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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.  

 

Dinsdag 29 maart geen training  
De training van dinsdag 29 maart aanstaande komt te vervallen. Dit in verband met de 
bekerwedstrijd Gronitas – HZVV, welke op het ‘trainingsveld’ wordt gespeeld. Donderdag 31 
maart kan er uiteraard wel gewoon worden getraind. De eerstvolgende dinsdagtraining is op 
5 april aanstaande. 
 

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goede scheidsrechter? 
Over welke kwaliteiten moet een goede scheidsrechter beschikken? Is dat een goede 
conditie en voldoende spelregelkennis? Gaat het om communicatieve vaardigheden? Of 
draait het allemaal om persoonlijkheid? Je kunt je stem laten horen via de stelling van de 
maand op de homepage van www.covsgroningen.nl. We zijn benieuwd! 
 
Op de site staat bovendien de nieuwe spelregelvraag van de week, doe er je voordeel mee.  
 

Eerste bijeenkomsten ‘seniorensoos’ succesvol, volgende bijeenkomst 2 april 
De ‘seniorensoos’ heeft een vliegende start gemaakt. De eerste twee bijeenkomsten trokken 
zo’n twintig belangstellenden (per bijeenkomst). De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor 
de wat oudere leden, oud-leden en senior-donateurs. Er is afgesproken dat er maandelijks 
een informele bijeenkomst wordt georganiseerd en wel op de 1e maandag van elke maand, 
van 14.00 – 16.00 uur. In principe is het GRC-clubhuis plaats van handeling. De volgende 
bijeenkomst is op maandag 4 april. Was je nog niet eerder van de partij, maar wil je de 
volgende keer wel aanwezig zijn? Je bent van harte welkom! Laat het weten via 
covsgroningen@gmail.com.   
 

Michel Winter niet verder in betaalde voetbal 
Afgelopen week maakte de KNVB bekend welke scheidsrechters en assistenten er binnen 
het betaalde voetbal promoveren. Helaas kreeg onze eigen Michel Winter te horen dat zijn 
avontuur er na negen jaar op zit. Verder kreeg Kristian Bakkelo het bericht dat hij niet 
promoveert vanuit de masterclass, waarmee zijn kans op een loopbaan als scheidsrechter 
betaald voetbal verkeken is. Michel en Kristian, jullie kunnen met trots terugkijken op 
hetgeen jullie hebben bereikt. Hopelijk gaan jullie niet verloren voor de voetbalarbitrage, op 
welke wijze dan ook. Kop d’r veur! Op www.covsgroningen.nl berichten we over het lot van 
alle onze jongens in het betaalde voetbal.  
 

Jaarvergadering ‘regen van speldjes’ 
De jaarvergadering op 7 maart jongstleden verliep zeer voorspoedig. Tijdens de vergadering 
kreeg Henk Krans twee onderscheidingen uitgereikt. Hij werd niet alleen gehuldigd vanwege 
zijn veertig jarig COVS-lidmaatschap, maar kreeg ook de gouden speld van verdienste van 
de KNVB. De gouden KNVB-scheidsrechtersspeld was er voor Jan Swart en Marcel 
Bellinga, terwijl Bert Volders de Johan Roeders spelregelbokaal won. COVS-spelden waren 
er verder voor Harm Frikken en Simon Buurlage (40 jaar lid) en Bettus van der Horn, Drewes 
Koezema en Bert Kamstra (25 jaar lid). Op www.covsgroningen.nl kun je een verslag van de 
vergadering, een overzicht van de belangrijkste besluiten, de volledige speech van de 
voorzitter en de belangrijkste beleidsvoornemens teruglezen. Ook staat er een fotoverslag. 
 


