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UITNODIGING
Op vrijdag 7 juni 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!
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

Agenda
-

7 juni Afsluiting seizoen Terneuzen
30 sep Jaarvergadering Zaamslag
Volledig programma volgt op de
jaarvergadering!
28 december Oudejaarscross! Dus niet op
Oudjaarsdag zelf.

COVS Zeeuws Vlaanderen
bestaat 75 jaar
De COVS Zeeuws Vlaanderen is opgericht op 9
februari 1939. Komend jaar bestaan we dus 75 jaar
en uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Het bestuur zal alle activiteiten in het komend
seizoen daarom een extra jubileumtintje geven. Wat
we precies gaan doen zullen we bekend maken op
de jaarvergadering op 30 september. Deze
vergadering is dan gelijk de start van het
jubileumseizoen. Hopelijk komen jullie daarom in
grote getale de jaarvergadering bezoeken.

Tunnelkosten apart
declareren!
Wellicht ten overvloede, maar voor diegenen die dit
seizoen de Westerschelde tunnel of de
Liefkenshoek tunnel gebruikt hebben, deze moeten
apart gedeclareerd worden. Hiervoor is een
formulier beschikbaar op de website. Niet vergeten,
loopt al snel behoorlijk op. Enne geen T-Tag of
LHT pas? Dan bonnetjes zoeken! Die moeten wel
meegestuurd worden.

Wanneer gaan we weer
ballen?
24/25 augustus zijn de eerste bekerrondes in de
groepsfase.
A-categorie start Jeugd + Senioren in het weekeinde
van 7/8 september
B-categorie Jeugd op 14 september
B-categorie Senioren in het weekeinde van 14/15
september

Nieuwe website is in de maak

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.

Onze huidige website is indertijd opgezet op een
gratis platform. Op zich een heel mooi initiatief en
het heeft een tijdje goed gefunctioneerd. We zien nu
dat we tegen beperkingen op gaan lopen voor wat
betreft ruimte en het bij “huren” van extra server
ruimte kost bij de huidige provider penning zestien.
Onze webmaster Sjarco is bezig om de site te
verhuizen waardoor we voor minder geld meer
ruimte krijgen en de site makkelijker te
onderhouden is.
Het nieuwe adres staat in de kop van de
nieuwsbrief. Neem eens een kijkje!

Basisopleiding Scheidsrechter

Nog even een tip wat betreft de mouw emblemen.
Was je shirt niet hoger als 40’C, de lijm heeft de
neiging los te laten op sommige merken shirts!

De KNVB is voornemens om begin volgend
seizoen een BOS-cursus te starten in Zeeuws
Vlaanderen. Weet je nog een kandidaat, laat hij of
zij zich dan alvast aanmelden bij de KNVB.
Aanmelden moet elektronisch via www.knvb.nl
De kandidaat kan zich opgeven op de wachtlijst
Breda. Kom je er niet uit, neem dan contact op met
Peter Scherpenisse, hij zal je dan verder helpen.

Lief en Leed

Contributie betaling

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.

Onze penningmeester is momenteel aan het werk
gezet om een plan te verzinnen dat de contributie
ook voor volgend seizoen hetzelfde houd of zo
minimaal mogelijk verhoogt. Wij doen ons best om
in deze economisch mindere tijd de kosten te
beperken. Mogen we volgend jaar op een snelle
betaling rekenen? U helpt ons en voorkomt dat Eric
U gaat opjagen met herinneringen met extra kosten.
Uiteraard geld hier: Wie de schoen past trekke hem
aan.

Jacques Danielse was begin dit jaar serieus geveld
met de griep die bij sommigen er inderdaad
behoorlijk in hakte, hij heeft enige dagen in het
ziekenhuis doorgebracht, alles gaat weer goed.
Theo van Deurzen heeft bij het trainen op de
racefiets een ongeluk gehad en zijn elleboog
gebroken, Theo is thuis en maakt het goed.
Willy de Rooze is rond Pasen geopereerd aan zijn
hart, nadat hij onwel geworden was. Willy maakt
het nu weer goed.

B-categorie ook aan het
DWF!
Voor de collega-scheidsrechters welke vooral in de
B-categorie actief zijn, zowel jeugd als senioren.
Voor zover het nu bekend is moeten jullie er in het
nieuwe seizoen ook aan geloven, het Digitaal
Wedstrijd Formulier. Daar is niets moeilijks aan, als
je jezelf maar goed voorbereid. Oefenen?
Gebruik hiervoor:
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/doc
ument/klikmodel-dwf-b-categorie.pdf?id=64487

Trainingspakken

Promoties en Degradaties

Oplettende lezers denken misschien “alweer”?
Nou, nee, eerder meer van hetzelfde. Een aantal
leden hebben achteraf aangegeven om alsnog een
trainingspak te willen, alleen worden deze bij zeer
kleine aantallen wat duurder. Indien er nog meer
liefhebbers zijn, dan drukt dit uiteraard de
aanschafprijs, dit dan graag zo snel mogelijk
melden via e-mail bij de secretaris, bellen mag ook.

Op 6 juni komt de lijst der lijsten uit. Voor die tijd
is er niets bekend aangezien Zuid 1 geen tussen
rapportage meer uitgeeft.
We kunnen het niet genoeg aanhalen, maak – indien
mogelijk – gebruik van de themabijeenkomsten.
Volg je die niet dan is de kans dat je bij einde
seizoen in “zwaar weer” komt zeker aanwezig

Spelregel wijzigingen seizoen
2013-2014

Molest

Zo als iedereen in de media al heeft kunnen lezen
kunnen we in Juli de officiële uitgaven verwachten
van de aangepaste spelregels in de B-categorie voor
wat betreft straftijd en dergelijke.

Wellicht ten overvloede, maar het komt overal voor,
soms heel subtiel, ook in ons Landje Apart. En het
is van alle tijden, zie hier onder.

Er is op dit moment nog geen 100% duidelijkheid
over, zodra de nieuwe reglementen beschikbaar zijn
zullen we die doorsturen.

Jaarvergadering
Nog even apart terugkomen op de aanstaande
jaarvergadering. Deze staat gepland op 30
september aanstaande bij VV Zaamslag. Vanaf 19
uur ligt het financieel verslag ter inzage en is de
penningmeester ter plaatse om uitleg te geven.
Gedurende de vergadering zullen we weer een
aantal jubilarissen in het zonnetje zetten wat
variabel is tussen de 25 en 60 jaar lid.
Uiteraard probeert de secretaris alle gegevens tijdig
bij de leden te krijgen. Wij als bestuur hopen op een
grote opkomst.
2013 is een oneven jaar. Onze voorzitter Peter
Scherpenisse is dan aftredend volgens rooster. Peter
heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Indien men
zich ook verkiesbaar wil stellen, graag zo spoedig
mogelijk melden bij de secretaris.

In geval van een exces op of rond het veld dan is er
voor leden van de KNVB een speciale hulplijn voor
noodgevallen beschikbaar. Dit nummer is enkel te
raadplegen indien de veiligheid duidelijk in het
geding is en direct ondersteuning vanuit de politie
en/of KNVB noodzakelijk is. Deze hulplijn is 24/7
bereikbaar via 0800-2299555.
Indien niet dringend kan er melding gemaakt
worden via www.knvb.nl/meldpunt

