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Beste leden. 
Ik durf te zeggen dat we als vereniging in de lift zitten. Het ledenbestand 
is toegenomen de laatste maanden. Er is veel jeugd bij onze vereniging 
gekomen. Deze jongen zijn enthousiast en gemotiveerd. Daarnaast 
gaat de Grote Clubactie als een speer. We hebben inmiddels al meer 
dan 250 loten verkocht, terwijl de actie pas ruim 2 weken bezig is. Dank 
voor diegene die zich al hard gemaakt hebben voor deze actie. Dit gaat 
gegarandeerd onze clubkas goed spekken. Als voorzitter wil ik deze 
boost gebruiken om te investeren in leuke activiteiten voor jong en oud. 
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat wij in een luxe positie zitten met 
jonge leden.  
De trainingen onder leiding van Rick van Rijn worden zeer goed 
bezocht en we streven ernaar om wekelijks met zeker 10 man op het veld te staan. Wanneer er 
een grote groep aanwezig is, wordt er na afloop gezellig en (soms) goed gevoetbald. De 
gezelligheid en gedrevenheid spat ervan af. Wat ik eerder al heb gezegd, blijkt nu ook uit te 
komen. Dit wordt het seizoen dat je jezelf kan bewijzen voor een stapje hogerop. Veel leden 
hebben al aanstellingen boven hun pakket gehad en zodoende gaan er nog veel hun debuut 
maken in de 1e/2e/3e klasse. De KNVB zal nu nog afwisselend scheidsrechters boven hun 
groep aanstellen, maar lopend in het seizoen worden de goed gerapporteerde en fitte 
scheidsrechters eruit gepikt. Kortom, kom gezellig trainen en zorg dat je fit bent.  
Het is de week van de scheidsrechter geweest. Een aantal verenigingen hebben de 
scheidsrechters goed verrast met een stuk taart of doos merci, maar ook een aantal 
verenigingen doen niks. Dit is zonde, want dit is de week om de arbitrage een boost te geven 
en de fluitisten te bedanken.  

Tot slot wil ik iedereen uitnodigen voor de ALV van maandag 1 november. Het kan veilig en we 
willen graag iedereen weer zien. We zouden iedereen zijn komst waarderen en dit is het 
moment op je stem te laten horen binnen onze vereniging. 
Tot snel. 

Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

Agenda 2021 

Maandag 1 november 2021: 
Algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. Stukken voor 
de vergadering worden u tijdig via de mail aangeboden. 
Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan 
de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang 
van Intratuin). 

Maandag 29 november 2021: 95 jaar COVS ’s-Hertogenbosch 
e.o. met een spelregelavond met voetbal vragen, aanvang 
20.00 uur. Deze avond mag u niet missen, zie verder in deze 
nieuwsbrief. Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – 
St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover 

oude ingang van Intratuin). 

Vrijdag 17 december 2021: Kaartavond om de Martien van Buul trofee, inschrijven vanaf 19.45 
uur. Aanvang 20.00 uur, locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de 
Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin).  

 



 
 

 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH  
2021 NUMMER 5 

Nieuwe leden/begunstigers. 

Als KNVB scheidsrechter: 
Jorn Wolterinck uit ’s-Hertogenbosch. 
Dirk-Jan van der Elst uit ’s-Hertogenbosch, komt uit West-2. 
Als clubscheidsrechter: 
Sten van Vessem uit Sint-Michielsgestel, fluit bij SGC.’18. 
Jan de Laat uit ‘s-Hertogenbosch, fluit  bij Emplina. 
Marcel Haaksman uit ‘s-Hertogenbosch, fluit bij Emplina. 
Joris Coolen uit Rosmalen, fluit bij OJC. 
Rick Verstappen uit Kerkdriel, fluit bij OJC. 
Hartelijk welkom allemaal en veel succes met de mooie hobby van 
scheidsrechter. Hopelijk kunnen we jullie snel ontmoeten op een van 
onze activiteiten. 

 

Bjorn van Osch, onvergetelijke herinneringen aan prachtige wedstrijden. 

Deze kop was te lezen op de voetbalsite tismarvoetbal op 6 september 2021. 
In dit artikel was te lezen dat Bjorn op 5 
september 2021 zijn laatste wedstrijd floot: 
Nemelaer – Marvilde. 
Als talent volle jonge scheidsrechter leek Bjorn 
een mooie toekomst als scheidsrechter voor zich 
te hebben. 
Als 12 jarige bij de voetbalclub uit zijn 
geboortedorp Haaren begonnen als 
scheidsrechter bij de jeugd. Er waren niet 
voldoende scheidsrechters bij de pupillen dat was 
de reden om zich aan te melden als 
scheidsrechter. Door de goede reacties, 
bovendien ging het Bjorn ook makkelijk af en had 
hij er ook plezier in. 
Toen hij 15 jaar was stopte hij met voetballen bij 
zijn club Nemelaer, om zich volledig op een 
carrière als KNVB scheidsrechter te concentreren. 
          Foto, Brabants-Dagblad 
Bjorn promoveerde naar het ontwikkelingsproject voor jonge arbiters met toparbiter Danny 
Makkelie als coördinator en Rene de Loos als begeleider. 
In zijn laatste seizoen floot Bjorn hoofdklasse en leek hij op weg naar zijn ultieme doel: het 
betaalde voetbal. Toch besloot hij enkele maanden geleden te stoppen met fluiten. 

          Foto, Brabants-Dagblad 

Belangrijkste reden om te stoppen zijn mijn veranderde werkomstandigheden. Ik werk voortaan 
als persoonlijk begeleider in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat 
betekent onder meer ook weekends werken en dat is niet te combineren met fluiten op niveau. 
Met veel plezier kijkt Bjorn terug op zijn korte maar mooie loopbaan als KNVB scheidsrechter. 
In het bijzonder naar de oefenduels Jong PSV- Jong Borussia Dortmund, met onder meer 
Ihattaren en Teze, Racing Genk, Maccabi Tel Aviv en Willem II tegen AZ en FC Den Bosch. 
Dat waren toch prachtige en onvergetelijke duels.  
Bjorn mag dan gestopt zijn als scheidsrechter, Ik blijf coach en docent arbitrage bij de KNVB en 
ook bij Nemelaer blijf ik scheidsrechterscoördinator. 
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Seizoenopening 21 augustus 2021. 
 
Zaterdag 21 augustus jl. waren we te gast op het prachtige sportpark Zegenwerp van SCG’18 in 
Sint-Michielsgestel. Waar we met 20 actieve scheidsrechters onder perfecte 
weeromstandigheden de start konden maken voor het seizoen 2021-2022. 
Ondanks dat veel actieve scheidsrechters nog van hun vakantie genoten, konden we als COVS 
groep blij zijn met de opkomst. Door Rick van Rijn was weer een mooie training uitgezet waar 
ieder aan deel kon nemen op zijn eigen niveau. 

Om het programma niet te veel uit de 
hand te laten lopen, was er een kort 
woordje door Timo van der Velden als 
voorzitter van de COVS groep Den-
Bosch e.o. 
Waarin hij het bestuur van SCG’18 
bedankte voor het beschikbaar stellen 
van de accommodatie, dat er echt 
prefect bij lag.   
Om 10.00 was het tijd om met de 
training aan te vangen. 
Rick van Rijn benadrukte de 
deelnemers nogmaals dat iedereen op 
zijn eigen niveau kan en mag trainen. 
Dit om zo vroeg in het seizoen, niet al 
met blessures te maken te krijgen. 

Om 11.45 uur werd de training 
afgesloten, waarna iedereen zich kon 
gaan douchen. Om 12.30 uur was 
het tijd voor de lunch.   
Deze zeer uitgebreide lunch werd 
aangeboden door de 
voetbalvereniging SCG’18.  

Nadat iedereen uitgebreid gebruik had kunnen maken van 
de lunch was het aan Nick Ooms, KNVB docent, om ruim 
tijd te besteden aan de nieuwe of aangepaste spelregels. 
Om 15.00 uur werd de seizoenopening afgesloten door de 
voorzitter van de COVS groep ’s-Hertogenbosch e.o. Timo 
van der Velden. 
 

Natuurlijk was er een bedankje voor Nick Ooms, voor zijn 
bevlogen uitleg van de spelregels. 
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En was er applaus voor het personeel van 
de kantine van voetbalclub SCG’18 en alle andere vrijwilligers die hadden bijgedragen aan deze 
mooie en succesvolle dag. 

Ook was het weer bijzonder dat ons erelid Jo Brus aanwezig was, op zijn hoge leeftijd van ruim 
90 jaar. 
Geweldig Jo, dat je je nog altijd zo betrokken en verbonden voelt met onze COVS groep. 

Hans de Laat 

 

Grote Clubactie. 

Grote Clubactie is onderweg en HOE. De COVS streeft af op 
een prachtig bedrag. Met deze loterij maak je kans op o.a. 
€100.000,-, een elektrische auto of een keukencheque t.w.v. 
€10.000,-. Steun de COVS met loten. Velen hebben al gekocht, 
jij ook? Ga anders snel naar https://lot.clubactie.nl/lot/covs-den-
bosch-eo/11626130 

Daarnaast is het mogelijk om ook papieren loten te kopen die 
contant af te rekenen zijn. Deze worden uitgegeven tijdens de activiteiten zoals trainingen, ALV 
of overige bijeenkomsten. 

Rabo Clubsupport. 

De COVS is overgestapt naar de Rabobank en dit levert iets extra’s op. Als vereniging zijnde 
mogen wij meedoen met de Rabo Clubsupport. Wanneer je zelf bij de Rabobank in  
’s-Hertogenbosch en omstreken aangesloten bent, dan kun je je stem uitbrengen op onze 
vereniging. Dit is kosteloos en kost misschien één minuut met als resultaat een financiële boost 
voor onze vereniging. Zo zorgen we ervoor dat de contributie laag kan blijven. Breng je stem uit: 
Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende 
clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag voor 25 
oktober. 

Voor vragen neem contact op met Timo van der Velden (0642601151) 

Aanstellingen. 

De COVS publiceert op haar Facebook pagina de aanstellingen van onze leden. Dit levert veel 
positieve reacties op en zo zie je ook waar je collega’s aan de slag gaan. Sta je er niet op, meld 
je bij Timo van der Velden, dan zorgt hij ervoor dat je aan het overzicht toegevoegd wordt.  

Algemene Ledenvergadering. 

Maandag 1 november organiseren we met een beetje vertraging de ALV 
voor het jaar 2021.  
De vergaderstukken worden door de secretaris ruim voor aanvang 
gedeeld met de leden per mail. Op de avond zorgt het bestuur ervoor 
dat u alle stukken op papier overhandigd krijgt.  

Aanvang 20.00 uur. Locatie: het clubgebouw van Gilde St. Catharina – 
St. Joris aan de Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude 
ingang van Intratuin). 
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COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 95 jaar bestaan. 

30 november 2021 bestaan we 95 jaar als COVS zijnde. Aangezien 
de 30e op een dinsdag valt wat onze trainingsavond is, hebben we 
besloten om op maandag 29 november vanaf 20.00 uur een 
spelregelavond te organiseren. Deze avond zal georganiseerd 
worden door Rick van Rijn en Timo van der Velden. Deze avond 
bestaat uit een mix van spelregelvragen en voetbalvragen. Het is 
een afwisselende avond waarbij de winnaar met een mooie prijs 
naar huis gaat.  
Corona gaat langzaam het land uit en dat mag gevierd worden met 
een leuke clubavond, waar gezelligheid en ontmoeting centraal staan. De COVS zal trakteren 
op een hapje en drankje. Aanmelden via Timo van der Velden (0642601151 of 
voorzitter@covsdenbosch.nl). Gratis deelname, voor leden, begunstigers. 

Spelregelvragen. 

Vraag 1. Om ervoor te zorgen dat de 
afstand van 9,15 meter in acht 
wordt genomen bij het nemen van 
een hoekschop, heeft de KNVB 
verplicht gesteld dat er een lijntje 
wordt aangebracht buiten het 
speelveld, loodrecht op de doellijn. 
Dat lijntje moet aangebracht 
worden: 

A. Op 9,15 meter van de 
hoekvlaggenstok 

B. Op 9,15 meter van de kwartcirkel 

C. Op het midden van de afstand van 
de lijn van het strafschopgebied en de hoekvlag 

D. Op het midden van de afstand van de lijn van het strafschopgebied en de kwartcirkel. 

Vraag 2. Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm.  
Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal, het 
veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden, trapt 
hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen? 

A. Hij toont de wisselspeler de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens 
hands. 

B. Hij vermaant de wisselspeler hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands. 

C. Hij hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands. 

D. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens 
hands. 

D. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart.  
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Vraag 3. Wie bepaalt op welk doel de 
serie strafschoppen na het einde van een 
wedstrijd wordt genomen? 

A. De scheidsrechter bepaalt met behulp 
van de kleur of zijde van de tossmunt het 
doel en tost zelf. De winnende kleur of zijde 
is de keuze van het doel waarop de 
strafschoppen worden genomen. 

B. De partij die bij de aanvang van de 
wedstrijd de beginschop nam, wordt door de 
scheidsrechter aangewezen. 

C. De winnaar van de ‘eerste’ toss voor 
aanvang van de strafschoppenserie. 

D. De partij die bij de aanvang van de tweede helft de beginschop nam, wordt door de 
scheidsrechter aangewezen. 

Vraag 4. Tijdens de rust wordt er door ploeg A gewisseld zonder dit aan de 
scheidsrechter te melden. De scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede 
helft de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet hij beslissen als het spel doorgaat? 

A. Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond. 

B. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele 
kaart. 

C. Hij onderbreekt het spel, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

Vraag 5. Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een 
aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal 
(binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een 
schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. 
Hoe hervat hij het spel? 

A. Hij laat de doelschop overnemen. 

B. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het 
strafschopgebied betrad. 

C. Hij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair 
aanviel zonder dat  de bal binnen speelbereik was.       

D. Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn. 

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

Jan Willems 

 

mailto:spelregelcommissie@covsDenBosch.nl
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Trainingen. 

De trainingen van onze COVS worden goed bezocht, mede door de goede trainingen van Rick 
van Rijn maar het kan altijd beter. Zorg dat je fit naar de wedstrijd gaat. 

 
Van harte beterschap. 

Wij wensen ons lid en sponsor Cor van Dartel veel beterschap na 
een zware periode en hopen hem weer spoedig op het veld te zien 
om zijn hobby uit te oefenen . 
Michel de Munnik wensen wij ook een spoedig herstel van zijn 
blessure, zodat ook hij zijn hobby kan hervatten  
En voor de zieken en geblesseerden die wij niet weten: een spoedig 
herstel .  

Scheidsrechtercursus voor clubs. 

Het bestuur heeft de handschoen 
opgepakt voor de werving van 
scheidsrechters en een brief naar 
alle clubs in de regio gestuurd. Op 
5 oktober is er reeds een cursus 
verenigingsscheidsrechter gestart 
met ons lid Bjorn van Osch als 
docent, Als COVS groep zijn we 
trots dat we mede door de enorme 
inzet van André de Vaan deze 
cursus hebben kunnen opzetten. 

Hopelijk worden er uit deze groep 
ook enkele deelnemers lid van 
onze groep. 

Antwoorden.  

Vraag 1. B. 

Vraag 2. A. 

Vraag 3. A. 

Vraag 4. A. 

Vraag 5. C. 



 
 

 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH  
2021 NUMMER 5 

 

Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief 
kunt u voor 1 december 2021 sturen aan: 
jdlaat2732@gmail.com   
Let op gewijzigd E-mailadres. 

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  
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