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UITNODIGING
Op vrijdag 31 augustus aanstaande wordt voor de
leden van de scheidsrechtersvereniging ZeeuwsVlaanderen en hun gezinsleden een gezellige avond
georganiseerd.
Aanvang is 19.00 uur.
Plaats van handeling is het clubhuis van de Dow
petanque club in Terneuzen waar de scepter
gezwaaid wordt door onze leden Levien de Groote
en Frenk Smits. Je vindt dit boerderijtje door bij
sportpark Vliegende Vaart in Terneuzen de parking
tot het einde te volgen. Aan je linkerkant zie je het
Dow Clubhuis. (tegenover de korfbal) De boerderij
ligt er rechts achter.
We gaan deze avond vullen met een hapje en een
drankje, een spelletje petanque of minigolf en we
praten elkaar bij over onze hobby scheidsrechteren.
Toegang is gratis!

Nieck kreeg de onderscheiding overhandigd door Roelof Luinge

Onze scheidsrechters deden het dit seizoen op
meerdere fronten goed. Arthur Smits, Jurgen de
Poorter en Sjarco van den Bergen zijn
gepromoveerd naar groep 4 zondag. Eric Roose is
gepromoveerd naar groep 23 en Robin Koster naar
groep 22 bij de jeugd. Allemaal van harte
gefeliciteerd.

Om de catering in orde te brengen is het wel fijn om
te weten hoeveel personen er ongeveer komen, dus
kom je, meld je dan even aan bij Eric van
Nieuwenhuize op tel nr 06-14805597 of per mail:
evnieuwen@zeelandnet.nl

Nieck Elderson Zeeuws
scheidsrechter van het jaar
Tijdens de Zeeuwse voetbal awards in Middelburg
is Nieck verkozen tot scheidsrechter van het jaar.
Een mooi moment in een uiterst mooi seizoen voor
onze jonge scheidsrechter uit Zaamslag. Nieck is 18
jaar.
Na een tussentijdse promotie is Nieck einde seizoen
ook nog gepromoveerd naar groep 2 van de zondag.
Nieck zit in het talententraject amateurvoetbal en
zal volgend jaar nog verder begeleid worden.

Agenda
-

31 aug Opening seizoen Terneuzen
17 sep Jaarvergadering Zaamslag
29 dec Eindejaarscross Axel
19 jan Nederlands kampioenschap
Zaalvoetbal COVS in Terneuzen!

Dringend verzoek: Ontvang je deze nieuwsbrief
per post, dan hebben we nog geen e-mail adres van
je. Stuur een mailtje naar
zeeuwsvlaanderen@covs.nl en we nemen je op in
de mailinglist, de COVS wil steeds meer digitaal
gaan aanleveren aan de leden. Spaart tijd en kosten
en het scheelt weer een bos…
Dus U helpt het milieu ook nog..

Voorbereiding nieuwe
seizoen
Eerst een welverdiende vakantie, maar voor diegene
die het toch echt niet kan laten komt er binnenkort
Trainingsmateriaal beschikbaar op de website.
Helaas is onze gezamenlijke training niet meer,
maar op deze manier kun je in ieder geval
individueel de vakantie kilo’s laten wegsmelten en
– mogelijk in bloedvorm – aan het nieuwe seizoen
beginnen

Vaantjes pupil van de week
en mouwemblemen COVS.
Indien er belangstelling is voor mouwemblemen of
de vaantjes voor de “pupil van de week” raken op;
Laat het ons weten, via e-mail of bel even.
Deze kunnen namelijk alleen via de COVS groep
besteld worden.
Uiteraard zijn deze kosteloos te verkrijgen. Je zorgt
voor meer naamsbekendheid voor onze organisatie.

Lief en Leed
Met andere woorden, houdt de website in de gaten!

Aanstellingen op de site:
Tegen het einde van het seizoen werd het wat
flauwtjes met de aanstellingen, voor volgend
seizoen verwachten we uiteraard weer de nodige
aanstellingen van jullie. Stuur ze door naar Sjarco
van de Bergen en ze komen on line.

Tunnelkosten apart
declareren!
Wellicht ten overvloede, maar voor diegenen die dit
seizoen de Westerschelde tunnel gebruikt hebben,
die moet apart gedeclareerd worden. Hiervoor is
een formulier beschikbaar op de website. Niet
vergeten, loopt al snel behoorlijk op.

Wanneer gaan we weer
ballen?

Uiteraard stellen we het op prijs als we als bestuur
op de hoogte gebracht worden indien er leuke
dingen gebeuren in het leven van onze leden, maar
de minder leuke dingen gaan we niet uit de weg.
Niet iedereen komt er zelf mee aandragen, maar we
horen het graag als we als bestuur namens ons
allemaal een medelid kunnen feliciteren of
ondersteunen.

Thema bijeenkomsten:
Zoals het er nu uitziet zullen ook in het nieuwe
seizoen weer themabijeenkomsten gehouden gaan
worden. Over het algemeen zijn deze – afgaande op
informatie van de leden die geweest zijn – en uit
andere COVS groepen als leerzaam ervaren.
Houdt er rekening mee dat deze bijeenkomsten
weer omstreeks Oktober-November op de agenda
zullen komen.

18 - 21 – 25 Augustus zijn de eerste bekerrondes in
de groepsfase.
A-categorie start Jeugd + Senioren in het weekeinde
van 1 & 2 September
B-categorie Jeugd op zaterdag 8 September
B-categorie Senioren in het weekeinde van 15 & 16
September

Uw bestuur wenst U allen een hele
fijne vakantie en een fitte seizoenstart!

