Waarden, 

Rob Hutjens,Johan Suurd (BA) , 
Commerciële 
Commissie 

Henk van Bekkum,Jack de Kroon, André Werrelman 
Johan Suurd (BA) 

Kantinecommissie Anton Bogers, Peter Houdijk,Johan Suurd , Jeroen 
Quinten(BA)  

KNVB-mentor Ad Verhoeks, (040 - 241 76 37)  
Tuchtrechtzaken Johan Suurd 
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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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