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Beste leden.
Om te beginnen wil ik vragen aan een ieder: Hoe gaat het me je? We
hebben elkaar hoogstwaarschijnlijk al een tijdje niet meer gezien en dat
vind ik jammer. Niet alleen ik, mijn bestuursleden ook en jij
waarschijnlijk ook. We snakken naar bewegingsvrijheid en die veels te
moeilijke spelregeltoets op de themabijeenkomsten van de KNVB.
Ik zag bij een andere COVS-vereniging een mooie slogan voorbij
komen, #Samensportenwealleen. Ieder individu werkt zijn eigen
sportactiviteit af en registreert die via een sporthorloge o.i.d.
Vervolgens deelt hij die activiteit op een platform zoals Strava zodat je
volgers die activiteit kunnen zien. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat
het heel motiverend werkt om je activiteiten te delen. Je daagt jezelf uit,
ontwikkelt jezelf en uiteindelijk word je beter. Voor wie dit te ingewikkeld
is, heb ik ook nog goed nieuws. Op de dinsdagavonden wordt er weer gezamenlijk getraind op
de velden van BLC in Den Bosch. Heb je maanden stil gezeten, dat geeft niet. Zie het als een
mooi opstapje om fit te worden, daarnaast heb je weer contact met je collega’s en kun je even
de deur uit.
Ondertussen zijn we met het huidige bestuur alweer een jaar onderweg. Een jaar waarin we
hoopten veel te kunnen doen, maar het tegendeel is waar. Echter hebben we zeker niet stil
gezeten. Dankzij Brian van Geffen is de website enigszins opgeknapt en staan onze sponsoren
erop. Neem een kijkje op http://www.covsdenbosch.nl/ . Daarnaast hebben we in de zomer van
2020 een mooie seizoensopening gehad bij vvHaarsteeg. Ook hebben we iedereen de
mogelijkheid gegeven om een COVS-tenue aan te schaffen, in de toekomst willen we de outfit
uitbreiden met andere attributen. Tot slot hebben we een nieuwe start gemaakt betreft het
trainen. Rick van Rijn heeft zich aangeboden om de training te verzorgen en wij zijn de
kersverse KKD-debutant (Keuken Kampioen Divisie) daar heel dankbaar voor. Onze nieuwe
vestigingsplaats is BLC en wij hopen daar een mooie tijd te gaan beleven. We hopen snel meer
te kunnen ondernemen met zijn allen.
Tot snel allen op de trainingsavonden, wees een beetje lief voor elkaar (op Facebook) & zorg
goed voor elkaar.
Uw voorzitter,
Timo van der Velden

Agenda 2021.
Voor het jaar 2021 zijn nog geen activiteiten gepland.
Door 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.

Opgericht 30 november 1926

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH
2021 NUMMER 2

Rick van Rijn maakt debuut in
betaald voetbal.
Rick floot zijn eerste wedstrijd bij de D voetballertjes bij Nooit Gedacht in Geffen toen hij 15 jaar
oud was. Op 16 jarige leeftijd floot Rick onder begeleiding zijn eerste officiële wedstrijd Prinses
Irene C tegen Nulandia C. Na een half seizoen voor de C en B te hebben gefloten floot hij als
17 jarige zijn eerste wedstrijd voor de A1.
Vanaf het moment dat Rick de zaterdag amateurs gaat
fluiten gaat het snel van de 4e klasse Zuid 1 naar de 3e
klasse. Hij komt in de ontwikkelgroep en maakt dan het
stapje naar de 2e klasse. Hij gaat deelnemen aan de cursus
assistent scheidsrechter, ook hier ontwikkeld Rick zich snel.
Binnen onze COVS groep werkt Rick aan zijn conditie, ook
gaat hij nog hardlopen en fitnessen om meer spierkracht in
zijn benen te krijgen. Ook neemt Rick deel aan de FIFA
conditietesten. Zaterdags fluit hij zijn wedstrijden en op
zondag assisteren als grensrechter.
Het vlaggen gaat hem zo goed af dat Rick op vrijdag 19
maart jl. zijn debuut heeft gemaakt op de Braak in Helmond
in het betaalde voetbal als tweede assistent bij de wedstrijd
Helmond Sport – Jong FC Utrecht.
Rick, via deze weg willen bestuur en leden je veel succes
wensen in de toekomst, hopelijk kun je ons in betere tijden
eens bijpraten over je ervaringen.

Geen promotie of degradatie.
Op de site van de KNVB was op 25 maart jl. te lezen dat er geen promotie/degradatie zal
worden gevoerd binnen de arbitrage.
Dit geldt voor zowel de jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel het
veld als de zaal.

COVS leden actief in het betaalde voetbal.
Als COVS groep hebben we nu drie leden welke zich wekelijks in het betaalde voetbal actief
laten zien. Mooi dat we zo ook onze COVS groep naar buiten kunnen uitdragen.
Bas van Dongen, Thomas Krijt en Rick van Rijn, zijn de leden die nu vanuit onze vereniging
actief zijn in het betaalde voetbal.
In betere tijden hopen we natuurlijk te horen of te lezen hoe zij zich in deze periode wekelijks op
hun wedstrijden hebben kunnen voorbereiden en hoe zij deze periode persoonlijk beleefd
hebben.

Trainen bij BLC.
Actuele informatie betreft trainingen worden in de groepsapp van het trainen gedeeld. Vanwege
de avondklok, coronaregels en beschikbaarheid van de velden bij BLC veranderen er nog wel
eens zaken zoals tijd en groepsgrootte. Op dit moment (28-3-2021) trainen we in 2 groepjes
van 4 voor 27+’ers en mensen onder de 27 jaar hebben geen beperkingen. Aanmelden in de
groep wordt gewaardeerd zodat we weten hoeveel mensen er komen. Wil je ook in de
trainingsapp, stuur Timo van der Velden een berichtje via 06-42601151.
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Spelregelvragen.
Vraag 1. Een aanvaller staat in een strafbare buitenspelpositie op het moment van
spelen. Hij beweegt zich echter richting eigen speelhelft en ontvangt de bal als hij zich
bevindt op ± 5m van de middenlijn en op zijn eigen speelhelft. Op welke positie zal het
spel met een indirecte vrije schop hervat moeten worden?
A.

Op de plaats waar de speler was op het moment dat de bal gespeeld werd.

B.

Op de middenlijn.

C.

Op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

D.

Op de plaats waar de speler de bal ontving.
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Vraag 2. Een verdediger, die naast zijn eigen doel buiten het speelveld is behandeld voor
een blessure, staat naast het doel klaar om in te vallen en ziet dat de bal zijn doel in
dreigt te rollen. Zonder toestemming rent hij het veld in en weet met een sliding nog net
te voorkomen dat de bal in het doel gaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A.
De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het zonder
toestemming betreden van het speelveld en het voorkomen van een doelpunt en laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen
werd afgefloten.
B.
De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder
toestemming betreden van het speelveld en laat het spel hervatten met een strafschop.
C.
De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen
van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een strafschop.
D.
De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen
van een duidelijke scoringskans en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats
waar de bal het laatst geraakt werd.

Opgericht 30 november 1926

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH
2021 NUMMER 2

Vraag 3. Een speler wisselt buiten het
speelveld van schoeisel. Wanneer en waar mag hij, als het spel is onderbroken, 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
plek op een zij- of doellijn.
D.

Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen vanaf de doellijn.

Vraag 4. Op slag van rust wordt er gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe en
fluit onmiddellijk af voor de rust. In de catacomben wordt de scheidsrechter er door de
assistent-scheidsrechter op geattendeerd dat het doelpunt door de aanvaller opzettelijk
met de hand is gescoord. Wat moet de scheidsrechter doen als hij het advies van de
assistent-scheidsrechter honoreert?
A.

Het doelpunt annuleren.

B.

Het doelpunt annuleren en de aanvaller een gele kaart tonen.

C.
Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de
assistent-scheidsrechter advies uitbracht en omdat hij, na het rustsignaal, het speelveld heeft
verlaten.
D.
Hij moet het doelpunt toch toekennen omdat het rustsignaal al was gegeven voordat de
assistent-scheidsrechter advies uitbracht, maar hij moet dit voorval wél melden aan de KNVB.
Vraag 5. Eén van de machtsmiddelen van de scheidsrechter is het geven van
persoonlijke straffen (waarschuwing en wegzenden). Wanneer begint die bevoegdheid?
A.
Zodra de scheidsrechter het speelveld betreedt tijdens de controle voorafgaand aan de
wedstrijd.
B.

Zodra de scheidsrechter het teken heeft gegeven om de beginschop te laten nemen.

C.

Zodra de aftrap voor de eerste helft op reglementaire wijze is genomen.

D.

Zodra alle spelers staan opgesteld.

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

Jan Willems
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Van harte beterschap.
Bestuur en leden hopen dat Colin Smits weer snel hersteld zal zijn.
Door drukte op het werk en studie, moet Colin het even wat rustiger aan doen.
Via deze weg willen we natuurlijk al onze leden het beste
wensen.
Zeker in deze voor vele onvoorspelbare tijd is het goed
dat we goed op elkaar letten en aandacht voor elkaar
hebben.
Antwoorden.
Vraag 1. D.
Vraag 2. C.
Vraag 3. C.
Vraag 4. C.
Vraag 5. A.

Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 30 mei 2021 sturen aan: jdlaat@home.nl

Mailadressen bestuursleden.
voorzitter@covsdenbosch.nl
secretaris@covsdenbosch.nl
penningmeester@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

Opgericht 30 november 1926

