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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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41e JAARGANG, NUMMER 4 – 2016 
 

    
      
       

                                          Tel tot tien 
 
 
 
 
 
           Vreugde en verdriet liggen deze dagen weer eens dicht bij    
           elkaar. Op hoog en laag niveau. Waar de een huilt om het  
           niet meer verwachte kampioenschap, laat een ander tranen,  
           omdat de titel door de vingers is geglipt.  
 
           Of, omdat degradatie niet meer afgewend kon worden. Of 
           om een andere reden. Emoties moeten de vrije loop kunnen 
           krijgen, maar met respect voor de ‘vijand’, of liever: de  
           concurrent. Respect opbrengen is sowieso het minste wat je 
           van elkaar mag verlangen - op en naast het sportveld.  
 
           Helaas, zo merken wij scheidsrechters maar al te vaak, is 
           dat bij een aantal mensen geregeld ver te zoeken en komt er  
           ineens een kort lontje tevoorschijn. Niet doen, hou het leuk 
           en waardig. Ook deze laatste weken van weer een       
           voetbalseizoen. Tel tot tien voordat je iemand anders en  
           daarmee jezelf hebt uitgeteld. Het moet wel een ‘wonderful  
           life’ blijven! 
 

       De hoofdredactie 
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Voorzitterspraatje 
 
 
Terwijl ik dit schrijf, pinksterzondag 15 mei 2016, wint Max Verstappen 
de Grand Prix formule 1 van Spanje in Barcelona. Een talent zeggen we 
dan. Dat is een groot talent zelfs en daar moet je zuinig op zijn en met 
goede begeleiding komt het er ook uit. 
 
 
Björn Kuipers gaat naar de eindronden van het Europees kampioenschap 
in Frankrijk - namens ons land. Helaas mist hij hierdoor de finale in de 
Champions League of de Europa League. Laten we dan nu maar hopen dat 
Björn zo goed fluit op het EK dat hij op dat toernooi de eindstrijd mag 
leiden. Björn is een voorbeeld van een persoon, die zijn talent - met zijn 
team - uitstekend heeft ontwikkeld. In samenwerking met de KNVB en 
zijn omgeving. En, hoe raar het ook moge klinken: hij heeft geen last van 
het Nederlands elftal. Als liefhebber van het scheidsrechteren vind ik het 
mooi om hier naar uit te kijken. Althans, zo kijk ik er wel naar. Ik hoop 
dan ook dat onze man uit Oldenzaal de finale haalt! 
 
 
Zo moeten we ook met talentvolle scheidsrechters omgaan. Steunen dus 
en door middel van begeleiding en coaching hen op een hoger niveau 
brengen. En ook de tijd geven om zijn/haar talent te ontwikkelen en ook 
de mogelijkheden geven. Ook arbiters die lager fluiten, zouden we veel 
meer uit hun talent kunnen laten halen door hen te coachen. Wij, als 
COVS, zouden ons daar sterker in kunnen mogen maken om zo 
scheidsrechters meer bagage geven. Wij hebben genoeg kennis in huis om 
dit te doen. Wat zou het mooi zijn om hier samen met de KNVB aan te 
werken.  
 
 
Het seizoen zit er wat de reguliere competitie betreft weer op. Ik hoop dat 
onze leden een goed seizoen hebben gehad en dat ze er met veel plezier op  
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verenigingsscheidsrechter zich niet bij ons aansluit, omdat hij/zij het 
bestaan van onze organisatie niet weet. 
 
‘Clubscheidsrechters binden’ 
 
Wij zullen ook veel actiever moeten zijn/worden met het werven van 
scheidsrechters van de KNVB, maar ook veel actiever met het behouden 
van onze huidige leden. Ook zullen we moeten kijken hoe we 
verenigingsscheidsrechters aan ons kunnen binden zonder dat ze ook lid 
moeten zijn van COVS Nederland. Daar moet een module voor zijn te 
vinden. 
 
Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, want ik denk dat we vanuit een 
grotere organisatie meer voor voetbalclubs kunnen betekenen, omdat er 
wellicht meer kader is dat je dan kunt verdelen. Onze interesse als COVS 
zal en moet dus ook meer bij de clubscheidsrechters liggen en niet alleen 
bij de KNVB-scheidsrechters. 
 
Ook tijdens onze laatste ledenvergadering kwam duidelijk naar voren dat 
wij als vereniging meer om ons heen moeten kijken en wellicht meer 
kunnen samenwerken met onze zusterverenigingen. Een goed signaal, 
vind ik, al roep ik dit persoonlijk al enkele jaren. Ik ben van mening dat 
we dit nu dan ook moeten gaan doen. Natuurlijk kijk ik hier met een 
kritisch oog naar en ook ik weet dat dit niet zomaar gaat. Denk 
bijvoorbeeld aan ieders eigen identiteit. 
 

 
 
 3 

 
 
terugkijken. ‘Nog even’ de nacompetitie (is nu volop bezig)en dan komt 
er weer de promotie/degradatie in onze nieuwe Pyramide voor de 
scheidsrechters aan. En voor we het weten staan we weer op het veld na 
een welverdiende vakantie. Laten we trots zijn op onze mooie hobby en 
laat u niet beïnvloeden door welke uitslag het ook mag zijn: het gaat 
vooral om plezier in het uitoefenen van uw hobby. 
 
Samenwerken met andere COVS-groepen 
 
Nog even terugkomen op onze vorige Arbitraal als het gaat om het 
samenwerken met andere COVS- groepen. Zonder dat ik het wist, was er 
binnen onze vereniging nog iemand die hierover een bijdrage had 
geschreven. Dirk, bedankt voor jouw mooie omschrijving. Gelukkig zijn 
er dus meer mensen die hiervan de noodzaak zien. Jammer dat er, voor 
zover bekend, niet gereageerd wordt door onze leden of door andere 
COVS-verenigingen. 
 
In de afgelopen weken heb ik als voorzitter niet stil gezeten en een stuk 
geschreven en onderwerpen verzameld om als bestuur te kijken hoe we de 
eerste stap kunnen zetten door de verenigingen uit te nodigen waar het om 
gaat en samen het eerste overleg proberen te plannen. Ik hoop dit in het 
nieuwe voetbalseizoen voor elkaar te krijgen. 
 
                                                              Lees verder op pagina 5. 
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Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl 
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Als bestuurder/voorzitter van COVS Eindhoven hoop ik nog steeds dat er 
leden zijn die ons hierin kunnen/willen helpen. Wellicht dat er leden zijn 
die dit soort zaken ook als beroep uitvoeren zodat we ook van jullie 
expertise, input of hulp kunnen krijgen. Het vraagt nogal wat als je een 
eventueel samengaan goed wilt gaan invullen. Helaas heeft er zich nog 
niemand gemeld. Laat aub weten als je ons hierin in kunt helpen. 
 
Op 11 juni is voor onze leden de afsluitende avond van het seizoen. 
Compleet met buffet. Ik reken erop dat veel mensen zich opgeven en dat 
we samen weer een gezellige, leuke avond mogen hebben. Iedereen die 
niet in de mogelijkheid is om die avond erbij te zijn, wens ik een goede en 
mooie vakantie toe.  
 

 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
12e van elke maand. 

Algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven. 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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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 
 
 
 

COVS Eindhoven 16 

 
 
 

 
 
                                                                             
                 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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Antwoorden ronde 5 spelregelstrijd 
 
1. B 
2. D 
3. C 
4. D 
5. A 
 
Toelichting vraag 4 
 
Uit de antwoorden van de deelnemers bleek dat vraag 4 het vaakst fout 
werd beantwoord. De vraag luidde als volgt: ‘Op het moment dat een 
aanvaller de bal in het lege doel wil koppen, krijgt hij van een verdediger 
een schouderduw, waardoor deze scoringskans verdwijnt. De betreffende 
verdediger had echter niet de mogelijkheid zelf de bal te kunnen spelen. 
Wat beslist de scheidsrechter?’. 
 
Het juiste antwoord hierbij was: ‘De verdediger krijgt rood en het spel 
wordt hervat met een strafschop.’ De scheidsrechter toont de verdediger 
de rode kaart, de duw is onreglementair, want de verdediger kan de bal 
niet spelen. Wanneer een speler een schouderduw geeft, moet de bal 
binnen het speelbereik van de verdediger zijn. De scheidsrechter geeft 
rood, omdat er een scoringskans wordt ontnomen. Daarbij geeft de 
scheidsrechter een strafschop, omdat duwen bestraft moet worden met een 
directe vrije trap. In dit geval ‘binnen de 16’, dus een strafschop. 
 
De spelregelcommissie                                                               
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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                                             

 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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De wedstrijd waar ik was (18) 
 
Op naar Den Haag. Oh nee, sorry, natuurlijk geen Den Haag. Het werd me 
die dag een paar keer fijntjes onder de neus gewreven als ik me weer eens 
versprak. Haaglandia is geen Den Haag, maar Rijswijk. En zo zat ik in de 
intercity naar Den Haag Holland Spoor, dan een kwartiertje met de bus die 
me bij de halte pal voor de ingang van het sportpark afzette. In Rijswijk 
dus. Om te vlaggen bij de Topklassewedstrijd Haaglandia – FC 
Hilversum.  
 
 
Op het complex kwam ik eerst voorbij het kunstgrasveld van Haaglandia 
en ik schrok me wezenloos. Wat een zwarte smurrie, het leek wel teer met 
groene stukjes rubber. En ook nog eens superkort, zo’n soort van hockey 
kunstgras. Nou ja, het mocht kennelijk van de KNVB dus het moest dan 
maar. Eerst maar eens naar de businesslounge om me bij mijn collega’s te 
melden, want door vertraging met de trein had ik onze afspraak op het 
parkeerterrein gemist. Tja, dat kan een keer gebeuren als je met de trein 
reist en vandaar dat ik altijd een veilige marge in acht neem. 
 
 
Er heerste een gezellige drukte en onder het genot van een kop koffie met 
gebak werden de gebruikelijke wetenswaardigheden uitgewisseld. De 
koetjes en de kalfjes vlogen over de tafel. Een beetje afwezig keek ik zo 
eens rond en richtte ik mijn blik op een persoon van wie ik dacht ‘waar 
ken ik die nou van’. Ineens viel het kwartje, het was oud-toparbiter Lau 
van Ravens. En vrijwel direct gingen mijn gedachten terug naar die 
gedenkwaardige avond in 1971. PSV speelde thuis in de Europacup II 
(voor bekerwinnaars) tegen Real Madrid. De Ierse scheidsrechter had zich 
de hele wedstrijd door al niet bijster populair gemaakt bij het fanatieke 
Eindhovense publiek. En ergens in de tweede helft werd het iemand op de 
hoofdtribune te veel. Met een welgemikte worp gooide hij een vol 
bierblikje op het hoofd van grensrechter David Barret die meteen tien  
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tellen neerging. De wedstrijd werd onderbroken, uiteraard, maar even later 
toch uitgespeeld, omdat FIFA-scheidsrechter Van Ravens op de tribune 
zat en die nam nu de plek in als assistent-scheidsrechter, toen nog gewoon 
grensrechter genoemd. 
 
 

  
 
Foto: Lau van Ravens (links) gaat in zijn alledaagse kloffie vlaggen 
tijdens een Europacupwedstrijd van PSV. 
 
 
Nu wilde ik, nu ik de hoofdpersoon in levende lijve kon spreken, toch 
eens echt weten hoe dat toen allemaal zo in elkaar stak. Welnu, Van 
Ravens was allereerst heel blij verrast dat iemand uit Eindhoven hem 
veertig jaar later daarnaar vroeg. En met een glas witte wijn in de hand en 
met nog altijd fanatiek fonkelende ogen, deed hij zijn verhaal. Het was 
eigenlijk puur toeval dat hij die avond in Eindhoven aanwezig was. 
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Hij was er op uitnodiging van UEFA-waarnemer Jo van Marle, die 
eigenlijk met zijn vrouw zou gaan, maar die had er geen zin in.  
 
Meteen na het incident snelde Van Marle naar de catacomben en kwam 
even later in paniek terug. Real Madrid wilde niet verder spelen, tenzij er 
een internationale arbiter gevonden kon worden die kon gaan vlaggen.  
 
‘Lau, je moet me helpen, kom alsjeblieft naar beneden en ga vlaggen’, zo 
smeekte Van Marle. Welnu, zo gezegd, zo gedaan. Van Ravens ging 
vlaggen, in zijn gewone kleren en vooral op zijn gewone schoenen. Want 
er was geen paar voetbalschoenen met maat 46 beschikbaar. Van Ravens 
deed zijn plicht en werd, zo zei hij, dagen later bedolven onder de 
dankbetuigingen van PSV, Real Madrid, de UEFA en de KNVB. Alleen 
zijn vrouw was niet blij. Want zijn net de dag ervoor gekochte 
spiksplinternieuwe schoenen waren door de modder en het natte veld 
zodanig beschadigd dat die meteen de vuilnisbak in konden. 
 
Overigens, Van Ravens trainde op zijn negentigste nog altijd tweemaal 
per week op de atletiekbaan en wat zag die man er nog fit uit. 65 zou ik 
hem hebben gegeven, hooguit. 
 
Oh ja, de wedstrijd zelf. Haaglandia, onder aanvoering van oud-
eredivisievoetballer Murat, verpulverde het arme FC Hilversum, getraind 
door ex-prof Kareltje Bonsink, met 5-0. Na afloop nog effe wat nakletsen, 
fles wijn mee, dan de bus naar het station en vervolgens lekker onderuit in 
de trein naar Eindhoven. Nee, onderweg naar huis deze keer geen 
zelfreflectie. Gewoon lekker nagenieten van een leuke (en makkelijke) 
wedstrijd, maar vooral toch van een bijzondere ontmoeting.  
 
Met Lau van Ravens, één van Nederlands beste en meest spraakmakende 
scheidsrechters ooit. En ja, anno 2016 begeleidt Van Ravens (inmiddels 
93) nog altijd scheidsrechters. 
 
Jos Halmans 
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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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  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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Sportblessures 
 
Voetenwerk 
 
Met onze voeten, de ‘dragers’ van het menselijk lichaam, kan nogal wat 
misgaan. Wat precies? Wat kunnen we er zelf aan doen? Ten voeten uit! 
 
Eelt: 
 
Oorzaak? Als er druk of wrijving op de huid wordt uitgeoefend, 
beschermt deze zichzelf door een aantal hoorncellen aan te maken. Eelt. 
Dit is een harde, gelijkmatige verdikking van de huid. Met name onder de 
hiel of tussen de tenen kan zo'n laag pijnlijk zijn. 
Remedie? Neem de oorzaak weg, verlicht de druk. Verwijder het 
overmatige eelt door de voeten vijftien minuten te weken in lauwwarm 
water met zachte zeep. Wrijf daarna het zacht geworden eelt weg met een 
handdoek of een eeltvijl. Of gebruik een in de apotheek verkrijgbaar 
product, dat het eelt verweekt (zogenaamde keratolytica). 
 
Likdoorns: 
 
Oorzaak? Ontstaan, net als eelt, door te veel druk. Likdoorns (ook wel 
eksterogen genoemd) zijn harde stukjes huid die naar binnen worden 
gedrukt en daar pijnlijke, kegelachtige kern vormen. 
Remedie? Er zijn diverse oplossingen, zoals de scherpe hoorn laten 
verwijderen door een pedicure, plaatsing van een hoefijzervormige 
viltring, of verweken met likdoornpleisters of -tincturen. Let wel, wordt de 
druk niet weggenomen, dan komen likdoorns altijd terug. 
 
Zweetvoeten: 
Oorzaak? Overactiviteit van de zweetklieren in de voeten, waar zich op 
elk vierkante centimeter meer zweetklieren bevinden dan op enige andere 
plek van het menselijk lichaam. 
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Remedie? Goede voethygiëne, gebruik anti-transpiratiemiddelen, baden in 
een oplossing van 3 procent formaline, dragen van absorberende sokken 
van katoen of wol en schoenen van leer. 
 
Eczeem: 
 
Oorzaak? Allergische reactie op uiteenlopende factoren als hitte, 
parasieten en zelfs vitaminegebrek. De verschijnselen van eczeem (of 
dermatitis) zijn: roodheid, schilfering of verdikking van de huid, blaasjes 
en jeuk. 
Remedie? Is lastig, tenzij u precies weet waar de allergie vandaan komt. 
Overleg met uw huisarts. 
 
Voetschimmel: 
Oorzaak? De algemeen gebruikte naam is zwemmerseczeem, geeft aan 
wat de bron is van deze schimmelinfectie: zwembaden, kleedhokjes, 
douches. Omdat schimmels houden van warme, vochtige en donkere 
plaatsen zijn voeten de ideale kweekbodem. 
Remedie? Bestrijd de vochtigheid, was en droog de ruimten tussen de 
tenen grondig en wrijf ze in met een schimmeldodend product. 
Verkrijgbaar in crème-, tinctuur- of poedervorm. 
 
Wratten: 
Oorzaak? Abnormale weefselgroei van de huid, veroorzaakt door een 
virus. Beginnen als kleine, ondoorzichtige harde bobbeltjes, die net boven 
het huidoppervlak uitsteken. Veranderen daarna in kleine ‘bloemkooltjes’. 
Zijn soms moeilijk van likdoorns te onderscheiden. 
Remedie? Uw huisarts/apotheker kan u aan diverse middelen helpen. 
Andere methodes: bevriezing en elektronchirurgie. 
 
Ingroeiende teennagels: 
Oorzaak? Niet goed bijgehouden nagels die in de aanliggende teen 
snijden, waar de nagel gewoon doorgroeit. Mogelijk gevolg: etterende 
infectie. 
Remedie? Voortdurend (recht) afknippen en kort houden. 
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Blaren: 
Oorzaak? Ontstaan door schuivende druk. De weefsels worden daardoor 
uiteengereten en vullen zich met vocht. 
Remedie? Kleine blaren met rust laten en alleen afdekken met een pleister 
om openbarsten te voorkomen. Grote blaren met een steriele naald 
doorprikken, waardoor het vocht eruit kan en de druk verdwijnt, daarna 
verbinden met een pleister bijvoorbeeld. Controleer ook uw sokken en 
schoenen, misschien zit daar een vouw of een kreukel in. 
 
Kneuzingen: 
Oorzaak? Klappen of stoten op een bepaalde plek. Hierdoor worden de 
bloedvaten beschadigd en lekt er bloed naar de weefsels. Het lichaam 
breekt en voert dat bloed weer af, als gevolg waarvan verkleuringen 
ontstaan: de blauwe plek. 
Remedie? Een koud-waterbad of sommige homeopathische middelen. Of 
koelen met ijszakjes om verdere bloeding tegen te gaan. 
 
Peesontsteking: 
Oorzaak? Overbelasting van onder meer de achillespees. Kan tot 
scheuring leiden. 
Remedie? Rust of koud water over de hiel laten lopen, zodra de pijn zich 
aandient. 
 
Verstuiking: 
Oorzaak? Beschadiging van de weefselbanden die de gewrichten 
bijeenhouden, als gevolg van een verkeerde beweging of een herhaalde, 
lichte druk in de verkeerde richting. 
Remedie? Koude kompressen. Daarna met elastisch verband omzwachte-
len en drie tot veertien dagen laten rusten. 
 
Wintervoeten: 
Oorzaak? Abnormale plaatselijke ontstekingsreactie als gevolg van kou. 
De kleine (slag)adertjes in de huid trekken zich samen, waardoor 
afbraakproducten vrijkomen in de weefsels. Als die vaten zich later, onder  
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invloed van warmte, weer verwijderen komt er vocht vrij en ontstaat een 
jeukende zwelling. 
 
Remedie? Gaat meestal vanzelf weer over. Voor de zekerheid kunt u 
warme sokken en schoenen dragen. Inwrijven met (glycerine) kamfer-
spiritus helpt soms. 
 
Algemeen advies: 
Draag in natte ruimtes altijd badslippers. 
Ook in hotels en dan niet alleen in de badkamer maar ook in de 
slaapkamer. 
Het risico dat je wat aan je voeten meeneemt is erg groot. 
 
Hans Haine 
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Vers gras tussen de regels 
 
Wat is dat toch met die Denen in ons voetballandje? Waarom voelen zij 
zich hier in de regel zo snel thuis? Maar ook: waarom lukt het het ene 
talent uit Denemarken wel om door te breken en waarom is dat niet 
gegund aan een ander, die met misschien meer kwaliteiten is begiftigd? 
En hoe komt het dat een club als Ajax een warm nest is geworden voor 
spelers uit dit Scandinavische land en een club als PSV zo veel minder?  
 
Redenen genoeg om een themanummer van ‘Hard gras’ te wijden aan ‘De 
Denen’. Wiep Idzenga verbleef hiervoor geruime tijd in ‘Legoland’. Hij 
sprak daar, maar ook hier in Nederland met tal van betrokkenen. Zoals  
voormalige en huidige spelers en trainers, onder wie Ivan Nielsen. Hij was 
één van de Denen, die zelfs bij twee Nederlandse topclubs slaagden. Net 
als onder anderen Frank Arnesen en Sören Lerby, die bij Ajax uitgroeiden 
tot topspelers om via een buitenlandse omweg bij PSV een comeback te 
maken in de eredivisie. 
 
Terug naar Nielsen. Inmiddels zestig jaar oud en 114 kilo zwaar. Kortom, 
nauwelijks te vergelijken met het stoere karakter dat de nog steeds 
besnorde Deen in de jaren tachtig van de vorige eeuw uitstraalde. Hij 
werkte als loodgieter toen Feyenoord hem aantrok. Ajax talmde wat te 
lang en dat terwijl de Rotterdamse club juist haar pijlen had gericht op ene 
Jesper Olsen, die vervolgens in Amsterdam een contract zou tekenen en 
even later de Rotterdamse defensie tijdens de gedenkwaardige 8-2 
dronken speelde, maar dat terzijde. 
 
Ruim 35 jaar na zijn entree in de eredivisie kan Nielsen het niet laten om 
Guus Hiddink te schofferen. Zoals PSV’s toenmalige trainer hem toen 
respectloos behandelde. Hiddink kon het blijkbaar, volgens de 51-voudig 
international, niet waarderen dat Nielsen ondanks een blessure voor de 
Eindhovense club door het vuur bleef gaan. “En eenmaal fit”, zo zegt de 
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Deen nu, “gooide hij me als oud vuil weg.” Met onder meer een aantal 
landstitels en de Europacup voor landskampioenen in zijn bagage, keerde  
Nielsen in 1990 terug op het oude nest, Fremad Amager, niet toevallig 
ook de club waar Arnesen en Lerby de aandacht van scouts trokken. 
 
In zijn, soms warrige, beschrijving van zijn ontdekkingstocht kan Idzenga 
nauwelijks heen om Jan Heintze. Zou je denken tenminste. De linksback 
was – verdeeld over twee periodes - goed voor bijna vierhonderd 
wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Maar in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Lerby, de gebroeders Brian en Michael Laudrup, Jörgen 
Kristensen, Lars Elstrup of het Deens-Amsterdamse groeibriljant Kasper 
Dolberg komt Heinze er in  ‘De Denen’ bekaaid vanaf.  
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Idzenga: ‘Al in het voorwoord [van zijn autobiografie ‘Jan Heintze, 20 
jaar aan de top’] blijkt dat je van gemalen haaienbotten niet per se beter 
gaat schrijven.’ Dus geen onthullingen, diepere inzichten of sappige 
anekdotes van of over Heintze. Wel enkele vervelende opmerkingen over 
dit ‘kleurloze, saaie figuur’.   
 
 
Hard gras 
Voetbaltijdschrift voor lezers 
Nummer 105: De Denen 
Wiep Idzenga 
Uitgeverij: Ambo/Anthos 
ISBN: 978-90-263-3052-0 
Prijs 8,95 euro 
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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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Brug 
 
 
Ontdaan door de onverwachte dood op 40-jarige leeftijd  van Piotr 
Grudzinski, betoverend gitarist van de Poolse symfonische rockband 
Riverside,  komt traag een stukje uit de schrijvershand te voorschijn. 
 
De maand januari 2016 stond in het teken van overleden muzikanten. 
Achtereenvolgens stierven David Bowie, Glenn Frey, Black en Paul 
Kantner. Inmiddels raakt mijn rugzak van overleden muzikanten redelijk 
vol. Niet geheel onbegrijpelijk, want mijn voorliefde voor symfonische 
rock gaat terug tot de eind jaren zestig van de vorige eeuw. Een 
willekeurige greep van gestorven muzikanten. Woolly Wolstenholme van 
Barclay James Harvest, Peter Bardens en Guy LeBlanc van Camel, 
Richard Coughlan van Caravan, Pim Koopman van Kayak, Richard 
Wright van Pink Floyd, Elton Dean en Hugh Hopper van Soft Machine, 
Sacha van Geest en Ron van Eck van Super Sister en Chris Squire van 
Yes.  
 
Ongetwijfeld is David Bowie de meest bekende muzikant van de 
overledenen in januari 2016. Een dandy met meerdere gezichten. Hij 
veranderde van image, zoals een vrouw van kleding. Zijn muziekboog 
varieerde van glamrock en artrock tot new wave. Van funk tot disco. Het 
merendeel van zijn songs is niet mijn cup of tea. Bekende songs zijn onder 
meer Space Oddity, Heroes, Let’s Dance en This is not America. 
 
Zijn laatste album, Blackstar, verscheen op zijn 69e verjaardag, twee 
dagen voor zijn dood. Hij leed aan leverkanker. Het is zijn geregisseerde 
zwanenzang. Met name in de songs Lazarus en Blackstar preludeert 
Bowie ontroerend op zijn naderende dood. Lazarus werd door Jezus na 
zijn overlijden tot leven gewekt. De videoclip Lazarus met Bowie in de 
hoofdrol is schrijnend. Bowie ligt als een bibberende oude man in een 
ziekenhuisbed met ingezwachtelde ogen, die niets meer zien. Afwisselend  
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zie je een jongen: koket en maf. En dan weer een oude man met armen 
wanhopig in de lucht: ‘Oh, I’ll be free’.  En dan loopt hij achteruit om 
voorgoed te verdwijnen. Fragmenten uit de song: ‘Look up here, I’m in 
heaven/ I’ve got scars that can’t be seen/ I’ve got drama, can’t be stolen/ 
Oh, I’ll be free/ Just like that blue-bird/ Ain’t that just like me?’   
 
David Bowie is uiteindelijk geen filmster en geen popster, maar een 
zwarte ster, die alles anders doet dan andere sterren. De psychedelische 
song Blackstar is sterven in schoonheid met gregoriaans geweenzang. 
‘Something happened on the day he died/ Spirit rose a metre and stepped 
aside/ Something else took his place and bravely cried/ (I’m a blackstar, 
I’m a starstar, I’m a blackstar.’ 
 
Glenn Frey was gitarist in de succesrijke band  Eagles. De band maakte 
gemakkelijk in het gehoor liggende poprocksongs met als sterke wapen de 
samenzang. Hij was co-auteur van de songs Desperado, Lyin’ Eyes,  
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Tequila Sunrise (de band was niet vies van de harddrug alcohol) en Take 
It Easy (wat dikwijls niet het geval was, want de bandleden vochten elkaar 
de tent uit over groupies, drank, drugs en meningsverschillen over 
verdeling van hun miljoenen.  Frey overleed op 67- jarige leeftijd aan een 
longontsteking. Black, nom de plume van Colin Vearncombe, had in 1987 
een wereldhit met de song Wonderful Life. Slechts een enkele krant 
wijdde een paar regels aan zijn overlijden op 53-jarige leeftijd. De song 
schreef hij tijdens een zwarte bladzijde in zijn leven, hij was dakloos, sliep 
bij vrienden en bovendien was zijn moeder ernstig ziek. Het is de tragiek 
van een zanger met slechts een wereldhit, waarover hij later schreef: het is 
als leven met een steen in je schoen. Ondanks het eenmalige succes is het 
gelijknamige album van grote klasse. Sophisticated jazzy poprocksongs. 
Black heeft een warme donkere melancholische stem. Het album kent 
nauwelijks zwakke songs en is gevarieerd. 
 
De titelsong blijft zweven in het hoofd met als openingsregels: ‘Here I go 
out to sea again/The sunshine fills my hair/And dreams hang in the air/ 
There’s magic everywhere. No need to laugh and cry/ No need to run and 
hide/ It’s a wonderful wonderful life.’ 
 
De song I just grew tired gaat over het sterven van zijn moeder: ‘You told 
me that you’re not afraid to die/ And dying is easy, life that’s hard/ I don’t 
believe a word/And dying’s easy? I think I’ll try it out today!’ En dat 
gebeurde op 26 januari, nadat Colin zestien dagen na een auto ongeluk, in 
coma heeft gelegen. Zijn geliefden zongen hem naar gene zijde. 
‘Everything’s coming up roses! Just hold my hand and we can make it to 
paradise. Just slip inside and we can make it to paradise.’ 
 
Paul Kantner was gitarist van de psychedelische folkrockband  Jefferson 
Airplane uit San Francisco. Een vrij bekende band uit de eind jaren zestig 
met hits als White Rabbit en Somebody to love. Kantner en de 
oogverblindende zangeres Grace Slick werden de psychedelische John en 
Yoko genoemd. Grappig, dat ze hun dochter China Wing noemden. De 
band gaf mede vorm aan de Summer Of Love (hippietijdperk). Kantners  
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meanderende gitaarwerk was zwanger van effecten. Een paar 
aansprekende songs: Crown of Creation, Lather, Today, Good Sheperd, 
Volunteers en We can be together. Kantner overleed aan hartfalen, hij 
werd 74. 
  
Piotr Grudzinski stierf op een zondagmorgen op 40-jarige leeftijd aan een 
hartstilstand. Hij was de gitarist van Riverside, een band met een rijk palet 
aan sfeerschilderingen: metal, symfonisch, psychedelisch en esoterisch. 
De songs bulderen als een orkaan en kabbelen vredig als de ritmische 
golfjes van de Oder. Met Grudzinski drijf ik op de instrumentale song 
Back to the River, terug naar de oorsprong. De band (achter)volg ik al 
jaren. Na afloop van concerten was er altijd tijd voor een babbel. De 
imposante Grudzien was verlegen. Zijn gitaar sprak voor hem. Mariusz 
Duda werkt in de studio aan een nieuwe cd. In zijn fantasie komt 
Grudzien de deur binnen. We vertellen hem, dat zijn deel van de muziek 
niet klaar is, waarop Grudzien lacht en zegt dat er iets in de weg zit. Op 
YouTube zijn naam intikken en zoek de minuut stilte op en je ziet en 
hoort zijn gitaar tokkelen op de sonore stem van Duda: ‘Where are you 
now my friend? I miss those days. I hope that they take good care of you 
now. And you can still play my guitar and sing your songs. I wish I could 
be strong when darkness comes.’ Op de videoclip In Memoriam zie je de 
hechte vriendschapsband met de ontroerende song Through the other side: 
‘So welcome to the no man’s land/Where you can finally face yourself.’ 
 
Bruggetje naar fluitland 
 
Een kunstmatig bruggetje leggen naar fluitland. Wie heeft er zijn fluit 
afgelegd? De Acme Thunder, de Thunder Storm Whistle, de Metropolitan 
Whistle, de Fox Classic. De vrij jong gestorven John Blankenstein was 
gehecht aan zijn fluit, de Italiaanse Balilla, die nog aan een koordje hangt: 
“Als je je oude fluit in moet leveren, is het net of je een ledemaat 
weggeeft.”       
 
Naar willekeur: Leo Horn, Piet Roomers, Frans Houben, Ignace van 
Swieten, Jef Dorpmans, Ben Hoppenbrouwer, Jan Bekkers, Peter Aerdts, 
 

COVS Eindhoven



 26 

        

 
 
Foto: Jef Dorpmans belaagd door spelers van Inter Milan. 
 
 
Henk van der Weijde, Harm Wiegman, Noud Retera, Jan Senders, Gerard 
Janssen, Ad van den Dungen, Jacques Akkermans, Cor van Kemenade, 
Piet Lammers, Piet Schellekens, Wally de Bont, Carel Aarts, Toon van der 
Loo en mijn fluitmaatje rossige Martien Wouters. 
 
Ongetwijfeld ben ik er een paar vergeten. Vergeten, in tijd ons aller lot. 
Herinneringen van iedere lezer, die een collega heeft gekend, van 
rationele tot emotionele betrokkenheid.De brug tussen de muzikanten en 
fluitisten is gelegd om met Riverside te verklinken in het laatste couplet 
van de ballade Lost: ‘Come/Follow me/We’ll go down where the river 
flows/One day/Just you and I/ We’ll find the bridge to the neverland.’ 
 
Jur Wijsman 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 3 juni en 
2 september, 20.00-23.00 uur. 
 
Feestavond voor de leden, inclusief lopend buffet: 11 juni, 20.30 uur. 
 
Fietstocht: 23 juni (opgeven kan nog tot en met 9 juni), 14.00. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
 

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
Bankrekening       NL36 INGB 0001 1373 76 
   t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel      nummer V 236533 te Eindhoven 
   
 
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter           Johan Suurd   06 - 222 27 883   
Secretaris      Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commisse  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks             040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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