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Beste leden, 
 
Welkom in 2023, welkom bij de tweede seizoenshelft en welkom aan 
de nieuwe leden, welkom bij COVS Den Bosch e.o. 
COVS Den Bosch, een prachtige groeiende vereniging op diverse 
vlakken. Naast steeds meer scheidsrechters krijgen we ook steeds 
meer begeleiders en coördinatoren erbij. Diverse leden hebben de 
afgelopen tijd een cursus gevolgd zodat ze naast het fluiten ook aan 
de zijlijn kunnen functioneren om de boel te regelen of beginnende 
scheidsrechters te begeleiden. Zelf zijn we ook allemaal begonnen en 
waren we blij dat iemand ons kwam begeleiden. Handvaten meegeven 
zodat ze de volgende keer die toe kunnen passen. Leuk om deze trend 
binnen de vereniging te zien. Persoonlijk vind ik het leuk om regelmatig bij collega KNVB-
scheidsrechters te gaan kijken. Op de training zie je elkaar vaak, maar hoe fluit diegene nou 
eigenlijk. 
Heb je een keer een vrije middag en fluit er een leuke collega in de buurt, ga eens kijken. 

Maandag 6 maart is onze Algemene Leden Vergadering. Graag zien wij de leden in grote 
getalen op komen draven. Dit is het moment om je stem te laten horen. Het bestuur zal haar 
beleidsplan presenteren en zes van de zeven bestuursleden zijn herkiesbaar. Noteer het in je 
agenda en tot 6 maart. Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de 
Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin) 

Tot slot nog snel een aankondiging voor donderdag 9 februari. Ik zal wederom een 
spelregelavond presenteren. We starten kort met dingen die me opvielen uit de eerste 
seizoenshelft en na de pauze gaan we een hele reeks beeldvragen bespreken. Een deel op 
papier en een deel zelf met gele en rode kaarten. Neem je kaarten mee en tot 9 februari 20:00. 

Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen 
(ingang tegenover oude ingang van Intratuin) 

Succes op of langs de velden en tot snel! 
Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

 
Agenda 2023 

Maandag 6 maart 2023: Algemene Leden Vergadering, 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). 

Maandag 3 april 2023: Clubavond met spelregels 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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Zaterdag 6 mei 2023: Kaartavond, inschrijven vanaf 19.30 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). 

Zondag 9 juli 2023: Seizoenafsluiting. Met Jeu de Boules toernooi om de Gerard Mulders 
trofee. Locatie volgt. 

Zaterdag 26 augustus 2023: Seizoenopening, training en spelregels. Locatie volgt. 
Aanvang 10.15 uur 

Maandag 2 oktober: Week van de Scheidsrechter, clubavond. 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). 

Donderdag 30 november 2023: 
Clubavond, COVS groep 97 jaar. 
Ontvangst vanaf 19.30uur 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). 

Zaterdag december 2023: Kaartavond, 
om de Martien van Buul trofee. 
Inschrijven vanaf 19.30 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). 

Nieuwe leden/begunstigers. 

Henk Vissers, uit Uden. 
Jos Poorts, uit Vinkel. 
 
We heten Henk en Jos van harte welkom in onze COVS groep. 

Tot ziens op onze activiteiten, zie hiervoor onze agenda. 
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Spelregelavond 9 februari a.s. 

Spelregelavond, met beeldvragen met bekende situaties uit het FIFA bestand. 
Deze leerzame avond kan niet en mag u niet missen. 
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang spelregelavond 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). 

Op deze avond zijn ook de clubscheidsrechters welkom van 
verenigingen die een jaarabonnement hebben afgesloten met onze 
COVS. 

KNVB scheidsrechter graag zelf uw gele en rode kaarten 
meebrengen.  

Voor de nieuwe leden, consumpties dienen contant te worden 

afgerekend. U kunt niet pinnen. 
Op deze avond kunt u zich ook bij de coach van het spelregelteam Bayram Cakir aanmelden 
om samen met het spelregelteam te werken aan uw spelregelkennis. 

Bestuur hoopt op een grote opkomst. 

 

Suzan van Buul glorieuze winnaar Martien van Buul trofee. 

Zaterdag 17 december 2022 konden eindelijk weer alle rikkers binnen de COVS groep ’s-
Hertogenbosch een gooi doen naar deze fel begeerde trofee. 
Na een mooie avond waarin we door het personeel van het Gilde weer uitstekend verzorgd 
werden, kon de eindstand worden opgemaakt. 
Buiten de drie tafels met rikkers, waren er ook twee tafels met jokeraars en een tafel rummikub. 
Aan het einde van de avond kon Toon Hubers de eindstand bekend maken. 
Suzan van Buul was aan het einde van de avond met 146 pluspunten de glorieuze winnaar van 
de Martien van Buul trofee.  
Suzan was dan ook super vereerd met 
deze trofee, die herinnert aan haar 
overleden man Martien die een groot 
liefhebbers was van het kaartspel 
rikken. 
Foto, André de vaan reikt trofee uit aan 
Suzan van Buul. 

Hans de Laat, lid 
ontspanningscommissie,  
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Zaalvoetbalteam actief op 7 januari 2023. 

Zaalvoetbalteam actief tijdens het 
zaalvoetbaltoernooi op 7 januari 
2023 met COVS teams Zuid 1 / 2 te 
Bladel. 
Onder het moto meedoen is 
belangrijker dan winnen. 
Was het mooi dat we een relatief 
jong team konden formeren, ondanks 
dat we kort voor het toernooi nog wat 
onverwachte afmeldingen kregen. 
 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023 

Op 7 januari konden we na twee jaar weer onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie organiseren. 
Onder het genot van een drankje en een hapje 
kon iedereen elkaar weer het beste toewensen. 
Tijdens de receptie werden er foto’s gedeeld van 
vroeger tijden, die dan ook uitgebreid de 
aandacht kregen. 
Vanuit de oudere leden werd al een suggestie 
gedaan om een fotocollectie te presenteren bij het 
100 jarig bestaan. 
Mooi idee wat zeker in de commissie onderwerp 
van gesprek zal gaan worden. 
Onze voorzitter Timo die jarig is op 9 januari en 
dit vierde op 7 januari was om die reden dan ook 
niet aanwezig. 
Wat wel wat reacties opleverde, zoals Timo had 
ook hier zijn verjaardag kunnen vieren. 
Hadden we zeker voor hem lang zal hij leven 
gezongen. 
Tijdens de bijeenkomst was er ook een loterij om 
de kosten wat te kunnen compenseren. 
Een prachtige levensmiddelenmand was er te 
winnen.   
Mw. Fien van der Zee, was de gelukkige die deze mooie mand met inhoud mee naar Vlijmen 
mocht nemen. 

Hans de Laat 



 
 
 
 
 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF NUMMER 2 
MAART 2023 

Spelregelvragen. 
Vraag 1. 

Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft 

gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een 

buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, 

dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de 

scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken? 

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een 
waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende 
speler. 

B.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een 
waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler. 

C.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een 
waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler. 

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een 
waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 

 

Vraag 2. 

De doelverdediger gooit de bal van binnen het eigen strafschopgebied opzettelijk en met 

kracht tegen een tegenstander aan, die binnen het speelveld, maar buiten het strafschopgebied 

staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Hoe wordt het spel hervat? 

A. Met een indirecte vrije schop. 

B. Met een scheidsrechtersbal. 

C. Met een directe vrije schop. 

D. Met een strafschop. 

 

Vraag 3:  

De doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog één vinger op de bal. Mag de bal nu 

worden gespeeld? 

A. Alleen door een tegenstander. 

B. Alleen door een medespeler. 

C. De bal mag niet meer worden gespeeld. 

B. De bal mag door iedereen worden gespeeld. 

 

Vraag 4. 

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 de zijlijn 
of doellijn. 

B. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen ter hoogte van de 
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middenlijn. 

B. Nadat hij toestemming heeft gekregen van de 
assistent-scheidsrechter vanaf iedere 

willekeurige plaats. 

D. Nooit, omdat het spel moet zijn onderbroken. 

 

Vraag 5 

Bij het nemen van een vrije schop binnen het eigen 
strafschopgebied, bevinden zich nog 
een of meer tegenstanders in het strafschopgebied. De nemer besluit de bal snel te nemen 
terwijl de tegenstanders geen tijd genoeg hebben om dit gebied te verlaten. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
A. Hij onderbreekt het spel en hervat met een scheidsrechtersbal. 
B. Hij onderbreekt het spel en laat opnieuw hervatten met een vrije schop door de 

verdedigende partij. 
C. Hij laat alleen doorspelen indien de bal het strafschopgebied verlaten heeft. 
D. Hij laat altijd doorspelen. 
 

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

 

Vanuit het bestuur. 

Het bestuur is volop bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering op 6 maart a.s. 

Olle steenbergen is toegevoegd aan de ontspanningscommissie, om de inbreng van de jeugd te 
vergroten. Blijft staan dat leden altijd met ideeën kunnen en mogen komen . 

Het bestuur leden oproept om te kijken of zij ons aan meer sponsors voor onze vereniging 
kunnen helpen b.v. voor de nieuwsbrief of op onze website. 
Inlichtingen graag mail of bel André de Vaan 06-16086889 of mail Andredevaan@kpnplanet.nl  
of via mailadres secretaris@covsdenbosch.nl of bij een van de bestuursleden. 

Leden die zich graag meer willen verdiepen in spelregels zich kunnen melden bij de coach van 
het spelregelteam Bayram Cakir 

Onze leden iedere dinsdag om 20.00 uur trainen onder deskundige leiding bij BLC in Den-
Bosch. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter en worden dan opgenomen in de 
trainings app, In de app worden ook regelmatig door clubs oefenwedstrijden aangeboden om te 
leiden door onze leden. Heb je interesse meld je bij Timo. 

Het bestuur heeft een talentvolle jeugdige scheidsrechter uit het betaald voetbal vastgelegd 
voor in de week van de scheidsrechter bij ons een presentatie te geven.  
Je mag aan de hand van de puntjes raden wie het is. Zijn naam is ….. ……... 

Wij als bestuur onze clubavond van maandag 3 april onze spelregelkenners met elkaar willen 
laten strijden om een nieuwe spelregelbokaal. Mogelijk meer op de alv hierover. 

mailto:spelregelcommissie@covsDenBosch.nl
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Wij gaan onderzoeken of er belangstelling is om tijdens de kaartavond voor onze jeugdige 
leden een dartavond op te zetten. Laat weten als je hier aan mee wil doen . 

 

 

Antwoorden spelregelvragen.  

Vraag 1=C, Vraag 2=C, Vraag 3=B, Vraag 4=A, Vraag 5=D 

 
Kopie inzending. Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 15 

april 2023 insturen: redactie@covsdenbosch.nl 

 
 

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  
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