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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-januari 2022 

 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2022 

 
AGENDA:  

 

Kunnen we de draad weer oppakken of blijft onzekerheid bestaan 

Na de laatste persconferentie is er met het versoepelen van de maatregelen binnen het bestuur weer hoop 
ontstaan dat we de komende periode, zij het nog steeds met enig voorbehoud, weer activiteiten kunnen 
gaan organiseren. De training is al een paar weken geleden hervat en vanaf komende dinsdag is ook het 
clubhuis open om na de training nog even genoeglijk samen te zijn. 

3 februari is er met de besturen van enkele groepen een teamvergadering met het landelijk bestuur over 
de toekomst van de COVS als geheel. Daarna zullen we de bestuursvergadering houden en een datum 
prikken voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de nog te houden trainingsclinic met Wieke 
Hoogzaad en andere activiteiten die we afgelopen jaren niet of maar mondjesmaat hebben kunnen 
organiseren. Of we dit jaar nog een carnavalsfeest kunnen organiseren is nog de vraag maar zin hebben 
Prins en Raad van Elf er zeker in maar we moeten nog enkele weken in spanning afwachten of de Omikron 
variant daar nog een stokje voor kan steken. 

Na de bestuursvergadering zal er een extra nieuwsbrief worden uitgebracht met daarin aandacht voor de 
te organiseren activiteiten en jaarvergadering. Alle voor de jaarvergadering benodigde stukken zijn klaar en 
kunnen dus tijdig worden toegestuurd. De nu nog lege agenda boven aan deze pagina zal dan zeker gevuld 
worden met activiteiten die leerzaam zijn of een meer sociaal karakter hebben. 

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de voetbalcompetitie snel wordt hervat zodat we ook op sportief gebied 
weer actief kunnen worden en wekelijks onze wedstrijd kunnen gaan fluiten. Om dat conditioneel op een 
goede manier te doen is het van belang dat de conditie goed wordt bijgehouden en dat kan natuurlijk het 
beste door de wekelijkse training te bezoeken. De opkomst is al goed maar er is zeker nog plaats voor de 
nieuw enthousiaste deelnemers. 

 
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. 
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Bericht van de penningmeester 
Beste leden. 
Het nieuwe jaar is nu alweer een paar weken oud.  Helaas is ons clubhuis door de corona maatregelen tot 
nu toe nog gesloten geweest maar het ziet er wel gunstig uit. De trainingen kunnen alweer worden hervat 
en we kunnen weer een voorzichtige planning gaan maken voor activiteiten zoals de ALV, clubavonden, 
kaartmarathon en misschien wel een carnavalsavond. Dat ook wij de komende tijd nog te maken zullen 
hebben met door de overheid opgelegde maatregelen is duidelijk. We hopen allemaal dat het huidige jaar 
weer kan verlopen zonder sluiting van ons clubhuis. Het bestuur heeft in 2021 besloten om onze Stichting 
extra te steunen omdat het clubhuis lang gesloten is geweest in 2021 en er dus geen inkomsten waren 
terwijl de vaste kosten gewoon door gingen. Hierdoor is de financiële positie van de Stichting er niet op 
vooruit gegaan en moeten we erg voorzichtig zijn met het uitgeven van gelden. Begin 2022 kon de 
vereniging, de stichting nogmaals extra ondersteunen omdat de opbrengst van de Grote clubactie werd 
gestort. Als penningmeester wil ik nogmaals mijn dank uitspreken aan alle leden die hieraan hebben 
deelgenomen. Ik hoop dat er dit jaar nog meer personen de vereniging gaan steunen door deel te nemen 
aan de Grote Clubactie. Mede hierdoor kunnen we de Stichting blijven ondersteunen en blijft ons clubhuis 
in de goede staat van onderhoud. 
Ik wil alle leden vragen om de contributie voor het jaar 2022 te voldoen. 
Overeenkomstig het besluit in de ALV van 2021 is de hoogte van de contributie vastgesteld. 

1.            Leden die op 1-1-2022      19 jaar oud waren € 45  

2.            Leden die op 1-1-2022      nog geen 17 jaar waren € 10 euro 

3.           Leden die op 1-1-2022      17 of 18 jaar oud waren, gezinsleden en ondersteunende leden € 22,50  

De contributie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL14 INGB 000 1628 60 ten name van 
Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken. Graag vermelden voor wie betaling wordt gedaan. 

COVS en partners tegen discriminatie in het voetbal 

Vanaf vandaag kan men de Discriminatie Melder downloaden. Met deze app kan iedereen incidenten 
melden die te maken hebben met racisme en discriminatie in het voetbal en daarbuiten. Want als men 
niets doet, dan verandert er ook niets. De app is een onderdeel van het gezamenlijke aanvalsplan tegen 
racisme en discriminatie in het voetbal, ‘Voetbal is van iedereen’, een initiatief van de Rijksoverheid, 
KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie. 

Met alle mogelijkheden voor het voetbal, is de Discriminatie Melder de vernieuwde versie van de Meld 
Discriminatie Nu-app van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van discriminatievoorzieningen. 

Vanuit alle lagen en hoeken van de samenleving komen mensen op of rond het voetbalveld samen. Dat 
maakt het voetbal zo mooi, maar ook kwetsbaar voor racisme en discriminatie. De norm is dat geen enkele 
vorm hiervan wordt geaccepteerd. Met de Discriminatie Melder heeft men drie opties om melding maken: 
Melding Algemeen, Betaald Voetbal en Amateurvoetbal. Meldingen in de eerste categorie worden 
opgevolgd door Discriminatie.nl, zoals voorheen met Meld Discriminatie Nu. Voor het betaald voetbal is de 
app vooral bedoeld voor stadionbezoekers, zij kunnen een melding maken als een incident zich in het 
stadion voordoet. Deze melding gaat direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion, zodat 
bijvoorbeeld een steward gevraagd kan worden om poolshoogte te nemen. Voor het amateurvoetbal gaan 
de meldingen naar Discriminatie.nl, de KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn 
gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact 
op met de melder en wordt als de melder dit wenst, ook de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact op 
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met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager 
discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een 
vooronderzoek daartoe. Hier leest u meer informatie over het tuchtrechtsysteem van de KNVB. 

Melden kan ook anoniem. Opvolging richting de melder is dan niet mogelijk, wel worden de incidenten 
geregistreerd. Hierdoor vormt zich een beeld van de problematiek en is helder waar en welke acties nodig 
zijn. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Het idee van de meldingsapp voor het voetbal hebben 
we uit Engeland. Op dit moment voetballen we helaas zonder publiek. Maar de app staat wel klaar en 
iedereen kan hem vanaf vandaag downloaden. Zodra het weer kan, hopen we dat iedereen de app gaat 
gebruiken en op de tribune of langs de lijn discriminatie en racisme in het voetbal meldt. Het melden is zo 
veel makkelijker en de opsporing wordt daarmee effectiever. Vergeet niet dat veruit de meeste 
voetballiefhebbers helemaal niks te maken willen hebben met racisme en discriminatie en dat zij graag 
willen meehelpen om te zorgen dat het voetbal een mooie sport blijft voor iedereen. Wij vinden dat de app 
geslaagd is, als mensen zich mede door deze app meer bewust worden van discriminerende uitlatingen. 
Uiteindelijk hopen wij dat de app maar vooral het hele actieplan waar de app onderdeel van uitmaakt gaat 
bijdragen aan een positievere, veiliger en sportievere sportcultuur.” 

Marianne van Leeuwen, directie KNVB: “Bij een incident wil iedereen dat er snel en streng gestraft wordt. 
In Nederland hebben we een rechtssysteem waarbij je iemands schuld moet kunnen bewijzen voordat je 
kunt straffen. Dat is in het voetbal met het tuchtrechtsysteem of met stadionverboden niet anders. Het is 
dus belangrijk dat men melding doet zodat we kunnen ingrijpen en/of een onderzoek kunnen starten. 
Daarnaast is het registreren van meldingen ook noodzakelijk om te weten te komen waar de incidenten 
zich voornamelijk voordoen. Dus zelfs anonieme meldingen zijn bruikbaar. Deze app vormt 1 van de 20 
onderdelen van ‘Ons voetbal is van iedereen’. Ik hoop dat we, zodra de tribunes en amateurvelden weer 
vol(ler) zijn, met dit complete plan en met z’n allen een belangrijke verandering in gang kunnen zetten.” 

“Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie. We vinden het belangrijke dat deze mensen 
de weg naar ons weten te vinden en discriminatie melden. Net als voetbal is het verbod op discriminatie en 
gelijke behandeling van iedereen. De app is een middel om discriminerende scheldpartijen en 
opmerkingen te stoppen. We gaan met de KNVB en verenigingen in gesprek en helpen melders om een 
oplossing te vinden voor hun individuele situatie. Niet alleen voetballiefhebbers, maar iedereen kan van de 
app gebruik maken. Dus ook als je discriminatie ervaart in je werk, bij het zoeken van een huis of in een 
dagelijkse situatie, kun je dit melden en rekenen op de steun van Discriminatie.nl”, aldus Frederique Janss 
van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen. 

De app is te downloaden via Google Play en de App Store. Een promotiecampagne voor de app gaat van 
start als publiek weer in de stadions wordt toegestaan en de amateurs weer wedstrijden mogen spelen. 

 

 
 

https://www.knvb.nl/competities/competitiezaken/tuchtzaken
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Scheidsrechterwinkel ArbitroStore vanaf 19 januari online 

Het Barendrechtse Axitour neemt per direct alle activiteiten van ArbitroStore over. De huidige eigenaar 
van de scheidsrechterwebwinkel, Rob Huijben, verkoopt ArbitroStore omdat hij zich op een nieuw project 
binnen de scheidsrechterswereld gaat richten. 

Axitour is onder scheidsrechters al bekend van het merk AXIWI®. Onder deze merknaam verkopen zij 
wereldwijd communicatiesystemen (lees: headsets/oortjes) voor de onderlinge communicatie tussen 
scheidsrechters, coaches en sportofficials tijdens sportwedstrijden. 

One-stop-shop voor scheidsrechters 

Voor Axitour voelt de overname als een logische volgende stap. Ben Engelen, directeur en eigenaar van 
Axitour, over de overname van ArbitroStore: “De afgelopen jaren hebben we met AXIWI in Nederland en 
internationaal een sterk netwerk in de sport- en scheidsrechterswereld opgebouwd. Daarbij staan we bij 
Axitour bekend om onze servicegerichtheid richting onze klanten. 

Met ArbitroStore hebben wij de ambitie om het one-stop-shop adres te worden voor scheidsrechterend 
Nederland. Dat betekent dat de klanten van ArbitroStore een snelle levering uit een breed assortiment 
kunnen verwachten. Ook zullen we het assortiment specifiek gaan afstemmen op diverse sporten. Een 
voetbalscheidsrechter heeft immers andere tools nodig dan bijvoorbeeld een handbalscheidsrechter.” 

Nieuwe webshop 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de vernieuwede website en wordt het assortiment herzien om het 
one-stop-shop adres te worden voor scheidsrechterend Nederland. De webshop is ook in de Engelse taal 
beschikbaar, zodat scheidsrechters uit het buitenland er ook kunnen bestellen. De website gaat naar 
verwachting rond eind december 2021 online. 

ArbitroStore opent met kortingsactie 

Om de opening van de webshop te vieren, start ArbitroStore een kortingsactie. Op de website van 
ArbitroStore heb je momenteel de mogelijkheid om je e-mailadres achter te laten om zo op hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen en acties. 

 

 

 

 
 

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 

 

http://www.arbitrostore.nl/
http://www.arbitrostore.nl/
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Maatschappelijke Dienst Tijd Sport 

Via COVS Nederland ontvingen wij het volgende bericht wat voor sportverenigingen mogelijkheden biedt 
om jongeren kennis te laten maken met diverse sporten. 
 
Het is een artikel dat de COVS maar al te graag overneemt uit de KNVB Assist Nieuwsbrief Scheidsrechters. 
 Met het programma Maatschappelijke Dienst Tijd Sport kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar het 
verenigingsleven leren kennen en zichzelf ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is de drijfveer van jongeren 
om zich te ontwikkelen. Een win-win situatie, want ook voor de verenigingen is het goed en belangrijk dat 
jongeren betrokken zijn.  
Daarnaast krijgen verenigingen per jongere een opleidingsbudget van maximaal € 350,- en een klein 
budget om de extra begeleiding te verzorgen. Jongeren kunnen zich binnen MDT Sport bijvoorbeeld 
ontwikkelen als scheidsrechter.  
Maak er gebruik van en attendeer clubs hierop, want ook verenigingsscheidsrechters dienen goed opgeleid 
te worden! 
Aanmelden kan online via www.https://mdtsport.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 

 

https://mdtsport.nl/
mailto:breda@covs.nl

