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                        Hoe nu verder? 
 
      Voor wat betreft de opvolging van de hoofdredacteur hoeven we 
      ons geen zorgen te maken. Hans Jansen gaat dit klaar spelen. 
      Wel een raar gevoel als je weet dat dit het voorlaatste clubblad 
      is. Ik zal geen comeback maken zoals menigeen die dan de  
      aandacht niet kunnen missen. Zoals al eerder door mij is gezegd 
      schrijven zal ik blijven doen. Het is leuk en het blijft leuk je 
      visie op papier te zetten. Te vaak wordt er gezwegen of de andere 
      kant op gekeken bij misstanden. Hierdoor ontstaat steeds weer 
      een verdere verruwing van de omgang met elkaar. Een beslissing 
      wordt tegenwoordig standaard aangevochten op het veld. De  
      scheidsrechter moet zeer sociaal vaardig zijn om overeind te 
      blijven tussen al die mannetjesputters die behalve voetballen 
      ook drama in hun pakket hebben. Hoe zou het zijn als een scheids- 
      rechter bij ieder commentaar gewoon geel trekt. Dit gaat ook mij 
      te ver. Echter de regel dat alleen de aanvoerder het recht heeft 
      maximaal twee keer te protesteren. Dat protest zou je kunnen 
      behandelen met beide aanvoerders zodat er ook communicatie 
      blijft. Vaak als de sfeer slechter wordt is er geen communicatie  
      meer en treedt de scheidsrechter op als politieagent. 
      Ook dan zou de scheidsrechter de aanvoerders bij elkaar kunnen 
       roepen en hen aanspreken op hun verantwoording. Vaak  
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wordt het bijeenroepen van de aanvoerders gezien als gezichtverlies. 
Echter deze mening is gebaseerd op de angst om je kwetsbaar op te 
stellen. Als iemand meent hiervan misbruik te moeten maken kun je hem 
hierop toch aanspreken? 
Als nu een ander dan de aanvoerder meent commentaar te leveren in 
woord of gebaar dan is het direct geel zonder uitzondering. Beheersing is 
een eigenschap welke ieder mens dient te hebben en is onderdeel van de 
menselijke eigenschappen die samen de omgang met elkaar bepalen.  
Al veel te lang accepteren de scheidsrechters teveel commentaar met de 
reden dat dit bij de veranderende maatschappij hoort. Of spreken we 
elkaar gewoon niet aan op ongewenst gedrag en ontlopen het elkaar 
aanspreken? Een andere veel toegepaste methode is het door middel van 
het stellen van nieuwe regels problemen ongewenst gedrag op te lossen. 
Het werkt gewoon niet. Eigenlijk volkomen overbodig als je de regels 
stelt en bijvoorbeeld gelijk aan het rugby laat zien wat wel en wat niet 
mag en dit handhaaft. 
Echter zie ik dit nog niet zo snel gebeuren want is toch nog steeds 
business as usual om maatregelen te treffen waar iedereen last van heeft 
dan degene aan te pakken die steeds weer voor overlast zorgen. 
 
En ander zorgpunt is de steeds verder voortschrijdende corruptie bij de 
FIFA. Wanneer komt een einde aan het bewind van het kopen van het 
voorzitterschap ter meerdere eer en glorie van een aandachtzieke oude 
man. Moet hij perse een staatsbegrafenis bij de FIFA krijgen? Moet hij 
begraven worden met alle landen vertegenwoordigd die hij heeft gekocht? 
Misschien kan hij dan tegen Petrus zeggen dat hij de voetbalcompetitie in 
de hemel mag leiden op basis van zijn status op de planeet aarde. 
Zorgelijk is het juiste woord vooral ook omdat de bonden niet durven op 
te treden tegen deze omkoperij. Gewoon zeggen stoppen of anders geen 
WK meer, dan is het snel over. 
Helaas ook weer een utopie. Ik heb me in ieder geval voorgenomen dat als 
Blatter aanblijft ik geen enkele wedstrijd voor het WK zal kijken. Fan of 
geen fan alleen door te laten zien dat je het oneens bent, kun je 
verandering afdwingen. 
 
Dirk Hazelhof 
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 
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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 
Het blad de scheidsrechter en de afdracht aan de landelijke COVS! 
Met ingang van dit jaar verschijnt regelmatig het landelijk blad de 
scheidsrechter welke digitaal is geworden. Ja, waarom kost het nog zo 
ontzettend veel het blad de Scheidsrechter, niet dat ik ontevreden ben op 
de manier hoe het nu gaat en de snelheid waarmee VCN het laatste nieuws 
brengt. Mocht je trouwens het blad nog niet digitaal krijgen via de mail 
laat het ons weten. 
Ligt het nu aan de verenigingen dat nog steeds niet de scheidsrechter bij 
de leden komt of heeft men het nog steeds de emailadressen niet goed 
staan bij VCN. Ik heb het blad intussen als voorzitter al 3x niet gekregen 
en krijg hem steeds via onze penningmeester. VCN zorg dat je de boel op 
orde krijgt. Ook hoor ik meer leden over dit probleem. En dat terwijl de 
verenigingen het al een paar keer hebben doorgegeven aan VCN. Waar 
ligt dit aan en hoe kun je dit oplossen. 
Ja, de digitalisering van het landelijk scheidsrechterblad ziet er goed en 
verzorgd uit, en geeft VCN een besparing van € 10, - maar de afdracht is 
van de leden naar VCN is en blijft dit jaar € 20, - en dat terwijl het in 2015 
€ 10, - per jaar per lid bespaart. Van deze besparingen wil VCN € 5, - per 
jaar per lid onder zich wil houden. Voor de leden uit Zuid1 komt dat neer 
op €7500,- wat VCN achter houdt. Terwijl daar momenteel niets 
tegenover staat. Zelfs deze harde toezegging van de secretaris gaat 
waarschijnlijk in 2015 nog niet plaats vinden, er zijn wel geruchten doch 
wat is waar? Wat krijgen wij als leden eigenlijk terug van VCN van onze 
afdracht.  
 
Samenwerking KNVB en COVS 
KNVB en COVS, waarom praat men niet meer over de toekomst en 
innovatie in de voetbalsport. Er zijn districten waar scheidsrechters alleen 
damesvoetbal fluiten omdat de Scheidsrechter die hier voor kiest veel 
plezier geeft in hun hobby omdat hun ook nog genoegdoening geeft omdat 
de senioren menen dat ze het soms altijd beter weten. Nu zie je dat Zuid 1 
het anders gaat invullen en dat dit leden en scheidsrechters gaat kosten 
omdat deze mensen bewust hebben gekozen om geen senioren meer te 
fluiten. Maar wie weet zijn er ook andere districten waar dit gebeurt.  
Natuurlijk juich ik innovatie toe, maar kijk wel hoe je deze 
scheidsrechters gezamenlijk kunt behouden en dat je ze niet kwijt raakt. 
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Als ik naar COVS Eindhoven kijk dan zou dat ons 3 leden kunnen gaan 
kosten, en dat zou jammer zijn en wie weet hoeveel landelijk? Waarom 
denk je dan, want dit zijn ook scheidsrechters die hun hobby met plezier 
uitoefenen. Gelukkig pakt Zuid 1 dit op. 
Waarom gaat COVS niet met KNVB bijv. onderhandelen over 
scheidsrechterskleding bij de amateurs zodat ze het goedkoper als waar 
dan ook in een winkel ingekocht kan worden. Ook de KNVB heeft hier 
dan voordeel bij en maakt meer omzet, en je krijgt meer uniforme kleding 
te zien op de velden. Dus heeft het een win win situatie in het 
commerciële vlak, maar ook in de presentatie en uitstraling van de 
scheidsrechter! 
Voorzitter Johan Suurd 
 
Enquete trainingsfaciliteiten COVS Eindhoven e.o. 
In het najaar van 2014 is er een enquête geweest over de training en 
kantine faciliteiten, hieronder willen we jullie wat uitkomsten geven met 
eventuele genomen beslissingen en acties. 
Mochten er naar aan leiding van deze uitslag vragen en/of opmerkingen 
zijn dan horen we dat als bestuur natuurlijk graag. 
Als eerste komt er uit de enquête vooral dat de meesten mensen komen 
trainen voor het verbeteren van de conditie, contact met collega’s en het 
uitwisselen van kennis. De sfeer en de kwaliteit van de training wordt als 
zeer positief ervaren. 
Ook hebben we gevraagd of de dinsdag de beste trainingsavond is, hier 
kiest ongeveer de helft voor donderdag, er zijn ook veel leden die ervoor 
kiezen om 2 avonden per week te komen trainen. De favoriete begintijd is 
voor de meeste tussen 19.30 en 20.00 uur.  
Conclusie: Als bestuur in overleg met de trainer is besloten om alleen de 
dinsdagavond te handhaven als trainingsavond dit i.v.m. de kosten als we 
de donderdag ook moeten gaan huren (veld en kleedruimte). De 
aanvangstijd blijft 19.30 waarbij er vanaf 19.15 tijd is voor de warming 
up. 
 
Dan nu over de inhoud van de trainingen, iedereen is uitermate positief 
over onze trainer Hans Moonen, de lengte van de training mag iets langer 
zijn volgens sommige. Een paar opmerking om de training te verbeteren 
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waren, persoonlijk iets meer uit de training halen, iets meer 
herstelmomenten, soms oefeningen te snel achter elkaar. 
Conclusie: In overleg met Hans en het bestuur zijn er al wat acties 
uitgezet om de training nog aantrekkelijker te maken. * De warming up 
kan om 19.15 gestart worden zodat de “echte” training om 19.30 kan 
aanvangen Hans probeert dezelfde oefening op 2 sterktes aan te bieden, 
hiervoor heeft Hans aan het bestuur gevraagd een 2e trainer erbij te 
zoeken om dit te kunnen begeleiden. Op dit moment is Hans in gesprek 
met een kandidaat of we dit vanaf volgend seizoen kunnen gaan invullen. 
 
Verder is er vanuit de trainersstaf het idee gekomen of vaker in het 
seizoen wat testen in te gaan voeren, zoals coopertest, shuttle run, FIFA 
test etc. Dit wordt verder uitgewerkt en daar zult u volgend seizoen het 
een en ander van gaan merken. 
Een algemene conclusie over de kleedaccommodatie is positief, als de 
sporthal gesloten is kunnen we tegenwoordig uitwijken naar de 
Hogeschool en mochten die niet beschikbaar zijn dan hebben we de 
kleedruimte nog van onze buren vv RPC. 
 
Thema bijeen komsten voor de leden: 
Ook daar is naar geluisterd en hierin gaan we geleidelijk aan invulling 
aangeven afgelopen April hebben wij de 1e avond al gerealiseerd wat 
betreft spelregels en op 28 augustus willen we dit weer doen als 
seizoensopening maar dan een volledige avond waarin vele zaken aan bod 
komen. Deze seizoensopening willen we als er genoeg belangstelling voor 
is jaarlijks blijven houden. Tevens willen jaarlijks het technisch weekend 
blijven organiseren maar ook daar rekenen we op dat  er voldoende 
belangstelling moet blijven.  
 
Verder zijn er in de enquête nog wat vragen gesteld over de Stip, hierin 
geeft iedereen aan tevreden te zijn met onze accommodatie en ook wat er 
in de verkoop is wordt als voldoende ervaren. 
Namens de trainingscommissie en bestuur iedereen bedankt voor het 
invullen. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat 
natuurlijk graag. 
Alex van den Boomen BA Sportcommissie 
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Diverse mededelingen 
 
Nieuw Mailadres Redactie Arbitraal 
Hoi vanaf dit nummer kunt u uw artikelen mailen naar ons nieuwe 
mailadres: 
 
redactie@covseindhoven.nl 
 
groetjes Dirk en Hans 
 
Spelregelwedstrijd Arbitraal Seizoen 2014-2015 
Antwoorden en uitleg ronde 5 
 
Bij deze de antwoorden van ronde 5: 
1 C 
2 A 
3 B 
4 C 
5 C 
 
De vraag die het meeste fout werd beantwoord is vraag 5, deze was als 
volgt: Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?  Het juist 
antwoord moest zijn C, dat scheidsrechter mag hij alleen doen als het spel 
nog niet is hervat en er niet voor het einde wedstrijd gefloten is. Het zat 
hem hier in het verschil met antwoord B, bij antwoord B stond dat de 
scheidsrechters ook niet meer terug mocht komen op zijn beslissing in de 
rust. Maar in feite kan dit wel, stel er gebeurt iets tijdens het rustsignaal, 
mag de scheidsrechter het advies van zijn assistent overnemen. Dus kan 
de scheidsrechter in de rust nog terugkomen op zijn beslissing. Dit gebeurt 
in praktijk zelden, maar dit kan wel voorkomen. 
 
De spelregelcommissie 
 
 
 
 
 

COVS Eindhoven



 9 

Mededelingen VCN: 
Ontwikkelingen met betrekking tot rapportage-systeem 
In het overleg van KNVB en COVS van 26 maart j.l. is door de KNVB 
aangegeven dat men druk doende is met het rapportagesysteem. De COVS 
zal betrokken worden bij een evaluatiesessie, rapporteurs worden volgend 
seizoen weer zichtbaar bij de aanstellingen, en de opleiding voor de 
rapporteurs wordt aangepast (meer praktijkgericht, motivatie wordt vooraf 
getoetst in intakegesprek). Besloten is dat er geen onderzoek naar de 
totstandkoming van de ranglijsten zal volgen, de eerste prioriteit ligt bij 
het verbeteren van de kwaliteit van de rapportage zelf. 
 
Rol COVS bij BOS cursussen 
Door de KNVB is in het overleg van KNVB en COVS mede gedeeld dat 
er geen tijd meer is tijdens de BOS-cursus voor een korte introductie van 
de COVS. Het VCN betreurt de opstelling van de KNVB in deze situatie 
zeer, omdat we van mening zijn dat de COVS een duidelijke meerwaarde 
heeft voor (beginnende) scheidsrechters. Dit is ook in het belang van de 
KNVB: Scheidsrechters aangesloten bij de COVS blijven langer fluiten en 
hebben meer contacten met andere scheidsrechters, wat de kwaliteit ten 
goede komt. Het VCN heeft inmiddels aan de KNVB laten weten van 
mening te zijn dat partners op arbitragegebied ruimte voor elkaar horen te 
creëren. Het voorstel van het VCN is dan ook dat de COVS 'gewoon'  de 
kans krijgt om zich te presenteren tijdens de BOS-cursus. Deze presentatie 
duurt maximaal 10 minuten en de COVS zal zorgen voor een kwalitatief 
volwaardige inhoud die uniform is voor het hele land. Gewacht wordt op 
een reactie vanuit de KNVB. 
 
Vers gras 
Ik vergelijk het wel eens met 1 april, de dag bij uitstek om grappen uit te 
halen. Lintjesdag is ook zo’n gelegenheid om mensen voor de gek te 
houden. Of beter: om ze om de tuin te leiden. Maar dan wel met een goede 
reden. Om ze letterlijk en figuurlijk te kunnen onderscheiden. Ad Bierens, 
ons collegalid, kan er sinds dit jaar over meepraten. Burgemeester Rob 
van Gijzel benoemde de Eindhovenaar op 24 april tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
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Het was op een vrijdag, normaal gesproken de dag waarop Ad (72) de 
museumwinkel runt van het DAF Museum in Eindhoven. De dag tevoren 
was hem gevraagd een uurtje eerder te beginnen. Omdat er nog wat 
ingeslagen moest worden voor die winkel. Ja, ja. Het klonk Ad 
desondanks best plausibel in de oren.  
Geen enkele reden om aan iets anders te denken, laat staan rekening te 
houden met een lintje. “We moesten eerst nog wel langs het stadhuis. 
Voor een brief in verband met een vergunning voor de verbouwing van 
het museum, vertelt Ad. Hij weet inmiddels beter, maar zelfs het feit dat 
hij in een Dafje werd vervoerd, deed bij hem geen belletje rinkelen. 
 
Ad kreeg pas argwaan toen hij zijn zoon zag staan met een net pak en 
onze Christ van de Donk, die ook in het complot zat en al weken op de 
hoogte was van het koninklijke feestje. Ad en Christ rijden al jaren met 
elkaar naar Apeldoorn om daar vergaderingen bij te wonen. Ad: Zou er 
dan iemand van de COVS gehuldigd worden, dacht ik nog. Uiteindelijk 
draaide het om mij. Dat had ik echt niet verwacht. Nou ja, misschien in 
mijn achterhoofd. Ik was dan ook best gespannen, aldus het feestvarken. 
 
Van Gijzel roemde vooral zijn verdiensten als scheidsrechter. Ads 
arbitrale loopbaan begon vijftig jaar geleden. Bij de jeugd, vertelt hij. 
Zonder een noemenswaardige cursus. Ik kreeg van Piet van Daal drie 
vragen voorgelegd, wist die goed te beantwoorden en had mijn diploma te 
pakken. Helaas heb ik door een knieblessure slechts een jaar of dertien op 
het veld gefloten. Eén van de wedstrijden die me altijd zijn bijgebleven 
was die tussen de A-teams van Valkenswaard en De Valk. Inderdaad, een 
duel dat in de regio wel aansprak. In de zaal heb ik het als scheidsrechter 
langer volgehouden. Als bestuurslid en begeleider van scheidsrechters ben 
ik verder in diverse organisaties binnen de KNVB en de COVS nog langer 
actief geweest. Tot voor kort. Hij nam namelijk onlangs afscheid. 
 
Uit de verantwoording van Van Gijzel: In de periode 2002-2010 
notuleerde de heer Bierens de vergaderingen van het Verenigingsbestuur 
in Apeldoorn, de jaarlijkse algemene ledenvergadering en ad-
hocbijeenkomsten van COVS Nederland. Ad was in de periode 1998-2006 
lid van het districtsbestuur COVS Zuid 1 en vanaf 2006 tot dit jaar was hij 
er secretaris van.  
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Hij maakte de notulen, jaarverslagen, voerde de correspondentie en 
overlegde met verenigingen en het districtsbestuur van de KNVB.’ 
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Ad heeft zijn sociale inslag niet van een vreemde. Zijn vader werd veertig 
jaar geleden al Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn tomeloze 
inzet voor Dosko 32, de club in hun toenmalige woonplaats Duizel. Ad 
junior: "Ik was toen niet bij die uitreiking, kon geen vrij krijgen vanwege 
mijn militaire dienst." Bierens senior was ook betrokken bij de oprichting 
van een aantal verenigingen in hun dorp. Het besluit om te gaan fluiten 
nam Ad eigenhandig. Mijn vader zorgde er wel altijd voor dat 
scheidsrechters die voor wedstrijden van onze club waren aangesteld, 
goed ontvangen en begeleid werden. Waarom ik dan ben gaan fluiten? Net 
als nu was er toen een tekort aan arbiters in het jeugdvoetbal en ik wilde 
best voor de KNVB wedstrijden gaan leiden. Daarbij bleef ik zelf ook nog 
jarenlang voetballen voor Dosko. Ik kom er nog steeds graag. En dan 
verbaas ik me steeds weer hoe vaak er gemopperd wordt over onze 
collegae. Er mag best meer respect zijn voor de scheidsrechter, voor wie 
het soms ontiegelijk moeilijk wordt gemaakt. Ik heb dan ook bewondering 
voor jongens of mannen die scheids willen 
worden.” 
 
Het heeft Koning Willem Alexander dus 
behaagd om Ads betekenis voor het voetbal 
te belonen. Maar namens Zijne Majesteit 
roemde Van Gijzel ook het feit dat Ad 
sinds zijn pensionering in 2004 als 
vrijwilliger is verbonden aan het DAF 
Museum. Veertien uren per week houdt de 
voormalige garagemedewerker zich in het 
historische pand aan de Tongelresestraat bezig met de administratie, het 
beheer van de voorraad en dus het runnen van de museumwinkel. Behalve 
die ene vrijdag in april. 
 
Der Hänsel 
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Vernieuwde opleidingsstructuur arbitrage  
Iedere wedstrijd passende arbitrage, dat is waar de KNVB naar streeft. 
Om dit te kunnen realiseren heeft de KNVB zijn opleidingenaanbod vanaf 
volgend seizoen vernieuwd; een verkorte BOS-opleiding en de introductie 
van de opleiding SO III. Sebastiaan Kleijburg, beleidsmedewerker 
scheidsrechterszaken, legt uit. 
 
Wat gaat er veranderen?  
Scheidsrechters die 11 tegen 11-wedstrijden willen fluiten, kunnen 
deelnemen aan een vernieuwde BOS-opleiding. Deze vernieuwde 
opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin de focus ligt op 
‘verkopen’ van beslissingen, toepassen van de spelregels en volgen en 
positie kiezen. De opleiding is vooral gericht op het fluiten van 11 tegen 
11-wedstrijden bij C-pupillen en D-junioren. Scheidsrechters die de 
opleiding met zeer goed gevolg afleggen, krijgen een positieve 
beoordeling van hun docent. Met deze positieve boordeling kunnen 
scheidsrechters die de ambitie hebben om KNVB-scheidsrechter te 
worden, verder leren. De opleiding SO III is hiervoor geïntroduceerd.  
 
Wat is het verschil met de oude BOS-opleiding?  
Voorheen werd niet gekeken naar de ambities van de cursisten. Zo werd 
slechts 20 % van de cursisten KNVB –scheidsrechter. De meeste cursisten 
deden de opleiding om dienstbaar te kunnen zijn aan de eigen vereniging. 
Dat juichen we als KNVB toe en om beter op deze behoefte in te spelen, 
hebben we de duur van de vernieuwde BOS, op verzoek van verenigingen, 
van zeven naar vier bijeenkomsten verkort.  
 
Waar komt de focus te liggen bij de SO III?  
Bij de SO III staat veel meer centraal wat het betekent om KNVB-official 
te zijn. Want je komt niet meer bij je eigen club met dezelfde bekende 
gezichten, maar je gaat op bezoek bij een club. Daarom is het belangrijk 
dat je je gedraagt als vertegenwoordiger van de KNVB. 
 
Daarnaast krijg je als KNVB-scheidsrechter te maken met prestatief 
voetbal. Daarom staan onderwerpen als gedrag, houding en 
persoonlijkheid centraal tijdens de cursus, naast het technische aspect van 
het fluiten.  
COVS Eindhoven
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De SO III zal, net als de vernieuwde BOS, uit vier bijeenkomsten bestaan. 
De praktijkervaring speelt hier een grote rol; we streven naar acht 
praktijkmomenten met een praktijkbegeleider. In de oude BOS-opleiding 
waren dit er drie. Aan de hand van deze praktijkervaring wordt gekeken 
op welk niveau de scheidsrechter kan instromen bij de KNVB. Dit 
betekent ook dat de startgroep komt te vervallen  
Ook betekent dit dat de rol van de praktijkbegeleiders veel groter zal 
worden. Doordat zij meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
scheidsrechter kunnen zijn ook beter terugkoppelen aan de docenten waar 
de aandachtsgebieden liggen.  
 
Wat gaat er komende tijd gebeuren?  
De eerste SO III-opleidingen gaan in april van start in de districten Oost 
en West I, waar ook de pilot voor de vernieuwde BOS gedraaid heeft. 
Vanaf volgend seizoen, seizoen 2015/2016, zal de opleiding ook in de 
overige districten starten. 
 
Vies straatje (reactie op stukje Jur Wijsman) 
Ik sta niet bepaald bekend als een adept (persoon die inspirerende ideeën 
van anderen steunt, aanvulling redactie) van de stukjes die Jur Wijsman 
schrijft in Arbitraal. 
Nu slaat hij echter de plank behoorlijk mis. 
In het begin van het betoog (Arbitraal 3 Vies straatje) gaat het in ieder 
geval nog over de praktijken van de KNVB en Van Praag. Dit begreep ik 
nog, even los van het feit of ik het er wel of niet mee eens ben. 
 
Daarna gaat Jur in de laatste alinea behoorlijk de bocht uit, aangezien hij 
het nodig vindt om de club PSV blijkbaar een andere benaming te moeten 
geven. Een benaming die duidelijk een minderwaardige toon en betekenis 
heeft. Jur geeft ook nog aan dat deze benaming gebezigd wordt door een 
bestuurslid van onze zustervereniging SV Helmond. Uiteindelijk gebruikt 
hij deze opmerking verderop in zijn betoog nogmaals, waardoor in ieder 
geval de indruk ontstaat dat hij zelf achter deze opmerking staat. Waarom 
hier dan een andere persoon in eerste instantie voor laten opdraaien? 
Dit soort opmerkingen, neigend naar een belediging, horen beslist niet 
thuis in een clubblad van de COVS Eindhoven (hometown van PSV) en ik 
begrijp dan ook niet dat dit stukje in deze context geplaatst is.  

COVS Eindhoven
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Hier had de hoofdredacteur in moeten grijpen en het stukje niet op deze 
wijze moeten plaatsen.  
 
De bedoeling van het stukje van Jur had ook in een andere context 
geschreven en geplaatst kunnen worden zonder dat daarbij zijn bedoeling 
verloren ging en waarbij de betreffende opmerking niet in het verhaal zou 
zijn opgenomen. Ook de opmerking over “vervalser” Jong FC Twente 
raakt kant noch wal en ook deze opmerking had in deze context niet 
geplaatst mogen worden. Nu doet hij het voorkomen of de clubs schuldig 
zijn aan het feit dat ze hun jeugdige elftallen in de eerste divisie (Jupiler 
League) mogen laten uitkomen (even de financiën loslatend). Dit is een 
onterechte constatering, aangezien hierover door de clubs zelf gestemd is 
en de meerderheid akkoord is gegaan met deze uitbreiding. 
 
Uiteindelijk begrijp ik best dat Jur een fel tegenstander is van de jeugdige 
elftallen van topclubs in de eerste divisie (Jupiler League), maar dit 
betekent niet dat hij de arbitraal als podium hoeft te gebruiken om deze 
clubs met nutteloze opmerkingen te beledigen. Jur, gebruik je energie in 
het vervolg om je club FC Eindhoven aan te moedigen naar een eventuele 
promotie naar de eredivisie. Daar heb je veel meer aan en levert je 
hopelijk meer voldoening op dan dit laatste stukje in arbitraal.  
Ron Ramaekers 
 
Nawoord redactie 
Het is bekend dat Jur een eigen schrijfstijl heeft waar hij bepaalde zaken 
tegen het licht houdt met soms spitsvondige woordvervormingen. 
Eenieder staat het vrij dit leuk of niet leuk te vinden. Schrijven is en blijft 
een vorm van meningsuiting net als Ron nu doet als reactie op het stuk 
van Jur. 
De redactie juicht dit toe en zal geen stukken censureren omdat een 
bepaalde club kritisch wordt belicht. Het gaat tenslotte om een mening. 
Zowel die van Jur als die van Ron is niet zaligmakend want de ene is fan 
van de FC Eindhoven en de ander van PSV en schrijven zij beiden niet 
vanuit het fan zijn? 
Dirk Hazelhof 
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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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In de Schijnwerpers         
 
Naam:  Thijs den Hengst in juni 26 jaar 
Woonplaats: In het mooie Breugel  
Beroep of opleiding: Allround sportinstructeur in een sportschool 
 
Favoriete stad en vakantie land: Ik heb niet een favoriet vakantieland en 
daarom probeer ik elk jaar naar een ander land op vakantie te gaan.  
Favoriete boek, CD of DVD: Een lezer ben ik niet. Tijdens mijn werk zit 
ik continue in de muziek, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de Top40. 
Maar af en toe een muzikaal uitstapje naar bijvoorbeeld ACDC zit er ook 
in. 
Favoriete sportwebsite: Vi.nl 
 
Wat zijn je andere hobby’s: Ik zaalvoetbal nog elke week, waar ik 
regelmatig scheidsrechters van onze vereniging tegen komen. Verder werk 
ik graag in de tuinen. En natuurlijk mijn lieve vriendin Esra.  
 
Scheidsrechter vanaf: Mei 2009 bij de club (vvSBC) en vanaf 2011 
actief als KNVB Scheidsrechter. Wel heb ik de keuze gemaakt om vanaf 
januari 2015 verder te gaan als Assistent. In deze rol voel ik mij prettiger 
en ga je als team een wedstrijd in. 
Wat is je doel als scheidsrechter: Als Assistent Scheidsrechter heb ik als 
doel om mezelf op alle mogelijke vlakken te verbeteren en zo een betere 
assistent te kunnen worden. Het doel op langere termijn is het behalen van 
de Topklasse of eventueel tweede divisie. Hier wil ik alles voor geven en 
hopen dat de juiste personen je ‘oppikken’. 
 
Heb je een voetbalverleden: Jazeker! Na het WK in 1998 ben ik samen 
met vriendjes gaan voetballen in de E6 bij vvSBC. Uiteindelijke bleek ik 
toch niet zo’n toptalent te zijn en ben verder gegaan in de lagere elftallen 
en uiteindelijk in een vriendenteam. Plezier stond bij mij voorop! 
 
Waarom ben je scheidsrechter geworden: Nadat mijn trainer de cursus 
had afgerond, vond hij dat ik wel erg veel commentaar had op onze 
scheidsrechters. Hij vond dat ik maar ook de cursus moest gaan doen. En 
met mijn ‘eigenwijze’ karakter liet ik mij natuurlijk niet kennen. Tijdens 
COVS Eindhoven
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de cursus begon ik er toch wel plezier in te krijgen en zodoende nog altijd 
actief op de velden. 
 
Scheidsrechters loopbaan tot nu toe: Begonnen bij de jeugd van SBC op 
zaterdag omdat ik nog geen eigen auto had. Vanaf 2011 ben ik gestart bij 
de KNVB in de startgroep en na 1 jaar gepromoveerd naar Jeugd groep 3. 
Ook nog een jaartje in het TTAV3 gezeten (wie niet tegenwoordig), maar 
ik kwam er zelf al achter dat ik niet de top zou halen als SR. In oktober 
2014 ben ik de cursus voor Assistent gaan volgen en sinds de winterstop 
ben ik verder gegaan als ASR in het seniorenvoetbal op zaterdag. Op 11 
april heb ik dan ook mijn debuut mogen maken in de Hoofdklasse bij 
vvSpijkenisse – RVVH.  
Heb je een voorbeeld als scheidsrechter: Als scheidsrechter heb ik als 
voorbeeld een combinatie tussen Bas Nijhuis (uitstraling en atletisch) en 
Bjorn Kuipers (het managen van een wedstrijd).  
 
Wedstrijd voorbereiding: Het liefste vertrek ik ruim op tijd richting de 
wedstrijd, zodat ik niet hoef lopen te jagen. Dit zorgt voor een bepaalde 
rust. Zeker omdat het op zaterdag toch regelmatig 1,5 uur reizen is 
richting het Westen. Verder bereid ik me enkele dagen van te voren voor, 
met betrekking tot de ranglijst etc. Uit eigen ervaring toch geleerd dat dit 
belangrijk is…. 
 
Waar train je en hoe vaak en wat voor invulling geef je aan de 
training: Helaas werk ik op dinsdagavond, waardoor ik de training bij de 
COVS moet missen. Hierdoor ben ik op mezelf aangewezen. Toch 
probeer ik 1x per week te trainen in de sportschool op kracht/core. Daarbij 
geef ik elke week minimaal 1x spinning en zaalvoetbal ik op vrijdagavond 
nog. Niet ideaal, maar tot nu toe gaat het prima.  
 
Waar zou je graag willen dat COVS Eindhoven mee aan de slag 
gaat?: Enkele maanden geleden hebben we vanuit vvSBC een avond 
gehouden met betrekking tot spelregels etc. Hier hebben we ondersteuning 
gekregen vanuit de COVS (Johan). Zulke avonden zouden super zijn om 
bij meerdere verenigingen te houden. Zeker de discussies over buitenspel, 
wanneer wel en wanneer niet strafbaar. Hierin zie ik een grotere rol 
weggelegd voor de COVS.  

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) 
 
Herinnert u zich deze nog? Ismael Urzaíz. Martin Drent. Kevin Vink. 
Dick Nanninga. Rob Landsbergen. Danny Koevermans. Pierre van 
Hooijdonk. Allen hebben één kwaliteit gemeen (gehad). Allen zijn de 
voetbalgeschiedenis ingegaan als spelers, die min of meer naam hebben 
gemaakt als pinchhitters. 
 
Van Hooijdonk ook? Maar die was bij clubs als NAC, Feyenoord, Celtic 
en Nottingham Forest toch een geheide basisklant? Klopt inderdaad. Zijn 
reputatie als ijsbreker dankt de spits, net als voormalig Ajacied Klaas-Jan 
Huntelaar, aan zijn rol in het Nederlands elftal waar hij vooral als invaller 
werd gebruikt. Van Hooijdonk was bijvoorbeeld hoogstpersoonlijk 
verantwoordelijk voor de 1-2 zege op Wales in oktober 1996. Hij, de zes 
andere aan het begin van deze recensie genoemde en nog eens vier (ex-
)voetballers worden geröntgenstraald in een boek over een uitstervend ras. 
Dat van de pinchhitter. De man die als de nood het hoogst is, zijn 
trainingspak moet uittrekken om de beslissing te forceren. En de 
vijandelijke verdediging moet laten panikeren. 
 
De twee schrijvers van ‘Oorlog in de zestien’ interviewden negen van de 
tien (edel)jokers, zoals dit soort voetballers in het buitenland wordt 
genoemd. Van Hooijdonk weigerde iedere medewerking. Op zich niet zo 
vreemd. De huidige coach van Jong Feyenoord/Excelsior wil graag zijn 
mening geven, maar alleen als het hem uitkomt. Hij wordt in het boek 
weliswaar geciteerd, maar dat zal wel te maken hebben met het feit dat 
Niels van den Hoven, één van de twee schrijvers, hiervoor rijkelijk kon 
putten uit het archief van het Brabants Dagblad. Hij werkt voor deze 
krant. 
 
Urzaíz, één van de vele miskopen die Ajax de afgelopen decennia deed, 
komt niet aan het woord. Toch zal Lennaert Rooijakkers, de andere 
schrijver, hem eeuwig dankbaar blijven. Het was de op advies van de 
toenmalige Ajax-trainer Martin Jol aangetrokken Spanjaard, die hem op 
het idee bracht een aantal van vergelijkbare busopeners te portretteren in 
een serie human-interestverhalen. Zo is de komst van de bonkige aanvaller 
naar ons land toch ergens goed voor geweest. 
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Spelers als Rob Landsbergen en Danny Koevermans namen, zo lijkt het 
althans, alle tijd om hun ervaringen te delen met het schrijversduo. Zij 
hebben dan ook het nodige meegemaakt in binnen- én buitenland, al 
haalden ze de echte top nooit. Tot hun grote spijt en frustratie - met name 
bij de dit seizoen voor de amateurzesdeklasser FC Brandevoort 
uitkomende zeurpiet Koevermans. 
 
Overigens, pinchhitters die zich als een olifant door een porseleinkast 
bewegen: waar vind je ze tegenwoordig nog? Misschien leent het huidige 
voetbal zich er niet meer voor. Vrij recent hadden onder anderen Melvin 
Platje en Frank Demouge nog succes als supersub. Meestal zijn het ook 
aanvallers, die erin komen om het verschil te maken. Zo probeerde Ajax 
het zeven jaar geleden dus vergeefs met Ismail ‘De Tank’ Urzaíz. Dit 
seizoen moest de door zijn vriend Phillip Cocu afgetroefde 
kampioenenmaker Frank de Boer uit pure wanhoop terugvallen op Mike 
van der Hoorn. De gelegenheidsstormram was toch echt als verdediger 
aan de selectie toegevoegd. Het versterkt de heimwee naar een ouderwetse 
pinchhitter als Joop van Maurik of Dick Nanninga, een man die oorlog 
durft te maken in de zestien. Of beter: durfde. 
 
Oorlog in de zestien 
Pinchhitters in het Nederlandse voetbal 
Lennaert Rooijakkers & Niels van den Hoven 
Uitgeverij: Aerial Media Company 
ISBN: 978-94-026-1616-3 
Prijs: 19,95 euro  
 
Hans Janssen 
 
 
 
 
 
  

COVS Eindhoven



 22 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

               
TEKENEN & SCHILDEREN 

HOPPENBROUWERS 
TEL: 040 – 2444574 

Willemstraat 39 
5611 HC Eindhoven 
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Vrijdag 28 augustus  
Aanvang 19:30 uur  
Locatie: COVS-veld en De Stip  
Aanmelden: info@covseindhoven.nl  
 
Programma  
19.30 uur : Lichte training (afgestemd op wedstrijdweekend)  
20:15 uur : Omkleden - douchen  
20:45 uur : Spelregeltoets  
21:00 uur : Spelregelwijzigingen seizoen 2015 - 2016  
21:15 uur : Thema 1 o.b.v beelden, Thema 2 o.b.v. beelden  
22:15 uur : Bespreken spelregeltoets  
22:30 uur : Afsluiting  
 

Technische Avond 
(Voorbereiding op seizoen 2015-2016) 
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De wedstrijd waar ik was (8). 
 
Op zich zou het een mooie dag moeten worden, want ik mocht als 
waarnemer naar een wedstrijd in de Topklasse. Maar de dag begon al niet 
geweldig. Koud, guur en de buienradar voorspelde ook al niet veel goeds. 
En sikkeneurig als ik al was, moest ik ook nog eens door weer en wind 
naar het station. Om met de trein naar bijna de plek van bestemming te 
reizen, want het laatste deel was met de bus. En oh ja, vanaf de bushalte 
was het dan nog 10 minuten lopen. 
 
Zeiknat als ik al was, dacht ik lekker in de treincoupe achterover te 
kunnen vallen, onder het genot van een kop warme chocomel. Fijn 
onderuit, met de koptelefoon op, luisterend naar de nieuwste trance 
nummers die met hun gebonk-gebonk het kedeng-kedeng van de trein 
zeker zouden kunnen overstemmen. Maar bij het station werd ik al snel en 
ruw uit mijn droom gewekt. Niks geen treinen, er is ergens een storing. 
Dus dan maar met 50 andere, deels ook verregende reizigers in een 
zompige bus. Waar de verwarming hoog stond en het binnen in no time 
naar ‘natte hond’ rook. Hoe dan ook, ik was onderweg. En zelfs nog ruim 
op tijd voor de wedstrijd. 
 
Het nog vrij nieuwe sportcomplex lag er verlaten bij. Niets wees erop dat 
hier over drie kwartier de nummer 1 van de Topklasse een thuiswedstrijd 
zou spelen. Het waaide en begon weer te regenen. Kortom, ik kon mijn 
plezier niet op. Ik verkneukelde me om mijn gejammer, zwolg in 
zelfmedelijden. 
 
De wedstrijd was er nou niet bepaald eentje om over naar huis te 
schrijven. Het spel golfde op en neer maar dan toch vooral richting de 
goal van de machteloze gastheren. Dat het bij rust 0-2 stond, was voor de 
bijna 1.000 aanwezigen dan ook nauwelijks een verrassing. Een gezapig 
potje en na de nauwelijks verdiende theepauze was de thuisclub niet in 
staat de bordjes te verhangen, laat staan uit een ander vaatje te tappen. Een 
bloedeloze 0-2 eindstand leek dan ook in het verschiet. 
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Maar dan is er de 80e minuut. Een speler van de bezoekers maakt een 
kennelijk zeer vervelende opmerking aan het adres van zijn tegenstander. 
Hoewel het redelijk dichtbij is, ik sta er zo’n 20 meter vanaf, hoor ik 
echter niet wat er is gezegd. Maar DAT er iets is gezegd, is duidelijk. Ik 
zie de grimas op het gezicht van de speler die die opmerking te verduren 
krijgt, ik zie de gemene lach op het gezicht van de ander. En ik zie de 
scheidsrechter die daar 3 meter vandaan staat, met zijn gezicht naar beiden 
toe. Die moet toch echt hebben gehoord wat er is gezegd en zeker ook 
moet hebben gezien welke reactie die opmerking teweeg bracht. Maar de 
scheidsrechter laat het gaan en een binnenbrand is uitgebroken. En als die 
eenmaal uitbreekt dan is blussen niet meer mogelijk, dan wordt het een 
uitslaande brand. 
 
Na afloop bedankt iedereen elkaar, er lijkt niets meer aan de hand te zijn. 
Maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Ik zoek de spelersuitgang op, eis 
en krijg toegang van de steward die me (terecht) aanvankelijk niet wil 
laten passeren en stel me enigszins teruggetrokken op. Mijn 6e zintuig 
voor dit soort situaties noopt me daartoe, zo voel ik, en nog geen 20 
seconden later krijg ik helaas gelijk. Ik zie de speler van de thuisclub al 
een ‘opwachtende’ houding aannemen, ik zie de speler van de bezoekers 
met enige minachting op hem afkomen. Wat weer meer olie op het vuur 
is. De in de wedstrijd kennelijk getergde speler loopt op zijn tegenstander 
af en roept: “Jij vuile k#nkerl#er”. Wat hem op een rechtse directe komt te 
staan. Meteen springen anderen ertussen. Zelf kom ik met de schrik vrij. 
Als de kruitdampen zijn opgetrokken, kan ik eindelijk naar huis. Zo waar 
met de trein nu. Om onderweg maar eens goed na te denken over het 
rapport dat ik moet opmaken. De dag eindigt grauw en grijs, zoals die was 
begonnen. En mijn stemming werd er niet bepaald beter op. 
 
Jos Halmans 
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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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Vers gras tussen de regels (2) 
 
Zelfs al heeft tweederde van de redactie een zwak voor Ajax; de nieuwste 
Hard gras kon gewoon niet om het landskampioenschap van PSV heen. 
De omslag – een foto van een even stoer als arrogant voor zich uit 
starende Memphis Depay (who else?) – belooft veel. In nummer 101 van 
dit voetbaltijdschrift voor lezers is de aandacht voor de nieuwe titelhouder 
echter ver te zoeken. Nou ja ver, er worden niet veel woorden aan vuil 
gemaakt. 
 
Hugo Borst en Henk Spaan (twee van de drie pijlers onder Hard gras) 
voeren een pas de deux op met als thema hoe verdiend het kampioenschap 
van ‘040’ wel niet was. En passant komt uiteraard ook Depay langs. Beide 
scribenten hebben wat aan te merken op het gedrag van PSV’s topscorer. 
Spaan houdt zelfs zijn hart vast nu de transfer naar Manchester United is 
doorgegaan. Hij vreest ‘zo’n loopbaan op een glijbaan’. Borst juist niet. 
Volgens hem heeft Depay een vaderfiguur nodig - weet de enige 
Rotterdammer in de verder Amsterdamse redactie als geen ander. ‘Van 
Gaal. En een broer: Van Persie.’ 
 
PSV komt in een andere bijdrage wel ruimschoots aan bod. Als die sneue 
halve-finalist in het Champions-Leaguetoernooi van 2004-’05. De 
Eindhovense ploeg werd op eigen veld verrast door AC Milan. Hoewel 
verrast, van Italianen kun je toch niet winnen? Dat deed PSV die avond in 
mei weliswaar met 3-1, maar het was onvoldoende om de eindstrijd te 
bereiken. Natuurlijk draait het in het verhaal van Thijs de Boer over deze 
pijnlijke uitschakeling onder meer over de vraag of het enige Milanese 
doelpunt Mark van Bommel al dan niet was aan te wrijven. Ik kon er 
persoonlijk niet mee zitten. Ik zat toevallig naast een collega, die wél voor 
PSV is en was, en moest stilletjes glimlachen toen die Gennaro Gattuso 
als een sluipmoordenaar toesloeg. Mijn collega zou overigens niet anders 
hebben gereageerd als Ajax op deze schlemielige manier was 
geëlimineerd. 
 
Een dag later had ik wel medelijden met AZ, die dat seizoen glorieerde 
onder Co Adriaanse. De Alkmaarse ploeg werd nog dramatischer dan PSV 
uit het UEFA-cuptoernooi geknikkerd.  
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Ze speelde ‘Ajax-voetbal – maar dan veel beter dan Ajax – onder een 
coach met een Ajax-trauma’. Zoals bijna altijd een uitstekende analyse 
van Auke Kok. 
 
En wordt in het ‘speeltje’ van Matthijs van Nieuwkerk, Borst en Spaan 
ook over scheidsrechters bericht? Jazeker: in een verhaal over misschien 
wel de meest veelzijdige journalist die Nederland ooit heeft gehad, 
Christiaan Henk ‘Kick’ Geudeker. Erik Brouwers refereert aan de 
laakbare houding van de KNVB tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen 
enkele vorm van protest toen op last van de Duitse bezetter joodse arbiters 
weg werden gestuurd. Maar wel een oproep aan ‘arische’ scheidsrechters 
zich te melden als vervangers zodat – hou je vast – de competitie niet 
stagneert. Raar maar waar. 
 
Tot slot: zijn we niet allemaal groot geworden met toernooivoetbal? Lees 
dan ook eens de voorpublicatie van de eerste roman van Janneke van der 
Horst. De columniste voor Het Parool doet op bijna authentieke, 
dagboekachtige wijze verslag van haar laatste schoolvoetbaltoernooi. 
Aandoenlijk en herkenbaar. 
 
Hard gras, voetbaltijdschrift voor lezers 
Nummer 101 
Diverse auteurs 
Uitgeverij: Ambo/Anthos uitgevers 
ISBN: 978-90-263-3048-3 
Prijs: 8,95 euro 
 
Tekst: Hans Janssen 
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ACTIVITEITENAGENDA  
   Seizoen 2014-2015 (locatie De Stip tenzij anders 

aangegeven) 
   2015 
    
 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) 
    
   Seizoen 2015-2016 
 28-08 19.30 Technische avond als voorbereiding op het nieuwe 

seizoen 2015-2016 
 04-09  Technische dag en Kaartavond 
 05-09  Trainingsdag en spelregelavond 
 15-01 2016 Technisch weekend COVS Eindhoven en COVS 

Valkenswaard 
 
Trainingsfaciliteiten 
Elke dinsdagavond: aanvang van de training om 19.15 uur tot 20.45 uur. 
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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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Eruit 
 
Ze zijn de revelaties van dit voetbalfestijn. Zozeer zelfs dat 
reclamemakers niet geaarzeld hebben om in plaats van hun 
traditionele voetbaliconen, deze perifere 
randverschijnselen in het brandpunt van hun boodschap te 
plaatsen. Geen echte helden meer dus, die achteloos hun 
creditcards op een restauranttafel werpen. En ook geen 
bondscoaches die in hun klamme pyama uit hun 
nachtmerrie ontwaken. Het zijn de voetbalcommentatoren, de 
praatjesmakers van het audiovisuele idioom die het brood uit de mond van 
de professionelen mogen stoten.  
 
Johan Derksen, analyticus van het spel en hoofdredacteur van een 
voetbalblad dat ik nog nooit heb gekocht, is wellicht de bekendste dankzij 
de reclamespot waarin hij de diepzinnige woorden “Hij gaat erin” moet 
uitspreken. Alsof in een reclamespot voor hondenvoer niet meer de 
viervoeter in beeld wordt gebracht maar de parasiterende vlo in zijn vacht. 
De vlo, afstandelijk en emotieloos: “Lekker, het gaat er altijd in.” Hoe 
heeft het zover kunnen komen? Sinds wanneer mag de nar er met de kroon 
van de baas vandoor gaan? De plotselinge vermenigvuldiging van de 
pratende potjes mosterd die ons na de maaltijd worden opgedist, laat een 
nare smaak achter. In de verwoede concurrentiestrijd die ze avond na 
avond met elkaar leveren, zijn ze vooral vreselijk op elkaar gaan lijken. 
Zelfde verveelde uitdrukking en zelfde blik van dooie makreel in de 
oogkassen. Een zichzelf respecterende balletjesanalyticus is blasé bij 
overwinningen en demoniseert erop los bij echecs. Hij moet verbaal 
eentonig overkomen om te bewijzen dat hij met succes afstand van zijn 
emoties heeft genomen en zichzelf heeft gerelativeerd. Maar zijn 
hersendode zinnen zijn primair bedoeld om de vrolijke gemeente in een 
bad vol ijsklontjes te dompelen. Denk vooral niet dat voetbal verbroedert, 
dat je straffeloos de kwalificatie van je nationale ploeg op straat mag 
vieren. Dat je, zoals ik zaterdagavond in mijn buurt zag, straffeloos kunt 
toeteren, lachen en vlaggen. Want dom mannetje, het was weer niet om 
aan te zien. Ga toch liever treuren en haal alvast de knoet voor een 
welverdiende sessie zelfkastijding. Dit is het kwalijke van het effect dat 
deze mondelinge diarree vol bacteriën en nutteloos speeksel op het 
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volksfeest sorteert. Hij gaat er misschien in. Maar die kwakzalvers die ons 
willen doen geloven dat zij de goeroes zijn van een exacte wetenschap 
moeten er zo snel mogelijk uit.  
 
Ruim tien jaar geleden wilde de woordkunstenaar Sylvain Ephimenco, 
columnist van het dagblad Trouw, ze er al uit hebben, maar ze zitten er 
nog steeds in. Vlooien zijn overlevers. Met geen vlooienkam weg te 
strijken. Vlo Derksen ruikt bloed en zuigt bloed uit kutje Robben, toen 
Robben nog geen man was. Tenslotte is Voetbal International meer voor 
mannen. Het lief van Danny Vera, de huisband van het kletsprogramma, 
mag als willige snol handkusjes geven naar de denkbeeldige man op de 
bank. Het programma wil scoren. Het wil in oeverloos gezwam de vrouw 
als praatpop naar de kroon steken. Lijpe Gijp is de brullende lachebek. En 
Hans Kraaij Jr. Hij blijft junior, deze oud-voetballer van FC Eindhoven, 
die schopte en sloeg naar alles wat bewoog. De krassende Kraaij mag de 
rol van hysterisch dom blondje op zich nemen. Dooie makreel Derksen, de 
vis rot aan de kop, werpt zich als de voetbalprofessor op. Hij noemde 
Dnjepr Dnjepropetrovsk tegen Ajax een counterploeg. Een counterploeg 
die ongeveer 15 corners mocht nemen?  
De ongezouten afzeiksnor voor mannen scoort graag over 
scheidsrechtersruggen. De parasitaire vlo kan mijn rug op: ”Eruit.”  
 
Jur Wijsman 
 
De eerste alinea is van de hand van Sylvain Ephimenco.  
 
De aanhef van mijn vorig stukske, verschenen in Arbitraal nummer 3 
2015, getiteld Vies Straatje:  
Hink the time is right for a palace revolution 
There’s just no place for a street fighting man 
was geen quizvraag. De oudere rock and rollers (opa achter zijn rollator) 
onder ons, weten ongetwijfeld, dat dit een song is van The Rolling Stones 
van een van hun weinige vrij goede album Beggars Banquets uit 1968. De 
song heet Street Fighting Man. Van hetzelfde album is de song Sympathy 
for the Devil, wat ten onrechte is uitgelegd als duivelsaanbidding.  
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* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s 
* Ruime keuze uit 350 geselecteerde occasions, alle merken en   
prijsklassen 

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

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

www.autosmolders.nl  
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Training 
Hieronder een overzicht van de eerste 28 deelnemers van het lopende 
seizoen. Na afsluiting in juni, start zoals gebruikelijk de wekelijkse 
training weer op d eerste dinsdag in augustus. 
 

 
naam roepnaam    34= max. 

1 Donk, van de Christ   34 100% 
2 Hendriks Toon   32 94% 
3 Moonen Hans   32 94% 
4 Struijk Bennie   32 94% 
5 Hazelhof Dirk   31 91% 
6 Bekkum, van Henk   30 88% 
7 Janssen Hans   30 88% 

8 
Boomen, van 
den Alex   29 85% 

9 Ramaekers Ron   28 82% 
10 Warners Eric   27 79% 
11 Elbersen Pieter   26 76% 
12 Nendels Ton   26 76% 
13 Rijen, van Bas   26 76% 
14 Verheijen Sjaak   26 76% 
15 Donk, van de Mike   25 74% 
16 Geertsen Lennart   25 74% 
17 Henkens Dennis   24 71% 
18 Kroon, de Jack   24 71% 
19 Bladel, van Ton   20 59% 
20 Bergen, van den Sjarco   18 53% 
21 Laarhoven, van Colin   18 53% 
22 Quinten Jeroen   17 50% 
23 Daverveld William   13 38% 
24 Gerritsen Merlijn   11 32% 
25 Werrelman André   11 32% 
26 Eijgelsheim Michael   10 29% 
27 Houdijk Peter   9 26% 
28 Heuvelmans Tim   8 24% 
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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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