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Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of 
opmerkingen? Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.  
 
 

Prettige feestdagen en een gezond en sportief 2011! 
 
Het kalender- en verenigingsjaar 2010 zit er bijna op. Komende week verschijnt nog het 
laatste nummer van ons clubblad De Aftrap en op www.covsgroningen.nl zal ook komende 
week nieuws en een actuele spelregelvraag te vinden zijn, maar verder is het even rustig. 
 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wenst al haar leden, donateurs en 
relaties prettige feestdagen en alvast een gezond en sportief 2011! 
 

Kom ook naar de nieuwjaarsinstuif op zondag 2 januari   
 
Wil je 2011 goed beginnen? Kom dan op zondag 2 januari aanstaande van 15.30 – 17.30 
uur naar onze informele nieuwjaarsinstuif in het tijdelijke clubhuis van GRC Groningen, op 
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ideale gelegenheid om elkaar het beste voor 
2011 te wensen, vooruit te kijken naar alles wat komen gaat et cetera. Voor de liefhebbers 
serveren we een kopje echte Hollandse snert. En voorzitter Robert van Dorst zal zijn 
traditionele nieuwjaarsspeech uitspreken. Mogelijk kunnen we bovendien al een kijkje nemen 
in de nieuwbouw van het clubhuis. De instuif is voor het hele gezin, dus graag tot 2 januari! 
 

Wat moeten we doen in 2011? Laat het ons via www.covsgroningen.nl weten…  
 
Wat moet de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken in 2011 als eerste 
realiseren? We bieden nu iedereen de mogelijkheid ons dat te laten weten via onze website. 
Je kunt je stem achterlaten bij de stelling van de maand, rechtsonder op de homepage. 
Bovendien kun je een reactie achterlaten bij het nieuwsbericht midden op de homepage. We 
zijn benieuwd… 

 
Nieuwe vragen Johan Roeders spelregelkampioenschap nu online 
 
Speciaal voor de feestdagen heeft Klaas Smith een dubbele ronde spelregelvragen in de 
strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap gemaakt. Die vragen van ronde 4 en 5 
staan niet alleen in De Aftrap nummer 6 (komende week in je brievenbus), maar staan vanaf 
vandaag ook online op www.covsgroningen.nl! Deelname is ook voor niet-leden mogelijk, 
dus breng deze vragen en daarmee onze website ook eens onder de aandacht van familie, 
vrienden en collega’s….. 
 

Prettige feestdagen en graag tot zondag 2 januari van 15.30 – 17.30 
uur (GRC-clubhuis) bij de nieuwjaarsinstuif van onze vereniging! 


