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                                       15 jaar en zo voorbij 
      Op een dinsdagavond lopend met de trainingsgroep buiten het 
      complex vroeg Christ opeens: “Heb jij interesse om  
      hoofdredacteur te worden van Arbitraal?” Eerlijk gezegd kwam  
      dit vrij onverwacht en ik was niet gelijk enthousiast omdat ik net  
      aan een studie was begonnen. Maar ja schrijven is leuk en toen  
      kon ik geen nee meer zeggen. Al gauw werd ik getest toen Jur  
      over de platte kar schreef. Het wereldje welke niet uitblinkt door 
      openheid en transparantie was in rep en roer. Jur werd (tijdelijk) 
      geschorst en een tijdje later ging de storm waarschijnlijk na  
      interne bemiddelingen weer liggen. Bijna was ik meteen weer  
      hoofdredacteur af geweest maar men begreep dat persvrijheid bij 
      mij heilig is en dat je als lange tenen hebt maar een grotere 
      schoenmaat moet kopen. 
 
      Dat Sepp B. de FIFA zo naar zijn hand heeft weten te zetten is 
      niet zo vreemd. In Nederland is het gelukkig niet zo erg maar de 
      KNVB en COVS zijn geen organisaties die uitblinken in 
      vooruitstrevendheid of daadkracht. Waar veel (veel te veel)  
      mannen bij elkaar zijn gaat het vaak niet goed. Er wordt een old  
      boys network opgetuigd waar de zittende macht elkaar beschermt 
      en voortrekt. Men denkt vaak in de trant van wat hebben we te 
       verliezen en stemmen daarom maar in.  
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

Neen als je iets wil bereiken of ergens faliekant tegen bent, moet je durven 
zeggen dit gaat te ver en hier trek ik me van terug. Zo zou de KNVB 
ballen hebben als ze zou zeggen: We gaan niet naar het WK in Rusland en 
geven daarmee aan dat we het dictoriale bewind niet erkennen en daarom 
dit WK boycotten. Een utopie als je zelfs ziet dat de politiek zich in 
vreemde bochten wringt na het neerschieten van de MH17. 
 
Nu gaat Hans Janssen het stokje overnemen en ik ben blij dat we hiermee 
een waardig opvolger krijgen. Iemand die beroepsmatig schrijft, heeft toch 
een streepje voor. Ik als amateur moest me vaak behelpen en werd vaak 
door Christ gecorrigeerd omdat ik blind was voor mijn eigen fouten. 
Desondanks was en is het leuk want ik blijf schrijven zodat ik een bijdrage 
kan leveren om te voorkomen dat dit wereldje indut. 
Tot mijn bijdrage aan nummer 6 van Arbitraal. 
Dirk Hazelhof 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

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

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

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

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  

 
 
 www.guldenberg.nl  
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Voorzitterspraatje 
 
Seizoen 2014 2015 alweer voorbij, zo sta je ervoor en zo is het weer over. 
Op 12 juni onder het genot van een voetbalwedstrijd Letland – Nederland 
bekeken en vervolgens afsluiten met een etentje. Er waren 35 mensen op 
de feestavond. Het was weer een seizoen met vele verhalen en voor een 
ieder weer zijn eigen belevingen. Ook wil ik het thuisfront bedanken, want 
als het thuisfront niet achter ons staat, kunnen wij onze mooie hobby wel 
vergeten. (elke zaterdag of zondag weg zijn vraagt veel van een gezin) 
Ook mede dankzij deze steun kunnen wij ook als vrijwilliger iets doen bij 
de COVS. 
 
Promotie degradatie, geniet van de stap die je hebt mogen maken, en 
maak er een mooi nieuw seizoen van! Laat je niet jouw hobby afnemen als 
je een stapje lager moet. Het is jouw mooie hobby en het brengt je veel 
aan mensenkennis en vaardigheden.  
Senioren bijeenkomsten, we kunnen zeggen dat er animo is en dat het 
afgelopen seizoen met wat start problemen toch goed is verlopen. Je kunt 
je nog steeds aanmelden.  
 
Even terug kijken op het seizoen: Ons Lid Ad Bierens is afgelopen 30 
april geridderd tijdens lintjesdag Ad mag zich nu Lid in de Orde van 
Oranje Nassau noemen. Ad hierbij nog van harte gefeliciteerd. Jack Kroon 
alsnog van harte gefeliciteerd met je benoeming als scheidsrechters van 
het seizoen 2014/2015/ 
 
Ons lid Mark van Berkel als scheidsrechter van Zuid 1 het hoogste stond 
in de rangschikking van groep 1  
 
Anton Bogers met goed gevolg zijn diploma Coaching van scheidsrechters 
in Betaald voetbal heeft afgerond. 
 
Ons lid Merlijn Gerritsen weer terug gaat vanuit BV naar AV 
Toon Hendriks doet een stap terug en is gestopt met Senioren fluiten. 
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Het bestuur bedankt iedereen voor zijn/haar inzet dit seizoen ongeacht de 
grootte van je bijdrage. En we hopen dat iedereen weer van de partij is het 
komend nieuwe seizoen. 
 
Het clubblad Arbitraal is trots op 5 nieuwe adverteerders en een nieuwe 
look. De clubs spreken ook van een professionele uitstraling.  
Nieuw seizoen: de training start weer op 4 Augustus. 
 
Op 28 augustus hebben wij een seizoenopening georganiseerd voor onze 
leden aanvang 19.30 uur tot ± 22.30 uur. Deze avond staat in het teken 
van arbitrage. Iets op het veld, en veel met spelregels m.b.v. beelden. 
Dat onze voetbalvereniging in ons werkgebied een goed seizoen mogen 
hebben en dat het weer een mooi seizoen mag worden en dat je lang mag 
meedoen om de prijzen. 
 
Verder wensen wij als bestuur iedereen een hele fijne vakantie en dat 
iedereen weer energie mag krijgen voor een mooi nieuw seizoen. En 
geniet vooral met je thuisfront. 
 
Bedankt 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 
Diverse mededelingen 
 
Nieuw Mailadres Redactie Arbitraal 
Hoi vanaf dit nummer kunt u uw artikelen mailen naar ons nieuwe 
mailadres: 
 
redactie@covseindhoven.nl 
 
groetjes Dirk en Hans 
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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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Het Einde van een mooie carrière 
 
Op 17 jarige leeftijd begon ik aan wat ik later mijn mooiste hobby heb 
gevonden en daar komt ooit een einde aan en dat was 25 mei 2015. Na 37 
jaar is dat einde gekomen met de wedstrijd Braakhuizen 1 – CHC 1, met 
de asr. Henk van Bekkum en Eric Oosterom en onder toeziend oog van 
vele vrienden, bekenden en uiteraard mijn vrouw Yvonne van wie ik deze 
mooie hobby heb mogen beoefenen. 
Het thuisfront is heel belangrijk geweest. Yvonne heeft me altijd gesteund 
en nooit ook maar een keer gezegd, moet je nu alweer fluiten. Ook heb ik 
geluk gehad dat ik nooit heb hoeven afzeggen wegens een blessure 
,bedrijfsongeval daar gelaten, dus ik was er altijd . Zeg maar voetbalgek in 
hart en nieren. 
 
Het begon op 17 jarige leeftijd met de wedstrijd Nuenen 5 - PSV 3. Mijn 
begeleider was destijds Tiny Timmermans , ook een scheidsrechter en 
daar heb ik toch wel het een en ander van geleerd. Uiteraard ga je je eigen 
stijl hanteren .Het belangrijkste voor mij is altijd het plezier in deze 
hobby, veel wedstrijden gefloten, mooie derby’s en het hoogst haalbare, 
en dat was voor mij Hoofdklasse, met de wedstrijd tussen Meerssen – 
EVV. Het werd een wedstrijd waar alles in zat. Mijn collega en trainer van 
PSV onder 16 was destijds speler van EVV . 
 
Maar ook in de 2e klasse Bladella – Reusel Sport, zeg maar de el classico 
van het Zuiden. Ruim 1100 man die de clubs kwamen aanmoedigen, 
geweldig. Dit zijn wedstrijden die je als scheidsrechter zeker gefloten 
moet hebben. Helaas is het allemaal veel te snel gegaan, 37 jaar gefloten, 
veel mensen en voetballers leren kennen, bestuurders en noem maar op. 
Natuurlijk kun je het niet altijd goed doen en moet je soms impopulaire 
maatregelen treffen. Ik denk wel dat ik iemand was die niet met zich liet 
sollen in het veld, want binnen die lijnen ken ik niemand. Na de wedstrijd 
ken ik ze weer allemaal. 
 
Het besluit om te stoppen was voor mij geen verrassing, voor velen wel, 
omdat ze het niet verwacht hadden. Ik liep al ruim 2 jaar met die gedachte, 
steeds weer na de wedstrijd pijn in mijn enkels, scheenbenen en knieën.  
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Dan denk je goed rusten en dan komt het wel weer. Maar helaas het komt 
niet meer, we zijn niet allemaal hetzelfde gebouwd, dus moet je doen wat 
je hart je ingeeft. Ik heb oktober 2014 de telefoon gepakt en Theo Jansen 
verteld dat ik er aan het einde van dit seizoen 2014/2015 mee zou gaan 
stoppen. Theo kon het niet geloven die dacht dat ik een grapje maakte, 
maar helaas voor Theo het was geen grapje . 
Maar als ik dan onze jeugd zie fluiten dan kan ik daar van genieten. Mijn 
tijd is geweest en het is mooi geweest. Ik ga me bezig houden met de 
jongere scheidsrechters wat ik erg leuk vind. Ik heb al een talenten avond 
meegemaakt in Tilburg, erg leuk om te doen. En dat is wat ik wil gaan 
doen in het nieuwe seizoen. 
 
Ik wil toch vooral iedereen die de moeite heeft genomen om dit te lezen 
erg bedanken, want jullie hebben direct of indirect toch een bijdrage 
geleverd aan het plezier in mijn fluiten. 
Geniet van je wedstrijden die je gaat fluiten, zorg dat je blijft wie je bent 
op welk niveau je ook fluit of gaat fluiten: we kunnen niet allemaal het 
betaald voetbal in. 
Ik wens eenieder een hele fijne vakantie , geniet ervan en wie weet komen 
we elkaar wel eens tegen langs de lijn, of in de Stip. 
Groeten   Jack de Kroon      
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL 
algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 

 12e van de volgende maand 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 Webadres: www.covseindhoven.nl 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
 

Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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Vers gras tussen de regels (1) 
 
Je hebt zo van die voetballers die het niet zo nauw nemen met de regels. 
Binnen en buiten het veld. Ik noem een Edgar Davids. De laatste club 
waarbij hij, als speler én trainer, onder contract stond, was het Engelse FC 
Barnet. De ex-Ajacied hield het er voor gezien, omdat hij “door de 
arbitrage werd gezocht.” De vijf rode kaarten die Davids er opliep, zullen 
dan ook allemaal onterecht zijn geweest. 
 
De Duitser Harald ‘Toni’ Schumacher dan. De toenmalige keeper van 1. 
FC Köln werd berucht door zijn aanslag tijdens de eindronden van het 
wereldkampioenschap voetbal van 1982 in Frankrijk op de Fransman 
Patrick Battiston. Hij had overigens geluk dat onze landgenoot Charles 
Corver er om onverklaarbare redenen geen overtreding in zag. 
Schumacher had er ook een handje van om landgenoten af te vallen en 
erkende later dat hij doping heeft gebruikt. 
 
Dat Paul Gascoigne er rare gewoonten op nahield, dat mag bekend zijn. 
Zelfs scheidsrechters ontkwamen niet aan de fratsen van deze chronische 
alcoholist. De Engelsman, die de dood al verscheidene keren in de ogen 
heeft gekeken, rook refs onder de oksels als die hem een gele kaart gaven. 
  
Eric Cantona dan. Een beetje voetballiefhebber met kennis zal met 
afschuw terugdenken aan de karatetrap die de Fransman ooit uitdeelde aan 
een supporter van Crystal Palace. Het ergste nog was dat de toenmalige 
‘King’ van Manchester United van de prins geen kwaad wilde weten. 
Zelfkritiek, spijt of schaamte is overigens bij de meeste enfant terribles 
ver te zoeken. 
  
Nog eentje? Wat te denken van Cristiano Ronaldo. Volgens Claus Bo 
Larsen is de Portugese scoringsmachine ook de grootste bedrieger en 
meest irritante voetballer die er op de velden rondloopt. ‘Hij was er altijd 
op uit om op een goedkope manier aan vrije trappen te komen’, meldde de 
Deen in een interview nadat hij zijn laatste internationale wedstrijd had 
geleid. 
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De voorbeelden komen uit ‘Seks, drugs & voetbal’ en vormen slechts het 
topje van de ijsberg. Schrijver Maarten Bax heeft de strapatsen van 27 
huidige en voormalige voetballers op een rijtje gezet en echt: je gelooft je 
ogen soms niet. Romário is net zo trots op de duizend doelpunten die hij 
achter zijn naam heeft staan als op het aantal vrouwen met wie de 
Braziliaan in Eindhoven en waar dan ook het bed of andere plekken heeft 
gedeeld om seks te hebben. Zou de oud-PSV’er zijn ‘aangestoken’ door 
zijn illustere landgenoot Garrincha, die kon voetballen en drinken als de 
beste en van wie het verhaal ging dat deze aanvaller ondanks zijn geringe 
lichaamslengte een ‘toverstok’ van 27 centimeter had. 
 
In sommige segmenten van de voetballerij kunnen rupsjes nooitgenoeg 
uitgroeien tot veelvraten, die het woord schaamte uit hun leven hebben 
geband. Die, zo lijkt het, baas boven baas willen zijn. Waar de ene 
topspeler al vier keer is getrouwd, begon een collega al vijfmaal aan een 
huwelijk. Typisch is wel dat al die schuinscharmeerders vaak lang 
onopgemerkt en straffeloos kunnen volharden in hun praktijken. Onder 
meer omdat, eigenlijk ongelooflijk, hun gezondheid noch prestatie op het 
veld er onder leed. 
 
Het zou me niets verwonderen als dit boek van Bax, die eerder biografieën 
afleverde van kickbokser Badr Hari en de voetbaltweeling Frank en 
Ronald de Boer, een vervolg krijgt. Met bijdragen over al even omstreden 
lui als Luis Suárez, Franck Ribéry, Vinnie Jones, Antonio Cassano en wie 
weet ook niet-voetballers als tennisveteraan John McEnroe en golfspeler 
Tiger Woods. 
 
Seks, drugs & voetbal 
Beroemdste bad boys in het topvoetbal 
Auteur: Maarten Bax 
Uitgeverij: Eye4Sports 
ISBN: 978-90-816203-0-7 
Prijs: 17,50 euro 
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Vrijdag 28 augustus  
Aanvang 19:30 uur  
Locatie: COVS-veld en De Stip  
Aanmelden: info@covseindhoven.nl  
 
Programma  
19.30 uur : Lichte training (afgestemd op wedstrijdweekend)  
20:15 uur : Omkleden - douchen  
20:45 uur : Spelregeltoets  
21:00 uur : Spelregelwijzigingen seizoen 2015 - 2016  
21:15 uur : Thema 1 o.b.v beelden, Thema 2 o.b.v. beelden  
22:15 uur : Bespreken spelregeltoets  
22:30 uur : Afsluiting  
 

Technische Avond 
(Voorbereiding op seizoen 2015-2016) 
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Toon Hendriks kan ook na twaalfhonderd wedstrijden 
het fluiten niet laten 
 
Het voetbalseizoen 2014-’15 zit erop. Voor een aantal COVS-collega’s 
stond het in het teken van afscheid nemen. Dennis Henkens zegt vaarwel 
tegen de jeugd. Niet, omdat hij al zo oud is, wel omdat hij liever op 
zondag bij de senioren wil fluiten. 
 
Merlijn Gerritsen, hoe je het ook wendt of keert ons paradepaardje, doet 
op het oog een stapje terug. Een doorbraak als scheidsrechter in de 
eredivisie zit er helaas niet in voor hem, hij gaat aan de slag in de 
Topklasse. Jack de Kroon heeft het helemaal gehad, letterlijk gezien. Hij 
heeft een punt gezet achter zijn carrière als arbiter. Wat officiële 
wedstrijden betreft welteverstaan, want voor het nieuwe seizoen heeft hij 
al een eerste oefenduel op zijn agenda staan. 
 
En dan Toon Hendriks. Op eigen verzoek heeft de inwoner van Best zich 
bij de KNVB afgemeld als referee bij de senioren. Toon wist het allemaal 
nog redelijk bij te benen op het veld, maar hij vond het toch verstandiger 
om er tijdig mee te stoppen. We zullen hem ‘s zaterdags terugzien bij de 
jeugd. Hij kan het fluiten gelukkig nog steeds niet laten. Ook na ruim 
veertig jaar blijft onze superactieve nestor het leuk vinden om wedstrijden 
te leiden. 
 
Waar voor de een na jaren van trouwe dienst een afscheidstournee is 
weggelegd, daar kon er voor Toon van de KNVB amper een bedankje 
vanaf. Ja, hij kreeg een reactie toen hij eerder dit jaar de knoop had 
doorgehakt, maar daar bleef het ook bij. Nu is Toon niet bepaald de man 
die naar complimenten zit te vissen, laat staan dat hij graag in het 
middelpunt van de belangstelling staat. Sterker nog, hij is eerder iemand 
die zijn eigen gang gaat. Als kleine jongen al. Zo was het in zijn jeugd 
gebruikelijk dat hij op zondag naar de kerk ging. Nou, daar dacht Toontje 
anders over. Hij deed voorkomen dat hij vroom in de kerkbanken zou 
gaan zitten; in werkelijkheid liet hij de mis aan zich voorbij gaan. De 
familie Hendriks woonde toen in Best, maar Toon is geboren in Haps.  
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Het gezin, dat uiteindelijk uit zes jongens en zes meisjes zou gaan bestaan, 
was gaan verhuizen, omdat pa een baan kreeg bij Bata. Bij de club die 
naar deze schoenenfabriek in Best werd genoemd, trapte Toon voor het 
eerst tegen de bal. Later veranderde SCB in Wilhelmina Boys en 
inmiddels is Toon al decennia niet meer weg te denken als trainer, 
scheidsrechter en vrijwilliger bij Best Vooruit. 
 
Vroeger werd hij een buitenbeentje genoemd. Het deed hem niets. En dat 
hij later commentaar kreeg op zijn loopstijl, dat deerde hem evenmin: "Ik 
heb gewoon kromme benen." Er zullen weinig mensen zijn van zijn 
leeftijd, die net als Toon minstens driemaal in de week sporten. Zo 
verzaakt hij op dinsdag zelden of nooit de COVS-training. Verbaal laat hij 
zich minder gelden dan anderen, maar hij is er dan ook om te trainen en 
niet om te ouwehoeren. Velen – spelers én collega’s - kunnen een 
voorbeeld aan hem nemen. Het is niet voor niets, stelt hij enigszins trots 
vast, dat menigeen hem veel jonger schat. Vijftig, maximaal zestig jaar. 
Wanneer Toon dan zegt dat hij de zeventig reeds gepasseerd is, dan wordt 
hij ongelovig aangekeken. 
 
De lol in het fluiten, dat is dus zijn geheim. Toch heeft ook Toon, die zijn 
rustige karakter en goede communicatie als sterkste punten ziet, zijn 
moeilijke momenten gehad. Zoals in 1987. "Ik zal het nooit vergeten”, 
vertelt-ie. “Ik floot toen de wedstrijd Vlijmense Boys – TSC. De ploeg uit 
Oosterhout kwam door een vrije trap op 1-1 en dat zette kennelijk kwaad 
bloed bij een supporter van de thuisclub. Later bleek overigens dat hij 
flink in de olie was. Bij het verlaten van het veld sloeg hij me zomaar op 
‘mijn bakkes’. Ik ging groggy en heb enkele maanden niet gefloten. Vanaf 
dat incident, dat mag je best weten, ben ik wat argwanender geworden. 
Ben ik meer dan nooit om me heen gaan kijken. Ik wilde zoiets niet nog 
een keer meemaken. Of ik toen door de KNVB goed ben opgevangen? 
Welnee. Dit gebeurde wel door de COVS. Door Christ van de Donk. De 
COVS doet tenminste echt iets voor scheidsrechters.” 
 
Toon haalde met de molestatie ongewild de landelijke pers. De Telegraaf 
maakte er melding van. Dat had voor hem niet gehoeven, maar het bericht 
heeft hij wel in één van zijn drie albums geplakt. Hierin houdt hij 
minutieus al zijn wedstrijden bij.  
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En ongelooflijk maar waar: noem een duel en hij weet bijna altijd de 
uitslag en/of bijzonderheden op te lepelen. Zoals die ontmoeting waarbij 
hij …Adri Koster uit het veld stuurde. De ex-aanvaller van PSV en Roda 
JC had net zijn profloopbaan afgesloten. Tijdens zijn tweede wedstrijd 
voor UNA had de Zeeuw met zand naar Toon gegooid. Het tekent onze 
best(s)e man dat Toon zonder onderscheids des persoons deed wat hij 
moest doen: wegzenden, al heb je als oud-topvoetballer nog zo’n staat van 
dienst. Toon: “Natuurlijk had Adri het niet zo bedoeld en was er volgens 
hem niks aan de hand, maar dat zeggen spelers altijd.” Ook dit voorval 
haalde overigens de wakkere krant van Nederland. 
 
Over voormalige profs gesproken: Toon bewaart goede herinneringen aan 
...Louis van Gaal. Hij maakte de huidige trainer van Manchester United in 
de jaren tachtig mee rondom een wedstrijd tussen de A-jeugdteams van 
Ajax en PSV. “Louis werkte toen bij de jeugd in Amsterdam. Na afloop 
bedankte hij me welgemeend en in de bestuurskamer hebben we nog 
gezellig met elkaar gepraat. Hij is echt een geweldig mens, een 
supertrainer ook. Ik heb van hem een hogere pet op dan van Johan Cruijff. 
Heb je ooit spelers over Van Gaal horen klagen? Mensen oordelen vaak te 
snel. Dat is ook wat me zo dwars zit bij hoe rapporteurs zich opstellen. Je 
moet als scheidsrechter aan zoveel criteria voldoen. Ik heb zelfs eens te 
horen gekregen dat ik meer moest lachen. Je moet ook precies volgens de 
regels fluiten. Ik heb altijd vanuit de spelregels gefloten, want ik vind dat 
je er tot bepaalde hoogte flexibel mee om moet kunnen gaan. Ik heb wel 
eens commentaar gekregen op het feit dat ik geen geel had getrokken toen 
ik een strafschop had toegekend. De wedstrijd was er, vond ik, niet naar 
en bovendien is het voor mij geen uitgemaakte zaak dat op elke 
overtreding die tot een penalty leidt ook een gele kaart volgt. Ik vind dat je 
alleen geel moet trekken wanneer dat nodig is.” 
 
Toon zal het niet gauw van zichzelf zeggen, maar door deze houding 
hebben clubs en spelers hem al die jaren graag zien komen. Denk nu niet, 
dat hij alles met de mantel der liefde bedekt. Toon, getrouwd met Ans en 
vader van Pim (25) en Sandra (22), kent zijn pappenheimers. Hij kan zich 
vaak gruwelijk ergeren aan de manier waarop met name coaches en 
assistent-scheidsrechters zich misdragen.  
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In zijn kronieken lezen we geregeld dat hij vermaningen, 
waarschuwingen, gele of rode kaarten heeft gegeven. Zelfs tijdens zijn 
allerlaatste competitiewedstrijd bij de senioren liet hij zich gelden. Jos 
Beerens, coach van DOSKO ’32, werd in de slotfase van het 
vierdeklasserduel met DEES op zijn nummer gezet. “Kiezen op elkaar, 
anders naai ik u weg”, kreeg hij onparlementair te horen van Toon. 
Beerens kon er mee leven. “Respect voor de scheidsrechter, dat hij op zijn 
leeftijd nog op dit niveau actief is.” 
 
Toon is weliswaar wat achterop geraakt, maar uiteraard zal ook het 
verslag van dit afscheidsduel worden ingeplakt. Het was één van de, hou 
je vast, 1202 wedstrijden die Toon bij de jeugd én de senioren heeft geleid 
sinds zijn debuut in maart 1973 (Rood Wit Veldhoven 8 – PSV 8). Hier 
zitten overigens ook toernooien bij, waarbij hij een toernooi als één 
wedstrijd telt. Voorlopig blijft de teller doorlopen.  De KNVB mag er blij 
mij zijn. 
 
Hans Janssen 
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De wedstrijd waar ik was (9). 
 
Op naar Amsterdam. Naar Amsterdam-Zuid. Om te vlaggen bij de 
Amsterdamse derby AFC – Chabab. Na de degradatie van JOS staat er 
voor het eerst sinds 10 jaar weer een Amsterdamse derby in de 
Hoofdklasse op het programma. Het zonnetje schijnt (nog) en het welkom 
is hartverwarmend. 
De grandeur van weleer straalt van AFC af. Het is best wel sjiek, des te 
vreemder is dat AFC (tenminste toen) geen bestuurskamer heeft. In de 
kantine is een deel afgezet met een koord en je kon aanschuiven aan een 
lange bestuurstafel. Er is koffie met taart. Bij elke thuiswedstrijd is dat zo 
en in het midden van de taart prijkt altijd het embleem van de bezoekers. 
In dit geval van Chabab. 
 
Chabab is net gepromoveerd uit de 1e klasse. Het is een vereniging met 
vooral leden met een Turkse achtergrond. Chabab wist in het 
kampioensjaar ook de Fair Play Trofee van de KNVB West te winnen. 
Langzaam maar zeker loopt de kantine vol. En dat geldt zeker ook voor de 
persruimte. Jack van Gelder is uiteraard aanwezig. Inclusief de 
verslaggevers van Het Parool, De Telegraaf, RTV Noord-Holland en ATV 
Amsterdam. En dan zal ik er ongetwijfeld nog wel een paar zijn vergeten. 
 
We kleden ons om in een toch wel enigszins krakkemikkige kleedkamer. 
Dan naar buiten voor de warming-up en veldinspectie. De schrik slaat ons 
om het hart. De late najaarszon is verdwenen en dikke mistflarden hangen 
over het veld. Het zal toch niet…..? Nog even terug voor de laatste 
bespreking en om nog even naar de wc te gaan. Wedstrijdspanning, je 
weet wel. Een eigen wc hebben we niet. De scheids durft niet in zijn 
KNVB-shirt naar de wc op de gang en doet zijn neutrale trainingsjack 
weer aan. Mij maakt het niet uit, ja zeg, het moet niet gekker worden, dus 
sta ik gewoon in mijn wedstrijdtenue tussen het publiek te plassen. 
 
Ondertussen is de mist opgetrokken. Gelukkig maar. Als er om half drie 
wordt afgetrapt, is het voor de rond 1.100 toeschouwers, onder wie 
coryfeeën als Ruud Gullit, Sjaak Swart en Frank Rijkaard, goed toeven 
langs de lijn. Het is de drukst bezochte thuiswedstrijd van AFC in meer 
dan 10 jaar. 
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De wedstrijd loopt voor AFC niet op rolletjes. Echter wel voor Chabab, en 
al helemaal voor ons, het arbitrale trio. AFC gedraagt zich helaas een 
beetje als een verwend kind waarvan het speelgoed is afgenomen. Het lukt 
ze maar niet het speelse Chabab van zich af te schudden. Als het dan zelfs 
0-1 wordt, is dit het sein voor een aantal forse ingrepen van AFC-zijde, 
met evenzovele gele kaarten als resultaat. En er komt zelfs een directe 
rode kaart als pal voor mijn ogen een speler van AFC een tegenstander 
van achteren genadeloos de grond in boort. Toch zal het AFC met 10 man 
lukken om de gelijkmaker te scoren en 1-1 is de eindstand. 
 
Na afloop loopt de trainer van AFC op ons af, bedankt ons, maar hij kan 
het kennelijk niet laten om een sneer richting scheidsrechter te geven: “Je 
was matig vandaag, zeer matig”. Nou, dat vond ik niet. Natuurlijk, 
zelfreflectie en zelfkritiek is prima, maar dit voor AFC kennelijk 
teleurstellende gelijkspel had AFC toch echt helemaal aan zichzelf te 
danken. 
 
Wat niet wegneemt dat ook na afloop iedereen even vriendelijk was. Met 
een broodje bal achter de kiezen, ging het weer op huis aan. Een 
geweldige middag bij een fantastische club. En een fijne scheids om mee 
samen te werken. Zo doezelde ik heerlijk weg in de trein, weer terug op 
weg naar Eindhoven. 
Jos Halmans 
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Vers gras tussen de regels (2) 
 
‘Voetbal is oorlog' is een enigszins uit zijn verband getrokken uitspraak 
die met wijlen Rinus Michels wordt geassocieerd. Het waren woorden die 
desondanks op het lijf van de voormalige speler en trainer van onder meer 
Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal waren geschreven. Ik kwam er 
op tijdens het lezen van het nulnummer van ‘Staantribune’. Een bijdrage 
in dit nieuwe blad gaat namelijk over (voetbal en) de Eerste 
Wereldoorlog. Het zegt alles over de vindingrijkheid en originaliteit van 
de redactie, dat er nu eens niet wordt teruggegrepen op de wapenstilstand 
tijdens die Grande Guerre, in december 1914. De strijders aan beide 
kanten van het front staakten toen het vuur om ...Kerstmis te vieren, 
chocolade en andere lekkernijen uit te wisselen en zelfs een potje te 
voetballen. 
 
Of ook spelers van Heart of Midlothian, Raith Rovers en Clapton Orient 
dat laatste gegund was, vertelt het verhaal niet. Feit is wel dat deze Britse 
clubs veel te lijden hadden onder het oorlogsgeweld. Zij vaardigden, 
kampioensaspiraties of niet, tientallen vrijwilligers af om mee te vechten. 
Een aantal zou nooit meer terugkeren. 
 
'The Greater Game' is slechts één van de talrijke en boeiende 
hoofdstukken in het nulde nummer, dat inmiddels is opgevolgd door 
nummer 1. Hierin onder meer aandacht voor de Argentijnse, Schotse en 
Spaanse voetbalcultuur en voor ‘Tweede Divisie’, het toernooi van vier 
clubs die uit het betaald voetbal zijn verdwenen. Helaas, is het 
‘onderonsje’ tussen FC Wageningen, Haarlem, SVV en Veendam al na 
één speelavond stopgezet. Dit wegens misdragingen van supporters, voor 
wie geschiedenis kennelijk niet telt. Mogelijk levert hun gedrag wel werk 
op voor voetbaladvocaat Christian Visser, die in ‘Staantribune’ zijn 
bedenkingen bij het optreden van agenten rondom voetbalwedstrijden mag 
toelichten. In het blad ook ruimte voor de terugkeer van staanplaatsen in 
stadions en, jammer genoeg wat summier, voor de bijna-stunt van Roda 
JC in 2002 in het San-Sirostadion van AC Milan. 
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De samenstellers van ‘Staantribune’ zijn dol op historie, kunst, traditie, 
nostalgie, rariteiten (welke voetballers zijn ooit door een hond gebeten?), 
feitjes, poëzie, quizzen, tastbare en onaantastbare monumenten, spelers 
met een uitgesproken mening (zoals ex-PSV’er Khalid Sinouh) en 
vergeten voetballers onder wie Joop van Maurik en Oekie Hoekema (ja, 
die heeft echt bestaan). 
 
De artikelen zijn goed gedocumenteerd en prettig geschreven en ze 
worden ondersteund door veelal prachtige foto’s. Vroeger waren 
voetballezers voor dit soort onderwerpen aangewezen op onder meer 
'Johan' en 'Sport International'. Deze tijdschriften zijn opgedoekt, maar 
'Staantribune' vult het gat in de markt op (doel)treffende wijze. Slim als de 
redactie is, weet ze ook nieuws te maken. Door een eigen prijsonderzoek 
in voetbalstadions in ons land. Op vier punten is Ajax het duurst. PSV 
daarentegen, scoort juist nergens het hoogst of het laagst al zeggen de 
cijfers niets over de vraag of je als consument waar voor je geld krijgt. 
 
'Staantribune' kun je online bestellen (www.staantribune.nl) en het is te 
koop bij onder meer Van Piere in Eindhoven en Bruna in Veldhoven. Je 
kunt er ook alles over lezen op 
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Staantribune/1996259868747
96. 
  
Staantribune 
Hét magazine over voetbalcultuur 
Nummer 0/nummer 1 
Diverse auteurs 
Uitgeverij: Staantribune Media BV 
ISBN (nummer 1):978-90-823758-1-7 
Prijs: 7,95 euro 
 
Hans Janssen 
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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
. 
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15% korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Telf. 0499-573468 
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Antwoorden ronde 6 spelregelwedstrijd Arbitraal 
1. B 
2. B 
3. B 
4. C 
5. A 
 
Vraag 3 was het meeste fout gemaakt. De vraag luidde als volgt: “Een 
speler neemt een strafschop en schiet de bal tegen de doelpaal, maar als 
gevolg hiervan barst de bal, die zich op dat moment bevindt binnen het 
doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter?”  
 
Het juiste antwoord is het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. 
Wanneer de bal lek gaat in het spel, dient het spel te worden hervat met 
een scheidsrechtersbal. Daarbij moet de scheidsrechtersbal ook worden 
genomen buiten de 16. 
 
Eindstand spelregelwedstrijd 
Bij de seizoensafsluiting is de top drie van dit jaar al bekend gemaakt, bij 
deze gehele eindstand. Hierin staat iedereen die iedere ronde mee heeft 
gedaan. 
 
1. Johan Suurd 28 punten 
2. Christ van de Donk 27 punten 
3. Eric Oosterom & Anton Bogers 25 punten 
4. Nico Rensen 23 punten 
5. Toon Hendriks 21 punten 
 
Namens de sportcommissie 
Lennart Geertsen 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

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

 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. 
apparatuur alle merken 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND  
TOT 13.00 UUR 
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De zevende dag 
 
Wie wat bewaart, heeft wat. Mijn vrouw is van de 
voorjaarsschoonmaak. Opruimwoede is haar tweede 
natuur. Weinig is veilig voor haar. Ze wist de 
geschiedenis uit, zoals Turkije de genocide op de 
Armeniërs. Mij heeft ze nog niet opgeruimd. In dit geval 
gaat het om vergeelde krantenknipsels, die ik uit haar 
handen gris om het knipselwerk een tweede leven te 
geven. Het gaat om interviews met goud van oud, 
fluitcollega, Toon Hendriks geschreven door Mattijs Smit in Edje van 7 
september 2013. Het andere interview is met adonis Martin Perez, een 
fluittalent uit de meesterklas, van Mayke Wijnen in Edje van 29 oktober 
2013. 
Toon is de nestor met zijn 70 levensjaren en Martin is met zijn 27 jaren 
een jonge Pangod. Jong en oud grijpen in elkaar als de pijpen van een 
panfluit. Om de Vlaamse dichter Richard Minne te citeren: “De wereld is 
een fluit met zoveel duizend monden. En elkeen blaast zijn lied.” Het 
blazen van het eigen lied met als gemeenschappelijkheid de liefde voor de 
fluit. En daar zijn beiden het roerend over eens. Martin vindt het prachtig, 
dat 22 spelers willen winnen en hij degene is, die dat tot een goed einde 
brengt. En Toon speelt net als ik meer dan 40 jaar met het fluitje: “Om te 
kunnen overleven in dit vak moet je er vooral veel plezier in hebben. Je 
moet elke zondagavond alweer zin hebben in de wedstrijd van de week 
erop. Want met iets minder dan dat enthousiasme kun je het niet 
opbrengen om op mijn leeftijd zo hard te blijven trainen en zoveel tijd te 
blijven investeren.” Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het toch 
wel echte liefde zijn. Zondagavond zie ik er hartstochtelijk naar uit om 
mijn fluit een week later, liefdevol, in mijn alomvattende hand te mogen 
leggen.  
 
Toon en Martin als de fluitende opa met zijn kleinkind. En om Martin te 
citeren: “Voetballers kijken niet naar leeftijd. Je lichaamshouding zegt 
meer. Ik kan er niet als een zoutzak bijstaan, dat komt niet over.” 
Ongetwijfeld is Toon het hiermee eens: “Vaak genoeg erger ik me aan 
collega’s die twintig jaar jonger zijn dan ik, maar al wel te dik en te 
langzaam om de middencirkel uit te komen.  

 

 

COVS Eindhoven



 25 

Dat gaat mij niet gebeuren. Als ik het niet meer kan belopen, dan trek ik 
zelf de stekker uit mijn carrière.” We zien Toon dus niet op een hoge stoel 
achter de zijlijn zitten om de spelers onder de fluit te houden. Een stoel is 
weliswaar relatief veilig, of de spelers moeten aan de gezagspoten gaan 
zagen.  
 
Toon is een trouw bezoeker van de COVS-trainingen aan de voet van het 
Jan Louwers stadion, de thuisbasis van FC Eindhoven. Niet lullen, maar 
poetsen, terwijl het bij mij nog wel eens lullen was. Toon is geen sprinter, 
maar een diesel, die traag op gang komt, maar eenmaal in beweging niet 
meer af te stoppen is. En bij het toetje van de training, het partijtje, laat hij 
zien een balletje te kunnen trappen als Wim van Hanegem in zijn 
gloriejaren.  
Mattijs Smit zet de lezer beeldsprakerig op het verkeerde been. Hij 
omschrijft Toon als de arbiter met een rechte rug, kale knikker en strenge 
blik als zinnebeeld voor een gestreng regeltjesarbiter. Maar de schijn 
bedriegt en dan neemt de beeldspraak een loopje met de vergelijking van 
de open mind van Toon op het gebied van spelregels met het 
softdrugsgebruik van Bob Marley. Nou kan ik me niet voorstellen, dat 
Toon ooit zo stoned is geweest als een garnaal als Bob, de zanger van No 
Woman, No Cry en laat ik in mijn loopje ervan maken: No Whistle, No 
Try.  
Het is spekkie naar mijn fluitbekkie, wanneer Toon het heeft over 
aanvoelen van situaties en een stuk minder om de precieze naleving van 
regeltjes. Toon noemt als voorbeeld, dat in de ene wedstrijdsituatie je voor 
een handsbal geen geel geeft en in een andere wedstrijd juist wel. Toon 
noemt dit eeuwig anticiperen. Is eeuwig niet lang Toon?  
Mattijs Smit toont Toon als een doorzetter door te wijzen naar zijn 
bypassoperaties en de rug rechten na een knock-out door een zatte kamper 
van de Vlijmense Boys. De liefde overwint alles. En Toon pakt de fluit 
weer op. Ook hier heb ik een gemeenschappelijk element met Toon. Ik 
heb ooit een vuistslag in het gezicht gehad. Een paraplu op mijn hoofd. 
Een elleboog van een speelster in mijn ribbenkast. De speelster verklaarde 
voor de tuchtcommissie, dat ze met haar borsten op me gevallen was. 
Daar zat dan heel veel borstbeen in. En van een supportster kreeg ik een 
damespump tegen mijn reet zonder dat dit een perverse wens was.  
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En met Toon heb ik de stekker in de hand, hoewel dit bij mij gevaarlijker 
is met mijn twee linker handen dan bij de technisch vaardige Toon.  
 
Terug naar het beste jongetje uit de klas van de bovenmeester, Martin 
Perez. Mijn excuses Martin, de accent aigu op de eerste klinker van je 
achternaam is mij computertechnisch een brug te ver. “Wat ook belangrijk 
is, is dat het in mijn ogen een spelletje blijft. Ik voer vaak een toneelspel 
op. Als ik boos word, is dat echt niet gemeend. Maar het is ook niet zo dat 
ik 90 minuten toneel speel. Ik kan het goed relativeren. En dat is ook 
nodig.” Volledig onderschrijf ik deze visie. Luisteren naar jonge mensen 
is leerrijker dan luisteren naar oude zedenpredikende rapporteurs. Je bent 
nooit te oud om te leren luisteren naar een jongere. Met Toon hecht 
Martin waarde aan het aanvoelen: “Het spel begint al voor de wedstrijd. 
Een grapje maken of met de trainers een praatje maken. En na elk duel 
van een team wordt het gemakkelijker, ze kennen je, weten wat je toelaat 
en wat niet.” En net als Toon heeft Martin een hekel aan verkeerde 
beslissingen: Als ik twijfel, of ik had moeten fluiten, dan ben ik echt wel 
blij als de bal naast het doel gaat.”  
 
Stadgenoot Martin heeft zowaar dit seizoen driemaal mijn blauwwitte 
helden gefloten. Driemaal de trotse nummer 2, dan moet je wel wat in je 
mars hebben. Thuis tegen de FC Almere en De Graafschap en uit tegen 
Achilles’29 op het ijskoude bevroren betonveld van Groesbeek, waar 
Martin zich geen watje toont door zonder handschoenen als een veldheer 
onzichtbaar gezag uit te stralen. Technische vaardigheden bezitten die 
jongetjes uit de meesterklas allemaal. Conditioneel zijn ze uitstekend 
geprepareerd. Het verschil zit hem in het zien van de overtredingen en de 
wijze van leidinggeven.  
Ik ben gecharmeerd van Martin. Er zijn maar weinig scheidsrechters die 
zo goed als foutloos leiden. En de wijze waarop is een lust voor het oog. 
Onopvallend opvallend. Martin treedt op het juiste moment op. Hij 
schermt op een rielekste wijze zijn territorium af. Hij laat zich niet 
beïnvloeden en oogt uitzonderlijk ontspannen. Hij straalt  zelfvertrouwen 
uit als de ochtendzon in het voorjaar. Gezag zonder een spoor van 
arrogantie. Zijn er geen valse tonen in het schallen van mijn loftrompet? 
Kritiek zou alleen getuigen van muggenzifterij en niet wezenlijk zijn. Het 
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is voorbarig om te spreken van valkuilen. Ik wil niet een oude 
zedenprediker zijn.  
Martin is zoon van  een Duitse moeder en een Spaanse vader. Muttermilch 
als gezonde basis voor degelijkheid en Spaanse bloedwijn. Een ideale 
kruisbestuiving voor een arbiter: gecontroleerd temperament. 
Te vroeg de hemel in geprezen? Het was de zoon van God, onbevlekt 
ontvangen, over wie Hosanna geroepen werd en even later werd verraden 
en gekruisigd. Martin zegt zelf te kunnen relativeren. Dat doet me 
besluiten om geen demper op de loftrompet te zetten. 
 
Jur Wijsman 
 
Bij deze de tekst van Ian Anderson van Jethro Tull van de song The 
Whistler van het album Songs From The Wood uit 1977. Dit vanwege de 
liefde voor het fluitspel. Een gepassioneerde arbitrale song. Op youtube te 
beluisteren. 
 
 
I'll buy you six bay mares to put in your stable  
Six golden apples bought with my pay. 
I am the first piper who calls the sweet tune, 
But I must be gone by the seventh day. 
 
 
So come on, I'm the whistler. 
I have a fife and a drum to play. 
Get ready for the whistler. 
I whistle along on the seventh day  
Whistle along on the seventh day. 
 
 
All kinds of sadness I've left behind me. 
Many's the day when I have done wrong. 
But I'll be yours for ever and ever. 
Climb in the saddle and whistle along. 
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So come on, I'm the whistler. 
I have a fife and a drum to play. 
Get ready for the whistler. 
I whistle along on the seventh day  
Whistle along on the seventh day. 
 
Deep red are the sun-sets in mystical places. 
Black are the nights on summer-day sands. 
We'll find the speck of truth in each riddle. 
Hold the first grain of love in our hands. 
 
Jur Wijsman 
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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. 
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www.autosmolders.nl  
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Vers gras 
 
Ik heb het gedaan. Ja echt. In de nacht van 23 op 24 juni. Zoals mijn 
broers vroeger hun slaap onderbraken om op tv naar de bokspartijen 
tussen Cassius Clay/Mohammed Ali tegen George Foreman of Joe Frazier 
te gaan kijken. Toen bleef ik nog liggen, maar ik wilde later op de morgen 
van hen wel erg graag weten wie er had gewonnen. Ja, de nieuwshonger 
zat er al vroeg in bij mij. Die drang om alles zo niet veel bij te willen 
houden en mee te willen maken, deed mij besluiten die dinsdagnacht de 
wekker om 3.50 uur te zetten. Zodat ik op tijd bij het beluisteren van het 
Wilhelmus in de stemming kon komen. En en passant de wake-up call van 
Frank Snoeks meekreeg. De commentator van dienst: “Fijn dat u bent 
opgestaan. We zijn met liefhebbers onder elkaar.” Tot zover verliep alles 
volgens de verwachtingen. De rest helaas eigenlijk ook. 
 
Tegen beter weten in hoopte ik dat ‘onze meisjes’ zich zouden plaatsen bij 
de laatste acht van het wereldkampioenschap in Canada. Even, in de 
achtste minuut, leek die kwartfinale dichter bij dan ooit. Het was tekenend 
voor de aanvallende onmacht van de Leeuwinnen, die zich tijdens het 
toernooi overigens vooral als grijze muizen gedroegen, dat Manon Melis 
de bal van haar lichaam liet springen. Typerend voor het spel van het team 
van bondscoach Roger Reijners was ook dat binnen twee minuten zijn 
verdediging in de fout ging en tegenstander én regerend wereldkampioen 
Japan wél scoorde. 
 
Terwijl het in Nederland lichter werd, begon het er voor de WK-debutant 
steeds donkerder uit te zien. Nog één keer, een kwartier voor tijd, hing er 
een oranje doelpunt in de lucht. Je raadt het al: die treffer bleef uit en, 
alsof de duvel ermee speelde, binnen 120 seconden stond het 2-0 en was 
de strijd definitief beslist. Alleszeggend over het krachtsverschil was 
misschien wel het feit dat de Japanse keuzeheer het zich kon veroorloven 
om pas na die treffer Sawa, de vrouw die in Japan als voetbalgodin wordt 
beschouwd, in te brengen. Van een status van, op zijn zachtst gezegd, 
godendochter kunnen de Nederlandse internationals slechts dromen. Op 
een enkeling na speelden ze zoals Reijners zich in de regel opstelt: braaf, 
degelijk en eerder slaapverwekkend dan onbevangen. 
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Goh, ben ik voor deze ellende zo vroeg mijn 
bed uitgekomen? Zelfs Snoeks raakte, net als 
in de drie vorige WK-duels van Oranje 
overigens, amper geïnspireerd. De tv-
commentator, die bij het schaatsen en het 
mannenvoetbal vaak niet te stuiten is, was 
sober in zijn verslag. Snoeks sloeg wel de 
spijker op de kop met een opmerking als ‘in 
de kwartfinale zal Nederland niet worden 
gemist’. Zo is het maar net, al had ook ik het 
graag anders gezien. Bovendien was het 

jammer dat bij winst op Japan de volgende wedstrijd van Oranje ’s avonds 
om tien uur Nederlandse tijd zou beginnen.  
 
P.s.: over (de vrouwelijke) scheidsrechter bij Japan – Nederland, de 
Mexicaanse Lucila Venegas, niets dan goeds.  
                                                                            Der Hänsel 
 

  
ACTIVITEITENAGENDA  
   Seizoen 2015-2016 (locatie De Stip tenzij anders 

aangegeven) 
 04-08  Eerste Training 
 28-08 19.30 Technische avond als voorbereiding op het nieuwe 

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

Valkenswaard 
Trainingsfaciliteiten 
Elke dinsdagavond: aanvang van de training om 19.15 uur tot 20.45 uur. 
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COVS-EINDHOVEN e.o. 
Bankrekening : NL36 INGB 0001 1373 76. 

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

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

Correspondentie-
adres, incl "de STIP" 

: Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop  
:  

Emailadres   info@covseindhoven.nl  
Website COVS Ehv  www.covseindhoven.nl 
BESTUUR 
Voorzitter : Johan Suurd 06 - 222 27 883 
Secretaris : Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester : Henk van Bekkum 040- 254 04 53  
Bestuursleden : Alex van den Boomen 06 – 229 91 443 
  Anton Bogers 040- 242 28 87 
 : Jack de Kroon 06 - 537 74 404 
    
COMMISSIES         (BA = bestuursafgevaardigde.) 
Begeleiding Peter Houdijk, Johan Suurd,  Anton Bogers BA 
Sport & Training Hans Moonen, Dirk Hazelhof,Jack de Kroon, Alex 

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

Elbersen BA 
Redactie en 
Website 

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

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

Rob Hutjens,Johan Suurd (BA) , 
Commerciële 
Commissie 

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

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

KNVB-mentor Ad Verhoeks, (040 - 241 76 37)  
Tuchtrechtzaken Johan Suurd 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan
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Watertoren

Indoor
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COVS
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FC Eindhoven

Fontys 
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COVS Eindhoven 
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Venemanln 5
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Nationaal 
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Centrum

Ondergrondse 
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Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

Tel. (040) 251 91 71 
info@vanlaarhovensportprijzen.nl
www.vanlaarhovensportprijzen.nl

s p o r t p r i j z e n

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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