VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-november 2019
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2019 met nieuws van onze eigen vereniging en de COVS.

Agenda van de activiteiten
15 november:
22 november:
26 november:
21 december:
27 december:
2020
7 januari:
11 januari:
17 januari:
24 januari:
28 januari:
15 februari:

Kaartavond
Najaarsbingo
Clubavond met Shona en Franca
Kerstavond
Winter kaartmarathon
Nieuwjaarsreceptie
Scheidsrechtercongres COVS Zuid I
Kaartavond
Spelregelwedstrijd om West-Brabant-Cup
Algemene ledenvergadering
Nationaal Voetbalcarnaval

22 NOVEMBER BINGO-----22 NOVEMBER BINGO-----22 NOVEMBER BINGO
Vrijdag 22 november is het weer tijd voor de najaarsbingo en zoals u de laatste jaren van ons gewend bent
zal de prijzentafel rijkelijk gevuld zijn. Rob en Robby Luyken zullen de balletjes laten rollen en zorgen dat op
het eind van de avond iedereen met een grote of kleine prijs naar huis gaat. Zoals gebruikelijk worden er
acht rondes gedraaid, de laatste is een superronde met een rijk gevulde levensmiddelenmand. De prijs van
een bingokaart is € 8,00 en voor twee kaarten betaalt u € 15
De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk zijn familieleden, vrienden en kennissen van harte welkom

21 december jaarlijkse hoogtepunt: de kerstavond
U wordt allemaal uitgenodigd voor de viering van onze jaarlijkse kerstavond op zaterdag 21 december. Het
bestuur zal alles uit de kast halen om u een fijne en gezellige kerstavond te bezorgen.
De Toss wordt omgetoverd in een mega kerststal waardoor er een fijne sfeer ontstaat die positief versterkt
zal worden door smakelijke gerechten en drankjes. Hopelijk kan deze avond voor alle aanwezigen het
begin zijn van een mooie kersttijd. Het bestuur hoopt dat de vaste gasten ook dit jaar aanwezig zijn, maar
roept ook alle andere leden op om deze kerstavond eens mee te komen vieren. De avond begint om 18.30
uur met een aperitief waarna er, vanaf 19.00 uur ruimschoots de tijd is voor lekkere spijzen. De bijdrage
voor deze avond inclusief de drankjes is € 25 per persoon.
Als u deze avond wilt bezoeken kunt u zich aanmelden bij de secretaris; breda@covs.nl

27 december winterkaartmarathon
Vrijdag 27 december, derde kerstdag, organiseren wij de winter kaartmarathon waarbij er gelegenheid is
om te rikken of te jokeren. De marathon begint om 11.00 uur en de prijsuitreiking is rond de klok van 19.00
uur. Het inschrijfgeld is € 10 Daarvoor krijgt u rond het middaguur een kop soep en enkele broodjes en
tegen het einde enkele broodjes kroket of frikadel. Er zijn bij zowel het rikken als het jokeren mooie prijzen
te winnen. Aanmelden kan bij Ben van Gils, 0161-432080 of bij de secretaris breda@covs.nl
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Clubavond van 26 november in het teken van damesarbitrage
Dinsdag 26 november zullen Shona Shukrula en Franca Overtoom onze clubavond verzorgen.
Shona is KNVB- en FIFA-scheidsrechter en ze fluit op dit moment in de Derde Divisie en in groep 2 van de
UEFA.
Franca vlagt voor de KNVB en de FIFA en zij is actief in de Masterclass en vlagt bijna elke week in de
Keukenkampioen-divisie.
Beiden hebben de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken! Zij komen graag vertellen hoe zij hun
sportcarrière met hun maatschappelijke carrières combineren, wat hun ambities en hoogtepunten maar
ook dieptepunten zijn geweest. Daarnaast geven ze graag een kijkje in de keuzes tussen geel/rood. Zij
willen onze leden diverse clips met overtredingen voorleggen waarbij de keuze aan hen is: geel of toch
rood? De dames en het bestuur hopen op een volle De Toss.
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ARBITRAGECONGRES COVS DISTRICT ZUID I
Voor het derde achtereenvolgende jaar is er in de winterstop een door de COVS
georganiseerd groot arbitragecongres. Dit keer in Helvoirt (nabij Tilburg) in het
Guldenberg hotel en brasserie.
Dit voormalig klooster wordt omgetoverd tot een prachtig conferentieoord met ruime zalen voor
workshops, een informatiemarkt en een grote plenaire zaal (voor in totaal 400 deelnemers).
Grote trekker voor dit Congres wordt KEVIN BLOM, die een speciale workshop zal wijden aan de
interpretatie van ‘hands’….
Hier is immers veel over te doen in veel wedstrijden, waarbij meestal geen VAR aanwezig is.
Alle scheidsrechtersverenigingen van ZUID I worden opgeroepen om zich van hun beste kant te laten zien.
Wie zijn ze en wat bieden ze en waar zijn ze te vinden voor de ambitieuze verenigingsscheidsrechters?
Op 11 januari zal om 10.00 uur voorzitter Ron Sotthewes de opening verrichten.
Aanmelden is alleen mogelijk via de SPORTLINK van de KNVB:
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=14173629
Aan het programma wordt nog gewerkt, maar definitief is al dat naast Kevin Blom ook betaald
voetbalscheidsrechter Rob Dieperink en Gerrie van Essen (docent Politie) workshops verzorgen. Ook is er
een spelregeldemonstratie met Socrative (door kampioen S.V. Rotterdam) en een informatiemarkt.
Tenslotte is er een AXIWI-GOUDEN SCHEIDSRECHTERSFLUIT voor de arbiter met grote verdiensten in ZUID
I. Alle scheidsrechtersverenigingen uit Brabant en Zeeland kunnen tot 15 november hun kandidaten
nomineren.
Tot zaterdag 11 januari 2020!

Martin Perez te gast bij de COVS Breda en omstreken
In een vol clubhuis De Toss werd de week van de scheidsrechter 8 oktober voor de COVS Breda e.o.
opgeluisterd met een bezoek van scheidsrechter betaald voetbal Martin Perez. Voor de clubavond was
afgesproken dat Martin deze avond twee belangrijke aspecten van de arbitrage zou behandelen, namelijk
de mentale weerbaarheid en de (veel in het nieuws zijnde) VAR.
Martin hield de aanwezige leden, waaronder enkele heel jonge scheidsrechters voor, dat je voor een
succesvolle carrière 40% talent nodig hebt en 60% mentale kracht. De mentale weerbaarheid is gestoeld
op vier belangrijke onderdelen:
•
•
•
•

Controle:
Uitdaging:
Betrokkenheid:
Vertrouwen:

waar je invloed op kunt hebben
wat wil je bereiken
niet laten afleiden door gevoelens of gedachten
accepteren dat er dingen fout kunnen gaan.

Deze vier bouwstenen werden door Martin uitgezet als gespreksonderwerp waarover de aanwezigen na
onderling overleg een mening moesten vormen. Hierdoor werd de zaal intensief bij het onderwerp
betrokken en ontstond er een levendige discussie, waarbij toch regelmatig verschillen in interpretatie
bleken. Het onderwerp VAR wordt heel verschillend beleefd door de oudere en de jonge aanwezigen.
Waar de ouderen opmerken dat er toch wel erg veel charme van het voetbalspelletje door verloren gaat is
het de jeugd die de eerlijkheid van de beslissingen hoger inschat.
Martin gaf, ondersteund met beelden, de nodige voorbeelden uit de praktijk met daarin ook de
communicatie tussen veld en Zeist om op die manier het werk van de VAR positief te verwoorden.
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Voetbalvereniging DIA wint de COVS Fair-Play bokaal
Tijdens de najaarsvergadering van de OBA van 28 oktober, die volgens afspraak steeds in De Toss wordt
gehouden, werd door wethouder sport Daan Quaars en voorzitter Rob Luyken, de door de COVS Breda en
omstreken ter beschikking gestelde Fair-Play bokaal uitgereikt aan de voorzitter van de voetbalvereniging
DIA. De wethouder gaf in het kort het belang van sportiviteit nog eens extra aandacht en verwoorde zijn
persoonlijke motivatie om de prijs uit te komen reiken.
De criteria voor volgende jaargangen worden door het OBA- en COVS-bestuur aangepast waarbij er dan
meer facetten van sportiviteit en respect worden meegewogen om tot een winnaar te komen. Naast
winnaar DIA behaalde Beek-Vooruit een verdienstelijke tweede plaats en Baronie maakte als derde het
ereschavot compleet.
Van de uitreiking zijn enkele foto’s op de website geplaatst.

Voorstel tot wijzigen trainingsavond
Het bestuur wil van de leden graag horen of zij voorstander zijn van het wijzigen van de vaste
trainingsavond van dinsdag- naar woensdagavond. De redenen zijn enerzijds dat er op de dinsdagavond
regelmatig beker- en vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld en anderzijds dat de velden op
dinsdag door Baronie drukbezet en ‘s woensdags minder vol zijn. Er is een eerste oriënterend gesprek
geweest met Baronie en de trainers zullen de regelmatig trainende leden vragen wat zij vinden van een
eventuele wijziging. Natuurlijk is een van de doelstellingen van deze wijziging om het trainingsbezoek te
verhogen.

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

Lief en leed
Het herstel van Lia Laming gaat niet zo voorspoedig als ze had verwacht. Als nader onderzoek niet positief
is zal zij mogelijk een nieuwe schouder krijgen.
Ben van Gils herstelt nog steeds heel langzaam van de operatie waarbij zijn prostaat is verwijderd. Hij is
gelukkig weer regelmatig in De Toss te vinden.
Wim van Gils is onder controle van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Hij heeft voor een langere
periode medicijnen voorgeschreven en moet afwachten wat de resultaten gaan worden.
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Wijzigingen hoogte contributie jeugdleden
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van COVS Nederland zijn op voorstel van het bestuur door
de leden wijzigingen goedgekeurd voor de contributiehoogte van juniorleden.
Voor onze vereniging levert dat de volgende aanpassingen op:
• Voor jeugdleden van 14 tot 16 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 10
• Voor jeugdleden van 17 en 18 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 22,50
• Vanaf het jaar waarin leden 19 jaar worden is de jaarlijkse contributie € 45
Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling door het bestuur toegepast.

Wij zoeken versterking (herhaalde oproep)
Dit zou een oproep kunnen zijn van een voetbalvereniging die naarstig op zoek is naar goede spelers, maar
dat is hier geenszins het geval. Het gaat hier over de versterking van de tuinploeg, een groepje leden die
elke eerste maandag van de maand de middag gebruiken om de tuin rond ons clubhuis te ontdoen van
onkruid. Daarnaast wordt hen soms gevraagd te helpen bij het versieren van of wat klein onderhoud aan
het clubhuis. Leden die graag een handje willen toesteken om de bestaande ploeg te versterken kunnen
zich melden via breda@covs.nl of telefonisch 0629491448

Kerstballen gezocht
Als er leden zijn die zilverkleurige, rode of goudkleurige kerstballen hebben waar zij niets meer mee doen
dan willen wij die graag. Laat even iets weten aan: breda@covs.nl of 0629491448 dan kunnen we een
afspraak maken.

Vaantjes voor de pupil van de week
De COVS is met een andere leverancier in gesprek voor het vervaardigen van nieuwe vaantjes voor de pupil
van de week. Volgens het landelijk bestuur zullen ze eind oktober weer beschikbaar zijn.
Als u op deze nieuwsbrief wilt reageren of zelf kopij wilt aanleveren voor een volgende uitgave kunt u
contact opnemen met het secretariaat breda@covs.nl
Secretaris, Piet Janssen
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Afscheid van Michael van Praag
Op maandag 16 december 2019 zal Michael van Praag aftreden als voorzitter van de KNVB. Op deze avond
wordt ervan af 19.30 uur in de Amsterdam ArenA een afscheidsevent georganiseerd door de KNVB. Hoe dit
afscheid er uit zal gaan zien is ook voor ons een verrassing. De KNVB heeft aangegeven dat Michael van
Praag het erg op prijs zou stellen als er bij zijn afscheid ook scheidsrechters aanwezig zijn, omdat hij zelf
ook als scheidsrechter actief is geweest. Als COVS krijgen wij daarom 100 toegangskaarten voor deze
avond voor actieve scheidsrechters.
Om deze kaarten eerlijk over het land te verdelen willen we proberen om iedere COVS-groep (minimaal) 2
kaarten te kunnen aanbieden. Graag willen we jullie dan ook vragen om (minimaal) 2 actieve
scheidsrechters van uw vereniging door te geven die interesse hebben om bij dit afscheid aanwezig te zijn.
Opgeven hiervoor kan tot uiterlijk 20 november 2019 via secretaris@covs.nl, waarbij we graag de naam,
het e-mailadres en de groepsindeling bij de KNVB ontvangen. Vanzelfsprekend verwachten wij dat
opgegeven leden ook daadwerkelijk naar Amsterdam af zullen reizen om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

