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Beste leden. 

Het belooft in alle opzichten een mooie sportzomer te worden. Naast dat we onze vrijheid weer 
beetje bij beetje terugkrijgen, staan er ook mooie sportevenementen op de rol. Het EK voetbal 
staat voor de deur, maar ook de Olympische Spelen, de Tour De France en het tennistoernooi 
op het heilige gras van Wimbledon. Naast het voetbal gaat mijn 
voorkeur uit naar de Tour De France. Een bikkelharde sport waar 
niemand op halve kracht resultaat haalt. In ons spelletje zien wij 
Neymar en co halve wedstrijden over het veld rollen. Een schande als 
je het vergelijkt met de prestaties die er op de flanken van de 
Alpenreuzen verricht worden. Mijn verwachting voor het EK is dat 
Frankrijk – Engeland de EK finale wordt en Les Bleus aan het langste 
eind trekken, Nederland strandt in de kwartfinale. Graag ga ik met 
jullie de uitdaging aan in een EK-poule van de COVS. Op die manier 
kunnen we samen het EK beleven. Uiteraard hebben we voor de 
mensen met een glazen bol mooie prijzen. Verder in deze nieuwsbrief 
wordt er toegelicht hoe je mee kan doen.  

Daarnaast is de Regiocup begonnen voor de jeugd onder de 18 jaar. De gelukkigen met een 
aanstelling wens ik heel veel plezier en succes! Jammer dat er veel kritiek is op die Regiocup. 
De KNVB probeert met man en macht te lobbyen om iets van de grond te krijgen. Helaas 
hebben sommige gemeentes andere plannen met de velden. We moeten koesteren dat bij veel 
clubs de jeugd weer aan de bak kan en ook de aangestelde officials.  

Tot slot wil ik de actieve scheidsrechters op het hart drukken om actief bezig te zijn met trainen. 
Denk niet dat je straks in september zonder voorbereiding het veld op kan stappen. De teams 
verdienen een fitte scheidsrechter en het verval is groot als je lang niks doet. Het doet me goed 
om te zien dat de opkomst bij de trainingen de laatste weken zeer goed is. In de zomer traint de 
COVS gewoon door en noteer 21 augustus alvast in je agenda voor de seizoenopening. Wij 
staan als bestuur en ontspanningscommissie te popelen om weer activiteiten voor jullie te 
organiseren.  

Fijne zomer iedereen en tot snel!! 

Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

 

Agenda 2021. 

Zaterdag 21 augustus 2021: 
Seizoenopening, training en spelregels bij 
Voetbalvereniging SCG’18, Sportpark Zegenwerp, 
Esscheweg 5a te Sint-Michielsgestel. 
Voor meer informatie zie elders in 
deze nieuwsbrief. . 
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In memoriam Jo van Dooremalen-van Nistelrooij. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubactiviteiten en corona. 
 
Nu de ziekenhuis opnames afnemen en het vaccinatieschema op volle toeren draait  
komen er vanuit het kabinet versoepelingen van de coronaregels. 
Er mag steeds meer, maar voorzichtigheid blijft geboden, zeker nu nog niet alle leeftijdsgroepen 
gevaccineerd zijn. We willen graag een activiteit organiseren, maar dan moet het veilig zijn voor 
alle leden. Gezien de te verwachten opkomst kunnen we nog geen binnen activiteiten 
organiseren bij het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Empelseweg 7 te 
Rosmalen. Als de mogelijkheid zich voordoet, staan we klaar om een activiteit te organiseren.  

De Ontspanningscommissie, André, Toon en Hans 

Spelregelwijzigingen 2021-2022. 

Door op de link te klikken komt u rechtstreeks bij de Landelijke COVS, waar u de 
spelregelwijzigingen kunt lezen. Veel succes met het lezen, doe je voordeel ermee in de 
wedstrijden van het nieuwe seizoen. Zie Landelijke COVS site  

Adres (covs.nl) 

 

https://www.covs.nl/system/files/Openbaar/2026/KNVB_Spelregelwijzigingen-2021_2022-Nederlandstalig.pdf


 
 

 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH  
2021 NUMMER 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregelvragen. 

Vraag 1. Als de bal over de doellijn dreigt te gaan, komt een ballenjongen het veld 
inlopen en schopt de bal naar de doelverdediger, omdat hij dacht dat de bal al over de 
doellijn zou gaan. De scheidsrechter onderbreekt het spel, hoe dient hij het spel te 
hervatten? 

A.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal over de doellijn zou zijn gegaan. 

B. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de ballenjongen de bal raakte. 

C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter af floot. 

D. Met een scheidsrechtersbal op de doellijn waar de ballenjongen het speelveld inkwam. 
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Vraag 2. Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen of te 
verwisselen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Aan welke van de 4 
voorwaarden behoeft de speler niet te voldoen? 

A. Het spel hoeft niet onderbroken te worden als de speler in opdracht van de 
scheidsrechter het speelveld moet verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen. 

B. De uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt 
het veld opnieuw te betreden. 

C. Moet wachten tot een spelonderbreking en mag dan pas terugkeren als de 
scheidsrechter hem een teken heeft gegeven. 

D. Mag alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter en die kan tijdens het 
spel gegeven worden. 

Vraag 3. In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan. Welke hoort hier niet bij? 

A. Het wisselen van spelers en vertraging om het spel te hervatten (bijv. vieren van een 
doelpunt). 

B. Het beoordelen van blessures bij spelers en/of het verwijderen van het speelveld van 
geblesseerde spelers. 

C. Voor het overnemen van een strafschop die niet volgens de regels is genomen. 

D. Drinkpauzes of pauzes om medische redenen, mits toegestaan door de 
competitiereglementen. 
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Vraag 4. 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. Wat moet 
de scheidsrechter beslissen? 

A. Hij laat een aftrap nemen na een geldig doelpunt. 

B. Hij laat de strafschop overnemen. 

C. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 
tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding en toont een gele kaart aan de nemer. 

D. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats 
van de overtreding.  

Vraag 5. Een verdediger speelt de bal bewust met zijn voet terug naar de doelverdediger. 
De doelverdediger wil onder druk van een aanvaller de bal wegschieten maar dit mislukt 
volledig waardoor de bal richting het lege doel rolt. De aanvaller wil de bal 
binnenschieten maar de doelverdediger is net op tijd bij de bal om deze met zijn hand 
weg te tikken. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Indirecte vrije schop aanvallende partij. 

B. Indirecte vrije schop aanvallende partij en een rode kaart voor de doelverdediger 
vanwege het voorkomen van een doelpunt. 

C. Indirecte vrije schop aanvallende partij en een gele kaart voor de doelverdediger 
vanwege onsportief gedrag. 

D. Doorspelen. 

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

 

Jan Willems 

 

 

 

Nieuws vanuit het bestuur. 

Helaas moeten wij meedelen dat Stefan van Westing is gestopt als bestuurslid van de COVS. 
Wij willen Stefan bedanken voor zijn inzet in het bestuur. Wij wensen hem succes in zijn 
verdere carrière.  
 
Bestuur COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 

mailto:spelregelcommissie@covsDenBosch.nl
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Seizoenopening zaterdag 21 augustus 2021. 

Na het succes van voorgaande jaren gaan we natuurlijk ook dit jaar weer onze seizoenopening 
houden en wel op zaterdag 21 augustus a.s. 
Dit jaar zijn we te gast bij Voetbalvereniging SCG’18, Sportpark Zegenwerp, Esscheweg 5a te 
Sint-Michielsgestel  

• 09.30 uur aanmelden en omkleden, bij het aanmelden krijg je je kleedkamernummer in 
verband met de RIVM-maatregelen. 

• 10.00 uur aanvang training tot 11.45 uur. 
Een gevarieerde training speciaal voor scheidsrechters onder deskundige begeleiding. 
Iedereen kan en mag op zijn eigen niveau meetrainen. 

• 11.45 uur tot 12.30 uur douchen en omkleden. 

• 12.30 uur tot 13.30 uur lunch in de kantine. 
Let op, ook hier zijn de RIVM-maatregelen van toepassing, dus ook de 1,5 meter 
maatregel. Respecteer de 1,5 meter maatregel, we willen graag allemaal gezond blijven. 

• 13.30 uur tot 14.45 uur uitleg over nieuwe/aangepaste spelregels en actuele zaken. 
Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. 

• 15.00 Sluiting door de voorzitter van de COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 

Voor wie is deze dag: 
Voor alle leden van de COVS-groep Den-Bosch en alle clubscheidsrechters van 
Voetbalvereniging SCG’18. Deelname is gratis, wel eigen drink 
bidon meebrengen voor tijdens de training.  
Wij gaan er van uit dat de deelnemers het hele programma mee 
doen.  
Zij die om medische of fysieke redenen niet mee kunnen trainen, 
maar wel de spelregels kunnen of willen volgen. 
Laat dit even weten, dan kunnen we er met de lunch ook rekening 
mee houden. 

Zorg dat je fit aan het seizoen begint in verband met blessures.  
Let op: Aanmelden verplicht voor zaterdag 15 augustus a.s. bij 
secretaris per mail secretaris@covsdenbosch.nl  
 
Voor vragen kunt u bellen 06-16086889. 

Namens bestuur COVS Den Bosch  
André de Vaan  

mailto:secretaris@covsdenbosch.nl
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Oefenwedstrijden. 

De COVS heeft met diverse voetbalverenigingen goede samenwerkingen. Een onderdeel van 
de samenwerking is het verzorgen van scheidsrechters bij oefenwedstrijden. Deze wedstrijden 
worden eerlijk verdeeld in de groepsapp van het trainen. Colin zal de wedstrijden delen en 
iedereen krijgt de kans om te reageren. Na een tijdje worden de oefenpotjes verdeeld. Zit je nog 
niet in de groepsapp, stuur Timo een berichtje en hij voegt je toe (06 42 60 11 51).  

 

Van harte beterschap. 

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. 
 

Nieuw bankrekeningnummer. 

Door het bestuur is besloten om over te stappen naar een andere bank. 
De belangrijkste reden om over te stappen naar een andere bank ligt bij het feit dat er bij de 
Rabobank kan worden meegedaan aan de Grote Clubcatie. 
Door mee te doen aan de Grote Clubactie kun je extra inkomsten generen voor je club, zie 
artikel hieronder. Het nieuwe banknummer is NL 48 RABO 0367 1583 53. 

Verzoek van onze Penningmeester, om nog geen contributie te betalen. 
Betaalverzoek komt over 14 dagen vanuit bestuur met de nieuwe bankgegevens en het 
contributiebedrag. 
 

Grote Clubactie. 

De COVS gaat vanaf september meedoen met de grote 
clubactie. Door middel van de verkoop van loten wil de COVS 
extra inkomsten genereren die gebruikt kunnen worden voor 
o.a. het 100-jarig bestaan in 2026. Een lot zal €3 kosten en 
€2,40 zal naar de vereniging gaan. Met die loten kun je 
fantastische prijzen winnen. Voor de beste verkopers wil de 
COVS mooie prijzen aanbieden!! Meer informatie volgt later.  

 

Trainen. 

Dinsdag 8 juni was de laatste veldtraining bij BLC. Daarna zal er getraind worden in de 
bossen/duinen in Vught. Net zoals bij BLC op het veld, zorgen wij ervoor dat iedereen op zijn 
eigen niveau kan trainen in de natuur. Wanneer in augustus de velden weer beschikbaar zijn bij 
BLC, zullen we daar weer gaan trainen. Meer informatie zal gedeeld worden in de trainingsapp. 

Mocht je hier nog niet inzitten, meld je bij Timo (06 42 60 11 51).  

EK Poule. 

De COVS organiseert een EK poule. Ding mee voor leuke prijzen en laat zien dat je de beste 
voetbalkenner bent van de COVS. De EK poule kun je invullen bij het AD, je kunt er een gratis 
account maken. Aanmelden kan via de onderstaande link en je komt automatisch in de COVS 
poule: https://www.ad.nl/fun/apps/~g205550?league=xM15DSHZT7isDrgge9HMkw 

https://www.ad.nl/fun/apps/~g205550?league=xM15DSHZT7isDrgge9HMkw
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Antwoorden. 

Vraag 1. B. 

Vraag 2. C. 

Vraag 3. C. 

Vraag 4. C. 

Vraag 5. D. 

Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 31 juli 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  

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

