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       ‘Wie zonder zonde is…’ 
            Wie had dat gedacht?! Dat Bassie en Adriaan ooit Arbitraal 
        zouden halen? Nou, dan zal ik je eens wat  vertellen. De  
        gebroeders waren de componisten van onder meer de klassieker  
        “k Heb Niks Gezien (‘k keek ergens anders naar)’. 
 
        Ik moest pas aan deze carnavalshit uit 1972 van wijlen Sjakie   
        Schram denken toen ik één van onze toparbiters hoorde uitleggen  
        waarom hem was ontgaan dat PSV-spits Luuk de Jong aan zijn 
        shirt was getrokken. En dus eigenlijk een strafschop had verdiend. 
        De aandacht van de scheids én zijn assistenten was op de bal  
        gericht en tja, we kunnen niet alles in de gaten houden, was zijn  
        vreemde boodschap. Een collega, die nog hoger en in de regel 
        nog beter fluit, had een half jaar geleden om dezelfde reden  
        gemist hoe De Jong zélf de kwaliteit van het tricot van een 
        tegenstander had getest. 
 
        Een andere arbiter, die op het nationale profvoetbalniveau  
        eigenlijk pas komt kijken, ging ook in de fout. Hij verzuimde  
        een rode kaart voor Feyenoord-aanvaller Eljero Elia op het 
        wedstrijdformulier te noteren en moest daarom twee duels op de 
        blaren zitten. Een opvallend zware straf. Ik kan me incidenten 
        herinneren waarbij de KNVB scheidsrechters in ieder geval  
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voor de bühne vrijuit liet gaan. 
 
Ik noem bewust man noch paard – ik schaak op meer fronten. Het is ook 
wel erg makkelijk om mensen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. 
En hoe vaak kijk je zelf in de spiegel? Wie zonder zonde is, werpe de 
eerste steen, schreef mijn naamgenoot en apostel Johannes al eens.  
 
Nu we toch in Bijbelse sferen zijn aangeland: zoals beloofd in deze 
Arbitraal een bijdrage van ‘mijnheer pastoor’. En, ik weet het, je zit er 
klaar voor: voor de eerste ronde van de spelregelwedstrijd 2015-’16 van 
onze immer actieve spelregelcommissie.  
 
Ook het bestuur (lees: onze voorzitter Johan Suurd) doet van zich spreken 
en de vaste columnisten zul je evenmin hoeven te missen. Kortom, geen 
tijd te verliezen. Ga er voor zitten of liggen en lees ze met plezier. En ik 
blijf het herhalen: wil je ergens op reageren of ‘zomaar’ kopij aanleveren, 
ik ben gauw tevreden. Hoe meer woorden hoe meer vreugde. 
 
 
Hans Janssen 
 
 
 
 
 

 
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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Voorzitterspraatje 
 
 
Onze vereniging heeft een groot kader van ervaren scheidsrechters en 
rapporteurs. Deze mensen worden ook ingezet om nieuwe  leden of 
huidige leden op weg te helpen in het leiden van wedstrijden. Ook indien 
u enige tijd fluit en behoefte denkt te hebben aan extra begeleiding, kunt u 
om advies vragen. 
 
In geval van (onverhoopte) molestatie kunt u de COVS vragen om 
bijstand op zowel sociaal als juridisch gebied, maar ook bij mondelinge 
behandelingen van tuchtzaken. Ook voor beroeps- en bezwaarschriften 
naar aanleiding van rapporten kunt u de COVS inschakelen. Bel hiervoor 
de voorzitter als u iets overkomt. 
 
 
Wij als COVS-vereniging Eindhoven  willen graag de Week van de 
Scheidsrechter onder de aandacht brengen. De KNVB wil die gaan 
houden van 3 tot en met 11 oktober. Ook de COVS Nederland ondersteunt 
dit KNVB-idee. Voor meer info omtrent deze week check onze website: 
www.covs.nl 
 
 
Op dit moment zijn wij weer bezig met de voorbereiding van het derde 
technisch weekend (TW). Dit gaat plaatsvinden op 15, 16 en 17 januari 
2016. Onze zusterverenigingen Valkenswaard en Helmond zijn hierbij 
ook met leden vertegenwoordigd. De inschrijving hiervoor begint 
binnenkort. In ‘De Stip’ komen de inschrijfformulieren te liggen. Maar u 
kunt zich ook aanmelden via de site of de formulieren opsturen  Ook deze 
editie belooft het TW een schitterend evenement te worden met tal van 
activiteiten op technisch gebied zoals trainingen, videobeelden, hoe kom 
je in de top van het amateurvoetbal en wat moet je er zoal voor doen. 
 
Ook de coaching komt weer aan de orde en uiteraard de spelregels. En 
natuurlijk is gezelligheid hierbij ook weer een centrale factor. 
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Interesse? Kom eens langs in ‘De Stip’ tijdens een trainingsavond, die 
elke dinsdag om 19.15 uur begint, en vraag naar het inschrijfformulier. Je 
mag het altijd combineren met deelname aan een training. 
 
Ook COVS Nederland zit niet stil. De landelijke organisatie is druk bezig 
om allerlei zaken  op te pakken waarbij ook de verenigingen baat hebben. 
Waarom zou je het wiel uitvinden als een zustervereniging het al heeft en 
waarmee goede resultaten behaald zijn. 
 
Ten slotte: scheidsrechters hoeven met ingang van dit seizoen bij een 
hoekschop niet meer op de achterlijn te staan. Ze mogen zodanig positie 
kiezen dat ze denken daar de situatie ook goed te kunnen beoordelen. De 
scheidsrechters moeten zich wel realiseren dat het van invloed kan zijn op 
een beslissing en de rapporteur kan dit meenemen in zijn beoordeling. 
Maar dit kon/kan ook toen de afspraak nog gold dat arbiters bij corners op 
de achterlijn plaats zouden nemen.  
 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 
 

 
COVS op social media 
 
  
Achter de bestuurstafel, op het veld, achter de bar, bij collega’s thuis, in 
Zeist of tijdens thema-avonden van de KNVB. COVS Eindhoven laat zich 
op vele terreinen zien en gelden. 
 
Maar 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/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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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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De wedstrijd waar ik was (11) 
 
 
Paaszaterdagavond en nondeju wat was het koud. Nou was het wel mijn 
eigen schuld dat ik stond te vernikkelen van de kou. Maar ja, zeg maar 
eens ‘nee’ als vrijdag Theo uit Breda belt met de vraag of ik 
zaterdagavond nog als waarnemer naar een wedstrijd kan gaan. Dus 
zaterdagmiddag met de trein naar Den Bosch, klein stukje met de bus, dan 
een nog kleiner stukje lopen en dan was ik er. Bij mooi weer ongetwijfeld 
een leuk tripje, nu had ik het met een thermoshirt, dikke trui, winterjas, 
muts en handschoenen nog stervenskoud. 
 
Ik was een uur van tevoren al aanwezig op het nog compleet verlaten en 
ijzig koude sportpark. De gasten uit Breda waren er nog niet. Reden dat ik 
er zo vroeg moest zijn, was omdat de eerste wedstrijd in Breda compleet 
uit de hand was gelopen en dat nog vóórdat er tegen een bal was getrapt.  
 
Uiteindelijk resulteerde dit in schermutselingen, een opstootje, politie 
erbij en tijdens de wedstrijd gebeurde er ook nog het een en ander. De 
KNVB was vervolgens niet mals in het uitdelen van straffen. Beide clubs 
kregen drie punten in mindering en een boete van 750 euro op de koop 
toe. Kortom, ik moest er maar vroeg zijn en zeker ook op mijn hoede voor 
het geval er weer bonje ontstond. 
 
Kantine. Lauwwarme en niet te zuipen koffie. Bezoekers komen binnen. 
Bestuur in de bestuurskamer (voor mij verboden gebied). Scheidsrechter 
is er dan al. Keiharde Hollandse muziek. Ogen open houden. Op 
argwanende blikken (‘wie bende gij?’) kil en arrogant terugblikken. 
Spelers kleden zich om. Ik ga naar buiten. Zoek bij de kleedkamers een 
enigszins beschutte plek. Spelers gaan naar het veld voor de warming-up, 
dik aangekleed. Trainers lopen naar elkaar toe. Schudden elkaar hartelijk 
de hand, lachen en praten.  
 
Scheidsrechter heeft zich omgekleed. Loopt wat warm, controleert het 
veld en rent snel weer naar zijn warme kleedkamer. Grensrechters melden 
zich bij hem. Komen even later met een vlag in de hand weer naar buiten.  
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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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Elftallen zijn dan al naar binnen voor de laatste aanwijzingen en 
motivatiespeech (of zoiets). Langs de lijn hebben zich ongeveer veertig 
helden verzameld die de warme kachel hebben verlaten en nu de bittere 
kou trotseren. Met al snel de eerste sneeuwbuien dwars over het veld, 
aangevoerd door een snijdende oostenwind. 
 
De KNVB heeft een zeer ervaren scheidsrechter op deze wedstrijd in de 
tweede klasse gezet. Eigenlijk twee klassen onder zijn normale niveau, 
maar ja, je weet maar nooit. Inmiddels is wel duidelijk dat beide clubs hun 
duur betaalde lesje van de eerste wedstrijd goed hebben geleerd. Zowel op 
het gedrag van de spelers binnen, als op het gedrag van de toeschouwers 
buiten de lijnen, is absoluut niks aan te merken. 
 
 
De wedstrijd kabbelt voort, voor zover dat in de tot echte sneeuwjachten 
uitgegroeide sneeuwbuien nog mogelijk is. De thuisclub is oppermachtig 
en komt dik verdiend met 2-0 voor. De scheidsrechter zal alles met 
verbaal overwicht en inzicht in goede banen leiden. En gele kaarten zal hij 
die avond uiteindelijk niet nodig hebben. 
 
Toch is er nog wel een ietwat vermakelijk incident. Als ik vlak voor tijd 
even tussen beide dug-outs sta om te luisteren wat de trainers zoal te 
vertellen hebben, roept de trainer van de bezoekers iets van ‘Scheidsie, 
hun maken ook overtredingen hoor.’ Wat de scheids niet is ontgaan. In 
alle rust loopt hij naar de trainer en zegt: ‘Trainer, u krijgt van mij een 
officiële waarschuwing’. Daarmee de trainer in opperste staat van 
verwarring achterlatend. Want: hoezo, waarschuwing? Dat bestaat toch 
niet meer! Nee, natuurlijk niet, maar het was een geniale vondst om geen 
gele of rode kaart te hoeven geven en de trainer toch kalm te krijgen. 
Waarna de wedstrijd (2-0 eindstand) uitging als de bekende nachtkaars. 
 
En ik weer naar huis mocht om dan ’s avond om half elf eindelijk op de 
bank neer te ploffen en ik toch nog wel even nodig had om op te warmen. 
Maar het rapport was deze keer een eitje. 
 
Jos Halmans 
COVS Eindhoven
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Even voorstellen: Brian Schepers 
(Met medewerking van Pieter Elbersen) 
 
Er is weer een new kid in town. Zijn naam: Brian Schepers. Eind vorig 
seizoen trainde hij voor het eerst mee, deze jaargang zullen we hem 
ongetwijfeld vaker tegenkomen. En anders misschien wel als aanstormend 
fluittalent op de velden. 
 
De 20-jarige Eindhovenaar houdt van voetbal in het algemeen en van het 
scheidsrechteren in het bijzonder. Niet zo vreemd, als je weet dat Brian 
een fervent volger is van nieuwtjes op sites 
als www.voetbalprimeur.nl, www.covseindhoven.nl en 
op www.unitas59.nl. Hij heeft ook een ‘voetbalverleden’: acht jaar als 
speler en zeven jaar als keeper. 
 
De assistent-accountant fluit inmiddels een jaar of vier. Brian leidde ruim 
twee en een half jaar wedstrijden bij de junioren (van vv WODAN en 
Unitas ’59) voordat hij aan de BOS-opleiding begon. Inmiddels heeft hij 
zijn eerste seizoen als BOS-arbiter erop zitten. Waarom op zo’n jonge 
leeftijd hiervoor gekozen? Brian: “Het begon als project voor school, 
waarbij het de bedoeling was dat ik vrijwilligerswerk moest verrichten. Ik 
heb daarna een cursus gevolgd en vond het fluiten toen zo leuk dat ik ben 
gestopt als speler om me er verder in te bekwamen. Inmiddels ben ik bij 
Unitas ook aan de slag gegaan als scheidsrechtercoördinator en als degene 
die mensen voor wedstrijden aanstelt.”  
 
En natuurlijk, als je ergens aan begint, dan stel je je een doel. Ons 
nieuwste COVS-lid ook. Lees maar: “Zo hoog mogelijk komen, zonder 
hierbij enige passie voor mijn hobby te verliezen. Het moet geen must zijn 
of worden.” Kortom, het moet wel leuk blijven. 
 
Of hij een voorbeeld heeft? “Niet echt”, vertelt Brian. “Ik kijk graag naar 
elke scheidsrechter. Om van hen te leren en dan met name van mensen als 
Mark Clattenburg en Felix Brych.” 

COVS Eindhoven
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Ook dichter bij huis hoopt hij het nodige op te steken. Brian komt dan ook 
graag elke dinsdag trainen, onder meer om wat op te steken van collega-
scheidsrechters om zich zo te kunnen ontwikkelen tot een nog betere ref.  
 
Of er iets specifieks is, waarop hij zich wil verbeteren? Ja hoor. Brian: “Ik 
heb me het afgelopen seizoen flink bezig gehouden met mijn looplijnen. 
Toch sta ik nog geregeld spelers in de weg. Vandaar dat ik me dit seizoen 
wil gaan richten op het positioneren. Ik weet zeker dat de andere leden me 
veel tips kunnen geven. Tijdens de trainingen, maar ook op de 
spelregelavonden. Ik ben sowieso al blij met de manier waarop ik bij de 
COVS ben ontvangen, hoe vriendelijk iedereen is.” 
 
En wij kunnen Brian nu al dankbaar zijn, want hij heeft zijn prille 
ervaringen met onze vereniging al meermalen uitgewisseld met mensen 
binnen Unitas ’59, de Eindhovense amateurclub waar hij het voetballen 
heeft geleerd. Mooi toch, dat we elkaar kunnen helpen? 
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Vers gras tussen de regels 
 
Geen heden zonder verleden; geen toekomst, zonder verleden. Ik vind het 
de hoogste tijd voor een stukje geschiedenis. Kijk, het is allemaal leuk en 
aardig dat jij en ik weten wanneer we een gele of rode kaarten (hadden) 
moeten trekken. “Ik had er weer een te pakken”, liet een jonge collega 
zich onlangs triomfantelijk ontvallen. 
 
Maar beseft hij en jij wel dat het systeem van gele en rode kaarten pas 45 
jaar bestaat? Dat één van de grootste matpartijen op een voetbalveld 
hiervoor de directe aanleiding was? En dat de bedenker van dit 
prentenfenomeen de man was die die wedstrijd (Chili – Italië, mei 1962) 
uit de hand liet lopen? Deze Ken Aston moest onder politie-escorte van 
het veld en zou nooit meer een WK-duel fluiten. De Engelsman zou zich 
in zijn graf hebben omgedraaid wanneer hij getuige was geweest van 
Duitsland – Kameroen (2002) en vooral van de wild-westtaferelen, vier 
jaar later, tijdens Portugal – Nederland. Het waren de twee WK-duels met 
de meeste kaarten.   
 
Hoe ik dit allemaal weet? Omdat ik ‘Ondertussen’ heb gelezen, een boek 
van Willy Hermans boordevol met wonderlijke verhalen uit de 
geschiedenis van het WK voetbal, van 1930 tot en met 2014. Hij liet zich 
nota bene inspireren door John Langenus, de Belg, die in 1930 de eerste 
WK-finale leidde en hierover een boek schreef. Maar ik had het over 
Aston. Hermans schrijft dat er bij deze ref een lampje was gaan branden 
toen hij zijn auto tot stilstand moest brengen voor een 
verkeerslichteninstallatie. Over dat eurekamoment in Ondertussen: ‘Ineens 
wist hij het: geel voor ‘rustig aan’ en rood voor ’stop’. Dat was wat de 
voetbalsport nodig had.’ 
 
Ondertussen eh inmiddels weten we beter: die kaarten zijn niet 
zaligmakend en slechts een middel. Fluiten is echter een vak en 
scheidsrechters zijn ook mensen. Maar een aantal  arbiters heeft er in het 
verleden toch echt een potje van gemaakt. 
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Zo maakte een inschattingsfout van de Rus Pavel Kazakov dat Oranje wél 
en België niet mocht meedoen aan het WK van 1974. Welshman Clive 
Thomas mocht er jarenlang met de pet naar gooien, zoals tijdens het EK-
duel van ’76 tussen Tsjecho-Slowakije en Nederland. 
 
Onze landgenoten Charles Corver en Lau van Ravens maakten het veel 
minder bont, maar ze zullen niet bepaald tevreden terugkijken op hun 
WK-optredens. En dan was er nog een anekdote over een arbiter, die niet 
kwam opdagen. Omdat hij …dood was. 
 
Dit en nog veel meer beschrijft Hermans allesbehalve saai. Helaas 
overheersen tal van misstanden: dopingperikelen, al dan niet bewezen 
omkopingspraktijken, de verruwing op en rondom de velden, politici die 
het voetbal misbruiken, de voortschrijdende commercie, etc.  
 
Gelukkig heeft de auteur ook oog voor de schoonheid van het spelletje. En 
voor een Braziliaanse die in 1989 door het gooien van een fakkel op het 
veld bijna de uitschakeling van haar land had veroorzaakt maar die er 
uiteindelijk een baan als pr-agent én een reportage in de Playboy 
overhield. Heb je ‘Ondertussen’ gelezen, dan weet je ook wie de oudste 
speler ooit en de jongste WK-deelnemer aller tijden zijn en welke uitslag 
qua grootte nooit is geëvenaard. 
 
Verder is er aandacht voor de drie (verloren) WK-finales van Oranje. 
Tegenwoordig mogen we al blij en opgelucht zijn wanneer het Nederlands 
elftal zich alsnog voor de eindronden van het EK van 2016 weet te 
plaatsen.    
 
 
Ondertussen 
Wonderlijke WK-verhalen 
Auteur: W.J.M. Hermans 
Uitgeverij: Hermans 
ISBN: 978-94-92108-01-2 
Prijs: 12,50 euro 
 
 
 
Hans Janssen 
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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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Spelregelwedstrijd 2015-’16, eerste ronde 
 
Beste deelnemers. 
  
Bij deze de eerste ronde van de spelregelwedstrijd 2015-‘16. Heel veel 
succes en plezier dit seizoen! 
 
 
1. Tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter een speler een gele 

kaart getoond. Nog op het speelveld en voordat hij heeft gefloten 
voor het einde van de reguliere speeltijd, ziet de ref in dat hij de 
gele kaart aan de verkeerde speler heeft getoond. Kan de 
scheidsrechter dit nog herstellen? 
 

A. Ja, hij kan dit op het speelveld nog herstellen  
B. Neen, hij kan dit enkel rapporteren aan de bond  
C. Ja, als beide aanvoerders akkoord gaan 
D. Ja, dit kan in overleg met de desbetreffende ploeg 
 
2. Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de 

wisselspeler nu niet uitvoeren als hij niet eerst het speelveld heeft 
betreden? 
 

A. Inworp. 
B. Inworp of hoekschop.  
C. Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop. 
D. Inworp, hoekschop of directe vrije schop. 
 
 
3. Wanneer de bal in het spel is, geeft een speler aan dat hij 

geblesseerd is en gewisseld wil worden. De speler krijgt 
toestemming om het veld definitief te verlaten. Als de speler vlakbij 
de zijlijn is, komt de bal in zijn richting en hij trapt de bal 
vervolgens over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
 

COVS Eindhoven
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A. Hij laat hervatten met een inworp. Er had nog geen wissel plaats 
gevonden. 
B. Hij laat hervatten met een inworp, maar de aanvoerder ontvangt een 
waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
C. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
speler de bal speelde. 
D. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
speler de bal speelde, maar de speler ontvangt een waarschuwing door het 
tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
 
 
4. Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn 

handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem 
een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna 
worden hervat? 
 

A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn. 
B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn. 
C. Met een inworp voor dezelfde partij. 
D. Met een inworp voor de tegenpartij. 
 
 
5. Bij het nemen van een strafschop laat de nemer middels een 

schijnbeweging, zonder zijn aanloop te onderbreken, de 
doelverdediger in de hoek duiken en plaatst vervolgens de bal in de 
andere hoek van het doel. De scheidsrechter zal: 
 

A. Een doelschop toekennen 
B. Zonder meer een doelpunt toekennen 
C. De strafschop laten overnemen en een waarschuwing geven aan de 
nemer door het tonen van de gele kaart 
D. De nemer een waarschuwing geven door het tonen van een gele kaart 
en het doelpunt toekennen. 
 
 
De spelregelcommissie 
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Onsportiviteit is de norm 
 
In de sport zie je steeds meer dat onsportiviteit een algemeen goed is 
geworden. Je mag in een wedstrijd dus de kluit belazeren. Zoals laatst bij 
het EK hockey voor vrouwen waar de Engelse bitchinnetjes in de finale 
tegen Nederland een verlenging afdwongen door een bal net voor ’t scoren 
met de voet te spelen. De Britse deed niet eens of haar neus bloedde. Zij 
vond oplichting blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. 
 
Ook laatst, bij FC Twente – Ajax, weer een flagrant voorbeeld van 
oplichting. Een speler ziet de keeper met een sliding inkomen en net 
voordat hij de speler zou raken zie je de aanvaller al ter aarde storten alsof 
hij gevloerd is. Een strafschop verdiend, noemen ze dat. Neen, je bent een 
oplichter die straf verdient. Helaas zien we de onsportiviteit steeds meer 
toenemen en zelfs te worden geaccepteerd door de ‘gekleurde’ supporters 
als hun cluppie wint. Als de scheidsrechter het niet ziet of er niet voor fluit 
dan is het geoorloofd, is het commentaar. Hier ligt dus ook een bron van 
ellende.  
 
Als we als ouders/supporters deze onsportiviteit accepteren, geven we het 
foute voorbeeld. Regels zijn regels om samen te leven en dit leven in 
goede banen te leiden. Wanneer er geen regels meer zijn of wanneer 
mensen menen dat ze niet meer voor ons gelden, kun je momenteel in 
extremis zien waar dit in Europa toe leidt. 
 
Het siert ook de mens als hij toegeeft dat hij iets verkeerd heeft gedaan. 
Winnen door de boel te flessen is geen fairplay, zoals ook door de UEFA 
en FIFA wordt gepromoot. 
 
P.s.: de voorzitter van de FIFA is uitgesloten voor de fairplayregels. 
 
De Lange 
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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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Geloof en voetbal kunnen heel goed samen  
 

Met medewerking van Jan Peijnenburg 
 
 
In de vorige editie introduceerden we priester Jan Peijnenburg. De 
Eindhovenaar heeft, da’s logisch, veel met het geloof, zijn vriendin, maar, 
weten de lezers zich hopelijk nog te herinneren, ook met voetbal. En zelfs 
met de (ondeugende) gebroeders Willy en René van de Kerkhof. Hiervoor 
moeten we 55 jaar terug in de tijd. Tsja, we worden allemaal ouder. 
 
Van zijn site (http://www.1001dagennachtgedachten.nl) nemen we het 
volgende over: ‘Gedurende mijn twaalf jaar durende priesteropleiding heb 
ik het seminarie ervaren als een sportschool: dagelijks voetbal. Nauwelijks 
priester gewijd werd ik als jongste speler opgesteld in het ‘Bisdomelftal’, 
dat ieder jaar op de dinsdag na Pasen tegen bisdom Haarlem voetbalde. 
We speelden op het hoofdterrein van Volendam, aan de Dijk. Deze 
voetbalclub, genaamd PEST (Priester En Sportman Tevens), was in 1934 
opgericht door kapelaan Bekkers, de latere bisschop Bekkers.’ 
 
‘Deze stond langs de lijn toen ik in die wedstrijd vijf keer scoorde. Mede 
daardoor had ik het te danken dat ik in 1960 vrijgesteld werd als 
‘gewestelijk aalmoezenier van de werkende jeugd’ in Helmond. Daar trof 
ik Willy en René van de Kerkhof. Zij waren twee misdienaartjes die bij 
mij de mis dienden in de Annaparochie. Dat gebeurde toen nog ‘met de 
rug naar het volk.’ 
 
‘Weet u hoe die twee jochies in hun toogjes en superplietjes zich achter 
uw rug vermaken?’, werd mij gevraagd. Zij hielden zich bezig met het 
naar elkaar toegooien van het grote altaarkussen… En daar trof ik hen 
weer in de vierde klas van de Nicolaasschool waar ik godsdiensles gaf. 
Tijdens het speelkwartier was het dan vrij voetballen. Ik kon dan de bal 
onder de lange toog, die ik toen nog droeg, van de ene kant van de 
speelplaats naar de andere meenemen zonder dat hij te zien was. Dan had 
ik de twee toekomstige PSV-ertjes om me heen hangen, die overal trapten 
waar zij meenden dat de bal kon zijn…’  
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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 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Vorig jaar was het dertig jaar geleden dat PEST zijn laatste wedstrijd 
speelde. Peijnenburg, die toen 54 was, spreekt van een opheffing van een 
‘sportief kerkelijk hoogfeest’. De oorzaak: geen eigen kweek. Maar het 
voetbalgen heeft de Eindhovenaar, in passieve zin, nooit los gelaten. De 
WK-wedstrijd vorig jaar tussen Nederland en Spanje, die hij intens met 
zijn partner heeft gevolgd, inspireerde hem zelfs tot het volgende gedicht: 
 
‘Worldcup 
 

God houdt van voetballen 
want mensen houden van voetballen. 
 
In één ogenblik overziet Hij 
alle speelvelden van de wereld. 
 
Hij juicht mee om een wereldgoal 
en lijdt pijn in een blessure. 
 
En alle hemelingen vieren de finale 
van het wereldkampioenschap mee.’ 
 

 
 
Hoog bezoek bij de jubileumwedstrijd vanwege het 40-jarig bestaan van PEST. 
Rechts wijlen bisschop Jan Bluyssen en links (oud-)scheidsrechter Frans Derks. 
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It's a gentleman's excuse me 
So I'll take one step to the side                                          
Can you get it inside your head 
I'm tired of dancing 
 
For every one step forward 
There's no turning back 
Can you get it inside your head  
I'm tired of dancing 
We're finished dancing (*) 

 

Stijl 
 
In nummer 4 van Arbitraal 2015 betreurt Ron Ramaekers het, dat u mijn 
stukske ‘Vies Straatje’, gepubliceerd in nummer 3 van Arbitraal 2015, 
onder ogen bent gekomen. Ron had u willen beschermen tegen mijn 
spotlust. Ron laat u raden door welk woord hij zich beledigd voelt. U mag 
in uw geheugen graven over welk woord hij het heeft. En heeft Ron u 
nieuwsgierig gemaakt, dan mag u in de prullenbak op zoek gaan naar 
nummertje 3. 
 
Het woord is kennelijk zo beladen, dat hij schrijft dat ik het nodig vind om 
de club PSV een andere benaming te geven, duidelijk minderwaardig van 
toon en betekenis. Ik zal u niet in spanning laten, dat u opnieuw een duik 
neemt tussen de etensresten van de prullenbak. Het woord dat niet op uw 
netvlies terecht had mogen komen is, schrik niet, houd uw 
hart vast: PISVEE. Ik hoop niet, dat door dit woord uw 
rikketik van slag raakt, zoals een moslim opgewonden raakt 
van het woord geitenneuker van de vermoorde regisseur 
Theo van Gogh. Pisvee komt uit de mond van een 
commissielid van zustervereniging Helmond, een vereniging 
waar Ron zich ongetwijfeld bij thuis zou voelen, want de 
conversationele kattenmeppers, gelukkig leeft onze poes 
nog, houden niet van het vrije woord. Nee, Ron, ik laat dit 
commissielid er niet voor opdraaien. Het woord is van een bestuurslid. 
Mogelijk bedoel je, dat ik me achter zijn woord verschuil en dat je dit laf 
vindt. Nou ben ik allesbehalve, behalve op papier, een held. Hiermee wil 
ik aangeven, dat ik de eer geef aan de bedenker van dit woord en niet doe 
alsof ik de uitvinder ben. Zijn naam heb ik niet vernoemd, omdat hij mij 
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dit in een emotionele opwelling toevertrouwde en ik dat vertrouwen niet 
wil beschamen. 
 
Wel heb ik Pee Es Vee bedacht. Ik geef toe minder heldhaftig, want ik kan 
me verstoppen achter de wijze van uitspreken: schrijven, zoals je de 
woorden uitspreekt. Pisvee getuigt van een verbasterde uitspraak. Ik wil 
niet laf zijn, ik heb gegniffeld om het woord. In ieder geval zie je het niet 
als een compliment de club PSV te vergelijken met pissend vee. 
Allesbehalve verheffend en puberaal op 62-jarige leeftijd.  
 
Ron, ik was niet van plan op je te reageren. Is het immers niet beter stil te 
zitten, wanneer je geschoren wordt? Bij toeval herlas ik je aanklacht en 
besloot alsnog te reageren, omdat onverschilligheid, waar ik al vaak 
genoeg aan lijd, koud is als ijs en ontkenning van het bestaan van de ander 
is. Je reactie en oprechtheid weet ik te waarderen. Het vrije woord is je 
gegund, ook al zou je me een kleinzielige bakvis noemen, die met een 
jaloers oog kijkt naar grote broer. Je bent niet onverschillig en dat neemt 
me voor je in. Je strijdt met open vizier en dat respecteer ik. Niet, dat ik 
het aangenaam vind, want ik lijd aan de kwaal aardig gevonden te willen 
worden. En wellicht ben je stiekem toch een adept van me, want je leest 
me. Stukjes die mij niet interesseren, zoals die saaie spelregelvragen, sla 
ik over. Hou dit maar voor spiegeloog geleuter. Tenslotte is, zoals Harry 
Mulisch schreef, psychologie een hoerenkut: alles past erin. Welke 
psycholoog voelt zich beledigd?   
 
Als blauwwitter vormen de roodwitten de lap op de stier. Een manier om 
de vijand tegemoet te treden is kleineren. Dat begint al bij uitwedstrijden, 
zoals vorig jaar bij Roda JC in Kerkrat. Vrijwillig liet ik me door lange 
ondergrondse tunnels vervoeren om vervolgens met tientallen opgesloten 
te zitten in een grote beveiligde cel. En dat alles om mijn blauwwitte 
helden naar de overwinning te willen schreeuwen. Voetbal is immers 
oorlog. Er zijn supporters die elkaar het liefst de koppen inslaan. Anderen 
willen ze aan het gas leggen. Het botvieren van lusten. De wedstrijd is 
oorlog in het klein. Het gejuich na een overwinning is de triomf over de 
verslagen vijand. Het primitieve waandenkbeeld van onoverwinnelijkheid. 
Geen wonder, dat de veestapel van topclubs zo groot is, want welke 
supporter wil zich niet onsterfelijk wanen? 
COVS Eindhoven
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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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Ik heb niets met PSV, de platwalsende naar urine ruikende horde, die dat 
wat klein is het liefst vermorzeld ziet. En die topclubs hebben er geen 
moeite mee om de Jupiler- Leaguecompetitie te vervalsen. Onlangs bleek 
dit nog met Jong Ajakkes. Tegen NAC speelde die club met spelers uit het 
tweede elftal en de jeugd en tegen FC Eindhoven met meerdere 
selectiespelers van het eerste elftal, zoals Viergever, Fischer en Heitinga, 
jonkies en routiniers dus. Puur opportunisme uit eigenbelang van het 
eerste elftal. Schijt hebben aan een sportief competitieverloop.  
Als blauwwitter koester ik de Calimero-rol: ‘Zij zijn groot en ik ben klein 
en dat is niet eerlijk.’ PSV vertegenwoordigde het grootkapitaal en 
Eindhoven was de club van de kleine man. Later liet ik me wijs maken, 
dat Eindhoven een club van (gemeente)ambtenaren en middenstand was 
en dat de voormalige betaald-voetbalclub Brabantia een volksclub was.  
 
De kleinheid van PSV bleek in de benadering van scheidsrechters. Je 
kreeg het gevoel dat PSV niet dankbaar was, dat je kwam fluiten, maar dat 
je PSV dankbaar moest zijn. Nooit gul in de onkostenvergoeding. En dan 
de vraag, wat krijg je, nadat ik een junioren hoofdklasse wedstrijd gefloten 
had. Bescheiden noemde ik zes gulden en dan kreeg je een voor een de 
guldens in je hand gedrukt. Ook lag er een keer vijftien gulden op tafel. 
De leider vroeg of dit genoeg was, waarop ik zei dat het KNVB tarief 22 
gulden was en de leider zeven gulden bij elkaar schraapte. En een paar 
maal vergat het verantwoordelijke bestuurslid me een onkostenvergoeding 
te geven. Ik was het zat en nadat ik in de voorbereiding van het Ir. 
Ottentoernooi de landelijke jeugd gefloten had, zag ik niemand van het 
bestuur om mijn onkosten te vergoeden. “Waar is C?” “Aan het 
vergaderen.” Ik trok de stoute schoenen aan en klopte op de deur: “Bij wie 
kan ik mijn onkostenvergoeding indienen?” C kreeg een bloedrode kleur 
als het besmeurde shirt van Huub Stevens. ” Wat is de vergoeding?” 
“Vijfentwintig gulden.”  Met het roodwitte schaamrood op de kaken, 
bleek C niet meer in zijn beurs te hebben dan twintig gulden. “Dan heb ik 
nog vijf gulden tegoed.” Dat bedrag moet ik nog krijgen, want ik ben 
nooit meer  voor een oefenwedstrijd gevraagd.  
 
Het PHILIPS-stadion bezoek ik alleen, wanneer mijn blauwwitte helden 
hun kleine kunstjes daar gaan vertonen. Ik was uitgenodigd voor een VIP-
plaats bij de afgelopen Lichtstadderby en mocht aanschuiven bij het diner. 
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Ik heb vriendelijk bedankt, want een VIP-rol is niet op mijn lijf 
geschreven, daar ik een nietszeggend figuur ben, die zich geen houding 
weet te geven tussen mannen die het in het leven gemaakt hebben. Het 
oeroude luizengevoel bekruipt me. Ik maak me wijs, dat ik in dat opzicht 
mensenschuw ben, een minderwaardig schepsel. Samen met mijn neefje 
van bijna twee meter lang, een anoniem plaatsje genomen aan de 
spoorzijde. De veestapel werd opgewarmd door een bak herrie, zodat ik 
mijn neefje alleen kon verstaan, wanneer hij probeerde mijn oorsmeer 
eruit te schreeuwen. Twee hondsdolle schreeuwlelijkerds hitsten het 
publiek op om continue het woord kampioenen uit te braken, want de 
gemiddelde supporter wist natuurlijk niet, dat de Philips Sport Vereniging 
kampioen was geworden. 
 
De pijnlijke nederlaag verbeet ik door me wijs te maken, dat de trofee die 
werd uitgereikt door het lid van de Partij van de Asocialen, de roodwitte 
burgervader Van Gijzel, door een columnist van Edje sheriff genoemd, 
niets voorstelt.  
Ik wil een verzuim goed maken. Ik heb in dit blad een In Memoriam 
gemist van een Lid van Verdienste van PSV, Toon van Dorst. Eén van 
zijn verdiensten voor PSV was het begeleiden van het arbitrale trio, later 
kwartet. Daar ken ik Toon van Dorst van. Regelmatig werd ik door de 
KNVB als grensrechter aangesteld voor een competitiewedstrijd van het 
tweede elftal van PSV. Toon met in zijn kielzog, tenslotte is hij het 
heertje, zijn blonde zachtaardige echtgenote Giny, zorgde voor een 
gastvrij onthaal. Giny sneed de slagroomtaart aan en Toon zette dit met 
een royaal gebaar voor ons neer. Het echtpaar zorgde voor een ontspannen 
sfeer. Hartelijk en persoonlijk. Ik kreeg bij Toon nooit het gevoel, dat hij  
zijn rol als gastheer als een verplichting zag. Hij was geïnteresseerd in de 
arbiter. 
 
Baldadig kwam ik een keer met een blauwwit gebreide shawl in de 
bestuurskamer. Hij zag er de humor wel van in. “Je hebt wel lef, maar ik 
geloof niet, dat dit de juiste kleur is.” Toon zou hierover nooit bij de 
KNVB gaan klagen. Een keer heb ik een oefenwedstrijd mogen fluiten 
van een selectie elftal van PSV. Na afloop merkte Toon op, dat hij niet 
wist, of hij er verstandig aan deed, maar dat Aad de Mos mij een goed 
scheidsrechtertje vond. En dat voor een Eindhoven-supporter. Geen 
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geslijm, welgemeend. Een goed scheidsrechtertje, ik voelde hem blauwwit 
groeien.  
 
Het heengaan van Toon van Dorst is een verlies voor de gastvrijheid van 
de scheidsrechters in het betaalde voetbal.  
Toon was charmant, een waardig heer van stand. 
 
Jur Wijsman 
 
(*) Engelse tekst van Fish. De laatste twee coupletten van  A Gentleman’s 
Excuse Me van het album Vigil In A Wilderness Of Mirrors uit 1990.  
 

 
 
 

  
 

ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, 2 oktober, 6 
november en 11 december, 20.00-23.00 uur. 
Kerstbingo: 18 december, 20.00-23.00 uur. 
Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid I: 9 januari, 10.00-16.00 uur. 
Technisch weekend COVS Eindhoven, Helmond en Valkenswaard:15 
januari 18.30 tot 17 januari 2016, 17.00 uur.  
Voorronde spelregelwedstrijd COVS Zuid I: 19 februari, 20.00-23.00 
uur. 
(88e) Algemene Jaarvergadering: 21 maart, 20.00-23.00 uur. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 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 (040-202 69 32/040-242 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 
   06 - 537 74 404 
    
COMMISSIES     (BA = Bestuurs Afgevaardigde) 
Begeleiding Peter Houdijk, Johan Suurd en Anton Bogers BA 
Sport & training Hans Moonen, Dirk Hazelhof, Jack de Kroon en Alex 

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

Elbersen BA 
Redactie en 
website 

Hans Janssen (06-53157138), Hans Haine, Anton 
Bogers, Jeroen Quinten en Henk van Bekkum (BA) 

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

Rob Hutjens en Johan Suurd (BA)  
Commerciële 
commissie 

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

Kantinecommissie Anton Bogers, Peter Houdijk, Johan Suurd en 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

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip
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Th. Koomenlaan
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Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 
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Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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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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