
 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH  
2022 NUMMER 6 

 

Beste leden, 
Het amateurseizoen is een handvol speelrondes onderweg en de eerste 
KO-ronde voor de KNVB-beker hebben we achter de rug.  
Bij de profs mag onze lokale FC in januari landskampioen Ajax ontvangen 
in de Vliert. Als de Vliert nu niet meer uitverkocht zal zijn, dan weet ik het 
ook niet meer. Recentelijk waren wij tweemaal te gast in de Vliert, 
eenmaal voor een schitterende avond met Richard Martens in het kader 
van de week van de scheidsrechter. Op uitnodiging van FC Den Bosch 
mochten wij 1.5 week later terugkomen voor de KKD-wedstrijd tegen 
Jong AZ die winnend werd afgesloten.  

Terug naar de regionale amateurvelden. Inmiddels heeft bijna iedereen wel een 
rapporteur/begeleider/coach op bezoek gehad. Sommige hebben zelfs een tweede bezoek al 
gepland staan. Eén tip van de voorzitter: krijg je dezelfde rapporteur o.i.d. als voorgaande 
seizoenen. Pak dat rapport er nog eens bij en kijk waar diegene jou vooral op beoordeeld heeft 
en wat je kluspunten waren.  

Her en der hoor ik van collega-scheidsrechters dat ze ongeduldig in de onderste groepen zitten. 
Bewaar je geduld, blijf gemotiveerd en ontwikkel jezelf. Jouw tijd komt vanzelf. Als je zorgt dat 
je fit bent, wekelijks fluit en progressie toont dan ga ook jij je stappen zetten. Fit worden kun je 
op onze wekelijkse trainingen. De KNVB is bereid om tijd en moeite in enthousiaste en 
gemotiveerde arbiters te steken. Ik kan uit eigen ervaring spreken, binnen 1-2 seizoenen kun je 
de stap maken van een wedstrijd in de 4e klasse naar een Cambuur O21.Kijk thuis eens goed 
in de spiegel en stel doelen voor jezelf. Wijzen naar de KNVB levert je niks op en steek die 
moeite in iets anders.  

Tot slot nog complimenten aan de leden die recentelijk hun debuut hebben gemaakt in 
wedstrijden boven het pakket. De SO2-cursisten wil ik succes wensen. Zie de cursus ook als 
een moment om jezelf in de picture te zetten. Haal die FIFA-test en laat je coach zien wat je in 
huis hebt. 

Succes allen op of langs de velden. Kom eens trainen en noteer allen 30 november in je 
agenda. 
 
Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

Agenda 2022 

Woensdag 30 november 2022: Clubavond, COVS-groep 96 jaar. 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Zie verder in deze 
nieuwsbrief, pagina 6. Locatie het clubgebouw van Gilde St. 
Catharina – St. Joris aan de Harenweg / Empelseweg 7 te Rosmalen 
(ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 

Zaterdag 17 december 2022: Kaartavond, om de Martien van Buul 
trofee. Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur, locatie het 

clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Harenweg / Empelseweg 7 te Rosmalen 
(ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 
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Clubavond donderdag 6 oktober met gastpreker Richard Martens. 

In een goed gevulde zaal bij FC Den-
Bosch waren we te gast om samen met 
Richard Martens de week van de 
scheidsrechter extra kleur te geven.   
En zo ook de mooie kanten van deze 
mooie hobby wat extra aandacht te 
geven. 
Richard Martens, vindt het belangrijk dat 
de vele vrijwilligers die wekelijks voor 
een club klaar staan even in de 
belangstelling staan en dat ze op deze 
wijze ook gemotiveerd blijven. Ooit 
droomde Richard van een gouden 
olympische medaille. Het mooiste vindt 
hij om als topsporter te kunnen leven. 

Richard vertelt verder over zijn 
carrière als scheidrechter, De vele 
contacten op alle niveaus waarbij hij 
ook enkele anekdotes vertelt. 
Richard is niet alleen actief als 
scheidsrechter binnen de lijnen 
maar ook als 4e official en als 
AVAR.    Uitgebreid vertelt hij over het 
werken als team tijdens een 
wedstrijd. 
Hij laat enkele beelden zien over 
deze samenwerking en het 
onderlinge vertrouwen binnen zo’n 
team.  

Ook werden er beelden gedeeld over spelsituaties. 
Wat altijd weer interessante discussies oplevert, en dan is een avond al snel tekort. 
Bestuur kan terug kijken op een zeer geslaagde avond, waar iedereen na afloop nog kon 
nagenieten van een hapje en een drankje.. 
Dank aan Richard Martens voor de mooie en actieve avond. 

Hans de Laat 
 

Nieuwe leden/begunstigers. 

Stefan van Westing uit Rosmalen, l  
We heten Stefan weer van harte welkom. 
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De Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is nog steeds gaande. Je kunt nog steeds je loten kopen 
via de onderstaande link:  
https://lot.clubactie.nl/lot/covs-den-bosch-eo/11626130  
Daarnaast willen we de verkoop op 30 november bij onze verjaardag een 
boost geven met een leuke actie! Steun onze vereniging middels de aankoop van een lot. 

Spelregelvragen. 

Vraag 1.  
Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal 
aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop, via de doelverdediger, 
in het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?  

A. Hoekschop overnemen, omdat de bal tweemaal door dezelfde speler werd gespeeld.  

B. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld.  

C. Het doelpunt wordt goedgekeurd.  

D. Directe vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer werd gespeeld. 

 

Vraag 2. 

Kan een scheidsrechter op zijn beslissing terugkomen?  

A. Dat mag hij altijd doen.  

B. Dat mag hij alleen doen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar zijn 
oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel nog niet 
heeft hervat.  

C. Dat mag hij alleen doen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, op advies van 
een andere wedstrijdofficial, tenzij hij het spel heeft hervat, of het eind van de 1e of 2e helft 
heeft aangegeven en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd voortijdig heeft beëindigd.  

D. Dat mag hij nooit doen. 
 
Vraag 3:  

Wanneer is de tijd verstreken?  

A. Als het eindsignaal klinkt.  

B. Als de tijd op het horloge van de 
scheidsrechter verstreken is.  

C. Als de tijd op het horloge van de 
scheidsrechter verstreken is, maar hij 
moet wel de uitwerking van een binnen 
de speeltijd toegekende strafschop 
afwachten.  

D. Als de tijd op het horloge van de 
scheidsrechter verstreken is, maar hij 
moet wel de uitwerking van een 
hoekschop, vrije schop of aanval op het doel van de tegenpartij afwachten. 
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Vraag 4. 
Bij een inworp gaat een tegenstander voor de inwerpende speler staan, om het inwerpen te 
belemmeren. Hoe reageert de scheidsrechter?  

A. Hij laat dit toe als de tegenstander stil staat en niet schreeuwt.  

B. Hij laat dit toe als de tegenstander stil staat, niet schreeuwt en binnen het speelveld blijft.  

C. Hij laat dit niet toe en geeft de tegenstander de opdracht om op de vereiste afstand (2 
meter) te gaan staan.  

D. Hij laat dit altijd toe. 
 

Vraag 5 

Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mogen tegenstanders dichter dan 9,15 meter 
bij de bal staan?  

A. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen.  

B. De strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd.  

C. De vrije schop voor de verdedigende partij vanuit 
het eigen strafschopgebied.  

D. De indirecte vrije schop voor de aanvallende 
partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij.  

 

Antwoorden, zie elders in deze nieuwsbrief.  
Heeft u vragen over deze spelregelvragen mail dan 
naar: spelregelcommissie@covsDenBosch.nl  

Coach spelregelteam, Bayram Cakir 

 

 

mailto:spelregelcommissie@covsDenBosch.nl
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Vanuit het bestuur. 

Diverse leden van onze COVS groep waaronder ons oudste lid (92) Jo Brus hebben gebruik 
gemaakt van de uitnodiging van FC Den Bosch op onze clubavond in de week van de 
scheidsrechter om GRATIS een wedstrijd van FC Den-Bosch bij te wonen.  
Het leverde gelijk winst op voor FC Den-Bosch, moeten ze misschien meer doen??? 

Het districts zaalvoetbaltoernooi in Januari 2023  waarvoor wij ons ingeschreven hadden is 
wegens te weinig belangstelling helaas afgelast . 

Het bestuur zou graag zien dat wij bij alle verenigingen uit onze regio een contactpersoon c.q. 
een aanspreekpunt hebben welke tevens lid is van onze COVS groep. Dus heb je goede 
contacten met een of je eigen vereniging. Geef dit aan bij het bestuur en zeg dat je als 
contactpersoon wilt fungeren. Waarmee we uiteindelijk een win-win situatie kunnen creëren . 

Op maandag 31 oktober is er weer een verenigingsscheidsrechters cursus onder auspiciën van 
onze COVS groep gestart, deze keer bij BLC in Den-Bosch.  
Waarvoor wij BLC willen bedanken voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en hun 
gastvrijheid . 

Er op 17 November weer een clustervergadering is bij COVS Eindhoven. Waar wij als bestuur 
ook uitgenodigd zijn en ook aanwezig zullen zijn om de onderlinge samenwerking te versterken 
en ideeën uit te wisselen zodat je van elkaar kunt leren  . 

Wist u dat wij op donderdag 6 oktober in de week van de scheidsrechter een zeer geslaagde 
avond hebben gehad in stadion De Vliert met Richard Martens in een amusante rol als betaald 
voetbal scheidsrechter en wij deze avond mede konden organiseren door een Donatie van 
COVS Nederland . 

Ontspanningscommissie en bestuur zijn benieuwd of er belangstelling is om de WK-finale op 
zondag 18 december gezamenlijk te kijken. Mocht er voldoende belangstelling zijn gaan we 
onderzoeken waar we dit kunnen doen, je partner is ook welkom. 
Laat weten als je mee wil doen, stuur een mail naar: secretaris@covsdenbosch.nl   en geef 
door alleen of 2 man . 

Omdat wij niet kunnen weten welke wedstrijden clubscheidsrechters fluiten en zij die toch graag 
in het overzicht van onze COVS groep op facebook willen staan kunnen contact opnemen met 
onze voorzitter. Samen gaan we een oplossing zoeken hoe wij iedere week weten welke 
wedstrijd hij of zij fluit. Zodat wij niet iedere keer het verwijt krijgen, je bent ons weer vergeten, 
wij kunnen dat niet weten.  

Wil je meedoen stuur een mail naar: voorzitter@covsdenbosch.nl  

 

 

mailto:secretaris@covsdenbosch.nl
mailto:voorzitter@covsdenbosch.nl
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Clubavond 30 november a.s. met pub quiz. 

Op 30 november is COVS Den Bosch jarig. 96 Jaar zal deze mooie groeiende vereniging 
worden. Dit willen wij graag met jullie vieren. met een pubquiz voor jong en oud. Ook partners 
zijn welkom. Op onderstaande foto staat de eerste voorzitter van COVS Kring 's-Hertogenbosch 
Om mee te kunnen doen met de pubquiz mag je zelf een team van maximaal 4 personen 
maken. Op 1 telefoon vul je met je team alle antwoorden van de vragen in. Diverse categorieën 
zoals Beeld & Geluid, onze eigen regio en de meeste gekke weetjes en feitjes die jij misschien 
wel weet waardoor jouw team de titel in de wacht sleept.  

Verzin een originele teamnaam en schrijf je in.  
Eventueel is het mogelijk om ter plekke nog teams te vormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma:   

19:30 inloop met koffie en taart 

20:00 aanvang pubquiz 

21:00 Pauze en eerste tussenstand 

21:15 Tweede helft pubquiz 

22:15 Prijsuitreiking + afsluiting 

 

Koffie/thee, taart, hapje en drankje wordt verzorgd door ons. 
Locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Harenweg / Empelseweg 7 
te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 
Aanmelden bij de secretaris als individu of geheel team via secretaris@covsdenbosch.nl. 

Bestuur COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 

mailto:secretaris@covsdenbosch.nl
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COVS kleding. 

Er zijn nog twee trainingspakken te koop in de COVS uitvoering. 
1x maat L 
1x maat XXL 

Voor de snelle beslissers 30,- Euro 

andredevaan@kpnplanet.nl of bel 06-16086889 
 

 

Kopie inzending. Bijdragen/inzendingen voor 

de nieuwsbrief kunt u voor 30 november 2022 
insturen: redactie@covsdenbosch.nl 

Dit i.v.m. de jaarkalender 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste COVS-scheidsrechters, 

Op dinsdag 27 en woensdag 28 december organiseert S-PORT het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi. Vanuit de COVS Den-Bosch e.o. zoeken we enthousiaste en fanatieke 
scheidsrechters die op één of beide dagen willen fluiten. 
Het gaat om kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool in en rondom de gemeente 
's-Hertogenbosch. 
Merendeels van de COVS-leden hebben jarenlang op dit toernooit gefloten en kunnen beamen 
dat de verzorging altijd op en top is geregeld. Voor beide dagen is er een vergoeding geregeld. 

Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te zijn, meld je dan aan bij Lorenzo Cairo (06-11111465). 
Verdere info volgt zodra de aanmeldingen zijn verwerkt. 

Sportieve groet, 
Lorenzo Cairo, 06-11111465 

 

mailto:andredevaan@kpnplanet.nl
mailto:redactie@covsdenbosch.nl
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Antwoorden spelregelvragen.  

Vraag 1. B Vraag 2. C Vraag 3. C Vraag 4. C Vraag 5. D 

 

 

Mailadressen bestuursleden/ vertrouwenspersoon. 

voorzitter@covsdenbosch.nl  

secretaris@covsdenbosch.nl 

penningmeester@covsdenbosch.nl 

vertrouwenspersoon@covsdenbosch.nl 

spelregelcommissie@covsdenbosch.nl 

Kijk ook eens op onze website www.covsdenBosch.nl 
Voor de mensen met facebook zijn we ook te volgen op de pagina:  
https://nl-nl.facebook.com/covs.denboscheo.5  

mailto:voorzitter@covsdenbosch.nl
mailto:secretaris@covsdenbosch.nl
mailto:penningmeester@covsdenbosch.nl
mailto:vertrouwenspersoon@covsdenbosch.nl
http://www.covsdenbosch.nl/
https://nl-nl.facebook.com/covs.denboscheo.5

