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Nieuwsbrief S.H.O.
Agenda S.H.O. 2014/2015
Bijzonderheden op de volgende datums.
24 Februari Bestuursvergadering.
24 Maart
Bestuursvergadering.
!4 April JALV van de SHO Hengelo.
28 April
Bestuursvergadering.
23 Juni
Bestuursvergadering.
Van het bestuur.
Op 5 februari 2014 is er weer een gesprek
geweet met de Wethouder Erik Lievers. Er kwam
een voorlopig plan op tafel. Een ding is
duidelijk, de SHO kan blijven op de plek waar
we nu zitten. Op ons trainingsveld komen twee
kunstgrasvelden. De inloop baan verdwijnt en er
komt een korte inloopbaan van 120 meter met
inclusief een bocht, waar is nog niet helemaal
duidelijk. Barbaros verdwijnt evenals de Rugby.
Donar denkt nog even na, maar zal
waarschijnlijk naar de voorkant verhuizen in de
buurt van de sporthal. De tennishal blijft zoals
die er nu staat. Het nieuw te bouwen stadion
komt meer naar de voorkant, en niet zoals
eerder gepland op ons trainingsveld.Ook is het
waarschijnlijk dat de gebouwen van Donar en
Rugby gesloopt gaan worden. Dus zullen we
een nieuwe muur langs de zijkant moeten
optrekken, zodat we helemaal alleen zitten en
vrij zijn. Met FC Twente zullen we om tafel
moeten om duidelijke afspraken te maken over
onze trainings mogelijkheden, deze zullen op
papier vastgelegt moeten worden, zodat
verwarring word uitgesloten. Op 18 februari
word de intentieverklaring getekent en zullen wij
het officiele plaatje krijgen hoe alles word
ingekleed. Dan is er duidelijkheid.
Verdere informatie volgt.
Afspraak maken met het bestuur.
Afspraak met bestuur,via de Secretaris
Hier kan uw kopij voor de nieuwsbrief heen.
E-Mail : secretaris:
bennienijhuis@home.nl
Of
hengelo@covs.nl
Telefoon secretaris prive : 074-2430770
Mobiel: 06-49430910
Web – Site SHO.
U kunt hem vinden via,
www.shohengelo.nl
de site van de SHO.
Kijk geregeld even op de site. Ook is de site
gekoppeld aan de COVS, www.covs.org
Van de Penningmeester
Contributie prijzen 2012, Gaarne aanpassen!!!
65,00 euro per jaar of 32.50 euro per half jaar.
Donateurs betalen 32,50 euro per jaar.
Overmaken naar het volgende nummer:
1724400 COVS Hengelo en Omstreken .
We hebben een nieuwe penningmeester
gevonden en wel Patrick Smeenge.

Roelof ten Oever werd het allemaal teveel en is
opgelucht dat hij dit baantje kwijt is. Wij wensen
Patrick veel succes.
Trainingen
Op dinsdagavond en donderdagavond is het
altijd trainen bij de SHO. Al onze trainers zijn
gediplomeerd, en ze staan er voor U, dus laat
ze niet in de steek maar kom trainen.
De aanvang van de training is altijd : 19.30 uur.
Trainen is een MUST!!
De trainerscoordinator is Johan Nijhuis,
Telefoon: 074-2918984
E-Mail adres. (Help de SHO onkosten drukken)
Hebt u een E-Mail adres, meld het dan even naar
bennienijhuis@home.nl
We hebben er nog ongeveer 15 waar ik geen
mailadres van heb.
Zaaltournooi COVS.
4 januari hebben we meegedaan aan het
zaalvoetbaltournooi van de COVS. We werden
derde in de poule. Een goed resultaat met een
stel gemotiveerde spelers. Geen wanklank
gehoord. We grepen net naast de
sportiviteitsbeker. Frans had het weer goed in
orde en Johan was een super coach.
SHO Web-site.
Breng een bezoek aan onze Web-site, deze is
vernieuwd. In overleg met onze Web-master heb
ik besloten om de site te vernieuwen, deze was
sterk verouderd. Zelf vind ik hem er prima uitzien
momenteel. Er zullen nog wel aanpassingen
volgen, maar het ziet er nu al keurig uit.
www.SHOHengelo.nl
Kijk zelf en geef een reactie op deze site door te
mailen naar de secretaris.

SHOHengelo.nl is vernieuwd!
We heten je bij deze van harte welkom op de
nieuwe website van SHO Hengelo!
We hebben er al tijdje aan gewerkt en nu staat de
website dan eindelijk online. Onze oude website
was zeker aan vernieuwing toe, omdat het cmssysteem aan verouderen was en site niet
geschikt was voor mobiel of tablet. Daarom werd
het naar bijna 5 jaar hoog tijd voor een nieuw,
fris uiterlijk en up-to-date informatie. Zo krijg je
automatische als met laptop, telefoon of tablet
naar de site gaat het goede template voor je met
precies de grote van je tablet/mobiel of pc.De
komende tijd wordt nog gewerkt om de site
verder aan te passen en te vullen.Mocht je nog
tips of opmerkingen hebben of mocht je de
nieuwe website net zo geweldig vinden als wij
mag je dat ons natuurlijk altijd laten weten! Mail
naar webmaster@shohengelo.nl
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TC Commissie.
Onze TC heren hebben een middag verzorgt bij
GFC in Goor. In de goedgevulde zaal (teveel)
werd uitleg gegeven door Frans Assink, Jan
Everlo, Martin Bos en Arjan Laarhuis. En dat
alles onder toeziend oog van de coordinator
Leo Filart. Ook aanwezig was onze nieuwe
penningmeester. Diverse zaken werden
behandeld, spelregels, mentale weerbaarheid
etc. Het spel petje op, petje af werd gespeeld.
Het bleek wel dat de groep veel te groot was, en
dat jong en oud niet helemaal in het uitleg
schema passen. Volgende keer beter.
Nieuw lid.
Robin Kessing heeft zich aangemeld als SHO lid.
Robin is 23 jaar. Welkom Robin en veel fluitplezier
bij de SHO.

Nog even voor de duidelijkheid.

Afmeldingen bij de KNVB.
Per telefoon:
Onderstaand doen wij u de telefoonnummers
toekomen waarbij u zich kunt afmelden voor een
wedstrijd.
Door de week
Maandag 09:00 – 16:30 uur 0570-664202 of
664201
Dinsdag 09:00 – 16:30 uur 0570-664202 of
664201
Woensdag 09:00 – 16:30 uur 0570-664202
Donderdag 09:00 – 13:00 uur 0570-664202
Vrijdag 09:00 – 13:00 uur 0570-664202 of 664201
Weekeinde
Vrijdag 16:00 t/m Zondag15:00 uur 06-53402131
(alleen in noodgevallen)
Per mail:
U kunt zich de gehele week per mail ( oostscheidsrechterszaken@knvb.nl ) eventueel
afmelden voor een wedstrijd.
Alleen op vrijdag na 15:00 uur kunt u zich niet
meer per mail afmelden voor het weekeinde
aansluitend. U dient in dat geval (alleen bij
noodgevallen) het nummer van de
weekeinddienst te bellen 06-53402131
Bijeenkomst COVS groepen en WCS Enschede Maandag 3 februari werd de jaarlijkse
bijeenkomst van de WCS en de vijf Twentse
COVS groepen gehouden bij de SEO
Stan Burm verklaarde de bestuurlijke
vernieuwing binnen de KNVB. Er komen drie
service centra. De KNVB moet dichter bij de
scheidsrechters komen, er moet een
efficiëntere competitie indeling voor de clubs
komen en ook de aanstellingen van de
scheidsrechters dienen efficiënter te zijn. Wilco
Jansen wordt voorzitter van servicegebied

Noord (Arnold Spin regelt hier de SR zaken),
Jan Simmelink van 'ons servicegebied' Oost
(met Wim ter Riet ) en Theo Stolk van Zuid (met
Joost Termeulen)
Sinds 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele
controle van de spelerspas ook voor
wedstrijden in categorie B (mannen en
vrouwen). De visuele controle biedt
verenigingen een instrument om te controleren
of de juiste speler op het juiste veld staat.
Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
aanvoerders en scheidsrechter.
Met de invoering in de categorie B gaat de
volgende fase in van dit actiepunt. Om vooral
scheidsrechters en verenigingen te laten
wennen aan deze procedure is gekozen voor
een stapsgewijze invoering. Vanaf 1 september
wordt bij de senioren in de categorie A al
gewerkt met de visuele controle van de
spelerspas. Op 1 november kwam daar de
categorie A van het jeugdvoetbal bij.
Procedure aangepast
Wijzigingen in procedure per 1 januari voor
zowel categorie A als B
De visuele controle van de spelerspas is in de
praktijk even wennen voor iedereen. Vandaar
dat tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Samen
met betrokkenen (waaronder de COVS) is een
aantal veranderingen doorgevoerd in de
uitvoering van de visuele controle.


Visuele controle vindt plaats op het
veld/in de zaal voorafgaand aan de
wedstrijd, inclusief de dan aanwezige
wisselspelers.
Visuele controle tijdens de wedstrijd
van wisselspelers wordt niet meer
gedaan.
Spelers die komen als de wedstrijd al
van start is gegaan, worden na afloop
gecontroleerd.
Als er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden in het
veldvoetbal (veel regen; vorst en/of
sneeuw) kan de visuele controle binnen
plaatsvinden. Dit in overleg te bepalen
door aanvoerders/leiders en
scheidsrechters.
Deze wijzigingen gelden vanaf nu ook
voor de categorie A. In de tweede
seizoenshelft wordt onderzoek gedaan
naar de effecten van de visuele
controle spelerspas en de tijdstraf. De
uitkomsten van dit onderzoek worden
afgewacht.

Aj ne koo loat vretten van het verkeerde grus
hej de koo zeek en ie bint ’t grus kwiet.

