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       Hoezo blind? 
 
            
           Vuilnisman, kan deze zak ook mee?! Deze kreet van  
           Spaan&Vermeegen kwam in me op toen ik een nieuwslezer 
           op Radio 2 hoorde sneren over onze hobby- annex    
           beroepsgroep. ‘Blinde scheidsrechters kennen we natuurlijk   
           allemaal’, liet de man zich snaaks ontvallen toen hij in het  
           bulletin melding maakte van een voetbalclinic voor blinden. 
          
           Fijne vent, die bulletino. Op de eerste plaats: begin op tijd 
           met het nieuws en niet om zeven minuten over halfvier. En 
           ten tweede: hou het zakelijk. Natuurlijk ontgaat een   
           scheidsrechter soms eens iets, maar zolang spelers in het    
           veld vaker in de fout gaan is er geen reden zo badinerend te 
           doen over het arbitrale apparaat. 
 
            Bovendien zijn we ook de beroerdste niet om naast ons 
            werk en het fluiten de vuilniszak buiten te zetten en ook  
            nog kopij te leveren voor Arbitraal. Een applausje voor  
            onszelf en veel leesplezier gewenst. 
 
           De hoofdredactie. 
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  Van de voorzitter  
 
    Wat een feest. Zowat zestig man  
    waren bij de reünie inclusief  
    barbecue , die onlangs werd  
    gehouden vanwege ons 90- 
    jarig bestaan. Het heeft me goed  
    gedaan want het vrijwilligers- 
    beleid staat bij elke vereniging en  
    dus ook bij ons onder druk. De 
    snelheid in de samenleving is  
    toegenomen, in de  gezinnen   
    werken tegenwoordig beide  
    partners en er is steeds  
 
    minder tijd om naast alle zaken voor het werk en andere  
    verplichtingen nog eens als vrijwilliger de armen uit de mouwen te  
    steken. En toch kunnen we niet zonder jullie. Ook de belangstelling   
    voor en deelname aan activiteiten die worden georganiseerd door   
    clubleden die het wel kunnen opbrengen om de COVS  Eindhoven  
    levend te houden, baart me zorgen. Zo wordt de druk op de  
    huidige groep ‘medewerkers’ wel steeds groter. Vele handen   
    maken licht werk, maar weinig handen betekent zwaar werk! 
 
    Wij als COVS Eindhoven zijn van mening dat deze tendens 
    doorbroken moet worden. Misschien moeten we onze leden wel   
    verplichten minimaal éénmaal per jaar mee te helpen aan een  
    activiteit. Anderzijds moeten we als bestuur ook bij onszelf te rade  
    gaan: zijn wij wel transparant genoeg en laten wij de leden wel    
    weten wat er jaarlijks allemaal nodig is. En krijgen ze wel  
    voldoende waardering? Te meer, daar inzet voor een club jezelf als  
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mens verder kan ontwikkelen! Bijvoorbeeld door het onderling 
contact, het volgen van cursussen of het aangaan van uitdagingen 
door zelf met iets leuks te komen in de hoop dat dit gedragen gaat 
worden in de club. En denk eens aan de expertise die je in kunt 
brengen. Echt: binnen een  vereniging kun je dingen (laten) doen 
waar je in het normale leven niet zo snel aan toe zou komen.  Laat je 
horen! 
 
Het is toch zonde dat de fietstocht en het dagje Antwerpen 
moesten worden geannuleerd. Ook de animo voor de kaartavond 
loopt terug. En: waarom is het zo lastig om mensen te krijgen zoals 
voor de onderhoudsgroep? Mede daarom hebben we helaas het 
schilderwerk uit moeten handen geven aan een professioneel 
bedrijf. 
 
En het zal de lezers van Arbitraal ook zijn opgevallen dat het aantal 
adverteerders in dit blad steeds minder wordt. Kijk eens om je 
heen: er is niemand in je kennis-, vrienden- of familiekring die een 
advertentie zou willen plaatsen? Of wie weet vind je het zelf leuk 
om bedrijven te benaderen? Wat ik ook niet begrijp is dat het zo 
moeilijk was om in eigen kring mensen te vinden die willen fluiten 
op het Nederlands kampioenschap veldvoetbal, dat we nota bene 
zelf vanwege ons 90-jarig jubileum hebben georganiseerd? Het zou 
toch een eer moeten zijn? Helaas: velen gaven niet thuis, 
uitzonderingen daargelaten. Jammer, want hiermee laat je andere 
vrijwilligers van COVS Eindhoven in de kou staan. 
 
Een gezamenlijke inzet vind ik ook van belang voor de binding met 
de vereniging. Laten we samen de COVS sterk houden want anders 
bang ik ben bang dat vele zaken anders gaan lopen dan zou 
moeten. 
(Lees verder op pagina 5.) 
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   (Vervolg van pagina 3.) 
   Ben ik kritisch? Ja, maar dat mag vind ik, want het komt nu te veel  
   op een paar mensen aan! We zullen iets moeten doen. Help ons 
   hiermee al is het maar dat je als clublid/collega aangeef wat goed  
   voor ons zou (kunnen) zijn. Dan is het aan ons om er serieus naar te   
   kijken en er eventueel werk van te maken. Wanneer we niets doen  
   en de boel op zijn beloop laten, dan komt het niet goed en zijn we  
   straks een slapende vereniging. Ik zou dat vreselijk jammer vinden.  
   We kunnen trots zijn op wat we nu hebben. Niet elke COVS- 
   vereniging heeft een eigen gebouw waar zoveel mogelijk is, voor  
   leden en niet-leden trouwens. Dus laten we er gezamenlijk onze  
   schouders er onder zetten. 
 
    
 

    
 
    
   Tot slot ons motto is: Samen Doen, Samen Genieten. Zullen we dit  
   met zijn allen gaan uitdragen? 
 
   Voorzitter Johan Suurd   
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Antwoorden spelregelwedstrijd, ronde 6 
 
1: D 
2: A 
3: B 
4: B 
5: C 
 
Tot slot behandelen we de vraag die het meest vaak foutief is 
beantwoord. Dit is vraag 5: “Een verdediger trapt in een duel op de 
rand van het doelgebied veel te hoog de bal voor het gezicht van een 
aanvaller weg op het moment dat die aanvaller de bal in het verlaten 
doel wil koppen. De aanvaller wordt hierbij niet geraakt, omdat de 
aanvaller de verdediger op datzelfde moment met beide handen 
wegduwde. De bal wordt echter door de verdediger alsnog over het 
eigen doel getrapt. Wat zal de beslissing zijn?” 
 
Het juiste antwoord is C: “De scheidsrechter fluit af, stuurt de 
verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart 
wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat 
hervatten met een indirecte vrije schop tegen de verdediger. De 
overtreding van de verdediger is qua sanctie de ernstigste 
overtreding.” Normaliter gaat indirect voor direct, maar omdat het 
hier om het ontnemen van een scoringskans gaat, is dit de zwaarste. 
 
Dit was de laatste ronde van dit jaar van de spelregelwedstrijd 
2017-2018 van Arbitraal. De winnaar wordt bekend na de laatste 
training van dit seizoen. De organisatie komt nog met informatie 
hierover. We willen alle deelnemers bij deze alvast van harte 
bedanken en we hopen volgend jaar wederom op jullie deelname! 
 
De spelregelcommissie. 
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  De wedstrijd waar ik was (37) 
 
   Die zaterdagmiddag mocht ik bij een voormalig voetbalbolwerk in  
   de regio een scheidsrechter begeleiden. Omdat ik te vroeg was,  
   wandelde ik nog even de kantine binnen en onwillekeurig ging mijn  
   blik naar de foto’s aan de muren die aan ooit grote en mooie tijden  
   van de thuisclub herinnerden. De nostalgie, de vergane glorie, de  
   hang naar het verleden spatten ervan af. Los daarvan, ik besef dat  
   ik nog wel eens wegzwijmel. Dan gaan mijn gedachten naar lang  
   vervlogen tijden. Soms sluit ik wel eens mijn ogen en dan zie ik de  
   ooit volle tribunes, om dan dikwijls weer met een harde klap in het   
   heden te belanden. Maar nu bleven mijn ogen rusten op een foto  
   van een wedstrijd die ik herkende. Mijn hartslag versnelde, want ja,  
   na die eerste herkenning kwam de twijfel: is dat echt een foto van  
   die wedstrijd? Jazeker dus! Het was een actiefoto van die  
   roemruchte wedstrijd in toen nog de subtop van het Nederlands  
   amateurvoetbal, ergens in de jaren zeventig. 
 
   Wat was het geval. RKSV Woensel moest die zondagmiddag een  
   uitwedstrijd spelen tegen de lokale trots die bij winst kampioen  
   was. Voor ons stond er niks meer op het spel en zo togen we met  
   de bus richting tegenstander. Om onderweg langs een café te rijden  
   waar al een groot spandoek hing met de mededeling dat die dag  
   vanaf 17.00 uur het kampioensfeest begon en iedereen was  
   welkom. Nondeju, dachten we, en zeiden we, dat zal mooi niet  
   gebeuren. Dus even later de bus uit, omkleden en de wei in voor de  
   warming-up. Voor de goede orde, ik was die middag wisselspeler,  
   dus ik kon het op mijn gemak van de bank allemaal zien gebeuren. 
 
   Nou, er gebeurde genoeg. Samen met ongeveer vierduizend  
   toeschouwers, van wie er 3.950 supporter van de thuisclub waren,   
                                                                            (Lees verder op pagina 8.) 
   



 8 

 
  (Vervolg van pagina 7.) 
  ontspon zich een dramatische wedstrijd. Al na een paar minuten  
  plukte onze doelman Fred Kivits makkelijk de bal uit de lucht, deed     
  nog een stap achterwaarts en viel toen kermend van de pijn op de    
  grond. Aanvankelijk was er hoongelach bij de toeschouwers: begint  
  het tijdrekken nou al? Maar al snel bleek de ernst van de situatie:  
  Kivits had zijn been gebroken en moest met een brancard van het  
  veld. Aldus maakte de legendarische Woutje Dekkers zijn  
  opwachting onder de lat. Amper was de wedstrijd hervat, of nieuw  
  onheil kwam over ons elftal. Laatste man Arie van Laarhoven  
  verstapte zich, bleef kermend van de pijn op de grond liggen en ja,  
  ook die had zijn been gebroken. De even later gearriveerde  
  ambulance kon dus met twee spelers richting ziekenhuis. Ik mocht  
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 overigens niet invallen, één van de andere reserves kwam erin en    
 dat was prima, die had verdedigend meer ervaring. De thuisclub rook  
 bloed en ze wilde hoe dan ook al voor de rust een voorsprong  
 hebben. Die kreeg ze bijna in de schoot geworpen toen een    
 overigens terechte strafschop werd toegekend. Nu moet de attente  
 lezer weten dat reservedoelman Woutje Dekker maar één oog had  
 en ook al aardig op leeftijd was. Dat weerhield hem er echter niet  
 van om de strafschop te keren: ruststand 0-0. 
 
 Zowel in de rust als in de tweede helft probeerde de thuisclub alles    
 om ons ervan te overtuigen dat wij toch niet zo nodig een puntje   
 mee naar huis hoefden te nemen. Maar wij hadden nu zoiets dat we  
 het naar Fred en Arie toe niet konden maken om zo maar de punten  
 aan de gastheren te gunnen. Het bleef dus 0-0 en toen kwam de  
 laatste minuut. Wederom een strafschop voor de  
 kampioenskandidaat. Iedereen hield de adem in, zou het dan toch  
 nog kunnen gebeuren. Welnu, het gebeurde niet want met een  
 fraaie zweefduik stopte Woutje ook de tweede strafschop. Even later  
 was het gebeurd: 0-0. De thuisclub geen kampioen, geen feest in het  
 clubcafé en in de kantine was het al snel angstvallig leeg. Voor de  
 goede orde: een week later kon daar alsnog de kampioensvlag in top  
 en zal het feest er niet minder om zijn geweest. 
 
 Wij konden, letterlijk, onze wonden gaan likken. Fred en Arie  
 moesten de nodige maanden revalideren en maakten pas later dat  
 jaar hun rentree. Fred zie ik soms nog op zijn fiets. Arie is inmiddels  
 al weer een aantal jaren geleden overleden, hij werd slechts 58 jaar.  
 Woutje heeft twee jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige  
 verwisseld, hij is 77 jaar geworden.  

 

 
 Jos Halmans 
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  INBOUW – REPARATIE  
  LPG – APPARATUUR 
  Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
  Ruysdaellaan 35,  

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

  ‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         

 
 
 
 

 
 
  

mailto:info@reprofairautogas.com
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 Ik lach me lens – doe ook mee! 
 
  

 
 
 
 Wat hebben we toch een mooi vak, een fijne hobby. Elk weekend –  
 en in deze tijd van het jaar ook geregeld doordeweeks – komen we  
 op de meest uiteenlopende plekken om een wedstrijd tot een goed  
 einde te brengen. Dan is het dus vooral zaak om op het veld je ogen   
 de kost te geven. Maar ook om je heen kun je het nodige  
 tegenkomen. Soms zelfs om te lachen. Maak er eens een foto van en  
 dan wordt die, net als dit kiekje, geplaatst. En wie weet kun je er nog  
 een prijsje mee winnen ook! 
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  Reünie valt in de smaak, op naar de NK’s 
 
   Het was af en toe best dringen tijdens de barbecue, die zaterdag 26  
   mei als onderdeel van de reünie werd gehouden. Liefst zestig  
   man(en en vrouwen) hadden zich er voor opgegeven. Een deel van  
   hen genoot binnen van het vlees, de salades, het brood en wat er  
   nog meer uitgestald stond. Anderen kozen voor een plekje tussen  
   het hek langs het veld en De Stip. Tijdens en na het eten werden  
   pratend en/of bladerend door wat albums herinneringen  
   opgehaald. De organisatie kon tevreden zijn: het smaakte naar  
   meer of, zoals één van de leden zei bij zijn afscheid: “Dit moet meer  
   gebeuren. Super!”  
 
  Een ander onderdeel van de reünie, die uiteraard plaatsvond in  
  verband met het 90-jarig bestaan van onze vereniging, was een (te  
  lastige) quiz.  Spreekstalmeester van dienst Ronnie Ramaekers had  
  hiervoor de hulp van Christ van de Donk ingeroepen. Ronnie moest  
  zelf nog het hardste lachen om een opmerking die hij maakte bij de  
  vraag hoeveel sportiviteitsprijzen COVS Eindhoven in totaal heeft  
  gewonnen op de diverse COVS-voetbaltoernooien: “Vier en wat me    
  ook verraste, was dat ik er driemaal bij was.” 
 
  Het waren de rust- en eindstand van de Champions-Leaguefinale,  
  die voor de quiz de beslissing moesten brengen, Uiteindelijk won  
  (voormalig arbiter) Merlijn Gerritsen, op de voet gevolgd door Karin  
  van de Hurk, die vroeger als speelster en scheidsrechter al liet zien  
  dat ze verstand heeft van het spelletje. 
 
  In juni staan nog twee activiteiten ter gelegenheid van negentig jaar  
  COVS Eindhoven op de agenda. Op 9 juni mogen we het NK  
  spelregels organiseren en op 16 juni de finale van het NK  
  veldvoetbal. Doe mee of kom in ieder geval kijken!  
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 Het levensgeluk van Benny Struijk 
 
 Het voelt toch altijd even vreemd als-ie niet op onze wekelijkse   
 Dinsdagavondt raining is. Benny Struijk is een vaste deelnemer, in 
 zijn wat sjokkende loopstijl en met zijn onafscheidelijke muts (of het  
 moet wel erg warm zijn). En altijd wil hij graag even het voorbije  
 voetbalweekend doornemen.  
 
 Nee, niet om zijn persoonlijke ervaringen te delen. De periode dat de  
 geboren en getogen Eindhoven zelf wedstrijden leidde, ligt ver  
 achter hem. Maar Benny (69) blijft de voetballerij op de voet volgen,    
 zelfs zonder abonnement op Fox Sports. Er ontgaat hem niets en  
 vooral de verrichtingen van Feyenoord hebben zijn interesse. En dat  
 terwijl hij als jonge jongen groot fan was van FC Eindhoven en vele  
 uit- en thuiswedstrijden van de blauw-witten bezocht. 
 
 Eén van die duels bracht hem ‘en mijn maatjes’ in De Kuip en daar  
 sloeg de vonk over naar Feyenoord. “Wat een belevenis, ik kon het  
 me niet voorstellen hoe dat kon zijn in zo’n stadion. Dat had ik nog   
 nooit meegemaakt. Geweldig hoe die supporters achter hun club  
 blijven staan.” Benny voelde zich vorig seizoen dan ook een beetje  
 kampioen toen de schaal voor het eerst sinds achttien jaar in  
 Rotterdam terechtkwam. En dit seizoen had dat er ook ingezeten ‘als  
 we niet zoveel blessures hadden gehad’, probeert hij ons elke week   
 aan het verstand te brengen. Eenkennig is hij niet: hij heeft best wel  
 een zwak voor …Ajax. Vanwege het voetbal dat de aartsrivaal (bij  
 vlagen) op de mat legt en vooral de ruimte die de jeugd in  
 Amsterdam wel krijgt, vindt Benny tenminste. Dit in tegenstelling  
 tot PSV, dat hem amper kan bekoren, ook omdat de Eindhovense  
 club een streepje voor lijkt te hebben bij het scheidsrechterskorps,  
 nogmaals volgens Benny (sorry Ronnie). 
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 Zoals gemeld heeft Benny zelf ook wedstrijden geleid nadat hij ruim   
 veertig jaar geleden (‘’op advies van ‘Chrisje’ van de Donk”) in de  
 COVS-familie werd opgenomen. Kon of wilde hij niet per fiets of  
 bromfiets het sportpark van bestemming bereiken, dan fungeerde  
 eerst zijn vader en later zijn vrouw als taxichauffeur. Daar bleef het   
 vaak ook bij, want beiden hebben Benny niet vaak aan het werk  
 gezien.  “Mijn vader was er wel bij toen ik mijn eerste wedstrijd 
 floot. Bij DOSL. Ik gaf twee of drie strafschoppen. ‘Jij durft’, zei hij na  
 afloop, maar ze waren wel allemaal terecht. Hij had er verstand van.”  
 Benny zette zijn officiële arbitrale carrière, die zeventien jaar zou  
 duren, overigens in als vlagger.  
 
 In de beginperiode hield hij van een potje bier (of meer) en ging-ie  
 ook geregeld naar casino’s of wielereven ementen. “Ik was vrijgezel  
 en nam het er goed van.” Tijdens de wedstrijden was daar nooit iets 
van te merken. ’s Avonds een grote jongen, ’s ochtends (of  
 ’s  middags) ook. De vrouw met wie hij 33 jaar geleden trouwde,  
 Hennie, maakte van hem een ander mens. Alcohol werd ineens uit  
 den boze en Benny bewijst dat je ook zonder drank gezellig kunt zijn.  
 Zoals tijdens de activiteiten van onze COVS. Benny heeft er ook  
 organisatorisch aan bijgedragen. Zo maakte hij deel uit van de  
 spelregelcommissie en zette hij met zijn vrouw jarenlang het bezoek  
 van Sinterklaas op. “Dan gingen we bij de leden langs om geld op te  
 halen om cadeautjes te kunnen kopen. Samen hebben we ook een   
 aantal paaseierzoektochten georganiseerd. Ik weet nog wel  
 dat we eens een stuk of honderd eieren hadden verstopt en dat een    
 aantal kraaien en eksters de kinderen te snel af was geweest.” 
  
 Voetbal is altijd Benny’s grootste passie geweest. Toch vind je in het                                                                       
 appartement dat hij met Hennie bewoont slechts twee  
 memorabilia: een COVS-vaantje in de gang en, op de vensterbank,  
                                                         (Lees verder op pagina 16.) 
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  een beeldje dat hij in 1982 overhield aan een  
  bedrijfsvoetbaltoernooi van Philips. Zijn peetoom en collega,  
  ‘mijnheer Jo Slaats’, was hierbij betrokken. Benny heeft bijna een  
  halve eeuw op de loonlijst gestaan van het Eindhovense concern. 
  Eerst op de afdeling waar dozen van golfkarton werden gemaakt.  
  Daarna op de interne postafdeling. “Gewoon geluk. Vond het altijd  
  hartstikke leuk, ook omdat ik er eigen baas was en met veel mensen   
  in aanraking kwam,  onder wie Harry van Raaij en Frits Philips.”  
 

  Zijn ‘allerbeste’ vrienden leerde hij echter kennen via de COVS: Tom  
  Aarts en zijn vrouw. Benny kan met liefde over hen praten en hij  
  voelt zich ook intens verbonden met Christ van de Donk, Toon  
  Hendriks, Toon Nendels en de in februari te vroeg overleden Hans  
  Haine. Het zal geen toeval zijn dat het om generatiegenoten gaat,  
  met ieder een eigen inbreng voor onze club. 
 
  Hans Janssen 
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 De wedstrijd waar ik was, maar dan in de   
 toekomst (deel 3) 
 
  De strafschop is nu een echte ‘straf’ voor het verdedigende team:  
  namelijk vanaf 10 meter. Die mag worden genomen volgens het  
  ‘shoot out’ principe: de nemer kan ervoor kiezen de bal direct te  
  schieten, of met de bal aan de voet richting doel te dribbelen en zo  
  proberen te scoren.  
 
  Er zijn ook geen assistent-scheidsrechters meer want er staan  
  namelijk sensoren langs de lijn. Jesse als scheidsrechter heeft daar  
  een apparaatje voor in zijn horloge zodat hij een piep hoort als de  
  bal over de zij- of achterlijn is. Nee, niet voor buitenspel. Want het  
  belangrijkste is misschien wel dat de buitenspelregel is afgeschaft.    
  Na jarenlang soms kleine, soms ingrijpende wijzigingen heeft de  
  FIFA de knoop doorgehakt: we doen niet meer aan buitenspel.  
  Ouderen onder ons waren faliekant tegen: de charme van het edele  
  spel zou voor altijd verloren gaan en wat was er nu leuker dan over  
  al dan niet buitenspel te kunnen steggelen? Nou, zeg maar gerust:  
  ruzie maken. 
 
  Sceptici vreesden dat we voortaan korfbaluitslagen zouden kunnen  
  noteren, je weet wel: 12-6, 8-4, 9-5 en zo. Niets bleek minder waar:  
  net als ooit bij hockey het geval was, zijn de uitslagen ‘gewoon’, dus  
  1-1, 4-2, 3-0. Oke, er zit wel eens een uitschieter tussen, zoals de  
  topper tussen FC Limburg (de fusieclub van VVV, MVV, Roda JC en  
  Fortuna Sittard) en FC Gelre (de fusieclub van Vitesse, De  
  Graafschap en NEC): 6-4. Maar het spel is opener geworden, er zijn  
  minder harde en gemene duels, er is immers meer ruimte, en de  
  tactische varianten zijn dikwijls een lust voor het oog. En ja, de  
  doelen zijn natuurlijk groter. 
  J&J 
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 Specialist op het gebied van: 

    
                   - Pensioenregeling 
                   - AOW-leeftijd 
                   - Lijfrente  

                       - Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

          
Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 

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

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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  Sleep golden city behind bolts, bars and stone 
  Dream mighty city of the wind and the sea 
  Stars shoot a line across the sky 
 
  No way in from the outside                                 
  No way out from within 
  Stars call me down from the sky 
 
  Weep sleepless city in your room deep within 
  And the stars shoot me down from the sky                                                                                      

                                                                
 Fier 
 
  Mijn geheugen onderwerpt zich niet aan mijn wil. Is mijn vader mijn     
  kindse voorland? Wat is een mens zonder geheugen? Het verleden  
  als houvast om niet te verdwijnen in de chaos van de kolkende zee  
  van het heden. “Wilt heden nu treden voor God, den Here, Hem  
  boven al loven van harte zeer, en maken groot zijns lieven namens  
  ere, die daar nu onzen vijand slaat terneer!” Mijn vader hield van dit  
  gezang 302. De weg kwijt, dat was zijn vijand. Het heden als vijand  
  van onhanteerbare gevaren. Toch maar geen zorgen voor de dag  
  van morgen. Het geheugen kent geen wolk, waarin zij is opgeslagen  
  om weer neder te dalen in het stof van het brein. Mijn gebrekkige  
  geheugenschijf is een bron van ergernis. 
 
  Namen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Schaamte weerhoudt  
  me dikwijls om rechtstreeks te vragen, hoe heet je ook alweer om  
  het een paar weken later reeds weer vergeten te zijn. Het  
  onthouden van kennis is een opgave, waardoor ik lijk als de ezel, die  
  zich stoot aan dezelfde steen. 
                                                                           (Lees verder op pagina 20.) 
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(Vervolg van pagina 19.) 
 Op een zonnige dag eind maart bracht de van de schroothoop gered  
kaatje me naar Stevensweert. Geen flauw benul, dat ik de club reeds 
eerder met veel plezier gefloten had bij de kwieke jongens uit Venlo. 
Een bestuurslid wees me hierop en opeens begon het 
geheugenlampje te flikkeren. Nog niet zo lang geleden heb ik 
hierover in dit blad geschreven (nummer 10 2016). De kwieke 
jongens drongen onder meer namen als Soufian Esam en Ismaël. De 
haren van Geert Wilders moeten ten berge rijzen, dat juist in zijn 
geboortestad niet minder, maar meer Marokkanen kwieklustig 
waren. 
 
Trouwens, over politiek gesproken. Wat een opluchting om bevrijd te 
zijn van die manipulerende amateurtoneelspelers, die u wijs maken 
dat uw stem belangrijk is. Uiteraard om met uw stem water met wijn 
te vermengen. Nieuwe ster op het podium is Jesse Klaver die als een 
popster het klaterend applaus in ontvangst neemt, alsof hij u 
duurzaam gaat redden van de ondergang. De broekjes van de linke 
studentikoze meisjes kleurden rood van opwinding. Waar zijn de 
tijden gebleven, dat een politicus saai was als een uitgestrekt 
polderlandschap? Kiezen voor een persoon. Arme inhoud.  
 
Het in degradatienood verkerende Stevensweert bracht destijds 
Kwiek Venlo de eerste nederlaag toe. Ik was dus een graag geziene 
gast. Vooraf sombere geluiden over een goed resultaat met de 
verwachting, dat de betere spelers bij degradatie gaan vertrekken. 
Tegenstander was een kanshebber voor de titel, Belfeldia. Het 
bestuur verwachtte weinig strijdlust. Dat was buiten de waard 
gerekend. Volop strijdlust met  een middenvelder als extra 
verdedigend slot en passes naar voren. Dit bracht ze geen 
windeieren, maar een doelpunt. Het bestuurslid dat in Venlo de 
fluittrompet over mij schalde, voegde me in de rust toe, dat het goed  
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gaat en dat gaat er bij een scheids in als de wijn in de pastoor bij het 
Heilig Avondmaal. Bestuurslid bleek docent Nederlands te zijn en zei  
destijds genoten te hebben van mijn stukske. Een compliment van 
een docent, dat is me meer waard dan een cent van een willekeurige 
vent. Mijn ego glom als een keutel in de maneschijn. Mijn fluit blaakt 
van zelfvertrouwen. Fier als een zeeweringpaal, rechtop in een 
kolkende zee. Ik lijk wel de drinkebroer Willem Kloos: “ De Zee, de 
Zee klotst voort in eindelooze deining, De Zee, waarin mijn Ziel zich-
zelf weerspiegeld ziet; De Zee is als mijn Ziel, in wezen en 
verschijning, Zij is een levend Schoon en kent zichzelve niet.” Mijn 
bescheiden jas aangetrokken. Ik zei, dat we nog maar halverwege 
zijn, waarop de docent antwoordde: “Prijs de dag niet voor het avond 
is.”  Uiteraard een vriendelijk wederwoord: “Mooi verwoord, deze 
spreuk uit het heilige boek.”  
 
Zowaar de 2-0. Ondanks het vriendelijke woord van het bestuurslid 
bracht ik door een betwiste en benutte strafschop vanwege hands de 
spanning terug in de wedstrijd. Het was een terecht presentje in een 
ongevaarlijke situatie in het strafschopgebied. Een speler stak, 
waarschijnlijk vanuit een reflex, zijn hand half omhoog. Dit omhoog 
heffen wordt door de regel gezien als opzet, een speler hoeft 
namelijk niet zijn hand omhoog te doen. De regel gaat voorbij aan de 
mogelijkheid van onopzettelijkheid door de reflexbeweging. Als ware 
spelregelkenner, een terechte beslissing, wat aanvoelt als een 
cadeautje en daardoor ook bekritiseerd werd. Het spel werd 
grimmiger en ik moest alle zeilen bijzetten om mezelf uit de wind te 
houden. Desondanks zette ik me in de wind. Om het kort te houden 
liet ik een vrije trap voor Belfeldia op de juiste plaats nemen. Dit 
schoot bij de trainer in het verkeerde keelgat en hij liet op grote 
afstand blijken me een zeikerd te vinden. Wie geeft, zal de zeikerd 
terug ontvangen. Traag als een kapitein op een windstille zee  
                                                                 (Lees verder op pagina 22.) 
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   (Vervolg van pagina 21.) 
   wandelde ik naar de bank, ondertussen hardop de seconden    
   tellend. Ik heb alle tijd, u ook? Hebt u nog meer te bediscussiëren?”  
   De bank bleef stil, maar mijn gedrag riep irritatie op bij een speler. 
   “Scheids, bemoei je alsjeblieft niet met de bank.” “Okay, dan gaan   
   we verder.”  
 
   Stevensweert trok met moeite de overwinning naar zich toe. Na  
   afloop zei de trainer, dat ik kinderachtig was. “Ik zal gehoor geven  
   aan mijn kinderachtigheid door dit aan de bond door te geven.” In  
   de bestuurskamer zei ik de leider, dat de trainer een herkansing kan  
   krijgen door in de bestuurskamer te laten weten, dat hij een slecht  
   verliezer is. De trainer: “Ik kan slecht tegen mijn verlies.” Ik begon  
   te  lachen om deze gewaardeerde eigenzinnige vertaling van mijn  
   woorden. En met een handdruk en een brede lach verliet de trainer  
   de bestuurskamer.  
 
   Uiteraard was de thuisclub tevreden en de docent liet een oude  
   clubicoon van 84 jaar mij twee borrels brengen. De trainer van de  
    thuisclub wilde me wel elke week hebben. “Geen wonder, want  
   dan zouden jullie nu kampioen zijn.” Toch was hij ook kritisch naar  
   me. Hij was van mening, dat ik de situatie met de trainer van  
   Belfeldia beter had kunnen negeren. Gelukkig was er geen, zoals  
   onze Bond over de eigen rapporteurs denkt, vermoeiende  
   rapporteur  aanwezig.  
 
    Jur Wijsman 
 
   Een slapeloze nacht heeft me de sporen gegeven. Waarheen  
   slapeloosheid lijdt. Engelse tekst van Jan Erik Liljeström van de  
   Zweedse band Anekdoten. Titelsong ‘From Within’ van het  
   gelijknamige album uit 1999.      
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  ACTIVITEITENAGENDA  
 
  Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
  Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand. 
 
  NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni, 10.00. 
 
  NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, 10.00 (VV Acht). 
 
  Fietstocht: 28 juni, 14.00. 
 
  Opening seizoen 2018-2019: 28 augustus, 21.00. 
 
  Bezoek preHistorisch dorp: 30 augustus, 14.00, Eindhoven. 
 
  Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
  Bezoek museum ‘t Brabants Leven: 25 oktober, 14.00, Den Dungen. 
 
  Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur, Eindhoven. 
 
  Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur.  
 
  Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV 
Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443  
  
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Gemberstraat 47, 5632 SJ Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=




	COVS_Arbitraal omslag pdf_2018
	ANB advertentie
	arbitraal0418opmaak
	Adressen Arbitraal
	Arbitraal_nr_2_2018

	Acc.De Stip
	Van Laarhoven

