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COLOFON

INFORMATIE

BESTUUR SC MOVADO
Erik Hoffmann
Voorzitter
06-421 67 284
Daaf Bosua
Secretaris
06-38 404 261
Simone Schumm
Penningmeester
06-48 790 989
Els van den Assem
Bestuurslid financiën
06-14 552 548
Andrea Kock-in ‘t Veld
Wedstrijdzaken/cp KNKV
078-654 06 91
Sabrina Leeuwestein
Bestuurslid algemeen
06-40 314 544

ADRES & CONTACT

Technische Commissie
Simone Schumm
06-48 790 989
Jeugd Commissie
Daaf Bosua – 06 38 404 261
Opleidingen/ cursussen
Daaf Bosua – 06 38 404 261
Erik Hoffmann – 06 42 167 284
Activiteiten Commissie
Marina Fortino – 06 44 855 381
PR/Sponsor Commissie
Ad Vos – 06 55 593 760

Sportterrein Patersweg
(ingang tussen nrs 205-207)
Telefoon: 078-614 60 16
Postadres: Postbus 119,
3300 AC Dordrecht
Banknummer: NL54ABNA0442970749 t.n.v. SC Movado
E-mail: info@scmovado.nl
Website: www.scmovado.nl
KOPIJ MEMOVADO
Redactie: Piet Baijens, Sandra de Boer, Peter Kock en Daniëlle de Jong
E-mailadres redactie: redactie@scmovado.nl. De kopij dient UITERLIJK
zondagavond 21.00 uur te zijn aangeleverd. Mededelingen die later
binnenkomen, schuiven automatisch door naar het volgende nummer.
Breng geschreven kopij bij voorkeur naar één van de redactieleden.
OPHALEN MEMOVADO
Bezorgers van de MeMovado kunnen hun stapel(tje) komen ophalen op
maandagavond vanaf 19.30 uur. Later in de week is de kantine geopend op
dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur.
Krijg je de MeMovado niet of niet op tijd in je brievenbus? Stuur dan een
e-mail naar de redactie.
Bezorgers wordt verzocht de bladen uiterlijk woensdagavond rond te
brengen!!

MEMOVADO PER E-MAIL
Al veel leden maken er gebruik van en ontvangen de MeMovado per
e-mail. Doorgaans betekent dit dat deze al zondagavond in de mailbox valt.
Wil je voortaan ook de MeMovado per e-mail ontvangen, geef dat dan door
aan de redactie.

Kantine Commissie
Maria Philippo – 06 26 116 928
Onderhoud Commissie
Ad Vos – 06 55 593 760
Redactie Commissie
Sandra de Boer – 06 55 321 006
Bingo Commissie
Lenie Blom
078-618 18 93
Bridge Commissie
Jan Wijnveld
078-614 30 22/ 06 36 22 50 32

CONTRIBUTIES (vanaf 1 november 2018)
Senioren (vanaf 19 jaar)
Junioren (15 t/m 18 jaar)
Aspiranten(11 t/m 14 jaar)
Pupillen (8 t/m 10 jaar)
Welpen (6 en 7 jaar)
Kabouters (0 t/m 5 jaar)
G-team leden
Niet spelende leden
Donateurs
Shirtbijdrage 2018/2019 spelende leden

€
€
€
€

20,00
15,75
13,75
11,75
€ 8,50
€ 6,50
€ 14,50
€ 11,00
€ 8,00
€ 12,00

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
jaar

Jeu de Boules Commissie
Jan Plüs
078-614 49 58

LEDENADMINISTRATIE
Lid worden?
Lid worden kan middels het invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier
vindt u onder downloads of kan worden afgehaald bij het secretariaat of in de
kantine.

Klaverjas Commissie
Wim van den Broek
078 – 614 56 22

Lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat
voor 1 april van het lopende seizoen.

Vertrouwenscommissie
Paul Vink 06 21 599 535
Simone Schumm 06 48 790 989
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Wedstrijdoverzicht (19 en 20 oktober 2019)
Wedstrijdsecretariaten:
Senioren 1 t/m 5:
Melissa de Boeff (0681861885)
Afschrijven vóór vrijdagavond 19.00 uur !!
Jeugd A1 t/m F1:
Wendy Verhagen telefonisch (0618033337)
of via e-mail wsjeugd@scmovado.nl
Afschrijven vóór donderdagavond 20.30 uur !!
Movado
G-spelers:
Hans Versprille (0786139553/0620528045)

Zaterdag 19 oktober 2019
Wedstrijd
Movado F1

- Ventura Sport F1

Tijd-vloer
10.00 uur-kunstgras

Scheidsrechter

Zondag 20 oktober 2019
Wedstrijd
Movado 1
Movado 2
Movado 3
Movado 4

-

AKC (Al) 1
SDO (V) 4
ZKV (Za) 4
DeetosSnel 12

Tijd-vloer
14.30 uur-kunstgras
13.00 uur-kunstgras
11.30 uur-kunstgras
10.00 uur-kunstgras

veld
veld
veld
veld

2
2
2
2

Scheidsrechter
Stefan R van C
Raymond Eijke
Ron van Gemert
Reynaldo Geway

Dinsdag 22 oktober 2019
Wedstrijd
ADO A1

- Movado A1

Tijd-vloer
20.00 uur-kunstgras

Scheidsrechter
Ron van Gemert

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 19 OKTOBER 2019
Movado F1 – Ventura Sport F1
Aanvang: 10.00 uur
Aanwezig bij Movado om: 9.30 uur
Leiding: Dorien Borsje & Nora Eichhorn
Scheidsrechter:
Dames: Jodie, Maud, Ceylin, Nova
Heren: Raffael, Gino

Wedstrijdprogramma zondag 20 oktober 2019
Movado 1 – AKC (Al) 1
Aanvang: 14.30 uur
Aanwezig: 13.30 uur
Leiding:
Dames: Yoëlle, Arantxa, Esther, Claudia, Joyce
Heren: Youri, Wesley, Victor, Chris, Maikel
Movado 2 – SDO (V) 4
Aanvang: 13.00 uur
Aanwezig: 12.00 uur
Leiding:
Dames: Ilona, Jeanine, Robin, Lisa, Mandy
Heren: Tamas, Nabiel, Reynaldo, Glenn, Jarno

Terrein: Patersweg

Terrein: Patersweg

Movado 3 – ZKV (Za) 4
Aanvang: 11.30 uur
Aanwezig: 10.30 uur
Terrein: Patersweg
Dames: Abegail, Illona, Denise, Odile, Alexandra
Heren: Soulaiman, Mark, Ruben, Stan, André, Ale
__________________________________________________________________
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Movado 4 – DeetosSnel 12
Aanvang: 10.00 uur
Aanwezig: 09.30 uur
Dames: Melissa, Kim, Angelique, Linde, Shirley, Rosa
Heren: Dave, Erwin, Martijn, Donny, Frank

14-10-2019

Terrein: Patersweg

WEDSTRIJDPROGRAMMA DINSDAG 22 OKTOBER 2019
ADO A1 - Movado A1
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig bij Koloriet om: 18.45 uur
Leiding: Reynaldo Geway
Dames: Jasmijn, Emmanuela, Lara, Esmee, Sanne
Heren: Mitchel, Thomas K, Roy, Bastiaan, Calvin
Vervoer: willen de ouders van Lara, Sanne en Esmee rijden?
Veld: Sportcomplex Trekdam, Schenkeltje 1, 3295 KK ‘s-Gravendeel
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan reserve bij een andere
ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
VERVOER: kunt u niet voor het gevraagde vervoer zorgen? Regel het dan met een andere
ouder tijdens de training van uw kind. Of op een andere manier.
AFSCHRIJVEN JEUGD: Door de krappe bezetting in teams, alleen in hoge nood afschrijven bij
Wendy Verhagen: 0618033337 of wsjeugd@scmovado.nl.

Uitslagen 12 en 13 oktober 2019
Zaterdag 12 oktober 2019:
Movado G1 – Nikantes G1 1-1
Dijkvogels G3 – Movado G1 1-1
Movado A1 – ACKC A1 18-12
Movado A2 – Vriendenschaar (H) A2 10-12
Movado B1 – Nieuwerkerk B1 13-12
Movado C1 – Sporting Delta C1 4-2
Movado D1 – Good Luck D1 3-2
Movado E1 – Albatros E8 0-2 strafworpen 0-4
Movado F1 – Conventus F1 6-2 strafworpen 3-3
Zondag 13 oktober 2019:
KIOS (R) 1 – Movado 1 25-19
DOT (O) 3 – Movado 2 15-16
HKV/Ons Eibernest 5 – Movado 3 12-11
Sperwers 2 – Movado 4 15-12
DeetosSnel 10 – Movado 5 21-10

Sportploeg van het jaar 2019
Op www.dordtsport/sportverkiezing kan sporters/sters, ploegen en clubs nomineren
voor de sportverkiezing 2019.
Laten we volop stemmen op SC Movado 1 die met 2 kampioenschappen absoluut een
nominatie verdient !!

__________________________________________________________________
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JAV = JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN SC MOVADO
Deze wordt gehouden op woensdag 30oktober, aanvang 20.00 uur in de kantine.
Alle leden van SC Movado van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om de vergadering bij te
wonen en hebben stemrecht.
Donateurs, ouders van jeugdleden en belangstellenden zijn ook
van harte welkom, maar hebben geen stemrecht.
De agenda en jaarverslag worden op maandag 14 oktober via het
weekblad verspreid.
Het financiële verslag ligt vanaf 14 oktober in de bestuurskamer en
kan met toestemming van een bestuurslid verkregen worden (is
niet digitaal verkrijgbaar).
Kom vooral allemaal, want een belangrijk agendapunt is de
Toekomst van SC Movado.
Bestuur

__________________________________________________________________
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KAMPIOEN?
Op zaterdag 19 oktober a.s. moet Movado F om 10.00 uur thuis spelen tegen Ventura Sport
F1.
Onze jongste spelers maken kans op het kampioenschap als zij deze wedstrijd winnen.
Kom allemaal kijken om de spelers en hun coaches Dorien en Nora aan te moedigen en toe te
juichen!
Wij wensen jullie heel veel succes!
De Jeugdcommissie

Eindstanden jeugd veldseizoen 2019
Movado A1:
De A1 speelt een doorlopende competitie en de spelers doen het heel goed samen met hun
coaches Reynaldo en Zachary. Afgelopen zaterdag 12 oktober moesten zij thuis spelen tegen
ACKC A1, die in de poule onderaan staat. Voor de A1 ging de wedstrijd moeizaam van start,
waar ACKC van profiteerde. In de 2e helft kwam de A1 terug, het scoren verliep beter en
uiteindelijk wonnen zij met 18-12.
Zij staan nu op de 2e plaats in hun poule en moeten in deze competitie nog 2 wedstrijden
spelen op 22 en 26 oktober a.s.
Movado A2:
Na de wedstrijd tegen Vriendenschaar (H) A2 uit verloren te hebben met 14-11, moest de A2
afgelopen zaterdag 12 oktober jl. om 15.00 uur opnieuw thuis spelen tegen Vriendenschaar
A2.
Deze wedstrijd moest gewonnen worden om het kampioenschap binnen te halen.
Vriendenschaar ging voortvarend van start en de A2 keek in de rust tegen een achterstand
aan.
De 2e helft liet de A2 meer korfbal zien en kwamen zij ook makkelijker tot scoren.
Vriendenschaar had wat meer moeite om de korf te vinden, echter bleef wel scoren. Helaas
lukte het de A2 niet om de achterstand in te halen en verloren zij deze wedstrijd, waardoor
Vriendenschaar kampioen is geworden in deze poule. Movado A2 sluit af met een 2 e plaats met
6 punten uit 6 wedstrijden.
Onze complimenten voor de spelers en coach Ale!
Movado B1:
Voor de B1 was het een “als dit, als dat”-verhaal om nog in aanmerking te komen voor een 1 e
plaats. Zij moesten afgelopen zaterdag 12 oktober thuis tegen Nieuwerkerk B1 met 7
doelpunten verschil winnen en Vitesse B1 mocht niet meer dan met 12 doelpunten verschil
winnen van Korbis B1. Het was een spannende wedstrijd, waarbij uiteindelijk de B1 won met
13-12. Ondanks 2x van Nieuwerkerk B1 gewonnen te hebben, is deze ploeg kampioen
geworden. Uiteindelijk heeft de B1 toch een 2e plaats behaald met 8 punten uit 6 wedstrijden.
Goed gedaan jongens en meiden en coaches Wesley en Youri!
Movado D1:
De spelers van de D1 lieten zien dat zij gegroeid zijn door de trainingen en coaching van Fred
en Patricia. Zij wonnen afgelopen zaterdag 12 oktober van Good Luck D1, die kampioen
geworden is in hun poule, met 3-2. Wat een spannende wedstrijd was dit!
Zij zijn geëindigd als 2e met 8 punten uit 6 wedstrijden. Goed gedaan jongens en meiden en
coaches Fred en Patricia!
Movado C1:
Vorig weekend was deze ploeg al kampioen geworden. Zoals het een echte kampioen betaamt,
wonnen zij afgelopen zaterdag met 4-2 van Sporting Delta C2. Het duurde even voordat het 1e
doelpunt viel, maar daarna ging het beter. Na de wedstrijd werden zij officieel gehuldigd als
kampioen met bekers, taart, cadeaus en bloemen.
Zij sluiten de competitie af met 10 punten uit 6 wedstrijden.
Nogmaals gefeliciteerd met jullie kampioenschap!
__________________________________________________________________
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Movado E1:
Afgelopen zaterdag 12 oktober jl. moest Movado E1 om 11.00 uur thuis tegen
Albatros E8. Om kans te maken op het kampioenschap moesten de spelers van de E1 deze
wedstrijd winnen en tegenstander SVK E1 gelijk spelen tegen Vriendenschaar E6.
In de miezerige regen werd er door de E1 hard gewerkt, gesteund door de supporters. Helaas
was Albatros net wat scherper en werd de wedstrijd met 0-2 verloren.
Toch onze complimenten aan alle spelers en hun coaches Esmee en Sam. Zij sluiten deze
competitie af met een mooie 2e plaats met 6 punten uit 6 wedstrijden.
De Jeugdcommissie

BARDIENST SEIZOEN 2019-2020
Coordinator Daaf Bosua 06-38404261
Dinsdag 15 oktober
17.30 – 19.00
Daaf Bosua
19.00 – 20.30
Petra de Waard
20.30 – eind
Wim vd Broek
Woensdag 16 oktober
17.45 – 19.30
Petra de Waard
19.30 – eind
Els Gudde
Vrijdag 18 oktober
17.45 – 19.15
Benedit Kool
19.15 – 21.00
Petra de Waard
21.00 – eind
Goof van Hooijdonk – Matthijs de Gooijer
Zaterdag 19 oktober (10.00 F1 + Darten)
09.15 – 11.45
Daaf Bosua
19.00 – 01.00
Els Gudde
Zondag 20 oktober (10.00 S4 – 11.30 S3 – 13.00 S2 – 14.30 S1)
09.15 – 12.00
Marina Fortino – Lisa Minck
12.00 – 14.30
Frank van Tooren – Martijn van Tooren – Kim vd Broek
14.30 – eind
Wim vd Broek – Tony Minck – Danielle vd Stelt
Dinsdag 22 oktober (training A1-selectie-S3)
18.30 – 20.30
Petra de Waard
20.30 – eind
Wim vd Broek
Woensdag 23 oktober (geen training)
Vrijdag 25 oktober (training A1-selectie-S3)
18.30 – 21.00
Petra de Waard
21.00 – eind
Milco Hoffmann – Daaf Bosua
Zaterdag 26 oktober (14.00 A1 – 15.30 S2 – 17.00 S1)
13.00 – 15.30
Sandra de Boer – Esther Bosua
15.30 – eind
Wim vd Broek – Ton Kramers – Danielle vd Stelt
Zondag 27 oktober (12.00 S3)
11.00 – 14.00
Marina Fortino
__________________________________________________________________
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Alvast bedankt voor jullie medewerking!

TRAININGEN VELD/ZAAL
Binnenkort lopen de veldtrainingen ten eind en gaan we met een tussenpauze weer
trainen in de zalen.
Hieronder is het complete schema………..

Week 43 (21 t/m 25 oktober = Herfstvakantie)
Deze week trainen de A1, S1, S2 en S3 in ieder geval nog op de dinsdag en vrijdag,
omdat zij nog een wedstrijd hebben in het weekeinde.
Alle andere teams zijn vrij, maar mogen natuurlijk wel gaan trainen, als ze dat willen.
In dat geval moet je dat beslist doorgeven aan Daaf in verband met de bardiensten.

Week 44 (28 oktober t/m 1 november)
Deze week traint alleen S1, omdat die nog een inhaalwedstrijd heeft in het
weekeinde.
Voor alle andere teams is er geen training, er is ook geen bardienst!

Week 45 (5 t/m 8 november)
Deze week beginnen voor iedereen de zaaltrainingen volgens onderstaand schema:
Dinsdag De Dijk

21.00 - 22.00

Dinsdag gymzaal Sportplus 18.00 - 19.00

Selectie
E1

Dinsdag spelzaal Sportplus 18.00 - 19.00
D1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Dinsdag spelzaal Koloriet

18.00
19.00
20.00
21.00

–
–
–
–

19.00
20.00
21.00
22.00

A1
S4+5
C1
B1
A2
S3

Woensdag spelzaal Koloriet 18.00 – 19.00
Smurfen en F1
19.00 – 20.00
G-groep
Vrijdag sporthal Oranje Wit 18.00 - 19.00
D1 en E1
19.00 – 20.00
A1 en B1
20.00 – 22.30
Selectie
Vrijdag spelzaal Koloriet

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

C1
A2 en S3

De ballen, sleutels/toegangscodes worden in week 44 geregeld.
Bestuur/TC/JC
SCHOONMAKEN
In de veldcompetitie gaan we met de teams op maandagavond de kleedkamers, toiletten en
garderobe schoonmaken. Graag aanwezig zijn om 18,50 uur.
Als het hele team komt, ben je met een half uurtje klaar!
Maandag 14 oktober
S4
Maandag 21 oktober
S5
Maandag 28 oktober
A1
Coordinator is Maria Philippo, telefoon 06-26116928.
Afmelden en vervanging zoeken doe je bij je aanvoerder/teamleider.
Bestuur
__________________________________________________________________
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WIJZIGING OEFENWEDSTRIJD
De oefenwedstrijd van de F1 van zaterdag 16 november is verplaatst naar zaterdag 9
november. Onderstaand het gewijzigde schema;
Zaterdag 9 november
Kv Tilburg F1 – Movado F1, 09:45 uur
Vr. Schaar E6 - Movado E1, 09:00 uur (Sporthal De Wielewaal)
Zaterdag 16 november
Kv Tilburg D1 - Movado D1, 10:45 uur
Kv Tilburg C1 - Movado C1, 11:45 uur
Kv Tilburg B1 - Movado B1, 13:00 uur
Kv Tilburg A3 - Movado A2, 14:15 uur
Kv Tilburg A2 - Movado A1, 15:30 uur
De jeugdcommissie

Uitslagen en stand Movado G1
Movado G1 - Nikantes G 1
Dijkvogels G3 - Movado G1

1-1
1-1

Beste G spelers
Hierbij een overzicht eerste helft veld, zoals jullie zien ontlopen jullie elkaar maar weinig.
Ik verwacht daarom een spannende zaal competitie hierbij komen wij IJsselvogels niet tegen
die zal in de zaal een poule lager spelen
Stand eerste helft veld
Nikantes G1 6 punten doelsaldo + 6
Movado G1 6 punten doelsaldo + 3
Dijkvogels G3 5 punten doelsaldo + 2
Wion G2
3 punten doelsaldo 0
PKC G1
2 punten doelsaldo - 5
IJsselvogels G1 2 punten doelsaldo - 6
Hans Versprille

KIOS 1 – Movado 1

25-19

Wel met een veel beter gevoel van het veld af dan vorige week, maar helaas ook zonder
punten. Movado 1 toonde zich onder leiding van Raimon vechtlustig, volhardend en zoekend
naar mogelijkheden met een goede teamspirit. KIOS liet als nummer twee van de ranglijst zien
beter te zijn in het afmaken van de kansen en het spelen van een uitgekiend, soms spijkerhard
spel.
Movado slaagde er in Ruinerwold niet in om een aantal inhaalraces door te zetten om zo de
zenuwen van de thuisploeg echt op de proef te stellen. Na een zenuwachtige start werd 5-1
gekeerd naar 8-8, maar sloot de eerste helft bij 14-11. In deel twee kwam de brigade van
Raimon niet dichterbij dan tot drie punten.
Doelpunten: Maikel (6x), Youri (4x), Wesley (2x), Chris (2x), Victor (2x), Arantxa (1x), Esther
(1x) en Reynaldo (1x).
Sandra

Movado E1 - Albatros E8
Zaterdagmorgen 11.00 uur, regenachtig, speelt Movado E1 tegen Albatros E8. Een wedstrijd
die nipt werd verloren bij Albatros en nu bij winst door Movado bestond er nog een kleine kans
op een kampioenschap. De eerste helft werd met een dubbelblanke stand (0 – 0) afgesloten.
De tweede helft kreeg Albatros toch meer grip op de wedstrijd en werd er gescoord. Movado
E1 heeft er alles aan gedaan om toch nog een puntje uit het vuur te slepen, maar eerlijk is
eerlijk, Albatros was toch wel wat beter en wonnen terecht met 0 – 2.
Wat niet betekent dat de speelsters van Movado er niet alles aan hebben gedaan om het
__________________________________________________________________
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seizoen goed af te sluiten. Compliment voor spelers en trainers die er hard voor hebben
gewerkt en voor de supporters zijn jullie de kampioenen.
Jan Wijnveld.
NIEUWE DONATEUR
Mevrouw Janny Hoffmann - Martinetti (moeder van Milco, Erik en Dieter).
NAW gegevens zijn bij de ledenadministratie bekend.
Welkom bij SC Movado!

Bestuur
CURSUS KT2
Binnenkort gaan 10 jeugdtrainers van SC Movado de cursus KT2 (dat is de
basiscursus voor trainers) van het KNKV volgen.
De cursus wordt gehouden bij SC Movado en bestaat uit 4 bijeenkomsten met
tussenpozen van ongeveer 6 weken.
De startdatum en de andere 3 data zijn nog niet bekend, zodra we die doorkrijgen
gaan we aan de slag.
We wensen Ale Bosua, Esmee Lichteveld, Glenn Vink, Nora Eichhorn, Sam Eichhorn,
Reynaldo Geway, Youri Visser, Zachary van Thijs, Nabiel Lagzimi en Joely de Waard
heel veel succes!!!
Bestuur en JC

Club van 50
Het gaat nu echt gebeuren: we gaan de Club van 50 weer nieuwe leven inblazen.
Afgelopen week hebben we de balans even opgemaakt. Er staat nog een mooi bedrag op de
rekening.
In de komende weken gaan we de mensen die in het verleden al hebben bijgedragen aan de
Club van 50 weer benaderen.
Uiteraard proberen we ook “nieuwe” leden te werven.
Dus kijk niet vreemd op als je door ondergetekenden wordt benaderd de komende tijd.
We willen proberen om uiterlijk eind November met de leden van de Club van 50 bij elkaar te
komen om te overleggen waar we het binnengekomen geld aan kunnen gaan uitgeven.
Ideeën zijn uiteraard welkom. Stuur een mail naar f.lichteveld@kpnmail.nl en we zullen de
binnengekomen voorstellen meenemen.
Namens de Club van 50
Fred Lichteveld + Wil de Haas

DARTAVOND 19 OKTOBER
Zaterdag 19 oktober is de achtste DART-avond van SC Movado.
De organisatie is in handen van Dave Beekers, bij hem kun je je opgeven via
mailadres beekers75@live.com. Of bel/sms/app naar 06-42737024.
Deelname kost niets, je hoeft alleen maar gezelligheid mee te brengen.
Deze avond is niet speciaal bedoeld voor de beroepsdarters, ook de mindere goden zien we
graag meedoen.
De kantine is vanaf 19.00 uur open voor deelnemers en publiek.
Groeten van Dave (en Daaf).

__________________________________________________________________
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FIFA20 TOERNOOI 26 OKTOBER
Inmiddels hebben wij 24 aanmeldingen mogen ontvangen. Dank daarvoor! Inschrijvingen zijn
nu gesloten.
Morgen avond gaan we de poule indeling loten in de kantine. Wij spelen in acht poules van
drie. De eerste twee zullen doorgaan naar de knock-outfase.
Iedereen is van harte welkom om te blijven hangen in de kantine de 26ste. De selectie van
Movado zal deze dag de laatste competitie wedstrijd spelen van het veldseizoen.
De spelregels worden spoedig opgehangen in de kantine, deze komen ook op onze Facebook
pagina te staan.

🏆⚽🥇

MOVADO POPQUIZ 2 NOVEMBER
Als vervolg op de pubquiz van vorig jaar organiseren Dave en Ale dit jaar een popquiz. Maak
een team van maximaal 5 mensen en schrijf je in bij Dave of Ale (5 euro per team). De
popquiz begint zaterdag 2 november om 20:00 uur en zal een avondvullend programma zijn.
Neem vooral publiek en supporters mee! Tot dan!
Dave en Ale

MOSSEL/SATÉ AVOND 16 NOVEMBER
Wanneer: 16 november
Waar: kantine
Opgeven via de lijst in de kantine (opgeven kan tot 10 november).
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SINTERKLAAS OP BEZOEK?
Ook dit jaar hebben Ton, Patrick en Thony weer het plan opgevat om als Sinterklaas-en-tweePieten thuisoptredens te verzorgen. De opbrengst van deze actie gaat in zijn geheel naar het
Movado kamp!
Heb je belangstelling om ze bij je thuis te laten komen? Neem dan even contact op met Nicole
Kramers, zij verzorgt de agenda van de heren. Zij is bereikbaar op 0637408061.
Het drietal is beschikbaar op 30 november, 1 december en 5 december.

Movado D1
Afgelopen zaterdag speelde de D1 de laatste wedstrijd van de veldcompetitie.
Mooie gelegenheid om eens een terug te kijken op de afgelopen weken.
Na de zomervakantie zijn we met 2 jongens en 6 meiden aan het seizoen begonnen.
Een seizoen waarin we voor het eerst in 2 vakken zijn gaan spelen, dus best even
wennen.
In de eerste weken hebben we getraind, een oefenwedstrijd en een toernooi gespeeld
en wat een vooruitgang werd er in die eerste weken al geboekt. Echt leuk om te zien.
En dan het echte werk; de competitie. Alle ploegen waren in deze competitie aan
elkaar gewaagd. Met 4 overwinningen en 2 slechts 2 nederlagen eindigde we achter
kampioen Good Luck op een knappe 2e plaats.
Met name de overwinning tegen kampioen Good Luck afgelopen zaterdag was erg
leuk en dik verdiend en dan in de avond nog een heel gezellige playback show waarin
zij ook hun beste beentje hebben voorgezet.
We gaan nu de zaal in. Ook dan zullen we op de dinsdag en vrijdag keihard moeten
blijven trainen om ons nog verder te ontwikkelen. De trainers hebben daar alle
vertrouwen in.
Onze kids mogen trots zijn wat ze tot nu toe al hebben bereikt en jullie trainers zijn
dat ook !
Patricia en Fred

De boom die bruine bladeren kreeg
Er was eens een boom in een bos vol groeiend groen. In de lente was hij heel gelukkig
geweest met zijn nieuwe bladeren en hij deed hard zijn best om ze nog groter en mooier te
laten groeien. Dit was goed gelukt en in de zomer kon de boom hierdoor veel zonnestralen
opvangen. Hij kreeg er energie van en maakte hiermee de heerlijkste vruchten. Tot op een
dag de boom merkte dat zijn bladeren minder groen waren dan de dag er voor. De boom
vroeg zich af hoe dit nu toch kon komen… Op dat moment kwam de herfst om de hoek kijken
en zei: ‘Laten we opnieuw beginnen!’ De boom wilde dat wel want hij had liever groene dan
bruine bladeren. Er begon een windvlaag langs de boom te waaien. De boom vond dit maar
koud en rilde er van!… zomaar lieten de takken van de boom een paar bladeren los en deze
vielen op de grond. ‘Net goed!’ zei de boom. ‘Die zijn toch niet groen meer.’
Een aantal kinderen zagen dit ook en raapten de bladeren op. Ze gingen tegen de boom aan
zitten en maakten mooie nieuwe dingen van de bladeren, zoals kettingen en oorbellen. De
boom keek naar de kinderen die tegen hem aan zaten en dacht: ‘Die bruine bladeren zijn zo
slecht nog niet!’, ‘Was het maar weer lente dan kon ik weer nieuwe bladeren maken en in de
herfst kunnen de kinderen er dan weer mee spelen’, ‘Ik zal volgend jaar weer hard mijn best
doen om veel bladeren te maken!’
Een paar weken later waren zijn voeten warm bedekt met bladeren. Zijn armen zwaaiden naar
het verre winterzonnetje dat op hem scheen. Plots vielen de eerste sneeuwvlokjes neer op
de boom. De boom liet zich bedekken met de sneeuwvacht die van boven kwam en droomde
over nieuwe bladeren in allerlei kleuren en formaten.
Jan Wijnveld
__________________________________________________________________
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Playbackshow 2019
Afgelopen zaterdag was er weer onze jaarlijkse playbackshow.
In totaal waren er 27 acts die zich de afgelopen weken in het zweet hebben gewerkt
om deze avond tot een succes te maken. En ik kan je zeggen dat is gelukt. Wat een
geweldige avond was het weer.
Alle leeftijden kwamen er voorbij. Onze smurfen die altijd van de partij zijn. En een
Pensionaris stond op het podium en die gaf me toch een show weg, fantastisch. De
jury bestaande uit voorzitster Angelique Hoffmann, Marsja Bussing en Patrick Eichoorn
heeft het dan ook heel moeilijk gehad.
Het maken van de juiste beslissing was dan ook erg lastig. Het niveau was superhoog.
Uiteraard zijn uiteindelijk de 3 bekers bij de jeugd en de 3 bekers bij de senioren
uitgereikt.
Kabouter Veerle heeft een aanmoedigingsprijs gekregen die zien we volgend jaar
zeker terug.
Bij de jeugd.....
3de prijs The Voice kids
2de prijs Sesamstraat
1ste prijs De kleine Zeemeermin
Bij de volwassenen
3de prijs K3 de Musical
2de prijs Tino Martin en Davina
1ste prijs Pitch Perfect
Wij hebben erg genoten en vonden het een top avond, we hopen jullie volgend jaar
terug te zien op ons mooie podium.
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GRIEKENLAND
Onze A1-speelster Emmanuela Giallouris is gekozen voor het
nationale team van Griekenland!
Dit team speelt in de eerste week van november een toernooi met
zeven andere landen in Oekraine. De winnaar van dit toernooi
plaatst zich voor de EK in januari 2020.
Haar vader George (wie kent hem niet?) wil door middel van het
verkopen van traditionele Griekse hapjes in onze kantine proberen
dit nationale team te sponsoren.
Volgende week zaterdag 26 oktober in de kantine van SC
Movado kun je Griekse hapjes kopen (ze zijn erg lekker!).
Natuurlijk heeft het bestuur van SC Movado toestemming gegeven
voor deze actie.
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Agenda 2019
Okt

Za

19

20:00u

Dartavond

Ma

21

19:30u

Vergadering OC

Di

22

10:00-16:00u

RTC-toernooi U19/17 Oranje Wit-hal

Wo

23

10:00-16:00u

RTC-toernooi U15/13 Deetoshal (met onze Tim Hoffmann)

26

20:00u

Za

Nov

Dec

FIFA spelavond

19/27

Herfstvakantie midden

Za/Zo

26/27

Einde 1e helft veldcompetitie

Wo

30

13:00-17:00u

Wo

30

20:00u

Za

02

Za

02

9:00u

Schoolkorfbal groep 3+4 (zaal) bij DeetosSnel
Jaarvergadering
Popquiz
Klusochtend

Ma

04

19:30u

Vergadering Kampcommissie

Wo

06

19:45u

Vergadering Bestuur

Wo

13

19:30U

Vergadering Jeugdcommissie

Za

16

Zaal oefenwedstrijden bij KV Tilburg voor jeugdteams

Za

16

Mossel-/saté Avond

Za/Zo

23/24

Start zaalcompetitie

Wo

27

Za

21

Za

28

Dec/Jan

Sinterklaasfeest
21:00u

Kerstfeest
Kinderkerstfeest

21/5

Kerstvakantie

Agenda 2020
Mrt

Apr

Za

21

Bridge drive

Za/Zo

28/29

Einde zaalcompetitie

Za/Zo

18/19

Start 2e helft veldcompetitie

April/Mei

25/3

Meivakantie (1e optie voor de scholen)

Mei

2/10

Meivakantie (2e optie voor de scholen)

Wo

13

13:00-17:00u

Schoolkorfbal voorronden bij alle clubs

Wo

27

13:00-17:00u

Schoolkorfbal finales bij SC Movado

Za/Zo

13/14

Einde veldcompetitie

Juli/Aug

18/30

Zomervakantie

Okt

17/25

Herfstvakantie

Dec/Jan

19/3

Kerstvakantie

Jun

Website

MeMovado’s
Mnd

Dag

Dagnr

Nr

Medewerkers

Opmerking

Beheerder

Okt

Ma

14

09

Piet, Riet, Jeanne

n.v.t.

Ale

Ma

21

10

Peter, Elleke, Wil

n.v.t.

Arantxa

Ma

28

11

Sandra, Anneke, Riet

n.v.t.

Erika

Ma

04

12

Daniëlle, Jeanne, Elleke

n.v.t.

Ale

Nov

Verjaardagen
Mnd

Dag

Dagnr

Jarige

Mnd

Okt

Do
Za
Za

Dag

Dagnr Jarige

17

Nick de Bruin

Okt

Zo

20

Andrea Kock – in ‘t Veld

19

Robin Bos

Ma

21

Rosa Fortino

10

Monique Geldrop

Ma

21

Kees Leeuwestein
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AUTORIJSCHOOL TERBORG
Speciale aanbieding voor MOVADO leden
Eerste 5 lessen voor € 150,-Bel 06-20160611 voor een afspraak.
De eerste rijles is gratis.

ELSCO
DRANKENHANDEL
www.elsco.nl
info@elsco.nl

Totaalleverancier
voor de horeca
Molenvliet 11
3335 LH Zwijndrecht

Tel. 078 – 6100195
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