VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-mei 2022
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei 2022

AGENDA:
Dinsdag 7 juni:
Dinsdag 5 juli:
Vrijdag 2 september:
Dinsdag 6 september:
Dinsdag 27 september:

Spelregeltraining na de fysieke training
Spelregeltraining na de fysieke training
Opening van het seizoen met barbecue
Spelregeltraining na de fysieke training
Clubavond met spelregelwijzigingen

Voorwoord van de voorzitter
De zomer nadert, kampioenschappen worden beslist, nacompetities staan voor de deur en we hebben in
mei een paar bijzonder leuke activiteiten gehad. Natuurlijk de presentatie van Jeroen Manschot, van wie
een volle Toss kon genieten van een enthousiaste en geïnspireerde scheidsrechter.
Verder waren er een 20-tal clubscheidsrechters van diverse verenigingen uit de regio aanwezig, die kennis
maakte met betaald voetbal en sommige ook met de scheidsrechtersvereniging.
Afgelopen maand hebben wij de jaarvergadering van de OBA en de jaarvergadering van COVS Nederland
bijgewoond. Bij COVS Nederland begint men het goed op orde te krijgen qua bestuur, er zit verbetering in
de contacten met de KNVB en men wil met meer openheid naar buiten treden richting de lid verenigingen.
Er is besloten dat verenigingen over 2 periodes geen afdracht hoeven te doen, met betrekking tot corona.
Tijdens deze vergadering werd Piet Janssen uitgeroepen tot Lid van Verdienste van COVS Nederland, wij
feliciteren hem natuurlijk en zijn trots dat hij deel van onze vereniging mag uitmaken, later wordt Piet met
een speld gehuldigd.
Aan het einde van de avond met Jeroen Manschot, vroeg Yannick Gosens het woord namens de KNVB om
Arno Mathon een gouden scheidsrechtersspeld op te spelden, vanwege het 25 jaar fluiten bij de KNVB. Uit
goede bronnen hebben wij vernomen dat Guus Morelis ook de gouden speld heeft mogen ontvangen van
de KNVB. Beiden heren gefeliciteerd.
We gaan binnenkort weer extra trainen bij Boeimeer op zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur, natuurlijk
blijft de dinsdagavond training bestaan. Let op want men gaat velden renoveren bij Baronie, dus de tijden
kunnen aangepast zijn in juni. Op dinsdag 7 juni, eerste dinsdag van de maand, zal Jean Pierre de
spelregelavond verzorgen. Met beelden en vragen wordt het duidelijk dat er hier en daar bijgeschaafd kan
worden, omdat herhaling het belangrijkste blijft. Iedereen die de nacompetitie in mag succes, blijf in
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conditie en gezond, kom trainen. Voor anderen succes op toernooien, begin met de voorbereiding van uw
vakantie en komende maand kunt u zich inschrijven voor de openingsbbq.
Groet Rob Luyken

Aanvangstijd training aangepast van 7 juni t/m 28 juni
Wegens onderhoud aan meerdere velden van Baronie moeten de overige velden verdeeld worden over
meerdere teams. De COVS mag in deze periode op dinsdag van 19:00 tot 20:00 trainen. Als het goed is
kunnen we vanaf 5 juli weer om 19:30 trainen. We trainen de hele zomer door.
Vanaf zondag 12 juni mogen we van 11:00 tot 12:00 trainen bij VV Boeimeer.

Pokeravond in de Toss een succes
Zaterdag 7 mei was de Toss veranderd in een pokerhal, waar 38 deelnemers, eindelijk na twee en half jaar
hun pokerkwaliteiten weer eens konden laten zien. Diverse leden met vrienden en familie waren aanwezig
om te strijden tot de laatste kaart. Op 5 tafels werd gekaart en soms gegokt. Na 7 rondes pokeren vond er
een splitsing plaats. De eerste 8 afvallers gingen naar de verliezerstafel en hier ging Jan Frere Jean aan de
haal met de eerste prijs.
Rond de klok van half 1 was de finale tafel gevormd en 8 deelnemers gingen op voor de prijzen, hierbij
waren nog 3 COVS-ers aanwezig. Uiteindelijk ging Els Raats, ook al winnaar van de laatste rikmarathon, er
vandoor met de winst. Zij won de laatste partij van Remco van Elewout. De top 6 spelers wonnen een
boodschappen cheque van AH. Variërend van € 100,00 tot € 20,00. Een gezellige, af en toe luidruchtige,
avond die door de vereniging goed verzorgd werd met een hapje en een drankje. We kijken alweer uit naar
de volgende editie in het najaar.
Uitslag:
1. Els Raats
2. Remco van Elewout
3. Kees Raats
4. Richard van de Velde
5. Nardi Frere Jean
6. Nils Wijnbergen
7. Frank Mathon
8. Nils van de Kuur

2

Lief en leed
Afgelopen maand zijn Cor Nagtzaam en zijn vrouw José 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie
gouden bruiloft.
Wij feliciteren Sander van Gool en zijn vriendin, die op 16 mei ouders zijn geworden van hun tweede
zoontje Jochem. Veel geluk samen!

Terugblik clubavond met Jeroen Manschot
Op 24 mei was het zover, Jeroen Manschot kwam naar ons clubhuis. Gelukkig had hij geen aanstelling
gekregen in de nacompetitie die avond. Jeroen nam ons mee in een interactieve presentatie over zijn weg
naar de top, over het belang van samenwerken en het belang van een goede positie in het veld. Met
behulp van gele en rode kaarten werd er gediscussieerd over verschillende wedstrijdmomenten. Jeroen
vertelde ons ook hoe de Video Assistant Referee te werk gaat. De avond werd goed bezocht door onze
leden en clubscheidsrechters van verenigingen uit de regio.
Aan het einde van Jeroens presentatie had Yannick Gosens nog een verrassing voor Arno Mathon. Hij
mocht namens de KNVB een gouden scheidsrechtersspeld ontvangen. Gefeliciteerd!
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Scheidsrechters gezocht bij toernooi VV Rijen op zaterdag 18 juni
Bij VV Rijen wordt zaterdag 18 juni het Ad Maas Memorial toernooi georganiseerd. Dit toernooi wordt
onderling gevoetbald in teams van 7 tegen 7. Het toernooi duurt ongeveer vanaf 10:30 uur tot 17:00 uur.
De vergoeding bedraagt €50,00 + eten en drinken. Ze zijn op zoek naar 3 à 4 scheidsrechters. Wil je hier
graag komen fluiten? Meld je dan aan bij scheidsrechterco@vvrijen.nl.

Club van 100 en 50
Tijdens de jaarvergadering hebben we de commissie Club van 100 en 50 aangekondigd, deze commissie is
goedgekeurd door de vergadering en het doel is sponsorgeld binnen te halen voor de COVS Breda e.o. De
commissie bestaat uit Gilberto Nanne en Rob Luyken. Wij zijn op zoek naar een 3e commissielid, die met
ons bedrijven zal benaderen. Wat hebben wij te bieden? Een sponsornaam in ons clubhuis, een
advertentie in de nieuwsbrief en bij speciale clubavonden een uitnodiging. Het hoeven niet alleen
bedrijven te zijn, het mogen ook (voetbal)verenigingen of privé personen zijn die ons een warm hart
toedragen. Met deze Club van 100 en 50 zullen wij de stichting ondersteunen met onderhoud aan het
clubhuis. Tijdens de coronaperiode zij de kosten van ons clubhuis doorgegaan. We hebben wel wat
subsidie gehad, maar de stichting is er financieel op achteruit gegaan. Mocht u of uw bedrijf of kent u
iemand die ons een warm hart toedraagt en €100,00 of €50,00 wil doneren, neem contact op met Rob
Luyken of covs@breda.nl. Wij zullen een afspraak met u maken.
CKCM Reinigingsmiddelen is de eerste die wij mogen verwelkomen in de Club van 100.

Commissie Club van 100 en 50

(Assistent)-scheidsrechters gezocht voor internationaal toernooi bij TSC
Beste (assistent) – scheidsrechter,
Op 18 en 19 juni 2022 organiseert TSC in Oosterhout NB een U13 toernooi met een groot aantal
internationale topploegen. Deelnemers zijn onder andere Juventus, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern
München, RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach, PSV, Vitesse, SC Heerenveen en Esbjerg FB. Voor dit
toernooi zijn we op zoek naar (assistent-) scheidsrechters. Tijdens het toernooi werk je bij voorkeur in een
vast trio van waaruit jullie rouleren als scheidsrechter en assistent – scheidsrechter. Daarnaast kunnen we
er bij het aanstellen van wedstrijden voor kiezen om niet met vaste trio’s te werken, als dit in de
aanstellingen meer praktisch werkt. Houd er dus rekening mee dat je niet alleen fluit, maar ook bij
wedstrijden zal optreden als assistent – scheidsrechter. De toernooiorganisatie zal tijdens het toernooi
zorgen voor voldoende eten en drinken. Daarnaast zal er worden gezorgd voor een vergoeding. Deze is €45
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voor één dag en €100 voor twee dagen. Dit is een all-in vergoeding inclusief reiskosten. Het toernooi start
dagelijks rond 9.00 uur en de laatste wedstrijden worden rond 17.00 uur gespeeld. Meer informatie over
het toernooi vind je hier: TSC International Tournament (tsc-international-tournament.nl).
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via info@ygma.nl en vermeld hierin je naam, telefoonnummer en
de groep waarin je fluit.
Heb je vragen? Dan kan je ook een mail sturen naar info@ygma.nl.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Yannick Gosens

Aanvang training bij clubavond en afgelastingen aangepast
Als er op de dinsdagavond een clubavond of ledenvergadering wordt gehouden begint de training niet om
19.30 uur maar om 19.15 uur. De clubavond of vergadering begint dan om 20.30 uur zodat het voor de
leden die de vergadering of clubavond bezoeken niet te laat wordt.
Afgelasting natuurgrasvelden
Als dinsdagavond de natuurgrasvelden niet bespeelbaar zijn is er bij Baronie een aangepast
trainingsschema en is de wekelijkse training voor onze leden niet van 19.30 uur tot 20.30 uur maar van
19.00 uur tot 20.00 uur. U kunt nagaan of de velden zijn afgekeurd door te kijken op de website:
www.breda.nl/veldkeuringen. Het bestuur zal trachten met Baronie afspraken te maken over tijdige
informatie naar de trainingsgroep.

Wikkeveld 6
4854 MH Bavel
Tel/fax 0161433854
Mob. 06-51208896
arjaneversdijk@hetnet.nl
Uw adres voor aanleg, vervanging en onderhoud aan:
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Centrale verwarming en gaskachels
Sanitair (ook complete badkamers)
Daken (bitumen en epdm)
Waterleiding
Zinken, goten en gasleidingen

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,
Diana Snoeren
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