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UITNODIGING

Training matig bezocht

Op vrijdag 17 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
petanqueclub 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.

Het loopt niet geweldig met het aantal leden dat de
training bezoekt. We zijn in september voortvarend
gestart op woensdagavond bij Scheldesport in
Terneuzen, maar toen het weer wat minder werd
haakten flink wat deelnemers af. Na de winterstop
hebben we de training verlegd naar vv Spui op
donderdagavond in de hoop daar meer mensen te
mogen begroeten.
Helaas bleef het een klein clubje. Floyd de Vries en
Eric van Nieuwenhuize beraden zich nu voor het
komend seizoen. Heb je ideeën over avond en of
locatie, laat het dan aan hen weten. In principe
willen ze er mee doorgaan.

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.

In Memoriam

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

Op 2 mei is Cees van Zuuren uit Terneuzen
overleden. Hij werd slechts 69 jaar. Cees is
jarenlang lid en secretaris geweest van onze
vereniging. Onze gedachten gaan uit naar zijn
vrouw Suus en verdere familie.

Nieuw Lid
Freddy Lauret uit Sint Jansteen heeft de BOScursus in Heinkenszand met succes afgerond en is
lid geworden van onze vereniging. Freddy gaat bij
de senioren op zaterdag fluiten.
We wensen Freddy heel veel succes in zijn carrière
en hopen hem regelmatig in actie te zien.

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering staat gepland op maandag 19
september aanstaande in de kantine van
vv Zaamslag.
Zet de datum alvast in je agenda!

Trainingspakken COVS
Binnen het bestuur hebben we gesproken over het
aanschaffen van trainingspakken voor onze leden.
Als we een flink aantal aan zouden schaffen, dan is
een flinke korting te bedingen.
Voordat we iets gaan bestellen willen we
inventariseren of er wel belangstelling voor is.
Denk je dat een trainingspak met COVS Zeeuws
Vlaanderen op de rug iets voor jou is, stuur dan
even een mailtje naar Peter Scherpenisse op
pscherpenisse@zeelandnet.nl.
Bellen mag ook naar 06-123 72 852.

Zeeuws Vlaanderen sterk op
Finale Spelregels
Op vrijdag 18 maart toog ons spelregelteam naar
Goes voor het spelen van de spelregelfinale voor
COVS teams van het district Zuid-1. Ons team
bestaande uit Frenk Smits, Arthur Smits en Sjarco
van den Bergen. Zij hadden zich eerder in
Arnemuiden geplaatst door 2e te worden in de
voorronde. De wedstrijd werd gespeeld in het
gebouw van het CIOS. De opdracht was om in
ieder geval beter te scoren dan Bergen op Zoom die
ons in de voorronde met 1 puntje hadden verslagen.

Diverse zaken COVS Zuid 1
Er zijn een aantal zaken uit de district vergadering
gekomen, hieronder volgen de belangrijkste punten:
- Het project begeleiding van vereniging
scheidsrechters die vanuit de BOS voor clubs
gaan fluiten loopt nog geen storm.
- Verzocht wordt om interesse te peilen voor
een te houden trainers cursus en bestuurskader
cursus.
- De Shuttle-run en Spelregeltoets in de
huidige vorm wordt afgeschaft. In het district
West en Zuid II worden pilots gehouden met
vervangende
bijeenkomsten
voor
scheidsrechters en rapporteurs. Zo’n avond zal
bestaan uit een gezamenlijke training en
bijscholing spelregels. Aanwezigheid is niet
verplicht, maar zal wel bonuspunten opleveren
voor een eventuele promotie.
- De COVS (landelijke) jaarvergadering
wordt gehouden op zaterdag 28 Mei.
- Wim
Broekhoven
wordt
district
vertegenwoordiger
- De COVS Zuid 1 is nog op zoek naar een
nieuw bestuurslid en een regioschrijver voor het
blad ‘De Scheidsrechter’.
- Omstreeks half juni worden de promoties en
degradaties bekend gemaakt.

Het werd een pittige wedstrijd die begon met een
schriftelijke ronde; vervolgens kwamen er twee
rondes met ieder vijf vragen op de beamer en als
laatste een kwisronde met vijf vragen. Iedere
deelnemer kon maximaal 100 punten scoren.
Voor de begeleiding waren Freddy Lauret en Peter
Scherpenisse mee en zij zorgden voor de nodige
ondersteuning door vooral veel naar de bar te lopen
en tussen de vragen door te melden, 'dat wist ik
ook'.
Sjarco bleek uiteindelijk onze beste man door het
behalen van maar liefst 88 punten, Frenk en Arthur
behaalden beiden 70 punten.
De einduitslag:
1 De Langstraat
2 Roosendaal
3 Tilburg
4 Den Bosch
5 Zeeuws Vlaanderen
6 N- en Z-Beveland
7 Bergen op Zoom

273
258
248
236
228
217
216

PS ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan
hebben we nog geen e-mail adres van je. Stuur
een mailtje naar pscherpenisse@zeelandnet en
we nemen je op in de mailinglist.

