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       Leve de zomer! 
 
 
            En of COVS Eindhoven meetelt. Jaafar Aafouallah en Michael  
            Eijgelsheim hebben namelijk goed nieuws gekregen uit Zeist.  
            Onze clubleden maakten met vier anderen kans op toelating  
            tot het Talenten Traject Betaald Voetbal (TTBV) en ze hebben  
            het beiden gehaald. Proficiat. Ook anderen die gepromoveerd  
            zijn: van harte gefeliciteerd. Maar al ben je gedegradeerd 
            (wie weet heb je er zelfs vrede mee): laat je je plezier niet  
            vergallen. 
 
            Inmiddels is de voorjaarszomer voorbij, leve de zomer! Alle  
            tijd om bij te komen, op vakantie te gaan, ideeën en inspiratie  
            op te doen en uiteraard dit blad te lezen, bijvoorbeeld voor  
            Pieters ervaringen bij ‘ons’ NK spelregels. Heb je op- of  
            aanmerkingen op dit blad of de onlangs verschenen  
            jubileumgids: laat het weten! 
 
            We zien elkaar weer in augustus, op het veld en/of in De Stip,  
            die van een mooi, fris kleurtje is voorzien. 
 
            De hoofdredactie 
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 Van de voorzitter 

 We zijn alweer halverwege het      
   jubileumjaar, inclusief diverse  
   activiteiten en we kijken er tot nu  
   toe met een goed  gevoel op terug. 
   Terwijl ik dit zo schrijf, realiseer ik  
   mij dat het voor mij alweer de  
   vijfde keer als voorzitter is dat ik de 
   afsluiting van het seizoen mag  
   verzorgen. Tegelijkertijd besef ik  
   ook dat het wel eens mijn laatste  
   zal zijn. 

   Hoe dan ook, het was weer een seizoen met vele verhalen en voor 
   eenieder weer zijn eigen beleving en – hopelijk grote - voldoening. 
   Persoonlijk wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor hun  
   inzet. Ik ben er niet altijd en dat betekent dat er iets meer van hen 
   wordt gevraagd. Dank mannen. Ook wil ik vanaf deze plek het  
   thuisfront bedanken. Mede dankzij deze steun kunnen wij als  
   vrijwilliger voor de COVS  veel doen en blijven doen. 

   Nu is het tijd om even rustig aan te doen, maar ook om toe te  
   werken aan de seizoensopening, in augustus. Het is de bedoeling  
   dat we dan de nieuwe spelregelwijzigingen gaan presenteren en  
   besprek.  Dit doen we op een dinsdag na de training, tot 22.30 uur. 

   De meest opvallende spelregels? 

   Tijdstraffen in de B-categorie: een speler die twee tijdstraffen heeft 
   gekregen en een waarschuwing (gele kaart) mag niet worden  
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gewisseld/vervangen. 

Regel 3: competitiereglementen mogen het gebruik van een extra 
wissel tijdens de verlenging toestaan (zelfs als niet alle toegestane 
wissels zijn gebruikt). 
Regel 4: een speler die het speelveld heeft verlaten vanwege zijn 
uitrusting en die zonder toestemming terugkeert en ingrijpt in het 
spel, wordt bestraft met een directe vrije schop/ strafschop. 
Regel 7: drinkpauzes mogen niet langer duren dan één minuut; in de 
rust van een eventuele verlenging is een drinkpauze toegestaan. Tijd 
die verloren gaat aan drinkpauzes en aan controles of herzieningen 
door de VAR moet worden bijgeteld. 
Regel 10: een vervanger van de doelverdediger mag tijdens een 
strafschoppenserie geen strafschop nemen in de betreffende ronde 
als die doelverdediger al een strafschop heeft genomen. 
Regel 11: het eerste moment van contact wanneer de bal wordt 
gespeeld of geraakt, is het moment dat de buitenspelpositie wordt 
beoordeeld. 
Regel 12: bijten wordt toegevoegd aan de overtreding die met een 
directe vrije schop en een verwijdering moeten worden bestraft. Het 
gooien van een voorwerp naar de bal of het raken van de bal met een 
voorwerp dat in de hand wordt gehouden, zijn apart overtredingen 
die met een directe vrije schop moeten worden bestraft (geen vorm 
van hands). 

Als de scheidsrechter voordeel geeft bij een ‘DOGSO’ (op zijn 
Nederlands: ‘ontnemen duidelijke scoringskans’), dan ontvangt de 
verdediger een waarschuwing (geel) of er nu wel of niet een doelpunt 
is gemaakt. 

Als er kort na elkaar twee aparte overtredingen worden begaan die 
 (Lees verder op pagina 5.) 
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   (Vervolg van pagina 3.) 

  met een waarschuwing (geel) moeten worden bestraft, dan moeten 
   beide waarschuwingen worden gegeven. Hetzelfde geldt als één     
   van de twee een overtreding is die met een verwijdering moet  
   worden bestraft. 

   Als een speler een overtreding begaat buiten het veld (bal in  
   het spel) tegen iemand van het eigen team (inclusief official) is de 
   hervatting een indirecte vrije schop op de doel- of zijlijn. 

   Regel 13: vrije schoppen kunnen ook worden toegekend voor    
   overtredingen door een wisselspeler, een gewisselde speler, een  
   verwijderde speler, of een teamofficial. 
   Regel 15: een speler moet staan om een inworp te kunnen nemen 
   (knielen, zitten etc. is niet toegestaan). Zie ook onze site! 

   Terug naar mijn ‘praatje’: promotie/handhaving of degradatie,  
   geniet van jouw hobby en maak er een mooi nieuw seizoen van! 
   Laat je niet jouw hobby afnemen als je een stapje lager moet.  

   Het bestuur bedankt iedereen voor zijn/haar inzet dit seizoen en we 
   hopen dat iedereen weer van de partij is het komend seizoen. In de  
   eerste helft gaan we verder met de viering van ons jubileum, zie de  
   agenda verderop in dit blad en uiteraard op onze site. Maar noteer  
   nu alvast 23 november: met een gezellige avond gaan we dan het  
   jubileumjaar afsluiten. 

   Namens mij en het bestuur wensen wij iedereen met of zonder 
   gezin een hele fijne vakantie. 

   Johan Suurd 
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Eindstand spelregelwedstrijd Arbitraal 

Ook dit seizoen is er gestreden om de eindzege van de 
spelregelwedstrijd van Arbitraal. Ieder jaar blijft het spannend tot het 
eind. Ditmaal won André Werrelmann. Bij deze willen we alle 
deelnemers bedanken. Hierbij de eindstand, waarin alleen de leden 
zijn opgenomen die alle zes de ronden hebben meegedaan. 
Deelnemers die niet alles hebben beantwoord en ingezonden, 
worden niet vermeld. Eindstand: 1. André Werrelmann 29 punten, 2. 
Anton Bogers 26, 3. Jan Fleerakkers 22, 4. Toon Hendriks 21, 5. Nico 
Renders 14. 

De spelregelcommissie. 

V.l.n.r.: André, Anton, Pieter (spelregelcommissie, geen prijs) en Jan.
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  De wedstrijd waar ik was (38) 
 
  Een mooie, haast zomerse zondag in mei. De laatste  
  competitiewedstrijd in de hoofdklasse. Ik mag vlaggen bij  
  Westlandia – Elinkwijk. Met Leo van Beurden als arbiter van dienst.  
  De andere grens komt uit de buurt van Tilburg en die pikken we  
  daar op. Dus eensgezind gaan we als arbitraal trio naar de ‘glazen  
  stad’, het Westland. 
 
  Voor Elinkwijk staat er helemaal niets meer op het spel. De  
  Utrechters, waar op dat moment de in 2017 overleden Hans Kraay  
  sr. nog voorzitter is van de sponsorclub, maken gewoon het seizoen  
  vol. Voor Westlandia echter, is het erop of eronder. De Zuid- 
  Hollanders moeten winnen om zich in de hoofdklasse te handhaven  
  en ze zijn dan nog altijd afhankelijk wat TONEGIDO doet. Want als  
  die ploeg ook maar één punt haalt, is Westlandia de sigaar. 
 
  Bij Westlandia aangekomen, slaat de schrik me om het hart. Het  
  veld ziet er vergeeld uit, het lijkt wel een zandvlakte. Maar ik word  
  gerustgesteld. Het is een kunstgrasveld, maar dan ingestrooid met  
  gele korrels. Het bestuur van de thuisclub vraagt of er voorafgaand  
  aan de wedstrijd afscheid mag worden genomen van de aanvoerder  
  die er na veertien jaar mee stopt. Dat mag, maar dan moeten we  
  wel vijf minuten eerder het veld opgaan, zo stelt Leo duidelijk. 
  
  Ha, ha, ja, dat zal wel. Om vijf voor half drie blijft Westlandia  
  gewoon lekker in de kleedkamer zitten en ook Elinkwijk geeft geen  
  gehoor aan mijn oproep om nu onderhand eens naar buiten te  
  komen. “Nog effe, scheidsie”. Ja, dat zal wel. Uiteindelijk is het dus  
  gewoon nóg later dan normaal voordat we onder het gejoel van  
  naar schatting vijftienhonderd toeschouwers het veld oplopen. In   
  looppas, althans wij. De spelers slenteren een eind achter ons aan 
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 naar het midden. Het ‘grote tijdrekken’ is begonnen. Het is er    
 Westlandia duidelijk alles aan gelegen om zo laat mogelijk te  
 beginnen zodat de thuisclub aan het einde van de middag nog kan  
 beslissen om nog extra druk te zetten of juist de wedstrijd ‘op slot’ te  
 gooien. 
 
 Natuurlijk, de geluidsinstallatie werkt niet. Na enig heen en weer  
 geloop doet de voorzitter het dan maar zonder microfoon. En het  
 wordt wellicht de langste afscheidsspeech ooit. Als we uiteindelijk  
 ver na half drie willen aftrappen, zie ik tot mijn verbijstering dat er  
 pal naast het doel van Elinkwijk opeens een verplaatsbaar doel  
 binnen de afrastering staat. Dat doel stond er tijdens de warming up  
 en de veldinspectie zeker niet. Dus op mijn vlagsignaal moesten  
 eerst wat sterke mannen worden opgetrommeld om dat doel achter  
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 de afrastering te plaatsen. Eindelijk, het is dan al kwart voor drie,  
 kunnen we beginnen.                  
 
 Maar bij de rust is de rampspoed voor Westlandia compleet.  
 Elinkwijk leidt met 0-1 en TONEGIDO staat met 1-0 voor. Er moet al  
 een wonder gebeuren wil Westlandia het vege lijf nog kunnen  
 redden. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.  
 Westlandia komt op 1-1 en dan gooit het elftal alle schroom van zich  
 af, vooral als na heen en weer getelefoneer blijkt dat TONEGIDO  
 inmiddels op achterstand staat. 
 
 Vlak voor tijd komen een verdediger van Elinkwijk en een aanvaller  
 van Westlandia in het strafschopgebied van de Utrechters met elkaar  
 in botsing. Mijn collega twijfelt geen moment en loopt naar de  
 cornervlag: strafschop dus. Leo kan niet anders dan die waarneming   
 overnemen en beslist strafschop. Die wordt benut, het is 2-1 voor  
 Westlandia. Het wonder voltrekt zich als blijkt dat TONEGIDO  
 inderdaad heeft verloren. De spelers van de thuisclub worden als  
 helden onthaald en wij,  het arbitrale trio, kunnen niet meer stuk.    
 We worden zowat de hemel in geprezen. Bij aankomst in onze   
 kleedkamer staan er al broodjes en drankjes klaar. Het feest kan  
 overduidelijk beginnen. En wat voor feest werd het. Pas rond negen  
 uur ’s avonds konden we dan uiteindelijk het feestgedruis  
 ontvluchten. De auto in, op weg naar Den Bosch. En ik nog met zo’n  
 beetje de laatste trein naar Eindhoven. Werd het weer eens na  
 middernacht voordat ik eindelijk mijn bed kon opzoeken. Maar wat  
 een dag was het weer.                          
 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         
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 NK spelregels door ogen van deelnemer 
 
 Op zaterdag 9 juni vond in ons clubgebouw De Stip het NK Spelregels  
 voor COVS team plaats. Deelnemers uit elk district (Drachten,  
 Schagen-Den Helder, Gouda, Venlo, Deventer, Den Bosch) de  
 winnaar van afgelopen jaar (RSV uit Rotterdam) en wij als  
 organiserende vereniging waren van de partij. De eerste keer voor  
 mij om bij een dergelijk NK aanwezig te zijn en bovendien moest ik  
 onverwacht ook nog Eindhoven vertegenwoordigen. Met Jeroen  
 Quinten en Lennart Geertsen vormden we team Eindhoven. 
 
 Om 10.30uur, na de opening door voorzitter van de COVS Nederland  
 Pol Hinke, kregen alle deelnemers een schriftelijke ronde voor de  
 kiezen. Bijvoorbeeld: Wat moet de scheidsrechter doen als hij heeft  
 gefloten, omdat een gewisselde speler vanaf de bank een voorwerp  
 heeft gegooid naar een speler die binnen het speelveld liep? Gelukkig  
 was het meerkeuze en haalde ik toch 18 van de 35 punten. 
 
 De volgende ronde bestond uit vragen, die door Nick Ooms perfect  
 werden voorgelezen en waarop de bordjes A,B, C of D getoond  
 moesten worden.  
 
 Na de lunch was het tijd voor een bijzonder onderdeel. Althans voor  
 ons, want dit hadden wij allemaal nog nooit gedaan. Een mondelinge  
 ronde, waarbij iedereen één  vraag kreeg. Bijvoorbeeld: Wat moet de  
 scheidsrechter doen als een speler van plaats heeft gewisseld met de  
 doelverdediger zonder toestemming? En dan moet je alle kennis die  
 je hebt laten horen. Het goede antwoord levert maximaal 8 punten  
 op en wordt beoordeeld door vier juryleden. Die geven allemaal een  
 punt waarbij de hoogste en laagste afvallen. Maximale score is dan  
 16 punten. 
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Het winnende team en, onder, dat van Eindhoven. 
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  Lennart scoorde maar liefst 11 punten en een speler van Den Helder  
  pakte zelfs de maximale 16 punten! 
 
  Gelukkig kwamen hierna de beeldvragen en nog een quizronde  
  waarbij er tien antwoordmogelijkheden. Daar scoorden we als team  
  zeer goed, zelfs bij de top 3 als er een klassement van deze twee  
  rondes zou zijn. 
 
  In de tussenstand bleek al dat het tussen RSV en Venlo zou gaan  
  vandaag. Deze teams waren zeer aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk  
  bleek RSV toch weer de beste en zij mochten de beker weer  
  meenemen! Venlo werd tweede en Den Bosch eindigde als derde.  
   
  Individueel werd ook een klassement opgemaakt en drie personen  
  hadden dezelfde score. Daarom moest een mondelinge  
  barragevraag uitmaken wie de winnaar werd. Wanneer wordt het  
  spel hervat met een scheidsrechtersbal? Alle drie moesten deze  
  vraag beantwoorden en buiten wachten op de beurt, spannend!  
  Uiteindelijk werd Franklin Berg van RSV de individuele winnaar! 
 
  Het was een lange en warme dag, maar zeker interessant en  
  leerzaam. Bovendien haalden we onze doelstelling: een plaats bij de  
  top 7! Lennart eindigde individueel als dertiende van de 24  
  deelnemers, Jeroen en ik volgden op respectabele afstand, zodat de  
  onderlinge strijd bij Eindhoven door Lennart werd gewonnen. 
    
  Via deze weg iedereen hartelijk bedankt voor de hulp tijdens deze  
  dag. Mede door die hulp kregen we als COVS Eindhoven van  
  iedereen complimenten voor de organisatie en gastvrijheid! 
   
  Pieter Elbersen 
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    De Grote Uitverkorene  
 
   Oh gij Grote Uitverkorene, wij onderdanigen    
    genieten van Uw onnavolgbaar voetbalspel. U  
    laat de malloten van Uw eigen land die samen  
    met U moeten spelen veel beter spelen. Zonder  
    U krijgen zij niet veel voor elkaar en lopen ze  
    elkaar in de weg. Uw voetbalinzichten leiden tot  
    wereldwijde volgelingen die U blindelings volgen.  
    U alleen kan een team dragen en ervoor zorgen  
    dat de benodigde punten worden vergaard om  
    een prijs te winnen en de zo voor U bestemde  
    terechte trofee op te gaan halen. Mocht dat niet  
    lukken, is dat een zeer grote en onuitwisbare  
    smet op Uw carrière en dient U één of meer  
    volgelingen aan te wijzen die Uw aanwijzingen  
    niet hebben gevolgd. Wat voor Uw teamgenoten spreekt, is dat zij  
    nooit van hetzelfde niveau zijn en daarom misschien moeite  
    hebben U te begrijpen.  
 
    In het clubteam waarvoor U uitkomt, kunnen de medespelers  
    alleen maar door smerig voetbal voor elkaar krijgen dat de beker  
    wordt gewonnen. U heeft geen vals spel nodig want iedere actie  
    leidt tot succes. Iedere vrije trap is op zijn minst een doelpunt. Is  
    het geen doelpunt dat heeft U laten zien hoe je een vrije trap moet  
    uitvoeren zodat de tegenstander siddert vanwege Uw  
    onnavolgbare actie. In alles bent U de perfectie die Uw  
    onderdanigen nooit zullen bereiken of het moet een natte droom  
    zijn.  
     
    In het land van een op een ander gebied Onnavolgbare hebt U  
    meegedaan aan een toernooitje en riepen diverse acties van U  
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  weer vele ooh’s en aah’s op. U liet de stervelingen op de tribunes bij  
  vlagen genieten en ze lieten dan ook niet na om na een gemaakt  
  doelpunt in woord en gebaar te tonen hoe goed U bent. Zodat de  
  stervelingen in Uw team weten dat U het was die het voor hen  
  mogelijk wilde maken de finale te bereiken en dat zij iedere keer  
  weer op hun blote knieën dankbaar mogen zijn dat zij in Uw team  
  mogen spelen en ballen mogen aandragen voor de Grote  
  Uitverkorene. 
 
  Jaren geleden werd er een standbeeld van U onthuld. Het spreekt  
  voor zichzelf dat het beeld nooit de werkelijkheid kan benaderen.    
  Uw volgelingen dienen zich dan ook niet met deze vreemde verering  
  bezig te houden en alleen in het stadion naar U te komen kijken. Een  
  goed alternatief is ook een dvd waar al Uw grote acties zijn  
  opgenomen. Misschien dat er een regisseur bereid kan worden  
  gevonden een speelfilm over de Grote Uitverkorene te maken, maar  
  ik betwijfel of er een regisseur kan worden gevonden die de  
  kwaliteiten heeft om dit te doen. Misschien kunt U die film zelf  
  maken en kijken of een regisseur van topniveau geheel belangeloos  
  U zal assisteren bij het vastleggen van de levenstaak welke U als  
  Grote Uitverkorene in dit leven heeft  uitgevoerd. 
 
  De te verwachten zeer grote opbrengst van deze film kan worden  
  gebruikt om het akkefietje af te kopen dat U heeft met de  
  Belastingdienst, die het heeft gewaagd U een aanslag te sturen  
  vanwege het naar hogere oorden leiden van de opbrengsten van Uw  
  portret. Iets waar ik als sterveling van baal want het portret van de  
  Grote Uitverkorene zou niet belast moeten worden. 
 
  Ik dank U ooh Grote Uitverkorene voor hetgeen U al heeft laten zien  
  op het veld en hetgeen U nog laat zien op het veld. 
 
  De Lange 
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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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De wedstrijd waar ik was, maar dan in de 
toekomst (deel 4, slot) 
 
Maar goed, de wedstrijd dan. Jesse fluit stipt om 14.30 uur voor het 
begin. FC Helmond trapt af en er ontstaat een pittige pot voetbal. Na 
één van de overtredingen, in de 10e minuut, scoort Pusphaira uit de 
ontstane vrije schop 0-1. Jesse trekt de teugels strak aan zodat de 
spelers en de officials weten waar ze aan toe zijn. Het vervolg van de 
eerste helft verloopt sportief. 
 
Na rust dringt FC Helmond de studenten steeds verder terug. In de 
58e minuut krijgt FC Helmond een shoot out omdat een speler van 
Pusphaira in zijn eigen strafschopgebied de bal met de hand wegtikte 
die anders in het doel zou zijn beland. Het wordt 1-1 en dat zou even 
later ook de eindstand worden. Jesse kan terugzien op een goed 
gefloten wedstrijd en beide elftallen waren tevreden dat het gelijk 
eindigde. Na 60 minuten zuivere speeltijd kwam er aldus een einde 
aan deze boeiende wedstrijd. Vroeger was dat 90 minuten, plus dan 
nog een paar minuten extra tijd, of blessuretijd zoals het ook wel 
werd genoemd. Maar dat was niet altijd even eenduidig, vandaar dat 
de voetbalbond in 2024 na overleg met de COVS besloot om 
voortaan zuivere speeltijd te gaan hanteren. 
 
Een andere spelregelwijziging was het afschaffen van de inworp. Dat 
werd een intrap en de nemer mag zelf doorgaan met het spel. Echter, 
uit de intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. Net als bij een 
scheidsrechtersbal het geval is, moet ook na een intrap de bal door 
minstens twee spelers zijn aangeraakt voordat er mag worden 
gescoord. Ook hoeft bij een snel genomen vrije schop de bal niet 
helemaal stil te liggen: binnen de omtrek van de bal mag die dus iets 
bewegen. Beide wijzigingen zorgen aantoonbaar voor meer snelheid 
in het spel. 
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Na afloop hebben Jesse en Jos de wedstrijd nog even doorgesproken. 
Dat kon echter pas nadat de KNVB, de COVS én beide clubs hen in de 
bloemetjes hadden gezet vanwege hun jubilea. Mooi dat daaraan 
was gedacht. Jesse en Jos gingen dan ook even later met een goed 
gevoel weer op huis aan. 
 
J&J 
 

 

Ik lach me lens – doe ook mee! 
 

 
 
Ook dit keer weer een ‘rare’ foto. Kom je ook iets bijzonders tegen? 
Mail de foto naar j.janssen59@chello.nl en win wellicht een prijs. 
 
   

mailto:j.janssen59@chello.nl
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   NK veldvoetbal bij VV Acht geslaagd 
 
   ‘Waarheen waarvoor’ heeft zijn beste tijd gehad. De evergreen van  
   Mieke Telkamp wordt steeds minder gedraaid op begrafenissen en  
   crematies. De doelgroep sterft uit. De cover van Stef Ekkel is echter  
   springlevend, dat bewees de dj van het team van Deventer tijdens  
   het Nederlands kampioenschap veldvoetbal voor COVS- 
   scheidsrechters (16 juni). 
 
   Eén van de regels die gezongen worden, luidt: ‘Waarvoor zijn wij op  
   aard?’ Om als arbiter de sterren van de hemel te spelen? Nou, een  
   enkeling kon zo mee in een ‘echt’ voetbalteam, de meeste spelers  
   hebben hopelijk meer verstand van het fluiten van een wedstrijd.  
   De lol was er niet minder om. Zo goed als alles zat dan ook mee,  
   deze zaterdag waar wij als jubilaris op de velden van het uiterst  
   gastvrije VV Acht het evenement mochten verzorgen. En dat was      
   buiten de lijnen in goede handen bij een stuk of tien vrijwilligers,  
   van onze vereniging, en EHBO’ster Linda. Op het veld waren er zes  
   arbiters om alles in goede banen te leiden en dat was over het  
   algemeen een …fluitje van een cent. En ondertussen liepen er zelfs  
   twee photoreferees rond om het nodige op de gevoelige plaat vast  
   te leggen. Kijk maar eens op  onze site. 
   
   Hierop was al te lezen dat Venlo/Helmond uiteindelijk aan het  
   langste eind trok, door een 0-2 zege op Deventer. Dat moet de  
   verliezend finalist tegen zijn gevallen: de enorme afvaardiging was  
   al op vrijdag afgezakt naar het Zuiden. Maar dat er na afloop sprake  
   was van een begrafenisstemming, nee, niet bepaald. 
 
   Ook bij de ploeg, die ‘onze’ eer hoog moest houden, overheerste  
   tevredenheid. Onder leiding van Jack de Kroon en Thieu Stijvers  
   werd een vijfde plaats behaald en dat terwijl qua team als qua 
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coaching sprake was van aan gelegenheidssamenstelling. Desondanks  
werd het toernooi geopend met een 1-0 zege op Breda (doelpunt 
Rick Keusterman). “Op zijn PSV’s”, moest De Kroon toegeven (één 
keer scoren en vervolgens zakelijk spelend geen risico lopen).  
 
Tegen Venlo kreeg Eindhoven/Valkenswaard de rekening 
gepresenteerd van het missen van wat kansen in de beginfase: 0-2. 
Het kon geen toeval zijn dat ook de volgende tegenstander een 
maatje te groot was (Deventer won met 0-3). Ondanks deze tikken 
ging de thuisclub er in de afsluitende poulewedstrijd tegen Den Haag 
‘vol tegenaan’ (woorden van De Kroon) en dit resulteerde in een 5-2 
overwinning. De treffers kwamen van Rik Gevers, Teun Martens, 
Mike van de Donk, Kevin Vermeulen en Lennart Geertsen. 
 
Over de gemiste kansen zullen we het niet hebben, te meer daar 
Alkmaar in de wedstrijd om de vijfde plaats de mogelijkheid niet 
werd geboden het kaas van het brood te halen. Het werd 2-0 dank zij 
een eigen doelpunt en weer een voltreffer van Gevers. Het reële 
commentaar van De Kroon na afloop klonk als dat van een volleerd 
coach: “We konden ondanks het goede spel op bepaalde punten niet 
tot grootse daden komen. Desondanks mogen we tevreden zijn met 
een zeer geslaagd toernooi.” En gold dat eigenlijk niet voor iedereen? 
 
O ja, de andere spelers van ‘ons’ team waren: Kaj Fonken, Kylian 
Walthuis en Stijn van Zuilichem.   
 
Onderschriften foto’s. Linksboven: het winnende team van 
Venlo/Helmond. Daaronder: Christ van de Donk – één van de 
photoreferees – probeert het team van Eindhoven/Valkenswaard 
vast te leggen, zoals hij dat van elke deelnemende ploeg deed. 
 
Hans Janssen 
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 Vers gras tussen de regels 
  
  In de eerste twee speelronden van het WK voetbal was hij de    
  onbetwiste ster, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. In de achtste  
  finales, tegen Uruguay, viel de aanvaller alweer van zijn voetstuk. Zo  
  snel kan het gaan.  Veel voetballiefhebbers kunnen hem luchten  
  noch zien. Die egoïst, die narcist. Het word je tegenwoordig kwalijk  
  genomen als je zegt dat je van dit 33-jarige Portugese fenomeen  
  kunt genieten. Misschien moeten critici eens de nieuwste Hard gras  
  lezen. Wellicht dat zij dan wat meer begrip kunnen opbrengen voor  
  deze vijfvoudig (!) winnaar van de FIFA Gouden Bal.  
 
  Ronaldo is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lionel Messi geen    
  natuurtalent. De spits van Real Madrid heeft zijn huidige status  
  vooral aan zichzelf te danken. Zijn er mensen, hoe ijdel ook, die  
  meer voor hun sport over hebben? Ronaldo mag dan als een  
  verwend kind overkomen, maar als je diep in zijn hart zou kunnen  
  kijken, dan zie je wellicht een ongelukkig mens. Geld is niet alles,  
  zelfs als je de belastingdienst zou hebben getild. Hoe veilig voelt hij  
  zich eigenlijk op of buiten een voetbalveld? Voor tegenspelers of     
  fans? 
 
  De Hard gras-special over de doelpuntenmachine heeft niet voor 
  niets de titel ‘Het ongewenste kind’ gekregen. Zijn moeder was    
  ongewenst zwanger van hem en ze overwoog abortus. CR7 geeft  
  zelden interviews. Of hij echt gelukkig is, wat hij over zijn eigen gezin  
  kwijt wil en wat hij vindt van de geruchten dat hij homo- dan wel  
  biseksueel is; hiernaar zal het waarschijnlijk gissen blijven, zeker als- 
  ie bijvoorbeeld in China zijn geweldige loopbaan gaat afsluiten. 
  
   Hard gras, nummer 120/CR Het ongewenste kind/Auteur: Jan Cees    
   Butter/Uitgeverij: Ambo/Anthos/ISBN: 978-90-263-4313-1/Prijs: 9,95 euro. 
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  Drukdoenerij                    
 
  
   Voor Wim 
 
   Het was me een druk fluitweekje. Fluiten, dat  is    
   lust en leven. En dan is drukte allesbehalve een  
   aanslag op de harmonie van  het leven. Een dag  
   niet gefloten is een dag niet geleefd. Dan laat het zich niet raden,  
   hoe gelukkig ik ben. Het is mei en dan leggen we het fluitei. In 1889     
   begint Herman Gorter zijn epos Mei met de versregels: ‘Een nieuwe  
   lente en een nieuw geluid./Ik wil dat dit lied klinkt als het geflui.’  
   Bent u nieuwsgierig naar de overige versregels, dan hebt u er nog  
   4379 te gaan. Vooruit ik doe niet zuinig en voeg nog vier versregels  
   toe: ‘Dan blies een jongen als een orgelpijp, / De klanken schudden  
   in de lucht zoo rijp/ Als jonge kersen, wen een wervelwind/ In ’t  
   boschje opgaat en zijn reis begint.’                                                                                       
 
   De reis begon op donderdagavond in Gerwen.  De sportieve  
   belangen waren groot. Zowel RKGSV als tegenstander Olympia Boys  
   was nog in de race voor het kampioenschap. Het ging er stevig aan  
   toe, mede door het hoog leggen van de lat van het toelaatbare.  
   Mijn credo: een wedstijd hoort een wedstrijd te zijn. Uiteraard  
   houdt dat het risico in, dat de wedstrijd ontaardt in een schoppartij.    
   Een hete avond in Gerwen. En als scheids handel ik tijdens de  
   wedstrijd niet hetzelfde als ik achteraf gedaan zou hebben. Dat  
   noemen we ook wel van achteren een koe in de kont kijken. Zo was  
   er een speler, die met een harde tackle de bal speelde en koos ik  
   ervoor om niet te fluiten. Het was geen overtreding, maar vanwege  
   de buitensporige inzet had ik er beter voor kunnen fluiten. Het  
   waarom blijf ik mezelf schuldig.  
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    Achteraf waren de meningen over mijn leiding verdeeld. Van  
    complimenten van spelers tot verwensingen van toeschouwers. In  
    Gerwen lopen er nog loeiende koeien los. Had ik ze in de ogen  
    moeten kijken? De trainer van de gasten was er eentje met een  
    agressieve oogopslag. Hij kon het niet laten om op te merken, dat  
    ik slecht gefloten had. In het verleden dook ik dan nog weleens in  
    mijn plunjezak om er een Punt Vijftiger uit tevoorschijn te halen.  Ik  
    bleef kalm en vroeg, wat hij met zijn opmerking wilde bereiken. Hij  
    antwoordde, dat dit zijn mening was. Ach, ja, tegenwoordig heeft  
    iedereen een mening. Vervolgens deden beide trainers nog een  
    beroep op mijn goedertierenheid door de drie gele kaarten uit het  
    Debieltje te wissen. Mijn vlees is zwak. Temeer daar de trainer van  
    Gerwen een oud trainer van de amateurs van FC Eindhoven is  
    geweest. Ik heb de verleiding weerstaan om de kaarten in de  
    vuilnisbak te gooien. 
  
    Dan was er nog een oud-collegascheids met wie ik aan de voet van  
    het Jan Louwers Stadion in een ver verleden mee getraind heb. Hij  
    zat aan de bar voor de ingang van de bestuurskamer met een  
    blonde schuimende vrouw in de hand en merkte op, dat hij zich  
    schaamde een collega van mij te zijn. De schaamte is nog niet  
    voorbij. Ik merkte op, dat ik hier geen zin in heb. Drie kwartier later  
    zat hij er nog met een buik met de omvang van een bierfust over  
    de bierkruk heen. De blonde dame had hem mild gestemd en hij  
    wilde haar met mij delen, maar ik was niet in voor een trio. De  
    schaamte was voorbij. Het bier wordt niet zo heet gedronken als  
    opgediend.  
 
    Zaterdag even voor tien uur met vrouwlief en schop de tuin in.  
    Mijn tuinarchitecte had de cirkel al getrokken, waar ik de spade in  
    de aarde mocht gaan zetten. Jo, de Opperman van onze Bond, aan  
    de lijn. Jo verzocht me op de hem kenmerkende vriendelijke wijze  
    om om elf uur bij UNA een jeugdwedstrijd te fluiten. Jo, Lid in de  
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  Orde van Oranje-Nassau en een allesdoener voor de arbitrage.  
  Zoals u weet is mijn vlees zwak. Slikken en mijn vrouw laten stikken.  
  Ze gaf me nog net geen schop na. “Geen wonder, dat ze scheidsen  
  tekortkomen, want het is vakantie voor de scholen,” sputterde ze.  
  Tenslotte is de in het harnas gestorven Vlaamse schrijver Louis Paul  
  Boon ook niet gelukt de mens een geweten te schoppen.  
 
  Warm onthaal in Zeelst door Wim Habraken, Dick Bijkerk en collega  
  Eric Warners. Opnieuw komt de schaamte voorbij. Mijn voornaam  
  werd genoemd en mijn herinnering reikte niet verder dan  
  gezichtsherkenning. Het eeuwige tekort. Hoewel eeuwig wel lang is.  
  Wim inspireerde me om dit stukje te schrijven. Ik krijg zelden  
  reacties van lezers van Arbitraal. Ik fluit zelden een jeugdwedstrijd.  
  Ik heb ervan genoten, zowel van het hoge niveau als van de jonge  
  spelers. De aangename combinatie van zowel brutaal als verlegen.  
  En zo jong als ze zijn met een nog onbezoedeld gevoel voor  
  rechtvaardigheid. 
 
  Met collega Eric en Andre Werrelmann hebben we vorig jaar nog  
  een trio gevormd. Opnieuw schaamte om het vergeten. Eric bekeek  
  de eerste helft en complimenteerde me om mijn leiding. Dat gaat er  
  in als een lekker ding bij een ouderling. Ik maak zelden mee, dat  
  collega’s zich positief uitlaten. En dan komt onze Jo, jo ook nog om  
  de hoek kijken. Een persoonlijk email voor de scheidsen, die hem uit  
  de brand geholpen hebben. Onze Jo bij wie het ambassadeurschap  
  van onze Bond geen loze kreet is. Bij Jo ben je meer dan een  
  wedstrijdnummer. En dan heeft hij het in zijn bedankmail over onze  
  prachtige hobby.  
 
  Het drukke fluitweekje wordt op zondag afgesloten in Ottersum. De  
  gulle zon lacht me tegemoet. Dan stem je zelfs toe om een speler te   
  laten spelen met een gipsen pootje (met instemming van   
  tegenstander). Hij kon wel lachen om de opmerking dat hij mij dan  
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 niet knock-out mag slaan. Sportieve pot. En na het slotsignaal met  
 gezwinde spoed naar Osnabrück om net op tijd dochterlief als  
 ballerina te zien schitteren in Die Schöne Müllerin, gebaseerd op  
 de gelijknamige liederencyclus van Franz Schubert uitgevoerd door 
 Dance Company Theater Osnabrück.  

 ‘Und wenn sich die Liebe/ Dem Schmerz entringt,/ Ein Sternlein, ein 
  neues,/Am Himmel, erblinkt.’ 

 Jur Wijsman 

 ‘Trainingsbeesten’ beloond 

Alle collega’s, die minstens 75 procent van de trainingen hebben 
meegemaakt, kregen als beloning een …Sigmund-album. 
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ACTIVITEITENAGENDA 

Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur, maar pas 
weer vanaf dinsdag 21 augustus. 

Ervaar de prehistorie (seniorencommissie): 30 augustus. 

Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober. 

Bezoek ‘t Brabants Leven (seniorencie): 25 oktober, Den Dungen.                                                                                                                                      

Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 

Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 23 november, 20.00 uur.   

Kerstbingo: 14 december, 20.00 uur. 

https://www.covs.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 Venemanlaan 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 - 2540453 
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/site Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 

Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
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)
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Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
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Nationaal 
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Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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