COVS Eindhoven 90 jaar
1928-2018
Informatie over het Technisch trainingsweekend Scheidsrechtersvereniging
COVS Eindhoven e.o.Valkenswaard 12 t/m 14 januari 2018
Mocht er iets zijn laat dit weten aan de organisatie!
Consumpties kosten € 2,00 per stuk. Deze kunt u krijgen bij de organisatie.
Na het weekend kunt u de over gebleven bonnen weer inleveren.
Bar gaat ‘avonds om 00:00 uur dicht!

Programma vrijdag 12 januari 2018.
Welkom tussen 18:15 en 18:45 uur op locatie.
Guldenberg Conferentie hotel
Guldenberg 12
5268 KR HELVOIRT
telefoon: 0411-642424
Aankomst.
18.15 uur en 18:45 uur Aankomst van de deelnemers per/met eigen vervoer.
18:45 uur
bedoeling is
18.55 uur
20.00 uur
21.00 uur
22:00 uur

Praatje over het weekend en de regels en afspraken en wat zoal de
door Johan Suurd onder genot van kopje koffie/thee.
Indeling van de kamers en vervolgens inkwartieren
spelregels en diverse beelden over hoe te handelen.
Pauze. (15 min)
Verder vrije avond. (gezellig aan de bar of op je kamer)

COVS Eindhoven 90 jaar
1928-2018
Programma zaterdag 13 januari 2018
8:30 uur
Ontbijt.
10.15 uur Gezamenlijke training voor iedereen die kan trainen met Hans (± 70
min). Bij voetbalvereniging RKDVC te Drunen.
12.00 uur tot 13.00 uur. vrij (tijd om te lunchen
13.00 uur Wat betekent rapporteren a/b/c/d/e???????????????
14.30 uur Wedstrijd RKDVC O -19 - 1 ( 3e divisie ) tegen VOAB O 19 -1
bij voetbalvereniging RKDVC te Drunen. Scheidsrechters vlaggen en fluiten die
op ons weekend aanwezig zijn
17.15 uur nabespreking wedstrijd met scheidsrechter en ASR’s
18.00 uur Warm eten.
20.00 uur Quiz door Pieter.
22.00 uur Verder vrije avond.
Programma zondag 14 januari 2018
8.30 uur
Ontbijt.
10.30 uur Training o.l.v. Hans, ± 45 min lekker uitlopen van de afgelopen
dagen. Bij RKDVC te Drunen
12.00 tot 13.00 uur vrij (tijd om te lunchen)
13.00 uur.leiderschap beelden en discussie groepjes ongeveer 40 min
13.45 uur Pauze,omkleden
14.00 uur Wandeltocht met……..
17.15 uur. Warm eten en de welletjes en weetjes van dit weekend en ff kort
evalueren. Op naar 2019.
18.30 uur. Afsluiting iedereen wel thuis en bedankt.
De tijden kunnen nog iets anders worden i.v.m. eventuele zaken die zich
voordoen!
Bij voorbaat dank namens organisatie

