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Jaarvergadering Zaamslag
Onze voorzitter Peter Scherpenisse opende de
vergadering met een moment van stilte vanwege het
overlijden van ons lid Piet van Driel op 1 april op

83-jarige leeftijd en het overlijden van stiefdochter
Lara van Freddy Lauret op 28 maart op 11 jarige
leeftijd.

Oktober 2012

Willy de Rooze, Fons van Damme en Cees Janssen
zijn eveneens onderscheiden vanwege hun 40 jarig
lidmaatschap van de COVS.
Johnny de Rijck uit Axel is 25 jaar lid.
Levien de Groote is 40 jaar lid / donateur.
Peter Scherpenisse en George de Vijlder kregen een
speld vanwege het feit dat zij al meer dan 10 jaar in
het bestuur zitten.

Terugblik op afgelopen seizoen:
Het was een rustig seizoen, geen schokkende zaken,
een flink aantal arbiters is gepromoveerd.
Succesverhalen in onze activiteiten blijft de
eindejaar cross, ons zaalvoetbalteam dat weer
tweede is geworden op het districtstoernooi en we
hadden zelfs twee teams op de spelregelwedstrijden.
We willen graag meer aandacht schenken aan lief
en leed van onze leden. Daarvoor hebben we meer
voeding nodig van de leden, nu horen we soms pas
achteraf dat iemand in het ziekenhuis heeft gelegen.
Vergrijzing slaat toe, te merken aan het aantal 40 en
50 jarige jubilarissen, weinig jeugd. Maar 21 van
onze leden zijn jonger dan 50. Daaronder wel een
paar talenten waaronder Niek Elderson die zelfs
verkozen is tot Zeeuws scheidsrechter van het jaar.
Vooruitblik:
NK Zaalvoetbal 19 januari in Terneuzen, veel inzet
nodig van de leden, sponsors, voetbalteam,
scheidsrechters, vrijwilligers. Bestuur vertrouwt er
op dat we iets moois gaan neerzetten.
Het 75-jarig jubileum van onze groep zit er aan te
komen. Het NK van de COVS kan je wat dat betreft
al als activiteit zien, maar we zullen hier zeker nog
wat extra aandacht aan moeten schenken.
Er waren flink wat jubilarissen dit jaar:
Jo Zuidweg is 50 jaar lid en kreeg daarvoor een
speld van regiobestuurder Wim Broekhoven evenals
Frenk Smits die 40 jaar lid is. Vanwege zijn
jarenlange inzet in velerlei commissies werd Frenk
door de leden ook benoemd tot Lid van Verdienste.

Foto gemaakt door Jan Stuut, regiocorrespondent ‘De Scheidsrechter’

Peter Scherpenisse, Frenk Smits, Jo Zuidweg, Willy de
Rooze, George de Vijlder en Levien de Groote (vlnr)
van harte gefeliciteerd.
(de overige jubilarissen waren helaas verhinderd)

Jaarprogramma:
16 Nov 2012: Bowling in Sint Niklaas
29 Dec 2012: Oudejaarscross terrein VV Axel
5 Jan 2013: Districts zaalvoetbal toernooi te Breda
19 Jan 2013 NK zaalvoetbal COVS te Terneuzen
7 Jun 2013: Seizoens afsluiting

Uitnodiging Bowling
Bij voldoende belangstelling gaan we op 16 november
bowlen bij het Bowlingpaleis in Sint Niklaas, aanvang
20.00.
Eigen bijdrage: slechts 5 euro per persoon.
Als u wilt komen, stuur dan voor 1 november een
berichtje naar:
Floyd de Vries, Hoofdstraat 16, 4583 SR Terhole.

Bellen of mailen mag
sesamernie@zeelandnet.nl

ook:

0114-311146

of

Uitnodiging Zaalvoetbal
Op 5 januari 2013 organiseert de COVS Eindhoven het
districtszaalvoetbaltoernooi van de COVS. Op 19 januari
organiseren we zelf het NK zaalvoetbal van de COVS.
Uiteraard doen we aan allebei de toernooien mee.
Wilt u meevoetballen, meld u dan aan bij:
Floyd de Vries, 0114-311146
of e-mail naar sesamernie@zeelandnet.nl

Spelregels voor uw jeugd?
Bent u actief bij een voetbalvereniging? Een van onze
activiteiten is het aanbieden van spelregels voor jeugd.
In een uurtje worden met behulp van een beamer
spelregelvragen beantwoord en uitgelegd. Het is vooral
interessant voor C- en D-jeugd, maar indien gewenst kan
het ook voor A- en B-junioren georganiseerd worden.
Voor meer informatie kunt u zich tot een van de
bestuursleden wenden.

Ik verzoek u dan ook om het bedrag over te maken op
rekening nr: 98.98.40.751 ten name van de COVS
Zeeuws Vlaanderen te Axel
Wilt u dit doen voor 1 januari 2013. Indien u na 1
januari 2013 betaalt wordt de contributie hoger. Dit staat
in het huishoudelijk reglement vermeld.
Ik vertrouw op uw medewerking zodat we ook dit
seizoen aan al onze financiële verplichtingen kunnen
voldoen.
Met vriendelijke groet,
Eric van Nieuwenhuyze
Penningmeester

Donatie NK COVS
Zo als al eerder aangegeven: 19 Januari NK
Zaalvoetbal, Uw bestuur is de schrik van
ondernemend Zeeuws Vlaanderen vanwege
sponsorverzoeken, maar er is een aardige duit nodig
om het allemaal rond te krijgen. We doen op alle
leden het verzoek om een donatie te doen bovenop
de reguliere contributie om dit evenement financieel
rond te krijgen. Let wel: om de verenigingskas te
sparen gaat alles op aparte begroting!
U mag Uw vrijwillige donatie doen op het gekende
nummer bovenaan deze bladzijde.

Ondersteuning bij Molest

Jong geleerd is oud gedaan

Contributie
Het is weer zover. De jaarvergadering is weer geweest
en we hebben de contributie voor het seizoen 2012/ 2013
vastgesteld op € 45,-.
Bent u donateur, dan betaalt u echter maar de helft, dus
€ 22,50
Bent u op 1 januari 2013 18 jaar of jonger dan bedraagt
de contributie nul Euro!

Begin september is ons lid Sjarco van den Bergen
gemolesteerd tijdens een jeugdwedstrijd tussen de
B’s van Vogelwaarde en JVAB. Na overleg met
onze voorzitter heeft Sjarco dit bij de KNVB
gemeld als een excessieve gebeurtenis, wat weer
resulteerde in een mondelinge zitting van de
tuchtcommissie.
Peter Scherpenisse is daarop samen met Sjarco naar
Breda geweest om hem te ondersteunen. Het is
altijd een emotionele gebeurtenis waarbij de
betrokkenen zelden of nooit schuld erkennen. Dat
gebeurde ook nu niet, sterker nog er wordt
geprobeerd de schuld in de schoenen van de
scheidsrechter te schuiven die verzuimde een
strafschop te geven, waardoor een van de spelers uit
zijn dak ging.
Doordat Sjarco goed zijn verhaal deed, en door
goed doorvragen van de leden van de
tuchtcommissie kwam de waarheid toch aan het
licht en is er ook een forse straf uitgesproken.
Omwille van de privacy zullen we hier verder niet
in details treden, maar het is goed om te weten dat
de COVS in dit geval voor de nodige ondersteuning
kan zorgen.

Eindejaar cross
Op zaterdag 29 december houden we onze
traditionele eindejaar cross in het Axelse Bos bij vv
Axel.
Afstand:
Start:
500 meter
13.30 uur
3,2 en 6,4 km
13.30 uur
9,6 km
14.30 uur
Inschrijven kan vanaf 12.30 uur: Kantine van
voetbalvereniging vv Axel
Inschrijfgeld:
Volwassenen € 3,50
Kinderen
€ 1,50
U doet toch ook mee???
NB: let op de datum, dit keer niet op Oudjaar!

Vaantjes Pupil van de Week
Voor diegenen die wedstrijden van eerste elftallen
arbitreren waar je grote kans maakt om de eer te
hebben de pupil van de week tegen te komen; er
zijn bij de penningmeester vaantjes te verkrijgen,
die kosten U niets, maar het wordt op prijs gesteld
dat ze bij Erik opgehaald worden, dat scheelt de
vereniging een hoop kosten.
Er kunnen ook mouw emblemen besteld worden.
Deze kosten € 2,= per stuk. Bestellen bij de
secretaris via zeeuwsvlaanderen@covs.nl

Aanstellingen op de de Site
Het wordt de laatste weken wat stil op de
aanstellingen pagina op onze site. Omdat we niet
geloven dat er massaal gestopt is met fluiten houden
we het er maar op dat het niet meer doorgegeven
wordt. Bij deze de oproep om de webmaster
voldoende “werk” te geven, geef je aanstellingen
vanuit de KNVB of als je door een club gevraagd
wordt door aan Sjarco, dan staan ze bijna per
omgaande op de site. Jeugd mag ook, alles is
welkom.
Altijd leuk om te weten wie waar in actie komt en
voor verenigingen is het ook handig, die bellen dan
niet voor niets. Dus mailen naar
sjarco@zeelandnet.nl

Trainingsmateriaal voor
scheidsrechters:
Binnenkort komt er op de site trainingsmateriaal
beschikbaar wat je kunt gebruiken om zelf te
trainen, hou daarom de site in de gaten.

Straftijd regeling
Er is nog steeds een hoop onduidelijkheid over de
straftijd regeling bij de B-categorie ploegen zowel
bij de senioren als bij de jeugd. We raden iedereen
aan om nota te nemen van de brief die recent
rondgestuurd is door Scheidsrechterszaken Zuid 1.
De tekst hiervan is door onze webmaster op de
nieuws pagina van onze site gezet.
Graag jullie aandacht hiervoor, het kan een hoop
onduidelijkheid en ergernis voorkomen in en om
het veld.

Concept notulen Algemene
Ledenvergadering 2012
Binnenkort zijn de concept notulen te lezen op onze
site. Ik zal deze na een laatste controle als PDF
document op de site laten zetten. Uiteraard nog in
concept want vaststellen doen we pas op 30
September 2013, noteer die datum alvast, dat is de
datum van de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.

