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41e JAARGANG, NUMMER 7 – 2016 

 

    
      
       

               

         Eén trekvogel … 
 
               
              “Uitstekende pot, scheids.” “Goed gefloten, dat mag ook wel        
              eens gezegd worden.” 
 
              Druipend van het zweet neem ik na afloop van mijn eerste  
              wedstrijden dit seizoen de complimenten in ontvangst. Die kan 
              ik in mijn zak steken, al wist ik zelf ook wel dat het naar 
              behoren ging. Blasé? Zal best, maar wees gerust: ik weet heus  
              wel dat één trekvogel nog geen herfst maakt. Kortom, scherp 
              en geconcentreerd fluiten is één; scherp zijn en beter worden,  
              daar gaat het om. Ook op mijn leeftijd. 
       
              En mocht ik al zijn gaan zweven: pas nog werd ik door een  
              gelegenheidsrapporteur met beide benen op de grond gezet. Hij 
              wees me er fijntjes op dat ik geel had moeten geven voor een  
              handsbal en dat een onbesuisde overtreding juist één straf  
              verdiende (rood dus). Kortom, ik ben terug op aarde. 
               
              Gelukkig, anders hadden jullie het zonder Arbitraal moeten 
              doen. Met nu wel een advertentie van Hotel Guldenberg. 
              Die was even aan onze aandacht ontsnapt, met excuses.  
               
              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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verenigingsscheidsrechter zich niet bij ons aansluit, omdat hij/zij het 
bestaan van onze organisatie niet weet. 
 
‘Clubscheidsrechters binden’ 
 
Wij zullen ook veel actiever moeten zijn/worden met het werven van 
scheidsrechters van de KNVB, maar ook veel actiever met het behouden 
van onze huidige leden. Ook zullen we moeten kijken hoe we 
verenigingsscheidsrechters aan ons kunnen binden zonder dat ze ook lid 
moeten zijn van COVS Nederland. Daar moet een module voor zijn te 
vinden. 
 
Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, want ik denk dat we vanuit een 
grotere organisatie meer voor voetbalclubs kunnen betekenen, omdat er 
wellicht meer kader is dat je dan kunt verdelen. Onze interesse als COVS 
zal en moet dus ook meer bij de clubscheidsrechters liggen en niet alleen 
bij de KNVB-scheidsrechters. 
 
Ook tijdens onze laatste ledenvergadering kwam duidelijk naar voren dat 
wij als vereniging meer om ons heen moeten kijken en wellicht meer 
kunnen samenwerken met onze zusterverenigingen. Een goed signaal, 
vind ik, al roep ik dit persoonlijk al enkele jaren. Ik ben van mening dat 
we dit nu dan ook moeten gaan doen. Natuurlijk kijk ik hier met een 
kritisch oog naar en ook ik weet dat dit niet zomaar gaat. Denk 
bijvoorbeeld aan ieders eigen identiteit. 
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Van de voorzitter 
 
 
Bestuursmededeling 
 
 
Wij zijn ontzettend blij dat Lennart Geertsen ons bestuur komt versterken. 
Lennart loopt de komende maanden als aspirant mee. Als het goed bevalt, 
dan kan de ledenvergadering in maart 2017 hem definitief benoemen. 
Lennart: heel veel plezier en van harte welkom. 
 
Nieuwe spelregelwijzigingen: 
 
Ze zijn er genoeg: een stuk of negentig. Onze websitebeheerder Anton 
Bogers heeft een mooi overzicht gemaakt van overtredingen in het 
strafschopgebied waarbij een scoringskans wordt ontnomen en die vanaf 1 
juni 2016 bestraft moeten worden met een strafschop én een gele kaart. 
Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal 
te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart. Zie 
www.covseindhoven.nl.  Leden doe je voordeel ermee.  Anton, bedankt 
voor dit overzicht. 
 
Seizoenopening: 
 
Inmiddels is de seizoenopening van 9 september ook alweer geweest. De 
opkomst was 22 personen. Als voorzitter ben ik blij met deze opkomst al 
zou ik er graag nog meer zien. Maar het is niet anders. We hebben een 
goede en mooie avond gehad als het gaat om informatie over training en 
spelregels en het managen van de wedstrijd. In de nieuwe rapportage 
wordt het managen van de wedstrijd een steeds belangrijker onderdeel in 
uw arbitrage.  
                                                      
                                                                            Lees verder op pagina  4.            
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KNVB: 
 
Kijk als scheidsrechter ook even op onze site naar het document over de 
rapportage waarin de KNVB  tekst en uitleg geeft over de beslissing van  
elf naar acht competenties  gegaan. Hier kun je als scheidsrechter je 
voordeel mee doen. Overigens: COVS Nederland heeft hier ook aan 
meegewerkt. Kortom, we zijn duidelijk in gesprek met de KNVB als het 
gaat om onze scheidsrechters!  Over hoe wij de rapportage kunnen 
verbeteren en dat het ook goed is voor de scheidsrechters wat betreft 
leermomenten en ontwikkeling. En wanneer je als scheidsrechter dit goed 
doorleest, weet je ook waar de rapporteurs/waarnemers naar kijken.  
 
De KNVB is duidelijk aan het veranderen en is ook deze weg met 
vertrouwen ingeslagen. Ook hierin moeten wij de KNVB de tijd geven.  
 
                                                                             Lees verder op pagina 5. 
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Uiteindelijk zal er een goede en duidelijke visie op de rapportage komen.  
In de tweede divisie is men al met deze nieuwe wijze aan het rapporteren,                                                                                 
zoals de eredivisie het FIFA-formulier hanteert. Het zou goed zijn als dit  
formulier het in de toekomst gaat worden in de rapportage. Ik merk dat de 
KNVB hierin al enigszins meegaat. 
 
Wij hopen met deze openheid  dat we meer inzicht geven voor jullie als 
het gaat om richtlijnen en waar wij als scheidsrechters aan moeten denken 
en hoe wij moeten handelen. Maar realiseer je ook dat jij 
eindverantwoordelijk bent als het gaat om het kennen van spelregels en 
het managen van de wedstrijd. 
 
Wij, als COVS, willen veel  ondersteunen en doen voor onze leden en 
proberen ook met volle inzet jullie te bereiken. Ook via de (social) media, 
maar dit valt niet altijd mee. Wij weten niet alles en kunnen ook niet alles 
invullen. Daarom: als je iets wilt publiceren in Arbitraal, op onze site of 
via bijvoorbeeld Facebook, laat het weten. Dan kijken we hoe en of we dat 
gaan plaatsen. Je mag mij mailen joh.suurd@live.nl. 
 
Ten slotte wil ik de vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet op 
vrijdag 2 en zaterdag 3 september. Het waren twee drukke dagen waarin 
onze vereniging weer een goed resultaat heeft geboekt waar we ons 
voordeel mee kunnen doen. 
 
Johan Suurd 
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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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Aankondiging spelregelwedstrijd 
 
Beste lezers 
 
De spelregelwedstrijd van Arbitraal is er weer. In deze editie van ons 
clubblad wordt de eerste ronde gepubliceerd. Net als voorgaande jaren zal 
de wedstrijd uit zes rondes van vijf vragen bestaan. Meedoen is 
eenvoudig: u mailt de antwoorden binnen drie weken na publicatie in 
Arbitraal naar: spelregels@covseindhoven.nl (dit is het mailadres van de 
spelregelcommissie). Ook worden dit jaar de spelregels per mail 
verstuurd, hierdoor hopen we op meer respons.  
 
 
De spelregelcommissie verzamelt de antwoorden en houdt de scores bij. 
Na drie ronden wordt in Arbitraal een tussenstand getoond. Op de 
jaarlijkse feestavond zal de winnaar bekend worden gemaakt. 
 
In het kort: 
6 ronden 
5 meerkeuzevragen 
1 goed antwoord per vraag 
1 punt per goed beantwoorde vraag 
 
De vragen komen uit de spelregels, de interpretaties en de besluiten die de 
KNVB publiceert. Uiteraard tellen ook de meest recente 
spelregelwijzigingen mee. Over de uitslag kan worden gecorrespondeerd, 
maar dat wil niet zeggen dat u gelijk krijgt. De spelregelcommissie, die 
uitgesloten is van deelname, houdt het laatste woord. Kijk op de website 
om de vragen van vorig jaar en de afgelopen rondes te bekijken.  
 
Veel succes met uw deelname! 
 
De spelregelcommissie 
 
COVS Eindhoven
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* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s 
* Ruime keuze uit 350 geselecteerde occasions, alle merken en   
prijsklassen 

* Moderne werkplaats voor reparatie en onderhoud aan alle Merken 
* Airco service, bandenservice, inbouw audio, navigatie 
* Eigen schadeherstelwerkplaats met spuiterij aangesloten bij 
Focwa en Schadegarant. 

 
 
 Lange Akkers 1-3 Kraaivenstraat 16 Vaalserbergweg 2
 Westerhoven 5048 AB Tilburg 5628 CJ Eindhoven 
 Tel.  040-2014888  Tel.  013-5286900 Tel.  040-2911800 
     Fax. 040-2016808  Fax. 013-5283203 Fax. 040-2912132 
 
 

 www.autosmolders.nl  
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Rupsje-nooitgenoeg  
 
De soap van Sepp B., die nog steeds overtuigd is van zijn eigen gelijk, is 
nog niet ten einde. Steeds meer verhalen over zelfverrijking komen naar 
buiten. Toch blijft hij volhouden dat hij niets heeft misdaan. Is dan de 
wereld waarin hij verkeert zo rot dat iedereen de zelfverrijking als heilig 
doel stelt?  
 
Diverse vergelijkingen komen dan naar voren. Zoals Apple, dat een 
winstbelasting betaalt waar menig belastingontwijker jaloers van zou 
worden en dat allemaal onder het mom van belastingafspraken. Je kunt je 
dan afvragen welk doel belastingafspraken dienen voor de landen die ze 
afsluiten!? 
 
Ook de Champions League begint zorgelijk gedrag te vertonen. Het 
toekomstig beleid dat de grote vier landen rechtstreeks vier ploegen 
mogen afvaardigen is ook een vorm van zelfverrijking van de gekweekte 
elite. De kleine landen worden weggedrukt en het grote geld blijft bij een 
klein aantal landen dat naar de pijpen danst van de organisatie, die deze 
gelden verdeelt. 
 
Dat het wereldje nog lang niet schoon is, werd ook weer duidelijk bij de 
verkiezing van de nieuwe voorzitter van de UEFA. Een nieuwe 
onafhankelijke (goede grap) kanshebber, Aleksander C., diende zich 
hiervoor aan. Hij riep nog voordat hij werd gekozen net zo hard als Sepp 
B. Dat alleen al is een reden om vragen te stellen bij diens kandidatuur. 
De uitslag was dus van tevoren reeds bekend. Michael van Praag zou het 
niet worden, want achter de schermen was het al geregeld. Waar veel 
mannen bij elkaar zijn, deugt het niet! 
 
 
                                                                       Lees verder op pagina 10. 
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Een ander soort rupsje-nooitgenoeg. De verwoede pogingen van de 
KNVB om het corrupt verkregen WK in Rusland te gaan halen. Ieder  
zichzelf respecterende burger zou zich menigmaal achter de oren krabben, 
maar niet de KNVB en alle andere bonden die aan de show van Vladimir 
P. willen meedoen. Blijkbaar is het bij de afzichtelijke kliek behoren 
belangrijker dan enige vorm van zelfrespect. Onder het mom van ‘dan heb 
je nog enige invloed’ levert men zich over aan de bende. 
 
De animo om naar deze vorm van zelfverrijking te blijven kijken wordt bij 
menigeen minder, maar niet voor degene die het een mooi spelletje vindt 
en al lang niet voor die lui die bij deze kliek willen behoren. Alleen, het 
blijven kijken naar een mooi spelletje wordt minder als de zelfverrijking 
steeds grovere vormen begint aan te nemen. Een spreekwoord zegt de wal 
keert het schip. Ook de zelfverrijkers moeten gaan beseffen dat die 
domme supporters eens wakker worden en dat het fan zijn van een clubje 
zelfverrijkers geen goede manier is om het voetbal een plezier te doen. En 
dat verafgoden een domme manier is van laten zien dat je fan bent.  
 
Wordt nuchter en stel eisen aan die verwaande kwasten op het veld zodat 
het voetbal weer een sport van allen wordt en niet van de happy few. 
Anders wordt rupsje-nooitgenoeg rupsje veelvraat. 
 
Veel kijkgenot.  
 
De Lange 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTENTIE: de KNVB houdt van 1 tot en met 9 oktober weer een 
Week van de Scheidsrechter. Alle (assistent-)scheidsrechters krijgen 
van de bond een persoonlijk bedankje. Maar wat doen clubs om het 
voor ons nog plezieriger te maken? Deel jouw ervaringen met de 
lezers van Arbitraal en stuur ons een mail! 
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De wedstrijd waar ik was (21) 
 
Ik had een vrije zondag, het najaarszonnetje scheen uitbundig, dus die 
wedstrijd in de Topklasse leek me wel een leuk affiche om daar zo maar 
eens lekker langs de lijn over de afrastering te hangen. Dat ging me heel 
goed af, totdat ik pal voor het begin van de wedstrijd werd omringd door 
een aantal toeschouwers dat zich al vrij snel als ‘harde kern’ van de 
bezoekende club liet gelden.  
 
Omdat ik daar al stond, peinsde ik er niet over om ergens anders te gaan 
staan. Wat resulteerde in duwen en wringen, omdat ik elke tien seconden 
dan weer één meter naar links, dan weer één meter naar rechts moest 
opschuiven. Enigszins jaloers keek ik naar de overdekte tribune, waar ik 
net daarvoor enkele officials van dienst had zien plaatsnemen met 
ongetwijfeld een heerlijk uitzicht op het veld. Maar die middag gebeurde 
het toch echt allemaal aan de overkant. 
 
Al na een paar minuten ontstond er bonje op het veld toen van beide teams 
een speler met elkaar in de clinch ging. De scheidsrechter nam het niet 
waar, maar de overigens uitstekend vlaggende assistent-scheidsrechterwel. 
Hij had de moed te vlaggen en op zijn advies kregen beide kemphanen al 
na drie minuten een gele kaart. De thuisclub was veel sterker en toen het 
na een stief kwartiertje 2-0 stond, was de wedstrijd eigenlijk al gelopen. 
De gasten bakten er helemaal niks van. 
 
De belabberde vertoning van de bezoekers was voor enkele supporters 
kennelijk aanleiding om zowel hun trainer als een aantal spelers verbaal te 
mangelen. Tja, van je fans moet je het maar hebben.  
 
En toen was daar de 20e minuut. Een verdediger van de thuisclub maakte 
een overtreding aan de zijlijn, pal onder mijn ogen en die van de assistent- 
    
                                                                        Lees verder op pagina 13. 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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scheidsrechter. Die ‘wapperde’ keurig, scheids floot. Vrije schop voor de 
bezoekers. Dat was het dan, zou je denken. Maar dat liep even anders. Eén 
van mijn buren, die het al een paar keer agressief, om het woord 
onbeschoft maar niet te gebruiken, op de heupen had gekregen, begon 
tegen de speler van de thuisclub te schreeuwen: “He, jij moet oppasse, 
jonguh.” En tegen de arbiter: “He scheids, geef die man ’s rood, man!” 
Wat er toe leidde dat de maker van de overtreding naar die man keek en 
op rustige toon zei: “Zit de zaak nou ’s niet zo op te butsen.” Tja, dat had 
hij beter niet kunnen zeggen. De toeschouwer in kwestie reageerde direct: 
“Jij moet je kop houwe, man, wacht maar ’s na de wedstrijd, dan knal ik 
een kogel door je kop.” 
 
Nou wordt er langs de lijn best wel eens wat gezegd en geroepen, als 
assistent-scheidsrechter kan ik daar zeker over meepraten. Zo kreeg ik 
eens ergens in  het noorden van het land de vraag van een toeschouwer of 
hij even over de afrastering mocht komen, want dan ‘zal ik die vlag eens 
in je r@#t rammen’. Nou ja, dat is dan zo. Maar wat ik nu hoorde, over 
die kogel door je kop, en vooral met de intonatie, de haat waarmee dat  
 
 
                                                                        Lees verder op pagina 14. 
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werd gezegd: dat grensde aan het onbeschrijfelijke. Te absurd en bizar 
voor woorden. 
De geheel ontdane en verbouwereerde speler die die opmerking te 
verduren kreeg, keek secondenlang naar de man in kwestie die hem dat 
had toegeroepen. Wat kennelijk nog meer olie op het vuur was, want met 
dezelfde intensiteit riep hij erachteraan: “Zit niet zo te kijken, man, je mag 
nou ook al komen hoor.”  
 
In de rust ben ik weggegaan. Achteraf las ik dat de thuisclub ruim had 
gewonnen en wellicht is de wedstrijd uiteindelijk dan toch uitgegaan als 
de bekende nachtkaars. Dat ik het in de rust voor gezien houd, is maar 
zelden het geval. Maar hier had ik geen zin meer in. Jammer dat dit 
gebeurt, jammer dat mensen elkaar niet in hun waarde laten, het spelletje 
op een schandelijke manier verzieken. Een triest en vervelend incident en 
het duurde wel even voordat ik dit kon afsluiten. Maar ja, de volgende 
week is er gelukkig weer een nieuwe wedstrijd. 
 
Jos Halmans 
 
 

 
 

Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 
ARBITRAAL: 

12e van elke maand. 
 

Algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 
Godsch. Rosemondtstraat 12 

5611 TJ Eindhoven. 
 

Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 
 

Correspondentieadres via de secretaris: 
                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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Da’s toch niet normaal?! 
 
Al heel lang was het bekend dat we op 9 september het seizoen zouden 
openen. Tijd genoeg dus om rekening te houden met deze zogeheten 
technische avond. Inclusief training en spelregeluitleg. 
 
Aan Hans Moonen, uiteraard qua training, en, wat de rest van het 
programma betreft, Nick Ooms en Johan Suurd heeft het niet gelegen. Zij 
hadden hun zaakjes weer goed voor elkaar. Des te jammer of ondankbaar 
was het dat niet meer dan een man of twintig de gang naar De Stip hadden 
gemaakt. Is twee avonden in de week te veel van het goede? 
 
Iedereen staat vrij om te komen en je moet zo’n avond niet als verplicht 
nummer zien, maar toch. Waar waren die anderen? Het is toch ‘one team 
one goal’? En je bent echt niet te oud om wat (bij) te leren. Of, zoals Nick 
dat zei: “Onze insteek is dat jullie er wat van opsteken.” 
 
Hans Janssen 
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Ronde 1 spelregelwedstrijd 
 
1.Op slag van rust wordt een doelpunt gemaakt. De scheidsrechter 
kent de treffer toe, maar in plaats van nog te laten aftrappen fluit hij 
onmiddellijk af voor de rust. Terwijl iedereen nog op het speelveld is, 
krijgt de referee via de headset van zijn assistent te horen dat de 
aanvaller het doelpunt  bewust met de hand heeft gemaakt. Wat moet 
de scheidsrechter nu beslissen als hij het advies van zijn assistent-
scheidsrechter overneemt? 
 
A. Hij annuleert het doelpunt en laat de spelers gaan rusten.  
B. Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat de 
spelers gaan rusten. 
C. Hij annuleert het doelpunt, toont de aanvaller een gele kaart en laat een 
directe vrije schop nemen op de plaats waar ‘hands’ was gemaakt. 
Onmiddellijk hierna fluit hij af voor de rust. 
D. Hij kent een doelpunt toe, want hij had gefloten voor de rust. 
 
2. Op het moment dat de bal de grond raakt bij een 
scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks in eigen doel. 
Hoe moet het spel verder? 
 
A. Doelpunt. 
B. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen. 
C. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij. 
D. Hoekschop 
 
3. Een trainer van een amateurclub komt nabij de middenlijn het 
speelveld in en bemoeit zich in grove bewoordingen met de leiding van 
de scheidsrechter. De ref onderbreekt hiervoor het spel. Hoe zal hij 
verder moeten handelen? 
 
                                                                Lees verder op pagina 18. 
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A. Hij laat de trainer door de aanvoerder achter de afrastering zenden en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was. 
B. Hij zendt de trainer weg, maar toont hierbij geen kaart. Vervolgens laat 
hij het spel hervatten met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de 
bal was, toen hij het spel onderbrak 
C. Hij toont de trainer de gele kaart en laat het spel hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de trainer was, toen hij het spel 
onderbrak. 
D. Hij zendt de trainer weg door het tonen van de rode kaart en laat het 
spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was 
toen hij het spel onderbrak. 
 
 
4. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat 
met een indirecte vrije schop?  
 
A. Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen 
en waarbij de tegenstander wordt geraakt.  
B. Een tegenstander duwen.  
C. Een tegenstander proberen te laten struikelen.  
D. Spelen op gevaarlijke wijze. 
 
 
5. De aanvoerder van één van de partijen kan de wedstrijd wegens 
een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn 
functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter? 
 
A. Hij wijst er zelf een aan. 
B. Hij vraagt een bestuurslid er een aan te wijzen. 
C. Hij laat doorspelen. 
D. Hij staakt de wedstrijd.                                        
 
 
De spelregelcommissie 
 

COVS Eindhoven



 19 

 
 
 

Discussie of sussie   
 
 

Hoofstuk 2: toernooi en weddenschap!  
 
Wat vooraf gebeurde: PSV is kampioen geworden, de spelers van FC 
Eindhoven av D1 zijn een weddenschap aangegaan met hun trainer en 
staan voor een toernooi met onder meer aartsrivaal DOSL als 
tegenstander. 
 
Het toernooi begint om 10.00 uur en wordt bij hun eigen club, FC 
Eindhoven av dus, gespeeld. De tegenstanders zijn DOSL, Dees, 
Riethoven en Mifano. 
 
De eerste wedstrijd is tegen Riethoven. Het duel staat onder leiding van 
Luckas, hun clubscheids. De jongens zijn de weddenschap nog niet 
vergeten en vragen hem of PSV gisteren terecht een penalty 
kreeg. Luckas: “Ik vond het wel.” De jongens roepen Harm erbij. Hun 
trainer wil de weddenschap niet verliezen, gaat in discussie met Luckas en 
probeert gelijk te krijgen. Uiteindelijk lukt het hem niet, waardoor de 
jongens de weddenschap winnen en dus naar de Champions-
Leaguewedstrijd van PSV tegen Real Madrid mogen. Die is op 
dinsdagavond 20 september. 
  
Hun trainer attendeert de jongens erop dat ze zich nu verder met het 
toernooi bezig moeten houden. De wedstrijd tegen Riethoven was een 
makkie en wordt met 9-1 gewonnen. Omdat ze even pauze hebben, 
kunnen ze naar DOSL kijken, dat tegen Dees uit Wintelre speelt. DOSL 
wint met 3-1, maar wel moeizaam. Dan wacht Mifano uit Mierlo, een 
redelijk sterke tegenstander die niet onderschat mag worden. 
Mifano maakt ook de 0-1, maar de jongens gaan met opgeheven  
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hoofd verder. Topscorer Hein knalt de 1-1 binnen na een combinatie met 
Rick. “Kom op”, roept Harm wanneer er nog vijf minuten te spelen zijn. 
Het helpt, want een paar minuten later maakt een Mifano-speler met een 
kopbal een eigen doelpunt: 2-1. De finale is een feit wanneer de 
scheidsrechter affluit. De jongens juichen. 
 
En alsof het zo moest: DOSL, hun aartsrivaal dus, is hierin de 
tegenstander. Beide ploegen krijgen evenveel kansen, maar een doelpunt 
zit er vooralsnog niet in. Het wordt uiteindelijk penalty’s schieten.  DOSL 
mag beginnen en mist direct.  FC Eindhoven schiet wel raak. Nadat beide 
teams vijf strafschoppen hebben genomen, is FC Eindhoven winnaar van 
het toernooi. 
  
Jesse Vorstenbosch 
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Zoals de ouden floten… (1) 
 
 
Dit is het eerste deel in een reeks verhalen over scheidsrechters die bij 
belangrijke WK- en EK-wedstrijden van het Nederlands elftal een rol 
hebben gespeeld. We beginnen met het verhaal van Jack Taylor, die 
de WK-finale van 1974 tussen Duitsland en Nederland floot. De 
schrijver van deze nu al interessante serie: Jos Halmans. 
 
John Keith ‘Jack’ Taylor werd geboren op 21 april 1930 in 
Wolverhampton. De Engelsman leidde in 1974 de WK-finale tussen 
gastland Duitsland en Nederland en baarde opzien door binnen 26 
minuten twee strafschoppen te geven. De eerste al na één minuut voor 
Oranje toen Johan Cruijff door Uli Hoeness werd gevloerd, terwijl nog 
geen Duitser de bal had aangeraakt. Hiermee schreef Taylor overigens 
historie: het was de eerste penalty ooit in een WK-finale.  
 

 
 
Jack Taylor (rechts) ziet dat Johan Cruijff wordt gevloerd. 
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De tweede toen Bernd Hölzenbein door Wim Jansen (al dan niet) ten val 
werd gebracht. Neeskens benutte namens Oranje de strafschop en Breitner 
namens ‘Die Mannschaft’. Uiteindelijk zou Duitsland met 2-1 winnen 
door een doelpunt van Gerd Müller. Die overigens later nog ten onrechte 
een doelpunt wegens buitenspel zag worden afgekeurd. 
 
Over beide pingels was Taylor altijd heel duidelijk: “De eerste was niet zo 
moeilijk, iedereen is het erover eens dat deze beslissing honderd procent 
correct was. Maar wat me nog steeds irriteert, is de gedachte dat ik aan 
Duitsland een strafschop toekende als goedmaker voor die van Nederland. 
Voor mij was het duidelijk: er was sprake van het ten val brengen of dit 
proberen te doen, dus strafschop,” aldus Taylor die pas elf uur vóór 
aanvang van de die roemruchte finale in het Olympisch Stadion hoorde 
dat hij was aangesteld. 
 
Taylor is 33 jaar scheidsrechter geweest. Hij floot tussen 1963 en 1977 
meer dan duizend wedstrijden, waarvan ruim honderd wedstrijden op 
internationaal niveau in zestig landen. Taylor was actief op drie WK’s:  
grensrechter in 1966 in Engeland en arbiter in 1970 in Mexico en vier jaar 
later dus in Duitsland. In 1966 floot hij de FA-cupfinale, jaren later (1971) 
gevolgd door de Europacup 1- finale tussen Ajax en Panathinaikos (2-0 
winst Ajax). Beide wedstrijden werden gespeeld in het Wembley Stadion 
in Londen.  
 
Jack Taylor groeide op boven de slagerij van zijn ouders die hij later 
overnam, vlakbij het stadion van Wolverhampton Wanderers. In die stad 
voetbalde hij in het schoolelftal van ‘Wolverhampton Town’. Taylor 
hoorde in de slagerij dikwijls verhalen over scheidsrechters en besloot zelf 
te gaan fluiten. Zijn eerste wedstrijd werd een ramp, die liep helemaal uit 
de hand. Maar Taylor zette door en bereikte de top. Hij floot later nog 
twee seizoenen in Brazilië. In 1979 keerde hij terug naar Wolverhampton  
en werd bij de Wanderers commercieel directeur. In 1982 werd hij 
ontslagen toen een consortium de club overnam. Daarna werd Taylor nog  
scheidsrechterscoach in Zuid-Afrika en Saudi-Arabië. 
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Een favoriete anekdote van Taylor was de volgende. Bij een wedstrijd van 
Luton Town werd hij getroffen door een muntstuk. Hij moest zich laten 
behandelen (zes hechtingen) en toen hij verder wilde gaan, vroeg Luton-
Townspeler Eric Morecambe of het weer ging. Toen Taylor dit 
bevestigde, vroeg Morecambe doodleuk: “Goed, mag ik dan nu mijn 
muntje weer terug?” 
 
Taylor stond ook bekend als een echte gentleman, zeer hoffelijk, maar ook 
doorspekt met de typisch Engelse humor. Hij was in eigen land zeer 
gewaardeerd en gerespecteerd en in 1975 werd hij benoemd tot OBE 
(Officer of the British Empire). Bijna 25 jaar later kreeg hij een plek in de 
‘FIFA Hall of Fame’ in Barcelona. In 2007 ontving Taylor de 
‘Contribution to League Football Award’ voor zijn bijdrage aan het 
voetbal.  
 
In 2010 was hij bij de WK finale Nederland – Spanje. Dit veelbesproken 
duel werd geleid door zijn landgenoot Howard Webb. Taylor was zeer 
trots dat die de tweede Engelsman was die een WK-finale mocht leiden. 
Taylor was tot bijna aan zijn plotselinge overlijden zeer nauw betrokken 
bij de opleiding van scheidsrechters.  
 
Jack Taylor overleed op 27 juli 2012 thuis, in Shropshire, op 82-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. In Shropshire woonde hij 
met zijn vrouw Susan over wie hij zei dat hij haar eigenlijk had moeten 
uitnodigen voor de WK-finale in 1974. Dat hij dit niet heeft gedaan, 
beschouwde hij altijd als de grootste fout in zijn carrière. Taylor had vier 
kinderen en elf kleinkinderen. 
 
Tot slot: Taylor heeft altijd de toss van de WK-finale 1974 bewaard. Een 
finale die overigens met de nodige vertraging begon, omdat men was 
vergeten de hoekvlaggen te plaatsen... 
 
 
Jos Halmans 
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Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 

 

 
 

 
 
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 
 
De bekendste blessures, hoe kom je eraan en hoe kom je eraf. 
  
Ons lichaam zit heel bijzonder en doordacht in elkaar. Helaas beschadigt 
er wel eens wat aan of in. We gebruiken het dan ook zo intensief. Van een 
krasje of schrammetje merken we niet zoveel. Maar een blessure aan een 
onderdeel van ons bewegingsapparaat kan knap lastig en pijnlijk zijn. 
Verzachting of zo snel mogelijk herstel daarvan is dan wel zo prettig. En 
het voorkomen ervan is het slimst. In dit hoofdstuk leest u daarom welke 
spier- en gewrichtsblessures zich het meeste voordoen. We vertellen ook 
hoe ze ontstaan en natuurlijk hoe u er normaal gesproken zo snel mogelijk 
weer vanaf kunt komen. 
  
Spierpijn ontstaat meestal door te zwaar of te langdurig gebruik van een 
spier. Wanneer we een spier te zwaar hebben belast, dan is hij verrekt. Het 
voelbare gevolg van een verrekking is een plotselinge, hevige pijn. Als we 
een verrekte spier zelfs maar licht belasten, dan doet dit opnieuw veel 
pijn.  Door ernstige verrekking beschadigt de spier. Er kunnen dan 
scheurtjes en deukjes in ontstaan. Het herstel daarvan zal langer duren. 
  
Een spierscheur kan zelfs zo ernstig zijn dat de spier geheel of gedeeltelijk 
afknapt. In dit geval zal het herstel meerdere weken duren. Het is zelfs 
mogelijk dat er operatief ingegrepen moet worden. 
  
Bij een langdurige belasting treedt vervorming van de spier op. De spier 
neemt dan de meest passende vorm aan. Dit gaat meestal pas enige tijd na 
de belasting pijn doen. Een cooling-down aan het eind van een langdurige 
inspanning kan die pijn echter verminderen en wellicht zelfs voorkomen. 
Cooling-down betekent dat u niet van het ene op het ander ogenblik met  
de inspanning stopt, maar geleidelijk aan. En ten slotte doet u enkele rek- 
en strekoefeningen. Dit helpt de spieren hun oorspronkelijke vorm terug te  
 
                                                                      Lees verder op pagina 26. 
 

COVS Eindhoven



 26 

 
krijgen. 
 
Cooling-down is vooral in de sport bekend. Maar ook na bijvoorbeeld een 
inspannende klus in huis of in de tuin (spitten!) heeft een cooling-down 
zin. Want spierpijn krijgen we niet van bewegingen waaraan onze spieren 
gewend zijn. Daarin zijn ze immers als het ware getraind. Vandaar ook dat 
spierpijn aan het begin van een sportseizoen toch een vrij normaal 
verschijnsel is. 
  

 
 
Gelukkig is spierpijn doorgaans van korte duur en gaat het vanzelf over. 
Houdt de pijn echter langer dan enkele dagen aan, dan is het verstandig 
een arts te raadplegen. Wanneer u spierpijn hebt is het belangrijk dat u uw 
spieren zoveel mogelijk ontziet. Anderzijds is het voor een spoedig herstel 
wel nodig dat u de bloeddoorstroming in de pijnlijke spier of spieren 
bevordert. Om te beginnen door voorzichtig rekoefeningen te doen. Maar 
ook het masseren van spieren en het geregeld nemen van een warm bad 
zijn hier prima methodes voor. Daarnaast kan het gebruik van een goed 
spierwrijfmiddel helpen uw pijnklachten te verlichten. 
 
Veel sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
  
Hans Haine 
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I hate these hands soaked in blood 
I hate what these eyes have seen 
Up to my knees in filth and mud 
How it hurts to become clean 
 
Bediening 
 
Onderstaande brief vloog mijn digitale brievenbus binnen:  
 
“Scheidsrechters actief in groep ZOSG krijgen de keuze om zelf aan te 
geven of ze wel of niet gerapporteerd willen worden. Als scheidsrechter 
beleef je je hobby op je eigen manier. De één wil de absolute top bereiken, 
de ander vindt het niveau waarop hij actief is prima. Op deze manier 
willen wij komend seizoen ook onze scheidsrechters bedienen. 
Scheidsrechters die graag een stap omhoog willen maken, willen we 
rapporteren. Scheidsrechters die tevreden zijn met het niveau waarop ze 
actief zijn, willen we komend seizoen in principe niet ‘vermoeien’ met 
rapporteurs. Op die manier wordt de beperkte groep rapporteurs daar 
ingezet waar ze het meest gewenst is. Uiteindelijke keuze wordt gemaakt 
door de afdeling arbitrage.” 
  
“Ben je tevreden met je huidige groepsindeling en heb je geen ambities 
om een stap hogerop te zetten? Dan stellen we je komend seizoen vrij van 
rapportage. Bezoek je de themabijeenkomst (zowel in het najaar als 
voorjaar), voldoe je aan de groepsvoorwaarden (minimaal aantal gefloten 
wedstrijden behaald) en zijn er geen negatieve signalen over je 
functioneren binnengekomen, dan fluit je ook in 2017/’18 in dezelfde 
groep. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan zul je in principe het 
seizoen erop in een groep lager geplaatst worden.” Is dit je keuze? 
Beantwoord dan de gestelde vraag met “NEE”. (…) 
 
Het eerste wat mij opviel was het plechtige woord bedienen. Het bedienen 
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van scheidsrechters riep bij mij de associatie op met het heilig oliesel, het 
zalven met olie van de scheidsrechter. De ene groep wordt bediend, de 
andere juist niet. Onze Koninklijke wil de tevreden arbiter in principe niet 
‘vermoeien’ met rapporteurs. Eigenaardig, dat onze Bond de rapporteurs 
ziet als vermoeiend. Kennelijk denkt ze, dat de arbiter na het lezen van 
een rapport moeite heeft om de ogen open te houden. Droge ambtelijke 
taal roept weerzin op. Wellicht schuilt in vermoeien ook ergernis. Ergernis 
over de geschreven onzin van de voyeur aan de kant als de kliederige 
nageboorte van een gefloten wedstrijd.   
 
 

  
 
In principe niet vermoeien. Allesbehalve uit principe. Dat de tevreden 
arbiter niet langer vermoeid wordt, is geboren uit een failliet 
rapportagesysteem vanwege het schromelijk tekort aan rapporteurs. Op 
basis van één of twee rapporten in een seizoen promoveren of degraderen 
is een gotspe. 
 
Ik beantwoord de brief als volgt: “Op zich een goed voorstel. Voor alle 
duidelijkheid: wat is het wedstrijdpakket voor groep G? Ik ben in de 
veronderstelling, dat dit de vierde klasse is. Zo, ja, dan kan ik me erin 
vinden, hoewel ik denk, dat ik als wedstrijdmanager een hoger niveau 
aankan. Inderdaad, alles heeft te maken met tevredenheid en ruimte 
bieden voor collega’s. Het tekort aan rapporteurs is immers schrijnend. 
Dus vaart maken met het betrekken van clubs in de rapportage.” 
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U schrijft over negatieve signalen over functioneren. Betekent dit dat 
clubs betrokken worden bij een visie op de arbiter? Hoe komt u anders aan 
die informatie, want negatieve signalen moeten wel van beide clubs in een 
wedstrijd komen? Gaarne transparantie in dezen.” 
 
“In de vierde klasse wil ik me wel offeren vanwege het rapportaal tekort 
(bij clubrapportage had ik mezelf niet hoeven opofferen).” Kleine 
toevoeging: een goed voorstel vanwege de pragmatische oplossing van het 
tekort. Met opofferen toon ik tegen heug en meug mijn goedzakkerigheid.  
 
Onze Bond verschaft me duidelijkheid: “Het wedstrijdpakket voor ZOSG 
bestaat uit de vierde klasse en de reserve eerste klasse. We horen graag of 
je al of niet voor rapportage in aanmerking wilt komen.” 
 
Mijn antwoord: “Dank voor je reactie. Ondanks dat ik het denkbeeld 
koester een hoger niveau aan te kunnen, is voor mij het fluitglas hoog 
genoeg. Mede gezien mijn leeftijd. Het gaat om het plezier en ik denk, dat 
ik dat in groep G voldoende ervaar. Zodoende een kleine bijdrage aan het 
rapportaal tekort. Ik heb alleen nog geen antwoord gehad op mijn vraag, 
hoe jullie aan informatie komen over het niveau van de scheidsrechter. 
Indien dit een voorzet is naar betrokkenheid van de clubs bij rapportage, 
dan juich ik dit toe.” 
 
Mijn trouwe lezers wijzen me op mijn afschuw van het woord 
transparantie, terwijl ik erom vraag. Bestaan er trouwens trouwe lezers? 
Transparantie is de schijn van openheid om de ander zand in de ogen te                                          
strooien. Transparantie is het selectief strooien van informatie met de  
verwachting de ander mild te stemmen: “Kijk eens, hoe transparant wij 
zijn.” Politici zijn er ook niet vies van.  
 
Het bleef stil achter het groene gras van de roodwitte vijand van mijn 
geliefde blauwwitten. Geen antwoord gehad op mijn vraag naar 
transparantie, hoe onze Bond aan negatieve signalen over de arbiter komt?  
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Lezer, het gissen laat ik aan u over.  
 
“Goedemorgen, u spreekt met Rattenvanger van Meldpunt 
Scheidsrechterszaken.” “Met De Mol van voetbalvereniging Klikspaan. Ik 
wil melding maken van onfatsoenlijk gedrag van scheidsrechter De Boer.” 
“Wat voor een negatief signaal gaf de heer De Boer af, meneer De Mol?” 
“Het is haast niet te geloven, maar na afloop van de wedstrijd tegen 
Enschede liet hij in de bestuurskamer een ongegeneerde boer. Hij 
excuseerde zich niet, maar zei: ‘Dat lucht op na zo’n schoppartij’ en zei: 
‘Geef, die Boer een stoel, er staan er hier genoeg.” 
 
De voorzitster van Enschede begon achter haar hand te lachen, waarna er 
bij haar onvrijwillig een windje ontsnapte, waarop De Boer zei: 
“Mevrouw Deugniet, nou schopt u mijn haar ook nog in de war.” 
Mevrouw Deugniet begon onbedaarlijk te lachen, waarna ze ongewild 
allerlei windjes liet ontglippen. En dan de lolbroek uithangen met de 
opmerking: ‘Een dag gelachen is een dag niet geleefd.’  “Inderdaad, 
meneer De Mol, een ernstige aangelegenheid. Een scheidsrechter hoort 
een goed ambassadeur te zijn. We zullen hier een aantekening van maken 
in het dossier van de heer De Boer. Ik wens u een goedemorgen toe.” 
“Insgelijks, meneer Rattenvanger.” 
 
 
 
Jur Wijsman                                                    
 
 
Deelcitaat uit de song Reconcilation van Daniel 
Gildenlöw van het album 12:5 uit 2004 van de 
Zweedse band Pain Of Salvation.  
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2016 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, maar in verband 
met wedstrijd Oranje niet in oktober; dan op donderdag 6 oktober en wel 
vanaf 19.30 uur. 
 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
Excursie Norbertijnenabdij van Postel: 29 september, 14.00. 
 
Bowlingavond (opgeven kan nog): 18 november, 20.00. 
 
  

 
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, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        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, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, 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

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!

=



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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