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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.  

 
 
 

Diner trainingsgroep 24 mei in ’t Zwarte Schaap: graag 19.00 uur aanwezig 
De trainingsgroep sluit morgenavond donderdag 24 mei het seizoen informeel af in eetcafé ’t 
Zwarte Schaap aan het Schuitendiep in Groningen. Een grote groep gaat ongetwijfeld 
genieten van een prima diner. Degenen die zich hebben opgegeven worden verzocht om 
19.00 uur aanwezig te zijn. Eet smakelijk alvast! 
 

Laatste training 2011-2012 op 31 mei met afscheid Johan Suurd  
Dit seizoen kan er nog tweemaal worden getraind en wel op dinsdag 29 en donderdag 31 
mei. Na de laatste training op 31 mei wordt informeel afscheid genomen van trainer Johan 
Suurd. Johan zal verhuizen naar het zuiden van het land. Ook als je niet (meer) meetraint 
ben je uiteraard van harte welkom het glas op Johan te komen heffen.  

 
Vanaf 5 juli elke donderdag zomertraining 
Na een korte stop kan er in de maanden juli en augustus gewoon worden doorgetraind! 
Gedurende deze twee zomermaanden wordt er elke donderdag van 19.45 – 20.45 uur 
getraind op het kunstgras van Corpus den Hoorn. Komt allen en check voor nadere info ook  
www.covsgroningen.nl. Vanaf september hervatten we ook de trainingen op dinsdag. 

 
Trainersstaf 2012-2013 rond: Bert Kamstra en Henk Steenhuis nieuwe trainers   
Het schijnt dat ‘onze’ FC Groningen vanmiddag de nieuwe trainer officieel presenteert, wij 
doen dat nu al! Door het vertrek van Johan was er een vacature. Die wordt ingevuld door 
twee ervaren mannen met scheidsrechtersachtergrond, te weten Bert Kamstra en Henk 
Steenhuis. Samen met Roel Bellinga en stand-in Cindy Suurd vormen zij komend seizoen 
onze technische staf. Bert en Henk, welkom als trainer en veel succes komend seizoen. 
 
Marc van der Haak vult vacature bestuur in 
Het bestuur is er in geslaagd een kandidaat te vinden om de vacature in te vullen, die was 
ontstaan na het aftreden van Alfons de Graaf op de jaarvergadering in maart 2012. Marc van 
der haak zal vanaf heden als aspirant-bestuurslid volwaardig meedraaien. De formele 
benoeming zal dan in maart 2013 moeten plaatsvinden. Marc, van harte welkom! 

 
Maak EK extra spannend en doe mee met de EK-poule  
Wil je het EK extra spannend maken? Je voetbalkennis testen? Kans maken op een leuk 
extraatje? En de vereniging steunen? Doe dan mee aan onze EK-poule! Bij deze nieuwsbrief 
ontvang je ook nogmaals het deelnameformulier. Vul alles in en stuur het formulier op. Per 
mail mag ook: covsgroningen@gmail.com. Je kunt het formulier ook vinden op 
www.covsgroningen.nl. Nodig ook anderen uit ook deel te nemen. Veel EK-plezier! 
 
Mee naar Ameland in januari 2013? Je kunt nog steeds gaan sparen! 
Het veertiende technische weekeinde op Ameland was in januari een groot succes. Wil je in 
januari 2013 er zelf ook (weer) bij zijn? Dan kun je nu al, geheel vrijblijvend, sparen voor het 
inschrijfgeld. Je kunt instappen op elk gewenst moment en als je eind 2012 toch besluit niet 
mee te gaan, krijg je het gespaarde geld gewoon terug. Wil je sparen en straks mee naar 
Ameland? Kijk op www.covsgroningen.nl voor de voorwaarden en een spaarformulier. 
 



KNVB-onderscheiding Albert Oost 
Ons lid Albert Oost is gisteren onderscheiden met de gouden speld van verdienste van de 
KNVB. Albert is al jarenlang actief als coach en begeleider van (assistent-) scheidsrechters. 
Afgelopen zaterdag nam hij na jarenlange trouwe dienst afscheid als actief assistent-
scheidsrechter. Hij deed dat met de noordelijke bekerfinale Genemuiden – Staphorst. Op 
www.covsgroningen.nl is een mogelijkheid Albert te feliciteren. Albert, van harte! 
 

Tot slot: dank! 
Tot slot wil ik (Marcel Bellinga) deze nieuwsbrief gebruiken voor een persoonlijke noot. 
Afgelopen zaterdag mocht ik met de noordelijke bekerfinale Genemuiden – Staphorst 
afscheid nemen als actief scheidsrechter. Nog een paar ‘feestwedstrijden’ en dan is het echt 
gebeurd. Ik heb veel reacties gekregen en bij de finale waren ook diverse leden aanwezig. 
Dat vond ik echt super! Bedankt daarvoor! En wees gerust (of bevreesd): mijn taken voor 
onze vereniging zal ik gewoon blijven doen… 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe 
op facebook en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


