VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

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

Agenda activiteiten najaar 2021
Vrijdag 26 november:
Dinsdag 30 november
Zaterdag 18 december:
Maandag 27 december:

Najaarsbingo
Trainingsclinic
Kerstavond
Kaartmarathon

Agenda activiteiten 2022
Dinsdag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie

Coronamaatregelen bij activiteiten in De Toss
Zo lang de maatregelen rondom corona nog van kracht zijn is het de bedoeling dat alle bezoekers van
activiteiten in ons clubhuis zijn gevaccineerd of getest en geen klachten hebben.
Om eventuele besmettingen uit te sluiten zullen bezoekers gevraagd worden om de QR-code te checken.
Het bestuur vraagt begrip voor deze maatregel die ook voor onze vereniging verplicht is.

Vrijdag 26 november gaan de balletjes weer rollen
Eindelijk kunnen we weer activiteiten organiseren en daar zijn we ontzettend blij mee. Vandaar dat we
vrijdag 26 november er een hele leuke bingoavond van gaan maken met mooie prijzen.
We zullen 7 rondjes draaien en elke ronde gaan er drie prijzen uit. Ronde 8 is een superronde met de
hoofdprijs van de avond. De kaarten zijn € 8 per stuk en 2 stuks voor €15.
Bingodraaier Rob en het bestuur hopen op een goed gevuld clubhuis.

Trainingsclinic door KNVB-trainer van betaald voetbalscheidsrechters
Dinsdag 30 november zal Wieke Hoogzaad, een van de scheidsrechtertrainers van de betaald
voetbalscheidsrechters en assistenten, voor onze leden een clinic verzorgen. Omdat er wat extra tijd nodig
is zal de training die avond aanvangen om 19.15 uur. Het bestuur hoopt en gaat daar van uit dat deze
avond veel leden de moeite zullen nemen om aan deze clinic deel te nemen.
De trainingsclinic zal bestaan uit een uitgebreide warming-up waarbij de intensiteit rustig wordt
opgebouwd. Daarna volgt een eerste kern van de training met accent op wenden en keren, startsnelheid
en snel kunnen reageren. In het tweede deel van de training zal de nadruk liggen op het
uithoudingsvermogen en de verschillende loopvormen die in de praktijk kunnen voorkomen. Na deze
intensieve trainingsvormen sluiten we uiteraard af met een goede cooling down en rekoefeningen. Tijdens
de training wordt er beknopt uitleg gegeven over het hoe en waarom van bepaalde trainingen en na afloop
van de cooling down kunnen op het veld of in het clubhuis eventuele vragen beantwoord worden.
Voor meer informatie over Wieke kun je haar website raadplegen: www.wizasport.nl
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Lief en leed
Jack Kreeft is een tijdje uit de roulatie met een onwillige knie. Als er geen verbetering optreedt zal hij een
operatie moeten ondergaan.
Hans van Horssen heeft een beladen week achter de rug met een ziekenhuisopname van Leentje en het
overlijden van zijn zus. Leentje is inmiddels weer thuis maar nog niet helemaal de oude.

Start 100-jarig jubileum met vormen commissie
Tijdens de ALV hebben zich na een oproep van het bestuur vier leden aangemeld om zitting te gaan nemen
in de jubileumcommissie en dat zijn: Hugo Vogelezang, Wim Schellekens, Cor Nagtzaam en Melvin Vink.
Deze vier leden kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken en zijn op zoek naar enkele jongere leden die
met goede ideeën een bijdrage kunnen gaan leveren aan de organisatie van een mooi eeuwfeest.
Leden die interesse hebben kunnen zich melden bij het bestuur of bij een van de commissieleden.

Gratis deelname aan reanimatiecursus
Graag brengen we je op de hoogte van een mooi aanbod voor de vrijwilligers/trainers van jullie sportclub.
Dit najaar organiseren wij verschillende AED en- reanimatietrainingen, waaraan jouw vrijwilligers kosteloos
mogen deelnemen. Het belang van kunnen reanimeren binnen de sportsector hebben we de afgelopen
periode een aantal keer gezien, denk bijvoorbeeld aan Christian Eriksen bij het Europees Kampioenschap.
Zo’n situatie kan natuurlijk overal gebeuren, daarom is het belangrijk dat er mensen aanwezig zijn, die
weten hoe ze moeten handelen.
Tijdens de training gaan de deelnemers heel concreet aan de slag met het levensreddend handelen, hierbij
kan je denken aan reanimeren, beademen, werken met een AED en het herkennen en handelen naar
verslikking, verstikking, ziektebeelden en ongevallen. Op die manier leert men de basis van wat hij of zij
kan doen in het geval van een noodgeval. Na deelname ontvangen ze een erkend certificaat voor
levensreddend handelen. Goed om te vermelden is dat de training geen vervanging is van een EHBOcertificaat, aangezien ze niet aan de slag gaan met verbanden leggen. Echter biedt deze training wel de
mogelijkheid om vrijwilligers kosteloos kennis bij te brengen over wat ze kunnen doen in noodsituaties
Neem vooral eens een kijkje op onze website voor het aanbod:
Reanimatie training - Op tijd goed voorbereid! - MOOIWERK (mooiwerkbreda.nl)
• De training wordt op locatie georganiseerd in Breda (fysieke training) en duurt max. 3 uur;
• Dit is een medisch erkende training die wordt verzorgd door (6de jaars) artsen in opleiding.
Meedoen? Schrijf je via de onderstaande links in of lees meer informatie:
• 18 oktober 2021: Reanimatie training - Op tijd goed voorbereid! - MOOIWERK (mooiwerkbreda.nl)
• 30 november 2021: Reanimatie training - Op tijd goed voorbereid! - MOOIWERK
(mooiwerkbreda.nl)
• 16 december 2021: Reanimatie training - Op tijd goed voorbereid! - MOOIWERK
(mooiwerkbreda.nl)
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Korte terugblik op goede ledenvergadering
In een ontspannen sfeer werd 21 september de 96e algemene ledenvergadering gehouden. In een redelijk
gevulde De Toss sprak voorzitter Rob Luyken over de donkere periode die we achter de rug hebben door
alle coronamaatregelen en daardoor het gebrek aan activiteiten. De trainingen bij Baronie en Boeimeer zijn
met inachtneming van de afstandscriteria het gehele jaar doorgegaan en daarvoor waren er complimenten
voor de trainers. Met een ogenblik stilte voor de leden die op het ziekbed liggen of ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen werd de vergadering officieel geopend.
Bij de bestuursverkiezing werden Jeroen Geerts en Jean Pierre Loontjens herbenoemd en werd voorzitter
Rob Luyken in de functie van voorzitter herkozen. Er werd afscheid genomen van Jack van der Perre, die na
dik 25 jaar bestuurder te zijn geweest het nu welletjes vond. Hij werd door de voorzitter lovend
toegesproken en door Arthur Smits, de afgevaardigde van de landelijke COVS, onderscheiden met de
gouden scheidsrechter. Echtgenote Henny kreeg van de voorzitter een mooie bos bloemen. De ontvangen
afscheidspremie werd door Jack geschonken aan de Cystic Fibrose Stichting en aan Piet Janssen
overhandigd omdat zijn kleinzoon met deze ziekte geboren is en er nog veel onderzoek nodig is.
Bij de huldigingen was er ook een gouden scheidsrechter voor penningmeester Hugo Vogelezang omdat
ook hij al meer dan 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur van onze vereniging. Ook hij werd door Arthur
Smits en de voorzitter lovend toegesproken en echtgenote Alice mocht de speld opsteken waarvoor ook zij
werd beloond met een mooie bos bloemen.
Voorzitter Rob Luyken werd verrast omdat hij voor zijn 12 ½ jaar bestuurslidmaatschap de zilveren
scheidsrechter door echtgenote Veronique kreeg opgespeld en ook zij ontving een mooie bos bloemen.
Voor hun 25-jarige lidmaatschap werden achtereen volgens onderscheiden Rienus Huijbregts, Janus van
Loon en Cees Bakker. De voorzitter had voor elk van hen een dankwoord voor hun jarenlange lidmaatschap
en zij kregen de bijbehorende speld opgestoken. Ook voor hen was er een leuk boeket maar zowel de
echtgenote van Rienus Huijbregt als die van Janus van Loon moesten door ziekte verstek laten gaan. Zoals
eerder bepaald worden zij met partners uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstavond.
Bij het agendapunt bestuursbeleid haalde de voorzitt.er aan dat in het coronatijdperk het aantal KNVBscheidsrechters was teruggelopen van 4500 naar 3600 en er alle reden is om snel te starten met het
organiseren van scheidsrechtercursussen. Er is overleg geweest met het OBA om samen met alle Bredase
voetbalverenigingen te zorgen dat er voldoende cursussen kunnen worden opgestart en de gemeente
Breda wil daarvoor subsidie verstrekken.
Binnen COVS Nederland is het bestuurlijk niet zo best gesteld maar desondanks worden we door
nieuwsbrieven redelijk geïnformeerd. Het overleg met onze regionale zusterverenigingen wordt
binnenkort weer opgestart.
Voor onze eigen leden staan er al diverse activiteiten gepland waaronder de trainingsclinic van Wieke
Hoogzaad op 30 november. Als er leden zijn die ideeën of suggesties hebben over te organiseren
activiteiten kunnen zij dat bij de leden van het bestuur kenbaar maken.
De bestuurssamenstelling is deels gelijk gebleven alleen Dylan Boomaars heeft nu de portefeuille
werving/training/voetbal. Diana Snoeren wordt komende maanden ingewerkt als toekomstig secretaris.
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GROTE CLUBACTIE VOOR ONDERHOUD CLUBHUIS EN VIERING 100-JARIG BESTAAN
De COVS Breda en omstreken gaat loten verkopen met de Grote Clubactie
Zaterdag 18 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie van start gegaan.
Diverse leden hebben intussen al de nodige loten gekocht waarbij zelfs iemand een superlot. Er zijn leden
die 10 of 20 loten kopen en dat is leuk maar ook leden die het met minder doen zijn natuurlijk van harte
welkom om mee te doen. Hebt u nog geen loten gekocht doe het dan alsnog en steun onze vereniging voor
het plegen van groot onderhoud aan ons clubgebouw.
Een lot kost €3,- per stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.
Naast de reguliere loten verkopen we ook Superloten. Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten en heeft
een waarde van € 150,- waarvan 80% (€ 120,-) naar onze vereniging gaat. Help mee om ons doel te
behalen door een Superlot te kopen en maak kans op mooie prijzen.
Voordelen voor jou
- Met de aanschaf van 50 loten maak jijzelf 50 keer kans op mooie prijzen uit de Grote Clubactieloterij.
- Als koper kan je deze 50 loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten.
Door de aankoop van een Superlot maken wij bovendien kans op € 5.000, - extra voor onze clubkas!
Bezoek onze website WWW.COVSBREDA.NL en hier kun je simpel online je lot kopen!

Leden die zelf loten willen verkopen kunnen dat doen door op onderstaande link
te klikken.
http://www.covsbreda.nl/clubnieuws/2021/grote-clubactie

Wikkeveld 6
4854 MH Bavel
Tel/fax 0161433854
Mob. 06-51208896
arjaneversdijk@hetnet.nl
•
•
•
•
•
4

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

Spelregelwedstrijd via internet
Als vervolg op de eerder dit jaar gehouden wedstrijd gaat de LCS (Landelijke Commissie Spelregels) weer
een spelregelwedstrijd via internet organiseren. Om dit te integreren met uw andere
verenigingsactiviteiten volgen alvast wat gegevens.
De quiz wordt in 10 rondes 2-wekelijks gehouden en wordt op de COVS-site op dinsdag opengesteld,
daardoor kunnen verenigingen op hun clubavonden er in die week aandacht aan besteden. Op maandag
wordt de quiz gesloten en op dinsdag ontvangen de secretarissen van de verenigingen een overzicht van
de juiste antwoorden. Hierdoor kunnen deze besproken en uitgelegd worden op de clubavonden. De
antwoorden en standen worden op vrijdag op de COVS-site gezet, waarna op dinsdag weer een nieuwe
cyclus start.
Wij starten dit jaar op dinsdag 12 oktober, in verband met de herfstvakantie staat deze ronde een week
langer open, de tweede ronde start daarom op dinsdag 2 november. Na de winterstop hervatten we de
quiz met ronde 5 op 11 januari. Hiermee wordt de laatste ronde dan op donderdag 31 maart afgesloten.
Aangezien de reguliere spelregelwedstrijden (die hopelijk in 2022 weer kunnen worden gehouden) in april
starten, is er geen overlap en sluit een en ander op elkaar aan.
Ten opzichte van de vorige editie zijn er een paar wijzigingen:
1.
Voor het bepalen van de eindrangschikking tellen de 8 beste resultaten van een deelnemer mee,
iemand kan dus een of twee rondes missen en/of zijn slechtste resultaten vervallen.
2.
Voor de verenigingsprijs kijken we naar de gemiddelde scores van de deelnemers van die
vereniging, zodat ook kleinere verenigingen een kans maken.
Wel moet een vereniging minstens 50 keer hebben deelgenomen (dus bijvoorbeeld 5 deelnemers die alle
10 de rondes meegedaan hebben of 10 deelnemers die 5 keer meegedaan hebben is genoeg).
Dit om te voorkomen dat een vereniging met maar 2 deelnemers die toevallig goed zijn op die manier gaat
winnen.
3.

De winnende vereniging plaatst zich voor het NK-spelregels voor COVS-teams in jun 2022.

4.

Wij zullen ook per vereniging een ranglijst bijhouden, die intern gebruikt kan worden.

N.B. Om privacy redenen vragen wij de deelnemers om akkoord te gaan met het vermelden van hun naam
in de stand(en). Als zij dat niet willen, dan nemen wij hun resultaten ook verder niet mee.
Met vriendelijke groet,
Dick Visser
Voorzitter LCS
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Kaartmarathon wordt gehouden op maandag 27 december
Anders dan in eerdere nieuwsbrieven in de agenda is vermeld wordt de kaartmarathon ook dit jaar
gehouden op derde Kerstdag maandag 27 december. Leden die aan deze marathon willen deelnemen
kunnen zich aanmelden bij Piet Laming: fam.laming@ziggo.nl

Aanvang training bij clubavond 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.

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
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