VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-februari 2020
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2020 met nieuws van onze eigen COVS en van de landelijke
organisatie.

Agenda
15 februari:
24 maart:
27 maart:
4 april:
25 april:
28 juni:
28 augustus:

Nationaal Voetbalcarnaval
Spelregelavond met uitleg over Socrative
Voorjaars bingo
Voorjaars kaartmarathon
Pokertoernooi
Zomer kaartmarathon
Seizoenopening met barbecue

15 februari Carnaval bij de scheidsrechtersvereniging Breda en omstreken
Het feest der feesten staat weer voor de deur. Zoals u weet hebben wij als COVS ons eigen carnavalsfeest
in de Toss.
Met een nieuwe DJ, twee spetterende bands en zanger Ron de Leeuw zullen wij één week voor het echte
carnaval dat feest weer inluiden met een gezellige avond. Onze eigen Prins Gerard Jean den Eerste zal met
zijn nieuwe pages en zijn gevolg het feest opvrolijken en een aantal mensen in het zonnetje zetten. Wij
zien u graag met uw partner, familie, kennissen en vrienden op 15 februari.
De Toss is om 20.00 uur open en het feest zal aanvangen rond 20.30 uur en is voor iedereen vrij
toegankelijk.
Verder gaan wij met carnaval “de boer op” te beginnen op 19 februari in zaal Vianden in de Viandenlaan bij
de seniorenmiddag, een feest van herkenning en een genot om de oudjes te zien stralen. 20 februari
brengen wij een bezoek aan voetbalvereniging Baronie. 21 februari gaan we naar de Jacinta school en het
Bouwersbal in de Erasmus. 22 februari geven we acte de préséance bij de optocht van de Blauwe Kei en
het Ginneken waar wij de deelnemers beoordelen en uiteindelijk zal onze prins de winnaars in de Erasmus
bekend maken. We zijn aanwezig in de Lange Bedde en op het Valkeniersplein.
25 februari sluiten we af bij de kindermiddag in zaal Vianden, waar we de boel op stelten zetten en de
Baron weg zullen toveren. Met het traditionele laatste, beroemde en beruchte kwartier sluiten we het
carnaval in zaal Vianden af, waarna ons nog een lekkere maaltijd als afscheid geserveerd wordt.
Had u nog geen zin in carnaval dan hopen wij dat u dat nu gekregen hebt.
Wij verwachten u in groten getale op ons eigen traditionele feest. Mocht u zin hebben om een dagje mee
te gaan geef het door aan onze secretaris Joost, per mail: vriendenvandescheidsrechters1@gmail.com
Tot binnenkort
Prins Gerard Jean de Eerste en zijn gevolg.

Lief en leed
Lia Laming heeft 21 januari een operatie ondergaan waarbij er enkele plaatjes en schroeven in haar
schouder zijn geplaatst. Nu maar hopen dat het op termijn weer helemaal in orde komt.
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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 en met 16 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 10
• Voor jeugdleden van 17 en 18 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 22,50
• Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie € 45
• Voor alle seniorleden is de contributie € 45
De peildatum voor het bepalen van de leeftijd is voor alle categorieën telkens 1 januari.
Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling door het bestuur toegepast.

Contributiebetaling 2020
U kunt de verschuldigde contributie voor 2020 overmaken op de rekening van de
voetbalscheidsrechtersvereniging Breda e.o. NL14 INGB 0001 6328 60 onder vermelding contributie 2020
en naam lid.
Namens het bestuur alvast bedankt voor uw medewerking.
De penningmeester

Landelijk bestuur maakt weer rondje langs de groepen
Maandag 2 maart zal in ons clubhuis De Toss een delegatie van het landelijk bestuur aanwezig zijn bij het
overleg met de bestuurders van de groepen uit het district Zuid I.
De agenda voor alle bijeenkomsten in de districten is als volgt.
1. Opening
2. Voorstelrondje
3. Mededelingen vanuit het bestuur
4. Tegengaan geweld op de velden
5. Rondvraag
6. Sluiting
Namens het landelijk bestuur zullen de voorzitter Ron Sotthewes, secretaris Pieter-Jan Janssen en een
districtsafgevaardigde aanwezig zijn.
Als er leden zijn die vragen of suggesties hebben met betrekking tot dit overleg dan graag even een bericht
aan de secretaris: breda@covs.nl

3
Studentensport BRESS zoekt fusalscheidsrechters
Bij BRESS Bredase Studentensport zijn we op zoek naar futsal scheidsrechters die graag een wedstrijdje
fluiten, tegen vergoeding natuurlijk!
Het gaat om de volgende vacature:
De interne (heren) Futsal competitie van BRESS is over de jaren heen uitgegroeid tot een enorm succes. Elk
academisch jaar vinden er 2 competities plaats, elke competitie duurt 18 weken en bestaat uit een
Hoofdklasse (8 teams), een Eerste klasse (8 team) en een BRESS-cup competitie. Ter ondersteuning van ons
huidige futsal team zijn we per direct op zoek naar extra Futsal scheidsrechters.
Wat zijn de werkzaamheden?
• 1x per week één of meerdere wedstrijden fluiten op maandagavond tussen 19:00 en 23:00 uur
• Na de competitieavond gezellig een drankje drinken met de deelnemers in de sportbar
Wat verwachten wij van jou?
• Een grote passie voor futsal of voetbal in het algemeen
• Affiniteit met onze doelgroep studenten
• (Enige) ervaring in het fluiten van wedstrijden
• Engelse mondelinge vaardigheden (i.v.m. onze internationale leden)
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie naar info@bress.nl
Met sportieve groet,
Nina de Groot
BRESS Sportcenter
Nieuwe Inslag 99 4817 GN Breda
076-5215453

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
zinken goten
gasleiding
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COVS-congres district Zuid I een leerzame dag
11 januari werd er in het congrescentrum De Guldenberg te Helvoirt het scheidsrechterscongres voor alle
scheidsrechters in het district Zuid I gehouden. Hiervoor waren ook alle verenigingsscheidsrechters
uitgenodigd en zij waren ruim vertegenwoordigd.
Tijdens de dag waren er drie sprekers die elk een belangrijk onderdeel van de arbitrage onder de loep
namen.
Kevin Blom nam de vaak onbegrepen handsbal voor zijn rekening en hij vroeg de aanwezigen om actief
mee te discussiëren. Daar werd gretig gebruik van gemaakt en er ontstonden verschillende interpretaties
van spelmomenten maar of het op het eind van zijn presentatie voor iedereen duidelijk was wanneer en
nu sprake is van strafbaar hands is nog maar de vraag.
Een andere presentatie, over weerbaarheid, werd gegeven door Rob Dieperink en ook hij wilde dat de
deelnemers in de zaal actief mee zouden doen. Hij gaf de nodige informatie over welke kwaliteiten een
scheidsrechter als natuurlijke bagage nodig heeft en welke hij aan kan leren. Spelregels en conditie zijn
voorwaarden om als scheidsrechter te kunnen slagen maar een natuurlijk overwicht zit in je
persoonlijkheid.
Politieambtenaar Gerrie van Essen gaf een praktijkcursus omgaan met agressie iets wat hij zowel als
politieman en als scheidsrechter regelmatig tegen komt. Hij gaf de aanwezigen in een actieve presentatie
de nodige handvaten mee om in de praktijk te kunnen gebruiken.
Als laatste gaven enkele leden van de Rotterdamse scheidsrechtersvereniging een presentatie over de
nieuwe vorm van spelregelwedstrijden “Socrative” waarbij de aanwezigen door het gebruik van hun
telefoon de antwoorden konden geven op de gestelde vragen.
Terugkijkend een leerzaam en mooi evenement in een leuk congrescentrum.

Jaarvergadering vol verrassingen
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verliep zoals gewoonlijk vanaf het begin op rolletjes. Een
redelijke opkomst met enkele nieuwe/oude gezichten. De opening van voorzitter Rob Luyken was zoals te
verwachten een terugblik op 2019 en hij deed dat met een goed gevoel.
De jaarverslagen ingepakt in dat van de secretaris riep ook geen vragen op evenals de notulen van de
ledenvergadering van vorig jaar. Zoals gewoonlijk was er wat meer beweging bij het presenteren van de
cijfers van afgelopen jaar maar na toelichting van de penningmeester was iedereen tevreden.
Cor Nagtzaam had als lid van de kascontrolecommissie enkele aanbevelingen die het bestuur dankbaar in
ontvangst heeft genomen.
Gerard Dekkers en Hans Koreman werden in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarige lidmaatschap en
Piet Gabriels omdat hij al 50 jaar lid is, waarvan bijna 48 jaar bij de groep Roosendaal.
Drie jubilarissen, Wim van Gils, Rienus Huijbregts en Henk Feskens hadden om privéomstandigheden
helaas moeten afmelden. Het bestuur zal een ander moment kiezen om deze leden te huldigen.
Cees van Langelaar werd op voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de leden, voor zijn ruim
35-jarige bestuurslidmaatschap van de vereniging waarvan al 30 jaar als penningmeester van het
Stichtingsbestuur, benoemd tot lid van verdienste. Naast een mooie bos bloemen voor echtgenote Patricia
kreeg Cees de gebruikelijke oorkonde uitgereikt.
Als er tijdens de vergadering twee bestuurders van de KNVB binnen komen denk ik dat die er zijn omdat
Piet Gabriels 50 jaar scheidsrechter is met een prachtige staat van dienst. Als dan echter mijn vrouw achter
de bar verschijnt snap ik er in eerste instantie helemaal niets van maar als ze dan haar aanspreken krijg ik
wel in de gaten dat ze er voor mij zijn. Dat ik dan even later wordt benoemd tot lid van verdienste van de
KNVB is een echte verrassing die ik niet aan had zien komen maar die ik wel erg waardeer.
Wat ik zeker waardeer is de moeite die mijn medebestuurders hebben gedaan om alles zo geheim mogelijk
te laten verlopen en zelfs mijn vrouw in alle geheimzinnigheid hebben betrokken.
Ik persoonlijk kan in ieder geval terugkijken op een zeer geslaagde ledenvergadering, die in het rijtje van
onvergetelijk staat bijgeschreven. Piet Janssen
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Rotterdam weer sterkste spelregelteam West-Brabant-Cup
Met 8 deelnemende teams werd vrijdag 24 januari de spelregelwedstrijd om de West-Brabant Cup in ons
clubhuis De Toss gespeeld. Voor het eerst werd de wedstrijd gespeeld met Socrative, wat betekent dat alle
deelnemers met de telefoon in de hand de door wedstrijdleider Jean-Pierre Loontjens gestelde vragen
konden beantwoorden. De groep Rotterdam, die tijdens het congres een presentatie had verzorgd over
het spelen met Socrative, was met twee teams aanwezig. Zij waren al in het bezit van de cup met de grote
oren en ook deze wedstrijd was het eerste team weer een glansrijk winnaar.
De eindstand was: RSV 1, Den Bosch, RSV 2, Eindhoven/Valkenswaard, De Langstaat, Tilburg, Breda
Persoonlijk winnaar werd Colin Prooi van Rotterdam 2 gevolgd door Franklin Berg van Rotterdam 1 en
Bayram Cakir van Den Bosch.
Het Bredase team werd na het nodige telefoonwerk van Dylan gevormd door Bert van Arendonk Jetske
Bon en Dylan Boomaars. Een compliment voor Bert en Jetske, maar zeker ook voor de perfecte organisatie
van Jean-Pierre, is hier zeker op zijn plaats

Vaantjes voor de pupil van de week
De nieuwe vaantjes voor de pupil van de week zijn weer te verkrijgen bij de secretaris.
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

