
  

 
    
 
 

  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-oktober 2020 

 
 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober 2020  

 
Voorwoord voorzitter 
We zijn voorlopig weer terug bij af. 
De wekelijkse trainingen waren juist begonnen, de eerste moeilijke, leuke en spannende wedstrijden 
gefloten en dan komt het bericht dat we er voorlopig opnieuw vier weken mee gaan stoppen. Met name 
het competitieverband zullen we weer moeten missen en dat is juist datgene waar we het allemaal voor 
doen, trainen om daarna een mooie prestatie neer te zetten. 
Als het mogelijk is blijven we trainen. We zijn in overleg met Baronie of we de dinsdagavonden kunnen 
trainen en of we ook in het weekend een uur extra kunnen meepikken. Voor de dinsdagen kijken Dylan en 
Melvin naar een aangepaste vorm waar we per viertal kunnen trainen, met voldoende afstand zodat we na 
deze crises weer conditioneel scherp zijn als de wedstrijden weer zullen beginnen. 
Maar terwijl ik dit schrijf gaan mijn gedachte uit naar Terheijden, waar afgelopen week Wim van Gils is 
overleden. Wim een clubman en een motivator voor velen van ons. We hebben best wel eens op hem 
gemopperd als we weer een extra sprintje of nog even een klein duurloopje moesten doen. Wim werd ziek 
en ook hij kon het niet winnen van deze erge genadeloze ziekte. We zullen hem herinneren als die trainer 
die er altijd stond om je conditioneel beter te maken en waar je na de training of een wedstrijd bij 
Terheijden altijd met een biertje nog even kon napraten en nagenieten. Wij wensen Anja de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Als voorzitter heb ik de eer om namens de COVS nog een 
afscheidswoordje te mogen doen tussen zijn familie en naaste vrienden. Namens alle scheidsrechters en 
iedereen die betrokken is bij de COVS zal ik een laatste groet uitspreken. Gezien de Covid regels zal van 
Wim in klein familiair gezelschap afscheid worden genomen. 
Na dit geschreven te hebben is het niet zo belangrijk dat er in De Toss geen activiteiten meer op stapel 
staan dit jaar. Voorlopig zijn deze tot nader bericht afgelast. Het zou een tijd moeten worden van 
gezelligheid, pakjes en diverse activiteiten, maar probeer u aan de regels te houden, houdt die afstand, 
zorg goed voor uw naaste en blijf gezond. 
 

Kerstavond in coronatijd 

Kerstavond een traditie die niet verloren mag gaan. 
Het bestuur wil dit jaar in verband met het coronavirus de kerstavond op een andere manier invullen dan 
de laatste jaren gebruikelijk was. Omdat het niet mogelijk is om in ons eigen clubhuis De Toss een avond te 
organiseren is uitgekeken naar een alternatief. Die is gevonden in het Amrath hotel aan de Heerbaan 4 te 
Breda. Hier kunnen we 19 december in een in kerstsfeer ingerichte zaal en coronaproef (vier personen aan 
dubbele tafel, deelnemers blijven zoveel mogelijk zitten tijdens het diner en tafels op 1,5 meter afstand 
van elkaar) een leuke en sfeervolle kerstavond organiseren. Voorwaarde is dat de horeca weer groepen tot 
50 personen mag ontvangen.  Amrath heeft voor ons een prima vier gangen diner samengesteld. 
Welkomst drankje- soep- hoofdgerecht (Biefstuk-Varkenshaas-Vis) en ijs toe. Tijdens het diner kunnen de 
gasten ongeveer 5 drankjes nuttigen. De avond zal aanvangen met een inloop tussen 19.00 uur en 19.30 
uur en eindigen rond de klok van 22.30 uur.  
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Om de avond definitief te kunnen laten doorgaan moeten er zich minimaal 35 personen aanmelden. 
Aanmelden kan tot 15 november. Eind november zullen we weten of deze speciale avond definitief door 
kan gaan. Wij laten u dit natuurlijk weten zodat u uw keuze van het hoofdgerecht bekend kunt maken. Uw 
bijdrage van 30,00 p.p. moet voor 10 december 2020 worden overgemaakt op rekening:  
NL14 INGB 0001 6328 60 ten name van Voetbalscheidsrechtersver. Breda e.o. onder vermelding 
Kerstdiner. Betalingen aan de zaal is dit jaar niet mogelijk. Weet u al met wie u een tafel wilt delen, geef u 
dan op. 
Aanmelden kan bij de secretaris: breda@covs.nl  
 

In memoriam Wim van Gils: door Dylan Boomaars 
Kleine stapjes! 
Toen ik een jaar of 4 geleden een wedstrijd floot bij WSC Waalwijk had ik een zeldzame middag. Voor het 

eerst was Wim met mij mee als begeleider bij een wedstrijd buiten Terheijden. Het was een koude herfst 

zaterdagmiddag. De eerste helft aan mijn zijde was belabberd. In de rust wist Wim mij op te beuren en te 

coachen naar een goede tweede helft. Na de wedstrijd vond ik Wim in de bestuurskamer, zittend aan een 

tapje en onverschrokken verhalen uit de oude doos te wisselen met een oude bekende die als 

wedstrijdfunctionaris optrad. 

Ruim 11 jaar geleden leerde ik Wim kennen bij SV Terheijden. Hij was daar wedstrijdfunctionaris, 

scheidsrechter en door de vele verdienste ook Erelid. Ik keek naar hem op en wilde ook scheidsrechter 

worden. Zodoende werd hij mijn coach tijdens de cursus en begeleidde hij mij bij eerste stappen als 

scheidsrechter. Zo kan ik mij nog goed herinneren dat hij vertelde dat je niet de bal hoeft te volgen om 

toch de overtreding te zien.  

Vele zondagmiddagen bracht ik met Wim door op de tribune, kijkend naar het eerste elftal van SV 

Terheijden.  Beoordelend de man in het zwart was het na 40 minuten alweer rust voor Wim. 'Zo kan ik 2 

pilsjes op m’n gemak nemen in de rust' was zijn ironische uitleg. Als ik dan de drukke kantine betrad zag ik 

dat Wim bezig was met bestellen voor 'z'n twee maten'. Twee geestelijk gehandicapten en grootste 

supporters van het eerste elftal. De één nam altijd een Mars en Cola, de ander standaard één biertje. Wim 

mocht, nee; moest altijd afrekenen voor de mannen, die altijd een paar centen te kort kwamen. Wim 

zorgde altijd voor de aanvulling.  

Wim, de man in het zwart, was niet alleen lid van SV Terheijden. Hij was ook lid van de COVS Breda 

(centrale organisatie van voetbalscheidsrechters). Een echte verenigingsman. Hij was trainer, hielp mee in 

de tuin en draaide bardiensten. In mijn eerste jaren was ik te jong voor een rijbewijs en auto en dus mocht 

ik jaren met Wim en Michiel meerijden naar de training op dinsdagavond, tijdens het seizoen op het veld 

bij Baronie, in de zomer in het Mastbos. 

In de honderden ritten van- en naar Breda zijn we duizenden mensen tegen- gekomen. Wim had altijd een 

opmerking klaar. Zo reden vele auto's op schoonmoeders ochtendurine en zat de hardlopende dame goed 

en strak in het pak. Wim zijn zintuigen stonden altijd aan. 

Tijdens de trainingen was het Wim die zorgde voor de inhoud. Geregeld moesten we sprinten en voelde ik 

zijn ogen priemend in mijn rug. Geforceerd kleine stapjes nemen bij aanvang van de sprint dacht ik bij de 

4de sprint niet meer na.  

Ik zag Wim aan de andere kant van het veld staan, in gesprek. De sprint met grote stappen aanvangend 

werd ik terecht gecorrigeerd: ik hoorde de galmende stem van Wim, van 40 meter verderop; "kleine stapje 

starten Dylan!!" 

Geregeld moesten er zaken geregeld worden. Als het ging om de arbitrage indeling van het Zevende Hemel 

toernooi, of het niet kwijtraken van een Toss-munt, Wim had al voor de vraag de oplossing gereed. 

Praktisch positief zou ik het willen noemen. 

mailto:breda@covs.nl
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Wim werd opa. Met grote trots liet hij de vooruitgang zien van de kleinkinderen. Vele filmpjes en foto’s 

passeerden de revue. Van een schuine grap was hij niet vies en hij ging vlot mee in de in de digitalisering 

van deze tijd. 

Pennen verzamelen en tot op het laatst de opkomst bij houden van de training op dinsdagavond. Een 

aantal weken geleden moest ik mij nog verantwoorden waarom ik vergeten was de opkomst door te 

appen. Wim ging door tot de extra tijd verstreken was. 

Afgelopen zondag, toen ik rond kwart over elf mijn kleedkamer instapte, voor een wedstrijd, pakte ik mijn 

telefoon voor de administratie. Een binnengekomen bericht trok mijn aandacht. De titel van het bericht 

was: "Overlijden Wim van Gils". Mijn wereld stond even stil. Ik slikte een aantal keer en keek om mij heen. 

Ik herkende ineens de kleedruimte die stamt uit de jaren 80. Ik deed de deur open en keek naar het veld en 

de tribune. Ineens zag ik waar ik was. Ik stond in de kleedkamer waar Wim mij 4 jaar geleden coachte en 

toen eindigde met de woorden; "en vergeet niet Dylan: kleine stapjes!". 

Met dit overlijden verliezen we een man met zijn hart op de juiste plek. Een verenigingsman in hart en 

nieren. Wim; Je bent en blijft een topper! 

In memoriam Frans Derks: door Piet van der Rijk 

Ik kwam voor het eerst met Frans in contact in juni 1963 als deelnemer aan de eerste Kennedy-mars die hij 

namens de COVS Breda organiseerde. Hij was toen, zoals hij meest was als de schijnwerpers op hem 

gericht waren: heel joviaal en aardig voor iedereen om hem heen. 

Nadat ik drie jaar later lid werd van onze vereniging heb ik hem in vele situaties beter leren kennen en dat 
was even vaak als een erg sympathiek en empathisch, als een op zichzelf en minder sympathiek mens. 
Waar Frans ook kwam, er ontstond altijd wel reuring, of het nu bij Den Arbiterrit was (een andere activiteit 
die hij namens de COVS jarenlang op Koninginnedag organiseerde) waar hij problemen altijd op autoritaire 
wijze oploste of bij activiteiten van de landelijke organisatie, zoals bij de landelijke spelregelfinale 1967 in 
Drachten, toen hij, nadat de friezen bij de koffietafel het Fries volkslied hadden gezongen, het “te midden 
van de paarse heide" inzette. 
Wat de meeste mensen niet van hem weten is dat Frans heel sociaal was. Ik denk bijvoorbeeld nog me veel 
plezier terug aan her jaar dat ik hem als Zwarte Piet mocht begeleiden bij zijn tocht als Sinterklaas op 
huisbezoeken bij de leden met kleine kinderen. De manier waarop hij de rol van Sinterklaas invulde was 
hartverwarmend. 
Ook herinner ik me dat een lid dat (zwak gezegd) diep in de ellende had gezeten me tijdens een jaarlijkse 
rondgang ter gelegenheid van de kerstavond, vertelde dat zijn gezin door Frans financieel gesteund was. 
Frans heeft heel veel  voor de scheidrechterrij in Nederland betekend, landelijk door zijn optreden op het 
veld waar hij afrekende met het type scheidsrechter dat op basis van opgelegde macht wedstrijden leidde 
door zichzelf te blijven en op basis van natuurlijk overwicht wedstrijden tot een goed einde wist te 
brengen. 
Hij heeft ook (vaak op de achtergrond) veel voor onze vereniging gedaan. 
Bijvoorbeeld: toe wij onze vast stek bij Theo Heeren, waar de verenigingen haar clubavonden hield, 
dreigden te kwijt te  raken omdat de eigenaar het pand wilde sluiten kocht hij het café zodat de COVS er 
gewoon kon blijven. 
Ik heb weliswaar op enige afstand altijd een goede band met frans en zijn Leentje gehad. Dit betekende 
voor mij waarschijnlijk meer dan voor hem, maar dat het och ook wel wederzijds was bleek jaren later toen 
ik als contactpersoon voor het onderhoud van het kantoor waar ik werkte na wat problemen een beroep 
deed op het ABC schoonmaakbedrijf waar Frans directeur was, en later hoorde dat hij gezegd zou hebben: 
“ik laat mijn maatje niet vallen”’. 
Daar tegenover staat dan weer wel een herinnering aan dat ik tijdens een rondgang op de Reeptiend 
aanbelde, Leentje opendeed en ik Frans op de achtergrond hoorde roepen dat hij niks met die 
kabouterclub te maken wilde hebben. 
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Lief en leed 
Nel Nerings heeft 29 september haar eerste en 15 oktober de tweede chemokuur toegediend gekregen en 
voelt zich goed. 5 november krijgt ze de volgende chemokuren en daarna zal er weer een scan gemaakt 
worden 
 
Nieuws vanuit het VCN 

Als u op onderstaande link klikt komt u op de website van COVS Nederland waar de landelijk voorzitter een 
nieuwsbericht heeft geplaatst. 
https://www.covs.nl/vcn/2020-10-18/bericht-van-de-voorzitter-oktober 
  

De Toss voorlopig gesloten. 
Uit de berichtgeving van de overheid is duidelijk geworden dat ook ons clubhuis De Toss voorlopig voor alle 
activiteiten zal zijn gesloten. De trainingen op dinsdagavond kunnen doorgaan maar de kleedkamers en 
douches kunnen niet gebruikt worden. We zijn nog in contact met Baronie of we nog een uurtje op 
zaterdag of zondag kunnen trainen. Zo gauw daar iets over bekend is of de maatregelen weer worden 
aangepast zal nieuwe informatie worden verstrekt. 
       
       
       

 
       

Trainingsclinic: in het kader van de week van de scheidsrechter uitgesteld 

De trainingsclinic, met een trainer die normaal de betaald-voetbal scheidsrechters traint, die onze 
scheidsrechtersvereniging dit jaar dinsdag 10 november, in het kader van de week van de scheidsrechter, 
zou organiseren is tot nader order vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Als er nog een geschikt 
moment komt zal deze clinic alsnog worden gehouden. 

 
Bestuursleden gezocht (herhaalde oproep) 
Komend jaar zal het laatste jaar zijn van secretaris Piet Janssen en ook Cees van Langelaar, penningmeester 
van de Stichting Eigen Klubhuis, heeft aangegeven dat 2021 zijn laatste jaar als bestuurder zal zijn. 
Het bestuur roept kandidaten op die zich als vrijwilliger willen inzetten voor de COVS Breda en omstreken 
in de functie van secretaris van de vereniging en penningmeester van de Stichting. De functie van 
secretaris geeft wat meer werk als die van penningmeester maar voor beide functies geldt dat het prettig 
zou zijn als kandidaten al in 2021 als kandidaat bestuurder meelopen. Leden die interesse hebben kunnen 
contact opnemen met een van de bestuursleden om informatie in te winnen over de tijdsinvestering van 
beide functies.  
 
      
 

https://www.covs.nl/vcn/2020-10-18/bericht-van-de-voorzitter-oktober
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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 en gasleidingen 
                                                                              

Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

Omdat de statuten van onze vereniging uitgebreid beschrijven wat de rechten en plichten van bestuurders 
en leden zijn heeft het bestuur gemeend om het Huishoudelijk Reglement wat in te korten en alleen de 
belangrijke zaken daarin nog te vermelden. Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de Statuten en het 
ingekorte Huishoudelijk Reglement met het verzoek om voor de ALV van januari 2021 te reageren op dat 
Huishoudelijk Reglement. Tijdens de jaarvergadering zal het dan worden vastgesteld. 
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zullen ook op onze website worden geplaatst en alle leden 
zullen worden uitgenodigd om er kennis van te nemen. 
Via onderstaande link komt u op onze website bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
http://www.covsbreda.nl/clubinfo 

 
Vaantjes voor de pupil van de week  
De nieuwe vaantjes voor de pupil van de week zijn weer te verkrijgen bij de secretaris. Daarnaast zijn er 
ook nog een aantal toss-munten verkrijgbaar, die ook te gebruiken zijn voor de pupil van de week 
 
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 

 

http://www.covsbreda.nl/clubinfo
mailto:breda@covs.nl

