VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

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

AGENDA:
Dinsdag 3 mei:
Zaterdag 7 mei:
Vrijdag 20 mei:
Dinsdag 24 mei:
Dinsdag 7 juni:
Vrijdag 2 september:

Spelregeltraining na de fysieke training
Pokeravond
Cees Rekkers toernooi bij COVS De Langstraat
Clubavond met betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot
Spelregeltraining na de fysieke training
Opening van het seizoen met barbecue

Voorwoord van de voorzitter
Op dit moment zit ik te genieten van een zonnige koningsdag, zonnig ziet het eruit dat alles weer kan en
normaal is, na de corona periode. We mogen weer, kunnen weer op pad, leven in vrijheid, zonder na te
hoeven denken wat wel en niet kan.
Hoe triest is het dan als je de berichten uit Oost-Europa hoort waar ellende, dood en verderf heerst omdat
iemand een stuk extra land wilt en denkt dat hij als wereldleider kan doen en laten wat hij wilt. Ik hoop dat
deze ellende gauw achter de rug is.
Mooi is dat we weer naar het einde van het seizoen toegaan, kampioenschappen zullen beslist gaan
worden, degradaties zullen plaatsvinden en de nacompetitie zal voor veel scheidsrechters een kers op de
taart zijn. Richting de zomervakantie zullen er nog een aantal activiteiten plaatsvinden, waaronder 3 mei
een trainingsavond met spelregels (eerste dinsdag van de maand), 7 mei een pokertoernooi en 24 mei na
de trainingsavond een clubavond met Jeroen Manschot. De trainingsclinic van 10 mei is afgelast omdat op
deze avond door de KNVB een complete speelronde is vastgesteld. Deze avond verzetten we naar het
najaar.
Afgelopen jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Piet Janssen als bestuurslid. Zoals u weet,
beheert Piet ons clubhuis de Toss. Hij heeft aangegeven aan het eind van dit jaar hiermee te willen
stoppen, dus moeten wij op zoek naar een nieuwe beheerder of beheerster van ons clubhuis. Wat houdt
deze functie in:
- Het plannen van de barbezetting bij activiteiten en het aannemen en registeren van activiteiten.
- Het schoonhouden van het clubhuis of het aansturen van een schoonmaakteam.
- Het onderhoud van het clubhuis.
Dit alles zal in overleg gaan met het stichtingsbestuur van de Toss. Er staat een vrijwilligers vergoeding
tegenover. Mocht u geïnteresseerd zijn of iemand kennen die deze taak zou willen uitvoeren, horen wij het
graag. U mag bellen of mailen naar breda@covs.nl.
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Met Pasen hebben wij onze vrijwilligers en jubilarissen van de afgelopen 2 seizoenen een paasbrunch
aangeboden. De vrijwilligers om deze te bedanken voor hun inzet voor de vereniging, de jubilarissen
omdat wij hen normaal met kerst uitnodigen. Dit kon 2 jaar niet vanwege corona, misschien gaat dit
komend jaar ook niet, mocht corona de kop weer opsteken. De paasbrunch was uitstekend verzorgd door
Jean Pierre en Hugo en er was voor iedereen een grote keuze.
Op 3 mei houden we weer een spelregelavond en na de eerste spelregelavond van 5 april blijkt dat dit best
nodig is. Van de 10 meerkeuze vragen had gemiddeld iedereen de helft goed en bij de beelden was er ook
de nodige discussie over sommige beslissingen en de te nemen beslissingen. Deze avond wordt begeleid
door onze spelregelman Jean Pierre. Kom na de training, u mag uiteraard ook eerst meetrainen. We
starten rond 20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens activiteiten en clubavonden begint de training een
kwartier eerder, dus van 19.15 uur tot 20.15 uur.
In de bijlage vindt u ook de link naar de nieuwsbrief van de landelijke COVS, mocht u hierop willen
reageren dan horen wij u graag.
Blijf gezond, kom trainen, succes met de laatste wedstrijden dit seizoen. Ik zie u graag in de Toss, langs het
veld of straks bij een toernooi.
Rob Luyken

Verzoek aan de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan
Helaas moet ik melden dat er nog ongeveer 25 leden hun contributie over het jaar 2022 nog niet hebben
voldaan.
Begin april heb ik deze leden persoonlijk een mail gestuurd maar dit heeft een beperkt resultaat gehad.
Ik wil deze 25 leden vriendelijk maar dringend verzoeken de contributie over 2022 voor 14 mei 2022 te
voldoen.
Na deze datum zal het bedrag overeenkomstig het huishoudelijk reglement verhoogd worden met 5 euro
administratie kosten. Mocht het u niet uitkomen neem dan even contact op met mij dan kijken we samen
naar een oplossing.
Rekeningnummer NL14INGB0001632860 tnv Voetbalscheidsrechtersver Breda EO.
Hugo Vogelezang, penningmeester

Terugblik bingo
Vrijdagavond 8 april stond er eindelijk weer een bingoavond op het programma. Hugo had voor een volle
prijzentafel gezorgd, bedankt daarvoor! Onze balletjeskoning had een nieuw (electrisch) bingoapparaat tot
zijn beschikking dus hij ging er weer met goede moed tegenaan. De prijzen zijn uiteindelijk mooi verdeeld
over de tafels mee naar huis gegaan en niemand heeft zonder prijs de Toss verlaten. Het was een
geslaagde avond en fijn dat we eindelijk weer een keer konden bingoën.

Herhaalde oproep voor ideeën
Beste allemaal,
Enige tijd geleden is onderstaande bericht naar jullie gestuurd. Tot nu toe 3 reacties!
Meer aanmeldingen zijn gewenst! Dus meld je snel aan!
De toekomst van de COVS Breda ligt in jullie handen! Kom nu met jouw gouden idee(ën).
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Als bestuur van COVS Breda willen wij graag investeren in de toekomst. Als jij voorstellen hebt hoe onze
vereniging de komende jaren vitaal blijft, meld je dan bij Dylan Boomaars en deel je ideeën.
Ook voorstellen op korte termijn zijn welkom. Heb jij een goed voorstel voor activiteiten in 2022/2023,
deel ze dan nu!
Bij voldoende animo stel ik een bijeenkomst voor om samen te spreken over de toekomst van de
vereniging.
Mail: dylanboomaars@hotmail.com of telefoon: 0681986814
Met vriendelijke groet,
Dylan Boomaars

Pokeren op 7 mei
Pokeravond in de Toss op 7 mei, aanvang 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18:15 uur. De Toss zal deze
avond omgebouwd worden tot een pokerhal waar een zestal (wedstrijd)pokertafels zullen staan. Onder
begeleiding van Jeffry zullen de regels van de avond bekend worden gemaakt. Nog nooit gepokerd? Dit is
het moment om het te leren, tevens is het meestal een spannende kaartavond. Inschrijfgeld is €10,00 per
persoon, hiervoor krijgt u munten, die u kunt inzetten bij het pokeren. Tot en met ronde 6 kunt u onder
bepaalde voorwaarden 1x munten bijkopen à €10,00. De hoofdprijs is een bon van €100,00 van een
bekende supermarktketen, tweede prijs €50,00 of €60,00, dat ligt aan het aantal deelnemers. De 5 beste
van de avond zullen een waardebon ontvangen. Tijdens het pokeren gaan wij natuurlijk een aantal keer
rond met een hapje. Graag zien wij u op zaterdag 7 mei, inschrijven kan op pokeren@covs.nl of bij Rob
Luyken.

Trainingsclinic door KNVB-trainster van betaald voetbalscheidsrechters wordt verplaatst
Oorspronkelijk zou Wieke Hoogzaad dinsdag 10 mei een trainingsclinic komen geven aan de leden van
COVS Breda. Omdat er door corona nogal wat wedstrijden verplaatst zijn door de KNVB, is er een volledige
midweekse speelronde op 10 en 12 mei waardoor veel scheidsrechters aangesteld worden bij een
wedstrijd. Wij hebben daarom besloten om de trainingsclinic te verplaatsen naar het nieuwe seizoen
omdat wij natuurlijk een grote opkomst willen. Tegen die tijd wordt u geïnformeerd over een nieuwe
datum.

Clubavond met betaald voetbal scheidsrechter Jeroen Manschot
Op dinsdag 24 mei komt Jeroen Manschot naar de Toss. Hij zal ons meenemen in een interessant verhaal
over fluitend samenwerken, waarbij het zal gaan over communicatie, samenwerken, presteren onder druk
en belangrijke beslissingen nemen. Hiervoor zal hij (inter)nationale beelden gebruiken met
headsetcommunicatie. Om het interactief te maken zullen de deelnemers gevraagd worden om aan de
hand van de beelden snel beslissingen te maken. Wij hopen op een mooie avond en een volle Toss.
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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
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(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
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

Aanstellingen van COVS leden komen weer online
Beste sportvrienden,
Ik wil elke week weer de aanstellingen van de leden die dat willen online zetten. Je kan je aanstelling
mailen naar aanstellingen@covsbreda.nl.
Doe dit voor vrijdag 12:00 uur en dan staan ze vanaf 18:00 uur online. Mocht je nog vragen hebben dan
hoor ik dit graag.
Groetjes,
Arno Mathon
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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:
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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