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Beste Leden, 

Hopelijk maakt een ieder het nog goed in deze tijd en zijn we 
allemaal gezond en wel. Voor de leden met jonge kinderen is deze 
tijd toch iets vrolijker.  
Sinterklaas en zijn Pieten komen de kroost verrassen met leuke 
cadeaus. Tip van de voorzitter: Geef ze een setje kaarten en een 
fluitje zodat ze vast kunnen oefenen en over ruim tien jaar de 
Nederlandse velden kunnen veroveren (en het is nieuwe aanwas 
voor de COVS uiteraard ☺). 
Ook Kerst komt er weer aan, een periode vol vreugde, goed 
gevulde tafels en gezelligheid. Ondanks de huidige situatie hoeft 
Kerst zeker dit jaar onopgemerkt voorbij te gaan.  
Ook al is bezoek beperkt, denk toch aan elkaar. Stuur je naasten 
een ondersteunend berichtje of bel je ouders een extra keer. De COVS gaat ondanks 
alles, proberen alle leden een hart onder de riem te steken.  
Er is een peloton aan kerstmannen ingehuurd, dus wees de komende tijd alert in de 

straat     . 

Geniet weer van deze mooie nieuwsbrief, gemaakt met liefde en plezier door Hans 
de Laat.  
 
Uw voorzitter 
Timo van der Velden. 
 

Agenda 2021. 

Voor het jaar 2021 zijn nog geen activiteiten 
gepland. De huidige ontwikkelingen rond het 
corona virus is het onmogelijk een bijeenkomst 
te plannen. Waarbij we geen risico’s willen 
nemen voor onze leden. 
Als er in 2021 meer stabiliteit is rond het virus 
waarbij we zonder risico’s weer bij elkaar 
kunnen komen. Zullen we zeker weer een 
agenda gaan opstellen waarbij we weer de 
vaste en zeer gewaardeerde bijeenkomsten 
zullen gaan opnemen. We volgen hiervoor de 
landelijke ontwikkelingen en de besluiten van 
het kabinet. 
 

Training. 
Op dit moment zal de COVS nog steeds geen trainingen 
organiseren op de dinsdagavond bij BLC vanwege de 
Corona-maatregelen. Er geldt een maximale groepsgrootte 
van 4 personen die samen mogen trainen. Als bestuur is er 
besloten, zolang deze strakke maatregelen er zijn er niet 
getraind zal worden. 

Voor vragen, meld je bij Timo. 



Beste leden en begunstigers, 

Langzaam naderen we het einde van 2020, we gaan daarmee een jaar afsluiten wat 
voor bijna iedereen een jaar zal zijn als nooit tevoren. 
Wie had bij de jaarvergadering op 9 maart 2020, durven denken dat de 
jaarvergadering onze laatste te organiseren bijeenkomst in het clubgebouw van Gilde 
St. Catharina – St. Joris voor 2020 zou zijn. 
Door de versoepeling van de coronamaatregelen konden we toch onze 
seizoenopening met de bekende training en spelregels doorlaten gaan op 15 
augustus 2020 bij VV Haarsteeg. 
Als ontspanningscommissie hebben we toch geprobeerd u te laten merken dat we 
ondanks alle beperkingen als commissie wel actief bezig waren om voor iedereen 
wat te kunnen doen.  
Onze leden welke binnen de kwetsbare groep vielen werden in juni verrast met een 
bezoek van het Corona, Ontspannings, Verzorgings, Serviceteam, die met een extra 
presentje in de vorm van een doosje met lekkere bonbons deze kwetsbare groep 
wilde verrassen. De geste werd door alle zeer gewaardeerd, dit blijkt uit de vele 
goede reacties die we mochten ontvangen. Dank hiervoor. 
Nu staat 2021 voor de deur, wat dit gaat brengen zal sterk afhankelijk zijn van de 
ontwikkelingen rond het coronavirus maar vooral rond de ontwikkeling van het vaccin 
en de daaraan gekoppelde vaccinaties.  
Langzaam komt ons 100-jarig bestaan in zicht, in 2026 is het zover. 
Het lijkt nog ver maar om er ook een echt feestelijk jaar van te maken is het goed om 
hier al de eerste stappen in te zetten. 
Wat doe je zoal in coronatijd, recent zat ik wat terug te kijken op de landelijke site 
van onze COVS. 
Hier is het clubblad van de landelijke COVS digitaal beschikbaar. 
Voor de jonge leden onder ons, de landelijke COVS had een clubblad onder de 
naam De Scheidsrechter. 
Deze zijn op een paar 
mutaties na bijna allemaal 
digitaal beschikbaar op de 
landelijke site. 
Als lid van de 
ontspanningscommissie 
gaat Hans de Laat proberen 
om hier nog wat leuke 
weetjes te vinden over onze 
COVS groep. 
De Scheidrechter werd 
uitgegeven tot en met 2019, dus heeft Hans nog wat te lezen. 
Gelukkig hebben we ons eigen clubblad nog - de Fluit-Info - wat uitgegeven is vanaf 
1987 t/m 2005. Jammer dat er na die periode tot 2018 de nieuwsbrieven niet meer 
beschikbaar zijn. Vanaf 2018 zijn deze weer digitaal beschikbaar. 
Mochten er leden zijn die misschien deze digitale nieuwsbrief wel opgeslagen 
hebben, zijn we als ontspanningscommissie daar zeer in geïnteresseerd.  
Hier al een paar leuke weetjes……. 
In het blad De Scheidsrechter nr. 7 van 15 mei 1934 staat te lezen bij de officiële 
mededelingen: Te 's Hertogenbosch is thans een voorloopig comité benoemd welke de 
voorbereiding ter hand zal nemen om wederom aldaar tot een scheidsrechtersvereeniging te 
geraken. Binnen enkele dagen zal de Bossche scheidsrechters een circulaire worden 
gezonden, waarna de oprichtingsvergadering zal worden uitgeschreven. Wij vertrouwen dat 
wij met het voorloopige comité, bestaande uit de heeren Janssen, Hoynck van Papendrecht, 
Voltijn, Geenen en Besoyen zullen slagen. Komaan, collega's, de schouders er onder!  



In nr. 9 van 15 juni 1934 staat: Nieuwe Afdeelingen. Te 's Hertogenbosch is mede door ons 
toedoen Zaterdag 9 dezer wederom een afdeeling opgericht. Maandag 25 dezer heeft een 
vervolg-vergadering plaats in Hotel Noord-Brabant, aanvang 8 uur, alwaar ons hoofdbestuur 
aanwezig zal zijn, waarna waarschijnlijk deze afdeeling tot onzen bond als lid zal toetreden. 
Secretariaat dezer afdeeling is: J. Geenen, Hooge Nieuwstraat 10, 's Hertogenbosch.  

In nr. 10 van 2 juli 1934 staat: Nieuwe Afdeelingen, Kon ik in mijn Jaarverslag reeds 
melding maken van het feit, dat de onderhandelingen met de kort geleden opgerichte 
afdeeling Den Bosch bijna ten einde waren, met vreugde kunnen wij thans mededeeling doen 
van de toetreding dezer afdeeling met voorloopig 21 leden. Maandag 25 juni zijn onze 
hoofdbestuursleden de heeren Hauber en Jacobs naar Den Bosch geweest; op buitengewoon 
prettige wijze zijn de heeren daar door het afd.-bestuur ontvangen. Na een aangename 
vergadering, waar nagenoeg alle leden aanwezig waren (waaronder de heer Voltijn), werd 
besloten, dat de afdeeling als lid van onzen bond zou toetreden. Secretaris J. Geenen, Hooge 
Nieuwstraat 10, Den Bosch. Wij roepen onze Zuidelijke collega's een hartelijk welkom toe in 
onzen bond en danken diegenen, welke medewerkten tot dit succes, en wel in hoofdzaak de 
heeren Janssen en Hoynck van Papendrecht. Ons ledental is thans gestegen tot 23 
afdeelingen met op vier na duizend leden; het juiste getal is 996. 

In de oprichtingsakte staat als oprichtingsdatum 30 november 1926, dus bijna 8 jaar 
later sloot de COVS groep ’s-Hertogenbosch e.o. zich aan bij de landelijke COVS. 
 
Voor 2021 hopen we als ontspanningscommissie u weer te mogen begroeten. 
Wensen wij u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021. 
Blijf gezond en pas goed op elkaar. Maar we hopen u graag in 2021 te ontmoeten bij 
een van onze te organiseren bijeenkomsten. 

Met vriendelijke groeten, 
De ontspanningscommissie, André de Vaan, Toon Hubers en Hans de Laat 

 



 

Ideeënbus. 

Wanneer een van onze leden rondloopt met een 
idee over een activiteit of misschien wel met een 
idee voor een nieuwe activiteit, kan hij of zij altijd 
terecht via onze secretaris of bij een van de 
bestuursleden. 

Oproep. 

Bestuur en ontspanningscommissie zijn op zoek 
naar nr. 1 van jaargang 15 van ons clubblad  
De Fluit-Info. Heeft u nog meer bruikbaar archief 
materiaal van onze COVS groep?  
Dan willen we dit graag in ontvangst nemen om een 

mooi jubileum boek te maken voor ons 100 jarig bestaan in 2026. 



 

 

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 zal de scheidsrechter beslissen? 

Disciplinaire straf:……………………  Spelhervatting:…….…………….. 
 
Vraag 2. Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de bal veel te laag weg 
op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. 
Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het 
doel? 

Disciplinaire straf:……………………  Spelhervatting:…….…………….. 
 
Vraag 3. Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om 
zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger 
de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om te 
voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. 
Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

Disciplinaire straf:……………………  Spelhervatting:…….…………….. 
 

Vraag 4. Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op 
een fluitje blaast.  
Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft 
genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten? 

Disciplinaire straf:……………………  Spelhervatting:…….…………….. 

 

 

 

 



Vraag 5. Stelling vraag: Juist of Onjuist? 

I Het gebruik van elektronische communicatie door teamofficials is niet 
toegestaan tijdens wedstrijden. 

 

II Als een speler hoofdbedekking draagt, dan moet deze (met uitzondering van 
de petten van de doelverdedigers) zwart van kleur zijn? 

Stelling I:  Juist   of  Onjuist 
 
Stelling II:   Juist   of  Onjuist  
 

Vraag 6  Drie goed & drie fout 
In welke van de onderstaande situaties zal de scheidsrechter het spel hervatten met 
een strafschop? 

A De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat een aanvaller en een 
verdediger elkaar slaan in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. 
De verdediger heeft de eerste klap gegeven. 

B Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft 
gegeven maakt de nemer bij de afronding van zijn aanloop een schijnbeweging en hij 
trapt de bal vervolgens in het doel. 

C Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze 
buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand.  

D Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht 
doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard 
schreeuwt. De bal gaat in het doel. 

E Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers ter hoogte van de 
strafschopstip. Een verdediger slaat nu met zijn hand naar de bal, maar op hetzelfde 
moment wordt deze verdediger in zijn rug geduwd door een aanvaller. 

F Een veldspeler bevindt zich in zijn eigen strafschopgebied en raakt juist buiten 
dit gebied, maar binnen het speelveld, de bal opzettelijk aan met de hand. 

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

 

Jan Willems 
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Antwoorden. 

Vraag 1. Disciplinaire straf: Geen kaart  Spelhervatting: Indirecte vrije schop 

Vraag 2. Disciplinaire straf: Rode kaart  Spelhervatting: Indirecte vrije schop 

Vraag 3. Disciplinaire straf: Gele kaart  Spelhervatting: Directe vrije schop 

Vraag 4. Disciplinaire straf: Geen kaart  Spelhervatting: Scheidsrechtersbal 

Vraag 5. Stelling I: Onjuist    Stelling II: Onjuist 

Vraag 6. A – C – D 

Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 1 februari 2021 sturen aan: 
jdlaat@home.nl 

Mailadressen bestuursleden. 

voorzitter@covsdenbosch.nl 

secretaris@covsdenbosch.nl 

penningmeester@covsdenbosch.nl 
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