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Nieuwsbrief S.H.O.
Agenda S.H.O. 2019
Bijzonderheden op de volgende datums.
12 februari Bestuursvergadering.
1 juni
Feestavond 75 jaar SHO

Bestuur
Jan Everlo
Bennie Nijhuis
Patrick Smeenge

Voorzitter.
Secretaris.
Penningmeester.

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:
06-34234250
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 2019, Gaarne aanpassen!!!
70,00 euro per jaar of 35.00 euro per half jaar.
Donateurs betalen 35.00 euro per jaar.
Overmaken naar het volgende nummer:

NL91INGB0001724400
Tnv: COVS Hengelo en Omstreken .
Nieuwe leden.
Vier nieuwe leden mag de SHO begroeten. De
volgende heren hebben zich aangemeld. Mart
Keizer, Jan Willem Visser, Patrick Peezenkamp
en Anthonij Koetsier. Allemaal hartelijk welkom
en een fijne tijd toegewenst bij de SHO.
Trainingen
Op dinsdagavond en donderdagavond is het
altijd trainen bij de SHO. Al onze trainers zijn
er voor U, dus laat ze niet in de steek maar kom
trainen.
De aanvang: dinsdagtraining is
: 19.30 uur.
De aanvang: donderdagtraininging is: 19.30 uur
Trainen is een MUST!!
De clubs verwachten een fitte scheidsrechter!!!!
Trainers van de SHO zijn:
Gerrit Roolvink, Martin Bos,
en Frans Assink.
De trainerscoordinator is Martin Bos,
E-Mail adres. (Help de SHO onkosten drukken)
Hebt u een E-Mail adres, meld het dan even
naar bennienijhuis@home.nl
Ook als u uw Email adres wijzigd, graag
doorgeven.

In de ziekenboeg.
Middels een mail heb ik u op de hoogte gebracht
van de leden die in de ziekenboeg zitten.
Voor zover bij mij bekend.
Bent u ziek, operatie, blessure of andere zaken,
meld het even, dan kunnen wij hiermee aan de
slag.
Johan Kwast is inmiddels weer thuis en het gaat
hem redelijk goed.
Scheidsrechters congres.
Op 12 januari was er een scheidsrechters
congres in Oldenzaal. Organisatie lag in handen
van de COVS en de KNVB. Jan Everlo en Bennie
Nijhuis hadden er smorgens een SHO stand
opgebouwd. Er waren toch wel tiental SHOers
aanwezig. Bjorn Kuipers had een goed verhaal
waar aandachtig naar geluisterd werd. Er waren
drie work shops. Spelregels, mentale
weerbaarheid, toepassen spelregels.
In het middag uur werd een lunch verstrekt.
Uitreiking gouden scheidsrechters fluit, door de
commissaris van de koning en de burgemeester
van Oldenzaal. Er waren drie genomineerden. Ab
van Buuren, Bennie Nijhuis en een persoon uit
Arnhem. ( ben de naam even kwijt) Ab van
Buuren ging met de eer strijken) Bennie had acht
stemmen minder. Al met al een goed
georganiseerde dag.
Klootschiet middag SHO
Zaterdag 19 januari heeft de OC een
klootschietmiddag georganiseerd. Er waren 20
deelnemers. Roelie en Els konden helaas niet
meedoen,omdat ze lichamelijke euvels hadden.
Maar ze waren er wel bij, en dat is mooi.
De groepen werden verdeeld op kleur. Rood,
Wit, Blauw en Geel. Het was de bedoeling om in
zo min mogelijk beurten het parcour af te leggen.
Het team Wit deed dit in 22 beurten, team Geel in
27 beurten, team Blauw in 30 beurten en Team
Rood in 32 beurten. Team Wit werd de winnaar.
Het bestond uit: Patrick Smeenge, Ben Teering,
Frans Assink en Jaimy de Koning. Hiervoor
waren enkele leuke prijsjes.
Er bleek een kloot verloren te gaan maar door
een ludieke actie van onze diepzee duiker Gerrit
die zich aan arm en been liet vast houden zodat
hij de onder water in een duiker verdwenen kloot
weer op kon vissen. 40 euro verdiend!!!!
Toen dit klaar was hebben we genoten van een
heerlijk drankje en om half vijf was er Snert en
Tomatensoep. Roggebrood met spek en verdere
versnaperingen. Een hele mooie en gezellige
middag was het. Zeker voor herhaling vatbaar.
De OC heeft ook nog een fietstocht in de
planning. Wanneer dit gaat gebeuren laat ik u
tijdig weten. Als de opkomst dan ook zo goed is
moeten we wel enkele heren met een geel hesje
inhuren om de groep te begeleiden.
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Van de KNVB
Contact met de afdeling arbitrage
Alle e-mailberichten dient u te zenden aan
noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl
Verzoek hiervan goede notie te willen nemen.
Aangezien er volgens ons enige onduidelijkheid
is over de afzegprocedure zetten wij deze
hieronder even neer:
Wedstrijden afzeggen kan op verschillende
manieren.
Voor afmeldingen gedurende de week:
• Tot donderdag 12:00 uur kun je zelf de
wedstrijd in het Official Portaal
afzeggen.
• Na donderdag 12:00 uur: mailen naar
noordoostscheidsrechterszaken@knvb.nl onder
vermelding van je relatienummer en het
wedstrijdnummer.
Afzeggen op vrijdag (last-minute):
• Tot 15:30 uur via de mail noordoostscheidsrechterszaken@knvb.nl
• Na deze tijd alleen nog telefonisch naar
de weekenddienst, telefoonnummer
06-53 40 21 31, houd ook hier
wedstrijdnummer en relatienummer
paraat.
Uiteraard graag zo vroeg mogelijk afzeggen en
niet wachten tot het allerlaatste moment!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Wist u dat?
Aj oalder word word alles minder, behalve ’t
vergetten, dat word steed better.
Dat er Dinsdag- en Donderdagavond trainen is
bij de SHO?
Ie wut pas oald as de leu zeit daj der nog schier
oetzeet.
Dat er zieke collegä”s zijn? Arjan, Johan en
Johan.
Aj pas bie mekaar bint kuj mekaar wa opvretten,
later denk ie ha’k ’t ma doan.
Dat de SHO dit jaar 75 jaar bestaat?
Dat we dit op 1 juni 2019 gaan vieren?
Leefde is blind, moar aj trouwt bint goat oe de
loekn wa los.

Bennie Nijhuis
Secretaris SHO Hengelo

