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       42e JAARGANG, NUMMER 7 - 2017 

 

Weib, Gesang aber 
(noch?) kein Wein 

 
Er waait sinds enige tijd een fijne, frisse wind in Nederland 
sportland. Een frisse vrouwenwind. Bij het wielrennen, het 
hockey, het volleybal, de atletiek en uiteraard het voetbal 

boeken Nederlandse vrouwen opvallend vaak meer dan 
goede resultaten. Soms verwacht, soms onverwacht is het 
unbeschreiblich weiblich wat de klok slaat. 

 
Deze Neue Welle, deze new wave gaat ook ons blad niet 
voorbij. Voor de tweede keer richt Jur zijn pijlen op een 
vrouw. Wie? Lees deze editie van Arbitraal tot Z en je komt 
haar vanzelf tegen in zijn verhaal van Weib en Gesang. De 
Wein moet je er zelf bij denken of wie weet maak jij er als 
lezer zelfs een gewoonte van om dit blad onder het genot 
van een glas wijn door te nemen. 

 
Laten we hoe dan ook proosten op weer een nummer (en 
de alcohol sowieso voor na de wedstrijd bewaren). 

 
Veel leesplezier. 
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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 Van de voorzitter  
    
  
Week van de scheidsrechter 
 
‘De week van de scheidsrechter’ 
staat weer voor de deur: van 7 tot en 
met 15 oktober. Er zijn diverse 
bijeenkomsten in onze regio waarin 
een betaald-voetbalscheidsrechter 
zijn verhaal gaat doen. Dit wordt 
vanuit COVS Nederland geïnitieerd 
en ik hoop dat jullie een aantal van 
deze avonden hebben kunnen 
bijwonen en dat het je weer 
handvaten heeft gegeven voor je mooie hobby.  
 
 
Coaching en ontwikkeling 
 
Stel dat je besmet wordt met het scheidsrechtervirus. Hoe ziet het 
verdere traject er dan uit? Dit is natuurlijk afhankelijk van heel veel 
factoren zoals ambitie, talent, fysieke eigenschappen, discipline en 
een tikkeltje geluk. Het begint nadat je de 
verenigingsscheidsrechtercursus hebt gevolgd. Hierbij word je in 
vier bijeenkomsten en meerdere stagewedstrijden klaargestoomd 
om binnen je eigen club actief te zijn. Om voor de KNVB te gaan 
fluiten, komt er vervolgens de Scheidsrechters Opleiding 3 ook wel 
SOIII genoemd. Ook hier volg je vier bijeenkomsten. Bovendien 
fluit je acht aangestelde wedstrijden met begeleiding vanuit de 
KNVB. En komt enige zelfreflectie om de hoek te kijken. 
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Waar de recreatieve scheidsrechter het moet doen met zijn twee 
rapporten per seizoen en twee bijeenkomsten, is de prestatieve,  
jonge scheidsrechter een stuk beter af. Maar dan? 
 
Nu komt toch wel een scheiding van de ambitieuze scheidsrechter 
en de recreatieve. En dit verschil is best groot qua begeleiding. 
Waar de recreatieve scheidsrechter het moet doen met zijn twee 
rapporten per seizoen en twee bijeenkomsten, is de prestatieve, 
jonge scheidsrechter een stuk beter af. Het kan maar zo zijn dat je 
opgemerkt wordt en in het ontwikkeltraject belandt. Het 
ontwikkeltraject van de KNVB dat met ingang van dit seizoen 
landelijk gecoördineerd wordt zodat het meer uniformiteit krijgt. 
De districten hebben nog steeds dezelfde mensen die het 
coördineren en invullen. In dit traject krijg je een coach die je 
ongeveer zes keer per seizoen bekijkt. Daarnaast ontvang je de 
reguliere rapportages van rapporteurs. Ook zijn er extra 
bijeenkomsten zodat je meer informatie krijgt over verschillende 
onderwerpen. Bij dit alles gaat je ontwikkeling sneller als je dit zelf 
goed invult. Hier wordt zelfreflectie steeds belangrijker: leer naar 
je zelf te kijken.  
 
Als je ambitieus bent, kun je vervolgens Scheidsrechters Opleiding 
2, SOII genoemd, gaan volgen waar zelfreflectie ‘zelfs’ centraal 
staat. Voor deze opleiding moet je eerst de FIFA-test doen. Vanaf 
Groep 1 kan je in het Talententraject Betaald Voetbal komen, waar 
de begeleiding van een nog hoger niveau is. Daarna volgt 
eventueel promotie naar de Landelijke Lijst (met extra 
bijeenkomsten) om vervolgens in de Masterclass terecht te 
komen. Ook heb je dan de zeer intensieve Scheidsrechter 
Opleiding 1 afgerond waar vele onderwerpen aan bod komen, 
zoals het meelopen bij een voetbalvereniging om mee te maken      
                                                              Lees verder op pagina 5. 
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hoe zij een wedstrijd voorbereidt. 
 
Of al deze veranderingen en verplichtingen goed zijn voor mensen 
voor wie arbitrage een hobby is? Ik vraag het me af. Natuurlijk 
mag je iets ‘eisen’ en verwachten van scheidsrechters, maar het 
zijn nog steeds liefhebbers en amateurs. Heel langzaam begint het 
er wel erg professioneel uit te zien en moet je je afvragen of 
iedereen hierin meekan. 
Er zijn bij je lokale scheidsrechtersvereniging genoeg 
gemotiveerde collega’s die graag eens komen kijken en je van 
feedback willen voorzien. 
 
Zoals je leest is dit een lang traject om de scheidsrechters niet 
alleen te monitoren, maar hen ook de nodige bagage mee te 
geven, zodat zij in het profvoetbal goed beslagen ten ijs te komen. 
Voorheen was dit wel anders. Vanuit Groep 3 of zelfs de hoogste 
jeugdgroep kon je op de toenmalige C-lijst komen. Deze stap bleek 
echter voor dusdanig veel mensen te groot, waarna dit nieuwe 
systeem er is gekomen. Naar mijn mening is dit niet alleen een 
betere selectiemethode, maar ook de spreekwoordelijke rugzak is 
veel beter gevuld met wedstrijden in onder meer de tweede en 
derde divisie. 
 
Welnu, krijg je dan als recreatieve scheidsrechter helemaal geen 
steun? Heel eerlijk gezegd is het support vanuit de KNVB zeer 
beperkt. Dit heeft meerdere oorzaken, maar de belangrijkste is dat 
er gewoonweg te weinig personen zijn die als coach ingezet 
kunnen worden in de breedtesport. Is er dan niemand die bij je 
kan komen kijken? Vanzelfsprekend wel! Er zijn bij je lokale 
scheidsrechtersvereniging genoeg gemotiveerde collega’s die 
graag eens komen kijken en je van feedback willen voorzien. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat je openstaat voor kritiek en ook  
                                                 Lees verder op pagina 6. 
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op jouw niveau gemotiveerd je hobby beoefent. 
 
COVS Eindhoven wil je graag helpen en ze heeft ook vele ervaren 
leden met veel knowhow. Zij kunnen je ook buiten de 
talententrajecten om helpen, zodat je deze hobby nog beter uit 
kan oefenen dan je van nature al kan! Heel eerlijk: zoek iemand in 
je omgeving als coach die bij je past en jou af en toe eens kan 
komen bezoeken zodat jij je nog beter kunt ontwikkelen. Vraag er 
naar en wij proberen het in te vullen. 
 
Ook verenigingen die behoefte hebben aan begeleiding kunnen 
een beroep doen op onze scheidsrechtervereniging. Wij bieden 
ondersteuning en begeleiding aan door donateur te worden van 
onze vereniging. Ook kunnen jullie dan gebruik maken van diverse 
activiteiten bij ‘COVS Eindhoven’. Kijk eens op 
www.covseindhoven.nl en meld je aan bij onze secretaris. Wij zijn 
ervan overtuigd dat wanneer de vereniging-scheidsrechters meer 
bagage krijgen  escalaties ook minder worden omdat ze steeds 
beter hun beslissingen gaan verkopen en beter positie kiezen.  
 
Voorzitter Johan Suurd 
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Uitleg spelregelwedstrijd 
 
Beste lezers annex deelnemers, 
 
De spelregelwedstrijd van Arbitraal is er weer. In deze editie wordt 
de eerste ronde van het seizoen 2017-’18 gepubliceerd. Net als de 
voorgaande jaren zal de wedstrijd uit zes rondes van vijf vragen 
bestaan. Meedoen is eenvoudig: u mailt de antwoorden binnen 
drie weken na publicatie in Arbitraal naar: 
spelregels@covseindhoven.nl (dit is het mailadres van de 
spelregelcommissie). Daarnaast zijn de vragen op de website te 
vinden en in De Stip op papier. Bovendien wordt er na iedere 
publicatie een mail als herinnering gestuurd.  
 
De spelregelcommissie verzamelt de antwoorden en houdt de 
scores bij. Na drie ronden wordt in Arbitraal een tussenstand 
geplaatst. Op de jaarlijkse feestavond zal de winnaar bekend 
worden gemaakt. 
 
De vragen komen uit de spelregels, de interpretaties en de 
besluiten die de KNVB publiceert. Uiteraard tellen ook de meest 
recente spelregelwijzigingen mee. Over de uitslag kan worden 
gecorrespondeerd, maar dat wil niet zeggen dat u gelijk krijgt. De 
spelregelcommissie, die uitgesloten is van deelname, houdt het 
laatste woord. Kijk op de website om de vragen van vorig jaar en 
de afgelopen rondes te bekijken.  
                                                                              
Veel succes met uw deelname! 
 
De spelregelcommissie 
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Bowlingavond COVS Eindhoven 
 
Op vrijdag 17 november vindt van 20.00 tot en met 22.00 uur de 
jaarlijkse bowling van COVS Eindhoven plaats. Het adres is: 
Megabowling Woensel, Vijfkamplaan 6-A, Eindhoven. De eigen 
bijdrage is, zoals altijd, 5 euro per persoon. 
Inschrijven vóór 13 november 2017 via info@covseindhoven.nl. 
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De wedstrijd waar ik was (30) 
 
Jarenlang heb ik gevlagd bij het eerste elftal van de Eindhovense 
studentenvoetbalvereniging Pusphaira. Het waren de sportieve 
hoogtijdagen van Pusphaira dat toen, met in de gelederen speler-
trainer Peter Geurts, zelfs reikte tot de derde klasse. En daarmee 
het op drie na hoogst spelende amateurteam van Eindhoven was. 
Nee, door FC Eindhoven zijn we nooit tot ‘Club van de Maand’ 
gekozen, we waren kennelijk niet interessant genoeg, maar ach, 
we hadden zo onze eigen pleziertjes. 
 
Bij uitwedstrijden had ik onder mijn trainingspak overigens wel 
altijd een spelerstenue aan. Want Geurts had een hekel aan het 
meenemen van te veel wisselspelers. Hij ging ervan uit dat hij 
geen, of hooguit één wissel nodig zou hebben. Als de nood aan de 
man kwam, dan kon ik nog altijd invallen. Wat trouwens best wel 
eens gebeurde. Niet alleen als er onverhoopt iemand geblesseerd 
uitviel en ik alsnog mijn opwachting moest maken, maar ook als 
we een ruime voorsprong hadden (en dat gebeurde nogal eens) en 
Geurts mij gewoon wat speelminuten gunde. 
 
Als vlaggenist maakte ik natuurlijk wekelijks het ritueel mee van de 
scheidsrechter, die wilde dat zijn assistenten vijf minuten voor 
aanvang van de wedstrijd bij hem kwamen, een vlag in de hand 
kregen gedrukt en te horen kregen dat wij vooral niet mochten 
vlaggen voor overtredingen, niet mochten vlaggen voor niet 
strafbaar buitenspel, niet mochten vlaggen als hij het zelf anders 
had gezien en zo waren er meestal nog wel wat dingen die we niet 
mochten. Oh ja, we moesten natuurlijk sportief vlaggen, kwestie 
van vertrouwen. En dat vertrouwen was wel het uitgangspunt 
natuurlijk. Helaas moet ik hieraan toevoegen, lang niet altijd. 
                                                       Lees verder op pagina 10. 
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Want het gebeurde nogal eens dat ik niet alleen te goeder trouw, 
maar ook simpelweg omdat ik het goed had gezien, bijvoorbeeld 
een inworp aan Pusphaira toekende waarop de scheidsrechter mij 
als een ‘Jan Doedel’ voor schut zette en de inworp aan de 
tegenpartij gaf. Waarom? Ik heb het vermoeden dat hij dat 
dikwijls zelf niet eens wist. Dan kon ik best eens venijnig kijken en 
zelfs reageren en vreemd genoeg, of juist niet, deed de 
scheidsrechter dan vervolgens weer alle moeite om mij in ere te 
herstellen. Tja, dan was het weer goed, maar een vreemde gang 
van zaken heb ik het altijd toch wel gevonden. 
 
Hoe dan ook, het was voor Pusphaira in de vierde klasse op de 
voorlaatste speeldag van dat seizoen uit tegen EFC een belangrijke  
 
 

 
 
 

COVS Eindhoven
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wedstrijd. Zelfs zo belangrijk dat Geurts maar liefst twee  
wisselspelers had meegenomen en ik als ongetwijfeld overbodige  
derde wissel voor de zekerheid (want ‘ge wit mar noit’) een 
spelerstenue onder mijn trainingsjack had. Pusphaira en EFC 
hadden evenveel punten. Het team dat die middag zou winnen, 
kon een week later op de slotdag de derde periodetitel winnen en 
dat al bij een gelijkspel. Zo zaten en stonden er in Eersel ongeveer 
vijfhonderd toeschouwers langs de lijn. 
 
Na tien minuten viel er al een speler bij Pusphaira uit en na een 
half uur waren beide wissels al opgebruikt, omdat er weer iemand 
geblesseerd van het veld moest. Nu was ik opeens de 
eerstvolgende wissel. Maar vooralsnog was er niks aan de hand. 
Pusphaira was oppermachtig en stond bij de rust met 0-2 voor. 
Toen kwam Geurts naar me toe. “Jos, je moet invallen, ik ben 
geblesseerd en ik kan niet meer verder.” Uh.. ja.. oké dan. 
Warming-upje doen en dus de volle 45 minuten van de tweede 
helft aan de bak. Aldus mocht ik op 47-jarige leeftijd rechtshalf 
gaan spelen. 
 
De tweede helft dus. Het EFC-publiek begon natuurlijk meteen te 
roepen: “Kijk, daar hedde um nou, d’n eeuwige student.” Lachen, 
gieren en brullen, totdat we met 0-5 voorstonden en hun trainer 
een jongen van achttien tegen me liet invallen. Maar die durfde 
niet zo goed, waarop de trainer van EFC naar de zijlijn liep en 
tegen die jongen tierde: “Pakt um nou ’s aan, hij is oe vadder nie!” 
Ach ja, waar blijft de tijd. Pusphaira won met 0-5 en werd een 
week later periodekampioen. Om vervolgens na een gewonnen 
tweekamp met Bergeijk aldus te promoveren naar de derde 
klasse. Tja, wie had dat toen gedacht van ‘die studenten.’ 
 
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         

                                        
 
 

 
 
 

Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

COVS-leden 15 procent korting 
 

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
 
 
 

COVS Eindhoven



 13 

 
 

Scheidsrechterscursus SO III, deel 1 
 
 
Elders in dit blad doet onze voorzitter Johan al het nodige uit de 
doeken over de scheidsrechtersopleidingen. Vanaf dit nummer 
laten we ons lid Jesse Vorstenbosch in een nieuwe serie van zijn 
hand aan het woord over zijn ervaringen op dit gebied. In dit 
eerste deel het hoe en waarom van de cursus SO III. In deel 2 een 
terugblik op de eerste cursusavond en mijn eerste wedstrijd. 
 
Wat moet je gedaan hebben om te mogen deelnemen aan de SO 
III-cursus? Eerst de opleiding clubscheidrechter afronden en dan 
moet je ook een positief advies hebben van je docent van de 
cursus. Ook moet je een Verklaring Omtrent Gedrag hebben en 
het spelregelbewijs op zak hebben dat jeugdspelers ook 
kunnen/moeten halen. 
 
Waarom heb ik voor deze cursus gekozen? De reden is dat ik 
verder wil leren en het mij meer rust geeft. Ik hoop veel op te 
steken van mijn docenten en dat zijn Bert Verstappen en Henk 
Heuts. Mijn cursus wordt gehouden in Weert. De eerste wedstrijd 
die ik als onderdeel van de opleiding floot, was op 23 september in 
Helmond (RKSV MULO o15-1  tegen Blauw Geel ‘38 o15-2). Mijn 
praktijkbegeleider bij deze wedstrijd was Nico Slavenburg uit 
Venlo. Wat mijn ervaringen waren, lees je in Arbitraal nummer 8. 
Vooraf wil ik nog wel even kwijt waarom ik niet in Eindhoven en 
omgeving, maar in Helmond en omstreken fluit. Dit heeft te 
maken met de indeling van de scheidsrechtersorganisatie en het 
lijkt me leuk(er) en leerzaam om eens in een andere regio actief te 
zijn. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Sportblessures 
 
Lage rugpijn. 
 
Wat is het? 
Lage rugpijn wordt ook wel 'spit' genoemd. 
Rugpijn komt veel voor. Sommige mensen krijgen het maar 
één keer, bij anderen komt het geregeld terug. De pijn zit onder in 
de rug, in het gebied tussen de onderste ribben en de billen. 
Vooral bewegen kan flinke pijn doen. Van een stoel opstaan of 
uit bed komen, is dan een hele toer. Mensen met 
lage rugpijn bewegen hun rug zo min mogelijk. Soms kunnen ze 
hun rug niet eens bewegen. 
 
Waardoor komt het? 
Lage rugpijn ontstaat waarschijnlijk door overbelasting van de rug: 
te vlug of te zwaar tillen of een verkeerde beweging maken. Uw 
rugspieren langdurig spannen, is ook een vorm van overbelasting. 
Mensen spannen hun rugspieren vaak zonder dat ze het in de 
gaten hebben. Het is niet altijd duidelijk waardoor iemand rugpijn 
krijgt. Het kan zijn dat meerdere oorzaken tegelijk een rol spelen. 
Bijvoorbeeld een slechte lichamelijke conditie, veel autorijden en 
spanningen. 
 
Kan het kwaad? 
Lage rugpijn is erg vervelend, maar wordt meestal niet 
veroorzaakt door iets ernstigs. Ook niet als de pijn erg is. 
Het gaat bijna altijd vanzelf over. Langzamerhand krijgt u minder 
last en na een tijdje kunt u weer zonder pijn bewegen. Bij 
sommige mensen is de pijn binnen enkele dagen over, soms duurt 
het een paar weken. 
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Wat kunt u er zelf aan doen? 
Beweging leidt ertoe dat u eerder van uw klachten af bent. 
Iemand met lage rugpijn moet in beweging blijven, ondanks de 
pijn. De pijn is geen teken dat er iets beschadigd is. Doe het wel 
rustig aan: wandelen, fietsen en zwemmen zijn goede activiteiten. 
Als de pijn minder wordt, kunt u uw bewegingen langzaam 
uitbreiden. Lang achter elkaar in dezelfde houding staan of zitten 
kunt u beter vermijden. 
 
Snel bukken of zomaar tillen is slecht bij lage rugpijn. Sjouwen met 
een zware boodschappentas of een kind optillen, kunt u dus beter 
aan iemand anders overlaten. 
 
Draaien met de onderrug kunt u ook beter vermijden. Raap niet 
zittend iets van de grond op dat achter u ligt, maar sta op en buig 
door uw knieën. 
 

 
 
Opstaan uit bed doet u als volgt: eerst op uw zij rollen, liggend de 
benen over de rand slaan en dan uzelf met uw armen zijwaarts 
omhoog drukken. 
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Warmte kan de lage rugpijn verzachten; neem bijvoorbeeld een 
warme douche of gebruik een infraroodlamp. Bedrust is meestal 
niet nodig, maar soms kan het niet anders. Blijf niet langer dan 
twee dagen in bed, anders verzwakken uw spieren. Om uw rug te 
helpen ontspannen, kunt u kussens onder uw knieën leggen. 
 
Pijnstillers kunnen helpen. Ze verminderen de pijn, waardoor u 
zich gemakkelijker en soepeler kunt bewegen. Gebruik bij 
voorkeur paracetamol. Als dat niet helpt, kunt u 
diclofenac of ibuprofen proberen. 
 
Hoe kunt u het voorkomen? 
Er is altijd kans dat lage rugpijn terugkomt, maar als u de volgende 
adviezen opvolgt, loopt u minder risico.  
 
 

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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Zorg voor een goede conditie. Geregeld wandelen, zwemmen of 
fietsen is heel goed om uw rug in vorm te houden. Bij een goede 
conditie hoort ook ontspanning; stress zorgt vaak voor een     
gespannen houding en dit vergroot de kans op rugpijn. Let op een 
goede houding. Loop en zit zoveel mogelijk rechtop. 
 
Neem een (hoge) stoel die uw rug steunt en waarop u recht zit. 
Ook wisselen van houding is van belang; de hele dag op dezelfde 
manier zitten of staan, geeft eerder problemen. Let op uw rug als 
u tilt. Dat wil zeggen: buig niet uw rug, maar zak door uw knieën 
als u iets optilt. 
 
Wanneer naar de huisarts? Neem contact op met uw huisarts: als 
de pijn, ondanks het opvolgen van de adviezen, ondraaglijk is; ls 
de pijn uitstraalt naar uw been en tot onder uw knie voelbaar is; 
als u lage rugpijn heeft en daarbij een tintelend, branderig of doof 
gevoel in één van uw voeten of benen; als u lage rugpijn heeft                                                
en daarbij in een been minder kracht heeft; als u lage rugpijn heeft 
en u krijgt problemen met plassen, zoals plotseling niet 
meer kunnen plassen of plotseling de plas niet meer 
kunnen ophouden;als er na zes weken nog steeds geen 
verbetering is opgetreden. 
 
Wanneer er andere verschijnselen zijn waarover u zich zorgen 
maakt, overleg dan met uw huisarts. 
 
Veel sportplezier en als het even kan blessure vrij. 
 
Hans Haine        
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Spelregelwedstrijd, ronde 1 
 
1. Een verdediger van partij A gaat op zijn knieën zitten om de 
bal, die stil op de grond ligt, terug te spelen met het hoofd naar 
zijn keeper. De keeper neemt de bal aan met zijn voeten en 
speelt deze meteen naar een andere verdediger. Wat dient de 
scheidsrechter te beslissen? 
A. Doorspelen, er is hier geen sprake van een overtreding. 
B. Doorspelen, de keeper heeft de bal immers niet in zijn handen 
gepakt. 
C. Indirecte vrije trap en een gele kaart voor de verdediger. 
D. Indirecte vrije trap en een gele kaart voor de doelverdediger. 
 
2. Een aanvaller van partij A maakt in het strafschopgebied van 
partij B opzettelijk hands. Een verdediger van partij B speelt de 
bal uit de toegekende vrije schop terug op zijn doelverdediger. 
De bal verdwijnt zonder door de keeper te zijn aangeraakt in het 
doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
A. Aftrap. 
B. Doeltrap. 
C. Hoekschop. 
D. Overnemen. 
 
3. Op de speelhelft van partij A laat de scheidsrechter het spel 
hervatten door middel van een scheidsrechtersbal. De bal verlaat 
echter het speelveld over de zijlijn door een oneffenheid in het 
veld, voordat iemand de bal had kunnen spelen. Hoe hervat de 
scheidsrechter het spel nu? 
A. Wederom een scheidsrechtersbal. 
B. Een ingooi voor de verdedigende partij. 
C. Een indirecte vrije schop voor partij A. 
D. Een directe vrije schop voor partij A. 
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4. Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij 
komt lopen, gooit een gewisselde speler van de tegenpartij vanaf 
de bank een bidon naar deze speler. Hoe hervat de 
scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft onderbroken en de 
gewisselde speler een rode kaart heeft getoond? 
A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen 
het spel werd onderbroken. 
B. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd 
geraakt. 
C. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen 
het spel werd onderbroken. 
D. Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd 
geraakt of geraakt zou worden. 
 
5. Een doelverdediger wil de bal uitwerpen, maar de gladde bal 
glijdt uit zijn handen. Een aanvaller komt nu snel toegelopen, 
maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om de bal uit 
zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het 
doel kan trappen. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
A. Hij fluit af, toont de doelverdediger een rode kaart wegens het 
ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat het spel 
hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de 
plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer 
speelde. 
B. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije 
schop voor de tegenpartij op de lijn van het doelgebied die 
evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats 
waar de doelverdediger de bal voor de tweede keer speelde. 
C. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije 
schop voor de tegenpartij op plaats waar de doelverdediger de bal 
voor de tweede keer speelde. 
D. Hij laat doorspelen, omdat de bal per ongeluk uit de handen 
van de doelverdediger gleed. 
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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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Bibiana Steinhaus        
 
 

Welke arbiter kent haar niet? De pronte, Duitse blondine met de 
paardenstaart. Allesbehalve gaat het rijmpje bij haar op: ‘Je staart, 
je staart doet me denken aan de achterkant van een paard.’ Deze 
Germaanse met ogen zo blauw als de Donau. Geen wonder dat 
oud-scheidsrechter Howard Webb in het diepe dook en vrouw en 
kinderen verliet voor zijn Bibi. Of Bibi als een sirene voor hem 
heeft gezongen, is onvermeld gebleven in de roddelrubrieken. Een 
Webb in het Steinhaus, dat staat als een huis. Bibi, dat klinkt 
kwetsbaar als een baby. De associatie met een meer dan een half 
eeuw oud liedje van Sonny and Cher: 
 
I got you babe:  
 
They say we're young and we don't know 
Won't find out till we grow 
Well I don't know why that's true 
Cause you got me baby, I got you 
 
Babe, I got you babe, I got you, Babe. 
 
They say our love won't pay the rent 
Before it's earned our money's always spent 
I guess that's so, we don't have a pot 
But at least I'm sure of all the things we got 
 
Babe, I got you babe, I got you, Babe. 
 
I got flowers in the spring 
                                               Zing verder op pagina 22. 
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I got you, you wear my ring 
 
And when I'm sad, you're a clown 
And if I get scared you're always around 
And then they say your hair's too long 
But I don't care, with you I can't do wrong 
Then put your warm little hand in mine 
There ain't no hill or mountain we can't climb 
 
Babe, I got you babe, I got you, Babe. 
 
I got you to hold my 
I got you to understand 
I got you to walk with me 
I got you to talk with 
I got you to kiss goodnight 
I got you to hold me tight 
I got you I won't let go 
I got you who loves me so 
I got you, babe 
 
Zou Howard dit onder het balkon van zijn Bibi gezongen hebben?  
 
Bibi betekent in het Zweeds verhevene, in het Frans schatje en in 
het Egyptisch is ze een mooi meisje. Bibiana is Bibi in het Zweeds. 
Een vrouw vol met leven: meeslepend, vrolijk, pittig, smeuïg en 
vurig. Het ligt voor de hand om Bibi te willen zien als een femme 
fatale: een archetype dat in kunst en literatuur voorkomt, 
voorgesteld als een vrouw die haar schoonheid en seksualiteit 
gebruikt om mannen te verleiden en in het ongeluk te storten. Een 
femme fatale is typisch stijlvol, arrogant, sterk, seksueel 
onafhankelijk, intelligent en heeft een laag beeld van mannen die  
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zich door deze houding tegelijk aangetrokken en aangevallen 
voelen. Ze zal er alles aan doen om de situatie onder controle te  
houden. Laten we deze voormalige politieagente maar zien als een 
vrouw met een verheven moraal: femme morale.’ Es war Liebe auf 
den ersten Pfiff. Pfiff is fluitje en als je er een werkwoord van 
maakt en gaat vervoegen, dan krijg je: pfeiffen-pfiff-gepfiffen. In 
een Duits artikel werd Bibiana Pionierin an der Pfeife genoemd. 
Naar mijn idee werd Webb daarmee niet bedoeld.  
 
Pionier, Bibiana als wegbereider voor de vrouw met de fluit? Zij is 
de eerste vrouw op het hoogste niveau in het professionele 
voetbal. En dat nog wel in één van de beste competities ter 
wereld, namelijk de Bundesliga. Dat heeft nog heel veel wat 
voeten in de aarde gehad. De Duitse scheidsrechtersbaasjes 
gingen niet over een nacht ijs om Bibiana toe te laten tot het 
fluitwalhalla. Waarschijnlijk heeft de nieuwe bondsvoorzitter haar 
op het schild gehesen. In de top is het lang niet altijd bij de fluit 
alleen.  
 
Dromen zijn niet altijd bedrog. Bibi ziet de promotie naar de 
elitegroep, als enige vrouw  tussen 23 heren, als een droom die 
uitkomt. Ongetwijfeld is ze een toppertje in wording, want ze zal 
veelvuldig op de meetlat van de scheidsrechterscommissie 
gelegen hebben. Er zal heel wat geschoven zijn tussen de leden. 
Als aanvulling de wijze woorden van onze regionale vlagtopper in 
de hoofdklasse Natascha Krijt: ”Maar elke fout blijft langer 
hangen. Je staat bij het begin al met 1-0 achter.” Bibi ziet zichzelf 
als iemand die haar mannetje staat. “Het enige verschil is dat ik 
met een paardenstaart op het veld sta.” Het andere verschil laat ik 
aan uw fantasie over. Uiteraard bedoelt ze, dat er in wezen geen  
verschil bestaat in het leiden van wedstrijden tussen mannen en 
                                               Lees verder op pagina 24. 
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vrouwen. Deels is dit toch theorie, want het sekseverschil kun je  
niet wegpoetsen. Erotiek is immers een speelveld tussen man en 
vrouw.  En dat blijkt ook wel, want ook onze Bibi heeft dit 
speelveld  ervaren, zoals een trainer (Pep Guardiola) die een arm 
over haar schouder legde. Als reactie duwde ze die weg, alsof ze 
een vlieg wegsloeg. Dat toonde haar kracht, want ze had ook 
kunnen kiezen voor de rode lap. En dan was het oorlog geworden.  
Belhamel Franck Ribéry daagde haar uit. Hij aaide over de bal, 
waarnaast de voetbalschoen van Bibi stond, en ondertussen trok 
hij de veter los, wat een grijns op het gezicht van Arjen Robben 
toverde. Vervolgens gaf ze speels een tikje op de rug van de 
Fransman. Uitstekend opgelost. 
 
Bibi noemt als haar kracht grenzen kunnen aangeven. En sterk in 
communicatie te zijn. Ik denk niet, dat Ribéry aan de veter van 
Björn Kuipers gezeten zou hebben. Lichamelijk contact blijft een  
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riskante aangelegenheid, want je komt ongevraagd in het  
territorium van een ander. De vrij jong overleden Eindhovense  
voormalig betaald-voetbalscheidsrechter Ignace van Swieten was  
van de herenliefde. Hij had een zwak voor de kleine Jesper Olsen 
van Ajax. Van Swieten legde een gehele arm over zijn lichaam. 
Ongewenst blijft de vraag. In ieder geval liep hij het risico van 
losrukken of erger een klap voor zijn muil.  
 
Vooralsnog heeft Bibi de wind in haar haren. De media knuffelen 
haar breeduit. Waar hosanna is, ligt kruisiging haar op de loer. Hoe 
wordt er gereageerd na een paar minder goede wedstrijden? En 
hoe reageert ze bij een vijandelijke sfeer tussen twee ploegen? Ze 
is slechts gewapend met een fluitje tussen de wilde dieren. 
Waarschijnlijk is humor een sterk wapen van haar. Alleen: humor 
werkt niet in extreme vijandigheid. Bibi ziet zich niet als voorvech-
ter voor meer vrouwen in het topvoetbal. “Ik heb gewoon plezier 
in fluiten. Dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent.” Toch 
zal ze mogelijkerwijs een rolmodel voor een aantal vrouwen zijn. 
Het zal ongetwijfeld gaan jeuken bij vrouwelijke scheidsen in de 
top van het amateurvoetbal. Wellicht lobbyen aan het 
politiefluitje van Egbertzen. Een kwaliteitsinjectie kunnen we in 
Nederland wel gebruiken. Wie wordt de Nederlandse Bibi? 
 
Jur Wijsman 
 
****************************************************** 
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 de COVS Eindhoven. 
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Vers gras tussen de regels 
 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Enkele jaren geleden 
verschenen ‘Het grote voetbalboek voor Ajax-kids’ en ‘Ajax wint 
altijd’. Twee boeken, die met name voor de jonge aanhang van de 
Amsterdamse club waren geschreven. Onlangs werd ‘PSV – Het 
ultieme fanboek’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan één van PSV’s meest succesvolle spelers ooit, 
Mark van Bommel, en zijn zoon. 
 
Het rijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van één van de 
grootste clubs van ons land. Niet in verhalende vorm, wel door 
een luchtige presentatie van allerlei interessante weetjes over 
onder anderen de trainers en spelers die PSV heeft voortgebracht. 
Verder wordt uitgelegd hoe een werkdag van een PSV-prof eruit 
ziet. Uiteraard is er veel aandacht voor de (inter)nationale 
successen van de Eindhovense club, voor de eigen jeugd en zelfs 
voor nieuwste loot aan de PSV-boom: de E-divisie ofwel de 
eredivisie voor FIFA-spelers.  
 
De lezer wordt ook aan het denken gezet: wat is het PSV-
dreamteam aller tijden? Het boek, zeker voor de jeugd een 
musthave (om het te koesteren of als naslagwerk voor 
bijvoorbeeld een spreekbeurt), wordt bovendien afgesloten met 
een heuse PSV Quiz. Als je het fanboek goed hebt gelezen, dan zou 
je de vragen probleemloos kunnen beantwoorden. En wedden dat 
sommige van onze lezers het boek hiervoor zelfs niet nodig 
hebben. Zoals: wie nam de laatste PSV-strafschop tijdens de 
Europacupfinale van 1988 tegen Benfica? 
 
PSV – Het ultieme fanboek; uitgeverij WPG Kindermedia; ISBN-nummer: 978-90-6797-920-7; prijs: 
14,99 euro. 

 
Hans Janssen 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2017-‘18 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 3 
november en 1 december. 
 
Excursie Abdij Koningshoeven Berkel-Enschot: 26 oktober, 14.00. 
 
Bowling: 17 november, 20.00-22.00 uur. Aanmelden kan nog! 
 
Kerstbingo: 15 december, 20.00 uur. 
 
Technisch weekend: 12, 13 en 14 januari 2018. 
 
Algemene Jaarvergadering: 19 maart2018, 20.00 uur. 
 
Paasbingo: 23 maart 2018, 20.00 uur. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni 2018. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni 2018. 
 
Feestavond: 23 juni 2018, 20.00 uur. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN 
e.o. 
 
Bankrekening                       NL36 INGB 0001 1373 76 
                    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel  nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV 
Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter                            Johan Suurd   06 - 222 27 883  
Secretaris                       Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester                    Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid                       Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid                       Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding                      Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training     Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                        Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie       Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
       Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal   Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
Website      Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres    Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
     Eindhoven 
Ontspanning   Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie            Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
                                                        Werrelmann 
Kantinecommissie   Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken    Johan Suurd 
KNVB-mentor   Ad Verhoeks               040 – 2417637 
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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
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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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