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        Er is meer mogelijk 
 
             April grasmaand zit er alweer op. Hoogste tijd om met een 
             nieuwe Arbitraal op de proppen te komen. Iets minder  
             gevuld dan normaal, maar dat maken we in nummer 4 
             meer dan goed.  
 
             In dit blad blikken we terug op een aantal activiteiten en is 
             er aandacht voor de tweede pubquiz. Verder de vaste 
             rubrieken, zo laat ook de mol zich weer zien. En vanaf dit  
             nummer zal Jeroen Quinten het ‘voorzitterspraatje’ 
             verzorgen. Bij deze willen we Johan Suurd, zijn 
             voorganger, danken voor zijn bijdragen de afgelopen 
             jaren. 
 
             Heb je een leuk of bijzonder verhaal of wat anders in de  
             aanbieding: neem contact met ons op. Hoe meer hoe 
             liever. 
 
            De hoofdredactie 
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Van de (nieuwe) voorzitter 
 
De kop is eraf. De eerste weken als voorzitter ben ik in ieder geval 
zonder kleerscheuren doorgekomen. Ik wil iedereen bedanken voor 
de vele felicitaties tijdens, maar ook na de Algemene Leden 
Vergadering, voor het overnemen van de voorzittershamer. Maar ik 
doe het natuurlijk niet alleen. Met een ervaren bestuur, aangevuld 
met Bas van Rijen en André Werrelmann, gaan we de toekomst 
positief tegemoet. 
 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we de diverse 
portefeuilles weer verdeeld. Deze vindt u achter in Arbitraal en op de 
website. Verder zijn er de afgelopen periode contacten geweest met 
de zusterverenigingen Helmond, Valkenswaard en Tilburg middels 
ons halfjaarlijks overleg om te kijken wat we nog meer uit de 
samenwerking kunnen halen. 
 
We hebben op 12 april weer een gezellige en goed bezochte 
paasbingo gehad. Hierover verderop meer in het stuk van onze 
correspondent Hans. Op vrijdag 10 mei staat de pubquiz op het  
programma. We hopen dat ook dan iedereen in groten getale gaat 
komen. Dit wordt gegarandeerd een mooie avond, dus noteer de 
datum vast in je agenda! 
 
 
Al enige jaren is de club van 50 slapend. Dat komt mede, omdat we 
geen concreet doel hadden waaraan we de opbrengsten wilden 
besteden. Nu we de ketel in De Stip moeten vervangen en  enkele 
andere aanpassingen gedaan moeten worden, denken we dat het 
goed is dit initiatief weer op te pakken. Binnenkort meer hierover. 
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Op voetbalgebied lopen we richting het einde van het seizoen. Zowel 
in het betaald voetbal als bij de amateurs. Op vele velden is het 
enorm spannend. Onze (assistent-)scheidsrechters, begeleiders,  
coaches en rapporteurs zullen nog veelvuldig op pad mogen. Laten 
we hopen op een mooie laatste fase van het seizoen! 
 
Jeroen Quinten 
 
 
 

 

 
Nog één keer de vertrokken voorzitter (Johan Suurd, links) en de 
nieuwe voorzitter (Jeroen Quinten dus). Foto: Christ van den Donk. 
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De wedstrijd waar ik was (46) 
 
We schrijven half augustus 1975. Een prachtige zomerse 
dinsdagavond. EVV (tegenwoordig FC) Eindhoven speelt tegen 
tweedeklasser RKSV Woensel de laatste oefenwedstrijd voordat de 
kersverse eredivisionist van de Aalsterweg vijf dagen later uit tegen 
Roda JC het seizoen zal aftrappen. 
 
Ik heb het geluk dat ik in dat duel namens Woensel in de basiselftal 
sta. Dat was lang niet altijd het geval, voor de goede orde, maar ik 
had weer eens een periode waarin het ‘lekker liep’ en de trainer mij 
goed genoeg vond voor het eerste elftal. Woensel speelde toen in de 
subtop van het amateurvoetbal in Nederland en het tweede elftal 
kwam zelfs uit op het hoogste niveau, namelijk de Reserve 
Hoofdklasse. 
 
Op de tribunes van Woensel aan de Oude Bosschebaan, toen het op 
twee na grootste voetbalstadion van Eindhoven, hadden zich een 
kleine tweeduizend toeschouwers verzameld en die gingen er eens 
goed voor staan en zitten. Eindhoven immers, was net gepromoveerd 
naar de eredivisie en wilde de oefencampagne goed afsluiten tegen 
een amateurelftal dat pas twee weken in training was. 
 
Welnu, het liep iets anders. Natuurlijk, EVV was oppermachtig, wij 
konden slechts sporadisch iets terugdoen en dat was meestal van 
enig gevaar ontbloot. Al met al was het een gezapig potje waarin 
Eindhoven aanvallend machteloos was en wijzelf geen potten konden 
breken. De 0-0 stand bij rust sprak wat dat betreft boekdelen. 
Hoewel, het was toch nog bijna 0-1 voor Eindhoven geweest. Op slag 
van rust namelijk, kreeg Lambert Kreekels de bal vrij voor ons doel. Ik 
stond pal achter hem en ik zag dat Kreekels verwoestend wilde 
uithalen. Het enige dat me te binnen schoot, was een schop onder de  
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kont van Kreekels geven. Ik raakte hem net genoeg om hem uit  
balans te brengen en zijn schot ging, onder hoongelach van het 
publiek, huizenhoog over. Kreekels draaide zich om  en keek mij 
vernietigend aan. Je zag hem denken… 
 
Een strafschop was misschien wel op z’n plaats geweest. Die zou 
Eindhoven diep in de tweede helft toch nog krijgen, maar die was dan 
weer onterecht. De FIFA-arbiter van dienst had gaandeweg die 
tweede helft steeds meer de pik op, zoals hij het een paar keer 
letterlijk zei, ‘jullie amateurtjes’. Nou, daar waren wij lekker mee. We 
voelden wel aan dat er een moment zou komen dat we door de man 
in het zwart zouden worden ‘gepakt’ en we besloten om onze huid zo  
 
 

 
 
Het roemruchte elftal van EVV in het midden van de jaren zeventig. 
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duur mogelijk te verkopen. Het vriendschappelijke raakte er steeds  
meer van af en de emoties liepen op een bepaald moment zelfs zo  
hoog op dat EVV-icoon Hendrik ‘Kina’ Schalks bijna in de clinch raakte  
met één van onze spelers. Het werd weliswaar gesust door EVV-
aanvoerder Henk Bloemers, maar leuker werd het er niet op. 
 
Een kwartier voor tijd mocht de scheids dan zijn ‘moment van glorie’ 
beleven. Hij beloonde een opzichtige valpartij van EVV-spits Hans 
Bleijenberg buiten het strafschopgebied met een penalty. Die werd 
benut, door wie weet ik niet meer, en dat was het eigenlijk. 
Eindhoven hoefde en/of wilde niet meer, wij waren bekaf en konden 
niet meer. Eindstand 0-1 en het publiek droop na het eindsignaal 
toch wel een beetje teleurgesteld af. 
 
 
Het is nog altijd met enige weemoed als ik aan die wedstrijd 
terugdenk. Niet alleen vanwege de geweldige entourage en het voor 
Woensel – in cijfers – prima resultaat, maar ook omdat er bij zowel 
Eindhoven (Henk Bloemers, Kina Schalks, Willy Senders en trainer 
Rinus Gosens) als bij Woensel (Arie van Laarhoven, Willy Reijnen, 
Frans Dingen, Jackie van Gerwen) inmiddels al diverse spelers zijn 
overleden en dat op soms toch relatief jonge leeftijd. 
 
Hoe dan ook, een paar dagen later won Eindhoven uit tegen Roda JC 
met 1-2 dankzij een weergaloze vrije schop van Willy Senders. Een 
jaar later stuurde Eindhoven het toen zogeheten ‘C-elftal’ (het 
huidige Beloften-team) naar ons voor een oefenwedstrijd. Dat had 
trainer Rinus Gosens beter niet kunnen doen: Eindhoven droop af 
met een 5-0 nederlaag  (en ik maakte twee doelpunten). 
 
Jos Halmans 
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Langs de velden 
 
PSV-trainer Mark van Bommel had de training op 11 mei van negen 
uur ’s morgens tot drie uur s ’middags laten duren. Waarom, vraagt u 
zich misschien af. Nou, hij had alle varianten die nodig zijn laten 
passeren. Vanuit het middenveld druk zetten, want daar werden na 
de winterstop vele ballen verloren. Diepe passes op Luuk, werd 
weleens succes mee geboekt. Over de vleugels, wat ook wel eens 
aansloeg. Kortom, hij had de jongens goed geïnstrueerd hoe ze tegen 
AZ moeten spelen. 
 
Opeens gaat de telefoon. Met Erik, hallo Mark. Zeg Mark, kunnen wij 
morgen de platte kar lenen, jullie komen toch langs de Arena dan zou 
je deze daar neer kunnen zetten. Hoezo Erik? Wij winnen morgen 
met 15-0 van AZ, dus de kar blijft mooi hier. Dit is natuurlijk 
sarcastisch bedoeld wat ik nu schrijf, maar het is toch zo dat na de 
winterstop PSV in verval is geraakt en Ajax in een flow. Jammer, Mark 
grijpt er naast dit seizoen en daar is niks mis mee, maar volgend 
seizoen zal het beter zijn. 
 
Ik las dat Jack de Kroon voor de tweede keer zijn fluit aan de wilgen 
heeft gehangen om een slecht rapport en afspraken die er gemaakt 
zijn met de KNVB. Jack, je hebt toch hoog genoeg gefloten om met 
deze teleurstelling om te gaan. En ik denk dat je de ambitie die je had 
voor jezelf te hoog ingeschat hebt. Geef jongere scheidsrechters een 
kans en ga die desnoods begeleiden met jouw staat van dienst. 
 
Ik heb wel respect voor enkele leden van ons die nog fluiten en al een 
behoorlijke leeftijd hebben, zoals een Toon Hendriks en een Sjaak 
Verheijen. Die zijn tevreden met hun pakket en mauwen niet zoals 
een Martin Swinkels, die geen bekerwedstrijd krijgt. Martin, laat dat 
over aan de jongere generatie die in opkomst is. Want als ik Nick  
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Ooms zijn verhaal lees, zijn er veel jongens met ambitie die zelfs door 
willen dringen tot de Europacup, al is dat een lange weg. Ik wacht in 
spanning af of Mark zijn 15-0 haalt en kampioen wordt, maar ik denk 
dat hij van de koude kermis thuiskomt. Dit was het voor deze keer.  
 
De groeten en tot de volgende keer. 
 
 
 
De Mol 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 11 

 
Danique van 14 wint met bingonummer 65 
 
65. Dat is niet bepaald een getal dat een meisje van veertien bezig zal 
houden. Behalve een paar weken geleden Danique Ramaekers. De 
dochter van Ron zat al enige ronden te azen op bingonummer 65. Dat 
getal zou haar de hoofdprijs van de jaarlijkse Paasbingo van COVS 
Eindhoven opleveren. En die mocht er zijn: een werkelijk gigantische 
boodschappentas met levensmiddelen. Danique kon haar lol dan ook 
niet op toen spreekstalmeester Jeroen Quinten het verlossende 
nummer afriep. Het was een mooi slot van een als altijd goed 
georganiseerde en gesmeerd verlopen bingo-avond, waarbij Nico 
Rensen de ondankbare taak had de al dan niet winnende rijtjes te 
controleren. Henk van Bekkum was weer de barkeeper van dienst.  
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Bezoek Valkerij en Sigarenmakerij Museum 
 
Op donderdag 28 maart hebben we met veertien man (en vrouwen) 
dit interessante museum bezocht. Het museum kent  twee collecties. 
Het Valkerij Museum geeft een beeld van de valkerij tussen 1650 en 
1850, een periode waarin koningen en hoge adel hun gasten 
vermaakten met het ‘vederspel’. Het Sigarenmakerij Museum laat de 
ontwikkeling zien van de sigarenmakerij in Valkenswaard vanaf 1865 
tot de neergang. 
 
We worden hartelijk verwelkomd krijgen in de videozaal een 
presentatie over de valkerij. Hierna leidt een deskundige gids ons 
rond langs de vele bezienswaardigheden. Zo maken we kennis met 
de wijze waarop roofvogels (meestal valken) worden  gevangen en 
afgericht om daarna voor hoge prijzen te worden verkocht aan 
vorstenhuizen in Europa. Een goede valkenier kon er in die tijd 
schatrijk mee worden en stond in hoog aanzien in het 
Valkenswaardse. Wist u dat de plaats lang geleden Verkensweerd 
heette en daarna vanwege de valkerij is veranderd in Valkenwaard?  
 
De valkenier gebruikt bij het africhten hulpmiddelen zoals de 
langveter, de huif en de loer. De uitdrukking iemand een loer draaien 
vindt zijn oorsprong in de valkerij. In 1850 is de tijd van de valkerij  
voorbij. Een rijke Engelse valkenier Richard Hamond, een tijd lang 
woonachtig in Valkenswaard, overlijdt in 1845 en laat een flink 
kapitaal van 24.000 gulden na aan Jan van Best. Deze Jan van Best 
richt in 1865 de eerste  sigarenfabriek van Valkenswaard op. 
 
Tijdens het bezoek aan de tweede collectie worden we rondgeleid 
door een (andere) deskundige. Deze gids heeft zelf jarenlang bij de 
Willem II-sigarenfabriek gewerkt en is het ambacht niet verleerd. In 
een kleine werkplaats demonstreert hij hoe een sigaar wordt  
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gemaakt. Hij doet dit met de hand, tegenwoordig gebeurt  alles 
machinaal in grote fabrieken. Uit de componenten binnengoed, 
dekblad en omblad fabriceert hij met de hand een verse sigaar. 
Aansteken is niet geoorloofd in verband met de 
brandveiligheidsvoorschriften. 
  
Valkenswaard heeft in het verleden tientallen sigarenfabrieken en 
fabriekjes gekend. Eén fabriek (Willem II) is nog in bedrijf, maar 
onder een andere naam (Swedish Match Cigars) en de productie is 
verhuisd naar het Belgische Houthalen. 
 
In de agenda verderop in dit blad de volgende activiteiten. 
 
Anton Bogers, namens de Seniorencommissie 
 

 
 
Het illustere gezelschap dat het museum bezocht. 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Swedish_Match_Cigars&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houthalen
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Lintjesregen in scheidsrechterswereld 
 
Het is één van de mooiste dagen in ons land: de dag van de 
Lintjesregen. Ook dit jaar had de Koning het behaagd bijna 
drieduizend landgenoten een Koninklijke Onderscheiding te geven. 
Onder wie een aantal actievelingen in de scheidsrechterswereld. 
 
Zo is het echtpaar Gerda en Pieter van der Meer onmisbaar voor 
COVS Leiden. Vrouwlief zorgt er als lid van de kantinecommissie 
wekelijks voor dat iedereen voorzien wordt van een hapje en een 
drankje. Ook maakt zij de accommodatie schoon. Sinds 2010 runt zij 
met haar man de huidige accommodatie in het Weteringpark.   
 
Haar echtgenoot Piet heeft binnen de COVS in de afgelopen 38 jaar 
veel verschillende functies bekleed: bestuurslid, lid van diverse 
commissies, organisator van activiteiten en trainer (hebben we die bij 
COVS Eindhoven ook niet?). Verder was hij van 1980 tot 2002 lid van 
de KNVB, waar hij eveneens scheidsrechter en rapporteur was. 
 
Wellicht heeft Björn Kuipers ook veel te danken (gehad) aan de COVS. 
Europacupfinales fluiten is leuk, ver komen in het 
wereldkampioenschap ook, maar benoemd worden tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau, dat is andere koek. De bekendste inwoner 
van Oldenzaal had alle reden om blij en trots terug te kijken op 
vrijdag 26 april. Als zovele andere decorandi werd de toparbiter 
annex supermarkteigenaar – vanwege beide professies overigens - 
verrast door zijn burgemeester. Zij het via skype, want Kuipers was 
vakantie aan het vieren in Griekenland. Ik weet niet of Björn van 
alcohol houdt, maar de onderscheiding en een drankje zijn hem 
gegund. De vraag is wel waarom Kuipers juist dit jaar een lintje kreeg. 
 
Hans Janssen 
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 
Stukje opvoeding 
aan nico scheepmaker 
 

 
voor de oorlog zag ik zo nu en dan 
o.d.s. spelen, er deed een oude 
linksbuiten in mee, glimmerveen, 
wiens knie de hebbelijkheid had 
af en toe uit de kom te schieten 
(soms wel een paar keer de wedstrijd) 
dan lag hij een ogenblik langs de lijn, 
pakte zijn been beet, drukte de knie 
terug in de kom en dribbelde vrolijk 
verder, alsof er niet was gebeurd 
 
 
nu, een kwart eeuw later, 
zeg ik soms, als het tegenzit, 
of ik eens in een sombere bui ben: 
‘vooruit, kees, even de knie in de kom,’ 
en dan gaat het weer 
 
 
Door: Cees Buddingh’ 
Uit: Buddingh’gebundeld 
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Pubquiz, test jouw kennis op leuke manier 
 
Vrijdag 10 mei is het weer zover, de pubquiz! Na de succesvolle editie 
van vorig jaar, kon de quiz dit jaar evenmin uitblijven. Tijdens deze 
veelzijdige quiz zal de kennis van onze leden op een leuke manier 
worden getest. Er passeren allerlei onderwerpen, zoals: sport, 
muziek, algemene kennis en nog veel meer!  
 
Deelname aan de quiz is helemaal gratis en ook vrienden en 
familieleden zijn van harte welkom. Er wordt gespeeld in teams van 
twee of drie personen. Mocht je geen team kunnen vormen, kom dan 
toch: ter plekke lukt het ook wel om een team samen te stellen. 
 
Het is fijn als je je vooraf aanmeldt via info@covseindhoven.nl, maar 
dit hoeft niet. De quiz duurt van 20.00 tot 22.30 uur. 
  
Met groet, Pieter & Lennart, organisatie Pubquiz COVS Eindhoven. 
 
 

 

mailto:info@covseindhoven.nl
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Deep red are the sun-sets in mystical places. 
Black are the nights on summer-day sands. 
We'll find the speck of truth in each riddle. 
Hold the first grain of love in our hands 
 
 

Leger                                             
 
Trots als een pauw ben ik als blauwwitter op mijn kluppie FC 
Eindhoven. Vraag me niet waar die trots vandaan komt. Trots, ook al 
vallen de resultaten tegen, dan klopt er iets niet. Want trots getuigt 
van bijzonderheid. Geregeld word ik meewarig aangekeken op mijn 
getuigenis fan FC Eindhoven te zijn. Op zondagmiddag doe ik mijn 
warming-up in een blauwwit shirt van mijn kluppie onder het motto 
mijn blauwwit hart klopt voor FC Eindhoven. De meewarige blikken 
negeer ik. Een scheids moet niet alles willen zien. Hoewel de stokoud 
geworden ex-scheidsrechter Piet Lammers niet van blinde scheidsen 
hield. Van onze overleden éminence grise mag de scheids niet doof, 
blind en bang zijn. Ik zie Piet nog in de middencirkel achter zijn volle 
buikomvang wandelen. Nee, bang was hij niet voor de jeugdspelers, 
maar wel op zijn tijd blind. In ieder geval niet blind 
voor de zon. Door haar stralen liet Piet zich graag 
strelen. Een enkele speler drijft de spot met me. “He, 
scheids, heb je genoten van de 3-1 nederlaag tegen 
de Bossche bollen.” “Niet zo’n  grote mond opzetten. 
Je wilt de negentig minuten toch wel volmaken?!” 
 
Het doet pijn, dat er in het Jan Louwers Stadion meer 
supporters sterven dan dat er geboren worden. Met  
een jaloers oog kijk ik naar de vijand aan de Frederiklaan, waar de 
supportersschare groeit als rood-witte kool. Desondanks raken de 
voetbalstadions gemiddeld meer toeschouwers kwijt. Eerst liepen  
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de kerken leeg en de voetbalstadions vol als element van verbinding. 
De hersenen kraken over de oorzaken van de geleidelijke afname. 
Komt dit, omdat de eredivisie soms vergeleken wordt met een Micky 
Mouse competitie? Nee, dat zal het niet zijn, want kwaliteit zegt niets 
over wedstrijdspanning.  
 
Blijft men liever thuis voor de buis? De echte fan niet, maar de 
minder fanatieke voetballiefhebber kan eerder kiezen voor de chaise 
longue voor de eigen haard dan de natte kou in een tochtig stadion. 
Zeker als de botten ouder worden. Verminderde resultaten? Dat 
heeft invloed. Daar zijn de Grunningers een voorbeeld van.  
 
En het grote aanbod van voetbalwedstrijden op het beeldscherm zal 
de groei evenmin stimuleren of de afname terugdringen. Zelfs op 
vrijdagavond is het open net van FOX Sports vrij baan gemaakt voor 
de Keuken Kampioen Divisie. Verschrikkelijk die naam. Mijn kluppie 
zie ik nog niet kampioen worden. Dus voor mij geen keuken van de 
keukenkampioen. Desondanks heb ik er onlangs een hele avond naar 
gekeken. Het is een live schakelprogramma van alle duels. Dat maakt 
het boeiend, want bij een kans of een doelpunt wordt er geschakeld. 
Zelfs mijn blauw-witte helden komen live voorbij. Dit 
schakelprogramma doorbreekt de saaiheid van een wedstrijd. Dit 
vormt toch een belemmering om naar het stadion te gaan. Ik kies 
hier eerder voor dan voor een lange busreis naar Ljouwerd om daar 
ook nog eens in het kruis getast te worden. Dan liever met het kruis 
voor de buis. En als mijn vrouw dan ook nog eens het beeld komt 
verstoren, dan nagel ik haar aan het kruis: Memento Mori. Zoekt u dit 
maar op, luie lezer.  
 
Een halve eeuw geleden draaide alles om wielrennen en voetbal. 
Tennis en hockey waren elitaire sporten. De keuze van diverse  
sporten heeft zich verbreed. De jeugd wil snelheid en vermaakt 
worden. Overprikkeling leidt tot het idee van saaiheid. De verwende  
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jeugd wil alleen hoogtepunten en spektakel zien. Ik ben als ouderling  
wars van entertainment, maar wie de jeugd heeft… Zo hebben Ajax 
en PSV een groot scherm en een led-installatie voor een lichtshow.  
 
Spelers verkassen dikwijls, mede doordat dit voor menig club een 
verdienmodel is. Jarenlange binding van een speler komt nog zelden 
voor. Toeschouwers identificeren zich minder met spelers in een 
doorganghuis. Heerenveen heeft wedstrijden gehad, waarin niet één 
Nederlander meedeed. En dan staan voor de wedstrijd de 
buitenlanders opgelegd braaf in het gelid plechtig te luisteren naar 
het Fries volkslied, waarvan de eerste regel luidt: ‘Frysk bloed tsjoch 
op!/Wol no ris brûze en siede/En bûnzje troch ú sieren om! (Fries 
bloed kom in beweging/Bruis, kook/En bons door onze aderen!)’ 
Friese zotkoppen om Scandinavische voetballers met Fries bloed in 
beweging te zien komen.  
 
Het verlangen om als supporter onder te gaan in het geheel, de eigen 
volksaard. De individuele supporter als cel in het voetbalwalhalla. Een 
ervaring groter dan jezelf. Wellicht vandaar dat voetbal met religie 
vergeleken wordt. Voetbal als mystiek lichaam. Zonder mystiek 
lichaam worden de stadions leger en leger.  
 
 
Jur Wijsman 
 
Als propagandist van het lijflied voor scheidsrechters opnieuw een 
citaat uit de song The Whistler van Jethro Tull. Ditmaal het laatste 
couplet, waarin de fluitist Ian Anderson  in een sausje van waarheid 
riedelt met zijn fluit. Liefdevol de scheidsrechters fluit in de hand. De 
fluitlust spettert in de meeslepende song.      
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Voetbalschoenen voor prikkie te koop  
 
Net als in de vorige Arbitraal is er 
ruimte voor leden om – tot op  
bepaalde hoogte - allerlei zaken te 
koop, te ruil of gratis aan te bieden. 
 
Dit keer wil Martien Swinkels een 
maand gedragen schoenenpaar 
(Adidas Mundial Team) voor 25 euro 
van de hand doen. De schoenen zijn   
voor hem te klein. Het gaat om maat 
11,5 en ze zijn gekocht bij Fair Sports 
in Oirschot (110 euro). Martins 
telefoonnummer is bij de redactie 
bekend, hierbij zijn mailadres: 
m.swinkels899@upcmail.nl. 
 
**************************************************** 

Geciteerd in Nieuwsbrief Taalverdediging 
 
Eerder dit seizoen deden we in ons blad beklag over het vaak onnodig 
gebruik van Engelse woorden op de velden en vooral ver daarbuiten. 
Nou, dat was koren op de molen voor de Stichting Taalverdediging. 
Zij wil onze Nederlandse taal zuiver houden en was blij met de steun 
uit arbitrale hoek. Het artikel dat in Arbitraal stond, werd in zijn 
geheel overgenomen. En dat niet alleen: gratis voor niets werd een 
aantal Engelse voetbaltermen voorzien van de Nederlandse 
voorkeursspelling. Zoals aanhanger en hoekschop in plaats van 
respectievelijk supporter en corner. Maar eh: africhter in plaats van 
coach en handspel in plaats van hands? Hiervoor zal de stichting de 
handen niet echt op elkaar krijgen.  
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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.  
   
   Pubquiz, 10 mei: 20.00 uur, De Stip.  
   
   Seizoensafsluiting, 15 juni: 14.30-22.30 uur, De Stip. 
 
   Bezoek museum, 27 juni: Museum Bevrijdende Vleugels, 14.00 uur 
   in Best. 
    
   Bezoek wijngaard, 19 september: Wijngaard De Rooise Wijnboer,  
   14.00 uur in Sint Oedenrode. 
 
   Bezoek museum, 14 november:  DAF-Museum, 14.00 uur in  
   Eindhoven. 
 
 

 
 

https://www.covs.nl/
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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'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  0499 - 310719   
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelman            06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Lennart Geertsen en 
    Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, Sjaak Verheijen,                                         
              André Werrelmann en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Johan Suurd en Bas van Rijen (BA) 
 
 

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!

=




	COVS_Arbitraal omslag pdf_2019
	ANB advertentie
	arbitraal0319opmaak
	arbitraal0319opmaak
	arbitraal0319opmaak
	Nieuwe Acc.De Stip
	Van Laarhoven

