NK ZAALVOETBAL VOOR COVS TEAMS ZEER GESLAAGD.

Afgelopen zaterdag mocht ik samen met Andre Pennings van onze vereniging Roermond
e.o. en collega-scheidsrechters Henk Lebens en Jan Geurts het NK zaalvoetbal voor COVS
teams leiden.
Het tournooi werd georganiseerd door de COVS-vereniging Sittard/Geleen en werd
gehouden in Sport- en recreatiecentrum Glanerbrook te Geleen.

Rond 9.00 uur werd een ieder, die een bijdrage zou leveren tot het welslagen van dit
tournooi ontvangen met koffie en verschillende soorten vlaai. Dit in een prachtig
gedecoreerde ontvangstruimte. Daar werd alles ter voorbereiding nog eens goed
doorgenomen om vervolgens om 10.00 uur met het tournooi te starten. Ondanks de slechte
weersomstandigheden was iedereen tijdig aanwezig en werden op twee speelvelden in deze
prachtige accommodatie de poulewedstrijden afgewerkt en vonden deze in een sportieve
en spannende sfeer plaats.
De kwaliteiten van de teams waren aan elkaar gewaagd en er werd op behoorlijk nivo
gespeeld, het geen zeker niet misstaan had in de hoofdklasse van het zaalvoetbal.
Rond 12.30 uur waren de poulewedstrijden beëindigd en kon een ieder genieten van een
goed verzorgd lunchpakket, waarna om 13.00 uur de kruisfinales gespeeld werden.
Hiervoor hadden zich geplaatst de COVS teams van Groningen, Oss/Uden, Nijverdal en
Boxmeer/Cuyk. Na spannend verlopen kruisfinales plaatsten Groningen en Nijverdal zich
voor de finale, welke ook zeer spannend verliep, maar uiteindelijk trok Nijverdal aan het
langste eind.
Na de trekking van de tombola met veel en prachtige prijzen vond de prijsuitreiking plaats.
Deze werd gedaan door Voorzitter Pol Linke van de COVS in samenwerking met Tei
Ickenroth van de organiserende vereniging. Daarna reikte de Wethouder van Sportzaken
van de plaatselijke gemeente de wellicht belangrijkste prijs uit n.l. die voor de sportiviteit
en deze werd gewonnen door COVS Drachten.
Tenslotte werden de scheidsrechters, die vandaag gefloten hadden en een ieder die aan
deze succesvol verlopen dag had bijgedragen bedankt met mooie cadeaus en een prachtige
herinneringsmedaille.
Het was een TOPtournooi, hetgeen door COVS Geleen/Sittard uitstekend georganiseerd
was.
Bernard Schenk

