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Spelregelwedstrijd:
Spelregelwedstrijden. Het is en blijft een apart
verhaal. Is het al een sport om een team te formeren
dan heb je er (bijna) twee. Bijna, want door te volle
agenda’s is het bij een team gebleven. Voor Zeeuws
Vlaanderen zijn Sjarco van de Bergen, Stefan den
Boeft en Uw secretaris richting Breda gehobbeld
om de eer van het landje apart te verdedigen. Dat
ging op zich niet zo slecht maar er zijn altijd
meesters en bovenmeesters van wie beweerd wordt
dat ze overal en altijd een spelregelboek bij zich
hebben en door hun vrouw overhoord worden.
Om een lang verhaal kort te maken. Breda winnaar
en Zeeuws Vlaanderen kampioen van Zeeland,
aangezien we eindigden boven Walcheren 1 en 2.
Onze collega’s van Noord & Zuid Beveland waren
helaas niet aanwezig.
De volledige uitslag staat op de website.

Belangrijke datum:
29 mei 2015, zet deze met grote letters in Uw
agenda. Er is witte rook, wij kunnen voor de
beloofde barbecue terecht in het clubhuis van de
Blue Diamonds, maar dan moeten we zo
langzamerhand wel weten of U komt en zo ja
met hoeveel personen!
Opgeven kan via zeeuwsvlaanderen@covs.nl

Nog belangrijke datum:
21 september 2015 is definitief vastgelegd als
datum voor de jaarvergadering, ook dit jaar zijn we
weer te gast bij de VV Zaamslag. Aanvang 19:30
uur.

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

Lief en Leed:
Willy de Rooze heeft onderzoeken gehad naar
aanleiding van zijn hartklachten, maar dat heeft nog
geen duidelijkheid opgeleverd. Hij gaat deze week
(week10) weer op controle als hij beter is aangezien
hij een griepje opgelopen had.
Aloys van Kerckhoven is hersteld van zijn operatie
en heeft het arbitreren inmiddels weer hervat, hij is
afgelopen zaterdag 7 maart weer voor de eerste keer
in actie gekomen.
Ronnie Ivens herstelt voorspoedig, de wonden
genezen goed. Binnenkort mag hij speciaal nieuw
schoeisel aan laten meten.
Jacques Danielse heeft recent een forse
knieblessure opgelopen gedurende de wedstrijd
Graauw - Sluis, hij heeft de wedstrijd nog wel
afgemaakt maar de knie was en bleef dik; het ziet er
naar uit dat hij binnenkort geopereerd moet worden
om de knie te laten herstellen
====================================

Zaalvoetbal 2016
Het is nog ver weg maar het districtstornooi gaat
plaats vinden in Tilburg en niet op 2 januari, dat is
wat erg kort na Nieuwjaar en geeft mogelijk wat
wankele voetballers, maar op zaterdag 9 januari
2016

Bestuurlijke data:
Op 13 april is er cluster overleg in Wemeldinge,
Op 11 mei is de jaarvergadering van het district
Op 6 juni is de jaarvergadering van COVS
Nederland

en een voor je rode kaart, passen perfect, te
beschrijven met potlood of watervaste stift,
herbruikbaar door schoonmaken met gum of
nagellak remover.
Zijn ze versleten, pel ze er af en plak een nieuwe!
Beste uitvinding sinds gesneden brood.

www.refsworld.com

Tip:

=====================================

Ken je dit ook? Ben je net 10 minuten bezig in een
wedstrijd en begint er ineens water uit de lucht te
vallen. Op zich niets ergs, behalve als je werkt met
het beruchte KNVB scoreblokje, of de kartonnen
kaartjes. Kortom, dat veranderd na een paar
doelpunten of kaarten in een natte pap zooi waar je
geen wijs meer uit wordt na 80 minuten regen. 
Uw secretaris kwam op een site de volgende
stickers tegen:

En tot slot:

Twee types, een voor je gele …..

Dit cliché wil ik niemand onthouden….

