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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.  

 
 

Grote clubavond 21 november, 20.00 uur (GRC): teamontwikkelaar Rene Felen 
(FC Groningen)   over mentale voorbereiding scheidsrechters  KOMT ALLEN 
De grote clubavond komende maandag 21 november staat in het teken van de mentale 
voorbereiding van een scheidsrechter. Spreker is teamontwikkelaar Rene Felen, onder 
andere actief voor FC Groningen en verbonden aan TripleWinSport. Hij zal tijdens de 
clubavond thema’s behandelen als ‘wanneer ben ik op mijn best?’, ‘jezelf veilig voelen’ en 
‘energie winnen of verliezen’. Rene zal hierbij de interactie met de zaal zoeken.  
 
De clubavond wordt van 20.00 – 22.00 uur gehouden in het GRC-clubhuis, sportpark Corpus 
den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de clubavond zullen ook 
alle clubartikelen in de stand verkrijgbaar zijn. Graag tot maandag! 

 
Schrijf je nu in voor het technisch weekeinde Ameland 2012 
Het veertiende technische weekeinde op Ameland komt steeds dichterbij. Van 13 – 15 
januari 2012 verblijven enkele tientallen leden en donateurs op waddeneiland Ameland voor 
een intensieve, gezellige en leerzame driedaagse. Het programma omvat onder andere 
diverse trainingen, spelregels, communicatie, mentale weerbaarheid en een sportkwis. 
Daarnaast is er de nodige vrije tijd. Hotel Ameland staat garant voor een professionele, 
comfortabele en sfeervolle omgeving, prima maaltijden en een gezellige bar… Enkele 
tientallen leden hebben zich inmiddels ingeschreven. Wil je ook mee? Ga dan nu naar 
www.covsgroningen.nl voor meer informatie en een online aanmeldingsformulier. 

 
Wie wordt de nieuwe Johan Roeders spelregelkampioen van de vereniging?  
De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012 van onze vereniging is 
deze week losgebarsten. Klaas Smith zal weer zes vragenrondes van vijf vragen verzorgen. 
Tijdens de jaarvergadering in maart 2012 maken we de winnaar bekend. Voor leden en niet-
leden worden twee afzonderlijke klassementen bijgehouden. Wie worden de opvolgers van 
Bert Volders en Bayram Cakir? 
 
De vragen van ronde 1 en 2 staan in De Aftrap (afgelopen week verschenen) en kun je ook 
vinden (en online maken) op www.covsgroningen.nl. Succes! 
 

Warm de winter door met de verenigingsjas? 21 NOVEMBER SPECIALE PRIJS 
Tijdens de clubavond op 21 november en via www.covsgroningen.nl kun je nog steeds de 
stijlvolle, warme en waterdichte winterjas van onze vereniging aanschaffen. De zwarte jas 
met witte elementen is van het merk Jako. De jas is voorzien van ons verenigingslogo en van 
enkele bescheiden sponsoruitingen. De jas kost slechts € 30,-. Tijdens de clubavond op 21 
november is de jas eenmalig voor de speciale prijs van slechts € 25,- verkrijgbaar! 
 
Uiteraard zijn ook alle andere clubartikelen deze avond verkrijgbaar, zoals de stropdas, 
poloshirt, sweater, paraplu, Fox 40 fluitjes, wedstrijd-notitiekaartjes et cetera… 
 

Stelling van de maand: wat is het toppunt van onsportief gedrag? 
Op  www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder de nieuwe stelling vinden. Ditmaal willen we 
weten waarmee een voetbalvereniging zich het meest onsportief toont. Is dat door harde 
overtredingen van spelers? Of is het erger als de ontvangst van tegenstander en arbitrage 
slecht is? Wangedrag van publiek het toonbeeld van onsportief gedrag? Die ene oneerlijke 



assistent-scheidsrechter? Of erger je je het meest aan het gedrag van coaches en leiders? 
Kortom, wat is het meest onsportief? Stem nu! 
 
De vorige stelling ging over de nieuwe maatwerkbijeenkomsten van de KNVB. Precies 50% 
was enthousiast. 27% noemde het leerzaam en nuttig, terwijl nog eens 23% stelde het een 
verbetering te vinden ten opzichte van de oude test en toets. Slechts 12% verlangt naar die 
oude opzet (shuttlerun en spelregeltoets), terwijl 21% zegt ‘het wel op het veld te laten zien’. 
Conclusie is dat de nieuwe opzet een verbetering is, maar wellicht nog wat bijgeschaafd 
moet worden. 
 

Sluit 2011 in stijl af en kom naar de jaarafsluiting 
Op zaterdag 17 december vanaf 19.00 uur sluiten we het verenigings- en kalenderjaar 2011 
op informele en stijlvolle wijze af. We serveren een warm en koud buffet, er kan gekaart, 
gesjoeld en gedart worden en er is uiteraard tijd voor een drankje aan de bar. Jij komt toch 
ook? We vragen een eigen bijdrage van slechts vijf euro per persoon. Partners en kinderen 
zijn ook van harte welkom. Wil je erbij zijn 17 december? Laat dat dan weten via 
covsgroningen@gmail.com.    

 
Nieuwe agenda voor 2012? Noteer onze activiteiten… 
Heb je al een nieuwe agenda voor 2012? Noteer dan alvast al onze verenigingsactiviteiten, 
zoals de nieuwjaarsinstuif op 7 januari, de reanimatietraining op 6 februari en de 
jaarvergadering op 5 maart. Bovendien organiseren op maandag 2 april een bijzondere 
clubavond met als sprekers scheidsrechter Bas Nijhuis en assistent-scheidsrechter Coen 
Droste. Kijk voor meer informatie ook op www.covsgroningen.nl.  
 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe 
op facebook en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


