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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-september 2022 

Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september 2022 

 
AGENDA: 
Dinsdag 27 september:  Clubavond met spelregelwijzigingen 
Dinsdag 4 oktober:   Trainingsclinic onder leiding van Hilco de Boer 
Zaterdag 5 november:  Pokeravond 
Vrijdag 18 november:   Najaarsbingo 
Zaterdag 17 december:  Kerstavond 
Dinsdag 27 december:  Rikmarathon 
Dinsdag 3 januari:   Nieuwjaarsreceptie 
Dinsdag 31 januari:   Algemene Ledenvergadering 
Zaterdag 11 februari:   Carnavalsavond 

 
Vakantie 

De regionale competities gaan beginnen en het bekerprogramma zit erop. Leden die hoger fluiten en 
vlaggen hebben al competitie gehad. Kortom, het voetbal is weer begonnen. Ook uw COVS is weer van 
start gegaan met een knaller van een opening in de vorm van een barbecue. Ongeveer 60 aanwezige leden 
met partners hebben genoten van een goed stuk vlees met toebehoren. Er is gezellig bijgepraat onder het 
genot van een drankje. De koks en de organisatie, bedankt voor de inzet. Ook wil ik de carnavalsgroep 
bedanken voor het opruimen van de tent. Deze avond zijn een aantal promovendi in het zonnetje gezet. 
Daarnaast heeft Guus Morelis de speld van 25 jaar lidmaatschap van de COVS opgespeld gekregen. 
 
Het sportieve binnen de vereniging gaat goed, maar de opkomst voor spelregels baart toch wel zorgen. We 
weten allemaal hoe belangrijk dat dit is en deze regels moeten bekend zijn onder onze leden. Nu weten we 
dat de KNVB thema-avonden organiseren, waar scheidsrechters gratis 40 punten kunnen ophalen. De 
overige 60 punten kunnen in DUG OUT met een spelregeltoets behaald worden. Het trainen van spelregels 
is en blijft belangrijk. Aanstaande dinsdag 27 september organiseren wij een spelregelavond waar met 
name de verduidelijking van de buitenspelregel wordt uitgelegd. Ook zorgt Jean-Pierre dat de andere 
spelregels aan bod komen. We zien u graag na de training, of tijdens de training en daarna bij de 
spelregels. 
Dinsdag 27 september 
Training 19:15 – 20:15 
Spelregels 20:30 – 22:00 
 
We hebben weer een groot aantal data vastgelegd voor activiteiten, zoals 4 oktober een trainingsclinic 
onder leiding van Hilco de Boer, trainer van de KNVB. U kunt u hiervoor inschrijven tot en met dinsdag 27 
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september via whatsapp bij Rob of Diana, of via de mail breda@covs.nl. Een verzorgde avond door iemand 
die normaal de top van Nederland traint is altijd meegenomen. 
Voor de liefhebbers van spelletjes staat er een pokeravond, bingoavond en rikmarathon vast. Voor het 
pokeren en rikken/jokeren graag opgeven bij Rob of via breda@covs.nl. Wilt u met een grote groep naar 
de bingo komen, dan kunnen we een tafel voor u reserveren. De data voor deze activiteiten staan bovenin 
de nieuwsbrief. 
 
Traditioneel sluiten we af met een kerstavond op 17 december. De kosten zijn €30,00 euro per persoon. U 
krijgt hiervoor een diner en drankjes all-in aangeboden. Inschrijven is al mogelijk via breda@covs.nl. Meer 
info volgt, maar reserveer de datum alvast. 
 
Als COVS worden ook wij geconfronteerd met prijsstijgingen. Ons energiecontract gaat aflopen, er zijn 
prijsstijgingen bij de inkoop van allerlei producten. Dit baart ons zorgen in de Stichting Clubhuis en COVS 
Breda e.o. Het is gevolg is dat de prijzen van consumpties per 1 oktober iets verhoogd moeten worden. 
Voor de energie zijn we met de stichting op zoek naar alternatieven of investeringen. Mocht u hier meer 
info over willen hebben, of ideeën willen delen staan we hier altijd voor open. 
 
Bij deze doen we nogmaals een oproep voor een clubhuisbeheerder, die een planning maakt voor de bar 
en het onderhoud van de Toss, betreft schoonmaken en kleine hertelwerkzaamheden. Wij bieden een 
vrijwilligersbijdrage van €1800,00 per jaar. Deze krijgt u belastingvrij naast uw salaris of uitkering. 
Geïnteresseerden horen wij graag via mail of telefoon. Zoals u weet stopt Piet Janssen per 1 januari en dan 
zouden we graag iemand ander willen presenteren aan de vereniging. Mocht u een betrouwbaar persoon 
van buiten de COVS kennen, maken wij graag kennis. 
 
Vergeet ons niet te steunen in de grote clubactie, info volgt nog hierover en ik spreek u graag op een van 
de activiteiten, langs de lijn of bij een borrel of bakkie koffie. 
 
Rob Luyken 

 
Lief en leed 
Dennis Bouman is ernstig ziek. Wij wensen hem veel sterkte. 
Op 12 september is de moeder van Eric van Gastel overleden. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte 
met dit verlies. 

 

 
 

Trainingsclinic onder leiding van Hilco de Boer 
Op dinsdag 4 oktober (in de Week van de Scheidsrechter) komt Hilco de Boer naar COVS Breda om een 
training te verzorgen. Omdat Hilco graag zijn training wil voorbereiden op het aantal mensen wat komt 
trainen, vragen wij u zich in te schrijven. Dit kan via breda@covs.nl of met een appje naar Rob of Diana. 
Inschrijven kan tot en met dinsdag 27 september. 

mailto:breda@covs.nl
mailto:breda@covs.nl
mailto:breda@covs.nl
mailto:breda@covs.nl
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Grote Clubactie van start 
Beste leden/vrienden van de COVS, 
 
Vorig jaar heeft de vereniging deelgenomen aan de Grote Clubactie. De opbrengst was het eerste jaar 
boven verwachting. De opbrengst is gebruikt voor de ondersteuning van het clubhuis en een gedeelte is 
gereserveerd voor het 100-jarig jubileum. Op welke wijze we de opbrengst dit jaar gaan verdelen hebben 
we nog niet bepaald. Een ding weten we echter wel. In november loopt ons contract van de energie af en 
de kosten zullen zeker oplopen tot een niveau dat te hoog is voor de stichting alleen. De vereniging zal zijn 
steentje dus moeten gaan bijdragen. Samen met de stichting moeten wij ons hard maken en onze uiterste 
best doen om ons clubhuis ‘De Toss’ open te kunnen houden. 
 
Daarom roepen wij iedereen die gebruik maakt of kan maken van ons clubhuis op om dit jaar in nog 
grotere getalen loten te kopen van de Grote Clubactie. Nog beter zou het zijn als onze leden zelf actief 
loten gaan verkopen aan familieleden, vrienden en/of bekenden. De vereniging heeft een 25-tal boekjes 
ter beschikking. Op een ‘lot’ moet het aantal loten dat men af wil nemen genoteerd worden en verder uw 
naam en rekeningnummer. De aangekochte loten worden middels een automatische incasso van de 
rekening van de koper afgeschreven. De boekjes zijn vanaf dinsdag verkrijgbaar in de Toss. Wil je zelf een 
boekje hebben om loten te verkopen? Neem dan contact op Jean-Pierre. Informatie over de Grote 
Clubactie is ook te vinden via onze website: http://www.covsbreda.nl/clubnieuws/2022/clubactie 
 
Uw steun is hard nodig en u maakt zelf kans op een leuke prijs. 
 
Prijs per lot is €3,00. Hiervan gaat 80 procent naar de vereniging. 
 
Loten kopen kan vanaf vandaag via onderstaande link. De link is ook te vinden op onze website. Het is ook 
mogelijk om aan de bar van ons clubhuis loten te kopen. 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/voetbalscheidsrechtersvereniging-breda-e.o./11626213 
 
Naast de reguliere loten verkopen we ook Superloten. Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten en heeft 
een waarde van €150,00 waarvan 80% (€120,00) naar onze vereniging gaat. Met de aanschaf van 50 loten 
maak jijzelf 50 keer kans op mooie prijzen uit de Grote Clubactieloterij. 
 
Door de aankoop van een Superlot maken wij bovendien kans op €5000,00 extra voor onze clubkas! Als 
namelijk jouw lot als winnend lot wordt getrokken, ontvangt de vereniging €5000,00 extra! 
 
Link superlot: https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/voetbalscheidsrechtersvereniging-breda-
e.o./11626213 

 
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 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.covsbreda.nl%2Fclubnieuws%2F2022%2Fclubactie&data=05%7C01%7C%7Ccb15d49ac12c4fd36e5308da9d60d863%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637995336521587772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=boof6pDcpSlacRDSe8u4g1E3kDW0Bsx7OXqFCmbGu5s%3D&reserved=0
https://lot.clubactie.nl/lot/voetbalscheidsrechtersvereniging-breda-e.o./11626213
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/voetbalscheidsrechtersvereniging-breda-e.o./11626213
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/voetbalscheidsrechtersvereniging-breda-e.o./11626213
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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 

 

 

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 

 

mailto:covs@breda.nl
http://www.breda.nl/veldkeuringen


5 
 

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 
 

mailto:breda@covs.nl

