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41e JAARGANG, NUMMER 6 – 2016 

 

    
      
       

              We zijn weer begonnen 
 
 
              Bennie, met zijn tactische bespiegelingen. 
              Hans met zijn wijze woorden. Ton achter 
              de bar. Die andere Hans met zijn Witzen. ‘Meneer’  
              Lennart, onze kersverse onderwijzer.  
 
              Alex, die hopelijk een pijnvrij seizoen tegemoet gaat. Dennis, 
              die overduidelijk op vakantie is geweest in (uiteraard) Kroatië. 
              Dirk met zijn niet aflatende Sigmund-adoratie, Brian met zijn 
              ‘Laufpensum’. Jeroen, die nog op gang moet komen, en 
              zijn zoon die dapper mee rent. Henk, die nooit versaagt.  
              Anton en Christ, die met een vorsende blik de collega’s  
              gadeslaan. Erik, die, wat wil je met zulke lange benen, niet te 
              stuiten is, en Jesse, onze interim-veldverkenner bij absentie 
              van de vakantie vierende Pieter.                
 
              Ze waren er allemaal weer tijdens de eerste trainingen. En 
              ze zullen blijven komen, net als hopelijk vele andere 
              collega’s. En zo zullen er ook na deze editie van Arbitraal 
              meer volgen. 
 
 
              De hoofdredactie 
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

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

- Pensioenregeling 
- AOW leeftijd 
- Lijfrente  
- Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

 
  Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                       
leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de 
trainingsavonden. 
(graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
 
  Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer te     
verzekeren dan nodig is, bespaart u premies per maand. 
(bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, inboedel, 
opstal enz.) 
 
  Voor meer informatie kunt u terecht bij William Daverveld,   
in bezit van volledige vergunningen voor pensioenadvies:  
040-2427429 – 0636104698    en 
 
  w.daverveld@pensioen-plus.nl , www.pensioen-plus.nl 
 

COVS Eindhoven
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verenigingsscheidsrechter zich niet bij ons aansluit, omdat hij/zij het 
bestaan van onze organisatie niet weet. 
 
‘Clubscheidsrechters binden’ 
 
Wij zullen ook veel actiever moeten zijn/worden met het werven van 
scheidsrechters van de KNVB, maar ook veel actiever met het behouden 
van onze huidige leden. Ook zullen we moeten kijken hoe we 
verenigingsscheidsrechters aan ons kunnen binden zonder dat ze ook lid 
moeten zijn van COVS Nederland. Daar moet een module voor zijn te 
vinden. 
 
Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, want ik denk dat we vanuit een 
grotere organisatie meer voor voetbalclubs kunnen betekenen, omdat er 
wellicht meer kader is dat je dan kunt verdelen. Onze interesse als COVS 
zal en moet dus ook meer bij de clubscheidsrechters liggen en niet alleen 
bij de KNVB-scheidsrechters. 
 
Ook tijdens onze laatste ledenvergadering kwam duidelijk naar voren dat 
wij als vereniging meer om ons heen moeten kijken en wellicht meer 
kunnen samenwerken met onze zusterverenigingen. Een goed signaal, 
vind ik, al roep ik dit persoonlijk al enkele jaren. Ik ben van mening dat 
we dit nu dan ook moeten gaan doen. Natuurlijk kijk ik hier met een 
kritisch oog naar en ook ik weet dat dit niet zomaar gaat. Denk 
bijvoorbeeld aan ieders eigen identiteit. 
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Voorzitterspraatje 
 
 
Beste leden  
 
Het seizoen 2016/’17 begint weer. Ondertussen hebben we een EK 
voetbal gehad met  Portugal als winnaar, een Tour de France, met veel 
spanning als het ging om onder anderen Bouke Mollema, en, de afgelopen 
weken, de Olympische Spelen met veel verdriet en hoogtepunten, want 
het ligt allemaal zo dichtbij bij elkaar. En als het goed is, heeft een groot 
deel van ons een welverdiende vakantie gehad en gaan we weer beginnen 
aan een mooi seizoen bij COVS Eindhoven.  
 
De trainingen zijn inmiddels alweer een paar weken onderweg en  de 
eerste wedstrijden gespeeld. De eerste beelden van de training op onze 
facebookpagina gaven  een leuke  indruk en  dat er weer met veel plezier 
aan het seizoen is begonnen. 
 
 
Spelregels: ja veel spelregelwijzigingen, wees eerlijk wie heeft het 
spelregelboek al doorgelezen? Laat het niet op je af komen, beste mensen, 
wees voorbereid op jouw wedstrijden en laat je niet verrassen. Zeker de 
(assistent-)scheidsrechter die in de tweede en derde divisie in actie komen, 
zullen nu ook geregeld  op FOX Sports te zien zijn en dan moet je weten 
hoe het moet.  Ik hoop dat iedereen de wijzigingen heeft doorgenomen! 
Want er zijn wel degelijk grote wijzigingen. Voor iedereen. 
 
Denk aan de wisselspelers, de teamofficials, de nieuw buitenspelregel, 
regel 12 tackle op de bal, in het 16-metergebied niet altijd meer rood bij 
een strafschop, ook geel  bij scoringskans, maar buiten het 
strafschopgebied is het weer anders. Ook daar weer uitzonderingen.      
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De hervatting van het spel ‘mag’ eveneens anders. Kortom, wees 
voorbereid op jouw nieuw seizoen! 
 
Seizoensopening: die is dit jaar op  9  september en dan komen wij terug 
op de spelregelwijzigingen. Dat proberen we zo duidelijk mogelijk te 
doen, door middel van tekst en beeld. Op het programma van deze avond 
ook (als vanzelfsprekend) een training en het managen van een wedstrijd. 
We hopen veel van onze leden te zien en te horen (heb je je al 
opgegeven?) in onze opgeknapte Stip. Van binnen en van buiten ziet alles 
er weer prima uit: complimenten voor onze leden (én de gemeente). 
 
De basis ligt er voor weer een nieuw seizoen, dat hopelijk eenieder mooie 
en leuke ervaringen oplevert. Al ben je niet gepromoveerd of ben je door 
de nieuwe Piramide van de KNVB een groep gezakt, ik val wellicht in 
herhaling, maar meen het: laat je je mooie hobby niet afpakken 
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Blijf voor jouw plezier gaan, zodat je aan het eind van het seizoen je  
inspanning  beloond ziet worden. Met een eigen voldaan gevoel en/of met 
promotie. Maar bedenk wel dat het niet altijd mee kan zitten, jij hebt toch 
ook de Spelen in Rio gevolgd? 
 
Ten slotte: de rapporteurs en coaches van de clubs in de tweede en derde 
divisie  zijn bijgepraat in het KNVB-Sportcentrum in Zeist. En als het 
goed is, zijn ze geslaagd voor de spelregeltoets. En we mogen blij zijn dat 
enkele mensen van onze vereniging hierbij van de partij waren. 
 
Nogmaals: een heel mooi voetbaljaar gewenst en laat weten als er iets is. 
Schroom niet contact met ons op te nemen. Dat kan onder meer via 
info@covseindhoven.nl. 
 
 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 
 

 

 
 

www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.nl 
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Nieuwe spelregelwedstrijd in startblokken 
 
Binnenkort is het weer zo ver, het nieuwe beker- en competitieseizoen 
gaat van start (en waarschijnlijk zijn hiervoor al de eerste wedstrijden 
gespeeld). Dit betekent dat de spelregelwedstrijd van Arbitraal ook weer 
van start gaat! Dit seizoen worden de vragen ook per mail verspreid, we 
hopen hierdoor op meer respons. De afgelopen jaren is het ons opgevallen 
dat er steeds meer mensen afhaken en we hopen zo dat er meer mensen 
mee zullen doen. In de volgende editie van Arbitraal volgen de eerste 
vragen en het spelreglement. 
 
Namens de spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was (20) 
 
Een nieuw seizoen. Een nieuwe serie verhalen. Soms luchtig, soms 
serieus. Soms mooi maar ook wel eens niet. Het voetbal is zoals het leven, 
met alle ups en downs die daar nu eenmaal bij horen. Dat geldt ook voor 
ons, de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters. En voor de 
begeleiders, coaches en waarnemers. En dan nog kunnen we wel eens 
worden verrast. Een wedstrijd kan zo maar op zijn kop komen te staan. 
Wat het is dan mooi als je daar op de COVS-trainingen met collega’s, of 
oud-collega’s, over kan praten. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook aan 
de zijlijn kan het er wel eens om spannen. Het is goed, het kan ook 
verhelderend werken, als je dan eens een klankbord hebt. 
 
Zo mijmerde ik laatst over al die ‘nieuwe seizoenen’ die ik al heb mogen 
meemaken. Ooit, als 8-jarig menneke in de D-pupillen bij RKSV 
Woensel. Frater Romanus was toen de hoofdtrainer en op 
woensdagmiddag trainden we op een zogeheten half verhard veld (van dat 
rode ruwe gravel) met die vermaledijde oranje Champion ballen. Als je 
die op je bovenbeen kreeg, dan had je nog urenlang rode striemen op je 
been.  
 
Op de eerste training van het seizoen moesten we op het veld staan, 
allemaal keurig naast elkaar, met onze schoenen uit. De frater 
controleerde dan van iedereen de schoenen of die wel netjes waren 
gepoetst, of ze niet kapot waren en vooral of er geen spijkers door de 
noppen kwamen. Want die noppen werden op de ene of de andere wijze in 
de zool gespijkerd. 
 
Van een latere periode, toen ik inmiddels lid was van de selectie bij 
Woensel (dat toen met het eerste elftal in de op één na hoogste klasse van 
het amateurvoetbal uitkwam en met het tweede elftal dat in de Reserve  
 
                                                      Lees verder op pagina 8. 
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Hoofdklasse speelde), herinner ik me nog de bikkelharde trainingen van    
Willy Heijink. In een wat verder verleden doelman bij FC Eindhoven en 
reservekeeper en assistent-trainer van Kees Rijvers bij PSV. Zo zeg, wat 
heb ik afgezien. Vooral de boslopen bij het Joe-Manntheater in Best 
heugen me nog altijd. 
 
Net als die openingswedstrijd in de Hoofdklasse met Woensel 2 uit tegen 
NAC 3, op één van de bijvelden aan de Beatrixstraat in Breda waar het 
NAC-stadion toen nog lag. Op het veld naast ons waren de spelers van 
NAC 1 en Sparta 1 zich aan het warmlopen. Ja, geloof me, zo ging dat in 
die jaren. Sparta-speler en -international Nol Heijerman had er kennelijk 
lol in om steeds een intrapbal op ons veld te schieten. Dan stond hij met 
zijn zelfvoldane grijns langs de lijn te wachten tot iemand de bal 
terugschoot.  
 
 

 
 
Nol Heijerman (rechts) en Charles Corver (midden). 

COVS Eindhoven
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Waardoor onze scheidsrechter zich genoodzaakt zag dan de wedstrijd 
maar weer even stil te leggen. Totdat onze voorstopper er genoeg van had 
en in onvervalst Woensels Heijerman toeschreeuwde: “As ge nou g#d 
nondeje nie ophoudt met da gezeik dan schop ik oe vor rot!” Het vervolg 
liet zich deels raden.  
 
 
Even later weer die bal op ons veld en weer Heijerman die ons op z’n 
dooie gemak  uitdaagde. Het tweede deel zou je echt niet voor mogelijk 
hebben gehouden. Onze voorstopper deed wat hij net daarvoor had 
beloofd en gaf Heijerman zo’n ongenadig harde schop dat die krimpend 
van de pijn wegstrompelde. Nee, onze scheids gaf geen rood. En nee, 
niemand durfde tegen ons in te grijpen. Vergis je niet, in die jaren was 
Woensel nog altijd een typische volksclub met een echte 
vechtersmentaliteit, daar ging je echt niet mee lachen. 
 
 
Uit een meer recent verleden zie ik me nog altijd het veld bij AFC 
oplopen, voor het eerst als assistent-scheidsrechter, bij de wedstrijd AFC – 
Chabab. Voor 1.100 toeschouwers een onvervalste Amsterdamse derby. 
Met Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Jack van Gelder als bekende 
Nederlanders op de tribune.  
 
De laatste jaren kijk ik in het begin van het seizoen vooral reikhalzend uit 
naar zowel de eerste training van de COVS als ook de eerste aanstellingen 
als Praktijkbegeleider. Ik ben benieuwd waar ik dit seizoen naar toe mag. 
Hopelijk zitten daar ook weer eigen leden tussen. 
 
Voor het komende, nieuwe seizoen zou ik willen zeggen: maak er een 
mooi jaar van, geniet ervan. Ik wens dan ook iedereen heel veel mooie, 
leuke en vooral sportieve wedstrijden toe. 
 
 
Jos Halmans 
 
COVS Eindhoven
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* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s 
* Ruime keuze uit 350 geselecteerde occasions, alle merken en   
prijsklassen 

* Moderne werkplaats voor reparatie en onderhoud aan alle Merken 
* Airco service, bandenservice, inbouw audio, navigatie 
* Eigen schadeherstelwerkplaats met spuiterij aangesloten bij 
Focwa en Schadegarant. 

 
 
 Lange Akkers 1-3 Kraaivenstraat 16 Vaalserbergweg 2
 Westerhoven 5048 AB Tilburg 5628 CJ Eindhoven 
 Tel.  040-2014888  Tel.  013-5286900 Tel.  040-2911800 
     Fax. 040-2016808  Fax. 013-5283203 Fax. 040-2912132 
 
 

 www.autosmolders.nl  
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Discussie of sussie  
 
 
Hoofdstuk 1: kampioen, mispioen, legioen  
 
  
Stan, Rick, Koen en Hein voetballen bij FC Eindhoven av. Ze spelen 
allemaal  in de D1 of o13 -1 bij de Eindhovense club.  Hun scheidsrechter, 
bij thuiswedstrijden, heet Luckas. Een speciale scheidsrechter ook wel 
genoemd.  
  
Daarover later meer, want vandaag moeten PSV, Ajax en 
Feyenoord allemaal  thuis spelen. PSV tegen ADO Den Haag Ajax 
ontmoet PEC Zwolle en Feyenoord ontvangt Heerenveen. Het is tevens de 
laatste speeldag  van het seizoen.  
 
De jongens hebben besloten om bij Koen af te spreken om de wedstrijden 
te kijken. In Amsterdam krijgt Ajax een vrije trap, al ging er 
wel  een lichte overtreding aan vooraf. Hein vraagt zich af of hun 
scheidsrechter, Luckas dus, deze vrije schop ook gegeven had in de 
wedstrijd tegen DOSL. Hun aarsrivaal in de competitie waar ze morgen 
op het toernooi tegen moeten.   
 
PSV wint de wedstrijd tegen ADO met 2-0. Ajax speelt uiteindelijk met 3-
3 gelijk tegen PEC Zwolle en Feyenoord verliest in de laatste minuut met 
0-1 van Heerenveen. De jongens juichen, omdat hun favoriete club – PSV 
dus - kampioen is geworden. Hun trainer Harm is voor Ajax. 
 
De volgende ochtend is het zover: de dag van hun toernooi en ook 
de dag  van de wedstrijd tegen DOSL. Aangekomen in de 
kleedkamer  gaat de discussie over het feit of PSV wel eerlijk kampioen is  
 
 
                                                                     Lees verder op pagina 12. 
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geworden. Ze zouden onterecht een penalty hebben gekregen. De jongens 
twijfelen niet: zij vinden dat de bal terecht op de stip ging. Harm, hun 
trainer, denkt er anders over. Natuurlijk! 
  
De kemphanen sluiten een weddenschap af. Harm gaat die aan met de 
boys. Als de jongens winnen, krijgen ze een kaartje cadeau voor een 
Champions-Leaguewedstrijd, volgend seizoen, van PSV. ”Maar als wij 
verliezen”, zo houden ze hun trainer voor, ”dan krijg jij van óns het 
nieuwe  Ajax- shirt!”  
 
 
Hoe de weddenschap en het toernooi afloopt, tegen DOSL, lees je de 
volgende keer ! 
 
Jesse Vorstenbosch 
 
 
 
 

 
 

Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 
ARBITRAAL 

12e van elke maand. 
 

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

5611 TJ Eindhoven. 
 

Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 
 

Correspondentieadres via de secretaris: 
                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Bejaarde bedoening die leidt tot? 
 
 
Als je naar hockey kijkt, valt het mij althans geregeld op dat deze jongere 
sport beter anticipeert op de maatschappelijke ontwikkelingen die zich 
ook voordoen in de sport. Waar het voetbal vasthoudt aan bejaarde 
regelbewaarders die achter de schermen experimenten met in andere 
sporten reeds lang ingevoerde wijzigingen zoals videoreferee. Dat 
experimenteren gebeurt dan vele malen; bang dat ze zijn dat ze iets over 
het hoofd zien. 
 
 
Een bewijs van dit anticiperen zag ik onlangs en is de strafverzwaring in 
het hockey. Deze strafverzwaring werd toegepast toen een vrije slag werd 
gegeven en de tegenstander meende de bal nog te moeten aanraken. 
Vervolgens gaf de scheidsrechter een strafcorner. Je kunt het vergelijken 
met een bestraffing voor de voetballende kwallen, die steeds verhinderen 
dat een vrije schop snel wordt genomen. Die bestraffing zou ook in het 
voetbal afdoende zijn voor het spel ophouden en alle andere tactieken om 
het spel te beïnvloeden of de scheidsrechter het leven zo zuur mogelijk te 
maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de bal tien meter vooruit 
te plaatsen. Of een directe vrije trap op twintig meter van het doel van het 
doel als straf voor het ophouden van het spel. 
 
Echter, dan moeten onze bobo’s eens hun nek durven uit te steken en niet 
altijd wijken voor het grote geld en veel te braaf blijven kijken naar de 
betaald-voetbalorganisaties. En dan is er nog iets wat we niet zien. Achter 
de schermen worden er in het betaalde voetbal van hoog tot laag de zaken 
geregeld. De FIFA, de wereldvoetbalorganisatie, geeft hierbij het grote 
voorbeeld. De vraag is nu: zijn bij deze bond al alle rotte appels 
verwijderd of is men nog steeds bezig met zaakjes onderling te regelen? 
Dit regelen kan ook door jezelf onbeperkte macht toe te eigenen. Dit is 
  
                                                       Lees verderop pagina 14. 
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een veel toegepast recept in landen waar mennekes met kleine pielekes                          
aan het hoofd staan en regeren door angst te zaaien, publiek te 
manipuleren (volksmennerij) en jaknikkers op te nemen in je regering. Dit  
heeft echter tot gevolg dat je mensen met capaciteiten wegjaagt, omdat 
een weerwoord niet wordt gewaardeerd. Een weerwoord wordt door deze 
mennekes gezien als ongehoord en de strafmaatregelen volgen dan op  
grote schaal. 
 
Ik vergelijk de voetbalorganisatie nu dus met de dictaturen in de wereld 
waar ook leiders alles regelen ten faveure van de eigen organisaties en de 
eigen leidinggevenden.  
 
Vandaar dat ik denk dat er niet veel wijzigt in de voetbalwereld tot het 
moment dat andere sporten belangrijker worden, omdat de supporters zich 
gaan afkeren van de alsmaar grotere geldverslindende ego’s die vaak maar 
bar weinig laten zien op het veld. Dat het moment van afkeer van de 
supporter dichter bij is dan men denkt beseft men nog niet. Echter, de 
jeugd wordt steeds individualistischer en die gaat alleen voor eigen 
succes. Tijd dus voor onze bobo’s dat ze met de tijd meegaan wil men de 
jeugd nog blijven behouden. 
  
De Lange 
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Blessures 
 
Even stilstaan bij bewegen 
 
Informatie en tips over het voorkomen en behandelen van spier- en 
gewrichtsklachten. 
 
Spier- en gewrichtsklachten: wat kan je er zelf aan doen? Staat u er wel 
eens bij stil hoe het komt dat u zich beweegt? Waarschijnlijk niet. Dat 
hoeft ook niet, want dat gaat immers als vanzelf. 
 
Meestal tenminste. Want soms worden we ons toch op een pijnlijke 
manier bewust van ons bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld als we onze 
spieren te lang of te zwaar belasten, of als we een verkeerde beweging 
maken. We raken dan geblesseerd. Dat merken we door de pijn die we dan 
voelen. En dan ervaren we meteen hoe belangrijk een probleemloze 
werking van onze spieren en gewrichten eigenlijk voor ons is! 
 
Het is dus goed om te weten wat u zelf aan het voorkomen of behandelen 
van spier- en gewrichtsklachten kunt doen. Middels deze rubriek in uw 
clubblad, geven wij u daarover handige tips en achtergrondinformatie. 
 
Ons lichaam is meer dan vlees en bloed alleen. Voor een zo gezond 
mogelijke inschatting van wat u zelf aan het voorkomen of behandelen 
van spier- en gewrichtsklachten kunt doen, is enige kennis over 
de opbouw en werking van ons bewegingsapparaat nodig. In dit hoofdstuk 
kunt u lezen uit welke onderdelen dit bestaat en hoe die het mogelijk 
maken dat we ons bewegen. 
 
Kortom: waarvoor dienen onze botten, onze gewrichten, onze spieren en 
pezen en, niet te vergeten, ons zenuwstelsel en onze hersenen? 
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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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Botten voor stevigheid en bescherming. 
 
In een menselijk lichaam zitten ongeveer tweehonderd botjes en botten. 
Samen vormen zij ons skelet, ofwel geraamte genoemd. Onze botten 
kunnen samen ons geraamte vormen doordat zij op hun beurt weer steun 
en bescherming krijgen van onze spieren en pezen. Zonder skelet zou ons 
lichaam slechts een vormeloze hoop zijn. Het skelet geeft ons dus 
stevigheid en vorm. Daarnaast beschermt het onze belangrijkste organen. 
Zo zorgt de schedel ervoor dat onze hersenen niet zomaar beschadigd 
kunnen worden en verdedigt de ribbenkast ons hart en onze longen. 
 
Gewrichten, de scharnieren van ons lichaam. 
 
De beweegbare verbindingen tussen twee botten noemen we gewricht. 
Bekende gewrichten in ons lichaam zijn de knie, de enkel en de elleboog. 
Een gewricht zit heel slim in elkaar. Het bestaat uit, minimaal twee, in 
elkaar passende botstukken waarvan de uiteinden bekleed zijn met 
kraakbeen. Dit kraakbeen is een soort schokbreker. Het vangt de soms 
zeer grote krachten op die door bewegen ontstaan. Om het gewricht heen 
zitten de gewrichtsbanden. Die houden de verschillende onderdelen van 
het gewricht bij elkaar. De naast en over elkaar heen lopende 
gewrichtsbanden samen noemen we gewrichtskapsel. Aan de binnenkant 
van een gewricht zit een speciale laag, die vocht afscheidt. Dat vocht 
werkt als een smeermiddel. Gewrichtsklachten kunnen betrekking hebben 
op elk van de onderdelen van een gewricht. 
 
Spieren en pezen maken beweging mogelijk. 
 
Pezen verbinden spieren aan het skelet. Zodra we ‘besluiten’ een 
beweging te maken, komt er een hele reeks van acties op gang. De 
hersenen zetten het motorische deel van ons zenuwstelsel aan het werk.  
 
 
                                                   Lees verder op pagina 18. 
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Dat geeft vervolgens allerlei span- en ontspanopdrachten aan onze 
spieren. Sommige trekken daardoor samen, andere rekken er juist door uit.  
Met als direct gevolg: beweging van ons lichaam of een deel ervan. Dit 
wonderbaarlijk systeem werkt bij de meeste mensen razendsnel, als  
vanzelf. Zonder dat we ons ervan bewust zijn, streng gecontroleerd en 
gecoördineerd door de hersenen. 
 
Tot zover het verhaal voor deze maand, volgende maand weer een ander 
verhaal over sportblessures. Intussen wens ik u veel sportplezier en als het 
effe kan blessurevrij. 
 
Hans Haine 
 
 
 

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl 
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Vers gras tussen de regels  
 
Ik kan genieten van woorden als ‘scrimmage’, salonremise‘, ‘stofzuiger’ 
(met dank aan Willy van de Kerkhof) en ‘hotseknotsebegoniavoetbal’. 
Maar van ‘een stukje …’, ‘focussen’, ‘mindset’ en ‘hoog in de 
concentratie zitten’ krijg ik rode vlakken in mijn nek.  Praat normaal denk 
ik dan. 
 
Gelukkig trekken spelers, trainers of scheidsrechters en in hun kielzorg 
‘de media’ zich niets van mij aan. Anders was Peter Zantingh nooit op het 
idee gekomen om ‘We vergaten te voetballen’ samen te stellen. De 
schrijver en mediaredacteur bij NRC Handelsblad dook in het 
voetbaljargon en wist veel bekende, maar ook een aantal onbekende 
oneliners uit dit wereldje op te diepen. En in een aantal gevallen de 
achtergronden te herleiden. Inclusief onvergetelijke citaten uit de mond 
van verslaggevers als Jack van Gelder en Frank Snoeks. 
 
Wees niet bang: Johan Cruijff komt veelvuldig in het stuk voor net als 
Louis van Gaal. Deze laatste volgde taallessen bij de nonnen in Vught 
(lees: het wereldberoemde taleninstituut Regina Coeli) om in Duitsland en 
Engeland niet met de mond vol tanden te komen staan. De trainer in ruste, 
die eind vorig seizoen aan de dijk werd gezet bij Manchester United, heeft 
zich onsterfelijk gemaakt met zijn steenkolen-Engels. Voor Britse 
journalisten die hier geen touw aan vast konden knopen of die niet wisten 
hoe ze met Van Gaal moesten omgaan, heeft Zantingh tien tips opgesteld. 
In zodanig voorbeeldig Engels dat The New York Times er een artikel aan 
wijdde. Kortom, deze bundel is geen niemendalletje. 
 
In tegenstelling tot veel andere voetbalboeken, neemt Zantingh het vak 
van scheidsrechter wél serieus. Nou ja, ik bedoel, je zou dat denken, 
omdat hij enkele hoofdstukken aan de arbitrage wijdt. Echt positief is de  
auteur niet, met name over de refs in het amateurvoetbal. Lees en huiver:  
 
                                                                   Lees verder op pagina 20. 
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“Scheidsrechters worden op het laatste moment uit de kantine geplukt of                                              
zijn onderdeel van een soort van corvee waarbij ieder lid één keer per jaar  
met flinke tegenzin een wedstrijd moet fluiten.” Hè? Dit is toch niet op 
alle niveau’s het geval? Gelukkig wensen voetballers de leiding in de 
regel te ‘accepteren’, dat volgens Zantingh net als ‘consolideren’ erg vaak 
te horen is op de velden. 
 
Uit eigen ervaring weet hij dat ‘de taal van de fluit’, het ‘blazen’ een kunst 
op zich is. “Als onervaren fluiter kun je kalm zijn maar per ongeluk 
woedend overkomen, of gedecideerd willen reageren maar toch een 
opperste verbazing laten horen, puur omdat je de taal nog niet beheerst.” 
Als zwijgen goud is, dan is niet alleen spreken, maar ook fluiten zilver. 
Zolang alles ordelijk verloopt, zou je de scheids niet moeten horen. 
 
Dan kun je ook niks verkeerd doen of zeggen, voor zover ‘men’ je dat 
kwalijk neemt. Cruijff kon zich veel veroorloven. Werd hij immers ooit 
tegen gesproken? 
 
Het dit jaar te vroeg overleden orakel vergeleek de verdediging van Zuid-
Korea tijdens het WK van 1998 met geitenkaas en ooit had hij het ook 
over ‘met het mes op de schede’ spelen. Over versprekingen gesproken. 
Voormalig Feyenoorder Elvis Manu zei eens: “Ja, we zitten in hetzelfde 
beschuitje.” 
 
Hans Janssen 
 
 

We vergaten te voetballen 
Taalvondsten en versprekingen  
in de voetbalsport 
Auteur: Peter Zantingh 
Uitgeverij: Arbeiderspers 
ISBN: 978-90-295-0608-3 
Prijs: 15 euro 
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Voeten in aarde 
 
 
Trots als een pauw, die zijn verenkleed toont, loop ik over de Elzentlaan. 
Nee, niet om de vrouwtjes te lokken, maar om met mijn pauwenogen de 
blikken van Eindhovenaren te vangen. “Kijk, daar loopt de vader van 
ballerina Rosa Wijsman.”  
 
In het licht van niet gezien, is niet geleefd. Dochterlief treedt met het 
Scapinoballet op in het Parktheater. Heel Stratum, waar ik ben groot 
gegroeid, en met mij meegroeide de ontluikende, in eerste instantie 
geheime, liefde voor de helden van EVV Eindhoven, mag mijn verentooi 
zien.   
 
Als twijfelaar heb ik pas een uur voor de voorstelling beslist om te gaan 
kijken. Nachtdienst, gierigheid en geen grootse genegenheid met ballet, 
behalve voor dochterlief, voedden mijn twijfelzucht. Bij de juffrouw van 
de kassa probeer ik nog een kortingskaartje te versieren. “Bent u student?” 
“Ja.” Houd een vrouw maar eens voor de gek. Mijn glimlach verraadde 
me. Even straatemmeren: “Het is toch te gek voor woorden, ik geef niets 
om ballet en dan moet ik ook nog betalen om mijn eigen dochter te zien 
optreden. Kijk dit is ze en wijs op haar foto op de folder van de cast van 
de voorstelling Rollercoaster.” Nee, de kassajuffrouw was niet te 
verleiden. De jaren werken niet in mijn voordeel om een vrouw op haar 
knieën te krijgen. Ik moest het volle pond betalen.                                                                                     
 
Een zijspoor.  Naar de Herdgang gaan we niet. Toch wel. Mijn blauwwitte 
helden speelden tegen Jong Pee Es Vee, spreektaal is schrijftaal. Er was 
ook pisvee, want een paar supporters achter de tribune gebruikten de 
dennenbomen als urinoir. En wie loop ik daar als kaartjescontroleur tegen 
het lijf? Good old, dr. Hans Haine. Goed om te zien en wat van gedachten 
te wisselen. De verleiding was er wel om te vragen mij pro Deo naar  
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binnen te loodsen, maar ik wilde Hans in zijn integere rol als 
hoofdsteward  niet in verlegenheid te brengen. Wel vroeg ik aan de kassa, 
of scheidsrechters als coulance voor arbitrale diensten, voor vrijkaartjes in 
aanmerking komen. Ja, dat kan wel, maar dan moet je dit van tevoren 
aanvragen. De juffrouw was me goed gezind. Ik betaalde met 50 euro en 
ik kreeg een kaartje en 55 euro terug. Mijn dank voor haar hoffelijkhid.                                                                     
 
Ik kom op de vijfde rij ogen tekort om de sublieme extatische 
lichaamsbewegingen van Rosa te zien. Ik hield me nog net in om niet 
tegen de vrouw naast me te zeggen: “Dat blondje is mijn dochter”. Bij het 
slotapplaus stond ik als eerste op en klapte mijn handen blauw als de 
veren van een pauw. Rosa deed net alsof ze me niet zag. Zwaaien naar je 
pap, dat hoort niet bij de ceremonie van het beleefd buigen voor het 
hooggeëerd publiek.   
 
Wellicht lezer, haalt u de neus op. Wat ruikt u? U kijkt eens onder de 
schoenen? Het is de stinkende eigen roem.  Opscheppen over jezelf heeft 
de status van een putjesschepper. Hoewel het getij keert. Wellicht van 
eigen volk eerst, naar eigen vrouw en kroost eerst. Kinderen zijn de 
prinsen en prinsesjes van de ouders. Waag het niet aan kinderen te komen!  
 
Onze schatten van kinderen hebben ons schatten gekost. Dansen met 
nauwelijks arbeidskansen. Het hart volgen of het verstand? “Home is 
where the heart lies”, zingt Peter Nicholls van IQ.  Nou ben ik geen luxe 
poppetje. Mijn vrouw des te meer. Zij houdt van mooie spulletjes en 
daarom houdt zij natuurlijk ook van mij. Het zal mij een worst wezen, dat 
mijn vierwielmonster uit de vorige eeuw stamt, net als mijn vrouw 
trouwens. En niet elk jaar op vakantie gaan, is geen straf voor een starre 
persoonlijkheid die zich in de vreemde vaak een onbeholpen toerist voelt. 
Een roos is een roos en een kerk is een kerk.  Zo lang ik nog worst mag 
eten en geen brood van de voedselbank nuttig, heb ik weinig reden tot 
geklaag. Natuurlijk leeft het gemakkelijker, wanneer je het geld kunt laten  
rollen zonder in de beurs van mijn vrouw te hoeven kijken, of er nog wat 
in zit.                                                                                                          
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Dansen met de hoop op kansen. De kaalslag in de culturele sector heeft 
veel kapotgemaakt. De concurrentie tussen de dansers is moordend. Als 
stagiaire hoopte Rosa op een baan bij het Scapinoballet dat slechts zestien 
professionele dansers telt, maar helaas was er geen formatieplaats. We 
zagen de werkeloze bui al hangen en dan zijn al die opleidingsjaren, vanaf 
haar elfde jaar zat Rosa in een gastgezin in Den Haag, voor niets geweest. 
En om te snoeven. Het percentage dat de eindstreep haalt is minimaal. 
Van de vijftien dansers in het beginnersklasje is zij het enige meisje, dat 
het heeft gehaald. Dat zegt iets over haar talent en doorzettingsvermogen. 
We zongen haar toe: “Busje komt zo, busje komt zo.” Dit vanwege een 
plaats bij een Pools dansgezelschap in Krakow.  
 
Dansers komen van heinde en verre met de hoop op een baan. En dan nog 
de factor: je kop staat me niet aan. Haar oude directrice van het 
conservatorium is met een conflict weggegaan. Rosa zat niet op een lijntje 
met dat anorectische spook, dat ook nog haar beurs spekt met een 
reclamespotje als uitgemergelde vogel voor Dr. Vogel voor spieren en 
gewrichten.  De directrice stapte over naar het Nederlands Dans Theater. 
Rosa deed auditie en ze zag de directrice met de choreograaf smiespelen 
en ze lag er bij de eerste ronde uit. Ze liep langs Rosa en ze keek weg 
zonder te groeten.  En aan het lijntje worden gehouden bij een ander 
gezelschap. Twee volle dagen op auditie met tachtig concurrenten. De 
choreograaf vond haar goed en ze moest nog een derde dag met het 
gezelschap dansen. Vervolgens een kleine week wachten op de uitslag om 
vervolgens  per email afgewezen te worden, omdat ze nog te jong was in 
samenhang met de samenstelling van het gezelschap.  
 
Op naar Duitsland. Nee, niet om de fiets van oma terug te halen. Tien 
procent kans en zowaar een gat geslagen in de lucht. Ze was aangenomen 
bij een tienkoppig internationaal dansgezelschap in Osnabrück, waarin zij  
de enige Nederlandse is en daarnaast onder anderen slechts één Duitser. 
Eigen volk dus niet eerst. Weliswaar flexibel. Dus als de Italiaanse  
de enige Nederlandse is en daarnaast onder anderen slechts één Duitser. 
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Eigen volk dus niet eerst. Weliswaar flexibel. Dus als de Italiaanse  
choreograaf uitgekeken is op haar balletkontje, dan kan ze het na een jaar 
schudden. En dat voor een topsalaris van 1350 euro per maand. Voor dat 
bedrag maakt Luuk de Jong zijn voetbalveters nog niet vast. 
 
Eigen roem stinkt, maar een rijke stinkerd zal ze in tegenstelling tot de 
voetbaltoppertjes niet worden. Ouders van voetbaltalentjes worden in de 
watten gelegd, terwijl de school van Rosa uitstraalde, dat de ouders blij 
moeten zijn dat ze mogen dokken, zelfs voor voorstellingen in haar eigen 
school, voor hun dansprinsesjes. En ouders zijn zo gek, dat ze verblind 
zijn door balletdromen. Dromen die nat zijn van de tranen, want 
vijfennegentig procent haalt het niet. Dat is natuurlijk bij het voetbal niet 
veel anders. Dokken en zoek het maar uit. Haar school heeft niets gedaan 
aan stage- en loopbaanbegeleiding. De technisch uitstekende docenten zijn 
nog niet eens wezen kijken naar haar optredens bij het Scapinoballet. Het 
enige wat school het afgelopen schooljaar heeft gedaan, is het incasseren 
van haar collegegeld.  
 
Elk jaar behalen slechts een paar dansers hun diploma. Met dat resultaat 
zou een gewone school de deuren moeten sluiten. Mede zorgdragen voor 
een baan zit er niet aan. De leerlingen zijn er voor de image van de school, 
waarvan Prinses Beatrix beschermvrouwe  is. Rosa heeft haar hand mogen 
schudden, maar er zat niets in. Het jeukt om de directeur een beurt te 
geven, maar dat wordt door Rosa niet op prijs gesteld. Dus slikken tot we 
stikken. Positief was de ondersteuning van een ervaren danseres, Bonnie 
Doets, van het Scapinoballet en de onderlinge band tussen de dansers. En 
het hartelijke applaus van haar danscollega’s, nadat ze was aangenomen in 
Osnabrück. 
                                                                            
Als ze maar geen voetballer wordt… 
 
Jur Wijsman 
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Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 

 

 
 

 
 
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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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 2 
september, 20.00-23.00 uur. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
Seizoensopeningsavond: 9 september, 19.30: training en theorie. 
 
Excursie Norbertijnenabdij van Postel: 29 september, 14.00. 
 
 

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

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

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

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!

=



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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