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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.  

 

Trainingen op dinsdag en donderdag in nieuwe seizoen naar 19.45 uur 
De trainingen worden in het nieuwe seizoen op donderdag 11 augustus hervat. Vanaf 
september kan er ook weer op de dinsdagavond worden getraind. In tegenstelling tot 
eerdere berichten verschuift de begintijd van de trainingen wel. Op zowel dinsdag als 
donderdag trainen we van 19.45 – 20.45 uur. Een kwartiertje later dus. Op beide avonden 
trainen we op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen.  
 

Tot 11 augustus elke donderdag zomertrainingen 
De trainingen op het veld liggen dan wel stil, er kan deze zomer wel worden doorgetraind! De 
zogenoemde zomertrainingen staan elke donderdag van 19.30 – 20.30 uur onder leiding van 
Cindy Suurd. Er wordt in de omgeving van het sportpark getraind, op verharde ondergrond 
(dus let op schoeisel). Kleden en douchen kan in de gebruikelijke kleedkamers op sportpark 
Corpus den Hoorn. De zomertrainingen gaan door tot en met donderdag 4 augustus.   
 

Stelling van de maand: een scheidsrechter hoort in het zwart!  
Op www.covsgroningen.nl staat sinds gisteren een nieuwe stelling. We willen graag weten 
wat jouw mening is. Hoort een scheidsrechter in het zwart te fluiten? Of kies je juist voor een 
andere kleur en zo ja welke? Laat het weten en stem! 
 

Promotie voor 25 leden  
Maar liefst 25 leden en één donateur (Carim Mesbah) zijn de afgelopen periode 
gepromoveerd. Siemen Mulder maakt de stap naar de landelijke lijst en mag daardoor, in 
navolging van Marcel Bellinga en Roelof Luinge, komend seizoen topklasse fluiten. Jeroen 
Vredevoogd is gepromoveerd naar groep 1 (hoofdklasse en 1e klasse). Frans Ozinga en 
Richard Meints zijn komend seizoen als assistent-scheidsrechter op het hoogste 
amateurniveau actief en zijn bovendien op het talententraject betaald voetbal geplaatst. 
 
Naast bovengenoemde personen zijn ook de volgende leden gepromoveerd: Jack 
Hindriksen, Sam Dröge, Henk Mulder, Bert Volders, Christian Mulder, Simon Jager, Rutger 
Werkhoven, Jurjen Kaper, Robert de Wit, Arjan Alkema, Luuk van Dijk, Theo Beijert, Luuk 
Korhorn, Marije Deuring, Zjelko Djukic, Daniël Maree, Wouter Horst, Martin Rozema, Wouter 
Vosmeer, Martin Magermans en Paul Lips. Daarnaast is Jantinus Meints, die afscheid heeft 
genomen als assistent-scheidsrechter betaald voetbal, opnieuw begonnen als 
scheidsrechter. Hij is ingedeeld in groep 3. Dame en heren: van harte gefeliciteerd! 
 

BBQ op 26 augustus als opening nieuwe seizoen 
Dit jaar geen seizoensafsluiting, maar een smakelijke en gezellige opening van het nieuwe 
seizoen op vrijdag 26 augustus vanaf 18.00 uur in paviljoen Sassenhein in Haren. Op deze 
prachtige locatie kunnen we genieten van een uitgebreide BBQ! Alle leden zijn met partner & 
kinderen van harte uitgenodigd! We vragen een zeer bescheiden eigen bijdrage van tien 
euro per persoon. Opgeven kan via covsgroningen@gmail.com.     
 

Prettige vakantie!  
Deze nieuwsbrief verschijnt op het moment dat veel mensen vlak voor hun vakantie staan. 
Voor zover van toepassing, wensen we je een ontspannen en prettige vakantie. Via 
www.covsgroningen.nl kun je op de hoogte blijven van het laatste verenigingsnieuws. En 
voor de luie vakantiedagen zorgen we dat binnenkort nog ons cluborgaan De Aftrap in de 
brievenbus valt… Graag tot 11 augustus (1e training) en 26 augustus (verenigings-BBQ)! 


