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      Geniet ervan en tot in 2016 
 
        
         Het jaar zit er bijna op. Tijd voor de winterstop. Ook voor  
         ons. De fluit en de spreekwoordelijke pen mogen opgeborgen                             
         opgepoetst worden. Even op de plaats rust. Om de accu op te     
         laden. 
 
         En misschien ook wel om even te zondigen. Die kalkoen of dat          
         konijn ligt er toch wel erg smakelijk bij. En heb je die rum-   
         rozijnenbollen gezien? Laat staan die Glühwein of dat heer- 
         lijke glaasje champagne. Laten staan? Leeg drinken, zul je 
         bedoelen. 
 
         Het is je van harte gegund. Geniet alleen of met anderen van 
         deze, hopelijk, stressloze periode en de jaarwisseling. We 
         spreken elkaar weer in 2016.   
 
         Ten slotte wat dit blad betreft: alle (los)vaste medewerkers,  
         van de 3J’s tot De Lange en van Hans tot Der Hänsel, dank 
         voor jullie bijdragen. Ze worden echt gewaardeerd! En waar                                 
         zouden we zijn zonder de drukker van ook deze extra dikke  
         kersteditie, Van Laarhoven in Eindhoven? 
 
         De hoofdredactie.  
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Voorzitterspraatje 
 
 
Of ik weer een voorzitterspraatje wilde verzorgen? Natuurlijk. Toen ik die 
vraag kreeg, realiseerde ik mij dat er ineens alweer een jaar voorbij is en 
dat het seizoen, qua wedstrijden, inmiddels over de helft is. Maar er is 
meer om bij stil te staan. 
 
Zo bereikte ons recent een minder mooi bericht: dat Hennie Dassen, de 
vrouw van ons lid Jo, onverwacht  is overleden. Wij wensen de familie 
heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
 
Hoe groot was het contrast met onze buren. Zustervereniging 
Valkenswaard vierde onlangs haar 75-jarig jubileum. We zijn daar 
uiteraard met een vertegenwoordiging van onze ‘club’ bij geweest en het 
was goed om elkaar weer te zien. 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat onze vereniging 
mooi stabiel blijft als ik het aantal leden in ogenschouw neem. Maar ook 
de betrokkenheid en aanwezigheid mogen er zijn. Wel maak ik mij als 
voorzitter wat zorgen over de bijeenkomsten van de senioren. Die 
verlopen niet echt zoals wij dat zouden willen. Ondertussen heb ik nieuwe 
mensen gevonden om dit weer op de rails te krijgen en er frisse energie in 
te stoppen. Hier komen we in het nieuwe jaar geheid op terug. 
 
Wat ook zeker is: wij zullen nieuwe bestuursleden moeten zoeken, want er 
komen op dit gebied veel mutaties aan. Ik weet het: het is best een hele 
klus om opvolgers te vinden. Toch heb ik er vertrouwen in dat het gaat 
lukken. Mocht er iemand zijn die denkt ‘hé, ik ambieer dit wel, ik wil 
graag ook bestuurlijk een bijdrage leveren’, laat hem of haar zich bij mij 
melden. 
 
Als jullie dit lezen, zijn de balletjes voor onze jaarlijkse Kerstbingo 
opgeruimd en de prijzen verdeeld. En dit betekent dus ook dat de 
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Hotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt (nabij ’s-
Hertogenbosch), 

 +31 (0) 411 64 24 24 
 

kerstdagen en Oud en Nieuw weer voor de deur staan. Maar ook ons nu al 
traditionele technisch weekend (in en om Hotel Guldenberg in Helvoirt). 
 
Samen gaan we er in 2016 weer tegenaan. Ik vertrouw erop dat we een 
mooi en gezond nieuw jaar mogen beleven, dat iedereen plezier blijft 
behouden in onze gezamenlijke hobby en dat we samen met spelers en 
andere betrokkenen het lopende seizoen sportief en succesvol mogen 
afsluiten. 
Maar eerst en vooral: hele fijne feestdagen! 
 
Voorzitter Johan Suurd 
 
 
Hou je van puzzelen en wil je wat winnen? Blijf lezen! 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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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Steenoven 11- 13 
 

Eindhoven 
 

Voor meer info, bezoek onze website 
 

www.petrogas.nl 
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New kid in town 
 
(Met medewerking van Pieter Elbersen) 
 
Ooit gehoord van hansoku-make? Ik tot voor kort evenmin. Jesse 
Vorstenbosch weet er wel alles van. Niet dat het hem ooit is overkomen, 
zo zit één van onze meest verse leden niet in elkaar. Het gaat om een 
directe uitsluiting wanneer je als judoka een zeer ernstige overtreding hebt 
begaan.  
 
Waar Jesse (geboren in september 1995) deze wijsheid vandaan haalt? 
Onze Geldropse nieuwkomer, die steeds met de scooter naar onze 
trainingen komt, doet al veertien jaar aan judo. Hij kwam ermee in 
aanraking om zichzelf indien nodig beter te verdedigen én om beter en 
sterker in de schoenen te staan. En pas op: Jesse heeft al zes jaar de eerste 
kyu, bruine band. Of hij zijn judotechniek ook op het veld, als 
scheidsrechter, al eens heeft moeten aanspreken? “Nee, die heb ik  nog 
niet nodig gehad”, vertelt-ie. “Hier is meestal gelukkig geen aanleiding. 
Mocht een speler flippen, dan weet ik wel hoe ik hem moet kalmeren. 
Voor de bescherming van hem, mij en andere spelers. Het valt me 
overigens op dat er een groot verschil in respect is tussen een judoka en de 
meeste voetballers. Dit heeft puur met mentaliteit te maken: een judoka 
zal tijdens een wedstrijd nooit een grote mond opentrekken. Mocht hij 
echter toch over de schreef gaan, dan krijgt hij dus die hansoku-make.” 
 
“Het fluiten trekt mij zo, omdat ik het leuk vind om met mensen om te 
gaan. Ook wil ik spelers veel leren. Daarbij komt dat deze hobby niet veel 
voorkomt onder jongeren en eh er moet altijd een scheidsrechter zijn. Het 
is altijd een droom van me geweest. Ik heb het overigens niet van een 
vreemde, want de ouderen onder ons zullen misschien Antoon of Toon 
Vorstenbosch nog kennen. Hij heeft eerst op het veld en later in de zaal op 
hoog niveau gefloten. Eredivisie. Een paar jaar geleden is hij gestopt”. Dat 
zal Jesse voorlopig niet doen. Hij kan ook genieten van de omgang met de 
andere COVS-leden. “En niet alleen vanwege de gezelligheid, ook om 
ervaring op te doen en wat op te steken.” 
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Jesse – een fervent volger van Facebook en …Omroep Brabant TV 
overigens - meldde zich na een oproep van Braakhuizen als scheids bij de 
pupillen.  
De verkoopmedewerker van Jumbo fluit nu C- en D-wedstrijden bij VV 
Geldrop, maar uiteraard wil ook hij hogerop. Na de winterstop gaat hij de 
cursus verenigingsscheidsrechter volgen bij RKSV Mierlo-Hout.  
“Voordat ik voor de KNVB ga fluiten, wil ik eerst ervaring opdoen bij de 
jeugd. Daarna kan ik altijd nog die stap maken. Dat kan best nog jaren 
duren, want ik wil eerst steviger in mijn schoenen staan.” 
 
In de volgende aflevering van deze serie: Jaafar Aafouallah. 
 
Hans Janssen 
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Als je de mensen ziet lopen 
Dan zie je de mensen zijn rond 
Hun hoofd is rond 
Hun borsten rond 
De schouders rond 
Hun ogen rond 
Als je de mensen ziet lopen 
Dan zie je ze zijn helemaal rond 
 
En openen de mensen hun mond 
Dan vliegen hun woorden als 
messen in het rond 
En openen de mensen hun ogen 
Dan schieten hun blikken als 
spijkers in het rond 
 
Hun hoofd is rond 
Hun kogel rond 
En als ze daarmee schieten is het 
gaatje ook nog rond 
Hun geld is rond 
Hun bom is rond 
En als ze daarmee gooien is het 
gat in de wereld ook rond 
 
Als je de mensen ziet bouwen 
dan maken ze alles vierkant 
Hoe krijgen ze als ze bouwen 
toch alles zo leeg en vierkant 
Het geld is rond 
De kop is rond 
En alles is rond 
Alleen hun wereld vierkant 
Maar gelukkig is de meid in 
mijn armen helemaal rond. 
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Prontrond 
 
 
In de zwangerschapsperiode van dit stukske schoot me dit lied van de 
Eindhovense band Bots door het ronde hoofd. Niet alleen de vrouw, maar 
ook de bal is rond. Geen wonder dat  mannen daar graag tegen aan 
schoppen. Het lied is in 1976  door de dichter Bert Schierbeek geschreven 
en op muziek gezet door zanger-gitarist Hans Sanders. Hij stierf in 2007 
op 61-jarige leeftijd en ligt dichtbij mijn vader aan de voet van de Oude 
Toren. Sanders zat onder meer in de band van Peter Koelewijn en in 
Fanfare (1970-1972). Deze groep speelde symfonische rock en maakte 
een instrumentaal muziekepos, Dr. Grossbaum, van twee uur lang. Helaas 
is dit nooit uitgebracht. Wel valt er nog ruim acht minuten te beluisteren 
van een opname op de Waalse tv (zoek op YouTube naar Fanfare Dr. 
Grossbaum) Als schuchter menneke heb ik Sanders nooit durven vragen, 
of hij daar de muziek nog van heeft. Voor Bots schreef hij met zelfspot: 
‘Dr. Grossbaum is geflipt. Hij had zo graag een keer getript. Maar door 
zijn eigen rottigheid. Kon hij zijn ei niet kwijt.’ 
 
Mijn zus typeerde, als kind, het huwelijk van mijn ouders met de 
woorden: mijn vader is de baas, maar mijn moeder heeft het voor het 
zeggen. Om er een draai aan te geven: de man wikt, de vrouw beschikt. 
Het is natuurlijk verkeerd om de vrouw een goddelijke status te geven. 
Verafgoding, daar weet het op hoge hakken lopende geslacht wel raad 
mee. Mijn vrouw weet mijn zuinigheid altijd wel in de beurs te raken. De 
scheidslijster krijgt de vrouw, die hij verdient.  
 
De vrouwtjes weten de bal tegenwoordig ook wel te raken. Het tempo ligt 
net iets hoger dan het G-voetbal. De g-spot is niet voor mij weggelegd. De 
scheidsrechterscommissie is van mening, dat mijn fluitspelerij ongeschikt 
is voor de vrouwentop. Zelfs de subtop is een fluit te ver. Ik gun mijn 
collega’s, die over een betere kwaliteit fluit beschikken, de 
voetbalvrouwen van harte. En wellicht staan ze trouw in het gelid om de 
vrouwtjes van dienst te zijn. En mogelijk halen ze niet het fluitgenot uit 
het vertoonde spel, maar uit de klank van de carambole als gevolg van het 
stoppen van de bal op de borst. 
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De Nederlandse vrouw is voor de wet gelijk aan de man. Dat heeft heel 
wat historische strijd van de gleuvenbrigade gekost. Sommige culturen 
lopen, wat gelijke rechten tussen man en vrouw betreft, nog achter. Je ziet 
soms vrouwen achterin de auto zitten. Dat bracht een politicus tot 
zelfverheffing, want hij noemde die cultuur achterlijk. Hebt u ooit een 
vrouw met een hoofddoek achter een voetbal zien lopen? Trouwens, mijn 
spelregelkennis is matig. Ik weet niet eens, of dit is toegestaan. 
 
Hoe lang zal het nog duren, voordat de eerste vrouw in boerka de bal mag 
beroeren in een elftal van verschillende snit? Een halve eeuw geleden was 
Nederland een blank voetbalbolwerk. Erwin Sparendam was één van de 
eerste Surinamers die de oversteek waagden om zijn voetballoopbaan bij 
Blauw Wit in Amsterdam te beginnen. 
  
 
Te vroeg gejuicht. Nooit Gedacht, dat ik haar voor de beker mag fluiten 
tegen Nuenen over dwars. Kennelijk horen de vrouwtjes tot mijn 
wedstrijdpakket. Ik zal mijn fluit flink opwrijven om te laten zien, dat 
deze arbiter over een kwaliteitsfluit beschikt. Ik zal voor de wedstrijd mijn 
meditatieoefeningen doen om onbevangen de wedstrijd in te gaan, want 
een vrouw in een korte mannenbroek is net zo aantrekkelijk als het op 
hoge hakken lopende balletvriendje van mijn dochter. 
 
 
Nooit Gedacht, dat de vrouwtjes me nog zo gek zouden krijgen om 24 uur 
voor de wedstrijd op het sportpark in Geffen aan te komen. “Tijd genoeg 
voor de warming up”, merkte de kantinebeheerder olijk op. Goed werk 
heeft immers tijd nodig. Als je 24 uur voor de wedstrijd reeds op het 
sportpark arriveert, dan neem je als scheids de voetbalvrouwtjes 
bloedserieus. Het bestuur van Nooit Gedacht zag er de humor wel van in. 
“Scheids, we kunnen wel een veldbed voor je klaar zetten.” Op dat 
moment miste ik de gevatheid om te vragen of er ook nog een Nooit 
Gedachte spelersvrouw uit Geffen in is om mij effe te… laten knielen 
voor een bedviool. Als nazaad van Calvijn gevoelde ik de tijdzonde en de 
geldverkwisting. Zonder relativering geen oog voor humor. De zeurende 
pijn van het chagrijn.  
COVS Eindhoven
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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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De volgende dag opnieuw Effe naar Geffen. In mijn zestien jaar oude 
Kaatje laat ik Hans Sanders zingen: ‘Ik ben een man, ik ben een jager. Ik 
jaag alleen op vrouwelijk schoon. Ik jaag de zuster van mijn zwager. En, 
ik doe dat met veel vertoon.’ 
 
Een uitgebreide warming up, waarbij ik met trots het blauwwitte T-shirt 
draag met als opdruk de twaalfde man en als logo het embleem van FC 
Eindhoven. Tenslotte neem ik de vrouwtjes bloedserieus, zoals Onze 
Bond dat ook doet door een toparbiter aan te stellen. Pasjescontrole voor 
de wedstrijd, overeenkomstig  de gedachte van Arthur Schopenhauer, dat 
er geen vrouw is die deugt. Ik maakte nog een primeur mee.  
 
Terwijl ik de vrouwtjes, nou, het waren niet allemaal vrouwtjes, een paar 
waren volslank als Rita Corita, van Nuenen visueel inspecteerde, deed de 
gevatte aanvoerdster dit bij tegenstander Nooit Gedacht. “Klopt scheids”, 
zei ze. “Moet ik je op je blauwe ogen geloven?” In het vrouwenvoetbal 
heeft niet de scheids het laatste woord. “Groen”, zei ze met een 
sardonische lach. Dat verleidde me tot in haar ziel te kijken. En ik zag 
geen bal, maar de koele meren des doods. En de wedstrijd moest nog 
beginnen. Zou het toeval zijn, dat Nuenen heeft gewonnen? In ieder geval 
zijn het in Geffen goede verliezers. Het bestuur weet, dat de liefde door de 
maag gaat en met een broodje hamburger achter de kiezen, kroop ik achter 
het stuur van Kaatje en laat Hans Sanders bevallen: ‘Het water is 
gebroken. Het haar is al in zicht. Er komt een kind wat zal het zijn. Een 
manneke of een wicht. Ladidi, ladidi, ladi lo.’ Het luchtig meelallen met 
dit vrolijk lied werd wreed verstoord. 
 
Voor me, op de smalle weg tussen Vinkel en Heeswijk, stopte een 
bierwagen, met een achttal jongeren erin. Onverwachts zette de 
chauffeuse de wagen in zijn achteruit en mijn oude Kaatje begon te roken 
als de pijp van Theo Bisschops. Ik was de weg kwijt. Gelukkig hebben die 
jongelui allemaal een mobieltje om mij te helpen om mijn geliefd Kaatje 
op sleeptouw te laten nemen. Oud is niet populair. De verzekering vond 
haar niet meer waard dan 900 euro. Mijn garageman wilde zich over mijn 
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oude dame ontfermen en wilde haar voor 1250 euro een opknapbeurt 
geven. Haar behoed voor de dood op de schroot.  
 
In de ogen des doods gekeken. Dan kom ik er met een schadepost van 350 
euro genadig vanaf. De straf zoekt de zonde. Uit zelfbescherming heb ik 
de scheidsrechterscommissie verzocht mij de vrouwtjes maar niet meer te 
doen. Ik heb geen reactie gehad. Wat denkt u dat zwaarder zal wegen: 
mijn (officieuze) verzoek of de wetten van het wedstrijdpakket?  
 
Mijn geduld werd een paar weken op de proef gesteld. Mijn discipelen 
weten dat mijn platonische liefde voor FC Eindhoven groter is dan de 
liefde voor het fluitspel. Op een zondagmiddag speelden mijn helden 
tegen de Bossche Bollen en ik meldde me af bij onze Koninklijke. De 
aanstelster is niet voor een gat te vangen en stuurt me om 12.00 uur naar 
de vrouwtjes van Schaijk tegen de uit ijzererts gegoten vrouwen van Ulft, 
waar ik in een oude ijzergieterij nog de legendarische band Caravan heb 
gezien, waarvan de titels van twee albums luiden: ‘For girls who grow 
plump in the night’ en ‘If I could do it all over again I’d do it all over 
you.’ Weinig tactvol van mij. Je moet een vrouw nooit verzoeken met: 
“Doe mij de vrouwtjes maar niet meer.”  
 
Jur Wijsman 
 
Hou je van puzzelen en wil je wat winnen? Blijf lezen! 
 

 
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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Spelregelwedstrijd, antwoorden eerste ronde  
 
Antwoorden: 
 
1. A of B (vraag was niet volledig) 
2. B 
3. D 
4. C 
5. B   
 
Toelichting vraag 1: 
 
De vraagstelling was onvolledig, in de vraag stond namelijk het volgende: 
‘Nog op het speelveld en voordat hij heeft gefloten voor het einde van de 
reguliere speeltijd, ziet de scheidsrechter in dat hij de gele kaart aan de 
verkeerde speler heeft getoond.’ 
 
De vraag hierbij was of de scheidsrechter dit nog kon herstellen of dat hier 
niets meer aan gedaan kon worden, dus dan gemeld aan de KNVB. De 
vraagstelling was onvolledig, want in de aanvullende instructies staat: 
‘Als de scheidsrechter een gele of rode kaart heeft getoond, dan kan hij dit 
herstellen als hij inziet dat hij de kaart ten onrechte of aan de verkeerde 
speler heeft getoond als hij het spel nog niet heeft hervat of heeft gefloten 
voor het einde van de reguliere speeltijd of de verlenging.’ In de 
vraagstelling staat niet vermeld of het spel nog niet hervat is. Wanneer aan 
alle voorwaarden uit de aanvullende instructie is voldaan, is antwoord A 
het juiste antwoord. Echter, wanneer er niet aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, is antwoord B het juiste antwoord, vandaar dat zowel A als B 
goed wordt gerekend. 
 
Toelichting vraag 3: 
 
De vraag was als volgt: ‘Tijdens spel geeft een speler aan dat hij 
geblesseerd is en wil wisselen. De speler krijgt toestemming om het veld 
definitief te verlaten. Als de speler vlak bij de zijlijn is, komt de bal in zijn 
richting en hij trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Wat zal de  
COVS Eindhoven
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scheidsrechter beslissen?’ 
 
Het juiste antwoord hierop is antwoord D: ‘Hij laat hervatten met een 
indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal speelde, maar de 
speler ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart 
wegens onsportief gedrag.’  
 
De speler geeft aan niet meer verder te kunnen en mag het veld verlaten. 
Vanaf dat moment neemt de speler geen deel meer aan het spel. Vandaar 
dat dit wordt gezien als onsportief gedrag (gele kaart) en wordt het 
bestraft met een indirecte vrije schop, omdat de overtreding dan wordt 
gemaakt door een ‘gewisselde speler’. 
 
De spelregelcommissie 
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In Memoriam Henny Dassen-Van Bergen 
 
 
Op 20 november 2015 is plotseling overleden ons lid van de 
ontspanningscommissie Henny Dassen, de echtgenote van ons lid Jo 
Dassen. Het is nu erg stil geworden zonder Henny, echtgenote, moeder en 
oma. 
 
 
De geboorte in mei van dit jaar van kleinzoon Sebastiaan heeft haar geluk 
compleet gemaakt en ze fleurde helemaal op. De afgelopen jaren ging 
haar gezondheid stilletjes achteruit, maar we hadden nooit kunnen denken 
dat we haar nu al zo plotseling zouden moeten missen. 
 
 
Vanaf september 1998 tot 
nu toe was ze lid van onze 
ontspanningscommissie, dus 
ruim achttien jaar! We 
zullen haar inzet een steun 
missen. Henny is 69 jaar 
geworden. 
Een grote delegatie van onze 
vereniging was aanwezig op 
de druk bezochte 
crematiedienst. 
We wensen echtgenoot Jo, 
zoon Ronald en 
schoondochter Sonja en 
kleinzoon Sebastiaan veel 
sterkte toe om dit verlies te 
boven te komen. 
 
 
Christ van de Donk 
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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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Sportblessures 
  
 
Bewegen 
  
Sporten doe je voor je plezier. Anderen sporten om hun lichaam in een zo 
goed mogelijke conditie te houden. Weer anderen voor de lijn. 
 
Gezond leven en met name gezond eten gaat hierin heel goed samen. 
Gezond leven en fit zijn. Fit zijn heeft alles te maken met de manier 
waarop we leven. En een gezonde leefstijl is nog steeds de beste manier 
om het risico op hart- en vaatziekten zo klein mogelijk te houden. Dit kan 
betekenen: niet roken, een goede en gevarieerde voeding, voldoende 
ontspanning en lekker gezond bewegen. En hoe dat ‘gezond bewegen’ 
kan, hierover het volgende. 
  
Meer bewegen, heel goed voor u. 
Heel veel Nederlanders bewegen niet genoeg, ze sporten niet of te weinig, 
zijn dus niet actief. Veel werk, ook in het huishouden, is geautomatiseerd 
en vergt steeds minder energie en leidt dus tot minder verbranden van 
voedingsstoffen. Verplaatsen doen we ons per auto, bus of trein en de lift 
is gemakkelijker dan de trap. Het zou voor onze gezondheid beter zijn, als 
we meer gaan bewegen en/of sporten. Dat kan heel eenvoudig. Te voet of 
per fiets naar het werk of boodschappen doen, vaker de trap, lekker 
tuinieren of sporten in het weekend.  
  
Bewegen en bewegen is twee. 
Voor het bewegen van ons lichaam, onze armen en benen, is energie 
nodig. Die energie komt uit onze voeding en wordt in de spieren omgezet 
in beweging en kracht. Hoe vaker en hoe langer we bewegen, hoe meer 
energie er dus wordt verbruikt. Hoe meer spieren hierbij worden 
ingeschakeld, hoe beter het is. Behalve langer en vaker actief zijn, kunnen 
we ook meer energie verbruiken door sneller te bewegen, bijvoorbeeld  
harder te lopen of te fietsen. Maar, als ons conditiepeil niet zo hoog is, dan 
 
                                                                  Lees verder op pagina 20. 
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worden we snel moe en bereiken we uiteindelijk minder. 
 
De meeste energie wordt verbruikt als we ons langdurig inspannen op 
submaximaal niveau. Aansluiting zoeken bij een sportvereniging is goed, 
maar niet absoluut noodzakelijk. Gezond bewegen kan ook door te gaan 
fietsen, wandelen, zwemmen of tuinieren. Belangrijk is dat u er zich 
prettig bij voelt. Ook (veel) kleine beetjes helpen. 
  
Wanneer bewegen we voldoende? 
We bewegen, omdat ons lichaam anders niet in conditie blijft en ons 
uithoudingsvermogen achteruitgaat. We willen fit blijven. Natuurlijk is 
het belangrijk om daarom gezond te eten, zodat we deze lichamelijke 
inspanningen goed kunnen uitvoeren en volhouden. Door te bewegen 
verbruikt het lichaam de energie die we als voedsel tot ons hebben 
genomen. Het is belangrijk om het juiste evenwicht tussen voeding en 
bewegen in de gaten te houden. 
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Om resultaat met onze bewegingsactiviteiten te boeken, moeten we toch  
minstens ongeveer 1000 kilocalorieën per week extra verbruiken. Beter is 
als we streven naar 2000 kilocalorieën per week. Daarmee bereiken we 
dan een goede verkleining van het risico op hart- en vaatziekten, in 
samenhang met de andere elementen van een gezonde leefstijl. 
  
Energie verbruik. 
Omdat wij voornamelijk met lopen te maken hebben en energieverbruik 
van lopen. 
Beweging tempo/tijd adviezen 
Wandelen 3 km/uur, 60 min. * 
Joggen 6 km/uur, 45 min. ** 
Looppas 12 km/uur, 24 min. *** 
Hardlopen 18 km/uur, 24 min. **** 
  
* = 100 kilo calorieën 
  
Gebruik bij lopen goed schoeisel en goede kleding. 
  
Veel sportplezier toegewenst en als het effe kan blessurevrij. 
  
Hans Haine 
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Spelregelwedstrijd 2015-’16, derde ronde 
 
Collega’s, elders in dit blad vind je de antwoorden op de vragen van 
ronde 1. Inmiddels zijn we al aangekomen bij ronde 3.  
 
1. Een aanvaller brengt de bal hoog in het strafschopgebied van zijn 

tegenstander. De bal gaat in de richting van een andere aanvaller, 
die in een duidelijke buitenspelsituatie staat. De bal gaat echter 
hoog over hem heen en komt bij een teamgenoot terecht die niet 
buitenspel stond. Vervolgens kopt deze de bal terug naar de eerder 
in buitenspel staande aanvaller, die dan scoort. Wat gaat de 
scheidsrechter beslissen? 

A.  De scheidsrechter kent het doelpunt toe, want op het  
moment van spelen stond de doelpuntenmaker niet  
strafbaar buitenspel. Hij beïnvloedde het spel van de  
doelverdediger en/of andere verdedigers niet. 
B. Hij keurt het doelpunt af, want op het moment van spelen  
stond hij wel degelijk buitenspel. Hij stond toch in de  
baan van het schot. 
C. Hij keurt het doelpunt af, want op het moment dat zijn teamgenoot de 
bal naar hem terugkopt, trekt hij voordeel uit zijn buitenspelsituatie. 
D. De scheidsrechter keurt het doelpunt af, want de speler staat wel in het 
gezichtsveld van de doelverdediger en hij is dus wel degelijk actief 
betrokken. 
 
2. Een wisselspeler die zich aan de zijkant van het veld aan het warm 

lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld 
in zijn gezicht. De scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. 
Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? 

A. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 
hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de 
tegenspeler werd geraakt. 
B. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
tegenspeler werd geraakt. 
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C. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was 
toen hij floot. 
D. Hij stuurt de spugende speler weg door het tonen van een rode kaart en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was 
toen hij floot. 
 
3. De aanvoerder van de thuisspelende vereniging wint de toss voor 

aanvang van de wedstrijd. Wat wil dat zeggen? 
A.  De winnaar van de toss kiest voor de aftrap of voor het doel. 
B. De winnaar van de toss moet de andere partij laten beginnen met de 
aftrap.  
C. De winnaar van de toss laat de keuze voor de aftrap of het doel over 
aan de bezoekers. 
D. De winnaar van de toss mag kiezen wie er begint met de aftrap. 
 
4. Een aanvaller speelt een indirecte vrije schop achterwaarts, waarna 

een medespeler de bal op het doel schiet. De bal wordt door de 
doelverdediger over zijn doel geslagen. Wat zal de spelhervatting 
zijn? 

A. Indirecte vrije schop overnemen. 
B. Scheidsrechtersbal wegens het verkeerd uitvoeren van de indirecte vrije 
schop. 
C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
D. Hoekschop 
 
5. In welke van de volgende situaties dient het spel te      worden 
hervat met een directe vrije schop (of strafschop) als de overtreding 
wordt begaan door een veldspeler?  
A. Een tegenstander in diens loop belemmeren. 
B. De bal raken met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden of 
waarmee gegooid is. 
C. De scheidsrechter slaan. 
D. De assistent-scheidsrechter beledigen. 
 
De spelregelcommissie 
 
 
COVS Eindhoven



 24 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
L.P.G. – APPARATUUR 
 
Verkoop onderdelen L.P.G. apparatuur alle merken 
Ruysdaellaan 35,  
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Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
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De wedstrijd waar ik was (14) 
 
Het was maar goed dat ik die vrijdagmiddag nog even op Sportlink keek. 
Voor het aankomende weekeinde was ik tot dan nog niet bij een wedstrijd 
als begeleider of waarnemer aangesteld. Ik ging er al vanuit dat ik een vrij 
weekeinde had. Niet dus. Ineens stond er nog een wedstrijd voor mij op 
het programma. En dat al voor de zaterdagochtend, een dag later dus. En 
vooruit, ik mocht om tien uur als waarnemer naar Tilburg voor een 
wedstrijd van een lager elftal van Merlijn, de Tilburgse studentenclub, en 
een Bossche opponent.  
 
 
De wedstrijd in Den Bosch was, zo verduidelijkte het e-mailbericht dat ik 
inmiddels ook nog in mijn mailbox zag, enigszins uit de hand gelopen. 
Aldus zat ik zaterdagochtend om half negen in de trein naar Tilburg. 
Vervolgens een stukje met de bus, dan nog vijf minuten lopen en dan was 
ik er. 
 
Ik was er ruim op tijd, de kantine was zojuist geopend. Een typische 
studentenkantine. De stank van verschraald bier won het net van de geur 
van urine en opgedroogde kots, mijn schoenen plakten zowat aan de vloer 
vast. De kantinebeheerder verontschuldigde zich. Vrijdagavond was er 
een clubfeest gehouden en de laatste studenten waren eigenlijk pas net 
naar huis. Dus er moest nog het nodige schoonmaakwerk worden 
uitgevoerd om het allemaal weer een beetje toonbaar te maken. (Ja, dacht 
ik, als je dat gaat lukken tenminste, en laat in ieder geval de ramen de rest 
van de dag maar open staan, allemachtig, wat een penetrante geur hing er.) 
 
Zo tegen tienen waagden de waaghalzen zich aan iets wat op een 
warming-up leek. Wat ook gold voor de KNVB-scheidsrechter, want uit 
voorzorg was er voor deze wedstrijd, nota bene in de laagste klasse van 
het zaterdagvoetbal, een officiële arbiter aangesteld. Van enige 
vijandigheid viel in ieder geval vooraf niets te bespeuren. Men gaf elkaar 
de hand, er heerste een goede sfeer. Kortom, ik was benieuwd wat de 
wedstrijd zelf dan zou brengen, want ja, je weet maar nooit. 
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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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10.05 uur. De wedstrijd kon beginnen. Later zou het wat drukker worden, 
maar op dat moment waren welgeteld twee personen achter de afrastering 
van het kunstgrasveld. Te weten een jongedame en ikzelf. Nou ja, dan was  
meteen. Eerst werd een minuut stilte in acht genomen. Indrukwekkend, 
beide teams stonden eensgezind rond de middencirkel met de 
scheidsrechter en zijn assistenten daar tussenin. Ik kreeg er kippenvel van, 
zeker toen ik diverse spelers van Merlijn zeer emotioneel zag worden.  
Geen geluid viel er te beluisteren, het leek wel of zelfs de natuur de adem 
even inhield. Uiteindelijk, het leken wel vijf minuten stilte, floot de 
scheidsrechter, kon er worden getost en kon de wedstrijd beginnen. 
Merlijn moest zich eerst hervinden, de Bossche ploeg bood sportief 
tegenstand. 
 
De scheidsrechter hield het kort, mopperde zo nu en dan, volgde het spel 
goed en had volledig en dat gedurende de volle negentig minuten, controle 
over de wedstrijd. In ieder geval werd meer en meer duidelijk dat Merlijn 
hoe dan ook deze wedstrijd wilde winnen. En uiteindelijk met 5-2 zou 
winnen. Het was duidelijk te zien dat ze niet alleen voor de punten hadden 
gespeeld, maar dat er nog wel iets anders aan de hand was. 
 
Zo toog ik dan naar de dame in kwestie, die een vriendin van één van de 
spelers van Merlijn bleek te zijn. Zij legde uit dat deze wedstrijd de eerste 
van Merlijn was na de winterstop. De minuut stilte was er voor een tijdens 
de wintervakantie overleden vader (en trouwe supporter) van één van de 
spelers. Het was voor de spelers van dit elftal ontzettend moeilijk om nu 
de draad weer op te pakken. En ja, hoewel dit elftal eigenlijk best wel een 
laagvlieger was, wilde iedereen zeker vandaag winnen en de zege aan de 
overleden vader van hun medespeler en eigenlijk ook aan die speler zelf, 
opdragen. 
 
Diep onder de indruk ging ik weer op huis aan. Sport verbroedert, schept 
banden, maakt dat ogenschijnlijk zo belangrijke dagelijkse bezigheden in 
een ander perspectief komen te staan. Het is soms makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar die dag lukte het me om weer eens om van kleine dingen te 
genieten. Ik wens iedereen een mooi, gezond en sportief 2016 toe. 
 
Jos Halmans                             
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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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Ego’s of E-Godjes 
 
De term E-Godjes is niet van mij afkomstig maar van Jur. De onbetwiste 
artistieke woordenvervormer die menig voetballiefhebber tot wanhoop 
drijft als de naam van zijn club vervormd wordt. Jur pest de fans alleen. 
Alleen snappen de fans niet dat ze door Jur geplaagd worden, omdat ze nu 
eenmaal fan zijn en niet meer nuchter zijn als het over zijn of haar cluppie 
gaat.  
 
Jur zelf is fan van de eeuwige eerste-divisieclub of Jupiler-Leagueploeg 
de FC Eindhoven. Misschien dat de spelers van de FC Eindhoven al een 
eind hebben gelopen alvorens ze de wedstrijd beginnen. Daarom zullen ze 
waarschijnlijk nooit in de eredivisie belanden.  
 
Jur blijft gewoon trouw aan zijn Blauw Witten. Ik weet niet hoever Jur 
zijn clubliefde gaat, maar is er eigenlijk een FC Eindhoven-pyjama zodat 
hij rustig kan slapen ongeacht het resultaat van zijn cluppie? Ik kwam op 
internet wel een blauwwitte slaapmuts tegen. Voor de prijs hoef je het niet 
te laten. De slaapmuts ontbrak echter in de fanwinkel. Wat zou hier de 
reden van zijn? Ik kwam echter diverse andere mutsen tegen. Niet te 
verwarren met andere mutsen die ook wel eens voetbal gaan kijken. 
Oftewel de fanwinkel is gevuld met prullaria voor de echte fan. Wat zou 
Jur allemaal hebben? Hij is toch een echte fan. 
 
Misschien dat hij eens een artikel over de FC Eindhoven kan schrijven 
inclusief een verhaal over hoever zijn clubliefde gaat. Zoals misschien op 
de avond voor de wedstrijd apart slapen in zijn speciale Eindhoven-kamer 
geheel blauw wit geschilderd met een dekbed van de FC. Helaas, dat zal 
niet gaan ik ben geen dekbed van de FC Eindhoven tegengekomen. Of 
gaat Jur zo ver dat hij een apart dekbed heeft laten maken? 
 
Grappig toch fan zijn. Ongeacht wat jouw cluppie presteert als een trouwe 
hond achter je cluppie blijven staan. Een soort passie voor je leven. Gek is 
het eigenlijk dat het gezonde verstand opzij wordt gezet voor het fan zijn. 
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Ik ben zelf fan geweest van meerdere clubs. Totdat ik er achter kwam dat 
ik geen fan ben van een cluppie, maar van mooi voetbal. Zo kan het 
Engelse voetbal me bekoren met al die tomeloze inzet net als het tikkie-
takkievoetbal van Bayern München en Barcelona. 
 
Een andere reden dat ik geen aanhanger van één cluppie ben, is dat 
cluppies meestal geleid worden door E-Godjes die een andere passie 
hebben dan de passie voor het spel. De passie van de zelfverheerlijking, 
omdat zij een club leiden die iets presteert oftewel de Eigenaar stelt 
anderen in staat om te presteren (zij zijn gewoon geldschieters die gepaaid 
worden).  
 
Passie hebben of fan zijn, kan ook misbruikt worden om je ego op te 
poetsen. Ik kwam op internet zelfs een Blatter-sjaal tegen. Gelukkig heeft 
dit niets te maken met dat bedorven E-Godje, maar ik vond het wel heel 
leuk. Voor iedere gekte is er wel iets in deze wereld te vinden. Gelukkig. 
 
De Lange  
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Seizoen 2015-‘16 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven) 
 
Kaarten: elke eerste vrijdag van de maand, 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.  
Boerenkoolsessie na de training: 19 januari. 
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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Vers hard gras tussen de regels     
   
Een eyeopener. Kees Rijvers stond vroeger bekend als een 
schoenenmaniak? Als de gek die altijd rondliep met een ouwe voetbalkous 
vol noppen. Nieuw voor menigeen, Toch is het zo, laat de voormalige 
trainer van onder meer PSV, FC Twente en het Nederlands elftal weten in 
nummer 104 van ’Hard gras’. 
 
In de tijd dat hij nog actief en vooral goed voetbalde – waarvoor we meer 
dan een halve eeuw terug moeten in de tijd - was het normaal dat je zelf 
nog de noppen of zelfs de zolen van je schoenen verwisselde. En soms, 
zoals voor een wedstrijd die Rijvers met zijn toenmalige club Saint-
Etienne op een besneeuwd veld tegen Nîmes zou spelen, kwam hij zelfs 
op het idee om de bovenste laag van de noppen eraf te halen. Gevolg was 
wel dat de spijkers eruit staken. Rijvers sloeg die één voor één krom om 
vervolgens het veld op te gaan. De aanvaller speelde de wedstrijd van zijn 
leven en na de 6-1 van ‘Les Verts’ vroeg de pers zich af hoe hij zo op de 
been kon blijven. 
 
 “De enige die die dag iets door moet hebben gehad, was de 
scheidsrechter, want die liep na de wedstrijd met een bal vol krassen terug 
de kleedkamer in”, aldus Rijvers, die deze truc ook als Feyenoorder heeft 
toegepast. Zegt-ie. 
 
Een openhartige Rijvers, dat maak je niet vaak mee. Ik kan me voorstellen 
dat diverse voetbal- en PSV-liefhebbers uitkijken naar de biografie die er 
aan zit te komen. Een kleindochter van de geboren Bredanaar is hiermee 
bezig. Zou de ex-coach wel over elk gespreksonderwerp open en eerlijk 
zijn visie geven? Leo Beenhakker mocht onlangs in allerlei media reclame 
maken voor zijn ‘memoires’, maar ‘doos 13’ (voor meer hierover zie 
verderop) bleef zo gesloten als een oester. Heeft Rijvers ook iets te 
verbergen wat in het boek over zijn (voetbal)leven onthuld wordt? 
Misschien wel wat hij precies aan het doen was, die avond dat Spanje met 
12-1 van Malta won en Nederland, dat toen Rijvers als bondscoach had, 
werd uitgeschakeld voor het WK van 1984. Was hij, wat de overlevering 
vertelt, echt aan het kaarten met buren? 
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Rijvers wordt in ‘Hard gras’ niet zo zeer over zichzelf aan de tand 
gevoeld, maar vooral over een aantal spelers dat betrokken zou zijn 
geweest bij het officieuze Algerijnse nationale elftal. Rory de Groot levert 
voor het voetbaltijdschrift voor lezers een serie interessante artikelen over 
dit team. 
 
De meeste aandacht in nummer 104 (!) van ‘Hard gras’ gaat echter uit 
naar Johan Cruijff. Jaap de Groot, chef-sport van De Telegraaf, legt uit 
waar zijn vriendschap met de eeuwige nummer 14 op gebaseerd is. 
Leeswaardiger had het (te) korte artikel kunnen zijn over het 
jeugdinternaat van Go Ahead Eagles waar onder anderen Dwight 
Lodeweges, Oeki Hoekema, Frank Masmeijer (ja serieus), Pleun Strik en 
zelfs Johan Derksen sport en studie combineerden. 
 
Hard gras 
Voetbaltijdschrift voor lezers 
Nummer 104 
Diverse auteurs 
ISBN: 978-90-263-3051-3 
Uitgverij: Ambo/Anthos 
Prijs: 8,95 euro 
 
 

Vers gras tussen de regels (2) 
 
Ik heb wat met zuchtmeisjes. Zuchttrainers als Leo Beenhakker kunnen 
me minder bekoren, al is het een prestatie van wereldformaat van die 
rossige ongen uit Rotterdam-Charlois dat hij het als oefenmeester zo ver 
heeft weten te schoppen. Zonder overigens tot opvallende internationale 
resultaten te komen, wat in zijn biografie pijnlijk summier wordt 
aangestipt. 
 
Hoe dan ook: Beenhakker was wel een dankbaar persoon voor de media. 
Altijd al geweest. Hij had (en heeft) altijd wel zijn woordje klaar. Behalve 
over …doos 13. Hierin liggen de pijnlijke herinneringen van de 
toenmalige bondscoach aan de eindronden van het wereldkampioenschap 
voetbal in 1990. Slechts 10 procent van wat daar allemaal loos was, vóór 
en tijdens het toernooi in Italië, is ooit naar buiten gekomen. Beenhakkers 
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‘Don Leo’, met als ondertitel ‘Het werd stil aan de overkant’ voegt er 
helaas niets aan toe.  
 
Is het boek van de erkende voetbalverslaggever Bert Nederlof dan 
helemaal een gemiste kans geworden? Nee, dat niet: Beenhakker krijgt 
alle kans om zijn rijke en avontuurlijke loopbaan toe te lichten. Op de 
voor hem bekend wijze, met alle typische uitspraken van dien. Je zou er 
bijna rode vlekken in de nek van krijgen. 
 
Of klotsende oksels, zoals Beenhakker die moeten hebben gehad toen hij 
in 1988 met zijn Real Madrid werd uitgeschakeld door …PSV. O, wat 
kwam die klap van met name dat onooglijke doelpunt van Edward 
Linskens hard aan. Vier dagen na de beslissende heenwedstrijd in 
Eindhoven (Beenhakker: ‘We speelden ze helemaal ondersteboven’) 
wisten de ‘Koninklijken’ zich weliswaar te vermannen en door een 6-0 
zege op Real Betis landskampioen te worden, maar, blikt de voormalige 
trainer terug: ‘Geen blijdschap, geen ererondes. ’s Avonds een 
kampioensdiner? Dacht het niet. Zo diep zat het missen van de finale, 
onze finale.’ Een jaar later besliste Real een Europees onderonsje met 
PSV wél in zijn voordeel. Beenhakker: ‘Sommigen noemden het een 
sportieve revanche, maar zo heb ik het althans niet beleefd.’ 
 
In 1991 deed PSV Beenhakker weer eens pijn. De jobhopper was toen 
trainer van Ajax, dat met nog twee wedstrijden te gaan alles in eigen 
handen had. In de voorlaatste speelronde verloor de Amsterdamse ploeg 
echter met 1-0 van SVV en uiteindelijk kwam ze twee doelpunten tekort 
om PSV van de nationale titel af te houden. 
 
Don Leo 
Het werd stil aan de overkant 
Biografie 
Auteur: Bert Nederlof 
Uitgeverij: Edicola Publishing bv 
ISBN: 978-94-92199-27-0 
Prijs: 19,95 euro 
 
 
 
 
Hans Janssen 
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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 
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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
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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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