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       ‘Wie zonder zonde is…’ 
            Wie had dat gedacht?! Dat Bassie en Adriaan ooit Arbitraal 
        zouden halen? Nou, dan zal ik je eens wat  vertellen. De  
        gebroeders waren de componisten van onder meer de klassieker  
        “k Heb Niks Gezien (‘k keek ergens anders naar)’. 
 
        Ik moest pas aan deze carnavalshit uit 1972 van wijlen Sjakie   
        Schram denken toen ik één van onze toparbiters hoorde uitleggen  
        waarom hem was ontgaan dat PSV-spits Luuk de Jong aan zijn 
        shirt was getrokken. En dus eigenlijk een strafschop had verdiend. 
        De aandacht van de scheids én zijn assistenten was op de bal  
        gericht en tja, we kunnen niet alles in de gaten houden, was zijn  
        vreemde boodschap. Een collega, die nog hoger en in de regel 
        nog beter fluit, had een half jaar geleden om dezelfde reden  
        gemist hoe De Jong zélf de kwaliteit van het tricot van een 
        tegenstander had getest. 
 
        Een andere arbiter, die op het nationale profvoetbalniveau  
        eigenlijk pas komt kijken, ging ook in de fout. Hij verzuimde  
        een rode kaart voor Feyenoord-aanvaller Eljero Elia op het 
        wedstrijdformulier te noteren en moest daarom twee duels op de 
        blaren zitten. Een opvallend zware straf. Ik kan me incidenten 
        herinneren waarbij de KNVB scheidsrechters in ieder geval  
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         Kan voetbal de wereld redden? 
 
 
 
        Het kon niet uitblijven. Ooit zou na bijvoorbeeld de marathon in 
        de Amerikaanse stad Boston ook een voetbalevenement het 
        doelwit worden van maatschappij-ontwrichters. Drie bommen    
        ontploften er vrijdag de dertiende (!) rondom het Stade de 
        France in Parijs. In het stadion werd die avond een vriendschap-   
        pelijke wedstrijd gespeeld. Tussen Frankrijk en Duitsland.  
 
        Behalve de zelfmoordterroristen zelf kwam er in de buurt van het                  
        stadion niemand om het leven. (Foutje in de organisatie?) Verderop 
        in de Franse hoofdstad des te meer doden en gewonden. Onvoor- 
        stelbaar veel mensen lieten het leven bij ‘goed’ gecoördineerde   
        aanslagen van IS. Pas nadat de scheidsrechter voor het laatst op  
        zijn fluitje had geblazen, kwamen de spelers en de tienduizenden 
        toeschouwers er  achter dat ze nota bene tijdens een voetbalwed- 
        strijd aan de dood waren ontsnapt. Voor al die andere slachtoffers    
        van de terreuracties klonk op ongeveer hetzelfde tijdstip uit   
        automatische wapens een eindsignaal. Van hun leven. 
  
        Na Frankrijk – Duitsland werd er getwijfeld of de twee landen- 
        ploegen enkele dagen later nog wel moesten aantreden voor een  
        ander oefenpotje, tegen respectievelijk Engeland en Oranje. 
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Gelukkig zegevierde het gezonde verstand. Onder meer Duitsland – 
Nederland zou doorgaan. “Als voorbeeld voor vrijheid en democratie”, zo 
verwoordde de Duitse bondscoach Joachim Löw het belang. Zijn 
Nederlandse collega Danny Blind: “We mogen niet wijken voor terreur. 
Deze wedstrijd staat in het teken van eensgezindheid tegen terreur.” 
 
Hoewel de aanleiding eigenlijk te triest voor woorden was en de 
ontmoeting alsnog werd afgelast, moeten de uitspraken van de twee 
trainers Raf Willems als muziek in de oren hebben geklonken. Hij schreef 
ooit het boek ‘Kan voetbal de wereld redden?’ Hierin legt de Belgische 
schrijver uit hoe projecten van met name Engelse voetbalclubs ertoe 
hebben geleid dat potentiële criminele jongeren op tijd tot inkeer zijn 
gekomen. Is het een idee om Willems’ boek in (de banlieues van) grote 
steden in België en Frankrijk tot verplichte lesstof op scholen te maken? 
 
Zoals dit blad ook eigenlijk door elke scheidsrechter gelezen zou moeten 
worden. Om de gedachten te verzetten, wat op te steken en om 
gestimuleerd te worden om zelf een bijdrage te leveren. En wie weet 
verdien je wel de bisschoppelijke goedkeuring zoals Jur Wijsman die wist 
af te dwingen met zijn beschouwing, in de vorige Arbitraal, van de 
Cruijff-perikelen bij Ajax. De Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts was 
er in ieder geval zeer over te spreken. Jur ontbreekt ditmaal evenmin en 
we begroeten bovendien een oude bekende: Hans Haine. 
 
Lees ze! 
 
Hans Janssen  
 
********************************************************** 
Even rechtzetten 
 
Psst: er stond een foutje in de vorige Arbitraal. In het onderschrift bij de 
foto die was geplaatst bij het verhaal over scheidsrechterstalent Roy 
Sprengers stond Roy Slegers. Wat stom, maar het blijft wel onder ons, he? 
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Voorzitterspraatje 
 
Op donderdag 22 oktober heeft regulier bestuurlijk overleg plaats 
gevonden tussen de KNVB en COVS Nederland. Hieronder enkele punten 
die besproken zijn (bron COVS Nederland). 
 
Toekomst arbitrage 
• De KNVB zet meer dan ooit in op de kwaliteit van de arbitrage in plaats 
van de kwantiteit. De KNVB rekent erop dat het aantal KNVB-
scheidsrechters stabiel blijft (maar wel verjonging zal doormaken) en zet 
in op een steeds beter opgeleide groep verenigingsscheidsrechters. 
 
• De KNVB geeft aan dat de bond in de toekomst een rol blijft zien voor 
de COVS. Die rol is vooral een rol als overlegpartner. De KNVB is heel 
helder als het gaat om verantwoordelijkheden: zowel opleidingen, 
begeleiding als beoordeling van de scheidsrechters zal ook in de toekomst 
bij de KNVB moeten liggen. De COVS denkt dat intensievere 
samenwerking op vooral het gebied van begeleiding goed zou zijn voor de 
arbitrage in Nederland. 
 
Ontwikkeling clubarbitrage 
• Steeds vaker hebben verenigingsadviseurs van de KNVB een rol bij de 
clubarbitrage binnen de voetbalverenigingen. Afgesproken is dat er meer 
contact zal moeten zijn tussen de verenigingsadviseur en de lokale 
scheidsrechtersvereniging over eventuele samenwerking als het gaat om 
de clubarbitrage. Op die manier kunnen KNVB en COVS elkaar 
versterken in het belang van de arbitrage. 
 
Arbitrage landelijke divisie 
• De arbitrage in de landelijke divisie zal voor rekening komen van een 
nieuw te vormen groep scheidsrechters. Deze groep bestaat voor een deel 
uit scheidsrechters uit de masterclass BV en voor een deel uit 
scheidsrechters die nu op de landelijke lijst staan. Op de bijeenkomst voor 
scheidsrechters van de landelijke lijst zijn de scheidsrechters geïnformeerd 
over de procedure die gevolgd zal worden bij de samenstelling van de  
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nieuwe groep scheidsrechters. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland 
(VCN) kan zich vinden in deze werkwijze. 
 
Gebruik communicatiemiddelen bij begeleiding scheidsrechters 
• De KNVB verbiedt het gebruik van communicatiemiddelen in officiële 
bondswedstrijden. Hoewel er wel kanttekeningen te maken zijn, heeft de 
KNVB er geen bezwaar tegen als scheidsrechtersverenigingen in 
oefenwedstrijden onder bepaalde voorwaarden een coach in verbinding 
laten staan met een scheidsrechter via bijvoorbeeld een headset. 
 
Gebruik COVS-accommodaties bij KNVB-activiteiten 
• De KNVB geeft een aantal redenen waarom voor bijeenkomsten minder 
vaak de keus valt op COVS-accommodaties. Sommige accommodaties 
zijn te klein voor de activiteiten en in een aantal gevallen is de huur die 
gevraagd wordt door een scheidsrechtersvereniging veel hoger dan het 
bedrag (soms gratis) dat een voetbalclub vraagt. Ook heeft de KNVB  
soms contractuele verplichtingen over het gebruik van die accommodatie 
met een vereniging waar een regionaal steunpunt wordt opgezet. 
 
Het VCN heeft er moeite mee dat hier matig over wordt gecommuniceerd 
en vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat, waar mogelijk, 
scheidsrechtersbijeenkomsten van de KNVB bij de 
scheidsrechtersverenigingen worden georganiseerd. 
 
De KNVB zegt toe dit nog eens onder de aandacht te brengen in de 
districten. Wordt vervolgd. 
 
Proces afschaffen damesgroep in Zuid 1 
• De KNVB heeft op aandringen van de COVS toegezegd alsnog contact 
op te nemen met alle scheidsrechters die in deze groep actief waren om 
misverstanden over de redenen van het afschaffen uit te leggen. 
 
 
De KNVB komt terug van eerdere uitspraken dat deze groep is opgeheven 
door een gebrek aan kwaliteit. Andere factoren spelen ook een rol. Zo is 
de groep scheidsrechters te klein geworden om haar een gevarieerd 
wedstrijdaanbod te kunnen bieden. Door de beperking van de reisafstand 
COVS Eindhoven
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zou een scheidsrechter dan steeds bij dezelfde vereniging moeten fluiten. 
 
Er is vorig seizoen niet gerapporteerd in deze groep, wel zijn naar enkele 
wedstrijden waarnemers gestuurd om de kwaliteit van enkele 
scheidsrechters te beoordelen. 
 
Het VCN vindt dat de gevolgde procedure absoluut geen schoonheidsprijs 
verdient. De KNVB had opener moeten zijn over de gang van zaken naar 
de betreffende scheidsrechters. Als er een kwaliteitsprobleem is, horen 
scheidsrechters daarvan op de hoogte gesteld te worden. De KNVB erkent 
dit nu en zal dit in de toekomst ook beter aan gaan pakken (ook in andere 
districten kunnen we nog te maken krijgen met het opheffen van groepen). 
 
Al met al blijkt dat er goede gesprekken mogelijk zijn met de KNVB. 
Laten we samen kijken in hoeverre dit er allemaal uit komt. Maar dit 
betekent ook dat wij als COVS Eindhoven alert moeten blijven en onze 
ingeslagen weg blijven volgen. 
 
 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
 

 
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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Patrick Hoeks wint de ‘dubbel’ 
 
 
Onlangs was het zo ver, op 10 november vond de spelregelwedstrijd voor 
eigen leden plaats. De opkomst was prima, er deden zes teams mee. 
Daarbij ook nog een speciale vermelding voor enkele leden van COVS 
Valkenswaard en COVS Helmond die graag wilden deelnemen. De teams 
streden om de teamprijs en de individuele prijs.  
 
Er waren drie ronden: de schriftelijke vragen, de beeldvragen en de 
spelsituaties. Daarna was de organisatie druk met punten tellen om de 
winnaars bekend te kunnen maken. Het team bestaande uit Patrick Hoeks, 
Marc van Berkel en Anton Bogers was uiteindelijk het sterkste. Ze 
wonnen met een redelijk grote voorsprong op de nummer 2. Voor Patrick 
Hoeks was het dubbel feest: hij pakte ook de individuele overwinning.  
 
Namens de spelregelcommissie danken voor het deelnemen en de avond! 
 
Lennart Geertsen 
 
 

 
 
Alex van den Boomen, Nick Ooms, Lennart Geertsen en Patrick Hoeks 
 

COVS Eindhoven
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 
jubileumfeest  

In een unieke bosrijke omgeving, omringd door 21 hectare eigen 
grond en direct grenzend aan Nationaal Park “De Loonse en 

Drunense Duinen” ligt Hotel Guldenberg. Een unieke locatie, met 
89 hotelkamers en 14 zalen. Perfect voor al uw bijeenkomsten met 

2 tot 200 personen per zaal. 
Van seminar of trainingsweekend tot familiereünie of 

jubileumfeest Guldenberg biedt u graag een voorstel op maat.  
 

 
 www.guldenberg.nl  
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Sportblessures 
 
 
Duurtraining en cholestorel 
 
Gebruik uw spieren als vuilverbranders. Door duurtraining helpt u uw 
cholesterolgehalte op peil te houden. Hoewel (reclame)campagne soms 
anders suggereren, kan een mens niet zonder cholesterol leven. Alleen als 
de hoeveelheid in het lichaam te hoog is, loopt onze gezondheid gevaar. 
Juist daarom is het zaak het cholesterolgehalte op peil te houden. 
Langdurig bewegen is hierbij van essentieel belang. 
 
Al een jaar of tien worden we geregeld bestookt met de mededeling dat 
meer bewegen goed is voor een mens. Maar weet u ook waarom? 
“Tuurlijk”, zult u zeggen. “Het is bijvoorbeeld goed voor mijn hart." 
Perfect. Maar..., weet u ook waarom uw tikker zo blij is met een half 
uurtje joggen of een stief kwartiertje fietsen? Nee? Wij wisten het (ook) 
niet? 
 
 
Door regelmatig te trainen, kan het lichaam beter functioneren. Daardoor 
hoeft het hart minder te werken. Het hart is net een mens: liever lui dan 
moe. Heel kort samengevat komt het hierop neer: wie meer beweegt, 
transporteert meer cholesterol. En hiermee voorkomt u dat die substantie 
zich ophoopt op plaatsen waar u het helemaal niet kunt gebruiken. 
 
Bolletjes en tankers 
 
Wie wel eens onvoorbereid een wedstrijd heeft gespeeld, een forse 
wandeling of fietstocht heeft gemaakt of een avondje heeft "gefeest" op de 
dansvloer, kent het effect van de volgende dag. Overal in het lichaam zijn 
dan spieren voelbaar waarvan je het bestaan tot dan toe niet eens had 
vermoed. Om te kunnen bewegen hebben we onze spieren nodig. En bij 
langdurige inspanning gebruiken die spieren vet als brandstof. Dat vet 
drijft in ons lichaam rond in hele kleine bolletjes. Zo klein, dat je ze alleen 
met een elektronenmicroscoop kunt zien. Die bolletjes noem ik voor het 
COVS Eindhoven
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gemak altijd ‘tankertje’. Als zo’n ‘tankertje’ bij een spier aankomt die 
‘honger’ heeft, klikt het vast. Het legt dus in feite aan in de haven. 
Een zogeheten enzym prikt vervolgens de tanker lek en hevelt de inhoud, 
het vet, over naar de spier. In een haven vaart zo'n boot daarna weer de 
zee op voor een volgende lading, in ons lichaam verschrompelt het 
bolletje eenvoudig weg. 
 
Uiteraard blijft dat proces niet beperkt tot één bolletje. Het gebeurt met 
duizenden exemplaren tegelijk. Tijdens het verschrompelen van die 
bolletjes gaat de huid er omheen lubberen en plooien en zelfs gedeeltelijk 
afschilferen. En die piepkleine schilfertjes gaan zwerven. 
 
Op hun zwerftocht zuigen zij het cholesterol op, zoals een spons dat met 
water doet. In de lever worden ze uitgeknepen. Daarna voert de route 
langs de gal, de galwegen, de darmen en eindigt in de WC. U snapt het al: 
met de afvoer raakt het lichaam dus ook meteen wat cholesterol kwijt, dat 
anders blijft liggen. 
 
Waardeloos puin 
 
Cholesterol is onder normale omstandigheden een onmisbaar hulpmiddel 
voor ons lichaam. Zoals je een huis bouwt met bakstenen, zo wordt ook 
een celwand gedeeltelijk opgebouwd met behulp van cholesterol. Zonder 
deze stof zou ons lichaam niet kunnen bestaan. 
 
 
Cholesterol dat echter niet wordt gebruikt, verwordt van mooi 
bouwmateriaal tot waardeloos puin. Nu is een bergje oude bakstenen in de 
achtertuin hooguit wat lelijk, maar een hoopje cholesterol op de wand van 
een bloedvat levensgevaarlijk. Via de slagaderen wordt namelijk het hele 
lichaam van bloed voorzien. 
 
 
Hoe groter de bult vastgekoekte cholesterol in een bloedvat, hoe 
moeizamer de bloedtoevoer naar dat deel van je lichaam. Uiteindelijk kan 
het bloedvat zelfs volledig verstopt raken. Mocht het toevallig net bij het  
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hart van bloed voorzien, dan zijn de rapen gaar. Ofwel: een hartinfarct is 
een feit. 
 
 
Langdurig bewegen 
 
Cholesterol op zich is dus niet slecht. Integendeel zelfs: het vormt ook een 
belangrijk ingrediënt bij de productie van een aantal nuttige hormonen. 
Maar cholesterol dat niets omhanden heeft, kan wel heel schadelijk zijn. 
Vandaar het advies: meer bewegen. Of beter nog, langdurig bewegen. Met 
elke dag twintig keer een halter optillen bent u weliswaar lekker bezig, 
maar schiet u wat uw gezondheid betreft weinig op.  
 
 
Het gaat erom dat u uw spieren aanzet tot het ‘eten’ van vet. Dat doen ze 
alleen als u zich minstens een kwartier aan één stuk flink inspant, op 
minimaal 60 à 70 procent van uw uiterste kunnen. Zo'n aerobe (precies, 
daar komt het woord aerobics vandaan) training werkt dubbelop. Ten 
eerste verbruikt uw lichaam voornamelijk vet. Een betere manier om een 
extra hamburger weg te werken, is er niet. Ten tweede kweekt u door deze 
training meer spieren. Die op hun beurt bij de eerstvolgende training ook 
weer vet verbruiken. Waarbij in het bloed hoogwaardig 
verpakkingsmateriaal van de vetbolletjes ter beschikking komt om 
cholesterol te verzamelen.  
 
 
Met andere woorden: hoe getrainder en gespierder u bent, hoe meer vet u 
opmaakt én hoe meer overbodig cholesterol u afvoert! Heel belangrijk is 
dat u constant in beweging bent. Voetballen of tennissen is daarvoor niet 
geschikt (kijk maar eens hoe vaak u stilstaat); hardlopen, aerobics, steps 
en stevig doorfietsen wel. 
 
 
Veel sportplezier en als het effe kan zonder blessures. 
 
Hans Haine 
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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 
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Ego’s  
 
 
Ronaldo heeft een eigen documentaire. In de Volkskrant stond hierover 
een heel verhaal. De aanvaller van Real Madrid wil altijd de beste zijn. 
Zielig eigenlijk want heb je dan alleen spelvreugde wanneer je nummer 
één bent? Kun je niet genieten van het goede spel van de tegenstander?   
 
Verdomd goede prestatie 
 
Als mij iemand op het veld als voetbalspeler in de luren legt, moet je 
hiervan kunnen genieten en niet vals worden (niet tegen verlies 
kunnen). Nu moet ik erbij zeggen dat dit bij mij niet zo moeilijk was. Als 
je alleen kunt genieten als je de beste bent, zou het wel eens kunnen zijn 
dat je een fiks minderwaardigheidscomplex hebt. Met andere woorden: je 
bent pas goed als je de beste bent? Helaas zou ik zeggen, want iedereen is 
goed op zijn eigen niveau. Toevallig is Ronaldo de één na 
beste voetbalspeler van de wereld en dat is een verdomd goede prestatie. 
Het zou nog mooier zijn dat hij dit accepteerde en wat meer spelvreugde 
op het veld laat zien. Zou hij ook goed kunnen darten?  
 
 
Nu vinden sommige mensen dat weer geen sport en zeer zeker niet te 
vergelijken met de voetbalsport. Waarom zie ik dan vaker zoveel dikke 
buiken op het voetbalveld? En waarom gooit dan niet iedereen 180?  
  
 
‘s Zaterdags en ‘s zondags zijn we blijkbaar allemaal Ronaldo’s en 
Messi’s in de dop als we voetballen. Kunnen we dat niet meer, dan gaan 
we fluiten. Dan meten we ons vaak ook een ego aan dat we de beste zijn. 
Gek dat er dan niet meer scheidsrechters van onze club rondlopen in het 
betaalde voetbal. Of zou soms ook ons eigen ego ons in de weg zitten bij 
het bereiken van de top? 
 
 
COVS Eindhoven
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Ik weet van mezelf dat ik het betaalde voetbal als scheidsrechter nooit had 
kunnen bereiken. Daar ben ik én te eigenwijs voor én ik heb een hekel aan 
de vriendjescultuur binnen de KNVB-wereld. Ik ben blij dat ik nu gewoon 
volleybal fluit bij de jeugd en probeer de spelers iets bij te brengen in 
plaats van politieagentje te spelen op het veld.  
 
Meer plezier 
 
Het geeft mij meer plezier.  Dan maar een ego van niets en plezier hebben 
dan de beste te zijn en de spelvreugde kwijt zijn.   
  
 
Dat ons ego ons in de weg zit, zie je ook terug op het voetbalveld bij het 
sprinten van de scheidsrechters (mijn stokpaardje dat geef ik toe). 
De dooddoeners vliegen je om de oren als ze moeten sprinten en moeten 
leren dat ze klein moeten beginnen. Helaas: stronteigenwijs zijn ze bijna 
allemaal. Het is pas bij één scheidsrechter gelukt. Blijkbaar vinden de 
anderen dat ze al goed kunnen lopen (of zit het ego hen in de weg). 
Vreemd eigenlijk, want toen we werden geboren duwden we alleen de 
luier vol en deden onze mond open om te eten. Met ander woorden: je 
hebt een hoop moeten leren om zover als je nu bent te komen. 
 
Zou het dan ook niet kunnen zijn dat je het lopen ook kunt verbeteren? Of 
heb je hier al jaren training voor gevolgd?  
 
 
Een ego hebben heeft naar mijn mening maar één voordeel. We hebben 
het soms nodig bij het leiden van de wedstrijden. Als je menige 
verwensing hoort aan het adres van de scheidsrechter dan kan een ego van 
‘ik ben toch de Beste’ je door een wedstrijd helpen. Een ander voordeel 
van het hebben van een ego weet ik niet. Of kent U er één?  
  
 
De Lange  
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Spelregelwedstrijd 2015-’16, tweede ronde 
 
Beste deelnemers. 
 
De tijd voor de eerste ronde is voorbij; de opgaven voor de tweede 
ronde van onze spelregelwedstrijd liggen voor u/jou. Lees ze rustig 
door en veel succes en plezier gewenst met de antwoorden. 
 
 
1. Wanneer is een fluitsignaal nodig? 
 
A. Bij het toekennen van een doelpunt. 
B. Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor het tonen 
van een kaart.  
C. Om het spel te laten hervatten met een vrije schop. 
D. Bij het toekennen van een hoekschop. 
 
 
2. In een reglementair duel tussen een aanvaller en de doelverdediger 
belanden beiden in de netruimte van het doel achter de doellijn, 
terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide 
spelers zijn in de buurt van de spelsituatie. De doelman die snel 
reageert, wordt in de netruimte door de aanvaller vastgepakt, 
waardoor de aanvaller toch eerder bij de bal kan komen. De 
scheidsrechter fluit af, maar wat moet hij nu beslissen? 
 
A. Hij toont de aanvaller de rode kaart en laat hervatten met een indirecte 
vrije schop. 
B. Hij toont de aanvaller de gele kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal. 
C. Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een indirecte 
vrije schop. 
D. Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een directe 
vrije schop. 
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3. Op het moment dat de centrumspits voor de bal en op gelijke 
hoogte staat met de doelverdediger en de laatste verdediger wordt  
hem de bal toegespeeld. Wat beslist de scheidsrechter als deze spits de 
toegespeelde bal in het doel kopt? 
 
A. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije 
schop.  
B. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een scheidsrechtersbal. 
C. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig 
doelpunt.  
D. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop. 
 
4. De doelverdediger die wil uittrappen en daaraan voorafgaand de 
bal op de vlakke hand heeft liggen, ziet plotseling een aanvaller achter 
hem vandaan komen, die de bal met zijn hoofd in het doel kopt. Hoe 
zal de scheidsrechter hier het spel laten hervatten? 
 
A. Gewoon aftrap na geldig doelpunt. Hier is niets onreglementair 
gebeurd. 
B. Met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen. 
C. Met een indirecte vrije schop wegens het belemmeren van de doelman 
om de bal weer in het spel te brengen. 
D. Met een scheidsrechtersbal, vanwege een vorm van spelbederf. 
 
5. De doelverdediger heeft de bal in zijn bezit gekregen. Vervolgens 
werpt hij de bal (staande in zijn eigen strafschopgebied) opzettelijk in 
het gezicht van een tegenstander die zich buiten het strafschopgebied, 
maar binnen het speelveld bevindt. Hoe moet het spel worden hervat? 
 
A. Met een strafschop. 
B. Met een directe vrije schop buiten het strafschopgebied. 
C. Met een indirecte vrije schop buiten het strafschopgebied. 
D. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger 
stond. 
 
De spelregelcommissie 
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Vers gras 
 
Ze kunnen bijten (in de schouder van een tegenstander) en blaffen (naar 
een tegenspeler, een scheidsrechter of zelfs naar een ploeggenoot, coach 
of toeschouwer). En jawel, stinken kunnen ze ook (na een boer, naar de 
knoflook uit een voor de wedstrijd verorberd gerecht, naar zweet of naar 
parfum). 
 
Voetballers zijn soms net honden. Ook op het veld is het met onwillige 
honden slecht kersen eten. En waar twee honden om een been vechten, of 
waar twee spelers met elkaar om een bal duelleren, gaat een derde er meer 
dan eens mee heen. Toch heb ik liever met voetballers of voetbalsters te 
maken dan met honden.  
 
Ik heb echt he-le-maal niks met die beesten. Pas nog raakte ik er toevallig 
over in gesprek met een collega-scheidsrechter. Ook hij kan honden niet 
uitstaan. Dat gehijg, dat gelik, dat gekef, dat geruik (zelfs aan drollen of 
geslachten van andere honden), dat gegrom en vooral die dreigende blik: 
nee, wij zullen nooit vrienden worden met deze viervoeters. Waar dat 
vandaan komt? Die afkeer, die angst ook voor honden?  
 
In mijn geval heeft dit wellicht te maken met een soort van traumatische 
ervaring. Als kleine jongen ging ik geregeld met mijn broers oud papier 
ophalen in onze geboorteplaats. De dozen, kranten en dergelijke gooiden 
we dan in een bolderkar en de inhoud lieten we een eind verderop bij een 
papierverwerker wegen. Om daarna – blij als een kind - 1 gulden en 20 
cent of zoiets te ontvangen. Tsja, je moest wat doen in je jeugd om aan 
geld te komen. (Zie je tegenwoordig iemand bukken om een 5-eurocent op 
te rapen?)  
 
Op één van die dagen dat ik papier wilde afleveren, werd ik in het zicht 
van de haven ineens omringd door twee bakbeesten van honden. Een Sint-
Bernhard en een grote, zwarte Bouvier, een soort dat bij ons zuiderburen  
beter bekend staat als …Vlaams koebeest. Hoe erg kun je het treffen? Ik 
vreesde verscheurd of op zijn minst gebeten te worden. Achteraf viel dit 
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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  
 
mee, maar ik heb me toch doodsangsten uitgestaan. 
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Dit was nog niet alles. Ik kan me ook herinneren dat ik geregeld wakker 
werd uit een nachtmerrie en me van een trap zag vallen waar 
bloeddorstige honden met opengesperde en bloederige bekken klaar 
stonden me op te peuzelen zoals de wolf in het sprookje van de gebroeders 
Grimm zijn tanden zette in een stuk of zeven geiten.  
 
Het waren slechts (boze) dromen, maar deze angstaanjagende beelden zijn 
me lang, te lang, bijgebleven. Een enkele keer is me zo’n dreigende 
situatie ook op het veld overkomen. Spelers van een bepaald team konden 
zich niet vinden in mijn beslissingen. Als een op hol geslagen roedel 
vielen ze over me heen. Figuurlijk, al deed hun verbaal gedrag me toch 
wel pijn. Gelukkig bleef het hierbij, mede nadat ik ze had gemaand zich 
koest te houden. Ik had het kunnen weten: blaffende honden bijten niet of, 
zoals een Arabisch gezegde klinkt: laat de honden maar blaffen, de 
karavaan trekt verder.  
 
Soms zijn voetballers net honden.   
 
Der Hänsel    
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                 Officieel dealer van 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* 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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Valse noot 
 
Van de Dienst Ondersteuning Arbitrage kreeg ik het volgende meeltje: 
 
‘Beste wedstrijdofficial,  
Bijgaand ontvangen jullie de afmeldtijden en telefoonnummers van de 
Wachtdienst. Hiervoor is de "WACHTDIENST" en met klem wordt 
benadrukt, dat de Wachtdienst een uiterst middel is en alleen bedoeld om 
af te melden bij onvoorziene omstandigheden! Alle afmeldingen van 
scheidsrechters worden met reden in een bestand geregistreerd en 
opgeslagen. 
 
Wij gaan we ervan uit dat afmeldingen na vrijdagmiddag 12.00 alleen in 
uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Afmelden kan op vrijdagavond 
tussen 18.00 en 19.00 uur. Zaterdag- en zondagochtend tussen 09.00 en 
10.00 uur. 
 
Voor de scheidsrechters Zondag  Zuid 1 en Zuid 2  is besloten een extra 
wachtdienst te openen op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.’ 
 
 
Dit meeltje schoot als een visgraatje in mijn verkeerde keelgat. Ik kon de 
verleiding niet weerstaan om hierop te reageren. 
 
‘Geachte heer X, 
Grappig, dat u vergeet, dat u er niet bij stil staat, dat een scheidsrechter 
bijvoorbeeld op zondagmorgen om 10.01 uur acuut ongesteld kan worden. 
Uw toonzetting van registratie en opslaan is niet bepaald klantvriendelijk. 
Sowieso kan een reden dubieus zijn, want wie zegt u, of dit bezijden de 
waarheid is.’ 
 
Bezijden de waarheid, lezer, is de aangename verpakking van een leugen, 
zoals de bustehouder dat is voor een vrouw.  
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Geen rechtstreeks antwoord. Wel het volgende bericht:  
 
‘Je e-mail is in goede orde ontvangen. We nemen deze zo snel mogelijk in 
behandeling. Mochten we nog vragen over je bericht hebben, dan nemen 
we contact met je op.’ 
 
De maand is inmiddels verstreken. Van bondszijde is er niets door de 
lucht gegaan. Ik wacht op antwoord, zoals een minnares wacht op een 
teken van leven van haar lief. De zinloosheid van het schrijven, 
bedwelmend theatraal uitgevoerd door The Moody Blues in de song 
Nights In White Satin uit 1967, zingt in mijn hoofd. Witte satijnen nacht 
als laken van troost: 
 
‘Nights in white satin never reaching the end/ Letters I've written never 
meaning to send/ Beauty I'd always missed with these eyes before/ Just 
what the truth is I can't say any more/ Cause I love you/ Yes I love you/ 
Oh how I love you’. 
 
Zou de sokophouder van de Dienst Ondersteuning Arbitrage ook een 
visgraatje in de keel hebben zitten? Onlangs hoorde ik een bestuurslid van 
een amateurclub zeggen: “Wanneer de KNVB geen antwoord geeft, dan 
heb je gelijk.” Het is gemakzuchtig om de Zwarte Piet (of moeten we 
tegenwoordig Oranje Piet zeggen?) bij een organisatie te leggen. Het zijn 
immers de mensen, die de organisatie vertegenwoordigen. En gelijk. Als 
bedaagde man sta ik daar niet meer op. Het gelijk van de een is het 
ongelijk van de ander. En van ongelijk gaan de meeste arbiters niet 
fluiten. 
 
In mijn samenwerkingspreek met de vlaggenisten benadruk ik het belang 
van een goede samenwerking. Bijvoorbeeld op één lijn zitten met een 
inworp. Kijk wat ik doe en geef dan dezelfde richting aan of niets, zodat 
we niet in elkaars vaarwater zitten. Ik benadruk dan dat het niet om mijn 
gelijk gaat, want wellicht heeft de vlaggenist gelijk, maar om irritatie of 
erger te voorkomen. Er is een oud luguber kerkhofmopje: ‘Hier rust Ben 
van Dijk. Hij kwam van rechts, hij had gelijk.’ 
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Om terug te gaan naar het visgraatje in mijn keel. Wat veroorzaakte mijn 
impulsieve reactie? Herlezen, lezer, zoals een koe met drie magen het gras 
verteert. Het is de onpersoonlijke en kille toon. Het is de onsympathieke 
herhaling van zetten. Het met hoofdletters geschreven WACHTDIENST.  
De woorden ‘met klem, uiterst middel, onvoorziene omstandigheden, 
uitzonderlijke gevallen.’ De arbiter wordt bij voorbaat de oren gewassen. 
 
‘Alle afmeldingen van scheidsrechters worden met reden in een bestand 
geregistreerd en opgeslagen.’ Dit spant de arbitrale kroon. Big Brother is 
watching you. Ben ik een achterdochtige gek om dit als een stok achter de 
deur te zien? Hoeveel stokslagen doet de geregistreerde reden van de 
overleden rosse fluiteend van de scheids?  Onze Bond predikt graag 
transparantie, maar laat het waarom niet weten. Het is ook niet bekend wat 
er met de opgeslagen registratie wordt gedaan.  Transparant betekent 
onder meer waar je doorheen kunt kijken. Transparant als het korset van 
een medewerkster van de Bond.  
 
Er zit nog een visgraatje in de weg. Scheids Doorsnede wordt gezien als 
een dom gansje. Collega, begrijpt u niet dat een afmelding in het weekend 
een ‘uiterst middel’ is? Mag ik het vermoeden uiten, dat de  toonzetting 
van het meeltje gebaseerd is op ergernis en boosheid vanwege het aantal 
weekendafmeldingen met drogredenen? Een vrijwillige en sympathieke 
wachtdienstmedewerker vertelde me, dat hij in een weekend tientallen 
afmeldingen heeft gehad. Het is toch wel aardig dat er vrijwilligers zijn, 
die de kastanjes voor de betaalde krachten uit het vuur halen. 
 
Veronderstel dat ik bang ben voor de stokslagen van de sokophouder. Dan 
zal ik echt niet op zondagmorgen als reden opgeven, dat ik liever met mijn 
badeend speel dan met mijn fluitje in het donkere zuiden. Dan geef ik 
bijvoorbeeld op, dat ik tijdens het spelen met mijn hondje door de enkel 
ben gegaan. De stokslagen komen alleen op de rug terecht van de 
ontrouwe, oprechte en naïeve scheids, die op zondagmorgen als reden van 
afmelding opgeeft de verjaardag van zijn lieftallige echtgenote. 
 
Sowieso is de vraag naar de reden van verzuim bij tijdige afmelding 
discutabel. Het belang, toegekend aan een reden van afmelding, is 
verschillend van betekenis. Is de rouw na de dood van een  
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lieveheersbeestje van een politiek lid van de Partij voor de Dieren een 
beter argument dan de afmelding ten faveure van een verjaardag van opa? 
Waarom wil onze Bond de reden weten? Een arbiter met ambities met een 
gemiddeld IQ weet wel een geloofwaardige smoes te bedenken.  
 
Ik heb me dit seizoen een keer afgemeld zonder reden. (Niet verder 
vertellen: de reden was de spoedverhuizing van mijn dochter naar hartje 
Amsterdam, naar de Nieuwe Zijdsvoorburgwal.) Niet, omdat ik me 
schaam, maar omdat ik wens dat de afdeling Arbitrage vertrouwen in me 
heeft zonder opgave van reden. De vraag naar een opgave van reden  is 
een vorm van achterdocht. Bij vertrouwen in de scheids is geen opgave 
van reden nodig. 
 
Dit seizoen heb ik me eenmaal afgemeld voor een wedstrijd die om half 
drie zou beginnen. Voor mij de belangwekkende reden de blauwwitte 
helden van FC Eindhoven in strijd met de Bossche Bollen. De 
medewerkster van Arbitrage is, aan haar koppie te zien, niet op haar 
achterhoofd gevallen en ze stuurde me naar een vrouwenwedstrijd met als 
aanvangstijdstip 12.00 uur. Ongetwijfeld klantvriendelijkheid, want ze 
weet, dat ik de vrouwtjes wel rauw lust.  
 
 
Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen, wanneer ik zondagmorgen om 
10.01 uur over een hondendrol uitglijd en mijn enkel verzwik. Wie moet 
ik bellen, want de vrijwillige wachtdienst heeft zijn mobiele telefoon 
uitgezet.  De thuisclub kan ik verwittigen. Daar zal die club blij mee zijn, 
dat de scheids de drol op haar bordje legt. Dan kan zij een 
beroep doen op de Dienst Calamiteiten.  
 
Het is de toon die de muziek maakt.  
 
Jur Wijsman 
 
                                                      
 
 

 

 

COVS Eindhoven



 26 

  

 

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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De wedstrijd waar ik was (13) 
 
Die zaterdag, nog vroeg in het seizoen, mocht ik als begeleider op stap. 
Het was een warme nazomerse dag en ik besloot de 10 kilometers gewoon 
lekker per fiets te doen. Ik mocht naar een wedstrijd in de Hoofdklasse A-
junioren. De scheidsrechter kende ik niet van naam, noch van gezicht. Dat 
is het leuke, je komt altijd nieuwe gezichten tegen. 
 
 
Slechts zelden ga je als begeleider tweemaal naar dezelfde scheids. Wat 
eigenlijk ook wel weer jammer is, want je mist dan toch een beetje de 
ontwikkeling van die scheidsrechter. Hoe dan ook, ik liet me verrassen, ik 
zag wel wie er op mijn pad zou komen. 
 
 
In de bestuurskamer waren twee personen aanwezig. Een leuke dame en 
een al wat oudere, tamelijk corpulente man, ongeschoren, hemd uit de 
broek, die zich achter een beeldscherm had verschanst. In mijn onschuld 
vroeg ik aan de dame of de scheidsrechter van de A1 er al was. Het was de 
man in kwestie die nu over zijn leesbril heen keek en zei dat hij de A1 
moest fluiten. Hij was net de gegevens aan het controleren. 
 
 
Oei, dat was schrikken, moet die man de A1 fluiten? Maar ik herstelde me 
gelukkig tijdig, want het heeft geen pas om al een oordeel te hebben 
voordat iemand zijn kwaliteiten op de groene mat heeft kunnen tonen. Ik 
vind dat je altijd met een ‘open mind’ langs de lijn moet staan en 
objectief, duidelijk en positief/positief-kritisch moet rapporteren. Dus zo 
gezegd zo gedaan. 
 
Maar ja, waarom dan toch. Want vervolgens is het vervolg ook al niet 
goed. Geen warming-up, geen veldcontrole, ook de netten niet 
gecontroleerd, die in beide doelen op sommige plaatsen niet goed 
vastzaten. 
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Het tenue, al zegt dat natuurlijk ook niet altijd iets, was een samenraapsel 
van vervaalde, ongetwijfeld ooit moderne stoffen, maar nu leken kousen, 
broek en shirt een soort van kleurenpalet van lichtzwart en donkergrijs.  
Met loopschoenen in plaats van voetbalschoenen, maar ja, als iemand daar 
nou lekker op loopt, vooruit dan maar. Jammer alleen dat het shirt 
ongetwijfeld ooit was gekocht met de allerbeste bedoelingen, maar dat het 
niet was voorzien op een gewichtstoename van ongeveer 20 kilo waardoor 
‘het buikje’ steeds zijn best deed om onder het shirt uit te floepen om 
gewoon ‘lekker’ over de voetbalbroek heen te kunnen hangen. 
 
 
Tja en dan de wedstrijd. Ik kwam ogen en oren te kort om alle 
mistoestanden te horen, te zien en op te schrijven. Vóór de rust ging het 
van kwaad tot net niet erger. Dus even de gelegenheid te baat genomen 
om in de rust in alle rust met de scheidsrechter van gedachten te wisselen. 
Alle inspanningen en alle voorbeelden die ik aanhaalde ten spijt; de 
scheidsrechter was er absoluut van overtuigd dat hij de wedstrijd onder 
controle had.  
 
 
Met angst en beven keek ik uit naar de tweede helft en welnu, ik werd op 
mijn wenken bediend. Op zijn laatst nu had iedereen wel in de gaten dat 
de scheidsrechter absoluut niet bij machte was het spel ook maar enigszins 
te volgen, laat staan zijn beslissingen nog te kunnen ‘verkopen’. Het 
positie kiezen en volgen van het spel werd verlaagd tot een schamele 
diagonaal rond de middencirkel. Met zo nu en dan een looppasje richting 
rand strafschopgebied toen daar een vrije trap werd gegeven of als er een 
hoekschop werd genomen. 
 
Dat het uiteindelijk allemaal net niet uit de hand liep, mag een wonder 
heten. Wat na afloop voor de scheidsrechter reden te meer was om van 
zijn gelijk meer dan overtuigd te zijn. 
 
Het begeleidingsrapport bestaat uit ‘plussen’ en ‘klussen’. Ik heb alle 
moeite gedaan er een goed, eerlijk maar ook heel duidelijk rapport van te 
maken. Maar als conditie en loopvermogen, als overgewicht en volgen  
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van het spel, als zelfreflectie en eigendunk volledig uit balans zijn, dan 
wordt het toch wel moeilijk. Vooral als de man zelf aangeeft niet veel tijd 
en zin te hebben om te gaan trainen, wat ik hem in het evaluatiegesprekje 
na afloop van de wedstrijd natuurlijk wel had geadviseerd. 
En zo toog ik dan weer op huis aan, een op zich eigenlijk best wel unieke 
ervaring rijker. 
 
Jos Halmans 
 
 
************************************************************************************************** 
 

Eigen schuld, dikke bult 
 
(Van onze correspondent in Turkije) 
 
Een arbitraal kwartet is onlangs na een wedstrijd in de hoogste Turkse 
klasse opgesloten in de kleedkamer. Dit gebeurde op last van de voorzitter 
van de thuisclub, Trabzonspor. De scheidsrechter zou zijn team een 
penalty hebben onthouden. De straf kwam Ibrahim Haciosmanoglu, zo 
heet die preses, en een aantal van zijn bestuursleden duur te staan: ze 
kregen een langdurige schorsing én een boete opgelegd. 
 
De drieste maatregel volgde na het duel tussen Trabzonspor, al jaren één 
van de topclubs in Turkije, en Gaziantepspor. De wedstrijd eindigde in 2-2 
en dat was volgens Haciosmanoglu blijkbaar de schuld van het leidende 
viertal. Ze mochten na afloop niet naar huis. Pas na telefonische 
tussenkomst van, zo gaat het verhaal, de Turkse president Recep Tayyip 
Erdogan, mochten de refs het stadion alsnog verlaten. Onder zware 
politie-escorte. 
 
De Turkse voetbalbond nam de handelwijze van het Trab-bestuur hoog 
op. De voorzitter werd voor 280 dagen geschorst en kreeg een boete van 
bijna 50.000 euro. Twee bestuursleden mogen 410 dagen hun functie niet 
vervullen en zes anderen zijn voor een jaar buitenspel gezet. 
 
Een gewaarschuwd bestuurslid telt voor twee. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Kaarten: dit jaar nog op 11 december, 20.00-23.00 uur. 
Kerstbingo: 18 december, 20.00-23.00 uur. 
Nieuwjaarsreceptie: 5 januari, 21.00 uur. 
Zaalvoetbaltoernooi COVS Zuid I: 9 januari, 10.00-16.00 uur. 
Technisch weekend COVS Eindhoven, Helmond en Valkenswaard:15 
januari 18.30 tot 17 januari 2016, 17.00 uur.  
Voorronde spelregelwedstrijd COVS Zuid I: 19 februari, 20.00-23.00 
uur. 
(88e) Algemene Jaarvergadering: 21 maart, 20.00-23.00 uur. 
Trainingen: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 
 
COVS op social media 
 
Achter de bestuurstafel, op het veld, achter de bar, bij collega’s thuis, in 
Zeist of tijdens thema-avonden van de KNVB. COVS Eindhoven laat zich 
op vele terreinen zien en gelden. 
 
Maar 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/) zodat je geen enkel nieuwsfeitje kunt missen 
van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
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www.cateringheesterakker.nl 
 

T. 040 – 28 02 444 
E. info@cateringheesterakker.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 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    Mw. Henny Dassen, mw. Corrie van der  
      Waarden,Rob Hutjens, Johan Suurd (BA) 
Commerciële commisse  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 
 

COVS Eindhoven
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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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