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Beste leden. 
 
Het einde van het seizoen 2021/2022 nadert. Eindelijk kunnen we weer 
eens een seizoen volledig afmaken met nacompetities. Hopelijk heeft 
iedereen dit seizoen weer kunnen genieten van zijn hobby. De laatste 
twee speelrondes bevatten leuke wedstrijden met grote belangen, maar 
ook wedstrijden om des keizers baard. Voor een aantal teams staat 
promotie/degradatie op het spel, dat is nou eenmaal de waarheid. Die 
waarheid zal er ook komen voor scheidsrechters, promotie/degradatie. 
Ikzelf hoop te promoveren naar ZASE en zo heeft iedere scheidsrechter 
zijn doel voor ogen.  
Persoonlijk verwacht ik dat op 5 juli een aantal scheidsrechters binnen 
onze COVS een stap omhoog gaan maken. Daarnaast is het einde van het seizoen ook de 
periode van selecties en nominaties voor ontwikkeltrajecten en contracten in het BV. Ik 
verwacht dat binnen onze vereniging we ook dat level omhooggaan.  
 
Ik wil me in dit stukje richten aan de jonge/ambitieuze scheidsrechters van onze COVS. Ik 
publiceer natuurlijk wekelijks de aanstellingen op Facebook/WhatsApp en zo krijg ik ook beeld 
van jullie wedstrijden en overige activiteiten. Een aantal zaken vallen mij dan op: afmeldgedrag, 
activiteiten binnen de eigen voetbalclub etc. Wanneer jullie dan de vraag krijgen wat is je doel 
als scheidsrechter, dan luidt het antwoord vaak als volgt: ''Het hoogst haalbare''. Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi en dat stimuleer ik alleen maar. Wij, als COVS Den Bosch e.o., willen jullie 
ondersteunen met tips en tricks. Het lijkt me dan ook zeer nuttig en leuk om een keer met z'n 
allen om de tafel te gaan zitten. We praten dan over onze hobby, welke mogelijkheden zijn er 
binnen de KNVB, wat moet je wel/niet doen en hoe ga je het ver schoppen. We zijn er niet om 
jullie af te breken, maar om je een betere scheidsrechter te laten worden. Stuur me een 
berichtje als je interesse hebt, dan weet ik meteen wie de nieuwsbrief wel/niet leest ;).  

Ik wil iedereen succes wensen de komende weken bij de laatste loodjes. Het NK-veldvoetbal 25 
juni in Beuningen komt er ook nog aan, daar gaan we ook hoge ogen gooien. Laat vooral 5 juli 
weten als je gepromoveerd bent!! 

Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

Agenda 2022 
zondag 3 juli 2022: Seizoensafsluiting, meer informatie zie 

verder in deze nieuwsbrief. 

Zaterdag 20 augustus 2022: Seizoenopening, training en 
spelregels. Aanvang 10.15 uur, locatie FC Engelen, lunch 
inbegrepen. 

Vrijdag 16 september 2022: Kaartavond, inschrijven vanaf 
19.45 uur. Aanvang 20.00 uur, locatie volgt. 

Maandag 3 oktober: Week van de Scheidsrechter, 
clubavond. Aanvang 20.00 uur.  
locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris  

aan de Harenweg / Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 
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Woensdag 30 november 2022: Clubavond, COVS-groep 96 jaar. Aanvang 20.00 uur.  
Locatie het clubgebouw van Gilde St. Catharina – St. Joris aan de Harenweg / Empelseweg 7 
te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 

Zaterdag 17 december 2022: 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 Harenweg / Empelseweg 7 te Rosmalen (ingang tegenover oude ingang van Intratuin). 

 
Algemene Leden Vergadering 11 april 2022. 

Op 11 april 2022 was er weer onze Algemene Leden Vergadering, wel iets later in het jaar dan 
we gewend waren maar niet minder goed voorbereid. 
Alle leden hadden vooraf digitaal het jaarboek toegezonden gekregen. 
Het jaarboek bevatte alle relevante informatie voor de vergadering, alles keurig overzichtelijk 
samen gevoegd in een compleet boekwerkje. 

Naast de vaste agendapunten zoals vaststellen van de notulen, financieel jaarverslag etc., 
stond er ook de begroting en het voorstel om de contributie na jaren te gaan verhogen op de 
agenda. Vanuit de leden werden wel enkele kritische vragen gesteld, maar door de sterk 
stijgende kosten rest het bestuur eigenlijk geen andere keuze. 
Negen jaar lang heeft er geen verhoging plaatsgevonden, nu de prijzen zo sterk stijgen rest het 
bestuur geen andere keuze willen we gezond blijven. 
Met een contributie van 45 Euro voor leden en 25 Euro voor begunstigers zitten we nog onder 
het landelijke gemiddelde. 

Bestuur zet zich in voor een stabiele vereniging en het beleid is erop gericht om zich proactief 
bij voetbal verenigingen te presenteren en het voor verenigingsscheidsrechters aantrekkelijker 
te maken om lid te worden van onze COVS groep. 
Bestuur is gesprek met de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een subsidieregeling, met deze 
extra gelden kunnen we de enorme meerwaarde voor de voetbalverenigingen van de 
clubscheidsrechter nog beter faciliteren met training en kennisverbreding op spelregelgebied. 
 
Bestuursverkiezing: onze voorzitter Timo van der Velden en bestuurslid Colin Smits zijn beide 
aftredend en herkiesbaar. 
Colin stelt zich weer voor twee jaar beschikbaar als algemeen bestuurslid. 
Onze voorzitter Timo, stelt zich beschikbaar voor een jaar. Timo studeert nog en gezien zijn 
studiebelasting wil hij het van jaar naar jaar bezien. 

Vertrouwenspersoon, vanuit bestuur wordt Rinus Schreuder voorgesteld als 
vertrouwenspersoon. 
Rinus stelt zich voor aan de leden die Rinus nog niet kennen. 
De vertrouwenspersoon is het luisterend oor en zoekt naar oplossingen.  

Jubileumcommissie 100 jaar COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 
Op 30 november 2026 bestaat onze COVS-groep 100 jaar. Hier wil het bestuur maar ook de 
leden uitgebreid bij stilstaan. Door bestuur is dan ook onder de leden een uitvraag gedaan wie 
eventueel zitting zou willen nemen in deze commissie.  
De volgende leden hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie, Jan 
Willems, Vince Smits, Roy Schuurmans, Sven Valk en Hans de Laat.  
Vanuit het bestuur zal Colin Smits zitting nemen in de commissie.  
Bert Timmermans, heeft zich beschikbaar gesteld als beoogd voorzitter mits dit te combineren 
is met zijn werk. 
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Tijdens onze vergadering waren er ook twee jubilarissen. 

Theo Kezer 40 jaar lid, Theo al vele jaren een actieve 
scheidrechter en sinds enige tijd ook als rapporteur 
actief. (foto links) 

Yoerak van Voorst 25 jaar lid,  

Yoerak ook al vele 
jaren actief 
scheidrechter en als 
secretaris ook nauw 
betrokken bij onze 
COVS-groep.  
(foto rechts) 

Beide leden werden 
in het zonnetje gezet 
en kregen de 
bekende spelden 
opgespeld. Bestuur 
en leden feliciteren 

beide jubilarissen en hopen dat zij nog vele jaren actief hun 
hobby kunnen en mogen uitoefenen. 
Na de bekende rondvraag bedankte het bestuur de  
aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenste allen 
een goede thuiskomst. 
 
Hans de Laat 

 
50-jarig huwelijk. 

Op 5 mei jl. waren Jo en Mien van Balsfoort 50 jaar getrouwd. Samen met familie en vrienden 
stonden Jo en Mien stil bij dit bijzonder moment in hun leven. 

Door bestuur werden dan ook de 
felicitaties overgebracht.  

Jo en Mien zijn zeer nauw verbonden 
aan onze COVS-groep en zijn dan 
ook al vele jaren vertrouwde 
gezichten tijdens onze 
bijeenkomsten.  

Jo en Mien bedanken het bestuur en 
de leden voor de felicitaties en de 
getoonde belangsteling. 
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KeesRekkers toernooi 
Langstraat. 
 
Vrijdag 20 mei jl. heeft het 
voetbalteam van de COVS-
groep ’s-Hertogenbosch de 
sportiviteitsprijs gewonnen. 
Dat het samen kan gaan met 
presteren bewees deze ploeg 
door in de finale gelijk te spelen 
tegen Tilburg. Waarbij het 
balletje buitenkant paal zomaar 
anders had kunnen vallen en 
de winst had kunnen brengen. 
Heren allemaal bedankt voor 
de sportieve inzet, Albert Beer 
bedankt voor je aanwezigheid 
en hulp. 

Op de foto ontbreekt Bilal die was wegens werk iets later. 
Bij de prijsuitreiking gingen er diverse prijzen van de loterij naar ’s-Hertogenbosch. 
COVS-groep De Langstraat bedankt voor de goede organisatie .  

Aldus een tevreden coach, André de Vaan    
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Spelregelvragen. 

Vraag 1.  
1. Tijdens de strafschoppenserie raakt een speler die niet de doelverdediger is geblesseerd en 
kan niet verder deelnemen. Wat is de juiste procedure? 

A. De tegenpartij moet het aantal spelers verminderen tot een gelijk aantal spelers; de 
scheidsrechter moet worden geïnformeerd over de uitgesloten speler. 

B. De tegenpartij moet het aantal spelers verminderen tot een gelijk aantal spelers; de 
scheidsrechter hoeft niet te worden geïnformeerd over de uitgesloten speler. 

C. Er is geen actie nodig. De tegenpartij moet het aantal spelers alleen verminderen als de 
speler geblesseerd raakte voor de start van de strafschoppenserie. 

D. De geblesseerde speler mag worden vervangen door één van de wisselspelers, zo lang het 
toegestane aantal wissels niet is gebruikt. 

 
Vraag 2. 
Een aanvaller staat in 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 SR affloot.  

D. Op de plaats waar de speler de bal ontving. 

 
Vraag 3. 
Een verdediger trapt in een duel op de rand van het doelgebied 
veel te hoog de bal voor het gezicht van een aanvaller weg op het moment dat die aanvaller de 
bal in het verlaten doel wil koppen. De aanvaller wordt hierbij niet geraakt, omdat de aanvaller 
de verdediger op datzelfde moment met beide handen wegduwde. De bal wordt echter door de 
verdediger over het eigen doel getrapt. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten 
zijn? 

A. Beide spelers begaan tegelijkertijd een overtreding, de scheidsrechter fluit af en hervat met 
een scheidsrechtersbal. 

B. De scheidsrechter fluit af, stuurt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode 
kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat hervatten met een indirecte 
vrije schop tegen de verdediger. De overtreding van de verdediger is qua sanctie de ernstigste 
overtreding. 

C. De scheidsrechter fluit af en laat hervatten met een directe vrije schop voor de verdediger. De 
overtreding van de aanvaller is de ernstigste overtreding. 

D. Beide overtredingen zijn even ernstig, de scheidsrechter laat doorspelen. In deze situatie kent 
hij daarom een hoekschop toe. 
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Vraag 4. 
Als de aftrap van de tweede speelhelft 
is genomen, blijkt dat team A met tien spelers is begonnen omdat de elfde speler te laat uit de 
kleedkamer is gekomen. Waar en wanneer mag hij het speelveld in? 

A. Bij de middenlijn op een teken van de scheidsrechter. 

B. Bij de middenlijn als het spel is onderbroken en op teken van de scheidsrechter. 

C. Op een willekeurige plaats aan de zijlijn op een teken van de scheidsrechter. 

D. Op een willekeurige plaats aan de zijlijn als het spel is onderbroken en op teken van de 
scheidsrechter. 

 

Vraag 5 

Tijdens het spel, in de buurt van de 
middenlijn en ongeveer een meter binnen 
het speelveld, krijgt een speler een paar 
andere voetbalschoenen toegeworpen 
van de materiaalman van zijn team.  De 
speler wisselt op die plaats van 
schoenen, zet de gewisselde schoenen 
over de zijlijn en speelt weer verder. Wat 
moet de scheidsrechter beslissen? 

 

A. Doorspelen. 

B. Doorspelen en bij de eerstvolgende onderbreking het schoeisel controleren. 

C. Affluiten, de speler een gele kaart tonen, het schoeisel controleren en het spel laten hervatten 
met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken. 

D. Affluiten, de speler een gele kaart tonen, het schoeisel controleren en het spel hervatten met 
een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd. 

 

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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Vertrouwenspersoon. 
In de algemene ledenvergadering van 
11 april jl. is Rinus Schreuders benoemd tot vertrouwenspersoon binnen onze COVS-groep.  
Bij hem kun je terecht als je een probleem hebt binnen de vereniging met een lid of het bestuur. 
Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als er iets heeft plaatsgevonden op het 
voetbalveld wat je persoonlijk raakt of aangaat.  
Als lid van onze COVS-groep kun je zowel bij het bestuur als bij de vertrouwenspersoon terecht 
met je vragen. Deze worden alle als vertrouwelijk behandeld. Zowel bestuur als de 
vertrouwenspersoon kunnen beslissen om een zaak onderling door te schuiven. 
De vertrouwenspersoon is het luisterend oor en zoekt naar oplossingen. 

Het mailadres van de vertrouwenspersoon is: vertrouwenspersoon@covsdenbosch.nl 

Het is echter niet mogelijk om je te melden bij de vertrouwenspersoon als het gaat over 
rapportages.  

 

 

Spelregelteam naar Nederlands kampioenschap spelregels. 

Nederlands kampioenschap spelregels voor COVS-teams op 25 juni a.s. om 10.00 uur te 
Rotterdam. Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam. 

Als gevolg van het corona virus is het de laatste 2 jaar niet mogelijk geweest om een landelijke 
spelregelfinale te organiseren. 
Om deel te kunnen nemen aan de landelijke finale, moet je als COVS groep eerste worden in 
het district waarna je kunt inschrijven voor de landelijke finale. 
Als gevolg van onvoldoende deelname aan de district finale is deze niet gehouden. 
Toen kwam het verzoek vanuit de deelnemende verenigingen of wij als COVS Den Bosch, 
district Zuid 1 willen vertegenwoordigen in Rotterdam. We hebben dit met beide handen 
aangegrepen en gaan dus naar de NK-finale in Rotterdam. 

 

mailto:vertrouwenspersoon@covsdenbosch.nl


 

Opgericht 30 november 1926 

NIEUWSBRIEF COVS ’S-HERTOGENBOSCH  
2022 NUMMER 3 

 

Ons team bestaat uit het volgende kwartet. 
Bayram Cakir, Hasan Cakir en Nizam Kaya, deelnemers 
Yoerak van Voorst,  ondersteuning en coaching. 

Heeft u interesse om mee te gaan als supporter kunt u zich hiervoor aanmelden bij onze 
secretaris, secretaris@covsdenbosch.nl  

Bayram Cakir 

Seizoensafsluiting 3 juli 2022 bij S.V. BLC. 

Op 3 juli a.s. wil het bestuur en de ontspanningscommissie graag het seizoen in een goede 
sfeer afsluiten. Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom en staan de koffie en thee klaar. 
Onze seizoensafsluiting wordt dit jaar gehouden bij: De club van Zuid S.V. BLC op Sportpark 
De Meerendonk, aan de Meerendonkweg 1, te ’s-Hertogenbosch. 
 
U bent hiervoor samen met uw eventuele partner en kinderen van harte uitgenodigd, opgave 
voor onze seizoensafsluiting is verplicht. 
U kunt zich aanmelden bij A. de Vaan: Telefonisch onder nummer 06-16086889 of via de mail  
andredevaan@kpnplanet.nl. Graag aanmelden voor 30 juni 2022. 

Parkeren op het Transferium Pettelaarpark, kaartjes worden door S.V. BLC afgetekend. 
U kunt dus GRATIS PARKEREN. 
 
Tijdens onze seizoensafsluiting is er ook een Jeu de Boules toernooi om de Gerard Mulders 
Trofee. 

Het Jeu de Boules toernooi 
begint om 11.00 uur. 
Wilt u meedoen dan graag om 
10.30 uur aanmelden. 
Om u in de Franse sfeer te 
brengen is er stokbrood, kaas,  
wijn en frisdrank. 
Natuurlijk ontbreekt de koffie en 
thee ook niet. 

Van 16.00 uur tot 17.30 uur zal er een snack 
mobiel zijn, waar u onbeperkt een lekker 
gebakken patatje en snack kun bestellen.  
 
Bestuur en ontspanningscommissie 
ontmoeten u graag op 3 juli a.s. om 10.30 uur 
bij S.V. BLC op Sportpark De Meerendonk. 

 

 

 

mailto:secretaris@covsdenbosch.nl
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Antwoorden spelregelvragen.  

Vraag 1. A Vraag 2. D Vraag 3. B Vraag 4. A Vraag 5. B 

NK-veldvoetbal COVS teams. 
Op 26 juni neemt het voetbalteam van onze COVS-groep deel 
aan het NK-veldvoetbal. 
Dit toernooi is op het Sportpark v.v. Beuningse Boys,  
Ooigraaf 2, te Beuningen. 
Zijn er leden die graag mee willen doen of graag willen 
supporteren dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Rick van Rijn 
tel. 06-83631804.  
 

Sportakkoord gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Afgelopen April hebben wij jullie op onze ALV geïnformeerd over 
het idee om de Bossche voetbalclubs te steunen op het gebied van arbitrage. Na diverse 
gesprekken die wij als COVS Den Bosch met de gemeente en KNVB gevoerd hebben, is er 
gevraagd een begroting en plan op te stellen.  
Wij hebben de clubs dit plan voorgelegd en bijna alle clubs hebben ons plan voor de gemeente 
ondersteund en ondertekend. 
Dit heeft de commissie dat alle plannen beoordeelde doen besluiten ons plan voor te dragen 
voor steun in de vorm van subsidie. 
Het sportakkoord heeft besloten om ons te steunen en de maximale subsidie toe te kennen van 
5000 Euro, waar wij ontzettend blij mee zijn. 
Nu kan het werk beginnen en zijn we een plan aan het maken wat we straks aan de clubs voor 
leggen, want het is niet de bedoeling het geld over de balk te smijten, wij moeten het wel 
verantwoorden richting de gemeente.  
Het hoeft ook niet in een jaar op. Wanneer onze plannen zijn uitgewerkt, zullen wij deze met 
jullie delen. Te zijner tijd zal ook op diverse leden een beroep gedaan worden om ons als 
bestuur hierin te ondersteunen en avonden bij clubs mee te verzorgen. 

Wij vinden dit tot nog toe een mooi begin wat wij met jullie willen delen . 

Namens onze COVS groep, 

Timo van der Velden (voorzitter) en André de Vaan (bestuurslid) 

Rick van Rijn, gepromoveerd. 

Rick, van harte gefeliciteerd met de 
promotie naar de masterclass, assistent 
scheidsrechter. 
Heel veel succes, we horen graag je 
ervaringen. 
 
Bestuur en leden  
COVS ’s-Hertogenbosch e.o. 
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Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief kunt u voor 30 juli 2022 insturen: 
redactie@covsdenbosch.nl 

Mailadressen bestuursleden/ vertrouwenspersoon 

voorzitter@covsdenbosch.nl  

secretaris@covsdenbosch.nl 

penningmeester@covsdenbosch.nl 

vertrouwenspersoon@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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