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  45e JAARGANG, NUMMER 4 – JULI 2020 
 

        
          
     
          Goede momenten 
             
          Of hij zegeltjes wilde? Een voordeelpas? Of een  
                kassabon? “Nee”, zei de klant vriendelijk tegen de  
                cassière, “ik spaar alleen goede momenten.” Ik had  
                niet het idee dat er bij het meisje achter de kassa een 
                kwartje was gevallen. Zelf vond ik het een prachtige 
                opmerking van de man, die bovendien verre van 
                cynisch bedoeld was. 
 
                Misschien leggen we wel te weinig in ons leven de  
                nadruk op positieve aspecten en juichen we niet 
                vaak genoeg hoera. Mag ik dit bij deze Arbitraal 
                als boodschap aan jou of u meegeven? En of je nu wel  
                of niet op vakantie durft: kijk uit waar je fluit. 
 
                Voor de thuisblijvers: sta eens stil bij hoe er van de 
                nood een deugd is gemaakt zodat we toch elke 
                week  kunnen trainen. Hopelijk ervaar je evenveel  
                plezier bij het lezen van dit blad en anders horen we  
                dat graag. 
                  
                De hoofdredactie   
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Van de voorzitter 
     
We mogen weer (meer)! 
 
Met gemengde gevoelens heb ik eind juni naar de persconferentie 
van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geluisterd. 
Enerzijds blij dat vanaf 1 juli contactsporten weer mogen, anderzijds 
wellicht toch de angst of het wel verantwoord is. Als ik me in 
bekende kringen beweeg voel ik me redelijk veilig en, moet ik eerlijk 
bekennen, vergeet ik soms wel eens enkele regels.  
 
Echter, een groep onbekenden heb ik tot nu toe bewust gemeden. En 
dan gaan we, vanuit het oogpunt van de scheidsrechter, ons straks 
weer begeven tussen 22 veelal onbekenden. Het zal wel weer even 
wennen zijn. Door alle signalen die je krijgt, de ene deskundige jaagt 
je de stuipen op het lijf terwijl de andere deskundige je het gevoel 
geeft dat het allemaal wel meevalt, word je in verwarring gebracht en 
weet je niet wat je moet denken. Toch blijf ik hopen dat eenieder zijn 
gezond verstand blijft gebruiken en dat er geen tweede golf komt. 
 
We vinden het als bestuur lastig om in coronatijd in contact blijven 
met onze leden. We willen niet te vaak mails sturen en je moet wel 
iets te melden hebben. Maar ondertussen liggen door de crisis onze 
meeste activiteiten (behalve de training) stil. Het is dan ook lastig om 
vooruit te kijken. Toch hebben wij als bestuur gemeend hierin pro-
actief te moeten zijn. Uiteraard is nog niets zeker, maar gelukkig lijkt 
het de goede kant op te gaan en hebben we plannen gemaakt voor 
na de zomervakantie. 
 
De volgende bijeenkomsten hebben we als bestuur vanaf september 
gepland (uiteraard indien alles volgens RIVM en de regering is 
toegestaan, waarbij we ons aan alle richtlijnen zullen houden): 
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Dinsdag 8 september 2020: opening van het seizoen met 
spelregeluitleg door Nick Ooms na de training. 
Maandag  21 september 2020: ALV 2020 (uitgesteld van 16 maart). 
Donderdag 17 september: activiteit seniorencommissie Kamp Vught. 
Donderdag 19 november: activiteit sen.commissie Kasteel Heeswijk. 
Vrijdag 18 december 2020: kerstbingo. 
Vrijdag 8 tot en met zondag 10 januari 2021: technisch weekend.  
  
Daarnaast zijn we nog met een paar andere ideeën voor 
bijeenkomsten bezig. Onder meer wordt  gedacht aan een alternatief 
voor de jaarlijkse seizoens-afsluiting/feestavond die we dit seizoen 
niet hebben kunnen houden. 
 
De afgelopen periode hebben we op woensdag (20.00 uur) en zondag 
(10.30 uur) weer kunnen trainen. We zijn van start gegaan op het  
kunstgras van vv Gestel; sinds deze maand trainen we op het 
kunstgras van het nieuwe complex van RPC, omdat ons eigen veld 
niet beschikbaar is. De komende weken gaan we hier mee door. 
Vanaf medio augustus mogen we weer op ons eigen veld en gaan we 
weer op de vertrouwde dinsdagavond trainen. Het is de bedoeling 
dat er, bij voldoende belangstelling, in de zomervakantie wordt 
doorgetraind. Over de invulling daarvan informeren wij iedereen zo 
spoedig mogelijk. 
   
Het seizoen was al een tijdje gestopt, maar zit er nu ook formeel op. 
Middels deze weg willen we als bestuur iedereen die zijn steentje, op 
wat voor wijze dan ook, heeft bijgedragen hartelijk bedanken. We 
willen iedereen, ondanks alle beperkingen, een goede, gezellige en 
zonnige vakantie toewensen. Mijn wens is om elkaar volgend seizoen 
in goede gezondheid, op de trainingen of bij andere activiteiten, weer 
te mogen ontmoeten. 
  
Jeroen Quinten 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE DRAGEN COVS EINDHOVEN 
EEN WARM HART TOE! 
Met veel plezier ondersteunen wij de activiteiten van scheidsrechters- 
vereniging COVS Eindhoven. Want of je nu de regie hebt over de ICT 
binnen een bedrijf of de postie van de scheidsrechter in de 
voetbalsport wilt verbeteren, de beste resultaten bereik je door 
enthousiast samen te werken 

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering 

 
Simac Techniek NV 
De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 
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De wedstrijd waar ik was (56) 
 
Die zondagochtend mocht ik een scheidsrechter begeleiden bij 
Bladella. ‘De parel van de Kempen’, zoals de club wordt genoemd. 
Maar zijn het eigenlijk niet allemaal pareltjes, die clubs in de Kempen.  
 
Met hun prachtige, soms haast idyllisch gelegen sportparken. Niet 
zelden gelegen aan de rand van of zelfs in de bossen. De kantines zijn 
er altijd goed vol, al hoeven die dertig daverende foute Hollandsche 
hits voor mij niet echt. Maar in de bestuurskamers dan wel bij de 
wedstrijdsecretariaten is het altijd goed toeven. Koffie ‘mee un 
kuukske d’rbij’: ik kom er graag. 
 
In de gangen van de kleedkamers-unit zag ik een bord met de tekst 
‘Verboden muziek af te spelen in de kleedkamers’. Ha, ja, ik begreep 
dat bord wel. Want wat is dat nou toch, die gettoblasters waaruit de 
boem-boem muziek oorverdovend knalt. Wedstrijdvoorbereiding? 
Het hoofd leeg maken? Schiet mij maar lek, geen idee welke 
motivatie je daar als speler uithaalt. Maar oké, ik geef het toe, ik ben 
van een andere generatie. Het zal de tegenwoordige tijd wel zijn. 
 
Zo zal mijn vader, toen hij bij RKSV Woensel mijn elftalleider was, 
wellicht ook wel hebben gedacht waarom ik nou perse met 
rugnummer 13 wilde spelen. Of waarom ik nou net, en dat jarenlang, 
precies altijd datzelfde ondershirt droeg. 
 
Ach ja, mijn vader. Toen ik bij Woensel de sprong naar D2 maakte 
(O11-2 heet dat tegenwoordig, geloof ik),  werd hij mijn leider. Hij 
kende Woensel van haver tot gort, had er zelf eerst tot zijn 34e in de 
spits gevoetbald, op de velden aan de Boschdijk waar later het 
hoofdkantoor van Philips Nederland verrees. Vergis je niet, Woensel  
speelde toen in de 2e klasse, vergelijkbaar met de huidige Keuken  
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Kampioen Divisie. Twee jaar op rij miste de club op een haar na 
promotie naar het Nederlandse voetbalwalhalla. 
 
Een nieuwe trainer vond mijn vader vervolgens te oud. Mijn vader 
was woest en hij vertrok naar rivaal en aartsvijand ESV. Waar hij 
topscorer werd en ook nog eens kampioen. Woensel kwam op 
hangende pootjes bij mijn vader: of hij terug wilde komen. Wat mijn 
vader wel wilde en tot zijn 37e heeft hij nog bij Woensel gespeeld. 
Voor mij als pupil waren het in ieder geval jaren met wisselende 
resultaten, maar een kampioenschap heb ik toen niet mogen 
beleven.  
 
De uitwedstrijden waren een belevenis op zich. Auto’s waren er nog 
amper, dus we fietsten stad en land af naar de clubs waar we 
moesten spelen. We vertrokken altijd vanaf het fraterhuis aan de  
 

 
 
Kleedruimten van sportpark De Smagtenbocht van VV Bladella. 
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Frankrijkstraat. Met twee leiders, ook op de fiets. Eentje voorop, de 
andere achteraan. Dat kon toen natuurlijk nog, het was lang niet zo 
druk op de weg als nu en bovendien een stuk veiliger. Hoe dan ook, 
we fietsten naar UNA, EMK, Geldrop, Heeze, SBC, DVS, Valkenswaard, 
Best Vooruit en noem maar op. Om dan ’s middags moe maar 
voldaan weer naar huis te fietsen. 
 
Douchen na afloop van een wedstrijd was er toen nog niet bij. Niet 
alleen, omdat nog maar weinig clubs een douchegelegenheid 
hadden, maar ook, omdat de schaamte er toen nog best wel in zat. 
Namelijk met anderen douchen, dat was echt niet de bedoeling. Dus 
pas thuis kreeg je een poetsbeurt. Voor velen, ook voor mij, toen nog 
in de bijkeuken in een teil met warm water. Dat gebeurde zo eens in 
de week, de andere dagen volstond een plens koud water in je 
gezicht en onder je oksels. 
 
Ach ja, zo ging dat toen. Hoe dan ook, ik zwijmelde en mijmerde wat 
weg, die zondagochtend bij Bladella. De wedstrijd verliep prima, de 
scheidsrechter in opleiding floot goed. Na afloop was het heerlijk 
rustig in de catacomben, want: muziek verboden. Aldus kon ik na het 
nagesprek met een gerust hart naar huis om er lekker lui op de bank 
aan mijn begeleidingsrapport te gaan beginnen. 
 
Tekst en foto: Jos Halmans 
 
 

 
 

https://www.covs.nl/
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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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Niet verbouwereerd, maar vereerd 
 
Met wat vertraging heeft Jan Fleerakkers toch zijn Koninklijke 
Onderscheiding gekregen. Toen het eindelijk zover was, 4 juli, was 
het uiteraard allang geen verrassing meer – weten ook de trouwe 
lezers van dit blad. Wat het wel bijzonder maakte: niet burgemeester 
Hubert Vos, maar echtgenote Ria mocht het lintje opspelden. Dit 
vanwege de anderhalvemetermaatregelen die in ons land gelden 
door de coronacrisis. De ceremonie was in het gemeentehuis van 
Asten. Een select gezelschap was erbij, onder wie Christ van de Donk 
(én omdat hij Jan had voorgedragen én voor de foto’s) alsmede 
bestuursafgevaardigde André Weerrelman. Aan drankjes en hapjes 
was volgens laatstgenoemde zowel in het gemeentehuis als bij Jan 
thuis geen gebrek. Benoemd worden tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau is niet iedereen gegund. Zie ook: / 
https://siris.nl/artikel/150410550/koninklijke-onderscheiding-voor-
jan-fleerakkers 
 

 
  
Ria speldt bij haar ‘Ridder Jan’ het lintje op. 

https://siris.nl/artikel/150410550/koninklijke-onderscheiding-voor-jan-fleerakkers
https://siris.nl/artikel/150410550/koninklijke-onderscheiding-voor-jan-fleerakkers
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Langs de velden 
 
Daar zat hij dan, onze kleine tuinkabouter bij Beau. Ik kreeg er een 
beetje medelijden mee zoals de kijkers hem konden zien, hoewel hij 
niet de indruk gaf dat hij er spijt van had, maar bekende wel dat de 
fles de grote boosdoener was. Wesley toch. Je bent één van de grote 
voetballers geweest die ons land gekend heeft. Wordt eens 
volwassen, je zegt de meeste schuld bij jezelf te zoeken is en dat is 
ook zo. Met veel geld kun je macht uitoefenen en dat is nou net 
datgene wat je gedaan hebt. Je hoefde nergens naar te kijken en 
leefde er maar op los. Vooral toen je bakken met geld verdiende daar 
in Qatar, waar vrouwen en drank in overvloed waren. En het is nog 
altijd zo, berouw komt na de zonde. 
 
Of je je lesje geleerd hebt, laat ik in het midden. Maar met jouw visie 
op voetbal zou je het nog ver kunnen schoppen. Begin echter eerst 
eens met de jeugd te begeleiden en te behoeden voor de fouten die 
je zelf gemaakt hebt. Daar ben jij een geschikt persoon voor. Direct in 
het diepe zoals Mark van Bommel als trainer bij PSV deed zou ik 
afraden. Als mens lijk je me een prettig persoon, maar de druk van 
het trainersschap is nu nog te veel gevraagd.  
 
Veronica inside dan. Net als altijd lokt Wilfred Genee Johan Derksen 
uit en deze trapt er weer in. Maar ook voor die andere heer aan tafel, 
René van der Gijp, waren de rapen nu echt gaar. De hypokriek 
Wilfred had het verpest. Wij als kijkers smullen van dit spektakel. 
Hoewel er volgens Wilfred van tevoren afspraken waren gemaakt. 
Het is nu eenmaal zo. Als Johan iets zegt, neemt hij dat niet terug. 
Daar heeft hij gelijk in. Ondanks de bemiddeling van de hoogste baas 
komt het nooit meer goed tussen de heren. Er is zelfs al gesproken 
over een nieuwe presentator in plaats van Wilfred. Als het daar mee  
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gered kan worden, zou het wel leuk zijn voor de kijkers, hoewel er de  
laatste tijd weinig over voetbal werd gesproken wat wel hun kracht 
is. Ga het daar weer over hebben en jullie kunnen weer vlammen. 
 
De corona onder controle. In de toekomst weer met publiek 
voetballen. De 1,5 meter blijft echter gehandhaafd. Hoe, daar is de 
regering maar vooral de wijze mannen die haar adviseren nog niet 
uit. Nederland wist niet waar het aan toe was na het uitbreken van 
de coronacrisis, maar dat er maatregelen genomen moesten worden 
stond buiten kijf. 
 
Hoe nu verder? Of de 1,5 meter blijft is de vraag want ik ben van 
mening dat dit verwatert: op den duur houdt niemand zich er meer 
aan. Wat bovendien volgens bepaalde hoogleraren logisch is. De 
horeca doet haar stinkende best om die afstandafspraak toe te 
passen. We zijn ook een inventief volk want overal wordt een 
oplossing voor bedacht. Maar heeft het zin gehad nu de regels heel 
erg versoepeld zijn? Hier in ons kikkerland is het goed doorstaan, 
hoewel we wel op onze hoede moeten zijn, maar ik zou niet in de VS 
willen wonen waar de Heer TRUMP het virus bestrijdt met 
chloorwater dat hij zelf ingenomen, zegt-ie. Ik wil echter nog iets 
langer blijven leven.  
 
Dit was het voor deze keer. Een prettige vakantie. 
 
De Mol 
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Vers gras tussen de regels 
 
Niet alleen voor onze hobbyscheidsrechters, uiteraard ook voor de 
amateur- en jeugdvoetballers lijkt het eeuwen geleden dat er een 
wedstrijd heeft plaatsgevonden. Onze broodcollega’s merk(t)en het 
zelfs in hun portemonnee. Voor hen is het eveneens een 
onwezenlijke periode, besmet zoal die is geraakt door het 
coronavirus. Een aantal toppers duikt toch af en toe op in de 
publiciteit. Zo zaten Kevin Blom, Björn Kuipers en Bas Nijhuis eens 
samen in Op1 en was Nijhuis één van de gasten in Veronica Inside, 
toen het er nog niet zo donker uitzag voor dit cafépraatprogramma. 
Hun collega Danny Makkelie lanceerde volgens het Algemeen 
Dagblad zelfs een kledinglijn voor scheidsrechters, maar onder 
anderen Serdar Gözübüyük hebben we amper gezien of gehoord. Dat 
gaat veranderen bij de hervatting van het voetbalcircus en rondom 
de verschijning van een langverwacht boek van deze arbiter.  
 
Blom figureerde ondertussen ook in een filmpje van het Rode Kruis 
waarin hij mensen op straat met een gele of rode kaart het belang 
van de anderhalvemetersamenleving duidelijk probeerde te maken. 
Echt serieus kon ik deze spot niet nemen, maar misschien was-ie ook 
niet als zodanig bedoeld. Van enigszins ernstiger aard is wel ‘De  
fluitende leider’, met als ondertitel ‘Leiderschap van wel voetbalveld 
tot werkvloer.’ Dit boek, dat maanden geleden al uitkwam, schreef 
Blom met Colinda van Dijk en Erik Kaptein. De twee laatstgenoemden 
zijn actief als coach, trainer en adviseur op gebieden als duurzame 
inzetbaarheid, leiderschap en mentale veerkracht. Laten dit nu ook 
aspecten zijn waarmee Blom in zijn fluitpraktijken te maken heeft en 
die hij graag met de lezer wil delen. Dit gebeurt door informatieve 
uiteenzettingen, die op diverse organisaties en bedrijven kunnen 
worden losgelaten, maar, en dat maakt het voor ons extra 
interessant, ook door Bloms persoonlijke ervaringen.  
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De ref komt onder meer terug op de ‘twijfelachtige eer om de snelste 
rode kaart ooit te geven in de eredivisie’, althans vanaf de aftrap. 
Zoals bekend kon de Braziliaan Marcio Santos welgeteld negentien 
seconden na zijn invalbeurt alweer rukken nadat hij tijdens de Ajax – 
PSV van december 1996 de doorgebroken Luc Nilis had vastgepakt. 
Terug naar Blom en naar 2 februari 2015: na nog geen halve minuut 
spelen kon PSV’er Jetro Willems inrukken. Achteraf, moest ook de 
arbiter toegeven, een grote fout. Blom was in de theatrale val van Gill 
Swerts getrapt. In het boek zegt hij er het volgende over: “PSV won 
de wedstrijd uiteindelijk (dus waar zeuren we over, grapje, red.). Na 
de wedstrijd werd er vooral veel aandacht besteed aan het 
onsportieve gedrag. Vrijwel niemand had het meer over de 
onterechte rode kaart die later trouwens ook geseponeerd werd. Ze  
zeggen weleens dat in de liefde en zakendoen alles geoorloofd is. 
Daar kunnen we voetbal wel aan toevoegen, heb ik geleerd.” Zo 
benoemt Blom meer voorvallen, waarvan hij door schade en schande 
heeft geleerd. De prijs vind ik wel aan de hoge kant, zeker als je het 
 

 
Kevin Blom (geheel links) werkt zijn spiekbriefje bij tijdens het 
scheidsrechterscongres eerder dit jaar in De Guldenberg in Helvoirt. 
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afzet tegen het best bescheiden bedrag dat je bijvoorbeeld voor het 
onverminderd interessante ‘Hard gras’ moet neertellen. 
 
Zo heeft Erik Brouwers het in het nieuwste nummer ‘wieder 
geschaft’: een even triest als mooi verhaal over de hoogte- en 
dieptepunten van een voormalig Duits international. Boeiend is de 
manier waarop de Britse auteur de totstandkoming van zijn ‘Briljant 
Orange’ beschrijft. Helaas heeft een verhaal met Ajacied Carel Eiting 
een wat al te clubachtig gehalte voor zo’n kwaliteitsblad als ‘Hard 
gras’. Het ‘dankartikel’ over clubgenoot Hakim Ziyech is wel oké. 
 
De fluitende leider; leiderschap van voetbalveld tot werkvloer; auteurs: Erik Kaptein, Colinda van Dijk 
en Kevin Blom; uitgeverij Boom; ISBN: 97-890-244-277-41; prijs: 23,50 euro. 
Hard gras, voetbaltijdschrift voor lezers, nummer 132, thnx; diverse auteurs; uitgeverij AMBO/Anthos; 
ISBN: 97-890-263-516-79, prijs 10,95 euro. 
 

Tekst en foto Hans Janssen  
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Zoals de ouden floten… 
 
Robert Hoyzer is geboren in Berlijn op 28 augustus 1979. Hij werd lid 
van de plaatselijke voetbalclub Hertha BSC. In 2003 werd hij 
benoemd tot scheidsrechter door de Duitse voetbalbond (Deutscher 
Fußball-Bund, DFB). Hij floot wedstrijden in de 2e en 3e Bundesliga en 
de regionale Liga's. Echter, hij mocht nog niet op het hoogste niveau 
fluiten, dé Bundesliga, hoewel kenners hem een mooie toekomst 
voorspelden. 
 
Hoyzers carrière als scheidsrechter kwam in januari 2005 tot een 
abrupt einde. Enkele collega’s van Hoyzer, te weten Olaf 
Blumenstein, Manuel Gräfe en Felix Zwayer, beschuldigden hem van 
omkoping en dienden bij scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich 
een klacht in. Hoyzer werd ervan verdacht gewed te hebben op een 
wedstrijd uit de eerste ronde van het toernooi om de Duitse beker 
tussen Paderborn en Bundesligaclub Hamburger SV, gespeeld op 21 
augustus 2004. 
 
 
In deze wedstrijd kwam HSV op een 2-0 voorsprong. Daarna deelde 
Hoyzer aan HSV-aanvaller Emile Mpenza een rode kaart uit en gaf hij 
later twee belachelijke strafschoppen aan Paderborn. Om de eerste 
penalty te kunnen geven, fluisterde Hoyzer de Nederlandse 
aanvoerder Thijs Waterink van Paderborn in het oor: “Mach doch mal 
was!" (“Doe eens iets!”). Welnu, Waterink deed iets, hij liet zich 
namelijk theatraal vallen in het Hamburgse strafschopgebied. Terwijl 
iedereen een vrije trap tegen Paderborn verwachtte, gaf Hoyzer een 
‘pingel’ aan Paderborn. Hoyzer had simpelweg op een gelegenheid 
gewacht. In de rust al had Hoyzer op weg naar de kleedkamers tegen 
Paderborn-spelers gezegd: “Speel zo door, de rest regel ik wel”. 
Overigens bleek later dat Waterink deel uitmaakte van het ‘complot’: 
voor zijn opzichtige valpartij toucheerde hij 10.000 euro. Uiteindelijk  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertha_BSC
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Fu%C3%9Fball-Bund
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Fu%C3%9Fball-Bund
http://nl.wikipedia.org/wiki/SC_Paderborn_07
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bundesliga_(Duitsland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburger_SV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Mpenza
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werd de wedstrijd met 4-2 door Paderborn gewonnen. ’s Avonds, na 
afloop, ontving Hoyzer in het Charlottenburgse ‘Café King’ in Berlijn 
voor zijn bewezen diensten 67.000 euro en een kleuren-tv. Maar de 
grote winnaars waren degenen die op de wedstrijd hadden gewed, 
die toucheerden ongeveer 700.000 euro.  
 
Hoyzer nam na de beschuldigingen ontslag als scheidsrechter en 
zegde zijn lidmaatschap bij Hertha BSC op. De Duitse voetbalbond 
kondigde aan dat onderzocht werd of Hoyzer ook in andere duels 
bewust de uitslag had beïnvloed. Ook werd er een onderzoek 
ingesteld door het gerechtshof in Braunschweig. Hoyzer ontkende 
aanvankelijk de beschuldigingen totdat hij op 27 januari 2005 de 
fraude toegaf. De gewezen arbiter onthulde dat hij banden had met 
Kroatische misdaadorganisaties die grote sommen geld hadden 
ingezet op wedstrijden die door Hoyzer werden gefloten. Op 17 
november 2005 veroordeelde de rechtbank in Berlijn Hoyzer tot een 
celstraf van twee jaar en vijf maanden. In mei 2007 meldde hij zich bij 
de gevangenis, ruim een jaar later kwam hij wegens goed gedrag 
vervroegd vrij. 
 

Op 8 maart 2006 werd bekend dat 
Hoyzer in één geval op verkeerde 
gronden was veroordeeld. Bij één van de 
wedstrijden die hij volgens  
de aanklacht zou hebben gemanipuleerd, 
was hij helemaal geen scheidsrechter. 

 
Op 13 april 2011 verleende de toenmalige voorzitter van de DFB, 
Theo Zwanziger, aan Robert Hoyzer gratie. Dankzij die gratieverlening 
mocht Hoyzer zich opnieuw aansluiten bij een amateurclub. Hij 
mocht dan echter geen bestuursfunctie uitoefenen of ooit nog 
scheidsrechter zijn. Ook mag hij geen voordeel trekken uit het 
schandaal. Zo mag de affaire niet worden verfilmd en mag hij er geen 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Braunschweig_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/27_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2005
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/8_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/2006
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boek over schrijven of, met zijn toestemming, laten schrijven. Hoyzer 
en de DFB hebben uiteindelijk een schikking afgesproken in het kader 
van de schadevergoeding naar aanleiding van de strafrechtelijke 
procedure. Bijgevolg moet de oud-leidsman vijftien jaar lang (tot 
2026) 8.400 euro per jaar aan de DFB overmaken om de totale 
schade van 126.000 euro te betalen. Hoewel natuurlijk zowel de 
materiële als de ‘morele’ schade voor de voetbalsport in Duitsland 
vele malen groter is. De DFB moest alleen al aan HSV, de zwaarst 
gedupeerde club, een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro 
betalen.  
 
Robert Hoyzer toonde al tijdens het proces in 2005 berouw. Zo zei hij 
dat geld in veel situaties van het leven niet zo belangrijk is en vroeg 
hij zich hardop af waarom hij zich in hemelsnaam had laten 
omkopen. En dat terwijl hij al op 23-jarige leeftijd in de Tweede Liga 
floot en een grote carrière voor zich had. In 2011 bood hij in een 
persoonlijk gesprek zijn excuses aan de toenmalige DFB-voorzitter 
Theo Zwanziger aan. Die vond dat voor Hoyzer een terugkeer in het 
normale dagelijkse leven mogelijk moest zijn. Hoyzer zelf, 
beschouwde het gesprek als het laatste puzzelstuk om de draad van 
het gewone leven weer te kunnen oppakken. 
 
Zo voetbalde Hoyzer sinds 2011 bij de Berlijnse club SSC Teutonia 
1899 in de zogeheten ‘Landesliga’. In 2015 stopte hij met voetballen 
en ging hij als technisch directeur aan de slag bij FC Viktoria 1889 
Berlin. Na twee jaar hield hij het daar alweer voor gezien. Inmiddels 
heeft Hoyzer ook afscheid van de sport genomen. Sinds 2018 werkt 
hij als sales manager in het  Lead Sales & Accountmanagement-team 
van Idealo Internet GmbH. Idealo is een online prijsvergelijkings-
portaal en is onderdeel van het mediaconcern van Axel Springer. 
 
Jos Halmans 
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Voetbalgedachten gedicht 

 
 

Ik mis Bergkamp/Oorlog in Sudan 
Islam in Iran/Bom in Tel-Aviv 

Brand op Tenerife/Landbouwgif in wijn 
Uitgebrande trein 

En ik mis Bergkamp 
 
 

Concentratiekamp/Duitse schemerlamp 
Doodgeslagen kind/Kolonelsbewind 

Japanse oorlogsheld/Gloednieuw mijnenveld 
En ik mis Bergkamp 

 
 

Veerbootongeluk/Stem van Donald Duck 
Worst met BSE/Kuil met stamboekvee 

Heroïnehoer/Losse vleugelmoer 
En waar is Bergkamp? 

 
 

Waar ben je, Bergkamp?/ 
Kom terug, Bergkamp 

Ik mis je, Bergkamp 
Alsjeblieft, Bergkamp 

B-E-R-G-K-A-M-P 
Ik mis Bergkamp 

 
 
Van de CD Ik Ben Een Vrouw (2003) van cabaretier Jeroen van 
Merwijk. 
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Ook Brabant kende een omkoopaffaire 
 
Ruim 36 (!) jaar na dato wordt Herman Duys nog steeds herinnerd 
aan een poging om hem om te kopen. Het ging weliswaar om 
peanuts en het leek wel kinderspel als je de affaire vergelijkt met de 
zaken waarbij de Duitser Robert Hoyzer betrokken is geweest (zie 
elders in dit blad), maar toch. De KNVB nam het immers enorm hoog 
op. “Tot op de dag van vandaag wordt er over gesproken, al gebeurt 
het wat minder dan vroeger”, vertelt de 78-jarige inwoner van 
Heesch uitermate monter over wat hem is overkomen en waarover 
toentertijd diverse regionale én landelijke media hebben bericht. Zijn 
dikke knipselmap getuigt ervan. 
 
Het was op een zaterdagavond in mei 1984 dat er bij Duys werd 
aangebeld. “Het was rond kwart voor zeven. Er stond iemand voor de 
deur die iets van me wilde. Ondertussen liepen er andere mensen 
langs mijn huis op weg naar de kerk en heb ik hem dus gevraagd om 
binnen te komen. Hij haalde meteen drie briefjes van vijfhonderd 
gulden tevoorschijn en zwaaide met nog meer biljetten.” Naar 
verluidt had de man meer dan tien mille op zak. 
 
Hij wilde Duys zover krijgen dat de referee de volgende dag de club 
die hij al sinds jaar en dag sponsort, VV Gemert, een handje zou 
helpen bij haar strijd tegen degradatie naar de tweede klasse. Of de 
arbiter er dus voor wilde zorgen dat het bezoekende Olympia ’18 zou 
verliezen. Duys weigerde in te gaan op het aanbod en wees de 
brutale gast de deur, waarop de man een deel van het geld dat hij 
wilde offreren achterliet. In de hoop dat de leidsman op andere 
gedachten zou komen. Niet dus.  
 
Duys: “Ik heb aangifte gedaan bij de politie en de bond gebeld en 
verteld wat er die avond was gebeurd. Daarop kreeg ik te horen dat  
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ik van de wedstrijd afgehaald zou worden.” Duys hield vast aan de 
aanstelling, ging de volgende dag ‘gewoon’ naar Gemert en deed zijn 
ding, goedkeurend gadegeslagen door een bondsofficial. De man in 
het zwart (behoudens een enkeling floot iedere scheids in die tijd in 
die kleur) stond alsof er niets vreemds was voorgevallen boven de 
partijen. Duys had part noch deel aan het resultaat, dat zwaar 
tegenviel voor de thuisclub (1-2 nederlaag). 
 
Een hard gelag dus ook voor de man die hem trachtte om te kopen,  
 

  
Herman Duys, terwijl hij de beker poetst vanwege het 75-jarig 
bestaan van COVS Oss-Uden e.o. (foto: Jarno van Santvoort). 
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de Gemertse oliehandelaar Jos Maas. Duys heeft hem nadien     nooit  
meer gesproken. “Ik heb hem nog wel eens gezien bij een wedstrijd 
van Gemert. Hij zat toen, verkleed als oliesjeik, op de tribune”, aldus 
Duys. Dat was blijkbaar na de straf die de shirtsponsor van de KNVB 
kreeg. Maas werd voor een periode de toegang tot het sportpark van 
Gemert ontzegd. De arbiter moest zelf tot zijn verbazing ook boeten. 
“Ik werd teruggezet naar een lagere groep. Ik had namelijk de kont 
tegen de krib gegooid toen de KNVB dreigde me de wedstrijd af te 
nemen. Ik wilde hem gewoon fluiten, het was een verdomd mooie 
wedstrijd waarvoor ik was aangesteld. Ja, dat vond ik ook flauw van 
de bond”, aldus Duys. 
 
“Bovendien heb ik het geld dat bij mij was achtergelaten niet 
aangenomen en inmiddels ook terug laten vloeien naar de staatskas. 
Hoewel ik het niet eens was met de beslissing van de bond, ben ik 
doorgegaan met fluiten. Scheidsrechteren was en is mijn enige 
hobby. Die pakken ze me niet af. En ik was thuis overigens niet de 
enige, mijn broers Ben en Sjaak waren eveneens op dit gebied 
actief.” En hoe! Begin jaren tachtig vormden ze zelfs het arbitrale trio 
voor een wedstrijd in de hoofdklasse  C tussen DESK en EHC. Een 
unicum. 
 
Na afloop van zijn actieve carrière is Herman Duys voor de 
scheidsrechterswereld behouden gebleven. Het erelid van COVS Oss- 
Uden e.o. koestert ondanks de straf die hem in 1984 werd opgelegd 
geen wrok. En de KNVB is er op zijn beurt blij mee dat Duys 
binnenboord is gebleven, want hij is al tientallen jaren actief als 
waarnemer, een functie die hij aanvankelijk combineerde met zijn 
fluiterij. “Ze kunnen me overal naar toe sturen. Ik blijf het met plezier 
doen. Ja, ook die keren dat ik in Gemert ben geweest. Ik word er 
altijd hartelijk ontvangen.” 
 
Hans Janssen    
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The world is turnin’ 
I hope it don’t turn away 
 

De wereld draait door 
 
Aanklagenszangerig opent Neil Young de song On 
The Beach uit 1974. De rake 
woordspeling zit in het woord turning, dat zowel 
veranderen als (weg)draaien  
betekent. Zullen we er een coronasong van maken?  
Vervolgens zingt Young: “I need a crowd of people/ But I can’t face 
them day-to-day” En verderop: “I went to the  
radio interview/ But I ended up alone at the microphone//  I follow 
the road though I don't know where it ends/ Get out of town, get out 
of town/ Think I'll get out of town” 
 
Muziek als bron van troost in roerige tijden. De ogen sluiten en de 
volgende dag wakker worden met het besef, dat corona een 
nachtmerrie is geweest. Verder dromen, dat de wereld naar onze 
pijpen danst. De mens wikt, God beschikt. God als de 
virusverspreider, de elfde plaag van God. Egypte werd destijds 
gestraft, omdat de Israëlieten als slaven werden misbruikt (13e eeuw 
voor Christus). Wetenschappers verklaarden dat de tien plagen onder 
meer werden veroorzaakt door klimaatveranderingen.  
 
Corona op bezoek als straf van God voor onze zondige levenswijze? 
Nee, daar geloven de meesten niet meer in. Het virus als les, dat we 
de verkeerde weg bewandelen? De behandelingsweg varieerde van 
een open tot een gesloten benadering. Het virus omarmen was geen 
optie, want heftige ziekteverschijnselen zijn akelig. Nog afgezien van  
 
de doden. Omarmen was alleen menswaardig geweest bij voldoende 
beddencapaciteit en personeel. Preventie mag niets kosten in een  
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kortzichtige samenleving, die voor winstmaximalisatie gaat. Na ons 
de zondvloed.  
 
De strategie is het virus te zien als een vijand. Sommige Amerikanen 
bewapenden zich. Een wereldleider prees zelfs het injecteren van 
bleekmiddel aan als probaat middel tegen het virus. Het virus trekt 
zich niets aan van de grillige nukken van autoritaire leiders. Je kunt 
ministers de laan uitsturen, artsen het zwijgen opleggen, maar het 
virus niet verslaan met handoplegging van een narcistische president, 
die alleen in zijn magische almacht gelooft. De rest van de wereld is 
nep.  
 
Neem de proef op de som en hoest in de buurtsuper, weliswaar niet 
achter de ellebogen, maar erin. U zult zien dat vijandige blikken u 
kunnen doden. Het is besmettelijk. Ik bekeek een verwaarloosde 
hoestende vrouw met achterdochtige blikken. Is angst een slechte 
raadgever?  
 
In ons kikkerlandje heeft onze premier zich ontwikkeld van een 
marktgerichte neo-liberaal tot een geld over de balk smijtende 
socialist. Overheidssteun was na het faillissement van het 
communisme een vloek geworden. De markt werd heilig verklaard. 
Zelfs in de gezondheidszorg bent u primair geen zieke, maar een klant 
als verdienmodel, geregeld door min of meer het kartel van 
zorgverzekeraars. Heeft onze volksleider het licht gezien, dat de 
heilige marktideologie zijn min of meer vernietigende werk niet mag 
doen? In het licht van de Gezondheid blijkt het opportunisme van de 
politiek. We moeten het samen doen. Als makke schapen uit vrees 
voor onze gezondheid, op advies van virologen, volgen we de 
premier in zijn Heilsleer. Memento Mori (gedenk te sterven), daar 
denken we niet aan. Wel een klein aantal virologen, die zeggen dat  
veel coronadoden zonder dit virus ook binnen een paar maanden 
gestorven zouden zijn. Ieder virus kan voor een kwetsbare dodelijk  
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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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zijn. Dat is altijd geweest met Spaanse griep en pestdoden. Hiermee 
wil ik niet zeggen, dat de coronaduivel voor een minderheid ernstig is 
(longschade, trombose en lange revalidatie tot meer mindere 
validiteit). Liberaal mogen we niet sterven. Onlangs overleed de 
moeder van een vriend in een verzorgingstehuis. Niet aan de 
gevolgen van corona. Haar familieleden hebben haar van Vadertje 
Staat niet in levende lijve mogen zien. Een paar dagen voor haar 
dood weigerde ze te eten en te drinken. Uit protest? Een dag voor 
haar dood mochten ze, bij de gratie Gods, haar, inmiddels 
onaanspreekbaar, nabij zijn. Kun je als verwarde van huidhonger 
sterven?  
 
Behalve gezondheidsschade is er leefschade. Wereldwijd, vooral in 
gebieden van grote armoede. Laten we ons beperken tot ons 
laaglandje. Kwetsbaar zijn vooral de (on)vrijwillige zzp-ers en 
flexwerkers. De moderne slaven in onder meer de miljardenindustrie 
van de vleesslachterijen, die voor een hongerloontje zij aan zij mogen 
ploeteren om bijvoorbeeld zeven varkensoren binnen een minuut af 
te snijden. En door uitzuigbureaus, in busjes volgepropt, naar hun 
duur betaalde woonbarakken gebracht worden, waarin zij leven als 
varkens in hun stal. Daar tiert het virus weelderig. Het credo is: ze 
hebben er zelf voor gekozen.  
 
Onze dansdochters zijn er ook de dupe van. Bij de oudste, Fleur, 
loopt het tijdelijk contract bij Introdans af. Geen recht op een 
uitkering. Kans op een baan is vanwege het ontbreken van audities zo 
goed als nihil. En de jongste werkte tijdelijk voor een 
evenementenbureau. Zo was Rosa gastvrouw in de skybox van 
Wesley Sneijder bij FC Utrecht. Zeg maar in de rol van een opgedirkte 
barbiepop met pijpenkrullen, kort rokje en hoge hakken, maar geen 
echte liefde. Ze vond Wesley een onaantrekkelijk kleine dikke dwerg,  
een patsertje. Nu zit ze thuis en eet ze uit de pot van pa en ma. De 
overheidstrog bleef als flexwerker voor haar gesloten.  Geluk bij een  
 



 28 

 
ongeluk is, dat ze vorige maand een danscontract in Duitsland heeft 
getekend voor de paar grijpstuivers van 1450 euro. En dat is uniek, 
want voor jou duizend anderen. In ieder geval kan Nederland, als het 
om cultuurbeleid gaat, wel wat van Duitsland leren. Vanaf september 
mag Rosa weer op het podium staan van een theater. En mag ze 
nederig buigen voor een dan hopelijk gevulde zaal? 
 
Als vroege vogel uit het nest gevallen zit ik voor het toetsenbord. Ik 
had gedroomd over onze volksleider. Ik was aan het zwemmen en op 
mijn rug zat de leider. Het water stond aan mijn lippen. Ik dreigde 
kopje onder te gaan en de volksmenner riep: “Volhouden, 
volhouden, we moeten het samen doen.” Hoewel er altijd wat te 
mopperen valt, heb ik niets te mopperen. Ik trek immers van Drees. 
En heb pensioen opgebouwd. Ik kan een varkensoortje wel betalen.  
 
Hoe gaat de jeugd dit straks doen? Er zijn jongeren, die een 
eenvoudige baan hebben en thuis wonen, omdat alleen een 
appartement huren of kopen onbetaalbaar is. En toch gaan de huren 
weer omhoog. Op welke hoop schijt de duivel? Maar onze volksleider 
roept: “We moeten het samen doen.” Ben ik de ongelovige Thomas? 
  
Samen doen. Hoe gaat dat in het betaalde voetbal? Daar is het ieder 
voor zich en God voor ons allen. Zo wordt Eric Gudde niet gezien. 
Eerder wordt de KNVB-directeur gezien als een Jan Doedel. Nou doe 
je het in een slangenkuil nooit goed, maar hij toont zich geen 
daadkrachtig man van woorden en daden. Bedelen bij de overheid 
om geld zonder met een plan te komen. En van zijn keuze om geen 
ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie te laten promoveren, begon 
de trainer van SC Cambuur als een briesend paard te steigeren. Het 
staat niet onaardig op je cv om beticht te worden van de grootste 
schande uit de Nederlandse sport ooit.  
 
Juridisch staat de directeur in zijn recht. Er was keuzevrijheid. Maar 
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de keuze om niet uit de eredivisie te laten degraderen was sportief 
gezien een blamage. De schijn wekken, dat clubs inspraak hebben en 
vervolgens tot een ander besluit komen.  
 
Wat zijn motief is laat zich raden. Wellicht hoopte hij stiekem, dat 
clubs voor zijn keuze zouden kiezen. Juridisch stond de Bond in zijn 
recht. Sportief gezien een onbegrijpelijke keuze. De stand in het 
linkerrijtje telde mee voor een plaats in de Champions en Europa 
League en het rechterrijtje telde niet mee voor degradatie. Dat is niet 
consequent. Bovendien konden de potentiële degradanten ADO Den 
Haag en RKC Waalwijk nauwelijks de dans ontspringen en waren SC 
Cambuur en De Graafschap zo goed als zeker de nummers een en 
twee. En de optie om de vier clubs voor te leggen, dat de Bond geen 
van de vier clubs wil benadelen en daardoor het voorstel doet van 
een beslissingswedstrijd. Willen ze dat niet, dan het voorstel van het 
lot.  
 
De naïveteit en de eigenbelangen van sommige clubs om kansloos 
tegen de Bond te protesteren is een lachertje. De dikbetaalde 
advocaten spinnen er garen bij. Alkmaar toont zich van A tot Z 
achterbaks door zonder medeweten van andere clubs te procederen 
om de eerste plaats af te dwingen op basis van de onderlinge 
resultaten tegenover de nummer een Ajax, die dat geworden is op 
basis van doelsaldo. Voor geld en stand laat AZ de duivel dansen.  
 
Blijft de aarde ook zonder de homo sapiens doordraaien? Het 
slotakkoord is van Neil Young: “Because the world is turnin’/ I don’t 
wanna see it turn away.” 
 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
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COVS Eindhoven gaat weer vreemd 
 
(Het bestuur van) COVS Eindhoven e.o is niet voor één gat gevangen. 
Ga maar na. Waar hebben we de afgelopen jaren zoal getraind? 
Natuurlijk op ons ‘eigen’ veld bij De Stip. Ik kan me herinneren dat we 
verder ooit eens op een stuk gras bij Eikenburg aan onze conditie, 
coördinatie en scherpte hebben gewerkt. Dat was aan de andere kant 
van de Aalsterweg. En wat te denken van het ‘mijnenveld’ op het 
grondgebied van Hotel Guldenberg in Helvoirt? Of dat doorweekte 
deel van het sportpark van RKDVC? Of, ook tijdens een technisch 
weekend, één van de kunstgrasvelden van deze Drunense 
accommodatie? Vorige zomer konden we terecht in sportpark De 
Smagtenbocht  in Bladel en dit jaar zijn we hier eveneens welkom. 
Net als bij VV Gestel en RPC. Ook bij amateurvoetbaleindhoven.nl is 
onze tomeloze inzet niet onopgemerkt gebleven: 
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechters-al-volop-in-
training-voor-komend-seizoen 
 
 

 
COVS Eindhoven strekt de benen bij RPC. 

https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechters-al-volop-in-training-voor-komend-seizoen
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/scheidsrechters-al-volop-in-training-voor-komend-seizoen
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    ACTIVITEITENAGENDA  
      
   (Corona en weder dienende.)   
 
   Training: voorlopig elke woensdag (20.00 uur) én zondag 
   (10.30 uur) op het hoofdveld van RPC. Vanaf medio augustus    
   kan er weer bij De Stip worden getraind. 
 
   Opening seizoen, 8 september: na de training verzorgt Nick Ooms  
   een spelregeluitleg. 
 
   Algemene Leden Vergadering, 21 september: uitnodiging volgt. 
 
   Kerstbingo, 18 december. 
 
   Technisch weekend, 8 tot en met 10 januari 2021: meer info volgt. 
 
 
   Programma seniorencommissie (over aanmelden volgt nog    
   informatie): 
 
   17 september: Nationaal Monument Kamp Vught 
   19 november: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 
 
 
    



 32 

 

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  
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 Werrelmann          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!
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