
  

 
    
 
 

  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-oktober 2019 

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

 
Agenda van de activiteiten 
8 oktober:   Clubavond met Martin Perez 
18 oktober:   Kaartavond 
26 oktober:   Pokertoernooi 
15 november:   Kaartavond 
22 november:   Najaarsbingo 
21 december:   Kerstavond 
27 december:   Winter kaartmarathon 
2020 
7 januari:   Nieuwjaarsreceptie 
17 januari:   Kaartavond 
24 januari:   Spelregelwedstrijd om West-Brabant-Cup 
28 januari:   Algemene ledenvergadering 
15 februari:   Nationaal Voetbalcarnaval 
 

Week van de scheidsrechter: 8 oktober clubavond met Martin Perez 
8 oktober, in de week van de scheidsrechter, zal scheidsrechter betaald voetbal Marin Perez bij onze 
vereniging een clubavond verzorgen. De landelijke COVS en de KNVB hebben zich samen sterk gemaakt om 
aan de week van de scheidsrechter enig cachet te geven en er voor te zorgen dat er bij diverse COVS 
groepen een clinic kan worden aangeboden. Na de training, die iets zal worden ingekort, zal Martin 
uitwijden over het functioneren van de VAR en de daarbij behorende communicatie en hoe de nieuwe 
spelregels in de praktijk in te passen. Hij zal zijn verhaal verduidelijken met actuele beelden en 
vanzelfsprekend is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Omdat het de week van de scheidsrechter is 
zullen alle verenigingsscheidsrechters van de voetbelverenigingen binnen ons werkgebied worden 
uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 
De COVS heeft om dezelfde reden toss-munten met het eigen logo laten maken en alle aanwezigen zullen 
die op deze avond in ontvangst kunnen nemen. 
De clubavond wordt zoals gewoonlijk voorafgegaan door de wekelijkse training dus misschien een mooi 
moment om eerst aan de fysieke conditie te werken en daarna heel ontspannen de presentatie van Martin 
Perez te volgen. Aanvang training is 19.30 uur en die van de clubavond om 20.30 uur.  
Het bestuur rekent natuurlijk op een vol clubhuis. 

 
18 oktober maandelijkse kaartavond 

Vrijdag 18 oktober is de maandelijkse kaartavond en kunt u allen weer deelnemen aan een avond 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.  
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Pokertoernooi zaterdag 26 oktober 
Op zaterdag 26 oktober is het weer pokeren bij de COVS in Breda. 
Adres van de scheidsrechtersvereniging is Valkenierslaan 285 a te Breda, achter (ingang Baronie) 
Inschrijven kan vanaf heden per mail: breda@covs.nl of app (06-54975585) 
Graag bij het inschrijven voor en achternaam vermelden. 
Deelname kost € 10,00 pp, hiervoor ontvangt u munten om mee te spelen. 
Rebuy is eenmalig mogelijk voor € 10,00 
Eerste prijs is voor € 100,00 boodschappen (in waardebonnen) 
Andere prijzen worden later bekend gemaakt, naar gelang het aantal inschrijvingen. 
Voor de eerste 8 of 9 afvallers is er nog een troostronde  
Aanvang avond is 19.00 uur. 
Mocht u andere pokeraars mee willen nemen is dit mogelijk, laat het ons zsm weten. 
Betaling aan het begin van de avond of contant bij inschrijving, bij Piet Janssen of Rob Luyken. Wij rekenen 
weer op een volle zaal 
Met vriendelijke groet, Rob Luyken: 06-54975585 
       

Vooraankondiging activiteiten najaar 2019 
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 weer rijkelijk gevuld zijn. Rob en Robby Luyken zullen de balletjes weer laten rollen en 
zorgen dat op het eind van de avond iedereen met een grote of kleine prijs naar huis zal gaan. 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 weer aanwezig 
zullen 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 de 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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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 en het jaar waarin de leeftijd wordt 
bereikt is bepalend voor het te betalen contributiebedrag. 

  
Lief en leed 

Het herstel van Lia Laming gaat niet zo voorspoedig als ze had verwacht. 
Ben van Gils herstelt nog steeds heel langzaam van zijn operatie waarbij zijn prostaat is verwijderd. 
Wim van Gils is in het Amphia ziekenhuis, bij de afdeling oncologie, begonnen met zijn behandeling. Verder 
is hij onder controle van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. 
 
  
 
 

 
 

 
Kerstballen gezocht 

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

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 
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Rob Luyken eerste winnaar PUB Quiz 
De clubavond van 24 september was een eerste aanzet voor een jaarlijks terugkerende PUB-quiz en 
ondanks de toch wat geringe opkomst een geslaagde avond. Jean Pierre Loontjens had er het nodige werk 
aan besteedt om er een mooie en uitdagende wedstrijd van te maken.  
Wat geef je bijvoorbeeld als antwoord als er twee foto’s van de Mona Lisa worden getoond waarop ze 
beiden een andere kant opkijken en er een vacht van een konijn wordt uitvergroot dat heel veel op de huid 
van een kameel lijkt. Wie kent er de clubemblemen van de deelnemende voetbalverenigingen, die actief 
zijn in de Champions League en welke Nederlandse topatleten staan er op de foto’s, die actief zijn in de 
meest uiteenlopende sportdisciplines.  
Laat de aanwezigen, waarbij een aantal actieve scheidsrechters, dan ook nog een twintigtal 
spelregelvragen beantwoorden en je hebt geheid een kanjer van een winnaar. 
Die kanjer was onze voorzitter Rob Luyken en hij zal ongetwijfeld de spelregelvragen heel goed hebben 
gemaakt want hij had de week daarvoor de themabijeenkomst van de KNVB gevolgd en daar het nodige 
van opgestoken.  
Voor een volgende gelegenheid kunnen we het invullen van de avond met een gerust hart aan Jean Pierre 
overlaten en moeten er alleen wat meer leden acte de préséance geven. 
       
 

 
 
 
 
 
 
 

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  
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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