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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF - december 2022 

Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2022 

 
AGENDA: 
Zaterdag 17 december:  Kerstavond 
Maandag 19 december:  Kerstbingo Bredase Vogelvrienden 
Dinsdag 27 december:  Rikmarathon 
Dinsdag 3 januari:   Nieuwjaarsreceptie 
Dinsdag 31 januari:   Algemene Ledenvergadering 
Zaterdag 11 februari:   Carnavalsavond 

 
Voorwoord 

Beste leden, 
 
Het einde van het jaar is in zicht. Sinterklaas en zijn Pieten zijn het land uit, de kerstmuziek draait volle 
toeren op de radio en het WK voetbal is 20 november begonnen. Toch wel een aparte gewaarwording, het 
WK voetbal in combinatie met Mariah Carey’s ‘All I want for Christmas is you’. De Eredivisie ligt stil maar 
gelukkig gaat het amateurvoetbal gewoon door. Nog een paar potjes en dat is het voor iedereen even 
winterstop. 
 
Afgelopen maand zijn er een aantal goedbezochte evenementen georganiseerd in ons clubhuis ‘de Toss’. 
Zowel de najaarsbingo en de pokeravond waren druk. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe de pokeravond 
is verlopen en hopelijk raakt u enthousiast om in het voorjaar deel te nemen. 
Deze maand organiseren onze Bredase Vogelvrienden een kerstbingo op 19 december waar natuurlijk ook 
alle COVS-leden en niet-leden welkom zijn. Verder vindt op zaterdag 17 december de kerstavond plaats en 
op 27 december organiseren Piet Laming en Ben van Gils een rikmarathon (kaarten). Verderop in deze 
nieuwsbrief kunt u meer informatie vinden over de marathon. 
 
Afgelopen week is de trekking geweest van de Grote Clubactie. De opbrengst is dit jaar €600,00 voor de 
vereniging. Na het succesbedrag van vorig jaar valt dit wel tegen. Toch willen wij iedereen bedanken die 
een of meerdere loten heeft gekocht en daarmee onze vereniging heeft gesteund. Uiteraard hopen wij ook 
dat er iemand een mooie prijs heeft gewonnen. 
 
Geniet nog even van de laatste potjes in de steeds kouder wordende temperaturen en neem in de 
winterstop de tijd om lekker uit te rusten en u weer op te laden voor de tweede seizoenshelft. Alvast fijne 
kerstdagen en een gezond en sportief nieuwjaar! 
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Sportieve groetjes, 
 
Diana Snoeren 
 

Noodoproep: clubhuisbeheerder gezocht 
Oproep aan alle leden: 
 
Zoals iedereen weet zal Piet Janssen per 1 januari stoppen als beheerder van het clubhuis. We hebben al 
een aantal mensen benaderd, maar we zoeken nog steeds een beheerder of iemand die de organisatie wil 
aansturen. Wat houdt dit in: 

• Het aannemen van afspraken om de zalen te verhuren; 

• Het plannen van de mensen achter de bar (gastvrouw/gastheer); 

• Aan de penningmeester doorgeven of er een rekening verstuurd moet worden; 

• Samen met het stichtingsbestuur overleggen of er onderhoud gepleegd moet worden aan het 
clubhuis. 

 
Er is een tuinploeg, die de tuin eens per maand onderhoudt en kleine klusjes uitvoert in het clubhuis. Er is 
een lijst met vrijwilligers die ingepland kunnen worden als gastvrouw/heer. De inkoop van drank is 
geregeld. Er moet wel overleg zijn bij bepaalde gelegenheden. 
Er komt een overeenkomst met een schoonmaakploeg die een aantal keer per maand het clubhuis 
schoonmaakt. 
 
Wij hopen dat er iemand zich aanmeldt. De nood is hoog. Het zou zonde zijn als we De Toss moeten sluiten 
als we niemand kunnen vinden. 
 
Prettige kerstdagen, 
 
Rob Luyken 

 

 
 

Weer een geslaagde pokeravond in De Toss 
Afgelopen 5 november is er weer gepokerd in de Toss, waarbij het spelniveau en de spelvreugde hoog lag. 
Onder begeleiding van onze pokermaster Jeffry die een heel traject in de computer had gezet, waarbij na 
zoveel tijd de inzet langzaam omhoog gaat, is er vanaf 19:00 uur tot in de kleine uurtjes gepokerd. In totaal 
deden er 35 deelnemers mee en de uiteindelijke winnaar die met €100,00 boodschappen naar huis ging 
was Richard Maas. Volgens eigen zeggen ging hij alleen mee voor zijn vrienden, maar heeft iedereen 
verslagen. De eerste 10 deelnemers die uit het toernooi lagen kregen nog een herkansing aan de 
verliezerstafel. Winnaar aan deze tafel was Pierre Moerenhout, die met 2 paar zijn laatste tegenstander 
Rob Luyken versloeg. 
 



3 
 

Natuurlijk werd de avond qua drank en hapjes verzorgd door Piet en Annemiek, die bij de deelnemers op 
veel support mochten rekenen vanwege de goede zorgen. Deelnemer Gerard was zo tevreden dat hij een 
extra sponsorbedrag aan de vereniging gaf voor de geslaagde avond en goede zorgen. Onze dank hiervoor 
is groot. 
 
Uitslag pokeravond: 

1. Richard Maas 
2. Erik van den Muijsenberg 
3. Jeroen Geerts 
4. Kees Raats 
5. Quinten Hansler 
6. Gerard Spekenbrink 
7. Nardi Frere-Jean 
8. Cor Nagtzaam 

 
In het voorjaar zal een nieuwe avond georganiseerd worden, we houden u op de hoogte. 
 
De pokercommissie 
 

Kerstbingo Bredase Vogelvrienden 

De Bredase Vogelvrienden organiseren wederom hun jaarlijkse KERSTBINGO voor alle leden en hun 
partners. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
 
Op maandag 19 december a.s. in zaal DE TOSS Valkenierslaan 285a Breda. Aanvang 20:00 uur. 
 
€7,50 voor de eerste 7 rondes, één kaart toegestaan. 
De (achtste) superronde kost €2,50 per kaart, aantal onbeperkt. 
 

27 december kaart (rikken) marathon in de Toss 
Het is bijna zover, we mogen weer een kaartje gaan leggen. Op 27 december organiseren we weer een 
kaartmarathon. De dag ziet er als volgt uit: 
We starten om 10:00 uur met kaarten. Door de dag heen wordt u goed verzorgd. Tussen de middag krijgt u 
soep en broodjes en na het kaarten nog een belegd broodje. 
Er zijn uiteraard weer mooie prijzen te verdienen. 
Dit alles voor slechts €10,00 te voldoen bij Ben van Gils op de dag zelf. Als u nog vragen heeft kunt u bij mij 
(Piet Laming) terecht. Naast het rikken is er ook één tafel waar gejokerd wordt. 
Opgeven (ook clubleden) uiterlijk vóór dinsdag 20 december bij Ben van Gils of Piet Laming, in verband met 
de inkopen. 
Telnr: Ben 0161 432080 
           Piet 06 42938157 
 
Kaartgroetjes, 
 
Piet Laming 
 

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 
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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 5 

 

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 

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

mailto:breda@covs.nl

