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        Een gevarieerde leesmand 

          
 

          Opnieuw is er voor jullie een gevarieerd pakketje 
            samengesteld. Met veel verhalen uit eigen keuken. Helaas 
            ook in een enkel geval droevig van aanleiding. Hierbij 
            doelen we op de bijdrage van onze chroniqueur over  
            Jan de Feijter, van wie we onlangs afscheid moesten  
            nemen. 
 
            Maar ook een groot verhaal met Guus Geurts, ons oudste 
            lid, althans qua leeftijd. En lees het artikel van en over onze 
            aanstormende jeugd. En ben je benieuwd naar voor wie  
            het echt (paas)bingo was: blader maar eens door!  
  
            Voor de scheidsrechters onder ons zijn het drukke 
            weken. Er moet veel gevoetbald worden om de (vele) 
            wedstrijden die op de rol staan bijtijds af te kunnen 
            werken. Veel plezier ermee, maar vooral ook met het 
            lezen van deze Arbitraal. 
 
            De hoofdredactie. 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden 
 
Het is lente, de zondagen worden warmer en zonniger. De 
competities gaan richting hun ontknoping. Kortom, heerlijk om op 
het voetbalveld te vertoeven. Misschien is het leuk om een keer te 
gaan kijken bij onze fanatieke jonge scheidsrechters die we ook bijna 
wekelijks op het trainingsveld zien. 
 
Kaj Fonken, Kylian Walthuis en Luc Schoenmakers hebben eind vorige 
maand de SO2-opleiding onder leiding van Nick Ooms met goed 
resultaat afgerond en zijn ambitieus om hogere stappen te maken. 
 
Jaarvergadering 
 
Op 21 maart hebben we onze jaarvergadering gehad. Kort hiervoor  
ontvingen wij het bericht dat Jan de Feijter is overleden. Jan was 
onder meer lid van Verdienste van COVS Nederland en bijna altijd 
aanwezig bij onze vergaderingen. 
 
De jaarvergadering is, zoals verwacht, soepel verlopen. Een belangrijk 
punt op de agenda was de voorgenomen fusie met COVS 
Valkenswaard. Op dit moment liggen de statuten van de twee 
verenigingen en COVS Nederland bij een notaris om te beoordelen op 
welke wijze we het traject moeten volgen. Binnenkort zal er een 
enquête worden gehouden onder de leden hoe ze tegen de 
voorgenomen fusie aan kijken.  
 
Tijdens de jaarvergadering hebben we diverse mensen gehuldigd. 
Anton Bogers voor zijn 25-jarig lidmaatschap, Nico Rensen voor zijn 
40-jarig lidmaatschap en ten slotte Gerard Geurds en Paul Mulder  
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voor hun 60-jarig lidmaatschap. 
 
Activiteiten 
 
Op vrijdag 8 april was eindelijk weer de paasbingo. Dat er na de 
coronastilte behoefte was om gezellig samen te komen zagen we aan 
de grote opkomst. De prijzen werden goed verdeeld over de tafels, 
verderop een (foto)verslag van deze avond. 
 
Ondertussen heeft de ontspanningscommissie de planning voor de 
rest van het jaar gedaan. We willen nog vier gezellige bijeenkomsten 
organiseren. Op vrijdag 10 juni houden we de feestavond met een 
barbecue, voor vrijdag 30 september is een bierproefavond met 
diverse speciaalbieren gepland, op vrijdag 4 november gaan we 
bowlen en op vrijdag 16 december sluiten we het jaar bij traditie af 
met de kerstbingo.  
 
Na een periode waarin weinig te doen was, willen we laten zien dat 
we er gewoon zijn voor de leden! Wij hopen jullie bij de genoemde 
activiteiten als vanouds te mogen begroeten. 
 
Uiteraard zal de spelregelcommissie aan het begin van het nieuwe 
seizoen komen met een spelregelavond en zijn we met nog een 
aantal ideeën meer bezig. 
 
Ten slotte nog iets om rekening te houden: op 25 juni zal het 
jaarlijkse COVS-voetbaltoernooi plaatsvinden. Gastheer is het 100-
jarige COVS Nijmegen e.o. Er wordt gekozen voor een 7 tegen 7 
toernooi. We gaan kijken of we hieraan met een team (gecombineerd 
met leden van COVS Valkenswaard) kunnen deelnemen. 
 
Met sportieve groeten. 
 
Jeroen Quinten 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
                                                     

 
      

 

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

 
Simac Techniek NV 

De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  |  T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM 
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De wedstrijd waar ik was (71) 
 
Wat een weelde. Ik mocht bijna bij mij om de hoek een 
scheidsrechter begeleiden. Namelijk bij Woenselse Boys, al sinds 
1929 een voetbalgrootmacht in het stadsdeel Woensel. Decennia 
lang samen met RKSV Woensel, maar dat vroegere 
amateurvoetbalbolwerk, mijn oude cluppie, ging in 2005 ter ziele. 
Maar de Boys hielden en houden nog steeds stand. 
 
In de altijd gastvrije bestuurskamer van de Boys was er de hartelijke 
ontvangst door Gerard van Leerdam. Soms denk ik wel eens dat hij er 
al vanaf de oprichting bij is. Wat zou zijn club zijn zonder hem. Maar 
daarmee zou ik de vele vrijwilligers die zich voor de Boys inzetten, 
tekort doen. Ik ken Gerard al sinds mensenheugenis en ik heb heel 
veel respect voor hem. Het doet me ook altijd veel plezier als ik hem 
weer tref, al is dit door mijn KNVB-activiteiten nog slechts sporadisch 
mogelijk. In mijn toenmalige functie als consul hebben we samen 
dikwijls genoeg op het hoofdveld meewarig ons hoofd geschud. Weer 
onder water, weer afgelast. Wat trouwens ook gold voor het oude 
hoofdveld van Pusphaira, de Eindhovense 
studentenvoetbalvereniging. 
 
Totdat ik er schoon genoeg van had. Zonder met mijn ogen te 
knipperen, berichtte ik de regioconsul dat beide hoofdvelden het 
seizoen daarop door mij waren afgekeurd en niet meer voor 
competitiewedstrijden konden worden gebruikt. Oei oei, paniek. En 
ik was natuurlijk de gebeten hond. Desalniettemin, kennelijk gingen 
er overal alarmbellen rinkelen. Resultaten: Woenselse Boys kreeg 
een kunstgrasveld en het hoofveld van Pusphaira werd compleet 
gerenoveerd. Ach ja. 
 
Woenselse Boys werd weer getraind door Peter Geurts, die bezig was  
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aan zijn tweede periode bij de Boys. In zijn actieve voetbaljaren 
speelde Peter in het team van ESV dat toen jaren op rij promoveerde, 
van de vierde naar de eerste klasse. Zijn neusje voor doelpunten 
bleef niet onontdekt. Het leverde hem een transfer op naar 
hoofdklasser UDI en vervolgens maakte hij zelfs de stap naar het 
betaald voetbal, naar Helmond Sport. Daarnaast was hij actief in de 
zaal, bij Totelos dat zelfs nog tot de hoogste klasse reikte. Maar voor 
mij was Peter toch vooral de grondlegger van de verdere opkomst 
van Pusphaira. Met Peter als speler-trainer lukte het Pusphaira om 
zelfs in de derde klasse te komen en daarmee waren de studenten 
toen het op twee na hoogst spelende amateurteam in Eindhoven. 
Maar bovenal rekende hij af met het imago dat de studenten alleen 
voor de gezelligheid voetbalden. Peter was (en is nog steeds) 
bloedfanatiek en hij weet nog altijd het beste uit spelers te halen. 
 
Dat was die middag ook hard nodig. De Boys waren dan wel de 
bovenliggende partij, het waren de gasten die pardoes met 0-2 voor 
stonden. Pas diep in de tweede helft lukte het de thuisclub om wat 
terug te doen en vlak voor tijd werd het dan toch nog 2-2. Een 
eindstand waar iedereen wel mee kon leven. 
 
De scheidsrechter liet veelal lekker doorvoetballen en hij had dikwijls 
goed het oog in kleine overtredingen. Het soms wat zeurderige 
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reclameren over en weer over hands, strafschop en ‘hoe ken da nou’-
situaties, pareerde hij met non-verbale ’speel nou maar door’-
handbewegingen. Maar hij zag zich ook genoodzaakt om vier gele 
kaarten uit te delen. Twee daarvan bij het enige opstootje van de 
wedstrijd, waarbij hij goed van gepaste afstand observeerde wie de 
twee grootste boosdoeners waren, die vervolgens bij zich riep en 
beiden de gele kaart toonde. 
 
Al met al was het een leuke middag. Niet dat de wedstrijd nou 
uitblonk in technische hoogstandjes, maar het bleef leuk om te zien,  
het was spannend, er vielen vier doelpunten en de scheidsrechter 
voelde de wedstrijd goed aan. En ook niet onbelangrijk, het sportpark 
ademde toch die oude, vertrouwde voetbalsfeer uit die zo 
kenmerkend is voor Woenselse Boys. 
 
Jos Halmans 
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In memoriam Jan de Feijter 
 
Vlak voor onze jaarvergadering kwam het bericht van overlijden van 
ons Lid van Verdienste Jan de Feijter. Op 20 maart is hij op de leeftijd 
van 89 jaar overleden. Jan was onafgebroken lid van onze vereniging 
vanaf 1 oktober 1958, dus ruim 63 jaar. 
 
Een paar jaar geleden (zie foto) hebben we hem op onze vergadering 
nog gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap. Jan de Feijter 
maakte deel uit van ons bestuur van 29 juni 1961 tot 1 juli 1966 tot 
aan zijn verhuizing naar Venlo. Bij de COVS Venlo kwam hij ook al snel 
in het bestuur aldaar. Later kwam hij in het landelijk bestuur van 1 
november 1972 tot 16 mei 1992, ruim twintig jaar.  

                                                                     
Op 15 juli 1966 werd Jan de 
Feijter benoemd tot Lid van 
Verdienste van de COVS  
Eindhoven, op 1 januari 1986 
werd hij Lid Van Verdienste 
van de COVS Venlo en op 17 
november 2001 Lid van 
Verdienste van COVS 
Nederland. 
 
In het hoofdbestuur hield hij 
zich vooral bezig met de 
portefeuille spelregels. Op 16 
november 1976 kreeg hij de 
Zilveren COVS Speld en op 28 
augustus 1982 de Gouden 
COVS Speld. 
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Na zijn tweede huwelijk in 2005 is Jan de Feijter verhuisd naar 
Oirschot waar hij op 20 maart is overleden. Hij bezocht de laatste 
jaren nog geregeld onze jaarvergadering. De Feijter hernieuwde dan 
de contacten en bleef graag napraten met ‘oude’ maten. Dat zullen 
we gaan missen. Op zijn afscheidsdienst was een vertegenwoordiger 
van onze vereniging aanwezig en die heeft ook de condoleances aan 
zijn nabestaanden overgebracht. Moge Jan rusten in vrede. 
 
Tekst en foto: Christ van de Donk 
 

Steun de COVS met Sponsorkliks 
  
Naast deelname aan de Rabo Clubsupport, de Grote Clubactie en de 
Vriendenloterij kun je COVS Eindhoven e.o. nu op een nieuwe manier 
steunen. Via Sponsorkliks. Simpel, ga via de link 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12193&so
=fbp naar je gewenste webwinkel en bestel je product. Ook kun je de 
app downloaden en COVS Eindhoven e.o. opzoeken en bestellen. 
Automatisch ontvangt onze vereniging dan een commissie van 
Sponsorkliks. Je betaalt in de webwinkel de normale prijs en geen 
toeslag. Je mag deze link ook delen met familie en vrienden. Namens 
de commerciële commissie dank voor gebruik van deze gratis manier 
om onze vereniging te ondersteunen. 

 

 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12193&so=fbp
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12193&so=fbp
https://www.covs.nl/
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Kay, Kylian en Luc halen SO2-diploma 
  
Als eerste zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Kaj Fonken, ik 
ben twintig en kom uit Best. Momenteel ben ik actief in de groep 
zondag senioren F in district Zuid 1. Daarnaast volg ik één dag in de 
week een studie en werk ik vijf dagen voor de gemeente Den Bosch. 
 
Aan het einde van het seizoen 2020/’21 vroeg ik mezelf met mijn 
scheidsrechtersvrienden en trainingsmaatjes Kylian en Luc af wat 
mij/onze volgende stap ging worden. Met zijn drieën kwamen we al 
snel tot de conclusie om ons aan te melden voor de KNVB SO2-
opleiding bij COVS Breda. Zo gezegd is zo gedaan, wij hebben ons alle 
drie tegelijk aangemeld. Na het aanmelden begon het lange wachten 
op een antwoord of je zou worden toegelaten. Na ongeveer drie 
maanden te hebben gewacht, kregen wij alle drie de mail dat wij 
worden toegelaten op de opleiding in Breda.  
 
Onze eerste cursusdag stond gepland op 21 oktober. Op de eerste 
cursusavond maak je kennis met de groep en begin je met het maken 
van leerdoelen, waaraan je tijdens de opleiding wil gaan werken. 
Tevens legt Nick Ooms (docent) uit wat zijn rol gaat zijn tijdens de 
cursus. Na de eerste cursusavond is de opdracht om contact te 
maken met jouw coach die je hebt tijdens de opleiding.  
 
Op de tweede cursusdag in november worden ervaringen/situaties 
besproken die je hebt meegemaakt op het voetbalveld. Daarnaast 
hebben wij de thema’s voeding en trainingsleer behandeld. 
Vervolgens kregen wij de huiswerkopdracht om een trainingsschema 
samen te stellen ter voorbereiding voor de FIFA-test die wij moesten 
lopen tussen avond 2 en 3.  
 
Tussen de tweede en de derde cursusavond hebben wij de FIFA-test  
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afgelegd. Op de derde cursusavond worden wederom 
ervaringen/situaties besproken. Maar, omdat door corona het 
seizoen wederom stil werd gelegd was er weinig te bespreken. Op 
deze avond word je voorbereid op het coachen van een SO3-cursist. 
Dit is een verplichte opdracht tijdens de SO2-opleiding.  
 
Op maandag 28 februari stond de laatste cursusavond gepland. Op 
deze avond hebben wij het thema social media besproken en onze 
diploma’s uitgereikt gekregen.  
 
Het leukste onderdeel van de cursus vond ik het begeleiden van een 
SO3-cursist. Dit, omdat je met iemand die net begint met fluiten jouw 
ervaringen kunt delen en hem handvaten kunt geven. Daarnaast 
vond ik het ook leerzaam voor mij, omdat je op een andere manier 
naar het voetbal kijkt. Ook kan je als begeleider leren van de SO3-
cursist. Uiteindelijk heb je beiden hetzelfde doel: beter te worden in 
je hobby.  
 
Tussen cursusavond 2 en 3, op 2 februari, hebben wij de FIFA-test 
gelopen. Dit is een test speciaal voor scheidsrechters om hun fysieke 
gesteldheid te testen. In deze test komen de onderdelen sprinten en 
interval aan bod. Door de goede trainingen van Hans en Eric waren 
wij goed voorbereid op de test, met als resultaat dat wij hem alle drie 
makkelijk gehaald hebben.  
 
Wat voor mij nog een extra uitdaging was, tijdens deze cursus, was 
het combineren van school, werk en fluiten. In de laatste periode van 
mijn opleiding moet ik één dag in de week naar school, vijf dagen 
werken en op de resterende dag fluiten. Dit betekent dat je zeven 
dagen in de week onderweg bent. Je moet er in deze zeven dagen 
ook nog voor zorgen dat je fit blijft voor het fluiten. Bovendien heb je 
nog feestjes en activiteiten met je vrienden. Maar door goed te 
plannen en ook je rust te pakken is het mij gelukt.  
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In de toekomst heb ik nog twee doelen die ik op korte termijn wil 
behalen. Eén van die doelen is het beginnen aan aan de HBO-
opleiding rechten. Op scheidsrechtersgebied wil ik ervaring op blijven 
doen en promoveren naar de groep ZOSE (zondag senioren E).  
 
Kaj Fonken 
 

 
 
Onze drie talentvolle Daltons (v.l.n.r. Luc, Kaj en Kylian); tweede van 
rechts Niek). 
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Langs de velden 
 
Voetbal is een mooi spelletje. Als je niet kan rennen houdt alles op, 
zo wordt Mohammed Ihattaren te kijk gezet door zijn eigen trainer 
Erik ten Hag, die deze uitspraak deed. Klopt, zou ik dan zeggen, maar 
of het deze speler motivatie geeft om echt te gaan presteren 
betwijfel ik. De ex-PSV’er heeft al bewezen dat hij lui is en moeilijk te 
motiveren. Hij heeft dan wel zijn inspirator (vader) verloren, maar 
wanneer komt dan de tijd om je daar erover heen te zetten? 

  
Bij PSV had Mo de juiste mensen om zich heen, maar kon hij niet met 
trainer Roger Schmidt overweg. In Italië mislukt. Bij FC Utrecht onder 
Gerald Vanenburg lukt het misschien, maar hij heeft nog een lange 
weg te gaan. Ik hoop dat het goed komt met deze jongen die heeft 
beloofd om er te staan met de beker. Zijn eerste uur en zijn eerste 
doelpunt heeft hij er al op zitten bij jong Ajax, nu op naar de 
hoofdmacht? 
 

Ajax is uitgeschakeld in de Champions League door een onterechte 
vrije trap, volgens Ten Hag. Hij moet daarover niet zeuren want de 
ene scheidsrechter geeft hem wel en de andere niet. Was de bal uit 
of niet? Ook daar werd moeilijk over gedaan en waren er twijfels. De 
beslissing viel  uiteindelijk toch en de waarheid zal ergens in het 
midden liggen, maar de bal was volgens vele deskundigen over de 
lijn. Als je zo naar de wedstrijd van Real Madrid tegen Paris Saint 
Germain kijkt, dan word je als voetballiefhebber niet blij. Met name 
hoe Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van de Parijse miljoenenclub, 
tekeer ging tegen ‘onze’ Danny Makkelie en zelfs de kleedkamer 
instormde om zijn gelijk te halen. Er zal hard tegen opgetreden 
moeten worden door de UEFA, denk ik dan. Als je zoveel geld hebt en 
van voetbal houdt en sterspelers opkoopt, is het dan nodig om deze  
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sport in diskrediet te brengen? Mooi niet, afstraffen. Geld heeft wel  
macht en je kunt dan wel in een uitvoerend comité zitten van de 
UEFA je moet je wel gedragen en niet proberen te marchanderen. 
 

Na de blamage tegen FC Twente van PSV is de hoop door vele 
mensen opgegeven om dit seizoen de titel te pakken. Ook met 
behulp van enkele dubieuze beslissingen van de scheidsrechters is 
het steeds moeilijker geworden om in  de race te blijven. De laatste 
jaren is het elitekorps stil blijven staan en zijn er vanuit de KNVB 
weinig initiatieven gekomen om dit op een goed peil te brengen. Na 
het vertrek van Björn Kuipers zijn er weinig doorgedrongen tot de 
top. Eén of twee hikt er tegenaan of zit liever in een talkshow en fluit 
volgens zijn eigen stijl.   
 
Dan Ruud van Nistelrooij, hij is toch gezwicht om trainer te worden 
van de hoofdmacht van PSV. Met lichte druk van de nieuwe 
directeur, Marcel Brands. Deze heeft nu al zijn invloed kunnen 
uitoefenen en Ruud weten over te halen. Met Fred Rutten als 
assistent en Guus Hiddink als klankbord gaat dit lukken en kunnen de 
PSV’ers eindelijk eens gaan voetballen in een normaal systeem 
zonder rare fratsen zoals onder Schmidt. 
 
In de Conference League speel je tegen Jut en Jul, volgens onze 
bondscoach Louis van Gaal. Is dat wel zo, vraag ik mezelf af. Hij 
vergeet daarbij wel te zeggen dat de punten die gehaald kunnen 
worden voor het Nederlands voetbal goed zijn voor de ranglijst.  
 
Bovendien kunnen jonge spelers er tot hun recht komen, rijpen voor 
het grotere werk en ervaring opdoen. Dat Van Gaal, een topcoach, 
zich zo negatief zou uitlaten, dat had ik niet verwacht. Jammer. In 
drie Europese toernooien kunnen er prijzen behaald worden en kan 
er gestreden worden om wie de beste zijn in Europa ook al vergt het 
veel van de spelers. 
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Rode cijfers dreigen voor Ajax, met verbazing las ik dit artikel. Hoezo 
rode cijfers? De kwalificatie voor de kwartfinales, waar ze 
sneuvelden, had 10,6 miljoen euro opgeleverd. Door de uitschakeling 
hebben ze natuurlijk minder inkomsten. Maar als ze nu eens de 
salarissen van de sterspelers met de helft verlagen, en dat geldt ook 
voor ander topclubs, dan komen ze misschien eens een keer goed uit 
en kunnen ze weer op gaan bouwen. Ik weet het, het is een utopie. 
 
Dit was het voor deze keer.  
 
De mol 
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Bingoduo Nico Rensen (links) en Jeroen Quinten klaar voor de start. 

 

 
 
Nico krijgt van Henk van Bekkum bloemen vanwege zijn 40-jarig 
clublidmaatschap en Jeroen voor zijn vrouw Renate, die alle prijzen 
inkocht. 
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Smakelijke hoofdprijs bingo voor Anouk 
 
Acht minuten, acht zenuwslopende minuten. Zo lang duurde, eerder 
deze maand, de finale van de paasbingo. Het was even na kwart voor 
elf dat vanuit de omgeving van de bar ‘bingo’ werd geroepen. Was 
het één van de bestuursleden die daar stonden, Alex of Henk, die 
met het levensmiddelenpakket à 50 euro aan de haal zou gaan?  
 
Nee hoor, het was Anouk van den Boomen, één van de jongste 
deelnemers deze avond, die als eerste in de allerlaatste ronde het 
plankje vol had weten te zetten. Er volgde nog wel een Nico Check, 
maar zoals de hele avond: die was slechts een formaliteit. Een foute 
bingo was er niet bij. Geen gratis rondje dus (en zelfs niet van de 
penningmeester annex barman overigens) voor de ruim dertig 
deelnemers, onder wie drie van COVS Valkenswaard. De gezelligheid 
heeft er echter niet om geleden. Met dank ook aan Jeroen, die 
ondanks een recente operatie aan zijn voet de nummers oplas.  
 
Tekst en foto’s: Hans Janssen 
 

Anouk dolblij 
met het 
winnende 
plankje: de 
‘levensmid- 
delenmand’ is 
voor haar! 
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Guus trouw aan Corry, Acht en COVS 
 
Guus en Corry Geurts zijn niet (meer) zulke fervente lezers van 
Arbitraal. Het is hen niet kwalijk te nemen. Ons oudste lid en zijn 
vrouw zullen niet de enigen zijn die moeite hebben met het 
wegvallen van het tastbare exemplaar van ons cluborgaan. Via de 
mail nemen ze het blad wel door, maar beduidend minder intensief 
dan ze gewend waren. 
 
“Als ik van Henk van Bekkum een papieren uitgave krijg, dan begin ik 
er graag aan. Toch komt het vaak voor dat ik het na een paar pagina’s 
gelezen te hebben opzij leg en het vervolgens niet meer aankijk”, 
vertelt Guus. 
 
Noem het geen desinteresse, het zijn de gevolgen van 
voortschrijdend inzicht bij het bestuur, dat uit kostenbesparing enige 
tijd geleden al besloot het papieren Arbitraal in een beperkte oplage 
te laten verspreiden. En het heeft ook met leeftijd te maken, al is er 
met Guus (83) en Corry (81) weinig mis. Toch: zij zijn de jongsten niet 
meer en ze gaan minder makkelijk om met de elkaar snel opvolgende 
digitale ontwikkelingen dan menig jonger lid van COVS (en de 
eventuele partner). 
 
Dat wil echter niet zeggen dat het echtpaar geen interesse heeft in 
het wel en wee van onze belangenvereniging. Of dat ze niet zitten te 
wachten op een weerzien met clubgenoten. Ze waren er dan ook als 
de kippen bij toen onlangs de paasbingo in ere werd hersteld. De 
traditie kon door corona twee jaar niet doorgaan, zoals zoveel andere 
activiteiten binnen en buiten De Stip. Guus: “Een typisch geval van 
jammer.” Er ging dus ook een streep door de excursies die door de 
seniorencommissie werden georganiseerd. Guus heeft er een aantal 
meegemaakt, zoals hij ook een fervent bezoeker was van de  
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kaartavonden, die overigens al waren opgedoekt ver voordat het 
virus dat COVID-19 veroorzaakt huis begon te houden. 
 
De geboren Eindhovenaar houdt ervan onder de mensen te zijn en 
vooral wat voor de anderen te betekenen, ook al kost(te) hem dat 
veel vrije tijd. Het bloed kruipt waar het niet gaan en daarom bleef 
Guus zich tot op zeer hoge leeftijd inzetten voor VV Acht, zíjn club. 
“Maar inmiddels heb ik voor de meeste functies bedankt. Het is mooi 
geweest”, aldus Guus, die graag op de praatstoel zit. “Hij heeft bij 
Acht alles gedaan, Guus was alleen geen terreinknecht. En hij was 
ook nog Prins Carnaval van Acht”, voegt Corry eraan toe. Bovendien 
stak Guus ruim veertig jaar de nodige uren in zijn volkstuin, een echte 
bezige bij dus. 
 
Dat Guus ooit bij VV Acht terechtkwam, was te danken aan zijn twee 
latere zwagers, die hem vroegen er te komen voetballen. Maar hij 
 

 
 
Corry en Guus, tijdens de recente paasbingo. 
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wilde eerst de avond-hbs afmaken. “Op de avond dat ik in Den Haag 
mijn diploma heb gehaald, ik was toen 22, ben ik me na thuiskomst 
direct gaan aanmelden bij de club”, weet hij zich nog goed te 
herinneren. 
 
De rest is geschiedenis, want Guus is gewoon niet weg te denken bij 
de club aan (nu) de Amstelstraat. Hij was er jeugdleider, jeugdtrainer, 
jeugdcoördinator en soms ook begeleider van scheidsrechters. 
Verder liet hij zich ook gelden als voetballer, eerst korte tijd als 
veldspeler, vervolgens, toen de vaste keeper wegviel, ook als 
doelman. En dat beviel hem en de trainer zo goed dat Guus zijn 
plaats onder de lat behield. Bij andere clubteams werd hij ook met 
open armen ontvangen: “Ik heb in één seizoen voor alle zes de 
seniorenelftallen van Acht in een officiële competitiewedstrijd op 
goal gestaan.” 
 
Aan deze periode dankte hij de bijnaam de Zwarte Panter. De echte  
voetbaldeskundige weet dat die eigenlijk alleen Frans de Munck 
toebehoort. “Ik had die naam niet op de eerste plaats aan mijn 
kwaliteiten te danken. Wel, omdat hij mijn favoriete keeper was en ik 
altijd in het donker was gekleed. Ik droeg een zwarte broek en een 
hele donkere marineblauwe trui en, afhankelijk van het weer, 
donkerblauwe marinehandschoenen. En verder had ik toen donkere 
haren. Zwart waren ze niet, maar toch noemden ze me de Zwarte 
Panter”, vertelt Guus. De Munck was ijdel, een echte womanizer. 
Historisch is het moment dat hij oog in oog stond met Jayne 
Mansfield, de Marilyn Monroe van de jaren vijftig. Of ónze senior ook 
goed bij de vrouwen lag? Daar laat zijn geheugen hem in de steek. 
“Dat weet ik echt niet”, stelt Guus. ”Dat is aan anderen om hierover 
te oordelen.” 
 
Trouw kan hem in ieder niet ontzegd worden, want Guus Geurts en 
Corry van Dongen zijn al 58 jaar getrouwd. Ze kregen drie kinderen  
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(een dochter en twee zoons) en hebben inmiddels ook zeven 
kleinkinderen. Een tweede achterkleinkind is op komst. En dat terwijl 
ze elkaar eigenlijk bij toeval hebben leren kennen. Ver voordat Guus 
als chemisch analist bij het Natlab van Philips aan de slag ging, werkte 
hij op een laboratorium in het voormalig Sint Jozefziekenhuis aan de 
Aalsterweg. Corry werkte op een steenworp afstand van hem en op 
een bepaald moment kreeg Guus een oogje op haar. “Ik heb haar 
toen eens een verjaardagskaart gestuurd met de afbeelding van een 
‘piep-olifantje’ erop nadat ik had gehoord dat ze jarig was geweest. 
Daarna hebben we wel eens wat afgesproken. In 1964 zijn we 
getrouwd en hebben we enkele jaren bij mijn ouders  gewoond. 
Vervolgens zijn we een paar keer binnen Eindhoven verhuisd en nu  
 

 
 
Guus met het beeldje dat hij bij zijn afscheid van de KNVB kreeg. 
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wonen we al geruime tijd in Acht, waar Corry is opgegroeid. Wat 
toevallig is: mijn vader bracht de krant rond in de wijk waar zij 
woonde.” 
 
Nadat hij zo rond zijn veertigste met voetballen was gestopt, stortte  
Guus zich meer dan ooit op allerlei functies binnen VV Acht. Ook 
begon hij zijn loopbaan als scheidsrechter (bij het 
zomeravondvoetbaltoernooi van Philips), volgde samen met onder 
anderen Piet Schellekens (“wat hebben we samen veel gelachen”) 
een cursus en verder werd hij uiteraard lid van de COVS. Gedurende 
een periode van veertien jaar is hij ‘zelfs’ lid van de redactie én was 
hij - als opvolger van Nico Rensen - hoofdredacteur van Arbitraal. “Ik 
heb toen geweldig samengewerkt met Hans Haine. Jur Wijsman 
schreef er ook al voor, die is sinds mensenheugenis aan Arbitraal 
verbonden.” Ene Dirk Hazelhof volgde Guus rond 2000 op als 
hoofdredacteur. 
 
Guus vond het aanvankelijk geen probleem om in zijn zondagse pak 
wedstrijden te fluiten. Toen hij voor de KNVB het veld in moest, trok 
hij uiteraard wel een officieel tenue aan. “Ik heb het jarenlang vol 
kunnen houden, omdat ik een goede conditie had. Ik kon veel van die  
voetballers eruit lopen. Wat ik het mooie aan de scheidsrechterij 
vond? Dat je een wedstrijdleider bent, dat je steeds een wedstrijd tot 
een goed eind probeert te brengen. En ik moet zeggen dat ik amper 
grote problemen heb gehad”, vertelt Guus. 
 
Mocht eens een voetballer uit het gareel lopen, dan lukte het hem 
vaak genoeg die met zachte hand en vooral met humor tot de orde te 
roepen. Misschien wel zijn handelsmerk: “Ik werd als jongen al Gekke 
Guus Geurts genomen. Bovendien heb ik een gemakkelijke babbel. Ik 
kreeg eens tijdens een wedstrijd tot drie keer te horen dat ik voor 
hands had moeten fluiten. Bij de derde maal, riep ik de speler bij me 
en zei dat-ie goed kon tellen. En bij een ander duel werd me  
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toegeworpen dat ik eerst mijn diploma maar eens moest halen. Alsof 
de duvel ermee speelde: een seizoen later floot ik dezelfde ploegen 
en kwam ik die speler tegen die mij kritiek had gegeven. Ik wees hem 
op mijn badge. Stil was hij.” 
 
“Toen ik zeventig werd, moest ik stoppen van de KNVB. Vanwege de 
leeftijdsgrens. Als dank voor bewezen diensten heb ik in Bavel een 
bronzen beeldje gekregen. Spelden en andere onderscheidingen had 
ik in de loop der jaren al gekregen. Of ik het erg vond dat er een eind 
kwam aan mijn carrière? Nee hoor, ik wist dat het eraan zat te 
komen. Ik heb nog wel een paar jaar voor de club gefloten, maar 
daarmee ben ik opgehouden om jonge galoppers niet in de weg 
zitten. Bij Acht hebben we niet te klagen over de aanwas en ik meen 
dat de kwaliteit van de scheidsrechters best aardig is. Ik vind het wel 
jammer dat het aantal leden bij COVS afneemt.” 
 
Tekst en foto’s: Hans Janssen 
 

 

Gesprekje voor een juniorenwedstrijd 
 
“Ik zie dat N. jullie performancecoach is. Wat houdt dat in?” 
“Staat het er echt zo in de KNVB-app?” 
“Ja hoor.” 
“Ik zou het niet weten, ik weet alleen dat hij de boetepot bijhoudt.” 
“Och, het beestje moet maar een naam hebben, he?” 
“Zo is dat”, beaamt de man, die zichzelf ‘teammanager’ mag noemen.  
 
P.s.: in werkelijkheid zal het er wel op neer komen dat die coach 
wordt ingezet om een speler of team extra te laten presteren. Hij/zij 
is er dan voor om alles uit jezelf te halen wat erin zit, desnoods geld 
voor de boetepot. 
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Discussie over (club)grensrechters 
 
Het was al opgemerkt in één van onze scheidsrechtersapps: bij een 
wedstrijd in het Gelderse Spijk deed een collega van ons wat 
iedereen wel eens zou willen. Hij stuurde beide assistent-
scheidsrechters weg. Het gebeurde bij het duel tussen SVS ’65 en 
Herovina. 
 
In het Brabants Dagblad geeft Marcel de Groot, de trainer van 
Herovina (Herwijnen), tekst en uitleg. “Bij het tweede doelpunt van 
SVS negeerde de scheidsrechter een vlagsignaal voor buitenspel. 
Sterker nog, hij stuurde onze grensrechter weg. In de laatste minuut 
overkwam de assistent aan de andere kant precies hetzelfde. 
Compenseren, omdat-ie fout had gezeten. Hij gaf dat zelf toe.” 
 
In sommige gevallen neemt de KNVB al voorzorgsmaatregelen. Zo 
was een tijdje geleden voor de derby tussen TSC (Oosterhout) en RBC 
(Roosendaal) een compleet neutraal trio aangewezen. Aanleiding: 
een flinke vechtpartij tussen beide teams na de heenwedstrijd. De 
voetbalbond maakte er echt werk van: volgens BN De Stem hadden 
zich diverse rapporteurs/spotters opgesteld langs het veld en op de 
tribune. Bovendien hadden de twee teams een kleedkamer 
toegewezen gekregen, die ver uit elkaar lagen. 
 
Het duel verliep rimpelloos. Eén van de trainers, Ruud Pennings 
(RBC), keek tevreden terug: “Er is niet één keer voor buitenspel 
gevlagd, dat zegt wel genoeg. Ik zou willen dat we dit elke week 
hebben, maar er zijn nu eenmaal te weinig arbiters.” 
 
Voor degenen die het gemist hebben: 
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/een-tweetje-met-
scheidsrechter-lennart-geertsen 
 

https://amateurvoetbaleindhoven.nl/een-tweetje-met-scheidsrechter-lennart-geertsen
https://amateurvoetbaleindhoven.nl/een-tweetje-met-scheidsrechter-lennart-geertsen
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Voetbalgedachten gedicht 
 
 

Perschef Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote 
voetbalicoon. Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de 1e 
vraag aan Louis van Gaal? Een vriend van de pers stelt een domme 

vraag. Ergernis en onbegrip liggen op mijn gezicht. Ik zie de 
plaatsvervangende schaamte bij mijn zogenaamde arrogante blik. 

 
Refrein: 

Eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik 
God zou zijn, zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis 

van Gaal. 
 

Ben een generaal op en buiten het veld. Met deze strategie houd ik 
mijn spelers uit de wind. Johan Derksen en Gijp kunnen praten als 

Brugman. Ik ga toch mijn eigen gang. Mijn kinderen spreken me aan 
met ‘U’. Het toont respect voor de medemens. Ik kies voor 

democratisch leiderschap, maar uiteindelijk beslist Louis van Gaal. 
 

Refrein 
 

Ben ik nu degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom? Ik heb in zes 
jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in honderd jaar. En ik ben 

wie ik ben: zelfverzekerd, arrogant, eerlijk, vernieuwend en dominant. 
Het is uniek dat iemand die nog leeft een autobiografie schrijft. 

 
Refrein 

 
 

Ik ben Louis van Gaal, lied van Balsturig, het album van Meindert Talma uit 2019. Compositie dateert 
van 2014. Kijk en luister: https://www.youtube.com/watch?v=ETC2c1s92fI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETC2c1s92fI
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Nagel aan mijn doodskist  
 
Onze Bond weet van mijn blauwwitte clubliefde. Hij heeft blindelings 
vertrouwen in mijn onpartijdigheid, want voor de tweede maal krijg 
ik een aanstelling van mijn favoriete kluppie, FC Eindhoven. Ditmaal 
bij één van de grootste verenigingen van Nederland, OJC in 
Rosmalen, met meer dan tweeduizend leden. MO17-ploegen. Als 
groentje had ik geen benul waar MO voor staat. Middelbaar 
Onderwijs? Dat zoeken we op. Het betekent Meiden Onder. 
 
Oei, ik groei. Wat is het tegenwoordig toch ingewikkeld, je hebt 
meisjes, meiden, vrouwen en dames. En dan heb je ook nog (non) 
binair. En om het nog ingewikkelder te maken heb je 
de letters LHBTIQ. Zoek maar op waar de letters voor 
staan. Waar mag deze non binaire scheids zich 
omkleden? In mijn zwarte pak genderneutraal. De 
broek gesteven en de fluit onbewogen in de hand. 
Zonder risico me verblijden met de meiden. Plezier in 
het fluiten, dat behoren we uit te stralen. Grappig dat 
tijdens de wedstrijd een speelster riep: “Kom op 
meid.” Een oude oom kreeg als vijftiger een 
ongewenst naaikomertje, een derde dochter, en kraaide op zijn 
Boskoops: “Alweer een mait.” Wat een warm welkom op moeder 
aarde!  
 
Na de wedstrijd kleedde ik me met collega’s om en als een 
donderslag bij heldere hemel, nou helder de wind was krachtig op de 
open velden, begon een collega van de club me op luidruchtige toon 
aan te vallen: “Als je het niet meer kunt bijbenen, dan moet je ermee 
stoppen.” Verbouwereerd en gekwetst tot in mijn diepste ziel, waar 
die ook moge zitten, verbeet ik mijn boosheid en noemde hem 
oncollegiaal. En toch kwam er een versluierde boze reactie uit mijn  
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mond door hem lomp te noemen.  
 
“Oncollegiaal, het is de waarheid.” Onder waarheid verstond hij, het 
op grote afstand volgen en een onbestrafte handsbal van een 
speelster van mijn kluppie met als gevolg, dat na de pass gescoord 
werd. Tevens verweet hij me te lang te wachten met fluitsignalen 
voor buitenspel. Het was zwak van me dat ik in de verdediging kroop 
door te zeggen, dat ik op korte afstand de handsbal waargenomen 
had, maar dat de arm langs het lichaam was. Dat had ik dus verkeerd 
gezien en hij zwaaide als een propeller met zijn rechterhand boven 
zijn lichaam. Even later liep hij naar buiten om aan zijn wedstrijd te 
beginnen en zat ik ditmaal met mijn ziel onder de arm. Wat heeft 
hem bezield om van mij een dolende ziel te maken?  
 
Mijn zesde zintuig liet me in de steek voor zijn onverhoedse aanval. 
Wat voor een beest schuilt er in mij dat hem in toorn deed 
ontsteken? Lijd ik aan een tekort aan zelfkennis? Getuigt mijn 
kwetsuur van een te groot ego? Hij die mij kwetst, reik ik de 
broederhand was een brug te ver. In ieder geval roept hij wel minder 
fraaie gevoelens op, wat ook wel voetbalhumor wordt genoemd. 
Achter de varens bedenk ik dat ik zijn kleren onder de douche had 
moeten doen om hem een koude douche te bezorgen. Ben ik blind 
voor zijn goede bedoelingen? Mag hij niet ongevraagd in het bijzijn 
van een paar collega’s mij het advies geven mijn fluit aan de wilgen te 
hangen? Waarschijnlijk proeft u de spot. Ik vermoed dat hij het liefst 
mijn fluit, met het oog op zuivering van onhygiënische uitwassen in 
de edele voetbalsport, had afgepakt. 
 
Hij was de deur al uit, waardoor ik niet de mogelijkheid had om hem 
onder vier ogen te spreken en te vragen, wat hem zo aan mij heeft 
geërgerd. Misschien had ik dit ook niet gevraagd en had ik gekozen 
voor oorlogsretoriek. De waarheid is immers altijd het eerste 
slachtoffer van de oorlog. Tijdens het schrijven van deze laatste  
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woorden was de tsaar Poetin Oekraïne nog niet binnengevallen. 
Profetisch, de waarheid als eerste slachtoffer, zoals de leugen, dat 
Oekraïne zich schuldig maakt aan genocide. 
 
Heb ik er in de wedstrijd een potje van gemaakt? Zodanig, dat ik een 
ramp ben geweest voor de meiden? Wat is er dan gebeurd? Naar 
mijn meninkske was het een wedstrijd met een moeilijkheidsgraad 
op het niveau van de homo ludens, waarin zelfs een Queer scheids op 
afstand kan schitteren. Een moeilijkheidsgraad van twee vingers aan 
de fluit. Daadwerkelijk, ik heb ooit een metalen fluit gehad, die ik 
tussen twee vingers vastklemde. De overtredingen waren talrijk als 
een timmerman met afgezaagde vingers. Een incident, een mait 
duwde na een lichte overtreding een andere mait weg. Als de 
geblesseerde hazewindhond Hihahondelul sprong ik tussen de 
meiden onder de 17. Correctie: op gepaste voyeuristische afstand, 
want dan heb je overzicht en maak je geen deel uit van het opstootje. 
Mijn betaalde, er tussen springende, collega’s kunnen van mij nog 
wat opsteken.  
 
De handsbal hebben we gehad. De VAR had niets gezien. Een tweede 
dubieuze situatie vond in  blessuretijd plaats. Pijnlijk, want mijn 
blauwwitte hart bloedt nog van de tweestrijd tussen onpartijdigheid 
en clubliefde. Ik gaf een door FC Eindhoven betwiste corner aan OJC. 
Ik negeerde de supporter in mij en tevens besloot ik om de 
hoekschop te laten nemen, terwijl mijn Action stopwatch ruim 40 
minuten aangaf. Voor alle duidelijkheid: de meiden houden het niet 
langer dan twee keer 40 minuten vol. Laat staan een scheids van 
standje 69. En dat overkomt mij altijd. Een dubieuze beslissing en dan 
houdt een Rossige Maalse het koppie erbij en kopt fraai de 3-3 
binnen. Blauwwitte schaamte overvalt me. Pijnlijk de gulle glimlach 
met oogjes van plezier bij het bedankje van de trainster van OJC. Het 
is dat ik heel erg getrouwd ben… 
 
 



 30 

 
“Ja, Wijsman, je lult je er wel op een quasi grappige wijze onderuit. 
Ironie als wapen. Waar rook is, is vuur. Die propeller heeft toch geen 
rookmachine aangestoken. Waar is je zelfkritiek? Hoe zit dat met het 
bijbenen? En nou eens een keer serieus.”  
 
De meiden hebben de toekomst. Betekent dit dat ik als bejaarde 
geen toekomst heb? Het ene been beent de ander voorbij. Inderdaad 
ouder worden is inleveren. Ik jok twee of drie keer per week in de 
sportiefste stad van Nederland, omdat iedere werkeloze een 
trainingspak draagt. En met het klimmen der jaren heb ik met een 
duurloop van 15 minuten honderden meters ingeleverd. Ik eet 
gezond, rook niet en zorg ervoor, dat mijn gewicht onder de 70 kilo 
blijft. Gelukkig kent mijn buik niet de omvang van de middencirkel. 
Mijn enige zonde is een paar glazen goedkope wijn of een 
pikketanussie, ik ben Adammer van geboorte, om het bloed te 
verwarmen en mee te stromen met de symfonische rock van Pink 
Floyd, de oudere songs van Genesis en Yes, Camel, Anathema, 
Riverside, Pendragon, IQ en Marillion, waarin Fish in Torch Song 
zingt: “I found a strange fascination with a liquid fixation, alcohol can 
thrill me now, burn a little brighter now. Doctor says my liver looks 
like leaving with my lover.” 
  
Inderdaad, ik was een paar maal na een corner bij een tegenaanval 
ver van de situatie verwijderd. Dit had geen nadelige gevolgen, want 
er vond nauwelijks een overtreding plaats. Wat meespeelde was een 
stormachtige koude wind, waardoor ik stramme spieren had en 
gezien het spelverloop wilde ik me niet forceren. Bovendien had ik 
nog een wedstrijd in de benen van twee dagen eerder, waar ik, 
vanwege de fysieke strijd, vol aan de bak moest. Als oude scheids 
moet ik slim doseren en zorgvuldig met mijn spieren omgaan om 
blessures te voorkomen en, om af te kloppen, ik ben zelden 
geblesseerd, zeg maar lopen als de oud-betaalde scheids Jan Keizer, 
die het op afstand goed zag. De ideale waarnemingssituatie is: Kijk Er  
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Tussen. Ik heb na afloop ook geen ontevreden reacties gehad. Serieus 
genoeg? Serieus is wel saai, nietwaar?  
 
Onlangs een leuk weerzien met een veteraan van Helden 3 met een 
hoog voorhoofd, ongetwijfeld een denker. “Bekend gezicht”, zei hij 
tijdens de warming up. “Goed of slecht teken.” “Uiteraard goed, 
scheids. Weet je nog na afloop in de kantine.” “Die vrouw met 
worstjes op haar borstjes.” En mijn gedachten gaan naar onze Piet 
Schellekens, die dacht, dat zijn brommer op water kon rijden en de 
sloot inreed. Piet buldert in mijn hoofd: “Wijsman, ge kunt er geen 
flikker van.” Een hoogstandje van de veteraan, waarna hij op de 
grond landde als een space shuttle op de Meijelse klei. “Hee, ouwe 
Held, dat moeten wij als oudjes niet meer doen.” Vervolgens maakte 
hij de rake opmerking: “Minder jong scheids.” Oud rijmt op koud. Zou 
mijn gekwetstheid ermee te maken hebben, dat ik niet door een 
collega  gekist wil worden?  

 
Jur Wijsman 
 
Eventuele reacties: jur.wijsman@outlook.com  
******************************************************** 

  

 

  
 

 ACTIVITEITENAGENDA  
 
  Elke dinsdag, 19.30: training bij De Stip. 
  Vrijdag 10 juni, tijd?: feestavond inclusief barbecue. 
  Zie verder:  www.covseindhoven.nl. 
 

mailto:jur.wijsman@outlook.com
http://www.covseindhoven.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 Venemanlaan 5, 5644 HV 
     Eindhoven 
     Telefoon 040 - 2026932  
Correspondentie-adres   Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
        ook voor clubhuis 'De Stip'   
Mailadres     info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven  www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter   Jeroen Quinten  06 - 47242099  
Secretaris   Pieter Elbersen  06 - 28466602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  06 - 30404517 
Bestuurslid   Lennart Geertsen  06 - 27450893  
Bestuurslid                               Alex van den Boomen  06 - 22991443 
Bestuurslid                                               Bas van Rijen                     06 - 12944483 
Bestuurslid                                               André Werrelmann          06 - 83267645  
 
Commissies   (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding     Peter Houdijk, Anton Bogers en Jeroen Quinten (BA)             
Sport & Training      Dirk Hazelhof, Hans Moonen, Eric Warners, Lennart                        
    Geertsen en Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Lennart Geertsen, Nick Ooms en  
                                                                   Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/website  Anton Bogers, Hans Janssen, André Werrelmann                                  
              en Henk van Bekkum (BA) 
Ontspanning    Jeroen Quinten, André Werrelmann en Alex van den  
                                                                   Boomen (BA)                                                                        
Commerciële commissie Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en André 
   Werrelmann (BA) 
Kantinecommissie    Henk van Bekkum, Jeroen Quinten en  Pieter  
                                                                   Elbersen (BA) 
Tuchtrechtzaken               Jeroen Quinten (BA) 
Technisch weekend                            Bas van Rijen (BA) 
 

http://www.covseindhoven.nl/


De specialist op het gebied van: 

 Loon- en salarisadministraties

Financiële administraties via samenwerking met
Twinfield en ExactOnline

Inscannen facturen via samenwerking met
Basecone

 Jaarrekeningen

 Fiscale aangiften

Financieel en fiscaal advies

Voor meer info kunt u terecht bij Henk van Bekkum 

ANB, Ondernemend voor ondernemers! 

Beemdstraat 50, 5652 AB EINDHOVEN

088 – 25 55 603 

email@anb.nl

www.anb.nl ANB_BV ANB 

Accountants/Adviseurs B.V.

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 
T. 040 – 20 26 932 of
E. info@covseindhoven.nl

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!

=



ARBITRAAL

CLUBBLAD COVS Eindhoven e.o.
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