VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-maart 2021
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2021

Geduld is een schone deugd
Beste sportvrienden,
Na de zoveelste persconferentie van onze premier en zijn secondant “mister corona” wordt het steeds
moeilijker om het gevraagde geduld te kunnen opbrengen. Kortgezegd zijn we het langzaam maar zeker
helemaal zat om weer berichten te krijgen dat er weinig ruimte is voor versoepeling.
De KNVB heeft door het uitblijven van enig perspectief al moeten besluiten om het amateurvoetbal voor
dit seizoen maar in de koelkast te zetten en dus is er ook voor onze scheidsrechters op sportief gebied
weinig eer te behalen.
Toch klonken er de laatste persconferentie ook enkele lichtpuntjes waar we nog niet euforisch van worden
maar die wel enige hoop bieden voor een sportieve zomer en een herstart van de voetbalcompetities in
september.
Gelukkig kunnen we weer in blokjes van vier personen trainen en is onze wekelijkse training op de
dinsdagavonden weer opgestart. Vanwege de avondklok is de aanvang iets vervroegd naar 19.15 uur zodat
ook de leden die iets verder moeten reizen weer veilig voor 21.00 uur thuis kunnen zijn.
Om de leegte van het seizoen, en de daarmee samenhangende conditie, toch wat op te vullen is er op de
zondagen voorlopig tot Pasen gelegenheid om van 11.00 uur tot 12.00 uur te komen trainen. Gebruik
maken van het clubhuis en de douchegelegenheid is niet mogelijk maar dat is voor de echte sporters geen
reden om weg te blijven. Als u deel wilt nemen aan de training meldt u dan even aan bij Dylan Boomaars
06-81986814 zodat hij u kan informeren als de tijden veranderen of er anderszins iets te melden is.
Er wordt dus van ons nog enig geduld gevraagd voordat we weer als vanouds bij elkaar kunnen komen,
naar het restaurant, bar of discotheek kunnen gaan of gewoon een leuk familiefeestje of barbecue kunnen
organiseren. Geduld is echter wel een schone deugd maar het moet ook niet al te lang gaan duren want
dan worden steeds meer mensen opstandig en verhardt daardoor de maatschappij waarin we nu leven
maar waarin we ook samen weer verder moeten.
Ik kan met onze premier niet anders zeggen dan dat we nog even geduld moeten hebben en hopen dat we
snel allemaal gevaccineerd worden en het leven van alledag weer normaal gaat worden.
Tot die tijd hopen wij ook dat u een zinnige tijdsbesteding kunt vinden, uw conditie op peil kunt houden en
samen corona de wereld uit helpen.

Lief en leed
Bij Nel Nerings is woensdag 10 maart een pet-scan gemaakt en de uitslag die zij mandag 15 maart heeft
gekregen is een feestje waard. Na alle chemokuren die ze heeft ondergaan is ze nu helemaal schoon.
Ben van Gils moet voorlopig toch nog elke 14 dagen voor een behandeling naar het Rotterdamse Medisch
Centrum. Hij houdt de moed erin maar het gaat nog wel een tijdje duren voor de echte resultaten
zichtbaar worden.
Hugo Vogelezang is recentelijk getroffen door een herseninfarct. Hij heeft nog last van wat uitval maar
de artsen hebben volledig herstel in het vooruitzicht gesteld. Dit gaat naar verwachting tussen de 3 en
6 maanden duren.
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CONTRIBUTIE 2021
Beste leden
Het jaar 2020 is door de coronapandemie voor onze vereniging slecht verlopen. Door die crisis kon ons
clubhuis maar een paar maanden open zijn en dan nog voor een beperkt aantal bezoekers. Door de
overheidsmaatregelen is de situatie op dit moment nog steeds niet zodanig dat we ons clubhuis weer
kunnen openstellen en kunnen we onze leden nog steeds geen activiteiten aanbieden.
Ik wil al onze leden bedanken voor het feit dat ze ondank de pandemie allemaal trouw hun contributie
voor 2020 hebben voldaan. Hierdoor konden we onze vaste lasten voldoen en de stichting financieel
ondersteunen met de hoge kosten voor reparatie van de centrale verwarming.
Het verenigingsjaar 2021 is wat de maatregelen betreft onveranderd slecht begonnen maar toch hebben
een tiental leden hebben hun contributie al voldaan. Omdat we voorlopig nog geen bestuursvergadering
kunnen houden, hebben we alleen nog maar informeel kunnen spreken over een eventuele compensatie
voor onze leden. Wel hebben we de betaling met twee maanden opgeschort in de hoop dat we dan iets
meer zouden weten. De landelijke organisatie heeft besloten om de contributie van het eerste kwartaal
2021 niet te innen, ongeveer € 3,75 per lid, maar hoe het verder gaat weten we op dit moment nog steeds
niet. Niemand weet hoelang de beperkingen nog gaan duren en welke activiteiten we dit jaar nog wel
kunnen organiseren en met welke kosten dit gepaard gaat. Als het aan het bestuur ligt gaan we extra
activiteiten organiseren en u op deze wijze compenseren.
Ik wil u dan hierbij ook vriendelijk verzoeken om de contributie voor 2021 te voldoen. Samen met u willen
wij dan op de ALV de mogelijkheden voor een eventuele compensatie bespreken. Ideeën vanuit de leden
zijn van harte welkom. Graag sturen naar: breda@covs.nl
Contributiebedragen per leeftijd:
Personen in de leeftijd van 14,15 en 16 jaar zijn junior lid, contributie €10,00
Personen in de leeftijd van 17 en 18 jaar zijn eveneens junior lid contributie €22,50
Personen in de leeftijd vanaf 19 jaar en verenigingen zijn volwaardig lid contributie €45.00
Gezinsleden en donateurs, contributie €22,50
Peildatum leeftijd 1 januari.
Contributie overmaken naar: NL14INGB000162860 tnv Voetbalscheidsrechtersver.Breda e.o
Penningmeester: Hugo Vogelezang
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Nieuws vanuit het VCN. Onderzoek van Mulier Instituut
De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor
medische veiligheid
Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, met
name verbale vormen zoals discussies, wegwerpgebaren of hoofdschudden. Dat blijkt uit onderzoek van
het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en
opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbiter vak.
Arbiters pleiten voor blijvende ondersteuning van hun sociale veiligheid, zowel op het veld als daarbuiten.
5 procent van de respondenten krijgt namelijk iedere wedstrijd te maken met wedstrijdgedrag als slaan,
schoppen of bijten. Vooral jongere scheidsrechters worden bovendien steeds vaker op de sociale media
benaderd door spelers, trainers, supporters of bestuursleden van verenigingen waar zij fluiten, vlaggen of
waarnemen.
Daarnaast zou een groot deel van de arbiters willen dat medische veiligheid en racisme meer aan bod
kwamen in arbitragecursussen en -opleidingen. Wel zijn veel van de ondervraagden zeer tevreden over de
aandacht voor spelregels, mentale weerbaarheid, speltechnische aspecten, persoonlijke ontwikkeling,
omgaan met agressie op de velden en videoanalyses in het cursus- en opleidingsaanbod. Andere
bevindingen zijn:
•

•
•
•

92 procent van de respondenten heeft geen problemen met de gemiddelde reisafstand per
wedstrijd en ongeveer drie kwart is tevreden met de kilometer- en wedstrijdvergoeding die zij
ontvangen.
Een groot deel van de respondenten (71%) is ontevreden over het feit dat zij zelf kleding en
materiaal moeten aanschaffen.
Er is ruimte voor verbetering in de doorstroommogelijkheden voor (assistent-)
scheidsrechters. 53 procent van de respondenten zou hier graag meer begeleiding bij krijgen.
24 procent van de ondervraagden geeft aan iedere wedstrijd te maken te krijgen met duw- of
trekbewegingen.

Aan dit onderzoek, dat in september 2020 is uitgevoerd, deden 1.035 leden van COVS Nederland mee: 858
scheidsrechters, 36 assistent-scheidsrechters en 141 waarnemers, coaches of rapporteurs.
De meeste respondenten zijn actief in de lagere amateurdivisies van de seniorencompetitie (19 jaar en
ouder). Het bijbehorende factsheet geeft dus vooral een beeld van de staat van de arbitrage in de tweede,
derde en vierde klasse van het volwassen amateurvoetbal.
Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan? Een onderzoek onder leden van COVS Nederland over
cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020.
Als u meer wilt weten over dit rapport gaat u naar de website www.covs.nl waar u door het aanklikken van
een link alle informatie kunt vinden.

Van de voorzitter van het VCN
Afgelopen week heeft het Bestuur COVS Nederland de resultaten ontvangen van het Mulier Instituut en
dat met alle aangesloten scheidsrechtersverenigingen gedeeld. Het resultaat van het onderzoek geeft
voldoende inzage en aanknopingspunten in de huidige problematiek en uitdagingen rond de arbitrage in
Nederland.
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In de komende week zal het bestuur zich buigen over de uitkomsten, maar ook over de te volgen aanpak.
Het zou wenselijk zijn wanneer de lokale scheidsrechtersverenigingen op korte termijn bij elkaar
aanschuiven en naast het bespreken van de uitkomsten een deelplan zouden schrijven. De “verouderde
visie van het top down werken” door het Bestuur COVS Nederland is verleden tijd. De leden van de COVS
hebben het voor het zeggen en het is goed wanneer het bestuur hiernaar luistert en de gezamenlijke
resultaten bespreekt. Een en ander met samenvoeging van eerdere uitkomsten zoals tijdens de “rondjes
langs de velden” en de heisessie van Bestuur COVS Nederland.
Daarna kan het Bestuur COVS Nederland aanschuiven bij de KNVB (e-mail reeds verzonden aan directie
KNVB) en gezamenlijk plannen smeden voor de toekomst.
Overleg KNVB
Naast het onderzoek van het Mulier Instituut zijn er nog veel meer onderwerpen die aandacht behoeven
en waar keihard aan gewerkt wordt, zoals:
•
•
•
•

•
•

De visie van de KNVB op arbitrage-ontwikkeling 2022-2026 waar COVS Nederland aan
samenwerkt;
Afstemming Promotie/Degradatie regeling;
WBTR-vraagstuk (drie Bestuurders COVS Nederland nemen deel aan digitale bijeenkomst);
Project “Ons voetbal is van iedereen”: vraagteken waarom geen scheidsrechter of assistent
vertegenwoordigd is in project tegen racisme/discriminatie. KNVB gaat in overleg met de
commissie;
Mogelijkheden trainingsavond bij lokale COVS-scheidsrechtersverenigingen als onderdeel SOIII;
Enz.

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
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Spelregelwedstrijden 2021
Door de voortdurende beperkingen als gevolg van de Corona pandemie zijn er op dit moment praktisch
geen verenigingsactiviteiten mogelijk en is het erg onzeker wanneer en in welke mate dit wel weer
mogelijk zal zijn. Het is daarom vrijwel zeker dat de voor begin april geplande districtsfinales voor de
spelregelteams moeten worden uitgesteld. Wanneer deze wel kunnen worden ingepland is nu nog niet te
zeggen en daarom is het ook onzeker of de voor eind juni geplande landelijke finale wel kan doorgaan.
Wellicht kunnen we pas in het nieuwe seizoen weer aan de slag en dan zal ook de landelijke finale moeten
worden opgeschoven. Aangezien deze overdag gehouden wordt op een zaterdag, zal het niet meevallen
een geschikt alternatief te vinden en zullen we in het geval dat juni niet mogelijk bijvoorbeeld moeten
doorschuiven naar een zaterdag in de winterstop. De LCS zal de voorbereidingen voor de diverse
spelregelwedstrijden (zowel voor de COVS-teams, als voor de Junioren-duo's = onder 23) gewoon
afronden, zodat alles klaarligt als we weer kunnen starten. Zodra er weer iets met redelijke
waarschijnlijkheid te zeggen valt over de planning, zullen wij u verder informeren.
Dick Visser, Voorzitter LCS
Spelregelquiz COVS Nederland:
Voor de tweede maal is COVS Nederland gestart met een langlopende spelregelquiz opgezet door o.a. de
LCS en andere belanghebbenden binnen COVS Nederland. Een quiz die jullie zeker verder helpt de
gevraagde kennis op te doen voor het goed managen van wedstrijden. Het blijkt uit de communicatie
tussen LCS en het bestuur COVS Nederland dat de informatie niet altijd de leden van de COVS-verenigingen
bereikt. Onze wens is dat het lid zelf de keuze kan/wil maken om hieraan deel te nemen en hem/haar de
vrijheid te verlenen dat wel te doen. Dit impliceert dat betreffende informatie daarvoor wel de juiste plek
dient te bereiken. Graag medewerking van diegenen die dat om welke redenen dan ook achterwege laten.
Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt jullie mij altijd
mailen. voorzitter@covs.nl
Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

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

