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 42e JAARGANG, NUMMER 2 – 2017 
 

    
        

              
             Sorry 
 
          
             Om met de deur in huis te vallen: sorry. In nummer 1     
             suggereerden we dat de kerstpuzzel te moeilijk was. Er zou  
             namelijk geen oplossing zijn ingestuurd. Dat was wel zo. 
             Inmiddels hebben Britt (dochter van Alex) van den Boomen, 
             Ria (de vrouw van Jan) Fleerakkers en Andre Werrelmann 
             hun verdiende prijs ontvangen. 
 
             Dan was er ook verwarring over de voortzetting van de  
             spelregelwedstrijd. Bij het omzetten van de teksten naar 
             een nieuwe lay-out was in onze openingsuitgave van dit jaar 
             wat weggevallen. Maar ook hier geldt: niet getreurd. In 
             deze Arbitraal aandacht voor de vierde én vijfde ronde. 
 
             Ik troost me maar met de gedachte dat waar gewerkt 
             wordt, fouten worden gemaakt. Bovendien ken ik iemand, 
             die de laatste jaren wel erg vaak zijn excuses heeft  
             aangeboden (en niet voor iets onbeduidends) en toch de 
             grote ‘verlieswinnaar’ van de recente Kamerverkiezingen 
             was.  En ooit van Bas Nijhuis gehoord?  
          
             De hoofdredactie 
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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Anton erelid, Jo vijftig en Peter 25 jaar lid 
 
Een alternatief verslag van de 89e Algemene Jaarvergadering 2017 
 
Vroeger, toen ik klein was, erg lang geleden alweer dus, deed ik nog wel 
eens spelletjes. Dan zat ik met familieleden of vriendjes in een kamer en 
speelden we mens-erger-je-niet of doktertje. Grapje, ik bedoel eigenlijk 
het spelletje ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. 
 
Eén van de aanwezigen moest hierbij raden wat de groep had 
aangewezen als onderwerp in de ruimte waar we waren. Dat kon een 
pendule zijn (die had je toen nog), die stinkende asbak, of een kandelaar. 
Van alles wat dus. Degene die hier achter moest komen, werd vriendelijk 
gevraagd de kamer te verlaten. En hij/zij mocht uiteraard niet met zijn 
oor tegen de muur ons proberen af te luisteren. Ondertussen bepaalden 
de anderen de zoekopdracht. 
 
Ik moest hieraan denken tijdens onze onlangs gehouden Algemene 
Jaarvergadering (AJ). Op een bepaald moment vroeg voorzitter Johan 
Suurd aan bestuurslid Anton Bogers om de ‘zaal’ te verlaten en zich in de 
bestuurskamer terug te trekken. En alle deuren te sluiten. Bogers gaf 
gedwee gehoor aan het verzoek en hij verdween voor korte tijd en vooral 
onwetend over wat hem boven het hoofd hing van het toneel. 
 
Wordt het royeren of fêteren, vroeg ik me af. Het werd uiteraard het 
laatste, want wat kunnen we onze brave borst nu verwijten na ruim 
twintig jaar trouwe dienst als bestuurslid, onder drie voorzitters (Christ 
van de Donk, Jeroen Quinten en Johan). “En ook nog drie jaar zonder en 
dat ging erg goed”, aldus Anton, wat onbedoeld tot enige hilariteit 
leidde. Anton is ook (onder meer) de man achter onze website. 
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Meer dan voldoende redenen voor het bestuur hem te benoemen tot 
…erelid. 
 
Om dit mogelijk te maken, was wel de instemming nodig van de 
ongeveer 35 bezoekers van de AJ. Nou, die hoefden niet lang na te 
denken. Zo werd Anton, nadat hij was teruggekeerd, tot zijn grote 
verrassing op de avond dat hij afscheid nam als bestuurslid in de 
bloemetjes gezet. Hij was zichtbaar ontroerd en had even de tijd nodig 
om de brok in de keel weg te slikken voordat hij zijn bedankje kon 
uitspreken. 
 
Meer dan positieve woorden, van voorzitter Johan Suurd, waren er ook 
voor Jo Dassen. Hij werd deze maandagavond gehuldigd vanwege het feit 
dat hij al een halve eeuw lid is van onze vereniging. Een presentatie om u 
tegen te zeggen, ook omdat Jo ‘ondanks’ zijn hoge leeftijd één van de 
vrijwilligers is die er voor zorgen dat ons clubhuis goed wordt 
onderhouden. 
 
Een ruiker was er normaal gesproken ook voor Peter Dekkers, omdat hij 
25 jaar lid is. Deze jubilaris had echter andere (PSV-)verplichtingen en 
moest dus verstek laten gaan. 
 
 
Andere huldigingen stonden er niet op de agenda, die vooral verplichte 
nummers vermeldde. Inclusief het verslag van de vorige, 88e, vergadering 
en de terugblikken op het afgelopen jaar van de diverse commissies. 
Verder waren er de welgemeende complimenten, van de kascommissie 
van dienst, aan het adres van penningmeester Henk van Bekkum, die 
prompt een rondje weggaf. Ook werd de voorlopige bestuurszetel van 
Lennart Geertsen tot ieders genoegen omgezet in een functie voor  
 
                                                               Lees verder op pagina 5 
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Ceremoniemeester Johan Suurd (links) huldigt Anton Bogers (boven) en 
Jo Dassen (beneden). Foto’s: Willem Nuwenhoud. 
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onbepaalde tijd. Hij was voor de gelegenheid op zijn paasbest gekleed en  
dat terwijl Witte Donderdag nog lang niet in zicht was. 
 
Johan benadrukt dat we een ‘goed en financieel stabiel verenigingsjaar’ 
achter de rug hebben en dat zich op de velden geen ernstige zaken 
hebben voorgedaan. Maar ook dat het gemak waarmee collega’s hun 
lidmaatschap opzeggen en de financiële situatie van de stichting hem 
zorgen baren. Johan maakte eveneens duidelijk hoe belangrijk het is om 
samen te werken. Hoe moeilijk dat misschien ook is/wordt doordat het 
aantal vrijwilligers en leden aan het afnemen is. Mede daarom bepleitte 
hij niet voor het eerst samen de toekomst van onze eigen en andere 
COVS-verenigingen te bespreken, wat overigens al in gang is gezet. 
Samen ook activiteiten opzetten, meemaken en geld hiervoor genereren. 
 
En samen vanzelfsprekend naar een ‘spetterend’ 90-jarig bestaansfeest 
toeleven. Wat dat ‘jubileum’ betreft: ideeën blijven van harte welkom. 
De redactie van dit blad heeft haar steentje al bijgedragen. Vooralsnog is 
alleen bekend dat de speciale jubileumcommissie er voor zal zorgen dat 
er in 2018 elk kwartaal op de een of andere manier aandacht zal worden 
besteed aan de mijlpaal in onze geschiedenis. Zo mogen ‘wij’ de 
landelijke spelregeldag en het landelijk veldvoetbaltoernooi organiseren. 
Verder zijn er plannen voor een ‘gezellige avond’ in De Stip en een 
bijeenkomst met een prominent figuur uit de scheidsrechterswereld. En 
Arbitraal krijgt een speciaal logo. 
 
 
Tegen de tijd dat het jubileum zich aandient, zal Alex van den Boomen 
weer hopelijk kiplekker zijn. Het bestuurslid moest deze avond wegens 
een nieroperatie laten schieten. Wij wensen hem een voorspoedig 
herstel. Gelukkig was Christ, die we zo lang gemist hebben, er wel.   
 
Hans Janssen 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 
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Antwoorden ronde 4 spelregelwedstrijd 
 
Ten eerste willen we laten weten dat vraag 1 van ronde 4 is geschrapt. 
Zowel de vraag als de antwoorden waren niet volledig. We willen een 
aantal alerte deelnemers bedanken, zij hebben ons hier attent op 
gemaakt. 
 
1. Vervalt                                            
2. C 
3. D 
4. B 
5. B   
 
Graag lichten we vraag 5 nog even toe, deze is het vaakst foutief 
beantwoord door de deelnemers. De vraag luidde: “De scheidsrechter 
geeft een teken dat een hoekschop kan worden genomen. Er staan twee 
medespelers bij de bal. Speler A probeert de tegenpartij te misleiden 
door even de voet op de bal te zetten. De bal beweegt, maar gaat daarbij 
niet uit het hoekschopgebied. Medespeler B loopt vervolgens snel met 
de bal aan de voet richting doel en scoort.” 
 
Het enig juiste antwoord:  “De scheidrechter dient het doelpunt af te 
keuren en de hoekschop over te laten nemen. Volgens de nieuwe 
spelregels dient de bal ‘duidelijk’ in beweging te zijn geweest. Wanneer 
de bal in het hoekschopgebied blijft liggen is de bal niet duidelijk in 
beweging geweest.” 
  
 
De spelregelcommissie 
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De wedstrijd waar ik was (25) 
 
Naar Middelbeers. Of was het nou Westelbeers? Of Oostelbeers? Hoe 
dan ook, ik mocht naar Beerse Boys om een scheidsrechter te 
begeleiden. Dus even OV9292 raadplegen hoe laat ik met de bus moest 
om op tijd daar te kunnen zijn. Van een vorige keer wist ik me nog te 
herinneren dat de bus op amper 100 meter van het sportpark stopt. 
Maar helaas. Niet op zondag. Althans, niet zo vroeg. Wat dan? Met de 
fiets dan maar? De routeplanner geeft aan dat het een uurtje + 15 
minuten fietsen is. Dat is alleszins te doen, mits het weer een beetje 
meezit. Het is begin april en ja, je weet, dat doet wat-ie wil. 
 
Die zondag is het, alsof het zo moet zijn, een prachtige eerste lentedag. 
Volop zon, lekker temperatuurtje. Kortom, ik geniet van het mooie weer, 
van de mensen die zo vroeg ook al op pad zijn. Velen trouwens op een E-
bike, dus ik word links en rechts gepasseerd door mannen en vrouwen 
die de 75 toch al ruim zijn gepasseerd. Maar ik vertrouw nog op mijn 1-pk 
en dat lukt nog best. 
 
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd meld ik me in de altijd 
gastvrije bestuurskamer van Beerse Boys. De scheidsrechter is er dan nog 
niet. Lichte paniek, iemand van het bestuur belt met de scheidsrechter 
en die meldt dat hij zowel wat te laat is vertrokken als ook in de steek 
was gelaten door zijn navigatiesysteem. Vijf minuten later, erg laat, maar 
toch nog op tijd, meldt ook de scheidsrechter zich. Dat was nog een 
belevenis op zich. 
 
Alle aanwezigen krijgen van de scheids een flauw, klef handje. Scheids 
gaat zitten en zegt kortaf: “Koffie”. Scheids pakt zijn portemonnee en 
autosleutels, smijt die op tafel. En passant nog een koffiekopje (dat 
gelukkig leeg was) ondersteboven gooiend. “U spullen opbergen”,                                                                            
                                                                                 Lees verder op pagina 10. 
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wijzend op de eerder genoemde spullen die hij op tafel had gegooid. Mijn 
tenen krommen zich en de gezichten van de bestuursleden van Beerse 
Boys staan niet echt blij. Goed, scheids controleert het 
wedstrijdformulier. En wil niet laten voetballen. Want: “Beerse Boys 
speelt zonder rugnummers en dat mag niet. Wat vindt u ervan als 
begeleider?” Ja, kom op zeg. Het is reserve tweede klasse, B-categorie. 
Dus rugnummers zijn hoe dan ook niet verplicht. Dus voetballen 
natuurlijk! “Oh, nou, maar wat dan als ik iemand een gele kaart geef?” 
Tja, dan moet je simpelweg zijn naam even vragen en noteer je dus geen 
rugnummer maar een naam. En als je twijfelt, vraag je gewoon ook nog 
zijn geboortedatum. 
 
Het moet gezegd. Het vervolg was dan wel weer goed. Warming-up. 
Veldcontrole. Visuele controle van de spelerspassen. Mooi zwart KNVB-
Niketenue. Het volgen was niet geweldig, maar de waarnemingen en 
zeker ook zijn fluitsignaal waren zeker scherp. Het werd 0-3 en met twee 
gele kaarten was dat wel zo’n beetje het verhaal van de wedstrijd waarin 
amper iets gebeurde en technische hoogstandjes spaarzaam waren. 
 
Na afloop nog even de wedstrijd geëvalueerd. Dat was snel gepiept, 
hoewel ik toch niet helemaal om zijn entree heen kon. Je bent weliswaar 
te gast en je mag verwachten dat je ook als zodanig wordt behandeld. 
Maar jij mag je als scheidsrechter, of als begeleider, of als rapporteur, 
natuurlijk ook als gast gedragen. Wederzijds respect. Oftewel, dat mag je 
verlangen maar dien je ook te tonen. 
 
Restte nog de fietstocht terug. Wind mee, zon in het gezicht. Thuis op het 
balkon het rapport maken. En ook nog dat van de wedstrijd van een dag 
eerder, vooruit, dan maar alles in één moeite afhandelen. Kortom, er zijn 
slechtere zondagen te bedenken. 
 
Jos Halmans 
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Alleen de oudjes piepen 
 
Zoals jullie weten heb ik eerst in het veldvoetbal 
wedstrijden geleid. Na een aantal jaren gingen mijn 
kinderen volleyballen. Al snel werd de vraag 
gesteld, we zoeken scheidsrechters. De oude liefde 
weer opgepakt. Het viel niet mee. Het spel gaat 
sneller en je moet sneller reageren. Je kunt niet 
afwachten, maar je moet vaker ingrijpen bij 
foutjes. Vaak zien de spelers niet welke fouten ze 
maken. 
 
Een deel van de regels is bedoeld om de spelers te 
beschermen zoals voetfouten bij het net (het 
overschrijden van de voet over de middellijn). Eerst 
dient de scheidsrechter te letten op netfouten van 
beide kanten en als de spelers weer op hun voeten 
terechtkomen moet je letten op voetfouten en 
daarna ook waar de bal terechtkomt binnen of buiten het veld. Of dat 
een speler een fout maakt (bijvoorbeeld tweemaal de bal spelen). Dat je 
dan een keer fout zit, is niet vreemd want het spel gaat snel en de 
waarneming kan te laat zijn zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Een 
bal springt óf net op óf net achter de lijn. Soms ben je ervan overtuigd 
dat de bal uit was, terwijl neutrale toeschouwers zeggen: ‘Je zat ernaast’. 
Ik ben me ervan bewust en probeer het zo goed mogelijk te doen. 
 
Ik moet zeggen dat het leiden van jeugdwedstrijden leuk is. Het 
enthousiasme waarmee men speelt is leuk. Vaak doet het er niet toe of 
men wint of verliest. Dat zijn dan de spelers. Helaas heb ik hier buiten het 
gedrag van bijvoorbeeld de coaches gerekend. Sommige coaches menen 
mij met luide stem te moeten assisteren of te getuigen dat mijn  
                                                                          Lees verder op pagina 12.      
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beslissing fout was. Alsof dit geschreeuw zou helpen bij het nemen van  
een beslissing. Ik ben een beetje allergisch voor dit schreeuwerige gedrag 
en druk dit dan ook snel de kop in. Als men bovendien mij nog de 
instructie geeft ‘kom eens even van de stoel af’, is helaas het geduld op.  
 
Geen respect voor de leiding betekent eenvoudig dat je als coach de 
plaats op de bank kan innemen en ik verder niet meer naar hem omkijk 
dan behalve voor het wisselen en de time-outs. Je kunt hiervoor kaarten 
geven wat tot op heden nog achterwege is gebleven (iets wat ook zelden 
gebeurt), maar ik zal dit niet uit de weg gaan.  
 
Helaas menen steeds meer mensen dat assertief zijn schreeuwen of 
roepen is. Fout, vragen is assertief en je mag kritisch zijn. Echter, roepen 
en schreeuwen heeft niets te maken met assertief zijn, maar geeft vaak 
blijkt van een houding van ‘ik word altijd benadeeld’. Iets wat vaak te 
maken heeft met een minderwaardigheidsgevoel wat soms nog eens 
opspeelt als men het anders ziet. 
 
De jeugdspelers hoor je zelden. Laatst had ik beide coaches tot de orde 
moeten ‘roepen’ vanwege hun assistentie. In het vervolg van de 
wedstrijd vroeg een jeugdspeler op een volwassen manier: “Scheids, 
maakte ik een netfout?” Ik zei: “Je maakte een voetfout.” “Oké”, zei hij 
en het spel ging verder. Wat een verademing: een volwassen reactie van 
een jeugdspeler, terwijl zijn eigen coach nog zat te mokken op de bank. 
Daarom een verzoek aan de coaches: word wakker en coach uw eigen 
team. Kijk niet naar de fouten van de scheids, maar let op uw eigen 
fouten. De scheids maakt ze, maar doet dit niet bewust. Laten we voor 
beide partijen hopen dat de fouten voor beide partijen gelijk uitpakken. 
Het is dan tijdens een wedstrijd rustiger en prettiger zodat ik als 
scheidsrechter ook van uw volwassen gedrag kan genieten hoe prettig u 
uw team coacht. 
 
De Lange  
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Discussie of sussie  
 
Hoofdstuk 7: meeloopdag met oom Raggie 
 
Ze maken wat mee, onze jongens van FC Eindhoven AV o13-1. Een 
bezoek aan een Champions-Leaguewedstrijd, een toernooi en hun eigen 
competitie. 
 
Ditmaal volgen we ze wanneer ze met oom Raggie meegaan naar een 
wedstrijd. Natuurlijk is Raggie niet de oom van alle spelers van het team, 
maar zo kent iedereen in de wijde omtrek hem. Ook bij Oud Woensel, de 
thuisclub die deze middag bezoek kreeg van BVV Tilburg.  
 
Stan vraagt  onderweg aan Luckas, Raggie’s enige neefje, wat zijn oom 
eigenlijk doet bij de KNVB. “Hij is rapporteur voor scheidsrechters”, 
vertelt Luckas. “Hij moet goed zicht hebben op de scheidsrechters die hij 
volgt.” Over overzicht gesproken: Raggie woont op de dertigste 
verdieping van een penthouse.  Luckas kent hem niet alleen vanwege 
hun familierelatie. Raggie is ook zíjn begeleider. Hij kan dus wel raden 
waar zijn oom gaat staan: inderdaad tussen de dug-outs. Oom Raggie kan 
vanaf die plek trainers en spelers van beide clubs goed in de gaten 
houden. En dat komt deze middag van pas, goedendag. De spelers van 
Oud Woensel klagen vanaf het begin, kijken al na een paar minuten 
tegen een 0-1 achterstand aan en binnen tien minuten prijkt er zelfs een 
0-2 tussenstand op het scorebord. 
 
Oom Raggie heeft het er maar druk mee, want het publiek meent zich 
ook met de (spannende) wedstrijd te moeten bemoeien. Er ontstaat zelfs 
een opstootje tussen twee spelers en de scheids geeft beiden geel. Dat  
was kennelijk tegen het zere been van de trainer van de thuisclub.  
“Rotscheids, ik pak jou dadelijk na de wedstrijd”, roept hij voor iedereen  
                                                              Lees verder op pagina 14. 
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duidelijk hoorbaar.  Natuurlijk wordt hij weggestuurd. Helaas wil het 
maar niet gezellig worden, de jongens van FC Eindhoven AV schrikken 
van het opgefokte publiek en de manier waarop de spelers met elkaar 
omgaan. Dan gebeurt het onvermijdelijke: de scheidsrechter beëindigt de 
wedstrijd, omdat de spelers gingen vechten. De makers van het BNN-
programma ‘Buitenspel’ vallen met de neus in de boter en nemen alles 
op. Luckas wil van Raggie weten of de KNVB die beelden gaat opvragen. 
Zijn oom heeft wel wat anders aan zijn hoofd: hij blijft maar schrijven. 
 
Stan: “Nou he, heftig dat het zo moet. Ik denk dat we een volgende keer 
maar een andere wedstrijd gaan kijken. Maar nu eerst naar McDonald’s, 
want dat hadden we toch afgesproken?” In de volgende Arbitraal een 
potje vrijetijdsvoetbal. 
 
Jesse Vorstenbosch 
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NK COVS: deelnemers gevraagd    
 
Op 17 juni wordt in Rotterdam het COVS NK 2017 veldvoetbal gehouden. 
Voor het eerst wordt hierbij zeven tegen zeven gespeeld. Onze 
sportcommissie ziet graag dat ‘Eindhoven’ van de partij is. Maar dan 
moeten we wel zeker weten of er voldoende spelers beschikbaar zijn. Je 
kunt je hiervoor aanmelden bij Jack de Kroon, onze coach, en wel via 
j.dekroon1@chello.nl. De sportcommissie laat via de mail, site of 
Arbitraal weten of we van de partij kunnen zijn. 
                                                                                            

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/). Zo hoef je geen enkel nieuwsfeitje te 
missen van het wel en wee van de COVS Eindhoven. 
 
 

Hulp van de COVS? Ja maar natuurlijk! 
 
De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven wil leden die hieraan 
behoefte hebben een steuntje in de rug in te geven door coaching en 
begeleiding. We willen hiermee bereiken dat het beter gaat met de 
scheidsrechter in zijn eigen ontwikkeling, waardoor de arbitrage beter 
kan worden uitgevoerd. Ervaar jij op dit gebied problemen, of wil je je 
graag verder ontwikkelen, dan kun je aankloppen bij deze commissie.  
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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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Zoals de ouden floten (3) 
 
Deze keer een verhaal over een EK-scheidsrechter die bij een duel van 
Oranje was betrokken. De Roemeen Ion Igna was in 1988 de arbiter van 
dienst in de halve finale van het EK tussen gastland Duitsland en het 
Nederlands elftal. Wist hij veel dat er nog een rekening uit 1974 moest 
worden vereffend. Een beladen duel dus dat Igna eigenlijk niet had 
mogen fluiten. 
 
Ion Igna werd geboren in het Roemeense stadje Timisoara op 4 juni 1940. 
Na zijn actieve voetbalcarrière werd hij scheidsrechter. In 1976 kwam hij 
op de internationale lijst, hij was toen 35 jaar. 
 
In 1984 kwam Igna in opspraak toen het gerucht de ronde deed dat hij 
van de Portugees Fernando Barata steekpenningen had aangenomen. Hij 
zou 50.000 dollar hebben gekregen om Farense in de halve- 
finalewedstrijd tegen Aberdeen om de toen zogeheten Europacup II te  
bevoordelen. Maar Igna maakte de zaak aanhangig en er werd geen 
enkel bewijs van partijdigheid gevonden. 
 
Hij schreef als scheidsrechter ‘geschiedenis’ op het WK in Mexico van 
1986 waar hij de kwartfinale tussen Frankrijk en Brazilië uit de hand liet 
lopen. Twee jaar later was hij dus actief op het EK van 1988. Op dat 
toernooi leidde hij het duel met als inzet de finaleplaats tussen gastland 
Duitsland en het Nederlands elftal. Deze wedstrijd werd gespeeld op 21 
juni 1988 in het met 61.330 toeschouwers afgeladen ‘Volkspark Stadion’ 
in Hamburg. 
 
Igna drukte ongewild zijn stempel op dit zeer beladen duel. In de 55e 
minuut kende hij Duitsland een omstreden strafschop toe toen Jurgen 
Klinsmann zeer bereidwillig over het been van Frank Rijkaard struikelde.  
                                                                       Lees verder op pagina 18. 
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De strafschop werd nog bijna door doelman Hans van Breukelen gestopt, 
maar Lothar Matthäus bracht Duitsland toch op 1-0. Nog geen twintig 
minuten later kwam Oranje op gelijke hoogte. Een al even dubieuze 
strafschop, Marco van Basten ging bijzonder gewillig naar de grond na 
een onschuldig tikje van Jürgen Kohler, werd door Ronald Koeman 
perfect verzilverd: 1-1 in de 74e minuut. 
 
Toen iedereen zich al verzoend had met een verlenging, wist Van Basten 
in de 89e minuut toch nog zijn plaaggeest Kohler te snel af te zijn en 
bracht hij Oranje op 1-2. Een voorsprong die Nederland niet meer zou 
afstaan. Na vier minuten extratijd vond Igna het welletjes en blies hij af. 
Duitsland was in rouw gedompeld en Nederland zou vier dagen later 
Europees kampioen worden door met 2-0 van Rusland te winnen. Igna 
had deze wedstrijd echter nooit mogen fluiten. De Roemeen was zo op  
 
 

 
 
Hans van Breukelen (tweede van rechts) klapt cynisch na het besluit van 
Ino Igna om West-Duitsland een penalty toe te kennen. 
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van de zenuwen dat hij ziek en moe aan het beladen duel begon. Het  
was hem aan te zien dat hij zich niet goed voelde en had alle geluk van de  
wereld dat tot aan de 55e minuut de wedstrijd eigenlijk helemaal geen 
wedstrijd was.  
 
Er gebeurde werkelijk helemaal niets, of het zou het opstootje moeten 
zijn met Van Breukelen. Uiteindelijk zou er slechts één gele kaart worden 
gegeven. Die kreeg de PSV-keeper toen hij wat al te opzichtig voor de 
neus van Igna applaudisseerde nadat de Roemeen aan Duitsland de 
omstreden en zwaar aangevochten strafschop had gegeven. 
 
Pas op het laatst werd het bepaald onvriendelijk, maar door de late 
overwinningsgoal van Nederland was er uiteindelijk te weinig tijd om de 
wedstrijd te laten escaleren. Dat zou onder deze scheidsrechter, die 
fysiek in slechte doen was, absoluut het geval zijn geweest als de 
wedstrijd wat langer zou hebben geduurd. 
 
Hans van Breukelen maakte met Igna het volgende mee toen hij op zoek 
was naar een toilet: “Ergens in de catacomben maakte ik de deur van een 
toilet open en zag toen pas dat er al iemand in stond. Een grijzende man 
met een terugtrekkende haargrens. De man had niets in de gaten. Dat 
was niet zo vreemd, want hij gooide als een bezetene water in zijn 
gezicht, wreef over zijn gesloten ogen en sloeg met beide handen op zijn 
wangen. Ik stond aan de grond genageld, mijn verbijsterde blik daalde af 
naar de witte kraag, zwarte polo en toen pas zag ik het borstzakje met 
het FIFA-embleem: het was scheidsrechter Ion Igna. Hij was vergeten de 
deur op slot te doen. Toen hij de kraan dichtdraaide en zijn ogen opende 
keek hij recht in mijn gezicht. Igna slaakte een gilletje. ‘Entschuldigung!’ 
verontschuldigde ik me van de schrik in het Duits. De scheidsrechter zei 
niets en trok met een verwijtend gebaar de deur weer dicht.” 
 
                                          Lees verder op pagina 21. 
 
 
COVS Eindhoven



 20 

     

                                                
 

 
 

 
Steenoven 11- 13 

 
Eindhoven 

 
Voor meer info, bezoek onze website 

 
www.petrogas.nl       

 
 
 

COVS Eindhoven



 21 

 
Igna werd zieker en zieker, zijn maag keerde zich om. Tot een paar 
minuten vóór het begin van het treffen werd hem dringend verzocht af te 
zien van het leiden ervan. Maar Igna moest en zou de wedstrijd van zijn 
leven fluiten. Igna, die vrijgezel was, was immers al 48 jaar en hij besefte 
terdege dat dit zijn laatste grote wedstrijd op een internationaal podium 
zou worden. 
 
Maar de droom werd een nachtmerrie voor Igna. Hij liep de hele 
wedstrijd verloren rond, keek verdwaasd om zich heen, zich afvragend, 
zo erkende hij vele jaren later, waaraan hij was begonnen. Hij gaf toen 
ook pas toe dat hij ziek was en bovendien ook nog eens geblesseerd aan 
zijn lies. Ja, hij had zich eigenlijk moeten laten vervangen. Dat een treffen 
tussen Nederland en Duitsland, vanwege het trauma van de verloren WK-
finale in 1974 (2-1 verlies tegen de ‘Mannschaft’), veel meer dan alleen 
voetbalwedstrijd was, had hij zich ook niet echt gerealiseerd toen hij 
besloot het duel toch te leiden. 
 
Na deze wedstrijd verdween Igna van het internationale podium. In 
Roemenië echter bleef hij zich inzetten voor de scheidsrechters. In april 
2009 werd Igna benoemd tot voorzitter van het Roemeense 
scheidsrechterscomité, In die hoedanigheid kwam hij weer in aanraking 
met zijn vroegere kwelgeest Michel Platini, de toenmalige voorzitter van 
de UEFA. De Fransman viel hem in 1986 (na de al eerder genoemde WK 
wedstrijd Frankrijk – Italië) hevig aan op de wanprestatie van Igna in die 
interland.  
 
Ten slotte nog deze anekdote: Ion Igna vloog een dag voor de EK- 
wedstrijd Duitsland – Nederland in plaats van naar Hamburg richting 
Stuttgart, waar de andere halve finale tussen Italië en Rusland op het 
programma stond. De UEFA had verkeerde kaartjes voor Igna 
gereserveerd... 
 
Jos Halmans 
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‘Deelnemers moesten worden afgeremd’ 
 
 
Vrijdag 17 februari werd in De Stip de voorronde van de 
spelregelwedstrijd van Zuid I gehouden. Eindhoven had de organisatie 
van deze wedstrijd in handen en speelde dus een thuiswedstrijd. ‘Ons’ 
team bestond uit: Toon Hendriks, André Werrelmann en Jeroen Quinten. 
De tegenstanders kwamen uit Den Bosch, Valkenswaard en Tilburg. 
Tilburg had twee teams op te been weten te brengen en kwam dus met 
veel mensen opdraven.  
 
De wedstrijd bestond uit vier delen: een schriftelijke ronde, een 
meerkeuzeronde, een quizronde en een beeldvragenronde. Tijdens de 
verschillende onderdelen moesten zo veel mogelijk punten worden 
vergaard. Alle teams waren daarom ook erg fanatiek en sommige 
deelnemers moesten op zijn  tijd worden afgeremd. 
 
De avond leverde verschillende winnaars op. Zo was Den Bosch de 
winnaar van dit evenement en plaatste zich daarom voor de finale. De 
individuele winnaar was Ad Hesselmans van Tilburg 1. Zijn team werd 
uiteindelijk tweede en plaatste zich ook voor de eindstrijd. Tot slot nog 
een speciale vermelding voor penningmeester Henk van Bekkum, hij 
werd de zaalwinnaar.  
 
Achteraf kunnen we spreken van een geslaagde spelregelavond die goed 
georganiseerd was. Omdat de finale in Eindhoven gehouden wordt, mag 
de gastheer dan ook meedoen. Die finale is op vrijdag 12 mei in De Stip 
en er wordt dan gestreden om de winst van Zuid I. Team Eindhoven heeft 
er nu al zin in!  
 
Lennart Geertsen 
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Ronde 5 spelregelwedstrijd 
 

1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger misleid, 
doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets 
roept. Wat beslist de scheidsrechter als de bal in het doel gaat?  
 

A. Strafschop overnemen en de strafschopnemer ontvangt de gele kaart.  
B. Doelpunt toekennen.  
C. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer en de strafschopnemer 
ontvangt de gele kaart.  
D. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer.  
 

2. Steunend op een medespeler probeert een speler de bal te 
koppen. Hoe zal de scheidsrechter hierop reageren wanneer hij 
hiervoor het spel heeft stil gelegd? 
 

A. Spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de 
overtreding en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.  
B. Spel hervatten met een indirecte vrije schop.  
C. Doorspelen. Hij raakte de bal niet.  
D. Spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij.  
 

3. Er moet een lijntje op de doellijn worden aangebracht buiten het 
speelveld, om de scheidsrechter te helpen vast te stellen dat de 
afstand van 9.15 meter in acht wordt genomen. Deze 9,15 meter 
dient te worden gemeten vanaf: 
 

A. De lijn die de begrenzing van het strafschopgebied vormt. 
B. Het centrum van hoekschopgebied.  
C. De kwartcirkel. 
D. De hoekvlagstok. 
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4. De scheidsrechter stuurt een speler van het veld en laat hervatten 

met een indirecte vrije schop. In welke situatie heeft de 
scheidsrechter juist gehandeld? 
 

A. Bij het spuwen (niet raak) naar een tegenstander. 
B. Bij het op grove wijze beledigen van een tegenstander. 
C. Bij een poging te trappen naar een tegenstander. 
D. Bij het even vasthouden van een tegenstander. 
 

5. Een verdediger staat op de doellijn en wil de bal trappen met zijn 
voet, maar dit mislukt en de opspringende bal komt tegen de 
onderarm. Hierdoor blijft hij in het bezit van de bal en voorkomt 
een doelpunt. De scheidsrechter moet nu: 
 

A. Niet ingrijpen, maar doorspelen 
B. De speler bestraffen met een strafschop wegens hands. De speler 
ontvangt bovendien een gele kaart.  
C. De speler bestraffen met een strafschop wegens het spelen van de bal 
met de hand. 
D. De speler bestraffen met een strafschop wegens hands. De speler 
wordt van het veld gezonden door het tonen van de rode kaart voor het 
voorkomen van een doelpunt. 
 
De spelregelcommissie 
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Sportblessures 
 
Hernia 
 
Hoe zit dat eigenlijk? Eén op de vier mensen met een hernia in de rug 
wordt uiteindelijk geopereerd. Dat zijn er jaarlijks ongeveer tienduizend. 
 
Het woord hernia betekent in feite niets meer dan ‘uitstulping’. Een 
uitpuilende navel (navelbreuk) is bijvoorbeeld ook een hernia. Maar 
hoewel er wel vijftig hernia's te onderscheiden zijn, denken de meeste 
mensen bij hernia er maar aan één: die laag in de rug waarbij de pijn vaak 
uitstraalt naar één been. Artsen spreken dan van HNP, Hernia Nucleus 
Pulposi (=tussenwervelschijf). De pijn wordt dan veroorzaakt doordat een 
tussenwervelschijf is verschoven en op een zenuw drukt. Meestal geeft 
dat ook een uitstralende pijn vanuit de rug naar één been, soms zelfs 
voelbaar tot in de voet. De pijn is te vergelijken met scherpe pijn, die je 
voelt bij het stoten van een elleboog. Die schiet soms ook door tot in de 
pink. 
 
De tussenwervelschijf kan zowel op gevoelszenuwen drukken als op 
motorische zenuwen die de spieren besturen. Een ernstige hernia kan 
zelfs verlammingsverschijnselen geven. Ook wordt het soms moeilijk om 
urine en ontlasting op te houden en wordt lopen op tenen of hakken 
onmogelijk door krachtsverlies. De symptomen ontstaan nooit plotseling, 
maar altijd binnen een periode van enkele dagen of weken. 
 
Is het wel hernia? 
Beginnende hernia in de rug wordt nogal eens verward met spit of 
ischias. Bij spit straalt de pijn bijvoorbeeld ook uit naar één been. Alleen 
is dit het gevolg van slijtage van de rugwervel of één of meer scheve  
                                                    Lees verder op pagina 26. 
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lendenwervels. Bovendien schiet de pijn er plotseling in; bij een  
verkeerde beweging of door overbelasting. Doordat de rugspieren 
verkrampt zijn, zit de rug meteen vast. Hierdoor kan weer druk op een 
zenuw ontstaan, waardoor de pijn uitstraalt naar bil of bovenbeen: dit 
wordt ischias genoemd. 
 
Bij één op de tien personen komt de hernia terug. Bij een hernia wordt 
meestal absolute bedrust voorgeschreven met spierverslappende 
middelen en een pijnstiller. Over de duur van de bedrust verschillen de 
meningen. De ene arts adviseert twee dagen om de ergste pijn door te 
komen, de andere één à twee weken tot de pijn verdwenen is. Een 
röntgenfoto maken heeft doorgaans geen zin; daar is een hernia in de 
rug zelden op te zien. 
 

 
 
In een vroeg stadium kan een fysiotherapeut ook nog weinig doen. Bij 
een hernia met verlammingsverschijnselen of een hernia die met bedrust 
niet overgaat, kan een operatie noodzakelijk zijn. De tussenwervelschijf 
wordt dan verwijderd waardoor de druk op de zenuwen verdwijnt. Dat 
gebeurt bij één op de vier patiënten. Bij één op de tien komt de hernia 
helaas terug. Vaak heeft dit te maken met het beroep. 
 
Veel sportplezier toegewenst en als het effe kan blessurevrij.  
 
Hans Haine 
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Tell me my friend 
If this is the end 
For once do we 
Make amends 
And all has been weighed 
Measured and paid 
No aces left 
No prayers prayed 
 
 

Haviksoog 
 
‘Hij niet’, de column van onze Jos in het eerste nummer 2017 van dit 
blad, slaat de spijker op de technoknop. Het is typisch Brabants om te 
spreken van ons. Ons moeder in plaats van mijn moeder. Wellicht 
typerend voor de Brabantse gemeenschapszin. Je ziet in de column van 
Jos het Blommenbusje al schuddebuiken. Niet van het lachen, maar 
vanwege de agressie, die een videoscheidsrechter oproept. Eerlijkheid in 
het voetbal telt niet. Bij een minderheid telt alleen de overwinning. 
Daarom is voetbal oorlog, waarin alles geoorloofd is. Dat geldt vooral 
voor de troepen op de tribune.  
 
Onze Jos heeft het over de kinderziektes die nog overwonnen moeten 
worden, zoals de tijdsduur van de wedstrijdonderbrekingen. Inderdaad, 
de spanning van een wedstrijd wordt mede bepaald door de 
handelingssnelheid. Onderbrekingen zijn de dood in de pot.  
 
Mooi, dat onze Jos de Franse scheidsrechter Rober Wurz citeert: “De dag 
dat de elektronische techniek gaat domineren, die dag zal het voetbal 
voor altijd zijn charme verliezen.” Mijn hoofd gaat als een jaknikker op en 
neer.  Deze arbiter zat er altijd hijgend bovenop. Als een ballerina draaide  
                                                                                    Lees verder op pagina 29. 
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hij om de spelers. Zo dichtbij, dat hij het lang niet altijd goed zag.   
Mooi beeld van onze Jos van het stromende water naar de Noordzee met 
tevens de vraag of we in romantiek blijven hangen of meegaan met de 
tijd.  
 
De technospijkerkop in de vorm van een horloge. Bas Nijhuis, de 
broodbakkende scheidsrechter uit Tukkersland, had de primair om een 
doelpunt te kennen. Niet door eigen waarneming, maar door het 
alziende technisch oog: de Hawk-Eye. En met een haviksoog kan geen 
scheids wedijveren.  De eerlijkheidsadepten knikken instemmend. En zie 
daar maar eens een speltbrood tussen te krijgen.   
 
Nijhuis wordt overstelpt met uitnodigingen. Druipsnor Johan Derksen is 
fan van onze Bas en is er als de kippen bij en nodigt hem uit in het 
programma Voetbal Inside. Het programma trekt me aan en stoot me af 
als een hoerig sletje. In wezen is het veel van hetzelfde, dit programma 
voor mannen en een verdwaalde vrouw, waarin het liefje van de zanger 
van de huisband voor verleidelijk typetje mag spelen. Combinatie van 
platvloersheid, onderbroekenlol en onomwonden selectief de bek 
opentrekken. Met lullen zakken vullen, hoewel die zakken klein zijn 
vergeleken met die van topvoetballers. 
 
Bas is hot. De Snor heeft reeds vaker de fluit van Bas gestreeld: “Bas durft 
het een wedstrijd te laten worden.” Dit typeert het zwartwit denken van 
de Snor, want scheidsrechters, die niet van de rekkelijken maar van de 
preciezen zijn, worden geschoffeerd. Ik hou wel van een scheids, die een 
wedstrijd een wedstrijd laat worden. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid 
van een wedstrijd en roept emoties op. En daar gaat het om. Dat neemt 
niet weg, dat onze Bassie zijn brood soms wel erg bruin bakt. Wat zwak 
van Nijhuis is, is het tonen van gele kaarten voor aanmerkingen op de 
leiding. Je kunt namelijk commentaar verwachten, wanneer je als 
scheidsrechter de grenzen van het toelaatbare opzoekt. Wees dan ook                                                                                                        
                                                                            Lees verder op pagina 30. 
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niet kleinzerig bij aantasting van je Ego. Het is een spagaat: om de top in  
het betaalde voetbal te halen heb je een groot ego, terwijl je als dienaar  
van de sport je ego klein hoort te zijn. Geen wonder dat die betaalde 
gasten het daar dikwijls zo moeilijk mee hebben.  
 
Topvoetbal is per definitie oneerlijk. Technologie vormt dan ook een 
kleine bijdrage aan minder oneerlijkheid. Ben ik een romanticus  met 
verlangen naar de goede oude tijd, die lang niet altijd goed was, wanneer 
ik met Wurtz vrees, dat voetbal zijn charme kwijtraakt? Het topvoetbal 
heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Corrupte miljardairs nestelen zich 
als wurgslangen om de nek van Koning Voetbal. De sport wint niet, maar 
het kapitaal.  “It’s all in the game” is gedumpt in de geldput.  
 
Spelers missen kansen, scheidsrechters missen strafschoppen. Waarom 
zou dat niet mogen als onderdeel van het onvoorspelbare in de sport? 
Dat komt, omdat de voetbalclubs de sport zijn gaan zien als een bedrijf. 
Uitschakeling door een niet gegeven strafschop kost de club miljoenen. 
En door de enorme verschillen in kapitaal worden de sportieve 
verschillen steeds groter. Het is zo goed als onmogelijk, dat een 
provincieclub als PSV ooit nog eens de Champions League gaat winnen. 
Het is toch verschrikkelijk saai, dat gevist wordt uit het kleine cirkeltje 
van topclubs met kansen op het winnen daarvan.  Voor de verandering 
zou het veel boeiender zijn, wanneer Sparta Praag hem wint in plaats van 
Bayern München. De vraag is, of met de opeenhoping van het kapitaal 
over een beperkt aantal clubs de aantrekkelijkheid  van het voetbal de 
nek wordt omgedraaid? Voor mij heeft het voetbal zijn charme verloren.   
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van Daniel Gildenlöw van de Zweedse band Pain Of 
Salvation. Citaat uit de song ‘If This is the End’ van het album ‘In The 
Passing Light Of Day’ uit 2017. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
 
Jaargang 2017 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Excursie: EDAH-museum Helmond, 30 maart, 14.00 uur. 
 
Paasbingo: 7 april, 20.00 uur. 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, maar in april op 14  
april; eerstvolgende datum:  5 mei, 19.30 uur. 
 
Technische avond: op agenda onder meer spelregels, 9 mei, 20.45 uur. 
 
Spelregelfinale district Zuid I (in De Stip): 12 mei, 20.00 uur. 
 
Feestavond: 9 juni, 20.00 uur. 
 
Fietstocht: 16 kilometer, 15 juni, 14.00 uur. 
 
NK veldvoetbal COVS: 17 juni, Rotterdam, 10.00 uur. 
 
Training (t/m 13 juni): elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
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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      Lennart Geertsen  0499 -31 07 19   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd en Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen en 
                                                                   Alex van den Boomen (BA) 
Spelregelcommissie        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen, Hans Haine, Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers en Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum en André 

Werrelmann 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd en Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks             040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

  
Bijzonder geschikt voor: 
 Sportieve ontmoetingen 
 Cursussen 
 Vergaderingen 
 Recepties 
 Lezingen 
 Binnen- en 

buitenrecreatie 
 
Accommodatie COVS  
“DE STIP” 
 
Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 – 202 69 32 of 040 - 242 28 87
 

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

Tel. (040) 251 91 71 
info@vanlaarhovensportprijzen.nl
www.vanlaarhovensportprijzen.nl

s p o r t p r i j z e n

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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