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Beste leden. 
 
Het is februari, 1/12 van 2022 zit er op. Wat bracht de maand januari 
ons? Het belangrijkste is, dat ik 22 ben geworden… 
Nee tuurlijk niet. Het kabinet heeft groen licht gegeven om weer te 
mogen voetballen. De eerste trainingen zijn afgewerkt. Scheidsrechters 
en voetballers worden klaargestoomd voor (alweer) een herstart.  
5 en 6 februari zullen de eerste officiële wedstrijden weer afgewerkt 
worden.  

Verder bracht januari de topper PSV - Ajax onder leiding van Danny 
Makkelie en VAR Rob Dieperink. Het winnende doelpunt was wat 
curieus. Heel Eindhoven schreeuwde onrecht uit en 100km verderop in Amsterdam grijnsde 
iedereen breed. Uit scheidsrechters perspectief gezien handelde Makkelie en zijn VAR correct. 
Dieperink kon geen concreet bewijs leveren dat de bal uit was dus bleef de beslissing van 
Makkelie en zijn assistent Hessel Steegstra op het veld staan. Op zondagavond lagen in alle 
huiskamers ballen en lijntjes om aan te tonen dat wanneer iets lijkt dat het niet daadwerkelijk zo 
hoeft te zijn. PSV-aanvoerder Cody Gakpo verwoorde het mooi krom. De bal lijkt over de lijn 
dus schandalig dat het doelpunt werd goedgekeurd. Het werkwoord lijken, misschien toch maar 
even in de van Dale kijken.  

Tot slot wil ik mijn ongenoegen uiten over het gedrag van (oud) collega-scheidsrechters op 
social media. Ga geen namen noemen maar het is in en in triest dat scheidsrechters hun 
ongezouten mening uiten op Facebook over scheidsrechters uit het betaalde voetbal. Vooral 
wanneer hun clubje “benadeeld” is. Gelukkig zitten deze mensen niet in onze COVS groep :).  

Allen veel plezier dit weekend weer op de velden. Geniet van je mooie hobby en blijf gezond.  

Uw voorzitter, 
Timo van der Velden 

 

Agenda 2022 

Helaas is er nog geen agenda voor 2022. 
Gezien de huidige besmettingen met de omikron variant 
van het corona virus is het niet mogelijk om veilig 
activiteiten binnen te organiseren. 
Ontspanningscommissie en bestuur zijn zich bewust van 
het feit dat u snakt naar een activiteit. 
Maar de veiligheid en gezondheid van onze leden weegt 
op dit punt toch het zwaarst. 
Wanneer de maatregelen het toelaten en wij veilig een 
binnen activiteit kunnen organiseren zullen we dit dan 
ook direct oppakken. 
Tot die tijd graag nog even geduld en begrip. 

Niemand is gebaat bij een overhaaste beslissing. 
Blijf goed op elkaar letten en wees lief voor elkaar. 
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Vince Smits. 

Op 15 januari 2022 was er op de site van 073voetbal.nl een 
uitgebreid interview met Vince gepubliceerd, onder de titel11 
vragen aan Vince Smits. 
Hier een korte samenvatting van het interview 
Vince is op 22 augustus 2000 geboren en woont vanaf zijn 
geboorte in Berlicum. 
Tot zijn 19e gevoetbald bij BMC, daar op jonge leeftijd begonnen 
met het fluiten van jeugdwedstrijden en vanaf mijn 17e is Vince 
scheidsrechter voor de KVNB. 
Onlangs afgestudeerd als International Event Manager en 
inmiddels werkzaam als projectmanager bij 54events in Breukelen. 
Daarnaast draait hij normaal gesproken regelmatig op 
evenementen, bruiloften en kantinefeestjes als DJ. 
Hier enkele vragen en antwoorden van Vince. 
Sterkste/zwakste punt: Van coaches hoor ik vaak dat ik rust 
uitstraal en mijn arbitrage aanpas aan de sportiviteit van de 
wedstrijd. Ik fluit het liefst niet voor elk kleinigheidje. Ik merk wel dat dat ook als een van de 
zwakke punten naar voren komt, omdat spelers soms denken dat ze harder in duels mogen 
komen. Kunst- of natuurgras: Een natuurgrasmat die er goed bij ligt. Dat is het prettigst voor 
spelers, maar ook voor een scheidsrechter. Toen ik zelf nog voetbalde, haalde ook regelmatig 
mijn knieën open op kunstgras. Een tijd geleden was het hoofdveld van BMC nog natuurgras, 
maar dat was in niet al te beste conditie. Wedstrijden werden regelmatig afgelast. In dat geval 
heb ik wel een voorkeur voor kunstgras. Mooiste voetbalmoment: Dat ik aan het begin van het 
seizoen mijn debuut heb mogen maken in de 2e klasse, bij EVVC tegen Helvoirt. Ik ben blij dat 
ik als jonge scheidsrechter stapjes omhoog maak en hoop snel nog meer mooie 
voetbalmomenten mee te mogen maken. 
Dieptepunt/grootste blunder: Sinds het begin van de coronapandemie kent het leven een stuk 
minder hoogtepunten. Zowel als scheidsrechter, op mijn werk als in mijn vrije tijd staat het 
samenkomen met mensen 
centraal, maar dat is nu helaas 
niet meer mogelijk. Ik kan niet 
wachten tot deze maatregelen 
voorbij zijn. Wat wil je nog 
bereiken: Op scheidsrechters 
gebied zeg ik altijd dat ik alles op 
me af laat komen. De kansen die 
ik krijg, pak ik met beide handen 
aan. Sinds vorig seizoen zit ik in 
het Challenge Programma 
Scheidsrechters (CPS). Ik hoop 
mijn eerste coach, Haico 
Michielsen, achterna te gaan, door 
deel te mogen nemen aan 
Talenten Traject Betaald Voetbal 
(TTBV). Als ik me goed 
doorontwikkel, dwing je de leuke 
potjes vanzelf af. 
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André de Vaan voelt zich soms net Hugo de Jonge of Marc Rutte. 
 
Onder deze titel op de site van 
tismarvoetbal van Kees van der 
Zandt werd onze nestor en grote 
stimulator van onze COVS groep 
geïnterviewd.  Vrijdag 28 januari 
2022, het amateurvoetbal gaat dit 
weekeinde weer van start. Na een 
noodgedwongen onderbreking van 
een paar maanden wegens het 
coronavirus. Naast spelers, trainers 
en supporters kijken ook 
scheidsrechters reikhalzend uit 
naar de aftrap van de wedstrijden. 
Ik voel me weliswaar soms net 
Hugo de Jonge of Marc Rutte, “om 
dat je het voor sommigen toch nooit 
goed doet", laat scheidsrechter 
André de Vaan (69) uit Vlijmen 
lachend weten. Foto: André in actie. 
           Foto Brabants-Centrum 3 oktober 2019, André in actie DVG – Zwaluw VFC 1 
 

Maar ik vind het fluiten van een wedstrijd nog steeds hartstikke leuk om te doen. 
Het is een hobby die ik al 44 jaar met veel plezier beoefen. André de Vaan is al decennia lang 
een bekende verschijning als scheidsrechter in het regionale amateurvoetbal. De Vlijmenaar 
floot tientallen jaren eerste en tweede klasse. Ondanks dat hij in maart zeventig jaar wordt fluit 
hij momenteel nog steeds probleemloos wedstrijden in de derde klasse van grote aansprekende 
clubs als onder meer ODC, Schijndel, Zwaluw VFC, SCG'18 en Avanti'31. Ik heb ook ooit een 
wedstrijd in de hoofdklasse gefloten en het vriendschappelijke duel FC Den Bosch, toen 
Petrovic daar nog voetbalde, mogen leiden. Maar de derde klasse is nog steeds een heel mooi 
niveau om te mogen fluiten hoor.  

Vlak voor de stop wegens het coronavirus dit seizoen floot De Vaan nog met verve de eerste 
Vughtse bekerderby tussen Helvoirt en Real Lunet. Het duel, door Helvoirt gewonnen, werd  
zonder publiek maar voor de snorrende televisiecamera's van de Vughtse televisiezender 
NOVO3 gespeeld. De scheidsrechter was de beste man op het veld. Hij floot soeverein en zat 
er steeds kort bovenop, sprak verslaggever Ger Postuma na afloop vol lof over de arbiter, 
waarover ook de spelers van beide clubs zeer tevreden waren. 

Die waardering doet De Vaan uiteraard goed. Want soms voel ik me als scheidsrechter net 
Hugo de Jonge of Marc Rutte. Omdat je het voor sommigen toch nooit goed doet.  
Toch bespeurt de arbiter dat hij momenteel meer waardering en respect krijgt voor het leiden 
van wedstrijden dan ooit van spelers, trainers en publiek. Omdat ik al zo lang fluit kun je 
bepaalde situaties in een wedstrijd natuurlijk veel beter inschatten dan in je beginperiode als 
scheidsrechter. Ondanks zijn voor arbitrage gevorderde leeftijd, in maart wordt hij 70 jaar, is De 
Vaan conditioneel ijzersterk. De Vlijmenaar staat nooit ver van de duels in de wedstrijd. In de 
aanloop naar het seizoen train ik vijf keer per week en tijdens het seizoen twee keer en ga ik 
wekelijks naar de sportschool", verklaart hij zijn opmerkelijke fitheid.  
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De Vaan zegt nog steeds met 'heel veel plezier' zijn wedstrijden te fluiten.  
Ik wil het blijven doen zolang ik fit ben. Want een wedstrijd leiden vanuit de middenstip wil ik de 
spelers en mezelf niet aandoen. Maar vooralsnog kijkt hij nu vooral verlangend uit naar de 
herstart van het amateurvoetbal komend weekeinde. Ik fluit zondag Emplina - HCR.  
Weliswaar een vriendschappelijk potje. Maar ik heb er hartstikke veel zin om die wedstrijd te 
fluiten. 

Spelregelvragen. 

Vraag1.  
Een veldspeler die een tegenstander vasthoudt, moet alleen worden bestraft met een 
directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit? 
 
A. Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet gebeurt.  
B. Naar het oordeel van de scheidsrechter gebeurt. 
C. Altijd gebeurt. 
D. Met twee handen gebeurt. 
 
Vraag 2.  
Een aanvaller geeft de doelverdediger een schouderduw op het moment dat deze één 
voet van de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel. Wat 
beslist de scheidsrechter? 

A. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger. 
B. Een geldig doelpunt. 
C. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger plus een waarschuwing voor de aanvaller 
door het tonen van de gele kaart. 
D. Een directe vrije schop voor de doelverdediger, want deze mag niet worden aangevallen (of 
geduwd) als hij de bal in zijn bezit heeft. 
 
Vraag 3. 
Een verdediger ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans door op de schouder 
van een medespeler te steunen en op deze manier de bal weg te koppen voor de 
aanvaller, die op dat moment de bal in het verlaten doel wil koppen. Wat dient de 

scheidsrechter te doen? 

A. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije 
schop voor de aanvallende partij en zendt 
de op zijn medespeler steunende 
verdediger van het speelveld. 
B. Hij laat doorspelen. 
C. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije 
schop voor de aanvallende partij en een 
waarschuwing aan de op zijn medespeler 
steunende verdediger. 

D. Hij fluit af en geeft een strafschop voor 
de aanvallende partij.  
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Vraag 4. 
Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen 
gehinderd door een aanvaller die elke beweging volgt. Een verdediger wil zijn 
doelverdediger helpen en duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu 
beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren? 

A. Hij bestraft de verdediger met een directe vrije schop. 

B. Hij bestraft de aanvaller met een directe vrije schop. 

C. Hij bestraft de aanvaller met een indirecte vrije schop. 

D. Doorspelen. 
 
Vraag 5. 
De bal gaat niet ver van de middenlijn over de zijlijn. Voordat het team dat de inworp mag 
nemen, willen zij een wissel toepassen. De wissel gaat volgens de juiste procedure. De 
wisselspeler stapt 1 m het speelveld in en verlaat dat direct weer om de inworp te gaan 
nemen. Is dat toegestaan? 
 

A. Ja, een wisselspeler mag elke spelhervatting nemen, vooropgesteld dat hij eerst het 
speelveld heeft betreden. 

B. Ja, zodra de gewisselde speler het speelveld heeft verlaten mag de wisselspeler direct de 
inworp nemen zonder dat hij het speelveld betreden heeft. 

C. Neen, hij mag pas een spelhervatting nemen als het spel eerst hervat is met de inworp. 

D. Neen, want alleen even het speelveld instappen is niet genoeg. 

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

Jan Willems 

 

Nieuwe leden/begunstigers. 

Begunstiger: 
Ralf van Baardwijk uit Nieuwkuijk  

Ralf hartelijk welkom in onze COVS groep. Hopelijk mogen we je snel 
ontmoeten op een van onze activiteiten. 

 

mailto:spelregelcommissie@covsDenBosch.nl
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Vanuit het bestuur. 
 
Op 14 februari is er een online 
vergadering over de toekomst van 
COVS Nederland. Ons bestuurslid 
Colin Smits zal COVS Den-Bosch 
vertegenwoordigen en in gesprek 
gaan met andere COVS-
verenigingen en COVS Nederland 
over wat we hebben /kunnen 
verwachten van onze landelijke 
COVS. Het  bestuur zal op de ALV 
met een voorstel komen omtrent 
integriteit en gedrag, de 
voorbereidingen zijn inmiddels 
afgerond.  

De vertrouwenspersoon heeft toegezegd hiervoor beschikbaar te zijn. 

Timo en André hebben een driehoeks-gesprek gevoerd met de gemeente Den Bosch en de 
KNVB, zowel de KNVB als de gemeente waren positief over onze inbreng en doelstelling en de 
komende weken staat er ook een vervolggesprek op de agenda. 

Het bestuur bekijkt ook wanneer we een datum kunnen plannen voor onze clubactiviteiten weer 
op te starten en onze  ALV te kunnen houden. 
Onze clubactie voor de trainingspakken is een groot succes, ze zijn terug van de drukker en 
helaas konden we ze door afgelasting niet op onze nieuwjaarsreceptie met een officieel tintje 
uitreiken. We zijn begonnen om ze bij de training uit te delen en we zullen er later bij een 
activiteit nog op terug komen.  
Wel willen wij onze sponsor JCB uit Waardenburg alvast 
bedanken voor de steun om dit project te realiseren.   

De cursisten van de eerste clubscheidsrechters-cursus 
zijn alle 20 geslaagd, wij hebben als vereniging inmiddels 
de clubs gevraagd of er nog meer gegadigden zijn omdat 
wij half maart bij voldoende aanmeldingen met een 
nieuwe cursus willen starten. Dus mocht je nog mensen 
kennen die de cursus willen volgen, meld je aan via mail 
bij onze  secretaris of via mail bij 
Andredevaan@kpnplanet.nl. 

De grote clubactie was een groot succes, ondanks dat 
het de eerste deelname was. 

Het trainen is inmiddels weer gestart iedere dinsdag om 
20.00 uur bij BLC. 
Parkeren op het transferium. Kaartje kun je gratis af laten stempelen in de kantine van BLC. 
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Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDTS). 

Via COVS Nederland ontvingen wij het volgende bericht wat voor sportverenigingen 
mogelijkheden biedt  

Met het programma Maatschappelijke Dienst Tijd Sport kunnen jongeren tussen de 14 en 27 
jaar het verenigingsleven leren kennen en zichzelf ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is de 
drijfveer van jongeren om zich te ontwikkelen. Een win-win situatie, want ook voor de 
verenigingen is het goed en belangrijk dat jongeren betrokken zijn.  

Daarnaast krijgen verenigingen per jongere een opleidingsbudget van maximaal € 350,- en een 
klein budget om de extra begeleiding te verzorgen. Jongeren kunnen zich binnen MDT Sport 
bijvoorbeeld ontwikkelen als scheidsrechter.  

Maak er gebruik van en attendeer clubs hier op, want ook verenigingsscheidsrechters dienen 
goed opgeleid te worden! 

Aanmelden kan online via www.https://mdtsport.nl/ 

Antwoorden.  

Vraag 1. B 

Vraag 2. D 

Vraag 3. A 

Vraag 4: C 

Vraag 5. A 

Bijdragen/inzendingen voor de nieuwsbrief 
kunt u voor 31 maart 2022 insturen: 
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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