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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF - maart 2023 

Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2023 

 
AGENDA: 
Dinsdag 7 maart:   Spelregelavond 
Vrijdag 31 maart:   Paasbingo 
Dinsdag 4 april:   Spelregelavond 
Vrijdag 21 april:   West Brabant Cup - spelregelwedstrijd 
Zaterdag 22 april:   Pokeravond 

 
Clubavond met Lizzy en Marisca geslaagd 
Op dinsdag 28 februari vertrokken Lizzy van der Helm (Hoorn) en Marisca Overtoom (Groningen) vanuit 
het Hoge Noorden naar ons mooie clubhuis om een presentatie te geven. Ze hebben ons uitgebreid verteld 
hoe hun loopbaan er tot nu toe uit heeft gezien. De mooie momenten en hoogtepunten, maar zeker ook 
de obstakels en tegenslagen passeerden de revue. Lizzy van der Helm stond afgelopen zomer op het EK 
meiden onder 19 in Tsjechië en floot daar een halve finale. Marisca Overtoom moest haar internationale 
debuut lang uitstellen door corona maar uiteindelijk mocht ze afgelopen oktober op een 
kwalificatietoernooi meiden onder 19 in Kroatië 2 wedstrijden fluiten. Als afsluiting werden er 5 
interessante clips getoond om te bediscussiëren met de groep. Wij wensen Lizzy en Marisca veel succes en 
plezier in hun verdere loopbaan. 
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Contributie betaling 

Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is alweer een tijdje aan de gang. In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur u verzocht om 
uw contributie voor het jaar 2023 te voldoen. Ongeveer 1/3 van de leden heeft hieraan voldaan, daarvoor 
onze dank. 
 
Herhaling 
Namens het bestuur verzoek ik de overige leden om zo spoedig mogelijk hun contributie te voldoen. De 
kosten voor een heel jaar bedragen slechts €45,00. Gezinsleden, donateurs en leden van 18 jaar €22,50 en 
juniorleden (17 jaar of jonger) €10,00. 
Ten name van Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken, rekeningnummer NL14 INGB 
0001632860. 
 
Alvast bedank, 
 
Penningmeester Hugo Vogelezang 
 

Lief en Leed 
Op 8 februari is Henny van de Perre gevallen tijdens het wandelen en heeft haar arm gebroken. Een 
operatie is gelukkig niet nodig. Lenie van Horssen heeft op 27 februari een staaroperatie ondergaan. Wij 
wensen beide dames veel sterkte met hun herstel. 
 

Debuut Laurens Maas in Keuken Kampioen Divisie 
Een moment waar je van hoopt dat je het ooit mee mag maken wanneer je met deze prachtige hobby 
begint: de eerste stap naar het betaald voetbal. Afgelopen 13 februari mocht ik die stap eindelijk zetten. 
Nadat ik een goede eerste seizoenshelft had gedraaid kreeg ik een week van tevoren een telefoontje van 
mijn coach Yannick Gosens: ik ging mijn debuut maken bij de wedstrijd Jong FC Utrecht – Telstar! 
 
Op de zaterdag stond voor mij nog de wedstrijd Jong ADO Den Haag – Jong Feyenoord (op papier ook geen 
gemakkelijke wedstrijd) op het programma en daar loop je dan toch met een iets ander gevoel rond als je 
weet dat je 48 uur later je debuut in het betaald voetbal mag maken. 
 
Mijn debuut was er een – en al zeg ik het zelf – uit het lesboek. De zenuwen maakten als snel plek voor 
vertrouwen na een goede start met een aantal goede beslissingen. Gedurende de wedstrijd was er dan ook 
weinig weerstand van spelers. Gelukkig voor het publiek bleef de wedstrijd nog lang spannend met 0-1 als 
eindstand. Toegegeven, het was geen hele moeilijke wedstrijd. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ik op 
dat moment ook niet op een moeilijke wedstrijd zat te wachten. Achteraf heb ik het met het arbitraal 
kwartet – allen bekenden voor mij – nog goed gevierd met een glas champagne en Bossche bollen in de 
kleedkamer. 
 
En voor de lezers die nog zijn blijven hangen: dank aan iedereen waar ik de afgelopen jaren iets van heb 
mogen leren. Hoe klein het ook mag zijn. Ik zal mezelf niet als rolmodel wegzetten (daar ben ik absoluut 
niet van) maar hoop met dit stukje de jongere garde onder ons te kunnen laten zien dat deze stap mogelijk 
is voor iedereen die bereid is om er voldoende tijd en energie in te stoppen. 
 
Laurens Maas 
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Spelregelteam gezocht voor West-Brabant Cup 
Op vrijdag 21 april staat de West-Brabant Cup op het programma. Tijdens deze spelregelwedstrijd zullen de 
West-Brabantse en Zeeuwse scheidsrechtersverenigingen strijden om een ticket voor de landelijke 
spelregelfinale. Het is nu mogelijk om je in te schrijven voor een spelregelteam. Een team bestaat uit drie 
deelnemers en er mogen meerdere teams deelnemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jean-Pierre 
Loontjens (jloontjens@ziggo.nl). U kunt uzelf of meteen een team met 3 deelnemers inschrijven bij 
breda@covs.nl. 
 

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. 
 
Rob Luyken 

 

mailto:jloontjens@ziggo.nl
mailto:breda@covs.nl
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Club van 100 
De club van 100 krijgt steeds meer vorm. Naast CKCM Reinigingsmiddelen, hebben wij JMO en Thuiszorg 
Matilda mogen verwelkomen in de club van 100. We hebben ook een mooi bord laten maken die wij een 
prominente plaats gaan geven in ons clubhuis de Toss. 

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 
zullen wij de stichting ondersteunen met onderhoud aan het clubhuis. Mocht u of uw bedrijf of kent u 
iemand die ons een warm hart toedraagt en €100,00 wil doneren, neem contact op met Furneds Matilda 
(matilda.haverkamp@gmail.com) of breda@covs.nl. Wij zullen een afspraak met u maken. 

 

 

 

Commissie Club van 100 

 

Scheidsrechters gezocht voor Bredase Bouwers Voetbaltoernooi 2023 

De organisatie van het Bredase Bouwers Voetbaltoernooi zoekt nog 1 à 2 scheidsrechters voor hun 7x7 
jubileumtoernooi op zaterdag 1 juli. Het toernooi wordt gespeeld bij rkvv JEKA. Heeft u interesse? Laat het 
dan weten via breda@covs.nl. 

 

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.  

mailto:matilda.haverkamp@gmail.com
mailto:breda@covs.nl
mailto:breda@covs.nl
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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 
 

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

