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41e JAARGANG, NUMMER 9 – 2016 
 

    
      
       

                         
         Foutje bedankt 
 
              Weet je, zoveel verschil zit er niet tussen G-voetballers en 
              de valide beoefenaars van onze voetbalsport. Allen willen     
              graag een potje ballen en ik werk er met plezier aan mee.  
 
              Maar vergis je niet: ook G-voetballers kunnen zich soms  
              vreselijk ergeren aan de tegenstander, aan een ploeggenoot 
              en ook wel eens aan zichzelf. Dan is het gevloek of 
              gemopper niet van de lucht. 
 
              En pas nog zag ik een speler van een G-team met een sigaret 
              in de mond richting veld lopen. Ook dat is, met name bij  
              lagere senioren, een bekend verschijnsel. Zelfs zag ik eens 
              een meisje van een jaar of vijftien in scheidsrechterstenue 
              roken. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres.  
 
              Meer waardering heb ik voor collega’s, die weer hebben 
              meegewerkt aan dit blad. Zoals Jos Halmans, wiens            
              gebruikelijke bijdragen ontbraken in de vorige Arbitraal. 
              Dat foutje maakt deze hoofdredactie niet meer.    
 
              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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Van de voorzitter 
 
Laatste bijeenkomst COVS-district Zuid 1 
 
Onlangs kwam het COVS-district Zuid 1 voor het laatst bij elkaar. Ons 
bestuur was er bij en we hebben met een kleine attentie afscheid genomen 
van de bestuursleden.  Wij willen hen bedanken voor hun inzet en hopen 
dat we ze op een andere manier nog weer mogen ontmoeten, want ons 
wereldje is klein. En natuurlijk zijn ze altijd van harte welkom bij ons in 
De Stip. 
 
Samenwerking met andere COVS-verenigingen 
 
Op initiatief van COVS Eindhoven heeft er een eerste bespreking 
plaatsgevonden met onze collega’s van Helmond, Valkenswaard en 
Tilburg. Regeren is vooruitzien. De ontmoeting  in De Stip verliep goed, 
gemoedelijk en  ontspannen. Ook zijn er wat afspraken gemaakt. Zo gaan 
jonge leden van alle betrokken verenigingen kijken hoe we de jeugd aan 
de COVS kunnen gaan binden en wat we ervoor moeten doen. Namens 
COVS Eindhoven gaat Lennart hiermee aan de slag. 
 
Technisch weekend 
 
Verder is afgesproken dat alle COVS-verenigingen gaan kijken of ze aan 
het technisch weekend, volgend jaar januari, kunnen meedoen. Hierover 
gesproken: aanmelden kan nog tot 15 december. Je laat ons als organisatie 
toch niet in de steek? 
 
Grote Clubactie 
 
Verder wil ik iedereen die loten van de Grote Clubactie heeft gekocht of 
verkocht hartelijk danken voor hun steun. We kunnen trots zijn op de 
respons. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
COVS Eindhoven
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Antwoorden ronde 1 spelregelwedstrijd 
 
Jullie hebben er naar uitgekeken, naar de eerste antwoorden van onze 
spelregelwedstrijd seizoen 2016-’17.  
 
1. B 
2. D 
3. B 
4. D 
5. C 
 
Verder lichten we vraag 1 nog even toe. Dit was de vraag die het meeste 
fout is beantwoord. De vraag luidde als volgt: “Op slag van rust wordt een 
doelpunt gemaakt. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, maar in plaats 
van nog te laten aftrappen fluit hij onmiddellijk af voor de rust. Terwijl 
iedereen nog op het speelveld is, krijgt de scheidsrechter van zijn assistent 
via de headset te horen dat het doelpunt door de aanvaller bewust met de 
hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen als hij het 
advies van zijn assistent-scheidsrechter overneemt?” 
 
Omdat de scheidsrechter van zijn assistent te horen krijgt dat er bewust 
met de hand is gescoord, kan hij het doelpunt nog afkeuren ook al is er al 
gefloten voor rust. Ook moet hij een gele kaart toekennen, omdat het 
scoren met de hand geldt als misleiding. 
 
Verderop in dit blad de opgaven van alweer ronde 3. De vragen krijg je 
zoals bekend, dit seizoen voor het eerst, ook via de mail. We willen kijken 
of hierdoor het aantal deelnemers zal stijgen. De vragen en de uitleg van 
de wedstrijd zijn te vinden via  
http://covseindhoven.nl/spelregels/spelregelwedstrijd-arbitraal. De 
antwoorden kun je mailen aan: spelregels@covseindhoven.nl 
 
Spelregelcommissie  
 

COVS Eindhoven
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De wedstrijd waar ik was (22) 
 
Of beter gezegd: het toernooi waar ik was. En het is ook nog eens enkele 
decennia geleden. In de tijd dat ik nog als jeugdscheidsrechter in de wei 
als een jonge hinde de toen zeer verplichte diagonaal liep. We floten in 
illustere scheidsrechterstenues van merken als Mitre, Robey, Patrick en 
Umbro. En we floten op fluitjes met nog een ‘erwt’ zodat je bijna je 
longen uit je lijf moest blazen om, zoals dat nu zo mooi heet, de juiste 
intonatie te laten horen. 
 
Het was de tijd (ja, ik weet het, ik ga nu helemaal los) van Jan Reker, toen 
nog trainer van PSV A1. De tijd van Gradje Aarts, die was het boegbeeld 
van RKSV Woensel, maar helaas is zowel Gradje als Woensel niet meer 
onder ons. Het was de tijd dat coryfeeën als Gerard Meeuwis, Wim 
Lodewijks, de gebroeders Nieweg, Christ van den Donk, Peter Thoolen, 
Martien Swinkels, Cor van Kemenade, Piet Lammers en noem ze maar 
op, op zaterdag de jeugdspelers op de velden in en om Eindhoven aan hun 
wil onderwierpen. 
 
En zo floot ik jaarlijks een groot A-jeugdtoernooi, samen met één van de 
legendarische scheidsrechters uit die tijd. Het was een goed opgezet 
toernooi met een sterke bezetting, zowel wat betreft de deelnemende 
teams als de arbiters. Na afloop was er altijd een gezellig samenzijn en 
nee, we keken niet op een uurtje. En sommige collega’s ook niet op een 
biertje. Zoals ook die ene keer. Na de prijsuitreiking bleven we dus nog 
even hangen en dat liep nogal uit. Waarna mijn collega en zeker ook 
goede bekende vroeg of ik ’s avonds nog even met hem een etablissement 
met een bezoek wilde vereren. Welnu, liever niet, maar ik dacht, ach ja, 
laat ik maar ‘ja’ zeggen, dat is hij in die toestand straks toch vergeten, 
want het kwam er allemaal niet meer duidelijk uit en zijn zicht begon ook 
wat wazig te worden. Hoe dan ook, ik ging op huis aan en was het thuis  
 
                                                                             Lees verder op pagina 7.     
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op de bank eigenlijk allemaal al lang vergeten, dat van die afspraak. 
Totdat de telefoon ging. 
  
“Warrum bende gij er nie? Ge moet nie denke da ik da nog oit vergeet, wa 
bende gij unne leugenaar.” Zonder naam, zonder verdere tekst. Tuut-tuut 
en de hoorn werd op de haak gesmeten. En daar zat ik dan. Toch wel een 
beetje bedremmeld. Want de oplettende lezer zal ongetwijfeld de juiste 
conclusie trekken dat dit mijn eerder genoemde collega was van wie ik 
dacht dat die al lang uitgeteld op bed zijn roes aan het uitslapen was. 
 
Hoe dan ook, ik dacht dat het wel zou overwaaien en dat we elkaar in het 
nieuwe seizoen wel weer ergens zouden zien en spreken en dan zouden 
we er om kunnen lachen en dan kwam alles weer goed. Dat van elkaar 
zien klopt nog wel in bovenstaande zin. Maar hij is het inderdaad nooit 
vergeten. Hij keurde mij geen blik meer waardig, heeft me nooit meer 
aangesproken, ik bestond niet meer voor hem. Onze wegen scheidden zich 
steeds meer. Later zag ik hem nog wel eens in een park op een bankje 
zitten, samen met andere lotgenoten. Een keer zag hij mij komen 
aanfietsen en hij draaide zich echt meteen om, wendde zijn gezicht af. 
Vervolgens verdween hij uit beeld, sombere berichten bereikten mij, het 
ging allemaal niet meer zo goed met hem. 
 
Bij toeval zag ik hem een tijdje geleden nog voor zijn woning staan. Van 
de ooit trotse, sterke man met glad gestreken gitzwart haar was niet veel 
meer over. Ja, ik weet het, we worden allemaal ouder (en grijs of kaal). 
Maar hier stond een ineengedoken man, met een grauw T-shirt over een 
huisbroek en met grijs groezelig haar. Even dacht ik nog, ik stop en ga 
naar hem toe. Ik heb het niet gedaan. Kwestie van niet durven en soms 
ben ik hoe dan ook niet zo sterk in intermenselijke contacten. Dat breekt 
me een enkele keer wel eens op als ik hoor of lees dat ‘die’ er niet meer is. 
Nooit meer de kans benut, want natuurlijk wel alle kans gehad, om nog 
eens met ‘die’ contact op te nemen. Dan zwelg ik in zelfmedelijden en 
neem me voor om ‘het voortaan anders te doen’. Om dan al vrij snel  terug  
                                                                       
                                                                              Lees verder op pagina 8. 
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te keren op aarde, want ‘natuurlijk’ ga ik het niet anders doen. Zoals ik nu 
lijdzaam afwacht totdat iemand tegen mij zegt: “Heb je het gehoord van 
‘X’, die ken jij toch ook nog wel van vroeger?” En dan zal ik dat beamen, 
zeggen dat we vroeger zo’n mooie tijd hadden. Dan zal ik stoer doorlopen 
en thuis, zeker weten, een traantje wegpinken. Denkend aan toen, maar 
ja… 
 
Jos Halmans 
 
************************************* 
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL: 
12e van elke maand. 

 
Algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 

Godsch. Rosemondtstraat 12 
5611 TJ Eindhoven. 

 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
 
 
 
 

************************************* 
ATTENTIE ZAALVOETBALTOERNOOI ZUID I: 
 
COVS Eindhoven houdt op 7 januari 2017 het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi voor Zuid I. Wil je meespelen? Graag! Coach Jack de 
Kroon blijft op je wachten: j.dekroon1@chello.nl. 
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Discussie of sussie 
 
 
Hoofdstuk 4: valse scheids   
 
Wat vooraf gebeurde: het avondje PSV was voor de spelers van FC 
Eindhoven av D1 om nooit meer te vergeten, maar het leven gaat verder. 
Al ben je nog zo jong. 
 
De wedstrijd  tegen Walikia uit Walik begint om half twaalf. Het regent al 
de hele ochtend en het is ook koud. De jongens staan kleumend op het 
veld te wachten tot ze mogen beginnen. Eerst ook nog de pascontrole. 
Maar: alleen bij FC Eindhoven. De jongens zien de bui al hangen, zeker 
als ze bij de tegenstander een jongen ontwaren die echt geen dertien jaar 
meer is. Ze schatten hem een jaar of vijftien, kortom een C-speler dus. 
 
De scheidsrechter, een man uit Veldhoven, doet er niets aan. Hij ‘vergeet’ 
zelfs de pasjes bij Walikia te controleren. Wat wil je, deze man wordt als 
een beruchte gast gezien. Binnen én buiten het veld. Tijdens de wedstrijd 
doet hij zijn kwalijke reputatie alle eer aan: hij fluit vooral tégen 
Eindhoven. Gelukkig ziet Harm, onze trainer, dat er een KNVB-
waarnemer langs de kant staat. Hij herkende hem nog van vorig seizoen. 
Ook deze man moet het zijn opgevallen dat de wedstrijd niet soepel 
verloopt en dat er een aantal penalty’s aan Walikia wordt geschonken. 
Gelukkig voor FC Eindhoven: ze worden allemaal gemist. En, lekker puh: 
Jorn weet uit een vrije trap te scoren waardoor FC Eindhoven met 1-0 
wint. 
 
De volgende dag blijkt dat de scheidsrechter meer op zijn kerfstok heeft. 
Hij wordt opgepakt en mag voorlopig geen wedstrijden fluiten. Ook 
Walikia ontkomt niet aan een straf. FC Eindhoven av D1 zal het worst 
wezen: het najaarskampioenschap komt steeds dichter bij. 
 
Jesse Vorstenbosch 
 
COVS Eindhoven
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Vers gras tussen de regels 
 
Scheidsrechters aller landen opgelet. Het is helemaal niet erg als u een 
verkeerde beslissing hebt genomen. Spelers maken toch ook fouten?! 
Moeten zij of hun trainer dan ontslagen worden? Het is juist de charme 
van het voetbal dat er dingen verkeerd gaan, dan hebben we tenminste 
dagen, maanden en soms jaren wat te bediscussiëren. Doellijntechnologie, 
videoreferees, time-outs? Niet doen. Belangrijke voorwaarde is wel dat 
scheidsrechters en grensrechters maximaal zijn opgeleid, maar da’s 
logisch. 
 
Mijn mening? Nee hoor, het is de visie van Johan Cruijff, zoals die door 
zijn ghostwriter Jaap de Groot is opgeschreven in ‘Mijn verhaal’. De 
autobiografie van de eeuwige nummer 14 was nog voordat het door 
Nieuw Amsterdam werd uitgegeven een bestseller met een oplage, die 
inmiddels op weg is naar …driehonderdduizend stuks. 
 
Heeft Cruijff dan alleen begrip voor de man in het zwart? Hij lag toch 
geregeld overhoop met scheidsrechters? Denk aan het moment tijdens zijn 
tweede interland, in 1966 tegen Tsjechoslowakije, dat hij door Rudi 
Glöckner werd weggestuurd. Cruijff voelde zich op dat moment het 
slachtoffer van een generatiekloof, “omdat de scheidsrechter de baas was 
en aan zijn autoriteit niet werd getornd”, maar, zo lezen we ook in het 
boek, “daarmee werd wel voor het eerst de discussie in gang gezet over 
het recht van protesteren door een voetballer.” 
 
Zo waren er meer conflicten. Tijdens de finale van het WK 1974, de EK-
wedstrijd tegen …Tsjechoslowakije twee jaar later en menigmaal in de 
Spaanse competitie. Zo zou hij in 1977 tegen een Spaanse arbiter hija de 
puta (hoerenjong) hebben geroepen. Cruijff heeft dit altijd ontkend: “Ik 
praatte wel veel in het veld, maar dat was voornamelijk het coachen van 
mijn medespelers. Ik denk dat ik met mafkees z’n beetje het verst ben 
gegaan.” De Spaanse tuchtcommissie dacht er anders over en schorste 
hem voor drie duels. Cruijff: “Toen mijn schorsing erop zat, konden we  

COVS Eindhoven
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naar het kampioenschap fluiten. Dat incident is voor mij nog altijd het 
meest duidelijke bewijs hoe de politiek in die tijd de competitie 
beïnvloedde.” 
 
In het bijna driehonderd pagina’s dikke en in een oranje jasje gestoken 
boek heeft de idealist het nog een aantal keren over ‘de scheids’. Zijn 
ervaringen deelde hij onder anderen met zijn vader, die overleed toen 
‘Jopie’ twaalf was. “Sinds zijn dood heb ik altijd tegen hem gepraat als ik 
langs de begraafplaats liep, fietste of reed. Eerst over school, later meestal 
over voetbal. Dat de scheidsrechter een eikel was, over mijn doelpunten, 
dat soort dingen.”  
 
Johan Cruijff                                          
Mijn verhaal/de autobiografie 
Opgetekend door Jaap de Groot 
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam 
ISBN: 978-90-468-2115-2                     
Prijs: 19,99/24,99 euro 
 
Hans Janssen 
 
 

************************************* 
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. Tegenwoordig is het managen van de wedstrijd steeds 
belangrijker, hoewel dit niet nieuw is. Ervaar jij op dit gebied problemen, 
of wil je je graag verder ontwikkelen, hoe dan ook, dan kun je altijd 
aankloppen bij deze commissie. Ken jezelf en weet wat jouw valkuilen 
zijn (zelfreflectie). Schroom niet om bij ons aan te kloppen. Zie onze site. 

COVS Eindhoven
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Nuance 
 
Wie de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gevolgd, 
heeft gemerkt dat dit woord nooit een Engelse oorsprong kan hebben. Het 
lijkt erop dat normen en waarden in de ‘States’ steeds verder wegzakken. 
Ik ga hier geen beschrijving geven van de kandidaten. Oordeelt u zelf 
maar. De vuilspuiterij neemt steeds grotere vormen aan waardoor burgers 
menen dat dit normale omgangsvormen zijn. Het gevolg hiervan is dat 
men niet meer luistert naar de ander en zijn eigen standpunt als het enig 
juiste aanneemt. Heeft de ander een andere mening dan negeer je hem 
gewoon en probeer je met alle middelen je eigen zin door te drijven. Dat 
wordt dus nog wat volgend jaar. 
 
Deze verruwing neemt steeds grotere vormen aan en als een 
scheidsrechter dit aan de kaak wil  stellen, heeft men veel lof voor hem. 
Helaas wordt dit voorbeeld wordt maar één wedstrijd gesteld (bij Roda JC 
- Heerenveen werden drie rode kaarten gegeven). De volgende 
wedstrijden nemen de spelers de regie weer over en de conversatie (= 
voetbalwedstrijd) voert weer de boventoon. Het is toch irritant dat iedere 
beslissing meteen wordt aangevochten, op een weegschaal wordt gelegd 
of wordt vergeleken met eerder genomen beslissingen. En dit beperkt zich 
niet alleen tot het voetbal. In meerdere sporten zie je verkeerde 
assertiviteit toenemen en menen spelers, bij in hun ogen verkeerde 
beslissingen, scheidsrechters dit met diverse opmerkingen te moeten 
vertellen.  
 
Zelfs bij het volleybal. Zo kreeg ik het advies mijn bril te gaan poetsen. 
Een verbale ingreep van mijn kant moest duidelijk maken dat ík 
beslissingen neem (ook al kunnen ze verkeerd zijn door de waarneming 
die bij het volleybal verkeerd kan, zijn omdat je nooit alles kunt zien). Het 
is echter erg dat je met machtswoorden duidelijk moet maken dat er 
respect moet worden getoond voor het leiden van een wedstrijd. 
 
                                                                                   Zie verder pagina 15.  
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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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Ik heb echter niet het idee dat dit helpt want veelal zie je spelers meteen 
vertrekken na de wedstrijd. Ze zijn zich niet eens bewust van hun gedrag 
(‘de autist’) en de invloed van hun gedrag op de ander. Of ze weten wat ze 
doen, maar het deert ze gewoon niet (‘de egoïst’). Het woord nuance 
kennen ze niet eens. En menig  coach is veelal niet veel beter of heeft 
geen invloed op zijn spelers. Het stellen van grenzen aan dit gedrag moet 
ter hand worden genomen wil het geven van commentaar geen 
Amerikaanse vormen aannemen.  
 
 

 
 
 
Van de kant van de scheidsrechters zou dit kunnen door dezelfde 
arrogantie te tonen en de regels strikt toe te passen zoals bij Roda JC - 
Heerenveen. En dit net zolang volhouden tot de orde hersteld is. Echter, 
dit is een utopie want de scheidsrechters moeten rekening houden met de 
menselijke reacties van de spelers. Oké: dan stel ik voor dat de 
scheidsrechters ook commentaar gaan leveren op de spelers. Misschien 
dat spelers dan gaan zien dat nuance van beide kanten moet komen en niet 
alleen van de kant van de scheidsrechter. Hij is tenslotte ook een mens. 
 
De Lange 
 
COVS Eindhoven
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‘Voetbal is mijn passie; de kleinkinderen 
mijn grootste hobby’ 
 
 
Zie hem daar staan. Zijn notitiemap geklemd tussen arm en zij, pen in de 
aanslag, bril op de neus. En terwijl hij zijn pupil volgt, heeft hij ook nog 
het grootste woord. Ad Verhoeks ten voeten uit. Deze zondag staat hij als 
praktijkbegeleider aan de rand van het veld bij een club ergens in 
Eindhoven. 
  
Langs de lijnen van een kunstgrasmat, al was dat eigenlijk niet de 
bedoeling. De wedstrijd had deze middag gespeeld moeten worden en ook 
kunnen worden op het hoofdveld. Dat feest kon niet doorgaan, want het 
terrein was afgekeurd. Maar waarom? Ad (71) heeft het veld met eigen 
ogen geïnspecteerd en snapt er niks van. Ja, aan de overkant is het wat nat, 
maar hier is het laatste woord niet over gesproken. Dat mag duidelijk zijn. 
De geboren en getogen Eindhovenaar heeft dan ook recht van spreken: Ad 
is immers ook consul (van Unitas ’59). Al jarenlang. 
  
Wat is of was hij eigenlijk niet in amateurvoetballand? Praktijkbegeleider 
en consul dus, maar ook cursusleider bij de scheidsrechters (in spe) van 
zijn vereniging. Samen met Hans Moonen. Verder zit of zat hij in een 
aantal commissies in verenigingsverband, bij de KNVB en de COVS. 
Bovendien was Ad voor korte of lange tijd verzorger bij ESV, het 
American-Footballteam van Alleycast en, als de nood aan de man was, bij 
Unitas ‘59. Bij deze club, zíjn club, kennen en kenden velen in de wijde 
omtrek hem voorts als scheidsrechterscoördinator. Ten slotte, we zouden 
het bijna vergeten, maar niet heus: Ad is al jarenlang scheidsrechter. 
Hoezo, van alle markten thuis? 
  
Kortom, geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Ad weet wel beter. 
Enige jaren geleden werd bij hem een zogeheten progressieve spierziekte 
getroffen, die hem, zoals hij dat zelf zegt, ‘van kop tot teen’ treft.  
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Wereldwijd hebben slechts twaalfhonderd dezelfde ziekte, die officieel 
Inclusion Body Myositis (IBM) heet. Elke spier, en een menselijk lichaam 
heeft veel meer spieren dan je je kunt voorstellen, loopt het risico voor 
korte of lange tijd aangetast te worden. Met alle pijnlijke gevolgen van 
dien. “Het is zelfs een keer voorgekomen dat ik langs de Kennedylaan ben 
gevallen. Ook thuis is dat eens gebeurd”, vertelt Ad, zonder zielig over te 
willen komen. Maar lastig is het wel. Zo duurt het even voordat hij ’s 
morgens op gang komt.  
 
Wat erger is: “Het knuffelen van mijn kleinkinderen is er bijvoorbeeld niet 
meer bij. Ik kan ze gewoon niet meer optillen. En dat vreet aan me. Ik zeg 
altijd dat voetbal mijn passie is, maar mijn grootste hobby zijn mijn 
kleinkinderen”, vertelt Ad. Hij en zijn vrouw Marie-Louise hebben twee 
zoons. Dat zijn Yuri (41, genoemd naar de kosmonaut Juri Gagarin) en 
Andrej (43, wiens naam een verwijzing is naar graaf Andrej Bolkonksi in 
‘Oorlog en vrede’ van Lev Yolstoj) en vier kleinkinderen. De kids 
betekenen heel veel voor opa en oma. Fotografen en wandelen (onder 
meer de Vierdaagse van Nijmegen) deed hij eveneens graag, met de 
nadruk op ‘deed’. 
  
Vanwege zijn ziekte moest het stel een paar jaar geleden noodgedwongen 
hun huis aan de Passerstraat, mét tuin, verruilen voor een overigens ruim 
bemeten appartement. Met uitzicht op de Kennedylaan – dat dan weer 
wel. “Dat was vooral voor mijn vrouw aanvankelijk wennen, maar 
inmiddels hebben we het er samen prima naar onze zin”, aldus Ad, die 
vanuit een speciale fauteuil zijn verhaal doet. En als Ad op zijn praatstoel 
zit, dan is hij niet te stuiten. 
 
Ondanks zijn spierziekte probeert de gepensioneerd beveiliger van het 
Máxima Medisch Centrum zo actief mogelijk te zijn. “Je zult hier geen 
geraniums voor de raam zien staan”, zegt hij met een knipoog. Ad laat 
zich niet makkelijk uit het veld slaan en maakt van zijn hart geen 
moordkuil, al beseft hij dat dat wel eens tot wrijvingen leidt. Een jaar of 
dertig geleden kreeg hij zelf verbaal aan de stok met een scheidsrechter.       
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Dat was toen hij naar een voetbalwedstrijd van één van zijn zoons zat te 
kijken. Ad: “Yuri zei toen tegen me dat als ik het beter zou kunnen dat ik 
dan maar zelf moest gaan fluiten. Ik heb me meteen aangemeld bij de 
KNVB en zo ben ik als scheidsrechter begonnen.” 
  
Over ouders gesproken: voor hen is in Ads ogen een belangrijke rol 
weggelegd in de ontwikkeling van jonge voetballers én scheidsrechters in 
spe. Hij moet niets hebben (en terecht overigens) van die ‘ouwe lui’, die 
hun kroost naar de top willen schreeuwen. Die hopen dat hun kind net zo 
goed wordt als Björn Kuipers. Het is  niet voor niets dat Ad grote waarde 
hecht aan een gesprek met de ouders van jongeren die hij als arbiter wil  
 
 

 
 
Foto: Ad Verhoeks in actie, rechts van hem ‘chauffeur’ Joop Klokgieters. 
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opleiden. Hij wil weten uit welk nest de ref in dop komt. Maar vooral wil 
Ad van zo’n onderhoud gebruik maken om ouders op het hart te drukken  
dat ze op letterlijk en figuurlijk gepaste afstand hun zoon langs de lijn bij 
mogen staan. 
 
Ondanks zijn broze gezondheid is Ad zelf ook nog steeds veelvuldig te 
vinden op de voetbalvelden. Om ze in alle vroegte ‘als eerste in 
Eindhoven’ te keuren en om deelnemers aan scheidsrechterscursussen te 
begeleiden. Echter, niet meer als arbiter. “Nee, daar ben ik na al die jaren 
bij de jeugd, wat ik altijd het leukst heb gevonden, senioren, vrouwen en 
in bedrijfsvoetbalcompetities mee gestopt. Het was tijdens een C-
wedstrijd bij De Zwaluw dat ik er mee ben opgehouden. Ik kon wel 
janken.” Normaal gesproken was zo’n duel tot een goed einde brengen 
een fluitje van een cent voor Ad, maar zijn ziekte bleek een te grote 
spelbreker. Hij kon het niet meer bijbenen. Gelukkig is er in de zaal voor 
Ad (nog) geen reden om een punt te zetten achter zijn loopbaan als 
scheidsrechter. Hij leidt daar in de lagere groepen en op zondag vaak de 
jeugd. 
  
Het vervoer naar al die wedstrijden is wel wat lastiger geworden. Kon Ad 
zich heel lang redden met zijn onafscheidelijke ‘brommerke’ (het echtpaar 
Verhoeks heeft geen rijbewijs!); tegenwoordig maakt hij gebruik van een 
scootmobiel of laat hij zich rijden. Door één van zijn zoons, zijn neef Joop 
Klopgieters of Johan van Vijfeijken met wie hij in de zaal een koppel 
vormt. Ad had het graag anders gezien, maar is blij dat hij op deze wijze 
toch zijn passie kan blijven volgen en een steentje kan bijdragen aan de 
aanwas van scheidsrechterstalent. En er zijn kanjers onderweg! Wie weet 
komen wij ze ooit tegen op onze vaste trainingsavond, want Ad adviseert 
al zijn pupillen om lid te worden van de COVS. 
 
Wat hem na al die jaren drijft? “Zolang al die jongens met plezier fluiten, 
er met hart en ziel voor willen gaan en resultaat boeken, dan geniet ik 
ervan.”   
 
Tekst en foto: Hans Janssen 
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Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

COVS-leden 15 procent korting 
 

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Zoals de ouden floten… (2) 
 
In deel twee van deze serie het verhaal van Sergio Gonella. Deze 
Italiaanse scheidsrechter floot in 1978 de WK-finale tussen Argentinië en 
Nederland, wellicht één van de heftigste finales die ooit is gespeeld met – 
letterlijk – bloed aan de bal. 
 
Sergio Gonella werd geboren op 23 mei 1933 in Asti, Italië. Hij was in het 
dagelijkse leven bankdirecteur en scheidsrechter. Hij is met de Zwitser  
Gottfried  Dienst de enige man die zowel een EK- als een WK-finale 
leidde. Gonella debuteerde in 1965 in de Italiaanse Serie A. In 1972 
promoveerde hij naar de FIFA. In 1976 leidde hij de EK-finale en na de 
WK-finale in 1978 stopte hij direct met fluiten. In de Serie A had hij 195 
wedstrijden gefloten. 
 
Gonella is vooral bekend vanwege zijn optreden tijdens Nederland – 
Argentinië, de eerste WK-finale ooit die door een Italiaan werd gefloten. 
Of eigenlijk eiste hij al vóór de wedstrijd de aandacht op van dat zeer 
beladen duel toen hij op aandringen van de Argentijnse aanvoerder Daniel 
Passarella het meespelen van René van de Kerkhof verbood. Van de 
Kerkhof namelijk had zijn onderarm gebroken en hij wilde met een gipsen 
manchet toch meespelen. De Argentijnen wilden dit echter verhinderen, ze 
eisten van Gonella dus dat Van de Kerkhof niet zou mogen voetballen. 
 
De onverstoorbare trainer van het Nederlands elftal, Ernst Happel, zag de 
verbale schermutselingen op zijn gemak aan, maar niet voor lang. Na 
enkele minuten praten, duwen en trekken, loodste Happel zijn 
manschappen naar de kleedkamer en deelde fijntjes aan de verbijsterde 
FIFA autoriteiten mee dat er zonder Van de Kerkhof niet zou worden 
gevoetbald. Paniek alom! Er zaten immers zeventigduizend schreeuwende 
en bloedfanatieke Argentijnse supporters op de tribunes en de toch al 
intimiterende sfeer werd met de minuut grimmiger. 
 
Het was Gonella zelf die de oplossing bedacht. Ergens op de omringende  
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atletiekbaan zag hij een stuk rubber liggen waarmee hij naar de 
Nederlandse clubarts ging. Die knipte er een stuk van af zodat het gips om 
de arm van de PSV’er door een rubberen laag werd beschermd en de 
Argentijnen niet bang hoefden te zijn dat een misschien wild om zich heen 
slaande Van de Kerkhof tegenspelers zou kunnen blesseren. Met een 
vertraging van twintig minuten begon vervolgens één van de meest 
meeslepende WK-finales ooit. Met na negentig minuten een 1-1 eindstand 
en een verlenging waarin Argentinië uiteindelijk met 3-1 aan het langste 
eind zou trekken. Daarmee Oranje na 1974 voor de tweede 
achtereenvolgende keer tot verliezend finalist bombarderend. 
 
In de ogen van velen vertolkte scheidsrechter Gonella een dubieuze rol, 
niet alleen vóór maar ook tijdens deze finale. In een keihard duel, met 
kapotte knieën en bebloede shirts tot gevolg, weigerde de dramatisch 
slecht fluitende Gonella adequaat in te grijpen. “Het was een sterk en 
heftig duel, maar het was fair play,” vond Gonella. “Aan het eind ontving 
ik complimenten van de FIFA voor mijn optreden.” 
 
Toch kon Gonella vooraf in de ogen van vooral de PSV-spelers geen 
kwaad doen. Gonella was namelijk ook de arbiter van dienst in de 
historische UEFA-cupwedstrijd PSV – Barcelona, eerder dat jaar. PSV 
won die wedstrijd met 3-1, speelde uit met 1-1 gelijk en won in 1978 
uiteindelijk de UEFA-cup. Gonella was de Eindhovenaren bepaald goed 
gezind, liet veel aanslagen op de peperdure benen van Barcelona’s 
sterspeler Johan Cruijff onbestraft en werd welhaast door PSV de hemel in 
geprezen. 
 
Maar het kan verkeren. Amper een half jaar later werd Gonella verguisd 
en beschimpt. Hij zou Oranje onder druk van de toenmalige Argentijnse 
junta hebben benadeeld en eigenlijk was het Nederlands elftal bij voorbaat 
al kansloos in de finale tegen thuisland Argentinië. Gonella zelf echter is 
heel duidelijk: “Ik heb president Jorge Videla of andere prominente 
Argentijnse politici gedurende het toernooi nooit ontmoet, dus ik ben niet 
onder druk gezet of bang gemaakt dat ik Argentinië moest laten winnen.” 
Had Nederland deze finale ooit kunnen winnen? Want wat als Rob 
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Rensenbrink in de slotfase niet de paal had geraakt, maar inderdaad had 
gescoord? “Dan had de scheidsrechter net zolang laten doorspelen tot hij 
Argentinië een penalty had kunnen geven,” zei Happel destijds. “Nee, dat 
gevoel heb ik niet,” aldus Rensenbrink. “Als ik die bal niet op de paal 
maar in het doel had geschoten, dan had de scheids niets kunnen doen. Hij 
had niet kunnen fluiten voor buitenspel of de wedstrijd af kunnen fluiten, 
want er was nog een minuut te spelen.” Gonella beaamt dat: “Als 
Rensenbrink had gescoord, was Nederland, ondanks alle idiote 
beweringen, gewoon wereldkampioen geworden.” 
 
Anno 2016 woont Sergio Gonella samen met zijn vrouw Dani nog altijd in 
zijn geboorteplaats Asti. Daar ligt op zolder ook nog steeds de 
wedstrijdbal van de WK-finale, een ‘Adidas Tango’. Gonella heeft last 
van een krakkemikkige rug en zit met jicht aan beide benen. In zijn 
geheugen echter, vallen nog geen gaten. Hij herinnert zich nog heel goed 
zijn huwelijksreis naar Nederland en dat hij nog nooit zoiets had gezien 
als de Afsluitdijk. En hij weet ook nog maar al te goed die beladen WK-
finale in 1978 voor de geest te halen. Hij zegt: “Met de agressieve sfeer 
rondom de wedstrijd viel het wel mee. Het publiek schreeuwde, maar 
verder niks.” 
 
Jos Halmans 
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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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Ronde 3 spelregelwedstrijd 
 
1.Twee tegenstanders trappen tegelijk de bal, waarna deze 
terechtkomt bij een speler van de aanvallende partij, die strafbaar 
buitenspel staat. Deze benut zijn kans en schiet de bal in het doel. Wat 
beslist de scheidsrechter? 
 
A. Doelpunt toekennen. 
B. Scheidsrechtersbal. 
C. Hoekschop. 
D. Buitenspel en doelpunt afkeuren. 
 
2. Een speler wisselt buiten het speelveld van schoeisel. Wanneer en 
waar mag hij tijdens het spel het speelveld weer betreden? 
 
A. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf 
(elke plek op) een zijlijn. 
B. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen ter 
hoogte van de middenlijn. 
C. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf 
iedere willekeurige plaats. 
D. Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken. 
 
3. Terwijl de bal in het spel is, spuwt de doelverdediger, die zich 
binnen het eigen strafschopgebied bevindt, een tegenstander, die zich 
buiten het strafschopgebied, maar binnen het speelveld bevindt, in het 
gezicht. Welke maatregelen moet de scheidsrechter nemen? 
 
A. De doelverdediger wordt van het speelveld gezonden en het spel wordt 
hervat met een strafschop. 
B. Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger zich bevond, 
alsmede het wegzenden van de doelverdediger. 
C. Directe vrije schop op de plaats waar de doelverdediger zich bevond, 
alsmede een waarschuwing aan de doelverdediger. 
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D. De doelverdediger wordt van het speelveld gezonden en het spel wordt 
hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de tegenstander 
zich bevond, toen hij werd bespuwd. 
 
4. Ploeg A bouwt vanuit het eigen strafschopgebied een aanval op. 
Speler B van deze ploeg speelt de bal op een gegeven moment met een 
flinke trap richting de speelhelft van ploeg B. Op dat moment staat de 
midvoor van ploeg A wel tien meter achter de voorlaatste verdediger 
van ploeg B. De voorlaatste verdediger ziet de verre bal op zich 
afkomen en met een hoge sprong weet hij de bal achterover te koppen 
richting zijn eigen doelverdediger. De midvoor pikt de bal op en weet 
zo te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
A. De scheidsrechter keurt het doelpunt af wegens buitenspel en kent een 
indirecte vrije schop toe. 
B. De scheidsrechter keurt het doelpunt goed, omdat hier geen sprake is 
van strafbaar buitenspel. 
C. De scheidsrechter keurt het doelpunt af wegens buitenspel, kent een 
indirecte vrije schop toe en toont de midvoor een gele kaart wegens 
onsportief gedrag. 
D. De scheidsrechter fluit al af op het moment dat de bal in de richting 
van de buitenspel staande midvoor wordt gespeeld en hervat met een 
indirecte vrije schop. 
 
5. Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, 
die op de zijlijn loopt. Hierdoor blijft de bal in het speelveld. Een 
speler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de 
scheidsrechter nu beslissen? 
 
A. Inworp normaal uitvoeren. 
B. Scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is. 
C. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand. 
D. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een 
waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
 
De spelregelcommissie 
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Spring came with awakening, came with innocense and joy 
Spring came with fascination and desire to deploy 
Summer came with restlessness and curiousity 
Summer came with longing for the things we could not be 
 
Autumn came with knowledge, came with ego came with pride 
Autumn came with shamefulness for the things we could not hide 
Winter came with anger and a bitter taste of fate 
Winter came with fear for the things we could not escape 
 
Take me to the forest, take me to the trees 
Take me anywhere as long as you take me 
Take me to the ocean, take me to the sea 
Take me to the Breathe and BE 
Give me all the forests, give me all the trees 
Give me everything as long as it's for free 
Give me all the oceans, give me all the seas 
Give me all the breathing BE 
 

Wie klopt zal worden opengedaan 
 
Schaamte of de schaamte voorbij? Ik hou mijn hand op mijn zak. Gaat er 
al een lampje bij u branden, als er een wever vrijt? Ik laat de zon niet voor 
mij schijnen. Heeft u het licht al gezien?  Nee? Dan gaan we verder. Ik 
ben van de behoudende partij. U bent warm. Het raadsel ontsluiten: ik ben 
een duitendief. 
 
Ik zit op de penning als de duivel op een ziel. Ik hou me vast aan Maarten 
’t Hart, dat er nog nooit iemand van zuinigheid arm is geworden.  Wel 
rijk?  Ik heb nog wat huiswerk voor u gedaan. Citaten over zuinigheid en 
gierigheid opgezocht. Hij is in staat om op een (halve) cent dood te 
blijven. Hij blijft dood op een duit. Een arm mens komt veel te kort, een 
vrek alles. En een citaat van de nachtburgemeester van Rotterdam en 
fanatiek Spartaan JA Deelder: ’Hij is geopereerd aan geefklieren. Die  
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heeft van gierigheid geen ontlasting.’ 
 
Pee Es Vee, spreektaal is schrijftaal, de roodwitte vijand bezorgt me jeuk 
alsof ik lijd aan platjes.  Daar wil ik mijn hand wel voor op de zak houden. 
Ik verzoek om een pro-deoscheidsrechterskaartje voor de wedstrijd van 
mijn blauwwitte helden tegen de overbetaalde jonkies aan de Herdgang.  
Ik kreeg vriendelijk antwoord. Vrijkaartjes worden alleen door de directie 
verstrekt. Ik heb toch maar niet besloten om Marcel Brands om een 
arbitraal kaartje te verzoeken. Dat is het verschil met mijn kluppie: 
scheidsrechtersvriendelijkheid. Een telefoontje of meeltje naar Yvonne 
van Berkel en er ligt voor de scheids een vrijkaartje klaar bij haar 
Janneman.  
 
21 oktober 2016 brengt mijn doodsmobiel me naar de Herdgang. Wat heb 
ik een hekel aan die scheidsrechtersonvriendelijke club. Hierover heb ik 
geschreven in nummer 7 2015 van dit blad. Dit is terug te vinden in het 
arbitraal archief op de website van de COVS- groep Eindhoven onder het 
kopje documenten. Het is een dun archief, want het gaat niet verder terug 
in de tijd dan nummer 1 2015. (Anton Bogers laat desgevraagd weten dat 
de site toen online is gegaan, red.)   
 
Lichtpuntje is de verwachting  Arbitraal dokter Hans Haine te zien. Net 
als vorig jaar was Hans de poortwachter. Dat doet me denken, dat ik hem 
ooit gepoord heb tijdens een training van onze groep aan de Aalsterweg.  
Ik doe mijn beurs open en kijk in een gapend gat. Even paniek. Geen cent 
te makke. Hoe kom ik langs de poortwachter?  U begrijpt lezer, ik was 
erop uit om, pro deo, mijn blauwwitte helden naar de overwinning te 
schreeuwen. Pro deo voor de EO, kom, dicht en zing een lied. Pro deo 
voor de EO, vergeet uw broeder niet, zingt Hans Sanders (van de 
Eindhovense band Bots), die vlakbij mijn vader onder de grond ligt.  
 
Zou Hans in Arbitraal nummer 6 van 2016 gelezen hebben, dat ik hem 
onuitgesproken in verleiding wilde brengen?  Ik laat Hans mijn lege beurs 
zien. Ik zie Hans als Petrus denken:  ‘Jur zal zijn aflaat moeten betalen om 
bij mij naar binnen te mogen. Laat hij zijn lege beurs zien met het 
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paniekmasker op zijn gezicht. Wat een amateurtoneelspeler. Daar trap ik 
niet in.’  ‘Hans mag ik vijf euro van je lenen?’ Hans, de onkreukbare , 
twijfelt even. Wat zijn overwegingen zijn, laat zich raden. Daar mag u 
verder mee aan de haal gaan. Tenslotte moet een stukjesschrijver niet alles 
voor de lezer invullen. 
 
Het gaat erom, zoals Harry Mulisch schrijft, het raadsel te vergroten.  
Scheidsrechters in nood helpen elkaar immers. Dat is wat anders dan de 
gedachtegang, dat scheidsrechters elkaar het licht in de ogen niet gunnen. 
Als TiTa Tovenaar tovert Hans het papiergeld tevoorschijn. Hans scheurt 
met verve het gekochte kaartje langs de gekartelde hoekrand af. De zon is 
niet voor niets onder gegaan.  Onoverdekte zitplaats en alsof de duvel 
ermee speelt laat hij Pluvius ook nog eens zijn gang gaan. Een ongewenst 
natte broek is het gevolg. Bovendien kregen mijn helden een jas. En dat 
liet Hans mij fijntjes, vergezeld van zijn rekeningnummer, per email 
weten. Ik heb hem geantwoord, dat die jas niet lekker zat. Geld lenen is 
bewenen. De zonde zoekt de straf. Ik heb als aflaat 20 procent boete 
betaald, alsof Maarten Luther zijn 95 stellingen nog niet op de deur van de 
slotkapel van Wittenberg heeft geslagen. Bankier Haine gaf geen krimp. 
  
Zondagmiddag 30 oktober speelden mijn blauwwitte helden tegen SC 
Cambuur.  Tweestrijd speelde zich af in mijn boezem. ‘Genadig God, die 
in mijn boezem leest! Aanschouw mijn nood.’ (Uit: ’Gebed’ van Willem 
Bilderdyk). Nee, er is  geen sprake van een neêrgezonken geest. Niemand 
kan twee heeren dienen. Dat betekent men kan niet zowel God als de 
mammon (god van het geld) dienen. Mijn keuze om te kiezen voor mijn 
helden of mijn liefde voor de fluit. Het leven draait om de duit en om de 
fluit. Daar niet voor gekozen. Tenslotte houdt mijn liefde voor Eindhoven 
meer dan een halve eeuw stand en het fluitspel bekoort me pas ruim 
veertig jaar.  De zonde zoekt de straf, vanwege mijn plichtsverzuim aan 
onze Bond. Ik laat weten, dat ik op zondagochtend beschikbaar ben. Geen 
aanstelling in de lagere regionen gehad om met mijn fluitspel in een 
wedstrijd te excelleren. Kennelijk is het geldverslindende masterplan  
 
                                                                    Lees verder op pagina 30. 
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arbitrage een groot succes geweest, dat iedere wedstrijd in de lagere 
regionen  in de herfstvakantie van een scheidsrechter is voorzien.  
 
De Friezen stuurden we met een nederlaag terug naar Ljouwert. En dat 
was mede te danken aan de voortreffelijke leiding van Martin Perez, de 
lichtvoetige hinde uit Helmond.  Martin had goed oog had op de situatie, 
die leidde tot een strafschop voor mijn blauwwitten. Vedette Dario van 
den Buijs schoot hem strak in het kruis. 
 
Jur Wijsman 
 
Tekst bovenaan deze bijdrage is van Daniel 
Gildenlöw. Het eerste, derde, vierde en zevende 
couplet van de song Imago (Homines Partus) van het 
album BE van Pain Of Salvation uit 2004.  
 
 
 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
LPG – APPARATUUR 
Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR         
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2016 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 2 
december, 20.00 uur. 
 
Bowlingavond (opgeven kan nog): 18 november, 20.00. 
 
Stadswandeling met gids door Eindhoven: 24 november, 14.00. 
 
Kerstbingo: 16 december, 20.00 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/). 
 
Zo hoef je geen enkel nieuwsfeitje te missen van het wel en wee van de 
COVS Eindhoven. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
Bankrekening       NL36 INGB 0001 1373 76 
   t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel      nummer V 236533 te Eindhoven 
   
 
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter           Johan Suurd   06 - 222 27 883   
Secretaris      Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

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

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

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

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

 

Afslag 33 Waalre

Tilburg-DenBosch-Antwerpen
Venlo-
Weert-

Maastricht

Hotel Eindhoven
(Van Der Valk)

N2/A2/A67

N

FloralaanAntoon Coolenlaan

Politiebureau

Watertoren

Indoor
Sportcentrum

Eindhoven

COVS
Veld

FC Eindhoven

Fontys 
Sporthogeschool

De Stip

Aalsterweg

Th. Koomenlaan

Willem
Elsschotlaan

Br.Venemanlaan

COVS Eindhoven 
Bram 

Venemanln 5
(De Genneper 

Parken)

Nationaal 
Zwemcentum De 

Tongelreep

Centrum

Ondergrondse 
Parkeergarage

Fontys

Toon Schröderlaan

Hier
parkeren!

=



Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

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

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

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

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

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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