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Wat is de COVS? 
De COVS ’s-Hertogenbosch e.o. is  naast belangen behartiger van de scheidsrechter opleiders, begeleiders, trainers, 
een luisterend oor en organiseert ontspanningsbijeenkomst. De COVS is een thuishaven voor elke scheidsrechter, 
vereniging of KNVB die wij faciliteren met het uitoefenen van zijn of haar hobby.  
 
Trainingen en spelregels 
De basis voor elke scheidsrechter is spelregelkennis en een goede lichamelijke en geestelijke conditie. De COVS ’s-
Hertogenbosch e.o. organiseert elke dinsdagavond een training gericht op scheidsrechters door gediplomeerde 
trainers. Eens in de 2 à 3 weken worden er ook spelregels geoefend om die uit te breiden en op peil te houden. Ook is 
er een spelregelteam die regelmatig samenkomt en dieper in de spelregels duikt en aan spelregelwedstrijden meedoet. 
Voor de recreatieve spelregelbeoefenaar is er de gelegenheid mee te doen aan de eigen COVS-wedstrijden. 
 
(Sociaal) vangnet 
De COVS ’s-Hertogenbosch e.o. is er ook als het niet zo lekker gaat. Zit het even niet mee tijdens je wedstrijden dan is 
praten alleen al heel fijn. Na de training is hier alle ruimte voor in de kantine. Daarnaast hebben we ook begeleiders die 
bij je wedstrijd kunnen komen kijken en tips kunnen geven.  

WAARDEBON VOOR EEN GRATIS 

PROEFTRAINING. 

DINSDAGAVOND, OJC ROSMALEN  AANVANG 

19:45 

(vraag naar een bestuurslid of trainer) 

WAARDEBON VOOR EEN GRATIS DRANKJE NA DE 

TRAINING. 

  

 (vraag naar een bestuurslid of trainer) 



 

 

  

  
Daarnaast hebben we mensen binnen onze vereniging die je 
kunnen ondersteunen bij tuchtzaken of als gesprekpartner bij 
onenigheid met de KNVB. Denk ook aan ondersteuning bij 
calamiteiten zoals strafzaken en eventuele rechtszaken. 
 
Ontspanning 
Behalve professionele ondersteuning organiseren we 
ontspannende (en leerzame) activiteiten. Denk hierbij aan 
prominente gastsprekers, spelregels en voetbalquiz, een BBQ, 
wedstrijdbezoeken aan een BVO team, de jaarlijkse fietstocht, 
en meer. We hebben ook een voetbalteam dat elk jaar meedoet 
aan verschillende zaal- en veldvoetbal wedstrijden in de regio. 

Communicatie 
De COVS ’s-Hertogenbosch e.o. heeft een moderne 
website, die zorgvuldig bijgehouden wordt. Als je lid 
wordt van de COVS krijg je tevens onze nieuwsbrief 
en het vakblad ‘De Scheidsrechter’ toegestuurd. 
Allen staan vol met vragen, interviews en 
nieuwsberichten die van belang zijn. 

OJC Rosmalen, de locatie van de trainingen 

COVS Leden Lorenzo Cairo, Roy Witlox en Hans Hageman bij 
een benefiet wedstrijd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden? Vul onderstaande informatie in en lever deze in bij je eerste training of mail het naar denbosch@covs.nl 

We sturen je een formulier toe met meer informatie. 

Naam: _______________________________________ _______________________ Geboortedatum: ______________________________ 

Adres: ______________________________________________________________ Tel nr: __________________________________________ 

E-mailadres: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Scheidsrechter Veldvoetbal/zaalvoetbal (doorhalen)   KNVB nummer: ________________________________ 

 

Interesse?  
Twijfel je nog steeds. Kijk dan neg even op onze website: WWW.COVSDENBOSCH.NL Weet je het al wel zeker? Meld 
je dan aan, het kost maar 39 euro per jaar!  

Jong en innovatief 
De COVS ’s-Hertogenbosch e.o. is er trots op dat ze één van de jongste 
COVS besturen van Nederland heeft. Het bestuur bestaat uit 5 leden 
en zijn allen scheidsrechter en bestuurder met ervaring.  
 
Heb je zelf een leuk idee of toevoeging die je wilt inbrengen? Meld dit 
dan bij het bestuur. Ze zijn makkelijk te bereiken en staan open voor 
ideeën. Aanspreken tijdens de training of mailen naar 
voorzitter@covsdenbosch.nl kan natuurlijk ook.  
 
We zien je aanmelding en eventueel je ideeën graag tegemoet. 

mailto:denbosch@covs.nl
http://www.covsdenbosch.nl/
mailto:voorzitter@covsdenbosch.nl

