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42e JAARGANG, NUMMER 1 – 2017 
 

    
      
    

             Hallo, daar zijn we weer! 
 
 
 
              Je hebt er ongetwijfeld wekenlang naar uitgekeken en 
              hier is-ie dan toch. Het nieuwste nummer van   
              Arbitraal, het eerste in het 89e bestaansjaar van onze 
              vereniging. Met diverse terugblikken, veel foto’s en 
              uiteraard de vaste rubrieken (Lennart dubbel dank). 
 
              En dan zijn we jou/u nog de uitslag verschuldigd van 
              de kerstpuzzel: ‘steek iemand een hart onder de riem’.  
              De puzzel moet enorm moeilijk zijn geweest, want we 
              hebben niet één oplossing ontvangen. De prijzen die 
              hiervoor beschikbaar waren, verdelen we over de 
              redactie (grapje, natuurlijk niet, Henk). 
 
              In dit nummer geen puzzel of andere hoofdpijn        
              veroorzakende bijdragen: het moet als altijd te 
              behappen zijn.  
 
              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  
 
Enkele tientallen leden waren er op 
de tweede trainingsavond van dit 
jaar live bij; anderen hebben de 
nieuwjaarstoespraak van Johan 
Suurd misschien al op onze site 
gelezen. Voor degenen die de 
openingszet van onze voorzitter 
toch hebben gemist, hierbij de 
krenten uit zijn pap. 
 
‘Trots is het juiste woord als ik denk 
aan de inzet van onze vrijwilligers. 
Jullie zijn het hart van de 
vereniging!  Ook de sponsoren wil ik bedanken voor hun financiële 
bijdragen. Zonder hen kunnen wij onze wensen niet altijd realiseren. 
 
Een nieuwe naam krijgt heel langzaam voeten aan de grond: de 
videoreferee. Gelukkig, zeg ik dan maar, voor het betaald voetbal! En wij 
als amateurs dan? Wij moeten het zonder doen, dus het zal voor de 
amateurscheidsrechters steeds moeilijker worden, denk ik. Want wij 
hebben geen tv-beelden. Spelers en anderen kunnen dus blijven roepen: 
‘Hé scheids, loop eens mee of zet je bril eens op. Of: blinde zie je dat 
niet.’ Hoe kun je nu de grote groep scheidsrechters uitrusten met bagage 
zodat ook zij over meer hulpmiddelen kan beschikken? KNVB:  geef alle 
scheidsrechters piepvlaggen of de mogelijkheid ze met een kleine 
betaling te  kopen. MAAR DOE IETS! Wellicht in samenwerking met de 
COVS. 
 
(…)blijkbaar lukt het de KNVB en ook ons (COVS) niet de media te  
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betrekken bij de vele positieve kanten van het voetbal. Denk aan de  
effecten van het spelregelbewijs voor B-junioren, de strenge 
tuchtrechtspraak, tijdstraffen in de B-categorie en sport & gedrag-
trainingen voor spelers die over de schreef zijn gegaan. Ja, ik denk dat 
het amateurvoetbal er wel veel sportiever door is geworden. Je hoort er 
alleen zelden iets van. De pers ziet niet altijd de waarheid. 
 
Dat we op gebied van respect nog veel moeten doen, moge duidelijk zijn. 
Nog steeds worden scheidsrechters gemolesteerd, vooral 
verenigingsscheidsrechters. Actie blijft geboden. We moeten van ons 
blijven laten horen. Respect is ook in 2017 een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal: clubs, spelers, KNVB en zeker ook de scheidsrechters. 
Gelukkig hebben er het afgelopen jaar geen ernstige zaken voorgedaan 
binnen onze vereniging. 
 
De COVS-verenigingen zouden veel meer met elkaar moeten gaan 
samenwerken, vertelde Henk vorig jaar namens mij (ik was afwezig 
wegens ijzel). Gelukkig zijn wij op dit moment met vijf COVS-verenigingen 
in gesprek. Je kunt samen veel meer iets betekenen dan ieder voor zich. 
Ik ben van mening dat ieder hierbij zijn eigen identiteit kan  
behouden. Ook de discussie over de toekomst van de COVS speelt nog 
steeds. Laten wij hopen dat COVS Nederland dit jaar iets laat zien nu de 
districten weg zijn.  Ik, als voorzitter van deze groep, realiseer mij dat als 
deze ontwikkeling zo doorgaat er nog veel meer COVS-groepen zullen 
afhaken. Er is duidelijk onvrede in het land. 
 
Wat gaat het jaar 2017 voor ons verder brengen? Wij zullen trachten het 
beleid van de afgelopen jaren te continueren. Maar wij zullen ook kijken 
naar de ontwikkelingen in scheidsrechtersland en daar zo nodig op in 
springen. De nieuwe spelvormen bijvoorbeeld. Hoe gaat het worden en 
kunnen en mogen wij daarin meedenken en -praten wat betreft  
                                                                 Lees verder op pagina 5. 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 
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Onze rapporten worden door elke bank 
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arbitrage? Bijvoorbeeld hoe gaan de verenigingen scheidsrechters 
opleiden? Want er zullen er meer moeten zijn dan nu. COVS Nederland 
zal hier alert op moeten zijn en initiatief moeten nemen. Prima dat er 
avonden of dagen georganiseerd worden voor scheidsrechters, coaches 
en rapporteurs, maar denk er wel om dat het vrijwilligers zijn en dat het 
een hobby is. Professionaliseren is uitstekend, maar kom deze 
vrijwilligers tegemoet en geef ze minimaal reiskosten! En KNVB stel je 
niet te zakelijk op. 
 
Tot slot: het bestuur wenst iedereen een heel goed, gezond, respectvol 
en sportief 2017! 
 
Johan Suurd 
 

 
 
************************************ 
Hulp van de COVS? Ja maar natuurlijk! 
 
De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven wil leden die hieraan 
behoefte hebben een steuntje in de rug in te geven door coaching en 
begeleiding. We willen hiermee bereiken dat het beter gaat met de 
scheidsrechter in zijn eigen ontwikkeling, waardoor de arbitrage beter 
kan worden uitgevoerd. Ervaar jij op dit gebied problemen, of wil je je 
graag verder ontwikkelen, dan kun je aankloppen bij deze commissie.  
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Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid 1 
 
Op zaterdag 7 januari was het zover, het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi 
van  Zuid 1 stond weer op het programma.  Ondanks de barre 
weersomstandigheden waren alle teams gekomen en kon het toernooi 
van start gaan. ‘Ons’ team, dat van coach Jack de Kroon, mocht in de 
sporthal van de TU/e in Eindhoven een gooi doen naar de prijzen. 
 
Na de opening door voorzitter Johan Suurd kon de eerste wedstrijd 
worden gespeeld. Het begin van team Eindhoven was veelbelovend: 
Zeeuws-Vlaanderen 2 werd met 5-0 verslagen! Hierna stond de derby 
tegen COVS Valkenswaard voor de deur; een wedstrijd, die altijd 
gewonnen moet worden. Het begin was duidelijk voor Valkenswaard en 
het was wachten op een doelpunt. Valkenswaard bleef de kansen echter  
missen en dan treedt een oude voetbalwet in werking: de treffer viel aan 
de andere kant. Tegen de verhouding in werd het 1-0 voor Eindhoven 
door een goed doelpunt van John. Daarna schakelde Valkenswaard een 
tandje bij en stond het snel met 2-1 voor. 
 
Vervolgens was sprake van een heus doelpuntenfestijn, waarbij het alle 
kanten op kon. Het spel golfde op en neer. Door twee snelle doelpunten 
kwamen we op een 3-2 voorsprong, maar snel maakte Valkenswaard de 
3-3. Vlak voor tijd maakte Eindhoven de 4-3 na een mooi doelpunt uit de 
combinatie. De buit leek binnen en er was nog maar één minuut te 
spelen. Helaas was de verdediging even niet alert bij een vrije trap, 
waarna de meegekomen keeper van Valkenswaard de 4-4 maakte. Na 
het eindsignaal waren de spelers even teleurgesteld, maar over de 
gehele wedstrijd gezien was het een terechte uitslag. Enkele minuten 
later werd er tegen Den Bosch aangetreden. Ook deze wedstrijd werd 
met 5-0 gewonnen. Met zeven punten uit drie duels kon ‘Team De Kroon’ 
met opgeheven hoofd de middagpauze in. 
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Na de ‘break’ wachtte ons Zeeuws-Vlaanderen 1, een ploeg met goede  
spitsen. Dezen werden vastgezet en er werd als collectief een sterke 
wedstrijd op de mat gelegd. Halverwege stonden we op 2-0 door 
doelpunten van Colin en Brian. De organisatie bleef goed staan en er 
waren kansen op meer, maar deze waren niet besteed aan de nummer 
10 van Eindhoven. Vlak voor tijd werd het nog 2-1; de zege werd echter 
over de streep getrokken.  
 
 

 
 
 
Achterste rij: Johan Suurd (non-playing voorzitter), Brian Schepers, Colin 
van Laarhoven, Kylian Walthuis, Mike van de Donk en Jack de Kroon 
(coach). Voorste rij: Jorg Spoelstra, Lennart Geertsen, Ekrem Senal en 
John Hendriks. Niet op de foto: Séan Govers. 
 

                                                          Lees verder op pagina 9. 
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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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Vervolgens moest worden aangetreden tegen koploper Tilburg: een sterk 
team met enkele goede spelers. Er ontspon zich een fanatieke, sportieve 
wedstrijd. Tilburg werd steeds sterker, maar lang bleef de 1-1 
tussenstand op het scorebord staan. Dit was te danken aan Ekrem, die de 
sterren van de hemel keepte. Vlak voor tijd viel toch de verdiende 2-1 
van Tilburg, wat tevens ook de eindstand bleek. Helaas, maar Tilburg was 
ook sterker en er werd dus verdiend verloren. 
 
Tot slot wachtte de ontmoeting met Breda. Er was één punt nodig voor 
de derde plaats, terwijl Breda een overwinning nodig had voor de  
toernooizege. Binnen vijf minuten stond Breda met 2-0 voor en gingen de 
koppen hangen bij Eindhoven. Uit een counter viel plots de 2-1 en het 
geloof keerde terug bij Eindhoven. Toen even later de 2-2 viel door een 
schitterende knal van Colin, was alles weer mogelijk. Er ontstond een 
spannend slot waarin van alles nog mogelijk was. Uiteindelijk werd er 
niet meer gescoord en bleef het bij 2-2.  
 
Eindhoven werd derde op het ‘eigen’ toernooi, een prestatie waar de 
mannen van coach Jack de Kroon trots op mogen zijn. Mede hierdoor en 
de goede organisatie kan er gesproken worden van een geslaagd 
toernooi. 
 
De eindstand van het toernooi: 
 
1. Tilburg 
2. Breda 
3. Eindhoven 
4. Valkenswaard 
5. Z-Vlaanderen 1 
6. Z-Vlaanderen 2 
7. Den Bosch 
 
Lennart Geertsen 

COVS Eindhoven
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T. 040 – 28 02 444 
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Technisch weekend Guldenberg weer oke 
 
Passie. Daar gaat het om bij een hobby, maar ook bij het beoefenen van 
een professie. Dat bleek vorige maand eens te meer tijdens de alweer 
vierde editie van ons technisch weekend. Wij scheidsrechters moeten het 
van het plezier hebben: rijk worden we niet van de wedstrijden die we 
fluiten. Hoogstens aan frustratie, althans bij sommige refs.  
 
Of Paul Post en Rik Elfrink wel dik betaald worden voor hun werk, weet ik 
niet. Wat wel duidelijk werd: ook de twee PSV-watchers, van 
respectievelijk Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad, worden 
gedreven door hun enthousiasme. En hun jacht naar (echt) nieuws, maar 
da’s logisch. Waarom zouden ze anders (sport)journalist zijn geworden?  
 
Hun optreden was een nieuw onderdeel van het driedaags verblijf van 
COVS Eindhoven in Hotel&brasserie Guldenberg in Helvoirt. En ze kijken 
er met een goed gevoel én met bewondering op terug, zo bleek bij 
navraag. Het duo werd aan de hand van een aantal stellingen uit de tent 
gelokt, uitgenodigd om wat van hun drijfveren prijs te geven en te 
debatteren over en mét scheidsrechters.  
 
Later die zaterdag ontstond er tussen de deelnemers aan het weekend 
zelf wat discussie. Henk van Bekkum en ondergetekende hadden een 
voetbalquiz georganiseerd, waarvan de vragen niet door iedereen op 
prijs werden gesteld. ‘Veel te moeilijk’, ‘veel te lang geleden’ en ‘lekker 
belangrijk’. Daar konden de twee voetbal(historie)kenners het mee doen. 
Ondertussen scoorde Jeroen Quinten de meeste en Hans Moonen de 
minste punten.  Laatstgenoemde heeft meer verstand van het opzetten 
van (uitgebalanceerde) trainingen wat hij ondanks de winterse entourage 
voor  de zoveelste keer bewees. We konden door de sneeuw helaas niet  
 
                                                   Lees verder op pagina 13. 
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Boven: het grootste deel van het gemêleerde gezelschap, dat eigen huis 
en haard verliet om de winterse kou in Helvoirt te trotseren. Daaronder 
een beeld van de voordracht van Anton. Foto’s: Johan Suurd. 
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terecht op de velden van het naburige RKVC. In de bossen rondom 
Guldenberg hebben we  gezien de omstandigheden toch driemaal prima 
getraind. (https://vimeo.com/199680560) Voor de diehards was er in het 
complex ook weer de mogelijkheid om te fietsen of om anderszins 
gewichtig te doen. Een bezoek aan de sauna is er ditmaal bij ingeschoten, 
maar bij de volgende editie laat ik die kans niet liggen. 
 
Johan Suurd en Anton Bogers deden, zoals gebruikelijk, eveneens een 
duit in het zakje. Johan is initiator, warm pleitbezorger en huisfotograaf  
van het technisch weekend en hij had weer tal van wedstrijdbeelden (ook 
uit het amateurvoetbal!) verzameld. Gezamenlijk werden die bekeken en 
van commentaar voorzien, waarbij met name Pol van Boekel het 
vanwege zijn optreden tijdens de jongste Ajax – PSV terecht moest 
ontgelden. Johans presentatie werd doorspekt met tips als ‘probeer de 
ratjes in het veld mee te krijgen’, ‘neem geen risico als scheidsrechter’ en 
…‘doe er iets mee!’ Natuurlijk, wat dacht je dan? 
 
Anton mocht het weekend op de zondagmiddag afsluiten met een 
aanvulling op wat hij een jaar geleden al over het coachen van 
scheidsrechters onder de aandacht bracht. Een stukje coaching dus. 
Ditmaal wist hij bovendien zijn gehoor te verrassen met een 
‘Scheidsrechters IQ-test’, waarvan het begin verderop staat. De rest kun 
je op onze site (www.covseindhoven.nl) vinden.  
 
Net als in voorgaande jaren was het allemaal dus te doen in en om 
Guldenberg. Tot ieders tevredenheid: het eten was goed, de bedden ook 
en dan heb je als mens weinig te klagen. Toch? Onderling viel er ook 
nauwelijks een wanklank te noteren. Op naar het vijfde weekend dus. In 
ons jubileumjaar. Met hopelijk nog meer deelnemers dan het 
recordaantal van zeventien die er dit jaar bij waren onder wie twee leden 
van COVS Valkenswaard. 
 
Hans Janssen 
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Scheidsrechters IQ-test  
                                                                                           
 
Op nieuwjaarsdag treft COVS 
Valkenswaard (VW) de grote concurrent 
COVS Eindhoven (EHV) in de 
allesbeslissende finale om de jaarlijkse 
Nieuwjaars Cup Zuid I. De 
scheidsrechterscommissie onder leiding van 
de strenge doch rechtvaardige Piet J. uit Breda heeft Hans Houtepen uit 
de aangrenzende regio Tilburg geselecteerd de finale in goede banen te 
leiden. Zijn assistenten zijn de als betrouwbaar bekend staande officials 
Joris H. uit Bladel en André W. uit Heeze. 
  
Hoewel de voorzitter van Eindhoven nog heeft geprotesteerd tegen de 
aanstelling van Houtepen (hij zou al te vriendschappelijke banden 
onderhouden met de voorzitter van VW), is de aanstelling definitief. 
 
Onder zeer koude en winderige omstandigheden (het is onder 0 graden) 
wacht het arbitrale trio een moeilijke doch uitdagende taak. Gelukkig 
spelen EHV en VW op een sportieve wijze en gedragen ze zich voor het 
grootste deel van de wedstrijd zoals het hoort. Nadat in de eerste helft 
niets opmerkelijks is gebeurd, wordt in het begin van de tweede helft het 
spel twee keer voor een wat langere periode onderbroken: 
 
Vervolg van bovenstaande tekst van Anton Bogers vind je op 
www.covseindhoven.nl 
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Een Icoon? 

 
In de sport, en ook hierbuiten, noemen we iemand 
die grote prestaties heeft geleverd een Icoon. 
Behalve grote prestaties moet de Icoon een 
bepaalde uitstraling hebben. Zo vond Mohammed 
Ali zichzelf al een Icoon. Hij heeft vele prestaties 
geleverd en voor de uitstraling zorgde hij zelf.  
 
Zo zal menigeen Cristiano Ronaldo geen Icoon 
vinden vanwege zijn gedrag. Hij heeft een 
uitstraling van iemand die denkt dat hij de beste is, 
maar er is helaas voor hem iemand die beter is en 
aimabeler. Het gedrag van Ronaldo is van dien aard 
dat je denkt dat een Icoon zich zo niet behoort te 
gedragen. Een Icoon zorgt er ook voor dat anderen 
beter tot hun recht komen of hij/zij stelt zich ook 
ten dienste van de ander. Dat heeft Ronaldo niet.  
Hij is de beste en moet dat in iedere wedstrijd weer laten zien door veel 
ballen voor zich op te eisen.  
 
Een voorbeeld kan hij nemen aan de voorhoede van Barcelona. De 
voorhoede in haar geheel kun je bijna een Icoon noemen, omdat de drie 
aanvallers elkaar in staat stellen om geweldig te kunnen voetballen. Iets 
waarvoor tenslotte de supporters naar het stadion komen en de vaak 
hoge toegangsprijzen betalen. Of dan nu alleen Messi het Icoon is, dat 
durf ik niet te zeggen want de aanval functioneert zo goed dat het een 
genot is om te zien. 
 
Korter bij en op een misschien ander niveau hebben we ook menig Icoon    
                                                                                Lees verder op pagina 17.       
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naamsbekendheid hebben en grote daden hebben verricht. Moeten we 
echter deze voorwaarden stellen of moeten we kijken naar een 
bescheidener of reëlere interpretatie van het woord Icoon? Bijvoorbeeld 
als je op een bepaalde manier uitblinkt ten dienste van de ander of 
gewoon vanwege een bepaalde houding in het leven. Zo vind ik zelf een 
oud-lid, Harm, een Icoon op zich. Harm bleef, ondanks de kanker die hij 
had en waaraan hij overleden is, volle goede moed en er kwam geen 
onvertogen woord over zijn lippen. Hier heb ik veel bewondering voor en 
deze houding alleen al getuigt van kwaliteiten van een Icoon. 
 
Misschien dat bij menig scheidsrechter de eigen wijsheid een 
belemmering is om een Icoon te kunnen worden. Scheidsrechters 
moeten bepaalde soms overheersende kwaliteiten hebben en vaak 
willen ze dit niet alleen graag uitstralen, maar ook veel te vaak 
verkondigen naar collegascheidsrechters. 
 
Zo kun je Benny ook wel een Icoon noemen. Altijd volle goed moed komt 
hij trainen. Hij loopt er bijna niemand meer uit; desondanks komt hij met 
plezier trainen. 
 
Een ander Icoon die we nu node missen op de training is Christ. Zonder te 
mokken altijd aanwezig, maar nu al enige tijd geveld door ziekte. Christ 
ruimde de rommel op rond het veld. Stond voor menig scheidsrechter 
langs het veld om hen te begeleiden. Altijd ten dienste van de ander. Een 
nobele karaktereigenschap die daarom alleen al de vermelding Icoon 
waard is. Hopelijk zien we Christ binnenkort weer terug en nemen we 
allen een beetje van zijn nobele karakter over zodat sommige activiteiten 
binnen de vereniging over meer leden worden gespreid. We zijn 
tenslotte ook een vereniging met haar eigen Iconen, ieder op zijn eigen 
niveau. 
 
De Lange 
 
COVS Eindhoven
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De wedstrijd waar ik was (24) 
 
Het was al half maart, maar een snijdende oostenwind maakte het 
bepaald nog niet tot een vreugdevolle lentedag. Hoewel de zon haar best 
deed om er tenminste iets van te maken. Daarbij, het riante 
sportcomplex bood nergens enige beschutting. Ja, op de hoofdtribune, 
maar die lag in de schaduw en bovendien klapte de wind daar vol onder.  
 
Ik mocht die middag een scheidsrechter begeleiden bij een wedstrijd in 
de reserve eerste klasse. De scheids (“over een paar maanden word ik 
zeventig”) was verrast. Maar niet op een vervelende manier, alleen was 
duidelijk dat hij een glimlach over zo veel aandacht nauwelijks kon 
onderdrukken. We gooiden er wat clichés tegenaan en ik liep nog even in 
gedachten verzonken om het veld. Want de thuisclub was in diepe rouw. 
Een week eerder namelijk was één van haar jeugdleden bij een door hem 
zelf gekozen verkeersongeval om het leven gekomen en met de uitvaart 
nog aanstaande, stond niet ieders gedachte stil bij het voetballen. 
 
Want soms is voetbal simpelweg echt niet de ‘belangrijkste bijzaak in de 
wereld’. Dan vervagen zaken als wel of geen buitenspel, als wel of geen 
strafschop tot iets dat bijna banaal is. Waar gaat het dan nog over? Zo 
dacht ik terug aan Lara, een talentvolle voetbalvrouw. Die al vrij snel 
nadat ze lid was geworden van de club waar ik trainer was, direct werd 
bewonderd om haar spelinzicht, loeiharde schot en venijnige analyses. 
Waarbij ze een broertje dood had aan die schijnheilige clubgrensrechters 
die een wel/niet buitenspelsituatie aan de zijlijn door lieten gaan, maar 
een duidelijk ‘geen buitenspel vlak voor het doel’ genadeloos afvlagden 
(want ja, dan kon het wel eens een tegendoelpunt opleveren). 
 
Lara, spelend met nummer 14, het rugnummer van haar idool JC, werd  
als vanzelfsprekend aanvoerder en haar team promoveerde mede door 
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haar inbreng twee keer op rij tot aan het toen hoogste niveau ooit. De 
jaren verstreken, maar Lara voelde zich sommige periodes in haar leven 
somber en depressief. Dan maakte ze soms moeilijke tijden door, het 
leven lachte haar dan niet toe. Dan wilde ze geen mensen om zich heen, 
niet voetballen, niet werken. Er waren er ook periodes waarin zij gelukkig 
was. Omringd door familie, vrienden en de voetbalclub. Dan stond Lara 
volop in het leven. Dan genoot, voetbalde, fotografeerde en werkte ze. 
 
Lara werkte hard, heel hard om de negatieve kanten onder controle te 
krijgen. Soms lukte dat ook. Maar het lukte steeds meer een langere tijd 
niet. Uiteindelijk raakten haar vertrouwen en hoop op. Meer en meer 
keek ze op tegen de negatieve dagen die nog gingen komen en de 
negatieve dag daarna en daarna. Uiteindelijk besloot Lara ervoor te 
kiezen geen negatieve dagen meer te hoeven beleven. Dat gaf haar de 
rust waarnaar zij zo verlangde, dat zij mocht gaan slapen, voor altijd. 
 
Een dag voor haar overlijden, tijdens een internationaal voetbaltoernooi, 
kwam ze spontaan naar me toe en hebben we nog uitgebreid gepraat 
over het voetballen in het algemeen en het scheidsrechteren in het 
bijzonder. Later bleek dat Lara die dag een soort van ‘afscheidsrondje 
langs de velden’ had gemaakt, nog een keer lekker kletsen met mensen 
die ze lang had gekend. Haar indrukwekkende en emotionele 
afscheidsbrief, waarin zij iedereen bedankte voor alle steun die zij had 
gekregen, eindigde zij met: ‘Maak het beste van je leven. Geniet van 
ieder moment dat het kan!’ 
 
Nu, al weer drie jaar na dato, denk ik er nog wel eens aan terug. En komt 
ook de emotie weer terug. Hoe graag had ik weer eens gezellig aan de 
bar in de kantine met haar bijgepraat, had ik haar misschien weer even 
wat steun, wat hoop, kunnen geven. Maar de klok wordt niet teruggezet, 
hoe graag we dat soms ook zouden willen. 
 
Jos Halmans 
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Antwoorden ronde 3 spelregelwedstrijd 
 
 
1. D                                                    
2. A 
3. D 
4. B 
5. C 
 
 
 
Verder lichten we vraag 4 nog even toe, deze is het vaakste foutief 
beantwoord. De vraag luidde als volgt: ‘Ploeg A bouwt vanuit het eigen 
strafschopgebied een aanval op. Speler B van deze ploeg speelt de bal op 
een gegeven moment met een flinke trap richting de speelhelft van ploeg 
B. Op dat moment staat de midvoor van ploeg A wel 10 meter achter de 
voorlaatste verdediger van ploeg B. De voorlaatste verdediger ziet de 
verre bal op zich afkomen en met een hoge sprong weet hij de bal 
achterover te koppen richting zijn eigen doelverdediger. De midvoor pikt 
de bal op en weet zo te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen?’ 
 
 
De spits staat inderdaad buitenspel, maar hij neemt geen deel aan het 
spel (niet strafbaar). Door het verlengen van de verdediger ontstaat er 
een nieuwe situaties en ‘vervalt’ het eerdere moment. Omdat de spits de 
bal van een verdediger krijgt, is er in de nieuwe situaties geen sprake van 
buitenspel, dus antwoord B. 
 
 
Op de volgende pagina de tussenstand. Iedereen succes met de tweede 
seizoenshelft en het vervolg van onze spelregelwedstrijd. 
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Tussenstand spelregelwedstrijd  
 
Bij traditie maken we na drie speelrondes de tussenstand van de 
spelregelwedstrijd bekend. Dit jaar is de strijd weer ongekend spannend 
en het kan nog alle kanten op. Ter illustratie: het verschil tussen de 
nummer 1 en de nummer één na laatst is slechts 3 punten.  
 
De top 3 is als volgt: 
1. André Werrelmann, 15 punten 
2. Eric Oosterom en Anton Bogers, 14 punten 
3. Johan Suurd en Frank van de Nieuwenhof, 13 punten 
 
De spelregelcommissie 

 
COVS Eindhoven bestaat negentig jaar 
 
Op 8 juni 2018 bestaat onze COVS Eindhoven negentig jaar. Om dit te 
vieren heeft het bestuur een jubileumcommissie samengesteld. Ze 
bestaat uit erevoorzitter Christ van de Donk, Dirk Hazelhof, Lennart 
Geertsen en Henk van Bekkum. Heb je ideeën, wil je meedenken? Meld 
dit dan vóór 31 maart via jubileum2018@covseindhoven.nl. 

 
Speciale actie bij FC Eindhoven 
 
COVS-leden hebben de afgelopen jaren op aanvraag gratis kaarten 
gekregen voor de wedstrijden van FC Eindhoven in het Jan-
Louwerstadion aan de Aalsterweg. Hieraan is een eind gekomen, zo 
meldt het bestuur. De Jupiler-Leagueclub kiest voortaan een specifieke 
wedstrijd uit met een speciale actie voor scheidsrechters/COVS-leden. 
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Hij nie 
 
Kevin Blom belaagd. Ha, ja, je kon erop wachten. Helaas, maar het zat 
eraan te komen. De videoref die het in zijn armetierige busje moet 
ontgelden. Na het bekerduel PEC Zwolle - FC Utrecht, afgelopen 
december, moest nota bene de ME eraan te pas komen om Blom uit zijn 
busje te ontzetten. En dat allemaal, omdat hij de waarneming van Björn 
Kuipers ondersteunde toen die, ver in blessuretijd, aan FC Utrecht een 
strafschop toekende. Die vervolgens werd benut waardoor de 
Domstedelingen er met een 1-2 zege vandoor gingen. En Blom dus de 
gebeten hond was. Maar waarom eigenlijk?  
 
Het was immers de beslissing van Kuipers zelf om Richairo Zivkovic met  
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een strafschop te belonen toen die maar al te graag over het onhandig  
uitgestoken been van Dirk Marcellis struikelde. Blom bevestigde dit 
alleen maar, Kuipers stond in de perfecte positie om dit zelf te kunnen 
waarnemen. Maar waar Kuipers in alle rust van het veld kon wandelen, 
beleefde Blom nog een paar angstige momenten. Overigens, het was ook 
wel lekker handig om dat busje achter de tribune voor de fanatieke 
aanhang van PEC te parkeren. 
 
Een paar dagen eerder was een andere Nederlandse scheidsrechter, 
Danny Makkelie, als videoref aanwezig bij een halve finale om het 
wereldkampioenschap voor clubteams. Hij oordeelde in de wedstrijd 
tussen Atlético Nacional en Kashima Antlers na het bekijken van de tv-
beelden dat  scheidsrechter Viktor Kassai een strafschop moest geven 
aan de Japanse club. Dat was een historische penalty, want het WK voor 
clubteams was het eerste internationale evenement met 
videoscheidsrechters. En zo geschiedde en was de wereldprimeur een 
feit. 
 
In de andere halve finale tussen Real Madrid en Club América ontstond 
onduidelijkheid over de geldigheid van de 2-0 van Cristiano Ronaldo, 
door miscommunicatie tussen de scheidsrechter op het veld en de 
videoarbiters. Na minutenlang overleg bleek geen sprake van buitenspel 
en werd de treffer goedgekeurd. 
 
Natuurlijk, de videoref staat nog in de kinderschoenen, kinderziektes 
moeten nog worden ‘genezen’ en vooral is duidelijk dat er snel goede 
afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de maximale 
tijdsduur om een wedstrijd te onderbreken. De KNVB en de betrokken 
Nederlandse scheidsrechters vonden het terecht een eer en ook een 
bevestiging voor Nederland van het goede werk dat zij de afgelopen 
tweeëneenhalf jaar hebben verricht op dit gebied. 
                                                                       Lees verder op pagina 24. 
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"Het kan alleen maar beter worden'', zei daarna Marco van Basten, die 
zich bij de wereldvoetbalbond (FIFA) bezighoudt met technologische                                                   
ontwikkelingen. “De resultaten zijn uiteindelijk wel eerlijker. Dat komt, 
omdat de scheidsrechter betere beslissingen kan nemen.” 
 
Een paar dagen later zou hij het gelijk aan zijn zijde kregen, want bij 
enkele wedstrijden in de eredivisie ging het behoorlijk mis. FC Utrecht 
zag tegen Roda JC een zuiver doelpunt ten onrechte wegens buitenspel 
afgekeurd. AZ kon een treffer bij FC Twente scoren, omdat een 
Alkmaarse aanvaller nog voordat werd afgetrapt voor de tweede helft 
zowat in het vijandelijke strafschopgebied stond. 
 

 
 
Voormalig toparbiter Robert Wurtz vindt doellijntechnologie nog wel 
verantwoord om te gebruiken, maar verder zou hij niet willen laten gaan. 
De Fransman: “De dag dat de elektronische techniek de wedstrijd gaat 
domineren, die dag zal het voetbal voor altijd zijn charme kwijtraken.” 
 
Tja, blijven we in de romantiek van de vorige eeuw hangen, of gaan we 
mee in de technologie van de eenentwintigste eeuw. Er zal nog heel wat 
water in de Noordzee stromen voordat alle stromingen binnen de 
voetballerij eensgezind zijn. Maar ach, het is voetbal, hè, en voetbal is nu 
eenmaal emotie, ook buiten de witte lijnen. 
 
Jos Halmans 
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Boerenkool smaakte weer naar meer 
  
Men neme de nodige stronken boerenkool, ettelijke kilo’s aardappelen, 
een schaal met stukjes spek, jus en grote stukken rookworst. Ad Bierens 
en Johan Suurd weten wel lekker is en hoe ze boerenkool moeten klaar 
maken.   
 
Ruim dertig man, maar ook Johans partner Ika, waren voor de 
traditionele boerenkoolsessie naar De Stip gekomen. Door de grote 
belangstelling groeit er nu geen boerenkool meer in Ads moestuin. Zelfs 
zijn buurman moest bijspringen. En zagen we niet één van onze leden na 
afloop met het laatste restje boerenkool wegrijden? Sommigen kunnen 
er geen genoeg van krijgen. Zie ook onze site!  
 

 
 
V.l.n.r.: Ad,  Jesse en Ika. 
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Attentie: Algemene Jaarvergadering 
 
Op maandag 20 maart houdt COVS Eindhoven e.o. zijn Algemene 
Jaarvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in De Stip, ons clubgebouw, 
en begint om 20.00 uur. De agenda en officiële uitnodiging worden 
ongeveer vier weken vóór de vergadering per mail verstuurd. 
  
Attentie: elk stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen aan de 
agenda toe te voegen, mits deze voorstellen vóór 6 maart 2017 
schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. Ook dienen ze door minstens 
vijf stemgerechtigde leden zijn ondertekend met hun naam in blokletters 
en hun handtekening (zie artikel 18 van de huidige Statuten van de 
vereniging).  
 

 
 

 
 
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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Sportblessures 
 
Spierscheuring 
 
Plotseling een scheurende pijn. U kent het gevoel misschien wel. Beter is 
dat u het niet kent. Van het ene moment op het andere een stekende 
pijn in een spier. De pijn schiet er zo snel en onverwacht in dat het vaak 
een zweepslag genoemd wordt. Dit plotse is een belangrijk gegeven om 
de diagnose spierscheur te stellen. De pijn is meestal zo hevig dat verder 
sporten niet mogelijk is. Het is dan ook onverstandig om dit te proberen. 
 
Bij een gescheurde spier is een te grote trekkracht op deze spier 
uitgeoefend en er zullen spiervezels scheuren. Soms is een hele 
spierbundel of zelfs de totale spier gescheurd. Elke belasting op de 
gescheurde spier kan de aandoening erger maken. Een spier is altijd goed 
doorbloed. 
 
Behalve dat de spiervezels kapot zijn, zullen er ook bloedvaten 
beschadigen. Dit uit zich als een bloeduitstorting. De spierscheuring kan 
echter zo diep gelegen zijn dat de blauwe plek niet te zien is. Na een 
aantal dagen komt deze bloeduitstorting naar de oppervlakte en we zien 
de groengele en blauwe vlekken in de huid. Dan is het zeker dat er een 
spierscheur is. Op de plaats waar een spier helemaal gescheurd is, zal 
soms een deuk of een inkeping of een holte te zien zijn. Deze wordt snel 
opgevuld door de bloeduitstorting. 
 
Er is een aandoening die in eerste instantie op een spierscheur kan lijken 
en dat is spierkramp. Ook dit begint acuut en zit in een spier. Het grote 
verschil is echter dat de pijn bij kramp snel op te heffen is en bij een 
spierscheur niet. Dit kan men eenvoudig laten constateren door een  
sporter. De pijnlijke spier mag men voorzichtig oprekken. Wordt de pijn 
                                                                  Lees verder op pagina 28. 
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minder, dan was het kramp. Neemt de pijn toe, dan zal het een 
spierscheur zijn. 
 
In het voetbal is er een aantal spieren waar de spierscheur op kan treden. 
De liesspieren, de hamstrings en de kuit zijn bekende plaatsen. Door een 
plotselinge overbelasting kan een spier scheuren. De kans hierop is 
groter bij een spier die onvoldoende opgewarmd is, of onvoldoende 
gerekt. Ook een vermoeide spier loopt een grotere kans op een letsel. 
Naar het voetbal vertaald zal een explosief ingezette sprint bij 
onvoldoende warming-up een spierscheur kunnen opleveren. 
 
Is er een vermoeden van een spierscheur, dan moet snel de eerste hulp 
beginnen. Deze bestaat uit de ICE-regel: ijzen, Immobilisatie, Compressie  
 
 

 
 
 

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 
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en Elevatie. Met gewone woorden: Koelen, Rust, Drukverband en Hoog 
leggen. Koelen kan met ijs maar ook met koud water. Laat echter niet de 
waterstraal uit de kraan rechtstreeks op de pijnlijke plek stromen. Door 
de masserende werking van de straal verergert de bloeding juist. 
 
Omdat de spierscheur meestal diep ligt, moet er lang gekoeld worden: 
een half uur. Vervolgens kan er een drukverband aangelegd worden. 
Volgens de allerlaatste inzichten moet dit bij een spierscheur niet te strak 
gedaan worden. Dit zou de genezing vertragen. Het is verstandig om de 
blessure door een deskundige te laten beoordelen.  
 
 

 
 
Arjen Robben: de vleesgeworden spierscheuring. 
                                                            
                                                     Lees verder op pagina 30.    
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Een sportmasseur, fysiotherapeut en huisarts zijn de aangewezen 
personen. De scheur zal zelden geopereerd moeten worden. De 
behandeling bestaat uit een aantal maatregelen die men zelf kan 
uitvoeren. Uiteraard hoort rust bij de behandeling. De eerste dagen is het  
belangrijk om geregeld te blijven koelen. Dit kan het beste met een 
ijspakking die viermaal per dag gedurende een half uur wordt opgelegd 
met een dunne doek er tussen. Het ijs dus niet rechtstreeks op de huid.  
 
Men kan ook snel beginnen met het heel zacht opbrengen van een  
herstellende zalf op plantaardige basis. Gebruik hiervoor nooit 
warmtezalven. Na twee dagen kun je beginnen met voorzichtige 
rekoefeningen om de spiervezels mooi in de lengterichting te laten 
genezen. Bewegingen die pijnlijk zijn, moeten vermeden worden. Bij een 
flinke scheur zal het herstel al gauw zes tot acht weken duren. Volledige 
belasting mag pas weer wanneer er helemaal geen pijn meer is. Begint 
men te vroeg, dan ligt een nieuwe scheur op de loer en loopt men de 
kans dat het herstel nooit meer optimaal wordt. De spierscheur zal met 
de juiste maatregelen genezen, zonder dat er klachten blijven. Is de spier 
helemaal doorgescheurd geweest, dan zal het altijd zichtbaar blijven. De 
prestatie wordt hierdoor gelukkig niet belemmerd. 
 
Een spierscheur kan voorkomen worden door de conditie goed op te 
bouwen. Bij elke sportprestatie hoort een goede 
warming-up met daarbij ook rekoefeningen. Een 
juiste uitvoering van de techniek is uiteraard in de 
preventie van alle sportblessures belangrijk. 
 
Sport met veel plezier en als het effe kan 
blessurevrij.  
 
Hans Haine 
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Discussie of sussie 
 
Hoofdstuk 6: schoolzaalvoetbaltoernooi 
 
 
Wat vooraf ging: we volgen dit seizoen de jongens van FC Eindhoven AV 
O13-1. We waren er onder meer bij toen ze een Champions-
Leaguewedstrijd van PSV mochten bijwonen. 
 
Nu is het kerstvakantie. De jongens hebben vrij en hebben vanuit hun  
school, het Van Maerlantlyceum, een toernooi. Er doen veel teams mee 
uit de regio Eindhoven en het wordt druk bezocht. De winnaar krijgt een 
schoolreis naar het WK zaalvoetbal in Brazilië.  
 
Eén van hun leraren, meester Zwaarden,  is de coach van de ploeg van FC 
Eindhoven. De spelers krijgen het programma en de opstelling voor de 
eerste wedstrijd. Bram staat op doel, Koen en Rick in de verdediging, 
Fons op het middenveld en de spitsen zijn Delano en Lambert . 
 
De eerste wedstrijd is tegen het Heerbeeck College. De tegenstander uit 
Best heeft in de beginfase nogal wat kansen, maar de spelers hebben niet 
zo veel ervaring met zaalvoetbal. Enige uitzondering is Jurijan, die op het 
veld ploeggenoot is van Koen. 
 
Uiteindelijk is een doelpunt van Lambert, na een mooie truc, beslissend. 
Het ‘Van Maerlant’ is door naar de volgende ronde. Deze achtste finales 
worden in de carnavalsvakantie gespeeld. 
 
In de volgende Arbitraal op stap met oom Reggie. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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Along the coast road, by the headland 
the early lights of winter glow.                  
I'll pour a cup to you my darling. 
Raise it up --- say Cheerio. (*) 
  
  

Winterzucht 
  
 
Koning Voetbal houdt winterstop. De fluit hangt voor even in de boom. 
Bezinnen voor het beginnen. Een enkeling wikt en weegt, of de fluit in de 
boom blijft hangen. Het woord winterpauze klinkt aangenamer, alsof de 
eerste helft vervloeit in de tweede van de competitie. 
 
In de winterpauze is er ruimte voor de scheids om de zondag op een 
andere manier in te vullen. Zo heb ik de Frits Philips Band gezien. Frits 
Philips weigerde toestemming te geven voor het gebruik van zijn naam, 
ondanks een uitnodiging om levenslang gebruik te mogen maken  van 
een gratis backstage pas. Een amateurbandje met voorliefde voor oude 
covers van bekende en minder bekende songs uit de jaren zestig van de 
vorige eeuw.  
 
Feest der herkenning uit het repertoire van onder meer The Rolling 
Stones, The Kinks, The Doors, The Who, The Small Faces, The Animals en 
The Outsiders. Sommige oude knarren zetten hun beste beentje voor op 
de dansvloer. Je hoorde de botten kraken als een 78 toerenplaat op een 
oude platenspeler van het merk Philips. De bejaarde zanger Frits had een 
strak T-shirtje aan, waaronder ruimte was voor de navel met een 
magnetische aantrekkingskracht van de swingende dames, die deze 
zeventiger nog eens extra ophitste: ‘I can’t get no satisfaction, girl in 
action, and I try’, zingt Frits in zijn rol als Mick Jagger. Zijn stembanden 
kraakten als een naald op een plaat met krassen. 
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Je bent oud en je wilt wat. Frits smeerde zijn stem met Jägermeister en 
hij zong als een artiest uit de oude stal van His Master’s Voice, die onder 
meer ‘You saw me crying in the chapel’ van Elvis Presley in de gelederen 
had.  
 
Inmiddels is oud in nieuw gegaan. De fluit uit de boom gehaald. Vriend 
Bertje Wildenberg, die zijn gewicht in goud waard is, maar met het 
slinken van de kiloos is voor hem een euro er wel honderd waard, was zo 
vriendelijk om mij een oefenwedstrijd van zijn en mijn kluppie toe te 
vertrouwen in het heilige der heiligen, het Jan Louwersstadion.  Van je 
vrienden moet je het hebben. 
 
Ik kon naar mijn schaduw op de tribune kijken, van waaruit ik menig 
betaalde collega vervloekt heb. Van je collegaatjes moet je het hebben, 
gedachtig Wil van der Meijden, die opmerkte dat een scheids er goed in 
is om een collega te naaien. Hij was er niet vies van.  Speler De Haas van 
de blauwwitten kon het niet laten om tegen deze thuisfluiter op te 
merken: “Rot op”. “En nou jij oprotten, anders ben je het haasje”, 
sneerde ik. U begrijpt, dat ik qua gebektheid een goede leerling ben van 
scenario Van de Ende, de niet op zijn mondje gevallen Hagenees, die 
denkt dat hij de mooiste fluit heeft. 
 
U ziet, ik ben fluitig van aard. Na afloop van de wedstrijd sprak een vrouw 
me aan. “Scheids, mag ik u wat zeggen?” “Natuurlijk.” Wat hebt u een 
verschrikkelijke lelijke broek aan.”  Waar vrouwen al niet op letten. “Uw 
eerlijkheid weet ik te waarderen. Ik ben zuinig van aard en draag deze 
scheidsrechtersbroek af tot op de draad. Bedankt voor de opmerking, 
waardoor ik kan kiezen, wat ik ermee doe.” Deze lichtgeel zwart geblokte 
broek heb ik ooit ruim twintig jaar geleden blindelings aangeschaft bij, 
niet Boer Koekoek, maar de in broeken handelende collega Koekoek. 
 
                                              Lees verder op pagina 34. 
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Tenslotte zit de koopman in onze geest als de scheidsrechtersfluit in de 
broek. Ik heb hem ooit nog geschreven: “Dank je de koekoek.” Hij was 
niet gecharmeerd van mijn geciteerde opmerking van Jurgen Streppel 
over mijn scheidsrechterspak: “Scheids, heb je je pyama nog aan?”  
 
Nee, nog nooit heeft een rapporteur over mijn vaal geblokte broek 
geschreven. Wel heeft ooit een vals zingende Limburgse rapporteur mijn 
bij Piet Louwers, het te vroeg overleden bestuurslid van UNA, 
aangeschafte zwarte pak afgekraakt. Hij had gelijk, want dat 
doodgraverspak heb ik tot op de draad versleten. 
 
Ik ben mijn brein. Onzin, want ik krijg niet gevonden, wat ik zoek. Stukjes 
schrijven, het blijft ploeteren voor me. Arbeiden in de schrijftuin des 
Heeren. Ik benijd schrijfcollega Jos Halmans met zijn beeldrijke fantasie 
om wedstrijdsituaties voor de geest te halen. Wie zoekt krijgt het niet 
gevonden. Ik ben het doel van dit stukske kwijt, zoals Luuk de Jong op het 
veld. Waar maak ik me druk om?  Ik word niet per regel betaald. Ik kan 
dus nu met het tweevingerwerk stoppen en wellicht doe ik u hier ook 
een plezier mee. Ik worstel en kom boven. Waar is het wak? Het woord ik 
valt op. Wat ben ik zonder ego? Ik strijk Dirk tegen de haren. Wat een 
gekloot zegt de neuroot. 
 
Hans Sanders van Bots zingt in het lied De bevalling: ‘We zullen samen 
werken. Het doet maar even pijn. En als het leed geleden is. Dan drinken 
we samen wijn.’ Maak goede sier met groot plezier als 
scheidsrechtersdier, zwijmelt het in me. 
 
Cheerio! 
  
Jur Wijsman 
 
(*) Engelse tekst uit de song Cheerio van Ian Anderson van Jethro Tull van 
het album The Broadsword And The Beast uit 1982. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
 
Jaargang 2017 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Spelregelwedstrijd COVS, voorronde: 17 februari, 20.00. 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 3 maart, 
19.30 uur. 
 
Algemene jaarvergadering (89e!): 20 maart, 20.00. 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
********************************************************** 

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

Werrelman 
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
 

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N
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Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
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Venemanln 5
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Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

Tel. (040) 251 91 71 
info@vanlaarhovensportprijzen.nl
www.vanlaarhovensportprijzen.nl

s p o r t p r i j z e n

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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