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       42e JAARGANG, NUMMER 9 - 2017 

 

       Lees- en leermateriaal  
       ook in deze Arbitraal 
 
            
           O, kom er eens kijken wat een arbitrale dwalingen 
           Ik bedoel, lees die interessante arbitrale verhandelingen 
 
           Jong en oud heeft zich weer uitgeleefd 
           Over wat hij vindt, heeft gelezen of beleefd 
 
           Natuurlijk ontbreekt de spelregelwedstrijd niet 
           Leerzaam voor elke scheids, Sint of Piet 
 
          Wat de COVS doet, wordt door voorzitter Johan verteld     
          Dit blad staat zelfs stil bij Ad van Meurs, die helaas onlangs 
          is geveld 
 
          We bieden ook de jubileumagenda en gaan andermaal ver  
          terug in de tijd.  
          Kortom: van het lezen van deze Arbitraal krijg je geen spijt. 
 
          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  
 
Heel lang geleden zat op de 
linkermouw van ons shirt het COVS-
logo! Dat was toen heel normaal, 
maar waar kom je dit embleem nog 
tegen? Als scheidsrechter en lid van 
onze belangenvereniging is het van 
belang om dit uit te dragen. Ik doe 
dus een beroep op de huidige leden, 
de leden in spe en de toekomstige 
scheidsrechters om weer te laten 
zien dat je trots bent op de COVS! 
Uiteindelijk is dit ook enige promotie 
van ons bestaan! 
 
Waarom sluit een scheidsrechter (en dus een 
scheidsrechtersvereniging) zich aan bij de COVS? Wat doen ‘wij’? De 
COVS behartigt namens de scheidsrechters hun belangen bij met 
name de KNVB. Als het gaat om arbitrage-gerelateerde zaken is de 
COVS (en daarmee ook de bij de COVS aangesloten 
scheidsrechtersverenigingen) de enige gesprekspartner van de KNVB. 
In de ledenraad van de voetbalbond, die goedkeuring geeft aan 
besluiten van bestuur en directie, zitten vertegenwoordigers namens 
de voetbalverenigingen (de leden van de KNVB), maar de 
scheidsrechters hebben geen afgevaardigde in de ledenraad. De 
COVS is wel adviserend lid van de ledenraad. Het spreekt vanzelf dat 
ons advies zwaarder weegt als dat advies namens zo veel mogelijk 
scheidsrechters gegeven wordt.  
 
De COVS is gesprekspartner van de KNVB op terreinen als rapportage 
en begeleiding van scheidsrechters, terugdringen van  
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geweld op de voetbalvelden, opleidingen van scheidsrechters. Ons 
advies wordt de laatste jaren steeds in een vroegtijdig 
stadiumgevraagd. De COVS heeft daardoor invloed op deze 
ontwikkelingen.  
 
Bij de COVS kan de scheidsrechter zich ontwikkelen. Leden van de 
COVS ontvangen negen keer per jaar het e-magazine De 
Scheidsrechter met daarin actuele en lezenswaardige artikelen .  
 
Daarnaast leidt de COVS de trainers van de 
scheidsrechtersverenigingen op, kunnen de trainers op geregelde 
tijden nascholing krijgen om hun kennis up-to-date te houden en 
ontvangen de COVS-trainers op regelmatige basis een nieuwsbrief 
met trainingsschema’s en andere zaken die ze kunnen gebruiken 
tijdens de trainingen, zoals trainingen om de scheidsrechters voor te 
bereiden op conditietesten van de KNVB. Bij COVS-verenigingen 
worden op deze manieren uitstekende trainingen verzorgd, helemaal 
gericht op de scheidsrechter, door trainers die hun kennis en kunde 
op peil houden. 
 
De COVS zorgt voor een grote database met actuele spelregelvragen 
en beeldmateriaal over de spelregels. Elke bij de COVS aangesloten 
scheidsrechtersvereniging kan van dit materiaal gebruikmaken voor 
spelregelavonden etc. Op deze manier kan de scheidsrechter zijn of 
haar spelregelkennis op peil houden.  
 
De COVS kan de scheidsrechter ook bijstaan als er een conflict met de 
KNVB is. Er is voor onze leden een rechtsbijstandsverzekering      
afgesloten. Indien nodig kan de COVS ook een rol spelen richting de 
media als het belangrijk is dat het geluid van de kant van de 
scheidsrechters na een incident gehoord wordt.  
                                                                            Lees verder op pagina 5. 
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Naast steun in tijden dat het even tegen zit, is de COVS ook een 
gezellige organisatie. Op de jaarlijkse voetbaltoernooien (veld en 
zaal) ontmoeten scheidsrechters uit het hele land elkaar. 
 
Een heikel punt is de contributieafdracht die de vereniging voor elk 
lid afdraagt aan de landelijke organisatie. Voor senioren is dit 18 
euro; voor juniorleden en verenigingsscheidsrechters geldt een 
lagere afdracht. De COVS is van mening dat deze afdracht heel 
redelijk is en dat het geld goed besteed wordt. Zoals: 
- het e-magazine De Scheidsrechter 
- de (na)scholing voor COVS-trainers 
- de nieuwsbrief met  materiaal voor de trainers 
- de organisatie van de veldvoetbal- en zaalvoetbaltoernooien 
- de organisatie van de spelregelwedstrijden 
- het maken van een promotiefilmpje door alle verenigingen te 
gebruiken bij de werving van nieuwe leden 
- het beschikbaar stellen van spelregelvragen en 
spelregelbeeldmateriaal voor alle scheidsrechtersverenigingen 
- het onderhouden van de website covs.nl en een webwinkel 
- de COVS-klankbordgroep rapportage en begeleiding met COVS’ers 
vanuit het hele land, die met de KNVB heeft meegedacht over en 
meegewerkt aan de toekomstige beoordeling en begeleiding van 
scheidsrechters 
- de reiskostenvergoedingen van COVS-bestuurders voor overleg met 
de KNVB. 
 
Suggesties en adviezen ontvangen we graag. Uit onze vereniging 
stappen maakt van de scheidsrechter weer een eenling en dat is 
zonde! Samen zijn we sterk. In de volgende Arbitraal ga ik het vooral 
hebben over de viering van ons 90-jarig bestaan. 
 
Johan Suurd 
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Antwoorden ronde 1 spelregelwedstrijd 
 
De antwoorden zijn: 
1. C 
2. D 
3. A 
4. D 
5. B 
 
De vraag die het meest foutief is beantwoord is vraag 2. Die luidde als 
volgt: ‘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 doelverdediger te zijn aangeraakt in het 
doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?’ 
 
Het juist antwoord was D, een overnemen. Wanneer een vrije trap 
van binnen het eigen strafschopgebied direct in het eigen doel wordt 
gespeeld, dient deze over te worden genomen. Een aantal 
deelnemers was voor antwoord C gegaan: een hoekschop. Dit is 
enkel het geval als de vrije trap van buiten het strafschopgebied in 
eigen doel wordt geschoten. 
 
De spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was (32) 
 

Veertig jaar geleden, om precies te zijn: 13 december 1977. Ik 
trotseer de vrieskou en stap op mijn fiets. PSV is koploper van de 
eredivisie en speelt in het eigen stadion voor de KNVB-beker tegen FC 
Wageningen, op dat moment een bescheiden middenmoter in de 
eerste divisie. Dat PSV later dat seizoen, mei 1978, zowel 
landskampioen zou worden als de UEFA-cup zou winnen, stond die 
avond nog slechts in de sterren geschreven. Het veld was half 
bevroren en beide teams konden er eigenlijk niet op spelen. Storm 
liep het dan ook niet, met ongeveer zevenduizend toeschouwers was 
het Philips Stadion amper voor een kwart gevuld. De meeste fans 
bleven lekker thuis, warm op de bank. 
 
PSV liep letterlijk al vanaf minuut 1 achter de feiten aan. Kees van de 
Berg mocht een vrije trap vanaf 30 meter achter Jan van Beveren 
schieten. Van Beveren was volledig verrast, zijn muur stond nog niet 
klaar. Wageningen sloot snel de gelederen en PSV was niet accuraat 
genoeg een bres te slaan in de verdediging van de Gelderse formatie. 
Toen mocht Jan Menting zijn kunststukje opvoeren. In de 31e én de 
37e minuut mocht hij vrij inkoppen. PSV-coach Kees Rijvers was in de 
rust nog niet in paniek. "Ik weet dat we de kwaliteiten hebben om 
zo'n achterstand ongedaan te maken. Maar ik moet eerlijk zijn: we 
vochten meer tegen onszelf dan tegen het uitstekende Wageningen." 
 
PSV kwam via Willy van der Kuylen terug op 1-4, maar Wageningen 
herstelde snel de verhoudingen. PSV-doelman Jan van Beveren was 
kritisch en realistisch. "Als we nog een paar goals meer hadden tegen 
gekregen, hadden we niks mogen zeggen.” Uiteindelijk verloor PSV 
met 1-6. De grootste thuisnederlaag uit de clubhistorie. Veertig jaar 
later is het illustere elftal van de ooit roemruchte ‘Wageningse Berg’ 
                                                                      (Lees verder op pagina 9.) 
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(Vervolg  van pagina 7.) 
nog altijd niet uitgepraat over de wellicht grootste bekersensatie 
ooit. Waarbij niet onvermeld mag blijven de psychologische zet van 
Wageningen-trainer Franz Körver, want die had PSV-spelers al met 
vakantietassen zien lopen. “Hij maakte ons van tevoren helemaal 
gek”, aldus Jan Menting. 
 
Ik zie me zelf rond tienen nog thuis komen: mijn vader vroeg wat het 
was geworden. Toen ik zei dat het 1-6 was geworden, werd hij nog 
kwaad ook. Of ik geen flauwekul wilde verkopen. Het duurde tot de 
samenvatting op tv toen hij pas geloofde dat Wageningen toch echt 
met 1-6 had gewonnen. 
 

 
                  Gerdo Hazelhekke (rechts) kopt de 1-5 binnen. 
 
 
PSV - FC Wageningen, 1-6: 2. 0-1 Kees van de Berg, 21. Stanley Bish 0-2, 30. Jan Menting 0-3, 37. Jan 
Menting 0-4, 67. Willy van der Kuylen 1-4, 69. Gerdo Hazelhekke 1-5, 72. Jan Menting 1-6. 
Toeschouwers: 7.000. Scheidsrechter: Jan Beck. 
PSV: Van Beveren: Krijgh, Stevens (60. Deacy), Van Kraay en Brandts; W. van de Kerkhof, Poortvliet en 
Van der Kuylen: R. van de Kerkhof, Deijkers en Lubse. 
FC Wageningen: Suvee; Tomas, Van der Klift, Van der Ley en Tollenaar; Braam, Van der Berg en Van 
Osenbruggen; Menting, Hazelhekke en Bish. 

 
Jos Halmans 
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Scheidsrechterscursus SO III, deel 3 
 
Het is donderdag 26 oktober: tijd voor lesavond 2. We hebben het 
over de rapportages gehad en welke punten het meest worden 
besproken. Ook krijgen we uitleg over bij welke overtredingen of 
andere spelsituaties een directe of indirecte vrije trap wordt 
gegeven. 
 
 
Uiteraard heb ik de afgelopen weken ook een aantal wedstrijden 
gefloten, zoals Unitas C2 - SV Valkenswaard C1. Ger Peeters was mijn 
begeleider en alles werd gefilmd door een ploeg van het team uit 
Valkenswaard. Het werd 1-6 na een vrij makkelijke wedstrijd. 
 
 
Nog meer goals vielen er in wedstrijd 6: Nuenen o13 - Alexandria ‘66 
o13. Ik werd gevolgd door Nico Slavenburg. Het was een snelle 
wedstrijd, die in 0-8 eindigde. Nuenen o13 was niet voor niets al 
geruime tijd hekkensluiter in de tweede divisie D. 
 
 
Vervolgens kreeg ik een echte Helmondse derby: Mulo C1 – Oranje 
Zwart C1 . Begeleider was Paul Gielen en hij had ook snel genoeg in 
de gaten wie de koploper en wie de hekkensluiter was (6-1). Het 
werd een leuke wedstrijd zonder kaarten en beide teams stapten 
tevreden van het veld . 
 
Volgende keer lesavond 3 en wedstrijden 8 tot en met11. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Vers gras tussen de regels  
 
Het is wellicht moeilijk voor te stellen, maar ooit was Bas Nijhuis een 
bedeesd, ja zelfs verlegen ventje. Kijk eens hoe de scheidsrechter is 
veranderd. Nederlands nummer drie, achter Björn Kuipers en Danny 
Makkelie, laat niet (meer) met zich sollen. Gaat zowel binnen als 
buiten de lijn zijn eigen weg en hij neemt de kritiek op zijn 
karakteristieke fluitstijl op de koop toe. ‘Niet zeiken, voetballen!’, is 
niet voor niets de titel van het boek, dat onlangs over hem uitkwam 
en waarmee hij zelfs volle zalen wil trekken.  
 
De geboren Enschedeër verhaalt onder meer van FC Utrecht – PSV 
van oktober 2014 (1-5). Het werd zijn zwaarste wedstrijd ooit. Aan de 
vooravond van het duel had een vrouw, die hem al lange tijd stalkte, 
aangifte gedaan van een poging tot zware mishandeling. Zij, de pers, 
het publiek en de spelers kregen hem er niet onder: Nijhuis floot in 
de Galgenwaard één van zijn beste wedstrijden in zijn carrière. Vindt-
ie zelf. En de zaak? Die werd geseponeerd. 
 
Ook ging hij niet bij de pakken neerzitten toen hem werd 
meegedeeld dat de KNVB vol op Makkelie inzet  als opvolger van 
Kuipers. Nijhuis kreeg de boodschap via een mail van de UEFA. Nota 
bene op de middag voordat hij een interland zou gaan leiden. 
‘Lekkere timing’, kan Nijhuis het niet laten de Europese voetbalunie 
een sneer te geven. Maar, zo vervolgt de arbiter: “Op mijn prestatie 
had de mededeling geen invloed, met mijn nuchtere inborst kon ik de 
negatieve emotie goed parkeren.” Vreselijk taalgebruik, maar het 
spreekt voor zich. 
 
Nijhuis heeft zijn zinnen gezet op een …buitenlandse transfer. Wat 
zou hij graag in Engeland willen fluiten. “Juist, omdat ze daar wel   
                                                                  (Lees verder op pagina 13.) 
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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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  (Vervolg van pagina 11.) 
  tegen een stootje kunnen en niet bij het minste geringste    
  beginnen te piepen”, zo stelt Nijhuis. Hij neemt geen blad voor de     
  mond in zijn boek en schaamt zich niet voor zijn ijdelheid. Als het  
  even kan, zoekt hij de zon op om wat bij te kleuren. En dat hij, weer 
  weer of geen weer, altijd lange mouwen draagt, heeft er ook mee  
  te maken. 
 
  Nijhuis noemt met name man en paard in het eerste deel van de  
  biografie, dat met de meest diverse anekdotes uit binnen- en  
  buitenland wordt gevuld. Zo komt hij uitgebreid terug op een  
  wedstrijd van PSV bij De Graafschap waar Nijhuis’ assistent en  
 

    
 
 Bas Nijhuis: in de boekhandel wel nummer één. 
                                                                        (Lees verder op pagina 14) 
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ons clublid Berry Simons omver werd geduwd door een  fan van de 
thuisclub. Simons heeft daarna nog vaak van Nijhuis de vraag  
gekregen of hij al krachttraining heeft gedaan. 
 
Nijhuis was ook de leidsman bij PSV – Feyenoord van oktober 2010, 
inderdaad die 10-0-wedstrijd. Bizar, surrealistisch: Nijhuis vond het 
een unieke ervaring. Het was mogelijk aan hem te  
danken dat het voor Feyenoord niet nog erger werd. Hij had extra tijd 
moeten berekenen, maar: “Er hoefde niet nog meer zout in de 
[Rotterdamse] wonden te worden gestrooid.” 
 
Verderop in het boek, dat het niet bepaald van zijn structuur moet 
hebben, is er ruimte voor wat thematische hoofdstukken, waaruit 
blijkt dat de Tukker gemengde gevoelens heeft bij de invoering van 
de videoreferee en zowaar socialer en grappiger is dan je denkt. Zijn 
gevoel voor humor wordt echter niet door iedereen begrepen. Begin 
2014 gedroeg hij zich tijdens het jaarlijkse trainingskamp van 
scheidsrechters en assistenten in het Turkse Belek zodanig dat hij een 
aantal (inter)nationale wedstrijden werd geschorst. Nijhuis slikte de 
schorsing met tegenzin. 
 
De slagerszoon blijkt overigens een enorme dierenvriend: in en om 
zijn huis leven, hou je vast, wel honderd beesten. Eén van de  
dieren die hij koestert is Henk de Haan, een grote parmantige haan 
met kleurrijke verentooi. Dat kan geen toeval zijn, zal elke lezer 
beamen. 
 
Bas Nijhuis/Niet zeiken, voetballen! 
Auteur: Eddy van der Ley 
Uitgeverij: Overamstel Uitgevers/Voetbal Inside 
ISBN: 978-90-488-3471-6 
Prijs: 19,99 euro 
 
Hans Janssen 
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Spelregelwedstrijd Arbitraal, ronde 3 
 
1. Als de tegenstander naar de bal trapt die door de doelverdediger 
wordt vastgehouden, zal de scheidsrechter beslissen: 
A. Om hem te bestraffen met een directe vrije schop wegens 
gevaarlijk aanvallen 
B. Om hem te bestraffen met een indirecte vrije schop wegens 
gevaarlijk spel 
C. Om hem niet te bestraffen 
D. Om het spel te onderbreken en te laten hervatten met een 
indirecte vrije schop wegens het hinderen van de doelman bij het in 
het spel brengen van de bal 
 
2. Een verdediger weet in het doelgebied een bal op kniehoogte 
voor een aanvaller weg te koppen, die de bal van korte afstand in 
verlaten het doel kan schieten. De aanvaller raakt hierbij het hoofd 
van de verdediger. Hoe dient de scheidsrechter hier te handelen? 
A. De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan de 
aanvallende partij op de lijn van het doelgebied etc. en geeft de 
verdediger een rode kaart 
B. De scheidsrechter geeft een directe vrije schop aan de 
verdedigende partij, omdat de aanvaller gevaarlijk spel pleegt,  
waarbij de tegenstander wordt geraakt. 
C. De scheidsrechter geeft een strafschop aan de aanvallende partij 
en een gele kaart aan de aanvaller. 
D. De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan de 
aanvallende partij. 
 
3. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger 
misleid doordat op het moment van schieten de strafschopnemer 
iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel 
gaat? 
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A. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer. 
B. Overnemen van de strafschop en een gele kaart voor onsportief 
gedrag. 
C. Doelpunt. 
D. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer en een gele kaart 
voor onsportief gedrag. 
 
4. De doelverdediger gooit de bal van binnen het eigen 
strafschopgebied opzettelijk en met kracht tegen een tegenstander 
aan, die binnen het speelveld, maar buiten het strafschopgebied 
staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Hoe wordt 
het spel hervat? 
A. Met een indirecte vrije schop. 
B. Met een scheidsrechtersbal. 
C. Met een directe vrije schop. 
D. Met een strafschop. 
 
5. Als tijdens het spel de bal tegen de assistent-scheidsrechter 
wordt geschoten en via hem uit het speelveld gaat, kan het spel op 
verschillende manieren hervat worden. Welke van de onderstaande 
mogelijkheden is niet juist? 
A. Doelschop. 
B. Scheidsrechtersbal.                            
C. Inworp. 
D. Hoekschop. 
 
 
P.s.: de vragen staan ook op onze site 
(http://covseindhoven.nl/spelregels/spelregelwedstrijd-arbitraal). De 
antwoorden kunt u sturen naar: spelregels@covseindhoven.nl.                                                  
 
De spelregelcommissie 
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De moderne heilige Graal  
 
 
De mobiele telefoon is de heilige Graal van 
iedereen. Te pas en te onpas wordt deze gebruikt 
en is-ie blijkbaar onmisbaar geworden in ons 
dagelijkse leven. Als je ergens loopt, moet je 
uitkijken voor uilskuikens die zo bezig zijn met het 
ding dat ze zich in een andere wereld wanen. De 
digitale wereld waar blijkbaar alles gebeurt en waar 
je een eigen identiteit creëert. Deze creatie zal dan 
waarschijnlijk een stuk leuker zijn dan de 
werkelijkheid want niemand zit te wachten op 
jouw saaie leven dus je zult het leuk moeten maken 
wil je iets betekenen in de digitale wereld. Maar 
goed voorbeeld doet goed volgen zou je zeggen.  
 
President Donald Trump gebruikt Twitter om te communiceren en 
vooral om zijn wereldse boodschappen de ether in te sturen. Niet al 
te lange boodschappen want de volgers van Trump raken snel 
verveeld óf kunnen óf hebben niet de mogelijkheid langer dan tien 
seconden geconcentreerd ergens aan te werken. 
 
Maar wat kun je kwijt in deze korte boodschappen? Veelal alleen wat 
slecht onderbouwde, maar goed in de onderbuik liggende kreten die 
passen in de beperkte concentratiecapaciteit. Vervolgens kunnen dan 
allen die een digitale werkelijkheid hebben gecreëerd hierop 
reageren. Die reactie geeft dan weer een reactie van andere 
twitteraars waardoor men het gevoel krijgt dat men iemand is. En als 
jij zo vriendelijk bent een reactie te plaatsen geef je ook de ander een 
voldaan gevoel. We hebben samen de wereld verbeterd. 
                                                             (Lees verder op pagina 18.) 
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Natuurlijk biedt dit kansen zoals prachtige nepverhalen of websites 
die werkelijk lijken. Na de honderdste reactie weet echter niemand 
meer waar het begonnen is, maar denkt iedereen dat het waar is, 
omdat er zovelen op reageren. In Amerika en in Europa begint men 
zich steeds meer zorgen te maken over dit nepnieuws dat de ether in 
wordt geslingerd alleen maar om u te beïnvloeden en verdeling te 
veroorzaken. In Amerika is het gelukt om tweedracht te zaaien, maar 
ja, daar bestaat de wereld al langer alleen maar uit Democraten en 
Republikeinen. Moet dit een keuze zijn tussen zwart of wit? Ik bedoel 
hier gewoon de twee uitersten en geen rassen voor alle duidelijkheid. 
 
Waar dit allemaal toe leidt, weet ik niet, maar is het niet vreemd dat 
in Amerika mensen waarschijnlijker vaker communiceren met 
wapens dan met woorden? Oftewel wordt het niet tijd dat we gaan 
oefenen om onze concentratieboog te versterken door een krant of 
een tijdschrift te lezen. Dat hoeft niet meteen een half uur aan één 
stuk want u moet geen burn-out krijgen. Bouwt u dit met gerust hart 
op in een maand of zes. Heeft u dan nog af en toe de neiging iets te 
willen betekenen in de digitale wereld, zet dan uw reactie op 
www.plasprobleem.com zodat iedereen weet, u had het even 
moeilijk en wou ook gehoord worden. Maar u geeft dan ook de 
boodschap af dat het leven uit meer bestaat dan 280 tekens. 
 
Een Twitteriaanse groet.  
 
De Lange 
 
 
Gehoord bij een wedstrijd, uit de mond van een voetbalster: “Ik ga 
niet in de muur staan. Dat is iets voor mannen.” Niet zo handig die 
uitspraak nu speelsters van de nationale vrouwenploeg (onder wie 
Vivianne Miedema) pleiten voor eenzelfde vergoeding als mannen. 
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Hij nie! 
 
Nou, daar zijn onze oosterburen lekker mee. Sinds dit seizoen wordt 
in de Bundesliga bij alle wedstrijden de zogeheten videoreferee 
gebruikt. De Duitse voetbalbond (DFB) weet inmiddels na een aantal 
speelronden waar hij aan is begonnen. Zoals het daar nu gaat, pff, dat 
kan nooit de bedoeling zijn. Elke zaterdag is het wel ergens, meestal 
zelfs op meerdere velden, hommeles zodra de videoref te hulp wordt 
geroepen, of zelf zijn hulplijn inschakelt. 
 
In schimmige achterkamertjes in donkere spelonken van duistere 
kelders ergens in Keulen zitten zowel voormalige als huidige 
topscheidsrechters te turen naar hun monitor om te pas, en niet 
zelden te onpas, in te grijpen in het spel. De arbiter ter plekke legt 
het spel stil, maakt eerst met zijn armen de beweging in de vorm van 
de omtrek van een monitor als teken dat hij de videoref inschakelt, of 
andersom, houdt dan een vinger tegen het oortje in zijn oor als teken 
dat hij in conclaaf is met de videoref en na soms eindeloos gesoebat 
blijft hij bij zijn beslissing, of herziet hij deze alsnog. Tja, niet zelden 
zijn er dan al vele minuten verstreken, pas nog 4,5 minuut! 
 
Naast de videoref wordt ook nog de doellijntechnologie gebruikt. 
Hier heeft eigenlijk niemand een probleem mee: wel of geen 
doelpunt, iedereen wil toch dat dit duidelijk is? Waarom roept de 
videoref dan zoveel weerstand op? Nou, noem redenen en allemaal 
zullen ze wel ergens valide zijn. Een paar in willekeurige volgorde: het 
duurt nu veel te lang. De videoref kan onbeperkt worden 
ingeschakeld en is dus niet, zoals bij hockey, gelimiteerd. En de 
autoriteit van een scheidsrechter staat onder druk, zeker als hij een 
paar keer in een wedstrijd wordt ‘overruled’. Nou, dan ben je al snel  
de kop van Jut. Verder zijn er natuurlijk ook nog eens de vlijmscherpe  
                                                        (Lees verder op pagina 21). 
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(Vervolg van pagina 19.) 
analyses en bikkelharde commentaren van de voetbalprogramma’s 
op de Duitse televisie. Want ja, al diverse keren is gebleken dat de 
videoref het bij het verkeerde einde had. Met zogeheten ‘super slow 
motion’ beelden wordt zo’n spelsituatie haarfijn gefileerd en dan 
blijkt toch dat het arbitrale trio inclusief de videoref ‘iets’ over het 
hoofd hebben gezien. Ook voetbalmanagers en trainers zijn er dan 
als de kippen bij om het hele systeem met de grond gelijk te maken. 
 
FIFA-scheidsrechter Dr. Brüch maakte het als videoref bij Borussia 
Dortmund – FC Köln wel erg bont. Op zich nam hij goed waar dat bij 
de 2-0 de Keulse doelman niet door een tegenstander, maar door 
een eigen speler werd gehinderd. De scheidsrechter had voor een 
overtreding gefloten en terecht dat Brüch hem op deze fout 
attendeerde. Echter, het was Brüch ontgaan dat de arbiter al had 
gefloten ruim VOORDAT de bal de doellijn was gepasseerd. Oftewel, 
het spel was al onderbroken en had dus moeten worden hervat met 
een scheidsrechtersbal. En het doelpunt had dus niet mogen worden 
toegekend. Een detail misschien en vergezocht, maar het geeft wel 
aan dat al vroeg in het seizoen de arbitrage onder vuur ligt. Het 
verleidde FC Köln er zelfs toe om bij de DFB te protesteren en 
overspelen te eisen. 
 
Is men in Duitsland te hard van stapel gelopen? Had men, net als in 
Nederland dat hierin een belangrijke en hooggewaardeerde 
voortrekkersrol vervult, niet eerst eens moeten experimenteren? Nu 
zijn de rapen gaar en kan men misschien wel weer helemaal van 
voren af aan beginnen. Een beetje fatsoenlijke voorlichting had 
misschien ook wel geholpen. Wat nu wel en wat niet mag, wie wat 
mag doen en wie niet, alsmede in welke volgorde,  is in de Bundesliga 
elke week maar weer gokken voor spelers, trainers en clubofficials. 
 
Jos Halmans 
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Ad van Meurs                     
                                                                          
 
Je wordt geboren  
Je hebt hebt lief                                                                                                                                                                                                           
Met een beetje geluk, een passie                                                                                                                          
Er komt iets uit je handen                                                                                                                                     
en hup, foetsie, weg ben je (*) 
 
Ad van Meurs is dood. Een aderlating voor de muziekscene in 
Eindhoven. Ad maakte geen muziek voor de hitparade. Singer-
songwriter met belangstelling voor folk, blues, americana  en 
country. Met zijn vrouw Ankie Keultjes vormde hij een muzikale 
eenheid. Ankie zowel voor als achter de geluidsknoppen, zingend en 
producerend. Ad was al enige tijd ernstig ziek, hij overleed op 10 
november, op 64-jarige leeftijd.   
 
Met zijn nu en dan swingende band The Watchman maakte Ad maar 
liefst dertien ceedees.  En met zijn folk-bluesband No Blues maakte 
hij er zes. Tevens bracht hij twee in onze moerstaal gezongen 
ceedees uit, waarvan één met de titel: ‘De weg is een vriend.’ In 2016 
verscheen van The Watchman het melancholische folk- en 
familiealbum Dorset Moon: een akoestisch ingetogen album zonder 
ritmesectie, maar met zoon Dylan op gitaar en de tweede stem van 
Ankie. Terug naar de basis, de weemoedige sfeer wellicht gedragen 
door zijn ziekte. Muziek als een warm bad voor een kille avond. 
 
Wellicht typerend voor de strekking van het album een zinsnede van 
Ad: ‘While I’m smiling through my younger years, I start to realize… I 
like  it, when life is small.’ Bent u benieuwd? Luister dan naar de 
videoclip op YouTube: Youngsters in love.  
 
Tijdens de winterstop heb ik op een zondagmiddag, wat anders een 
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arbitrale middag is, The Watchman zien optreden en er een stukske 
over geschreven voor dit blad, gepubliceerd in nummer 2 1996 (wie 
zoekt zal niet vinden). De Engelse teksten zijn van het album Peaceful 
Artillery uit 1994. Bij dezen het stukske: 
 
Fluitloze zondagmiddagtroost 
 
Een fluitloze zondag, de lucht is zwanger van donzen sneeuwvlokken. 
De neus snottert, de vingers beven als een alcoholist ingesloten door 
lege flessen jajem. Mijn lichaam hunkert naar de fluit. The 
Watchman, Eindhovenaar Ad van Meurs, treedt met zijn bandleden 
op in een kroeg aan het Wilhelminaplein in zijn woonplaats. Hij heeft 
mijn hart gestolen en in de decemberkoude koester ik me behaaglijk 
in zijn ‘little house of love.’  Met zijn levensgezellin, Ankie Keultjes, 
zingt hij bloedstollende duetten. Na afloop trek ik de stoute 
schoenen aan, overwin de schroom en vraag ootmoedig om een 
ceedeetje. “Mag  ik een handtekening voor mijn dochter?” “Hoe heet 
ze?” Trots laat ik Ilona lezen: “The Watchman zegt ‘hi’ tegen Fleur.’ 
Dikwijls loopt mijn begrip zevenmijlslaarzen achter bij de paar 
honderd gram hersenen.  
 
Thuis lees ik de teksten van Ad van Meurs en begrijp dan pas zijn 
fijnbesnaardheid: ‘Hi there, humans, sing this song. You’re still Young, 
but it won’t be very long.’ (Fleur was destijds twee jaar en inmiddels 
een vrouw van vierentwintig. Wilde Ad daarmee zeggen, ga zingend 
door het leven, Fleur, je jeugd duurt niet lang?)  
 
De as van mijn jongelingsjaren ligt in de kroegen aan het 
Wilhelminaplein.  Een trip terug in de tijd. Overdag knetteren in de 
letteren en ’s avonds op zoek naar troost in rokerige, alcoholische  
dampende kroegen. Dikwijls te zat om een vrouw te imponeren.  Een 
vrouw laat zich immers niet in vijf minuten versieren door een 
                                                             (Lees verder op pagina 24.) 
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impotente drinkebroer.  “To escape from laundry days”. 
 
Een generatie verder op de meetlat van de tijd herken ik in de kroeg 
enige oude stamgasten. De tijd vreet kerven in de aangezichten. 
Haren sterven als zure regenbosjes. De kalende alcoholist met 
vergeeld oogwit, wiens lever er ongetwijfeld als een verzadigde spons 
uitziet. De nooit volwassen geworden hippe vrouwtjesvogel in 
bloemetjesjurk, omgeven door een walm van patchoeli en knoflook.   
De als een goedmoedig paar ogende eenzaat, die nooit met iemand 
spreekt. JC Bloem: ‘Er is voor de eenzaamheid van  ’t hart/ Geen 
mensch, die uitkomst geeft.’ 
 
 

       
 
 
   Ad van Meurs (foto: Kees Manders). 
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Een zestiger, een EVV-supporter. Een schreeuwerige  
scheidsrechtershater.  Mijn hoogzwangere Hongaars raspaardje Ilona 
heeft hem nog eens op zijn nummer gezet, omdat hij mij, in een door 
mij geleide wedstrijd van Eindhoven, beschimpt heeft. Eindhoven lijkt 
wel een groot dorp. ‘There was warmth in the heart of the mystery. A 
million years  won’t change what I see.’ De gedreven kabbelende 
akoestische gitaarmuziek, de sonore stemmen en het goudgele vocht 
laten de gemoedssnaren trillen: 
Sorrow’s a mountain, tears are like a fountain                                                                                            
Drinking, walking, man to man talking                                                                                                             
Laugh to cry, laugh to live                                                                                                                                        
Laugh to die, laugh to give                                                                                                                                        
And I know that we’re married to the song 
 
De zondagmiddagmiddag met The Watchman (Hij waakt over ons) is 
ongezien verdwenen in de avond. De fluit in de broekzak heb ik geen 
moment gemist. De vaderplicht roept. We halen onze 
schoonheidsprinses van twee en een half bij de grootouders op. Thuis 
laat ik me verwarmen met het schitterende ‘Sun on Blanco’: 
Man what a day, not a bird sitting still                                                                                                                       
I’m gonna break the spell, break that curse                                                                                                                   
This guy ’s stepping back into universe                                                                                                                        
Break open, dissolve in blue                                                                                                                                    
The hell out of here and back home to you 
 
Onder het genot van een Hongaarse Cabernet Sauvignon gaan mijn 
gedachten terug naar de vreemde vogels van diverse pluimage in de 
kroeg:                                                                                             
If life’s a letter that ever arrives                                                                                                                                 
I see the world is filled with all them unadressed lives 
 
Jur Wijsman 
(*) Tekst van Ad van Meurs 
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Pieter ‘The Striker’ wint bowlingtoernooi 
 
(Van onze bowlingcorrespondent Lennart Geertsen) 
 
Vrijdagavond 17 oktober was het weer zover, het jaarlijkse 
bowlingtoernooi van COVS Eindhoven. En opnieuw bij ‘Megabowling 
Woensel’. Er werd op twee banen gestreden om de prestigieuze titel. 
Al snel werd duidelijk dat de strijd om de titel dit jaar niet spannend 
zou worden, Pieter gooide erg goed en liep snel uit. Maar eerlijk is 
eerlijk, met vijf strikes op rij mag dit ook en zo werd het een eclatante 
overwinning.  
 
De strijd om plek 2 en 3 was des te spannender: het was een nek-
aan-nekrace tussen Hans, Merlijn en Ron. Uiteindelijk werd Hans 
tweede;  Merlijn en Ron eindigden met evenveel punten als derde. 
Daarom moesten ze een play-off spelen om die felbegeerde derde 
plek en dit ging er fanatiek aan toe. Het was Merlijn die met een 
mooie strike aan het langste eind trok, gevolgd door een mooie 
overwinningssprong op de baan. 
 
Al met al was het een gezellige avond. Tot slot nog een bijzondere 
vermelding voor Anita Moonen, zij ging er met de eerste plaats bij de 
vrouwen vandoor. 
 
Uitslag dames: 
1. Anita Moonen 171 punten 
 
Uitslag heren: 
1. Pieter Elbersen 324 punten 
2. Hans Moonen 240 punten 
3. Merlijn Gerritsen 229 punten (w.n.p.o.) 
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De gelukkige winnaar: Pieter Elbersen (foto: Henk van Bekkum). 
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Eerherstel voor Hans van Breukelen? 
 
PSV-spelers uitten openlijk kritiek op hem, zelfs fans van de 
Eindhovense club lieten hem als een baksteen vallen en ‘de media’ 
deden eveneens een duit in het zakje. Eigenlijk kreeg Hans van 
Breukelen in april 1987 heel Nederland over zich heen. Door het 
veelbesproken polletje-incident in De Kuip. Hij pakte in de 90e minuut 
van het uitduel met Feyenoord de bal op nadat die door een 
zeldzaam oneffenheidje op de grasmat nauwelijks had gestuiterd. 
Scheidsrechter Bep Thomas zag er een overtreding in en uit de 
toegekende vrije trap maakte Keje Molenaar voor de thuisclub gelijk. 
De ‘Breuk’ was mentaal gebroken (al zou hij daarna sterker dan ooit 
zijn gram halen, maar da’s weer een heel ander verhaal). 
 
Ruim dertig jaar na dato pleit een professor, Rob Siekmann, met wat 
fantasie voor eerherstel. Hij spreekt in een interview met Sport 
Knowhow XL van een ‘schoolvoorbeeld van de puur technische 
toepassing van een regel, alleen naar de letter van de wet en niet 
naar de geest.’ De ex-hoogleraar internationaal en Europees 
Sportrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam vindt dat ‘regels 
en wetten nooit goed zijn als ze puur technisch worden toegepast.’ 
De inwoner van Oegstgeest weet uit eigen ervaring (hij voetbalde 
vijftig jaar in de regio Den Haag-Leiden) en de nodige studie dat er 
veel vragen zijn over uitleg en toepassing van de regels. 
 
Hij schreef er een meer dan kloek boek over: ‘de 
voetbalregels/heden, verleden en voorstellen tot verbetering’. Het is 
een vertaling van een lijvig werk van ….zevenhonderd pagina’s in het 
Engels, dat  eerder uit zijn vingers en brein voortkwam. Het 
voorwoord is van de hand van …Marco van Basten, die na zijn 
carrière als speler, trainer en bondscoach als ‘spelvernieuwer’ aan de 
slag is gegaan bij de wereldvoetbalbond, de FIFA. Siekmanns boek is 
dus ook om die reden geen niemendalletje te noemen. Eerder  
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verzorgde Jan Mulder, een andere voormalige topper, de inleiding 
van het Voetbalwoordenboek, dat Siekmann in 1978 uit liet brengen. 
 
“Het was allemaal veel ingewikkelder dan ik had gedacht, ook 
historisch”, zo zegt de zeventiger. Ook wetenschappelijk en zelfs 
juridisch zitten er haken en ogen aan de zeventien spelregels (en de 
vele aanvullingen). Siekmann haalt op de interessante sportsite een 
voorbeeld aan: “Neem de buitenspelregel. Aanvallers en verdedigers 
worden niet gelijk behandeld. Een verdediger kan buitenspel 
opheffen ook als hij zich buiten de directe spelsituatie bevindt. Maar 
omgekeerd staat een aanvaller, die niet deelneemt aan het spel, niet 
strafbaar buitenspel. Dan heb je het over ongelijke behandeling, dat 
zou juridisch niet mogen.” Even voor de duidelijkheid: hij is geen 
voorstander van het afschaffen van de buitenspelregel. Wel vraagt hij 
om een kritische(r) benadering van bij het bestraffen met geel en 
rood. 
 

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
2017 en 2018 (inclusief extra activiteiten in verband met viering 90-
jarig bestaan. Locatie: in de meeste gevallen De Stip) 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur.  
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals 1 
december, 2  februari, 2 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni, 7 september, 5 
oktober, 2  november en 7 december, 19.30 uur. 
 
Kerstbingo: 15 december, 20.00-23.00 uur. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2018. 
 
Zaalvoetbalkampioenschap COVS district Zuid I: 6 januari (*) 
 
Technisch weekend: 12, 13 en 14 januari , Guldenberg/Helvoirt. 
 
Spelregelavond eigen leden: 6 februari, 21.00 uur. 
 
Algemene Jaarvergadering: 19 maart, 20.00 uur. 
 
Paasbingo: 23 maart, 20.00 uur. 
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Districtsfinale spelregels: 13 april, 19.30 uur. 
 
Ovb reünie oud-voetballers: 26 mei, 16.00 uur. 
 
NK spelregels voor COVS-teams: 9 juni, Eindhoven. 
 
NK veldvoetbal voor COVS-teams: 16 juni, Eindhoven. 
 
Avond met een profvoetbalscheidsrechter: 8 oktober, 19.30 uur. 
 
Bowlingavond: 9 november, 20.00 uur. 
 
Feestavond annex afsluiting jubileumjaar: 20.00 uur. 
 
(*) COVS Eindhoven zal met een sterk team van de partij zijn. Non-
playing en non-present coach Jack de Kroon heeft voldoende 
aanmeldingen gekregen. De Kroon kan er zelf wegens vakantie helaas 
niet bij zijn, maar Lennart Geertsen is aanvoerder, dat komt dus 
goed! 
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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 
 
 
 

COVS Eindhoven



 65

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-
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Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)
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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
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