
  

 
    
 
 

  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-januari 2019 

 
 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2019 met nieuws van onze eigen vereniging 

 
Agenda van de activiteiten: 
18 januari   Kaartavond 
15 februari   Kaartavond 
23 februari   Nationaal Voetbal Carnaval 
15 maart   Kaartavond 
26 maart   Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering COVS Breda e.o. 
29 maart   Voorjaarsbingo 
6 april    Pokertoernooi 
19 april   Kaartavond 
22 juni    Landelijk COVS-veldvoetbaltoernooi te Enschede 
  

Overleg cluster COVS met KNVB 
22 januari overleggen bestuursleden van verschillende COVS-groepen, waaronder die van Breda, in 
Eindhoven met Ludy Schoenmakers van de KNVB. Dit overleg is gepland om samen eventuele knelpunten 
in een vroeg stadium te bespreken en trachten ze ook snel op te kunnen lossen.  
Zijn er leden van onze COVS-groep die vragen hebben aan de KNVB dan kunnen zij dat voor 20 januari aan 
de secretaris kenbaar maken: breda@covs.nl 
 

18 januari maandelijkse kaartavond 

Vrijdag 18 januari is er de eerste maandelijkse kaartavond van 2019 en kunt u allen weer deelnemen aan 
een kaartavond waar u in een gezellige sfeer kunt rikken of jokeren. Leden, met familie, vrienden en 
kennissen zijn deze avond van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en deelname is gratis.  
  

Kerstavond was weer een heel gezellig samenzijn 
Zaterdag 22 december hebben we in De Toss onze traditionele kerstavond gehouden. In een familiare 

sfeer hebben een kleine 50 leden een diner in een aantal gangen doorstaan. Met tapas, pasteitjes, soep, 

konijn, ham, kip piri-piri, en diverse groenten en aardappelsoorten was er genoeg keus om lekker te eten. 

Het ijsdessert en de koffie of thee met bonbons maakte het diner af. De sfeer onder elkaar was prima, 

oude bekende zochten elkaar regelmatig op, waarbij het drankje natuurlijk niet ontbrak. Op de 

achtergrond werkte het personeel van Geert Kip en achter de bar hard om ervoor te zorgen dat iedereen 

niets te kort kwam en dat alle vaat op tijd weggewerkt was. Een mooie avond waar het gevoel van een 

grote scheidsrechtersfamilie naar voren kwam. Iedereen ging met een tevreden gevoel huiswaarts.  

Rob Luyken 
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Lief en leed 

Jos de Ruijter is 19 december na een hersenbloeding opgenomen in het Amphia ziekenhuis. 
Ben van Gils sukkelt met zijn gezondheid en moet daarvoor nog enkele onderzoeken ondergaan. 
Doortje Mallo wacht op een operatie voor nieuwe heupen maar voordat die kan plaats vinden moet er nog 
onderzoek worden gedaan door een vaatchirurg vanwege een aneurysma.   
 

Nieuwjaarsreceptie goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst 
8 januari was het een gezellig samenzijn tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar naast de meestal aanwezige 
leden ook de buren, het bestuur van de Vogelvrienden en bestuursleden van Baronie aanwezig waren. 
Voorzitter Rob Luyken sprak de volgende woorden in zijn nieuwjaarstoespraak:   
Beste leden van de COVS, vrienden, buren, iedereen van harte welkom bij deze nieuwjaarsreceptie en 
natuurlijk allereerst de beste wensen van het bestuur naar u, uw familie en iedereen die u dierbaar is. 
Voordat we vooruitkijken naar 2019 even een terugblik naar 2018, waar ik als nieuwe voorzitter deze 
vereniging mocht besturen.  Mensen vragen me wel eens of dit niet moeilijk is om beslissingen te nemen 
en uit te dragen en mijn standaard antwoord is dan: ik hoef het niet alleen te doen, we doen het samen 
met zeven personen, die het niet altijd met elkaar eens zijn maar wel een gezamenlijk beleid naar buiten 
brengen. Gaat het goed met de COVS Breda en omstreken, ik denk van wel, ons ledenaantal is iets 
gegroeid, mede door het opheffen van de COVS Roosendaal. We hebben jonge aanwas en onze senioren 
leden, ook al fluiten ze niet meer, blijven de COVS trouw. We mogen dit jaar ons vierde en vijfde lid 
verwelkomen die 50 jaar of langer lid zijn. Trots mag je zijn op deze leden, die vaak ook nog een bijzondere 
staat van dienst hebben binnen de vereniging. Maar de jeugd heeft de toekomst, zoals de verjonging in ons 
trainerskorps met Melvin Vink en Dylan Boomaars, die ondersteund door Wim van Gils, zorgen voor zware 
maar goede trainingen. 
Het spelregelteam, wat goed presteerde in de wedstrijd om de West-Brabant Cup zorgt ervoor dat we 
verwachten dat ze voor komend jaar weer een plaatsing voor de landelijke finale bereiken. Een 
voetbalteam wat in de zaal leuk presteert en op het veld afgelopen zomer in het landelijk veldtoernooi liet 
zien waar saamhorigheid en spelvreugde toe kunnen leiden. 
Daarnaast een groot aantal activiteiten in ons eigen clubhuis waar een paar jaar geleden nog gezegd werd 
dat er weinig te doen was, is het hier nu regelmatig volle bak. Er zijn maanden bij dat er in De Toss 24 van 
de 30 dagen iets te doen was. Dat wordt allemaal georganiseerd door vrijwilligers, mensen achter de bar, 
mensen in de tuin en mensen achter de schermen en ik kan dan ook alleen maar namens het bestuur mijn 
dank voor al hun inzet uitspreken. 
Zijn er ook dingen die beter zouden kunnen, ik denk het wel. 
We hebben prachtige clubavonden gehouden, met onder andere Kevin Blom en Sjoerd Moussou, maar de 
absolute uitschieter en topper was de avond met Coen van Bunge, een hockey scheidsrechter, die de hele 
wereld overvliegt tegen een reisvergoeding.  Hij kan kiezen tussen een hotel of € 60,00 per dag bij een 
internationale wedstrijd en zijn bevlogenheid zal de aanwezigen nog lang heugen. Jammer was dat er maar 
17 leden waren, die de moeite hadden genomen om deze avond aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt ook wel 
voor de trainingen waar we het aantal deelnemers de laatste maanden zien teruglopen en ik weet het, veel 
andere bezigheden zoals vriendschappelijke wedstrijden, beker programma’s en druk met werk en school 
en familie die je ook weleens wil zien.  Desondanks blijft trainen (ofwel conditie) en spelregels hoog in het 
vaandel staan en zijn het onze basisprincipes om iedere week weer goed te kunnen presteren. 
Voor het komende jaar staan er weer een groot aantal activiteiten op het programma, waarbij we 
gastsprekers uit zullen nodigen, maar waar we ook als ontspanning iets met elkaar kunnen en zullen 
organiseren. Wilt u of wil jij iets mee organiseren of heb je ideeën die ons als scheidsrechter of als mens 
beter kunnen maken, kom ermee, laat het horen, want ideeën zijn altijd welkom. We gaan hopelijk een 
mooi en gezond 2019 tegemoet, waar onze sportieve prestatie en natuurlijk de gezondheid voor uzelf, 
familie en vrienden voorop staat. Ik wil het glas met u heffen en proosten. Gelukkig nieuwjaar.  
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Contributieregeling/betaling 
•     Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december 
•     De hoogte van de jaarlijkse contributie is tijdens de ALV van 2018 voor het verenigingsjaar 2019 

vastgesteld op € 45 
      Voor gezinsleden geldt een contributie van € 22,50.  
      Jeugdleden zijn tot hun 18e jaar vrijgesteld van contributie, daarna mogen zij twee jaar de helft van 

de contributie, dus € 22,50, betalen. Daarna geldt voor hen de normale contributie van € 45.  
•     Leden worden via de nieuwsbrief van januari, februari, maart en april, die alle leden digitaal 

ontvangen, in kennis gesteld van de mogelijkheid hun contributie te voldoen.  
•    Het bestuur is van mening dat de contributie over het contributiejaar op 1 mei voldaan kan zijn. 

Leden die op 1 mei nog niet hebben voldaan aan hun verplichtingen, krijgen een persoonlijke 
herinnering. Op 1 juni krijgt men een 2de herinnering die verhoogt zal worden met een bedrag van 
5,00 administratiekosten. 
Indien de contributie niet is voldaan voor 1 september van het jaar, kan de incasso worden over 
gedragen aan een deurwaarder. Deze leden worden vanaf die datum uitgesloten van deelname aan 
evenementen van de vereniging. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor rekening van de 
gemaande.  
U kan uw contributie voor 2019 overmaken op de rekening van de              
voetbalscheidsrechtersvereniging Breda e.o. NL14 INGB 0001 6328 60 onder vermelding 
contributie 2019 en naam lid. 

  Namens het bestuur alvast bedankt voor uw medewerking. 
De penningmeester 

                                                                                                 

Zaalvoetbaltoernooi 
5 januari trok ons voetbalteam naar Reusel om daar deel te nemen aan het zaalvoetbaltoernooi van COVS 
Zuid 1. Het was een klein opgezet toernooi met maar vijf deelnemende teams. 
Toch had de organisatie van Valkenswaard het goed voor elkaar en liepen de wedstrijden als een trein 
Onze eerste wedstrijd begonnen we met een 7 klapper zeven nul tegen Eindhoven 
De tweede wedstrijd was tegen onze collega’s uit Tilburg, een van de titelkandidaten. 
En dat bleek terecht want we verloren met 2-1 
Na een heerlijke lunch (broodjes kroket en soep) volgde de derde wedstrijd tegen Valkenswaard. Met een 
2-0 voorsprong dachten we er al te zijn maar Valkenswaard vocht zich terug naar 2-2. Door een blessure 
van Stefan Celi was ons team daarna verzwakt. Toch wisten we nog eenmaal te scoren en de wedstrijd in 
onze zak te steken.  
De laatste wedstrijd was tegen Zeeuws-Vlaanderen. Deze wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen naar bleek 
de latere toernooiwinnaar. Ons Bredase team werd verdienstelijk derde. Na het toernooi was er nog een 
gezellig samenzijn. 
Hierbij dank aan mijn jongens Stefan Celi, Stefan van Gastel, Robby Luyken, Björn van Gisteren Jan Vugts 
en de gastspelers voor hun inzet. Ik hoop in de toekomst weer van hun diensten gebruik te maken. 
Sportgroeten,  
Jack van der Perre 

 
23 februari Nationaal Voetbal carnaval 
Leden die van een leuk en gezellig feest houden moeten in hun nieuwe agenda 23 februari aankruisen 
want dan is De Toss weer een leuthuis waar het jaarlijkse carnavalsfeest wordt georganiseerd. 
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Verzoek om sponsoring van Dennis de Vos 

Samen met mijn zwager Henny ga ik een super sportieve uitdaging aan in 2019 
Aangezien onze gezamenlijke hobby fietsen is, en wij graag iets willen doen voor het goede doel hebben 
wij ons ingeschreven voor de volgende uitdaging: 

Tour for life 2019 
Dit houdt in dat wij in 8 dagen tijd van Italië terug naar Nederland gaan fietsen. 
Wij zullen ruim 1300 km en 19000 hoogte meters afleggen in 8 dagen tijd zonder rustdag. 
Tour for Life wordt gereden van 25 augustus 2019 tot en met 1 september 2019. 
We starten in Bardonccia in Italië en eindigen in het Tom Dumoulin Bike Park te Sittard in Nederland. 
Dit doen wij zeker voor de sportieve uitdaging, maar uiteraard ook voor het goede 
doel:                                                   

Daniel den Hoed fonds 
Met als streven, kanker de wereld uit helpen. En tot het zover is, er in ieder geval voor zorgen dat we de 
behandeling van kanker zo effectief mogelijk maken en aandacht hebben voor de kwaliteit van leven van 
de patiënt. Dat is het doel van het Daniel den Hoed Fonds. De oproep van het fonds naar buiten toe is dan 
ook: 

‘Maak kanker kansloos’ 
Helaas hebben wij onze schoonmoeder verloren aan deze vreselijke ziekte en zo heeft bijna iedereen wel 
iemand in zijn of haar omgeving die kanker heeft, heeft gehad of helaas hieraan is overleden. Daarom is 
onderzoek naar kanker hard nodig en daar is veel geld voor nodig. 

Daarom gaan wij deze uitdaging aan en is ons doel om gezamenlijk minimaal € 5.000,- op te halen voor het 
Daniel den Hoed fonds. 
Daarvoor hebben wij jullie steun en sponsoring hard nodig! 
Sponsor ons via onderstaande link: https://www.tourforlife.nl/team-076 
Wij hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen. Elk bedrag is welkom 

 
 
 
 
 
 

Wikkeveld 6 
4854 MH Bavel 
Tel/fax 0161433854 
Mob. 06-51208896 
arjaneversdijk@hetnet.nl 
                                                Uw adres voor aanleg, vervanging en onderhoud aan:                                 

 Centrale verwarming en gaskachels 

 Sanitair (ook complete badkamers) 

 Daken (bitumen en epdm) 

 Waterleiding 

 Gasleiding                                 

 Zinken goten      
 

Vaantjes voor de pupil van de week Leden die standaardelftallen fluiten kunnen bij de secretaris 

nog steeds gratis vaantjes vragen om uit te reiken aan de pupil van de week. Daarnaast heeft de secretaris 
COVS-mouwemblemen en KNVB-emblemen op voorraad. 



  

 
 
 

 
 

 

 
 
 


