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       44e JAARGANG, NUMMER 4 – JUNI 2019 
 
 

        
             
           
       ‘Beetje meer waardering’ 
 
 
            We tellen weer mee. Althans, op het Eurovisie 
            Songfestival. Duncan Laurence, die tot voor enkele  
            maanden geleden alleen bij intimi bekend was, werd 
            winnaar van dit liedjesfeest. De laatste keer dat 
            een Nederlandse deelnemer hierin slaagde, was in 1975. 
            Duncans ‘Arcade’ leidde tot de meest uiteenlopende, 
            maar voooral positieve reacties. 
 
            Duncan bewees dat je met zelfvertrouwen, originaliteit en 
            een goede samenwerking met betrokkenen heel ver 
            kunt komen. Wij scheidsrechters doen dit wekelijks, 
            maar zullen nooit een festival winnen. Een beetje  
            meer waardering kan geen kwaad, toch? 
 
            Ook dit blad is weer met vereende krachten tot 
            stand gekomen. Veel leesplezier. 
 
             De hoofdredactie 
 
 
 
 



 2 

 
 

Van de voorzitter 
 
 
 
De voorlaatste Arbitraal van het seizoen alweer. Het voetbaljaar is 
snel gegaan. Helaas hebben we, en dat zeg ik als PSV-supporter, op 1 
juni niet kunnen genieten van Ajax in de Champions-Leaguefinale. 
We moesten het doen met twee Engelse teams en we weten 
allemaal hoe dat is afgelopen. 
 
Op 18 mei heb ik de jaarvergadering van COVS Nederland bezocht, 
samen met de vice-voorzitter van COVS Helmond (Stefan Verbakel) 
en de voorzitter van COVS Valkensaard (Daniël Jansen). Onze oud- 
voorzitter Johan Suurd is bestuurslid van COVS Nederland. Het bewijs 
van mijn aanwezigheid is terug te vinden in het blad De 
Scheidsrechter waar onze huisfotograaf Christ van de Donk het 
uitbrengen van onze stem voor de nieuwe landelijke voorzitter heeft 
vastgelegd. De nieuwe voorzitter benadrukt het belang van 
samenwerking en verjonging. Ook een item waar wij al jaren mee 
bezig zijn.  
 
Op het moment van schrijven is de nacompetitie begonnen. 16 juni 
zijn de laatste wedstrijden. We trainen nog tot 18 juni om daarna te 
beginnen aan een welverdiende zomerstop. Sommigen van ons  
zullen individueel doortrainen of met anderen. Op dinsdag 13 
augustus beginnen we weer met onze groepstrainingen. Een week 
later, op 20 augustus, gaan we onze enkele jaren geleden ingevoerde  
seizoensopening houden. Zorg dat je daar bij bent, want dan komen 
onder meer de aangepaste spelregels ter sprake. 
                                                                             Lees verder op pagina 3     
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Vervolg van pagina 2 
 
We hopen die start te kunnen ondersteunen met een nieuwe 
scherm. Van sponsor Simac (werkgever van onze trainer Hans 
Moonen) krijgen we een zeer fraai digibord in bruikleen. Wij zijn er  
van overtuigd dat dit een mooie meerwaarde is voor onze vereniging. 
Maar ook voor de KNVB als  
partner bij themabijeenkomsten en cursussen. 
 
Het is voor vele actieve (assistent-)scheidsrechters nog even 
spannend of ze gepromoveerd of  
gedegradeerd zijn. Laten we hopen op veel goede berichten. Laat het 
voor degene die een minder bericht krijgen omdat ze niet 
gepromoveerd of zelfs gedegradeerd zijn, een uitdaging zijn om in 
het nieuwe seizoen de stap omhoog of terug te zetten.  
 
Tot over een maand voor mijn laatste bijdrage van dit seizoen. 
 
Jeroen Quinten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.covs.nl/
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Pubquiz 2019 
 
Vrijdag 11 mei, net voordat de ontknoping van de eredivisie een feit 
werd, vond voor de tweede keer een pubquiz plaats bij de COVS 
Eindhoven. Zeker dertig deelnemers hadden zich gemeld om aan 
deze quiz mee te doen. Ik moet zeggen, ze waren er van jong tot oud. 
 
Pieter en Lennart hadden het prima voor elkaar. Fotovragen, historie, 
muziek, kortom er kwamen diverse opdrachten en vragen 
tevoorschijn waar je nog nooit van gehoord had. Ze hadden het 
bovendien in een leuke vorm gegoten. Leden van zusterverenigingen 
waren ook aanwezig en wel die uit Tilburg en Valkenswaard wat zeer 
op prijs gesteld werd.  
 
Na een paar opwarmrondjes kwam het echte werk. Je moest 
oudheden of bijvoorbeeld een stadion raden uit een stad. 
Bekendheden uit de filmwereld, tv-series en voetballerij moesten op 
foto’s geraden worden. Een Romeins cijfer zat er ook tussen wat 
ontcijferd moest worden, kortom van alles waarbij je parate kennis in 
ieder geval behoorlijk op de proef werd gesteld. Bij sommigen ging 
dat goed af, maar door de ohs en de ah(a)s  die af en toe te horen 
waren, kon je merken dat er teams waren die moeite hadden met 
het niveau en het soort van vragen. 
 
Uitslag Pubquiz 2019 
 
1. Familie Verheijen                                133,5 punten 
2. COVS Tilburg                                       129 
3. COVS Valkenswaard                           128.5 
4. Familie De Hut                                    128 
5. Team Oirschot                                    120,5 
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6. MRH (Martin, Ron en Henk)                        97,5 
7. Familie Van den Boomen                             96,5 
8. Spurts (Christ, Hans en  Nico)                      92 
9. Party Animals (Eric, partner en André)       91,5 
10. Toon United (Toon, Nick en vriendin)       91. 
 
U kunt wel zien dat het verschil tussen de eerste vier deelnemers 
miniem was en het drietal Verheijen wel erg goed was. Sjaak had zijn 
zoon Stijn en dochter Bernice duidelijk goed geïnstrueerd. Maar ook 
felicitaties aan de collega’s uit Tilburg en Valkenswaard, die denk ik 
volgend jaar weer meedoen. Maar dan voor de eerste plaats. 
 
Bovenal, Pieter en Lennaert: bedankt.  
 
Nico Rensen 
 

 
 
De winnaars van de Pubquiz 2019: het trio Verheijen (foto: Hans 
Janssen). 
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De wedstrijd waar ik was (47) 
 
Wegzwijmelen. Ik gebruik dit woord nog wel eens in mijn arbitrale 
stukjes voor ons onvolprezen clubblad Arbitraal van de COVS 
Eindhoven. Trouwens, altijd als ik ‘wegzwijmelen’ tik dan krijg ik een 
rode streep onder dit woord: het bestaat niet. Wel ‘weg zwijmelen’, 
dus twee losse woorden. Maar dat dekt nou weer niet de lading, vind 
ik. Ik vind namelijk dat ik zo niet de uitvinder van het woord 
wegzwijmelen ben, dan toch zeker de verpersoonlijking van het langs 
de lijn als assistent-scheidsrechter wegzwijmelen. Zeg nou eerlijk, het 
klinkt toch niet als ik van het laatste deel van die zin zou maken ‘van 
het weg langs de lijn zwijmelen’. Nee dus, dus is het: wegzwijmelen. 
 
Het betekent voor mij een soort van zaligmakende gemoedstoestand, 
van lekker wegdromen. Eigenlijk een situatie waarin ik me niet kan 
permitteren om er met mijn gedachten niet bij te zijn, maar het toch 
onbewust doe. Dan zie ik als het ware niks van het spel, terwijl ik toch 
heel erg gefocust moet zijn. Dan ben ik met mijn gedachten heel ver 
weg, terwijl het te volgen spel zich voor mijn neus afspeelt. Of het is 
zo saai en bijna continue op de helft van mijn collega-assistent aan de 
andere kant dat ik in een soort van droomtoestand kom te verkeren. 
Dikwijls volgt dan even later toch een harde landing want dan moet ik 
opeens vol aan de bak. 
 
Zo vlagde ik ooit eens bij een wedstrijd die werd gespeeld op een 
werkelijk schitterend in de duinen gelegen sportpark. Ik stond bij 
wijze van spreken al zo’n beetje op het strand en het voelde als het 
ware aan alsof ik op het terras van een strandpaviljoen onder een 
parasol zat te genieten van een kop koffie. Met appelgebak. En 
vooruit, met slagroom. De wedstrijd stelde geen bal voor. Trouwens, 
welke wedstrijd? Nou, ik had er even niet op gerekend dat twee 
spelers na toch al een dik uur spelen het met elkaar aan de stok  
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kregen. En dus beiden een rode kaart kregen. En vervolgens ook nog 
de twee trainers achter mij, want die gingen zowel fysiek als verbaal 
met elkaar in de clinch. Nou, ik was op slag wakker en de droom werd 
nog een nachtmerrie want uiteindelijk moesten we onder 
politiebegeleiding van het veld. Tja, dat kan je zo eens gebeuren. 
 
En ik vlagde ooit bij een wedstrijd ergens in de polder. Het was slecht 
weer, het kunstlicht moest al rond een uur of twee, tijdens de 
warming-up, worden ontstoken. De regen viel met bakken uit de 
hemel en al voor het eerste fluitsignaal was ik tot op het bot nat, 
zeiknat. Na 8 minuten was het 0-2 en dat was het eigenlijk wel. Er 
gebeurde werkelijk helemaal niks meer. Nou, ik kan je verklappen dat 
onder die miserabele omstandigheden 82 minuten erg lang duren,  
heel erg lang. Dus zwijmelde ik lekker weg. Ik dacht al aan de warme  
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douche na de wedstrijd, aan de autorit naar huis. Ik lekker op de 
achterbank heerlijk onderuit, wegdoezelend met het zachte gepraat 
van de scheids en mijn collega op de achtergrond. 
 
Eigenlijk de laatste wedstrijd waarin ik wegzwijmelde was ook mijn 
laatste officiële wedstrijd als assistent-scheidsrechter. Dat was bij 
Baronie in Breda. Ingmar Oosting was de toen pas 18-jarige arbiter 
van dienst. Het begon al in de business lounge, toen alle aandacht 
van de bondsofficials en de media naar de scheidsrechter uitging. En 
ik niet anders kon dan steeds verder lekker onderuit zakken, met mijn 
gedachten ook steeds verder weg. En alvast denkend aan het laatste 
fluitsignaal van de wedstrijd, zo rond kwart over vier, dat dan tevens 
het laatste fluitsignaal voor mij in de functie van assistent-
scheidsrechter zou zijn. Zo ver was het nog niet, eerst de wedstrijd 
nog. Nou, het was warm en er stond voor beide teams niks meer op 
het spel. Dus daar stond ik, zo’n beetje moederziel alleen aan de 
overkant van het veld. En dacht ik aan al die mooie wedstrijden waar 
ik bij aanwezig was en uiteindelijk was ik als het ware niet eens meer 
bij mijn eigen wedstrijd op dat moment aanwezig. 
 
Hoe dan ook, ik vind het niet mijn eigen schuld dat ik soms 
wegzwijmelde. Eerder vind ik me slachtoffer van de situaties waarin 
ik kwam te verkeren. Dat wil ik toch maar eens benadrukken, om 
misverstanden en vooroordelen, respectievelijk veroordelingen, te 
voorkomen. 
 
Jos Halmans 
 
***************************************************** 
Raadsel (uit de Volkskrant). Wie is deze goedgekapte 
eredivisiescheidsrechter die in de rust voor zijn assistenten en de 
vierde man een vrolijk Turks liedje speelt? 
Antwoord: Serdar Gözübüyükelele. 
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Seizoensafsluiting staat voor de deur 
 
Even leek het erop dat het feest niet door kon gaan, maar op 15 juni 
wordt wel degelijk de seizoensafsluiting – inclusief feestavond - 
gehouden. De Stip gaat om 14.30 uur open. Voor een drankje, een 
hapje en een babbeltje, maar vooral om vanaf 15.00 uur onze Oranje 
Leeuwinnen aan te moedigen.  
 
Het Nederlands vrouwenvoetbalteam speelt die middag zijn tweede 
WK-wedstrijd, tegen Kameroen. Het bekijken van dit duel kun je 
beschouwen als de eerste helft van het programma. Om 17.30 uur 
begint de tweede helft: een barbecue, in de ‘extra tijd’ gevolgd door 
een gezellig samenzijn.  
 
Veel plezier! 
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Vers gras tussen de regels, enkel vrouwen 
 
Natuurlijk kon de redactie van Hard gras er niet omheen. Om ‘onze’ 
Oranje Leeuwinnen. Om het wereldkampioenschap voetbal voor 
vrouwen, dat de komende weken in Frankrijk wordt gehouden. 
Slechts één tekstuele bijdrage gaat niet over dit toernooi, want de 
dadendrang van Ajax, afgelopen seizoen, verdiende ook in dit 
voetbaltijdschrift voor lezers aandacht. Maar da’s logisch, toch? 
Theun de Winter beschrijft in ‘Aanvoerder van stavast’ de bijzondere 
persoonlijkheid, die de nog maar 19-jarige Matthijs de Ligt is. Verder 
is het een en al vrouwelijkheid wat de klok slaat in nummer 126. 
 
Zo zet Kika van Es via de mail een een-tweetje op met Henk Spaan, 
één van de eindredacteuren van Hard gras en mede door de coaching 
van zijn dochter al jaren betrokken bij het vrouwenvoetbal. De in 
Boxmeer geboren en getogen Van Es en de Valkenswaardse Daniëlle 
van de Donk zijn de twee enige echte Brabantse speelsters in de 
selectie van Sarina Wiegman. De bondscoach komt zelf ook aan het 
woord. Schrijfster Anna Enquist zet haar in een bijzonder interview 
neer als een even bescheiden als ambitieus persoon. Die tweede 
karaktertrek komt ook naar voren in de voorpublicatie van ‘Samen 
sterk/Het geheim van de Oranje Leeuwinnen’, het boek van 
Annemarie Postma. In dit hoofdstuk wordt het debacle van Oslo 
beschreven, waardoor de deelname aan het WK op de tocht kwam te 
slaan, maar dat mogelijk ook een louterende werking heeft (gehad). 
Binnenkort weten we meer en merken we eveneens of de 
emancipatie van het vrouwenvoetbal een nieuwe dimensie beleeft. 
 
Hard gras; Sarina en haar meiden; Diverse auteurs; Uitgeverij Ambo/Anthos; ISBN: 978-90-263-4744-3; 
Prijs 10,95 euro  
 
 

Hans Janssen 
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Zoals de ouden floten… 
 
In deze aflevering van onze rubriek waarin we spraakmakende en/of 
gerenommeerde scheidsrechters belichten, zetten we de 
schijnwerpers op Johannes (‘Jan’) Nicolaas Ignatius Keizer. 
 
Hij is geboren in Volendam op 6 oktober 1940 en voetbalde in de 
jeugd van RKSV Volendam. Na zijn studie werd Keizer in een 
onberispelijk Volendammer kostuum op 15-jarige leeftijd topober in 
hotel-restaurant Carthrien van Diepen. Tot tevredenheid van de vele 
vrouwelijke collega’s bediende hij de vele internationaal bekende 
gasten die daar overnachtten. Na zijn diensttijd schonk hij zijn 
Volendammer kostuum grotendeels aan zijn broer Wim die de 
promotie van Volendam onverminderd voortzette. 
 
 
Op 12-jarige leeftijd floot Keizer zijn eerste voetbalwedstrijd. “In die 
tijd speelden we nog schoolwedstrijden. Hoofdmeester Mühren zei 
tegen mij dat ik zo’n wedstrijdje wel kon fluiten”, vertelt Keizer. 
Keizer voetbalde op dat moment zelf bij de jeugd van Volendam. Aan 
een carrière als scheidsrechter had hij nooit gedacht, maar door 
diezelfde meester Mühren kwam daar verandering in. “Mühren 
vertelde dat ik verder moest gaan met fluiten. En als een 
hoofdmeester dat tegen je zei, dan deed je dat.” Er werd in 1957 
voor twee jaar leeftijdsdispensatie aangevraagd zodat de toen 16-
jarige Keizer wedstrijden kon fluiten in Noord-Holland. 
 
Zijn eerste wedstrijd bij de amateurs was Oudendijk – DWB. Op 19-
jarige leeftijd floot Keizer in de hoogste klasse. In 1961 promoveerde 
hij naar de landelijke KNVB en mocht hij op 24-jarige leeftijd de 
kampioenswedstrijd VVS - Middelburg leiden. Keizer later: “Ik liep 
altijd met een glimlach rond maar dat werd me niet in dank  
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afgenomen als ik dat deed wanneer de thuisspelende ploeg had  
verloren. Mijn vrouw zei dan altijd: ‘Jan denk eraan’.” 
 
Keizer maakte in 1966 de overstap naar de eredivisie. Vanaf 1972 
werd hij tevens ingezet bij internationale wedstrijden. Hij floot op het 
Europees kampioenschap voetbal 1984, de Olympische Spelen van 
dat jaar en de eindronden van de strijd om de wereldtitel in 1986. Op 
dit laatste toernooi leidde hij de wedstrijd tussen Italië en Argentinië 
in de groepsfase en het duel tussen Denemarken en Spanje in de 
tweede ronde. Op de Olympische Spelen van 1984 floot hij voor 
120.000 toeschouwers de finale tussen Frankrijk en Brazilië. In 1988 
was hij scheidsrechter in de tweede wedstrijd van de finale van het 
toernooi om de UEFA-cup. In totaal floot hij 148 
Europacupwedstrijden en 32 officiële interlands. 
 
  

 
 
Een foto uit 2010: Jan Keizer is zeventig en bekijkt vol trots foto’s en 
knipsels uit lang vervlogen tijden.. 
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Hoewel hij van de KNVB tot 31 december 1988 mocht doorgaan, 
besloot Keizer vrij abrupt zijn loopbaan in augustus 1988 te 
beëindigen. Hij vond het niet zinnig een voetbalseizoen te moeten 
beginnen dat hij niet af kon maken. Zijn laatste wedstrijd was FC 
Twente tegen FC Groningen in de nacompetitie van de eredivisie 
1987/’88. In totaal floot hij 389 wedstrijden in het betaald voetbal. 
 
Keizer stond bekend om zijn overwicht op de spelers. Door sommigen 
werd hij bijna gehaat om zijn zelfverzekerdheid en neiging tot 
arrogantie, door anderen juist geliefd vanwege zijn openheid en 
vakbekwaamheid. Maar feit was dat spelers hem nimmer 
aanraakten, mede als gevolg van de voor hem typerende beweging 
van het met de buitenkant van beide handen op afstand houden van 
iets te opdringerige spelers. Bij collega-scheidsrechters stond Keizer 
bekend om zijn spreekwoordelijke zuinigheid. Menigeen wacht nog 
altijd op zijn eerste rondje. 
 
Jan Keizer wordt nog op zijn tijd gevraagd om liefdadigheids-, jubilea- 
en oliebollenwedstrijden te fluiten. Keizer: “Of ik sta bij mijn 
kleinkinderen langs de zijlijn. Door mijn vak was ik er niet vaak voor 
mijn eigen kinderen en vrouw dus ik geniet er volop van als mijn 
kleinkinderen achter de bal aanrennen.” 
 
Zijn motto: “Een mooi leven? Ja, zeker weten. Je moet er zelf wat van 
maken!” 
 
Jos Halmans 
 
**************************************************** 
Nog een raadsel: hoe omschreef wijlen Kees Fens (auteur en 
columnist) ooit het fenomeen grensrechter? Een arm met een vlag 
eraan. En voor een dode grensrechter gaat geen vlag halfstok, 
schreef hij ook. Gelukkig weten we beter. 
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Langs de velden 

 
Ik had het voorspeld: Ajax wordt kampioen. Niet dat ik een fan ben, 
maar toch. Na de winterstop mankeerde er veel aan de speelwijze 
van PSV. Waarom? Ik denk dat Bommeltje niet genoeg naar zijn 
schoonvader geluisterd heeft of naar Guus die toch ook verstand van 
voetbal heeft. Nee, Mark heeft als nieuweling in deze jungle het 
geprobeerd, maar hij is van de koude kermis thuis gekomen. Vooral 
in de tweede competitiehelft hadden tegenstanders de speelwijze 
van PSV door en gingen ze daarop anticiperen. Met als gevolg dat het 
vooral mis ging op het middenveld. De creatieve spelers ontbraken.  
 
Waar Mark wel goed in was, was het voortdurend mauwen tegen de 
vierde man, maar daar red je het niet mee. Volgend seizoen toch 
anders aanpakken Mark. 
 
Overgang  Steven Bergwijn van PSV naar Ajax. Ziet u het al voor u? Hij 
heeft de opleiding genoten in Amsterdam, laat hem gaan als hij wil.  
 

 
Steven Bergwijn en Donny van de Beek: herenigd bij Ajax? 
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Kan hij nog een jaartje rijpen in Nederland voordat hij naar een grote  
club vertrekt want dat hou je toch niet tegen. Laat de KNVB daar nu 
eens naar kijken. De beste voetballers laten rijpen in eigen land 
waardoor het publiek nog een jaar kan genieten in onze stadions van 
deze jongens. Ik weet het, dit is een utopie maar toch. Gekaapt wordt 
er toch wel door de grote clubs uit Europa. Marc Overmars is hier wel 
voor, maar ja met een zak geld kan alles. Misschien een zaak voor de 
KNVB die eens hier tegen op treedt? 
 
De UEFA wil dat 24 clubs vanaf het seizoen 2024/’25 zich niet meer 
hoeven te kwalificeren voor de Champions League in de nationale 
competities. Dan kan Nederland het wel schudden als het om 
deelname aan dit voetbalwalhalla gaat. De grote clubs zijn belangrijk 
voor de inkomsten van de Europese clubs, aldus voorzitter  
Aleksander Ceferin. En daar behoort Nederland zeker niet toe. Ik 
vraag me dan af, welke bedoelt hij dan wel? De grote clubs uit Italië, 
Spanje en Engeland? Nu Ajax veel geld, zou het in de toekomst een 
rol kunnen spelen, maar aan de grootste clubs tippen is ook dan 
onmogelijk. Daar zit wel het geld. Nederland heeft hier niets te 
zoeken. Hier zit het geld niet, omdat de middelen hiervoor 
ontbreken. De gerenommeerde, buitenlandse mogendheden halen 
wel de beste Nederlandse spelers weg. Hierdoor wordt de 
traditionele top-drie in ons land (Ajax, PSV en Feyenoord iets rijker, 
maar ze blijven chronisch geld tekortkomen om aan te haken bij de 
internationale top. 
 
Dit was het voor deze keer. 
 
 
De Mol 
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Trekvogel  
                                                                                    
Tot mijn schande beken ik, dat ik er allesbehalve een hekel aan heb 
mezelf onderweg in vervoering te brengen. In mijn overdekte 
vierwieler uit de vorige eeuw blaas ik onzichtbaar koolmonoxide de 
lucht in. Dat wat je niet ziet, bestaat niet. Nee, ik voel me geen 
schandknaap van onze Bond met mijn bijdrage aan de opwarming 
van de aarde. Trouwens, wie wil er niet warmpjes bij zitten? Sowieso 
valt onze Bond niets te blameren. Als scheids kun je je immers ook 
verplaatsen met de benenwagen. Dat heb ik een keer gedaan, toen ik 
de kampjongens achter onze dijk mocht fluiten. De fiets is ook een 
mogelijkheid.  
 
Twee generaties terug fietste ik, om een potje te 
gaan fluiten, heen en weer of geen weer van 
Eindhoven naar Eersel. Later verplaatste ik me met 
mijn Puch Maxi met hoge stuur naar de Kempen, 
waarbij ik met Steppenwolf zong: ‘Get your motor 
runnin’/ Head out on the highway// Born to be wild.’ 
Ik heb nooit, zoals onze overleden Piet Schellekens, 
met een kegel in de sloot gelegen. Ik hoor onze Piet 
nog bulderen: “Wijsman, ge kunt er geen flikker 
van.” Mijn haren wapperden in de wind en op het veld. Een 
rapporteur kon het niet laten op te merken, dat ik de overtredingen 
niet goed zag, omdat mijn haren voor mijn ogen zaten. Blind, maar 
niet bang om te trekken. Nee, dat klopt niet. Indertijd trokken we 
niet, maar schreven we. De gele kaart was nog niet uitgevonden. Van 
iedere officiële waarschuwing moesten we een rapport maken. 
Rijbewijs had ik niet. 
 
Op een doordeweekse avond had ik niet gezien, dat ik voor een 
wedstrijd was aangesteld. Mijn vriendin was zo vriendelijk me weg te 
brengen. Op de achterbank kleedde ik me vast om. Een oud dametje  
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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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schrok zo van mijn fluit, dat ze pardoes tegen een boom tot stilstand 
kwam. Haar auto rookte als de waterpijp van de hippe Eindhovense  
zanger Armand Beniktemin. Ik denk niet, dat ze ooit nog aan een pijp 
geroken heeft. Mijn vriendin was lid van de Gleuvenbrigade, een 
splintergroepering van de FemSoc-beweging (feministische 
socialisten). Ze was niet van het aanrecht, maar van het gelijke recht. 
Ze vond het tijd worden, dat ik haar niet langer uitbuit door met haar 
te rijden. Zelf rijden was haar devies en ze gaf me op bij de rijschool. 
En vanaf 34-jarige leeftijd was ik blij dat ik zelf rij. Na mij de 
zondvloed. Miljeu aan mijn keu. Tien over rood, na mij de dood.  
 
In vervoering onderweg naar Stormvogels ’28. En met Jim Morrison 
van The Doors (Aldous Huxley: ‘There are things known and unknown 
and inbetween are The Doors of perception’) zing ik mee: ’Riders on 
the storm. There’s a killer on the road.’ 
 
Nee, het stormde niet bij Stormvogels in Siebengewald. Hoewel de 
trainer van mij een stormvogel wilde maken. Onze Bond geeft 
leerzame cursussen. Ooit heb ik een cursus gevolgd over de 
samenwerking tussen trainer en scheids. Tijdens de warming-up een 
babbel maken met de trainers kan een goede samenwerking 
bevorderen. “Kan ik op een goede samenwerking rekenen?” Geen 
trainer zal dan zeggen: “Reken daar maar niet op.” Bovendien kunt u 
hem aanspreken op zijn gedrag: “Verstaat u schelden onder een 
goede samenwerking?”  
 
Met de trainer van Stormvogels boterde het niet. Vanaf de eerste 
minuten betwistte hij mijn beslissingen. Vooral door armbewegingen 
zijwaarts de hoogte in te gooien en voortdurend met zijn hoofd te 
schudden. En dat niet na een foutieve pass van een speler. Het 
irriteerde me. Of in andere bewoordingen, het raakte mijn ego. Het 
probleem was om een aanleiding te vinden hem op zijn nummer te 
zetten.  Een ‘verkeerd’ ingeworpen bal voor de dug-out van een van  
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zijn spelers zette hem in vuur en vlam. Mijn moment: “Denkt u dat u 
met tegenwerking meer opschiet dan met samenwerking?“ En dan 
had ik ook nog eens te maken met een assistent-Stormvogel, die 
vlagde voor overtredingen. Deze assistent heeft zelf gefloten. Ik riep 
hem tot de orde en hij scoorde zijn punt: “Maar dat hebt u toch niet 
afgesproken.” Wat is het toch, dat sommige collega’s, collega’s een 
oor aan willen naaien. Datzelfde liedje wordt ook weleens gezongen 
door ex-scheidsen in de rol van rapporteur. Zo was er in Eindhoven 
een collega, die destijds in zijn nieuwe rol als assistent van de 
amateurs van PSV zo vals vlagde als een zwarte kraai zingt. Mijn 
ervaring is, dat wanneer trainers geregeld ageren tegen 
scheidsrechters dit een vrijbrief vormt voor sommige spelers om dit 
gedrag over te nemen. In de eerste helft was de teller van gele 
kaarten voor zijn ploeg opgelopen tot drie en die van koploper 
tegenstander FCV Venlo op nul blijven staan. Als scheids is het 
oppassen geblazen, dat de wedstrijd niet als dominosteentjes omvalt. 
Dus ik had het plan opgevat om in de rust naar hem toe te stappen 
om het risico van kwaad tot erger in te dammen. Gelukkig was hij me 
voor. “Sorry, scheids, er zijn wat dingen gebeurd, waardoor ik niet 
lekker in mijn vel zit.” “Had dat dan gezegd.” In ieder geval leidde dat 
in de tweede helft tot een goede samenwerking met trainer en 
spelers. Bovendien stormde het in goede zin met de gelijkmaker. Na 
afloop kon de trainer alleen maar beamen, dat een goede 
samenwerking meer zoden aan de dijk zet dan een gestoorde.  
 
Op de terugweg me laten vervoeren met de song Ambitions van de 
cd en dvd Sanctitude van de Zweedse band Katatonia:  
‘Hear my thin voice/ Hear my words fall down/ See my ambitions fade 
out/ Had so much better times//  Sing a song for the ones who never 
made it.’ 
Het ontroert me, dat Jonas Renske voor me zingt. 
 
Jur Wijsman 
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   ACTIVITEITENAGENDA  
      
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur.  
   Seizoensafsluiting, 15 juni: 14.30-22.30 uur, De Stip. 
   Bezoek museum, 27 juni: Museum Bevrijdende Vleugels, 14.00 uur 
   in Best.    
   Start nieuwe seizoen, 13 augustus, inclusief uitleg nieuwe  
   spelregels, 19.15/21.00 uur. 
   Bezoek wijngaard, 19 september: Wijngaard De Rooise Wijnboer,  
   14.00 uur in Sint Oedenrode. 
   Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in  
   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 Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932 of 040 - 2422887 
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelmann          06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, Sjaak Verheijen,                                         
              André Werrelmann en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 
 

http://www.covseindhoven.nl/
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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!
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