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       Bladblazers toch nuttig 
 
            Ik erger me niet snel aan iemand of iets, maar een hekel  
            heb ik wel aan bladblazers. Vooral ’s morgens vroeg (en 
            anders mijn zoon wel). Jaren geleden begon die ellende. 
            Mijn toenmalige buurvrouw was kennelijk te lui (ze is 
            verhuisd en mijn gezin zal ze sowieso amper herinneren,  
            dus ik mag dit zeggen) om een paar keer per jaar de bezem 
            te pakken. En daar begon die herrie, zoals je 
            tegenwoordig overal bladblazende gemeentewerkers ziet  
            en vooral hoort rondstruinen. 
 
            Maar voor één keer was ik er wel blij mee. Pas zag (en 
            hoorde) ik een vrijwilliger van een club waar ik moest 
            wedstrijd moest fluiten alle blaadjes van het veld blazen. 
            Niet geruisloos, oke, maar daarna waren alle lijnen 
            zichtbaar. Kortom, ook hier geldt: elk nadeel heb zijn 
            voordeel. Voor Arbitraal is het niet anders: het 
            samenstellen kostte tijd en papier, maar het bezorgt je  
            wel leesplezier. 
 
            De hoofdredactie 
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Van de voorzitter  
 
 
Leden, oud-leden, sponsors en 
anderen waren uitgenodigd voor de 
afsluiting van ons 90-jarig jubileum. 
Tientallen maakten er gebruik van 
om vrijdag 23 november af te reizen 
naar De Stip. Verderop in dit blad 
een verslag van deze avond. Op 
deze pagina’s, zoals gebruikelijk, de 
bijdrage van de voorzitter, maar 
dan in de vorm van fragmenten uit 
het welkomstwoord zoals hij dat op 
de feestavond uitsprak.  
 
“Iedereen van harte gefeliciteerd met het negentigjarig jubileum. Een 
mijlpaal om trots op te zijn! Op 8 juni 1928 dachten de grondleggers 
van onze vereniging dat het een goed idee was als de scheidsrechters 
in Eindhoven en omstreken zich zouden verenigen. Daar hebben ze 
geen ongelijk in gekregen. Negentig jaar later is COVS Eindhoven nog 
steeds de plaats waar jonge, oude én voormalige scheidsrechters uit 
de regio samenkomen.” 
 
“Een scheidsrechtersvereniging oprichten was en zeker niet 
vanzelfsprekend, zeker niet in die tijd. Slechts enkele andere plaatsen 
in het land kenden eind jaren twintig al een vereniging speciaal voor 
voetbalscheidsrechters, maar de COVS bestond toen nog niet. Het 
was een tijd waarin veel mensen wel iets anders aan hun hoofd 
hadden.“ 
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“In 1975 kwam het clubblad, toen nog ‘Orgaan van en voor de 
scheidsrechters’ geheten, voor het eerst uit. In samenwerking met 
COVS Valkenswaard. Inmiddels heet het al lang ‘Arbitraal’ (en staan 
we op eigen benen, red.). We zijn de adverteerders erg dankbaar, 
waaronder drukkerij Van Laarhoven. Al enkele jaren sponsort dit 
bedrijf de voor- en achterkant van het blad en mede dankzij een 
goede prijsafspraak kunnen we het clubblad in stand houden. Zo zien 
de voetbalclubs ‘Arbitraal’ nog steeds verschijnen en blijft onze naam 
bekend. Bij de reguliere uitgaven, maar ook met het 
jubileumnummer heeft Harry van Laarhoven ons gesteund.” 
 
“Op 20 oktober 1981 bogen de leden zich in zaal ‘Den Tiel’ in een 
buitengewone ledenvergadering over een plan voor een nieuw 
clubgebouw. Een jaar later werden de eerste schetsen gemaakt en 
nadat groen licht was gegeven, kon de bouw beginnen onder de 
bezielende leiding van Wil van den Boorn,  onze toenmalige 
voorzitter en huidig erelid.  We kunnen trots zijn op dit mooie 
gebouw, De Stip dus. Met dank ook aan het toenmalig bestuur.” 
 
“Veel mensen hebben er vervolgens de schouders onder gezet en 
nog steeds hebben we leden die onze club een warm hart toedragen. 
Eén man wil ik apart noemen, die voor mij als voorzitter speciaal is en 
dat is onze erevoorzitter Christ van de  Donk. Ik of iemand anders van 
de club hoeft maar iets te vragen over de vereniging en Christ heeft 
dit in zijn archief. Hij  is een echte COVS’er.” 
 
“Het negentigste bestaansjaar had diverse activiteiten en die werden 
over het algemeen goed bezocht. Zoals het technisch weekend. 
Bijzonder blij zijn we met de samenwerking met Guldenberg 
Hotel/Brasserie Verlangen in Helvoirt en voetbalvereniging RKDVC in 
Drunen. Alleen dank zij de schappelijke prijs die we aan Guldenberg 
betalen, kunnen we dit weekend organiseren. De activiteit draagt 
heel duidelijk bij aan ontwikkeling van de scheidsrechter. Directeur  
 



Taxatie nodig? 
Aankoopadvies nodig?

Bel Jeroen Quinten voor het speciale 
tarief voor scheidsrechters!

J.J.L.W. Quinten
06 - 47 24 20 99

info@jeroenquinten.nl
www.jeroenquinten.nl
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Jan Witmer, bedankt! Ook het beschikbaar stellen van de velden door 
RKDVC draagt bij aan dit succesvolle onderdeel van ons programma-
aanbod. NK spelregels en veldvoetbal: hierop kunnen wij met een 
tevreden gevoel op terugkijken en ze hebben de naamsbekendheid 
van COVS Eindhoven goed gedaan. En we kregen ook complimenten 
over de no-nonsenseorganisatie.” 
 
“Uiteraard zijn we blij met alle sponsoren die wij hebben, we zijn hen 
dankbaar voor hun bijdragen. Eén van hen wil ik ook apart noemen: 
Jeroen Quinten. Dan kan ik evenmin om Jan de Feijter heen. Al zestig 
jaar lid van onze vereniging ofwel tweederde van ons bestaan. 
Vanavond hebben we weer een jubilaris: Theo Kampschöer, 25 jaar 
lid van de COVS. Vanaf 1 oktober 1993 in Den Bosch en vanaf 1 
november 2010 bij ons.” 
 
“COVS Eindhoven is een tot op de dag van vandaag goed draaiende 
vereniging, met vanaf de oprichting  vele vrijwilligers die dat al die 
jaren mogelijk hebben gemaakt. Het is goed om daar in dit 
jubileumjaar bij stil te staan. Denk onder meer aan de 
seniorenbijeenkomsten, die ik een goede zaak vind. Ook wil ik mijn 
(aspirant-)bestuursleden bedanken voor hun inzet.” 
 
“Wat ik nog wel hoop is dat meer mensen zich bij ons aansluiten.  
Verder spreek ik de wens uit dat de vereniging nog vele jaren een 
bloeiende vereniging kan blijven, zodat scheidsrechters er altijd een 
warme thuishaven hebben, hun verhaal kwijt kunnen bij 
‘soortgenoten’, kunnen werken aan de eigen ontwikkeling en waar 
de belangen worden behartigd. Daarbij is een goede samenwerking 
met de zusterverenigingen en de landelijke COVS noodzakelijk. Het is 
fijn om te merken dat COVS Eindhoven hiervoor openstaat en daar 
graag een bijdrage aan levert. Op naar de honderd.”  
 
Johan Suurd 
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Bas van Rijen wint bowlingtoernooi 
 
Vrijdag 9 november was het weer zover, het jaarlijkse 
bowlingtoernooi van COVS Eindhoven! Elf mannen en één vrouw 
gingen met elkaar de strijd aan om deze felbegeerde prijs. Dit alles 
onder kritisch oog van jurylid Alex van den Boomen. 
 
Aan het begin leek onze penningmeester Henk van Bekkum met de 
eer te gaan strijken. Hij kreeg het al zelfs al hoog in z´n bol en begon 
al ´spatjes´ te krijgen. Maar… zoals een oud spreekwoord gaat: 
‘hoogmoed komt voor de val’. Henk ging naast z’n schoenen lopen en 
werd ingehaald door Bas van Rijen. Ons nieuwe bestuurslid blijkt dus 
een goede bowler te zijn, altijd goed om dit te weten. 
 
Tot slot nog een bijzondere vermelding voor Eric Oosterom. Hij 
eindigde derde, maar werd  gediskwalificeerd wegens matchfixing. 
Hierdoor schoof zijn vrouw Su door naar de derde plaats en werd zij 
tevens de vrouwelijke winnaar van de avond! 
 
Top 3: 
 
1. Bas van Rijen 287 
2. Henk van Bekkum 256 
3. Su i.p.v. Eric 240 
 
Wij willen bij deze allen deelnemers danken voor hun komst! 
Daarnaast: Alex, bedankt voor de goede organisatie! 
 
Onderschrift foto links: Alex van den Boomen overhandigt de 
hoofdprijs aan Bas van Rijen, maar iedereen, inclusief Su, lijkt wel blij. 
 
Tekst en foto: Lennart Geertsen 
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De wedstrijd waar ik was (42) 
 
Een dubbelprogramma vlaggen. Dat gebeurde nog wel eens. Op 
zondagmiddag vlaggen in de Top- of Hoofdklasse en vooruit, op 
maandagavond een wedstrijd in de Beloften Competitie. Deze keer 
viel het wat betreft de afstanden gelukkig mee: op zondagmiddag 
naar Gemert en op maandagavond naar FC Den Bosch. Het was ook 
wel eens anders. Mocht ik zondagmiddag naar Hollandia in Hoorn en 
maandagavond naar Roda JC in Kerkrade. Dan was ik in twee dagen 
ongeveer zeventien uur onderweg, waarvan acht uur in de auto en 
met een dikke 700 kilometer op de teller. En dat om twee keer 
anderhalf uur langs de lijn te hollen. Nee, niet als een jonge hinde, ik 
was al redelijk op leeftijd, maar het lukte allemaal nog aardig. Los 
daarvan, ik had er plezier in, het was een heel leuke hobby, je kwam 
nog eens ergens en in de beloftenteams liepen dikwijls best wel wat 
spelers uit het eerste elftal. Bijvoorbeeld spelers die van een blessure 
terugkwamen of die even waren gepasseerd. 
 
Die zondagmiddag was het ijs- en ijskoud. Desondanks stonden er bij 
de derby Gemert tegen Dijkse Boys een dikke vijftienhonderd man 
langs de lijn. Dik ingepakt, dat dan weer wel. Ikzelf stond in een shirt 
met korte mouwen. Het enige met korte mouwen dat ik had, maar ja, 
de arbiter van dienst besliste dat we in het blauw zouden gaan, dus ik 
kon niet anders. Ik had wel handschoenen aan en ik was eerste 
assistent. Bij elke wissel, gele kaart en bij alle doelpunten moest ik – 
ik geef het toe, nogal onhandig en omslachtig tegelijk – mijn 
handschoenen uitdoen, vervolgens noteren wat er te noteren viel om 
de handschoenen dan weer aan te trekken. Wat diep in de tweede 
helft een supporter ertoe verleidde om op enigszins cynische toon en 
zeker ook luidkeels te roepen: “Handschoentjes uit, handschoentjes 
weer aan”. Misschien dat de 0-2 achterstand (uiteindelijk ook de 
eindstand) hier debet aan was. Het leverde enig gelach op en ja, ik  
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geef het toe, een milde glimlach kon ik ook niet onderdrukken en de 
beste man had ergens ook wel gelijk. Voor de rest was het een 
spannende pot voetbal met een handvol gele kaarten en uiteindelijk 
ook nog een rode. Hoewel het op zich binnen de sportieve perken 
bleef. Dijkse Boys was die middag niet beter maar wel slimmer en 
Gemert deed simpelweg te weinig met het grote veldoverwicht dat 
de thuisclub bijna de hele wedstrijd had. 
 
De dag daarop, maandagmiddag, ging op het werk de telefoon. De 
KNVB aan de lijn. Of ik ’s avonds nog naar Jong FC Den Bosch kon. Uh, 
ja hoor, natuurlijk. Snel even naar mijn baas: “Alex, ik had een 
dringende vraag.” Nou, als ik daar op maandagmiddag mee aan 
kwam zetten, dan wist hij wel genoeg. “Waar moet je nou weer naar 
toe?” Nou, naar Den Bosch dus en omdat dit redelijk dichtbij was,  
hoefde ik niet de hele middag verlof op te nemen maar alleen de 
                                                            (Lees verder op pagina 11.) 
 
 

 
 



 10 

 
 
 
 
 

 
 



 11 

                                                                             
                                                                                  (Vervolg van pagina 9.) 
laatste twee uurtjes. Natuurlijk ging Alex, als altijd, ermee akkoord. 
Als het werk maar gedaan werd, ook als dat soms betekende dat ik 
dinsdagmorgen voor dag en dauw op kantoor moest zijn om snel 
even wat zaken van de dag ervoor af te handelen. Ik mocht me 
werkelijk gelukkig prijzen dat ik een zeer voetbalminnende manager 
had. Die trainer was van een voetballende tweeling.  
 
De wedstrijd in Den Bosch, gespeeld in het stadion zelf, was niet 
bijster interessant. Theo Bos (de vijf jaren geleden overleden oud-
Vitessespeler) was toen hoofdtrainer bij FC Den Bosch en ik had het 
idee dat wat op toen nog de natuurgrasmat werd vertoond, hem 
maar matig kon boeien. Ikzelf zwijmelde weer eens lekker weg langs 
de lijn. Daar moest ik toch eens beter op gaan letten, het overkwam 
me nog wel eens. Gelukkig ook deze keer zonder gevolgen, al had ik 
het idee dat de piepjonge arbiter van dienst het in zijn eentje ook wel 
af had gekund. Het zou me niks verbazen als de wedstrijd in 0-0 was 
geëindigd, ik zou het echt niet meer weten. Oh ja, het was tegen Jong  
Dordrecht, dat schiet me dan nog wel te binnen. 
 
De volgende dag bracht ik nog even verslag uit aan mijn baas. Die 
wilde altijd wel even weten wat ik had meegemaakt. Nou, deze keer 
niet veel. Om daar aan toe te voegen: “Daar had jij ook nog wel 
kunnen vlaggen.” Oei, ja. “Je moet vooral zo doorgaan, Halmans”, 
antwoordde hij met gespeelde verontwaardiging, wel wetende dat ik 
de volgende keer weer netjes door het stof zou gaan: “Alex, ik had 
een dringende vraag.” 

Jos Halmans                                        
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Sint Johan in gulle bui tijdens feestavond 
 
De r is in de maand en dus lagen er geen koekjes, cakes of gebakjes 
op de tafel. Maar wel kruidnoten. Mijn avond kon niet meer kapot. Ik 
had me onnodig zorgen gemaakt over de versnaperingen tijdens de 
feestelijke afsluiting van negentig jaar COVS. 
 
Er was weliswaar geen lopend, warm noch koud buffet, maar de 
hapjes die tijdens de amicaal verlopen bijeenkomst werden 
geserveerd, gingen erin als koek. En ik had mijn portemonnee in de 
auto kunnen laten liggen, want alle drankjes (van thee tot een 
whiskey-cola) waren gratis. Zou er een causaal verband zijn met de 
afwezigheid (wegens vakantie) van onze penningmeester? Als de kat 
van huis is…? Natuurlijk niet, maar dat bij het inschenken van mijn 
mix zo moest worden geknoeid, dat was nu een beetje overdreven. 
Zo werd het toch een spetterende avond. Gelukkig sneuvelden er 
ditmaal, in tegenstelling tot de nieuwjaarsreceptie, geen glazen 
champagne, al viel het me wel op dat een enkeling achter de bar wel 
erg veel moeite had om een fles wijn te openen (grapje). 
 
Even terugkomende op mijn beurs: maar goed dat ik die bijtijds uit de 
auto had gehaald, want de politie was deze vrijdagavond met wel erg 
veel mensen op de been en had die zomaar in mijn auto kunnen 
vinden. Die ik vlakbij De Stip had geparkeerd, want de parkeergarage 
onder het Fontys-gebouw was voller dan vol. Zouden er daarom 
agenten te voet, paard en in de auto zich in de buurt van ons clubhuis 
hebben opgesteld? Werd  ‘negentig jaar COVS’ beschouwd als een 
risicowedstrijd? Zouden er problemen worden verwacht rondom een 
feest voor scheidsrechters, die toch vooral op aarde zijn om de lieve 
vrede te bewaren? Nee hoor, tegelijkertijd werd aan de overkant van 
de weg FC Eindhoven – Helmond Sport gespeeld. Een clublid dat  
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eerst dat Brabantse onderonsje wilde bijwonen, had dat net zo goed 
kunnen laten schieten. 
 
Warm werd je er niet van en dat kregen de feestvierders het wel van 
de mooie woorden, die Johan Suurd tijdens zijn welkomstpraatje 
uitsprak. Dankbare woorden aan zijn voorgangers, aan voormalige en 
huidige vrijwilligers en aan trouwe leden als Jan de Feijer, die tegen 
zijn gewoonte in niet aanwezig was, en Theo Kampschöer, die wel 
van de partij was en dat kwam goed uit, omdat Suurd hem wilde 
belonen voor 25 jaar lidmaatschap. Het duurde wel even voordat het 
speldje kon worden bevestigd, maar het is onze nieuwste jubilaris 
van harte gegund. Het is niet voor niets dat onze voorzitter (nog even 
althans) hem een ‘warm mens’ noemde. Theo had er kennelijk op 
gerekend, want plots haalde hij uit de binnenzak van zijn jas een 
briefje tevoorschijn op basis waarvan hij tijdens zijn bedankje de 
aanwezigen toesprak. Och ja, het is er het seizoen voor. Denk aan het 
briefje van Dwight Lodeweges tijdens Duitsland – Nederland en de 
verlanglijstjes voor Sinterklaas. 
 
Johan leek zelf ook een beetje op de Goedheiligman. Niet alleen 
deelde hij complimenten uit, hij beloonde dus Theo en had 
bovendien een verrassing in petto voor alle vrijwilligers van de club 
die zich het afgelopen jaar ieder op hun eigen wijze hadden 
ingespannen voor het jubileum. Bas was als de (symbolische) Zwarte 
Piet de man die Sint Johan bijstond. Na deze douceurtjes was er alle 
ruimte voor de aanwezige (oud-)scheidsrechters en hun partners om 
met elkaar van gedachten te wisselen. En waarvoor praatten zij zoal? 
Koetjes, kalfjes, uiteraard Zwarte Piet, de komende wedstrijden, 
wedstrijden uit het recente verleden of, voor een aantal, uit hun rijke 
arbitrale leven. Kortom, stof te over en zo bleef het nog lang gezellig. 
Ook toen later op de avond Johan weer het woord nam om de 
antwoorden door te nemen op de vragen die de feestvierders  
                                                                   (Lees verder op pagina 17.) 
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Foto’s feestavond van Christ van de Donk en Hans Janssen. 
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  INBOUW – REPARATIE  
  LPG – APPARATUUR 

  Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
  Ruysdaellaan 35,  
  5613 DX Eindhoven 

  Tel. 040 – 24 38 226 
  Email: info@reprofairautogas.com 

  ‘s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         
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                                                                             (Vervolg van pagina 13.) 
konden invullen over (met name) COVS Eindhoven. (*) 
 
Wat is tegenwoordig een clubavond zonder quiz? Ik verheug me nu 
reeds op het technisch weekend, waar al op de eerste avond gequizd 
zal worden. Maar uiteraard ook vanwege de trainingen. En de 
drankjes en hapjes, al zal ik ze dan met alle plezier zelf betalen (en 
anders laat ik me wel door Lennart verrassen). 

                                                                        
Hans Janssen 
 

(*) Vragen quiz COVS Eindhoven 90 
 
1. Aan de hoeveelste jaargang is De Scheidsrechter bezig? 
2. De hoeveelste jaargang beleeft ons eigen clubblad sinds de 
allereerste uitgave? 
3. De hoeveelste voorzitter is Johan Suurd sinds oprichting van onze 
afdeling? 
4. Hoeveel jaar is Henk van Bekkum bestuurslid van COVS Eindhoven? 
5. Hoeveel mensen waren op 26 mei aanwezig tijdens de 
jubileumsreünie? 
6. Hoeveel teams namen deel aan de pubquiz? 
7. Wek bedrag ontving COVS Eindhoven van de Rabobank Club 
Campagne 2018 (u mag er 10 euro naast zitten)? 
8. Hoeveel jaar bestaat De Stip, ons clubhuis? 
9. Welk team won het NK spelregels 2018? 
10. Welk team schreef het NK veldvoetbal 2018 op zijn naam? 
De antwoorden staan elders in dit blad.  
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Zoals de ouden floten… (9, Nicolae Rainea) 
 
Het is al weer veertig jaar geleden. 9 mei 1978 om precies te zijn. Het 
met 29.000 toeschouwers mudvolle PSV-stadion gaat er eens goed 
voor zitten en toen nog voor een deel ook goed voor staan. PSV kan 
die avond historie schrijven door voor het eerst een Europese beker 
te winnen. Namelijk de UEFA-cup. Dan moet er wel worden 
gewonnen van het Franse SC Bastia, dat voormalig Ajacied Johnny 
Rep in de gelederen heeft. De uitwedstrijd ontaardde in de 
stromende regen op een eigenlijk onbespeelbaar veld in een waar 
moddergevecht en eindigde in 0-0. In die jaren bestond de finale om 
de UEFA-cup nog uit een heen- en terugwedstrijd. 
 
Het duel in Eindhoven staat onder leiding van de Roemeense 
scheidsrechter Nicolae Rainea, die  toen tot de absolute wereldtop  
 

 
 
Rainea (rechts) bekijkt een duel tussen Willy van de Kerkhof en Rep. 
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behoorde. PSV laat er die avond geen gras over groeien en na iets  
meer dan een uur is de wedstrijd door doelpunten van Willy van de  
Kerkhof, Gerrie Deijkers en Willy van der Kuijlen al beslist. PSV wint 
afgetekend met 3-0 en daarmee is ook de UEFA-cup binnengehaald. 
 
Nicolae Rainea werd geboren in Bräili op 19 november 1933. In 1964 
tot 1984 leidde hij wedstrijden in de Roemeense hoogste klasse (Liga 
I). Van 1967 tot 1984 stond hij op de FIFA-lijst. Hierna zou hij tot 2002 
deel uitmaken van de FIFA-scheidsrechterscommissie. 
 
Rainea was als arbiter actief op maar liefst drie WK-eindronden 
(1974, 1978 en 1982) en bij het EK voetbal in 1980 in Italië. Hij floot 
ook vier grote Europese cupfinales. In 1983 leidde hij de finale om de 
Europacup I tussen Hamburger SV en Juventus (1-0). In het stadion 
van Athene pakte HSV toen de Europese hoofdprijs. Voorts had hij in 
1977 en 1978 de leiding bij de beslissende wedstrijd in het toernooi 
om de UEFA-cup. In 1980 mocht hij in Rome de EK-finale tussen  
West-Duitsland en België (2-1) leiden, drie jaar later zwaaide hij dus 
af met de eindstrijd van de Europacup I. 
 
De carrière van Rainea kende niet alleen maar hoogtepunten. Tijdens 
het WK van 1982 verspeelde hij volgens insiders de kans om de finale 
fluiten. In de wedstrijd Italië – Argentinië namelijk, verzuimde hij het 
Italiaanse ‘scheermes’ Claudio Gentile van het veld te sturen door 
diens doldwaze overtredingen op de dure benen van Diego 
Maradona op een gele kaart na verder onbestraft te laten. 
Vervolgens ging hij als grensrechter bij de wedstrijd Frankrijk – 
Noord-Ierland in de fout door ten onrechte de Noord-Ier Martin 
O’Neill voor buitenspel af te vlaggen die dacht de 0-1 te hebben 
gescoord.   
 
Rainea had vanwege zijn loopvermogen als bijnaam ‘The Locomotive  
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of the Carpathians’. Gedurende zijn carrière leidde hij in totaal 115 
internationale wedstrijden. Het voormalige Stadionul Dunărea in zijn 
woonplaats Galati is naar hem vernoemd: Stadionul Nicolae Rainea. 
Hij was in eigen land een gerespecteerde persoonlijkheid die 
vanwege zijn verdiensten voor de sport door twee Roemeense 
presidenten werd gedecoreerd. Rainea is ook politiek actief geweest: 
in Galati maakte hij deel uit van vier gemeenteraden. Hij werd er 
benoemd tot ereburger van die stad. 
 
In 2011 vierde hij zijn 50-jarig huwelijksfeest. Rainea kreeg met zijn 
vrouw twee kinderen. Die zoon en dochter wonen beiden in Zweden. 
Met zijn gezondheid ging het geleidelijk bergaf. Hij bleek diabetes te 
hebben en moest in 2014 twee tenen laten amputeren. In de winter 
van 2015 werd Rainea verkouden en hij besteedde er eigenlijk niet 
veel aandacht aan. Totdat de ziekte verergerde, hij bleek een 
longoedeem te hebben. Op 28 maart 2015 werd hij voor behandeling 
daarvan in een ziekenhuis opgenomen. Daar werd hij getroffen door 
een hartstilstand. Nicolae Rainea overleed in Galati op 1 april 2015. 
Hij werd 81 jaar. 
 
Jos Halmans 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.covs.nl/
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Ik lach me lens – doe ook mee! 

                                                        

 
 
“Bij ons is de scheidsrechter heilig”. En: “U bent de chef.” Ja, als 
arbiter sta je best in aanzien, althans, dat zou je denken. Maar de 
daad bij het woord voegen is vaak lastig. In het veld, door assistent-
scheidsrechters, maar ook daarbuiten. Bij de ontvangst of 
bijvoorbeeld wat de kleedkamer aangaat. Er zijn clubs waar je een 
zee aan ruimte hebt, andere schepen je op met een lokaal van drie bij 
drie meter dat je ook nog met twee andere collega’s moet delen. 
Onlangs maakte een vereniging het wel erg bont door het heiligdom 
van de scheidsrechter vrijwel geheel vol te zetten met biervaten (zie 
foto). Ben je ook iets bijzonders tegen gekomen? Mail de redactie: 
j.janssen59@chello.nl. 
 

mailto:j.janssen59@chello.nl
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Rain, rain, Wash away make-up of the day 
Fill up the space, Between silence, you and me 
Rain rain,Can you here? I’m calling you again 
Bless me gently now, Shimmering my name 
                                                                                

Plezier 
 
Half oktober en de natuur is van streek. Dagjesmensen zitten half 
bloot aan het strand. Zijn wij schuldig aan het opwarmen van de 
aarde?  Ik heb in ieder geval geen filter aan mijn uitlaatmond zitten.  
 
De scheidsen hebben dit seizoen inmiddels een aantal wedstrijden 
gefloten. Hopelijk met veel plezier. Plezier is de voedingsbodem om 
het fluiten vol te houden. Het regende pijpenstelen in Demen, een 
gehucht vlakbij Ravenstein. Weer, wind of regen, de scheids kan er 
wel tegen. Jazeker, ik herinner me nog, dat het hagelstenen regende 
in de ‘Kets’. En dat de spelers onder de tribune een veilig heenkomen 
zochten en ik als enige nog met de fluit in de mond op het veld stond. 
Eigenlijk had ik de spelers een gele kaart moeten geven vanwege het 
zonder toestemming van de scheids het speelveld verlaten. Had ik 
geluk, dat ik geen rapporteut op mijn dak had uit de school van de 
Preciezen. Wat een opluchting, dat ik mezelf bevrijd heb van het slag 
rapporteurs die zich druk maken dat ik de wedstrijd 
vijf minuten te laat laat beginnen. Of dat ik bij de 
aftrap verkeerd opgesteld sta (nota bene van een 
commissielid). Of dat ik de diagonaal niet ver genoeg 
doortrek. Dergelijke rapporteurstoeters begrijpen 
niet, dat je in navolging van het evangelie van JC 
beter een stapje opzij kunt doen  
met een goede waarneming loodrecht op de situatie 
dan dat je als een dolle in de diagonaal sprint. 
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In Demen veroorzaakte Pluvius mij een nat pak. Mijn pluviaal 
kostuum voorkwam geen natte broek. Plezier in het fluiten komt niet  
alleen door het hedonistische tijdens de wedstrijd. Het hedonisme 
viert ook hoogtij na de wedstrijd. Zoekt u dit woord maar eens op, 
tenslotte mag u lezer ook weleens  iets doen, terwijl ik urenlang op 
mijn stukskes ploeter. Hoewel dit stukske voor mijn doen vlot gaat. Ik 
werk hier pas ruim een kleine twee uur aan. En dat allemaal 
onbezoldigd. Zelfs een reactie is mij zelden gegund. Ja, van de door 
mij gewaardeerde collega Jos Halmans. Ik ben jaloers op Jos zijn 
geheugensprongen en zijn leesbare columns van de wedstrijden, 
waar hij is geweest en met het schrijven weer bij de wedstrijd  is. 
Bijzonder hoe onze Jos al of niet overleden (betaalde) collega’s voor 
het voetlicht brengt. In die zin hebben zij niet voor niets gefloten.  
 
In Demen kwam de hedonist, nadat ik mijn Fox 40 in de tas had 
opgeborgen, tevoorschijn. Na de warme douche zat ik op de 
bootlaktafel, die een ontwerp kan zijn geweest van zakenman Piet 
Hein Eek, van de designkantine in Demen. Ik merkte tegen de jonge 
wedstrijdleider en tevens fanatieke NEC supporter op: “Zitten de 
vrouwen hier altijd apart van de mannen?” Hij haakte er niet op in, 
dat er sprake is van een apartheidsregime. “Wat vind je ervan 
scheids?” “Nou van achteren ziet het er goed gevormd uit, het 
evenaart de wedstrijdbal.” “Ha, ha scheids, dan heb je ze nog niet van 
voren gezien.“ Die met die strakke nepleren broek hoort eigenlijk op 
deze gladde boottafel te zitten. Ze heeft wel een koddig wipneusje.” 
“Scheids, maak je geen illusie, daar valt geen wip mee te beginnen.” 
Plezier om het nafluiten. Vervolgens deelde ik hem mee, dat we met 
FC Eindhoven de drie punten komen ophalen. “Scheids, dat zal niet 
gebeuren met dat veredelde amateurclubje van je.”  
 
Enige weken later nodigde een collega van de nacht me uit naar De  
Goffert te gaan. “We gaan NEC nekken.“ “Pardon, een nek zit hier”, 
waarna hij op zijn hals wees. In ieder geval was er weinig sprake van  
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Nijmeegse Eenheids Combinaties. Ik moest gniffelen om de 
opmerking, dat zij de slechtste wedstrijd van het seizoen speelden.  
Bij de 0-1 van Veldhovenaar Branco van den Boomen, onze Boom, 
kon ik me nog net op tijd inhouden om niet al juichend fluimen en 
bier over mij heen te krijgen.  
 
Het leven van een supporter gaat niet over rozen. In Kerkrade was er 
allesbehalve een rozenpad voor de FC-Eindhovensupporters 
geplaveid. Na de detectiedraaideur begon een kerkrat aan me te 
snuffelen. Hij keek nog net niet in mijn rioolstelsel. Vervolgens liepen 
we door een half ondergrondse betonnen gangenstelsel om via een 
zware betonnen schuifdeur opgesloten te worden in ons uitvak. Wat 
moeten varkens wel niet ervaren, vlak voordat ze geslacht worden. 
Vanavond maar geen stukje worst eten. Dan doe ik nog iets goeds. 
Voordat we het puntje mee naar huis mochten nemen, moesten we 
een kwartier wachten, voordat de zware deur op afstand geopend 
werd. In Zuid-Limburg zijn ze goed op een eventuele  oorlog met 
Hertog Jan van Brabant voorbereid.  
 
De Week van de Scheidsrechter hebben we inmiddels ook achter de 
rug. Onze goed betaalde collega’s Danny Makkelie en Bas Nijhuis 
mochten als ware propagandisten onze hobby in een positief daglicht 
stellen. Ik mocht naar de koploper Avesteyn tegen Nulandia met nul 
punten, terwijl ze kampioensaspiraties hebben. Na de terechte 
veldverwijdering vanwege het vasthouden van een tegenstander in 
scoringspositie haalde Nulandia alles uit de kast om mij het fluitleven 
zuur te maken. Nulandia kreeg sportief lik op stuk. En op de laatste 
zondag van de Week van de Scheidsrechter kon de trainer het niet 
laten op te merken, dat ik de slechtste scheidsrechter was van het 
seizoen. Ach, een riedel, die ik vaker gehoord heb. Ik liet de gifbeker 
aan me voorbijgaan en nam ’s avonds een slok uit de gul geschonken 
fles rode wijn van Avesteyn. Hartelijkheid, die het scheidsrechters 
hart goed doet. Avesteyn gaf ook aan collega’s een fles wijn, die de  
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lagere elftallen hadden geleid.  
 
Wat is het toch fijn om scheidsrechter te mogen zijn.  
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Wojtek Szadkowski van de Poolse band Satellite van 
de cd A Street Between Sunrise And Sunset uit 2003. Een levensstraat, 
waarin de regen  de ziel loutert en zegent. 
                    

 
Antwoorden quiz 90 jaar COVS Eindhoven 
 

1. 86; 2. 43; 3. 16; 4. 28; 5. 60; 

     6. 7; 7. 247,69 euro; 8. 33; 9. Rotterdam; 10. Venlo/Helmond. 

 

*************************************************** 

Uit het leven gegrepen: 
 
Uit Pessimisme kun je leren!, een bundel met gedichten van Lévi 
Weemoedt: 
 
Chateau Weemoedt 1948 
 
Het leven had zó een fris boeket 
maar ik proefde al na het eerste glas 
dat aan mijn lippen was gezet 
o, dat de afdronk treurig was! 
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     Specialist op het gebied van: 
  

                   - Pensioenregeling 
                   - AOW-leeftijd 
                   - Lijfrente  

                       - Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

          
Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of 

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

mailto:w.daverveld@pensioen-plus.nl
http://www.pensioen-plus.nl/
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  ACTIVITEITENAGENDA  
 
   Training: elke dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur. 
   Kerstbingo, De Stip: 14 december, 20.00 uur.  
   Zaalvoetbaltoernooi district Zuid I, Reusel: 5 januari, 9.00 uur. 
   Nieuwjaarsreceptie 2018, De Stip, 8 januari, meer info volgt nog   
   via dit blad of via onze site. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-Eindhoven e.o. 
 
 
Bankrekening    NL36 INGB 0001 1373 76 
    t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel   nummer V 236533 te Eindhoven 
   
Clubhuis 'De Stip'     Genneper Parken, Bram Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932 of 040 - 2422887 
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 - 22227883  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid   Alex van den Boomen  06 - 22991443  
 
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Johan Suurd (BA) en Anton Bogers                
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
    Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/site   Hans Janssen, Sjaak Verheijen, Jeroen Quinten 
                                           Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 
   Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks               040- 2417637 
 
 

http://www.covseindhoven.nl/


ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
�DE STIP� 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

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

Accommodatie COVS 
�DE STIP� 

Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 � 202 69 32 of 040 - 242 28 87

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!
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