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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.  

 
 

Vanavond 5 februari eerste editie pubquiz: komt allen!  
Vanavond, donderdag 5 februari, wordt van 21.45 – 22.15 uur de eerste pubquiz gehouden. 
Kom dus allemaal naar het GRC-clubhuis. Tijdens de pubquiz wordt je algemene kennis en 
sportkennis getest met leuke vragen. De vragen worden op groot beeld getoond en 
antwoorden kan via je eigen smartphone. Kijk hier voor meer info: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=7703  
 

Training kan gewoon doorgaan  
Ondanks de sneeuwval afgelopen nacht kan er vanavond 5 februari gewoon worden 
getraind. De training is zoals gebruikelijk van 20.00 – 21.15 uur op sportpark Corpus den 
Hoorn.  
 

Trainingen tot en met maand mei, 21 mei afscheid Roel Bellinga 
De trainingen gaan tot en met eind mei door en zijn elke dinsdag en donderdag, beide 
avonden van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in 
Groningen. 
 
Op 21 mei is de laatste training. Na afloop wordt dan eveneens afscheid genomen van Roel 
Bellinga, die na zo’n 17 jaar trouwe en enthousiaste inzet stopt als trainer. Donderdag 28 mei 
gaat de trainingsgroep het seizoen zoals gebruikelijk met een etentje afsluiten.  
 

Scheidsrechters te gast bij FC Groningen: wil je ook mee?   
FC Groningen en Essent organiseren tweemaal per jaar een vrijwilligersactie voor de clubs 
die zijn aangesloten bij het amateurconvenant. Wij zijn daar ook bij aangesloten. Bij die actie 
mogen alle clubs twee vrijwilligers aandragen, die dan door de FC worden uitgenodigd en in 
het zonnetje worden gezet. De eerstvolgende vrijwilligersactie wordt op 1 maart rond de 
wedstrijd tegen ADO Den Haag gehouden en dan staat de scheidsrechter centraal. Daarom 
mogen wij niet twee, maar zelfs maximaal 25 scheidsrechters/leden de kans geven die 
wedstrijd als gast van de FC te bezoeken. 
 
Wil jij van deze actie gebruik maken, mail dan jouw naam en mailadres voor 2 februari naar 
covsgroningen@gmail.com. Je komt in aanmerking voor 1 kaart en gaat dus met andere 
leden heen. Je komt alleen in aanmerking als je nog actief scheidsrechter bent. 
Belangstellenden/aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  
 

Johan Roeders spelregelkampioenschap: maak ronde 3 en 4 en 5  
Je kunt nog steeds de antwoorden van ronde 3, 4 en 5 in de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2014-2015 inzenden. Begin maart volgt de beslissende zesde 
ronde. Ga nu naar de site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7730  
 

Windjack voor slechts 5 euro   
In deze qua weer onstuimige periode hebben we een speciale aanbieding! Voor slechts vijf 
euro kun je een wind- en regenjack van de vereniging (zwart, met logo) bestellen. Exclusief 
eventuele verzendkosten. Interesse? Ga dan voor het volledige overzicht van de 
beschikbare clubartikelen én het online bestelformulier naar onze site: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=7866  
 



Elke seconde telt!  
De jaarlijkse reanimatietraining wordt op 2 maart gehouden. Het is een prima manier om 
ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een levensbedreigende situatie. Dus doe 
mee en weet hoe je levens kunt redden! Deelnemers kunnen een praktijkgerichte training 
van docent Wim Grimberg verwachten. Bij succesvolle afronding ontvangen alle deelnemers 
na afloop het officiële NHS-reanimatie-certificaat. 
 
De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 uur. Deelname kost 15 
euro en staat open voor leden, donateurs en relaties van de Scheidsrechtersvereniging en 
hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of collega’s die mee willen doen? Nodig ze 
uit en schrijf ze in.  
 
Wil je meedoen? Stuur dan voor 20 februari 2015 een mail naar covsgroningen@gmail.com. 
Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. Kijk voor informatie op onze site: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=7713  
 

Project videofeedback gaat van start   
Er is lang over gesproken en het plan is goed uitgedacht. Tijd om in 2015 daadwerkelijk van 
start te gaan met ons videoproject. Het is de bedoeling eens in de zoveel tijd een 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd met een camera te volgen, en aan de hand van de 
beelden de wedstrijd samen te bespreken. Op deze manier willen we de scheidsrechter 
coachen en zich verder laten ontwikkelen. Scheidsrechters die interesse hebben kunnen zich 
aanmelden bij Marc van der Haak via covsgroningen@gmail.com. Kijk nu op de site voor 
meer info: http://www.covsgroningen.nl/?p=7860.  
  

Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal   
De commissie schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters die het leuk vinden in 
maart/april één of meerdere woensdagen de wedstrijden van de voetballende schooljeugd uit 
Groningen te leiden! Het schoolvoetbal is een traditie die al jaren bestaat. De wedstrijden 
worden zowel op groot veld (11 tegen 11) als op halve (7 – 7) en kwartvelden (5 – 5) 
gespeeld. Het toernooi wordt gespeeld op de velden van vv. Helpman, op de Esserberg in 
Haren/Groningen dus. Speeldata zijn 25 maart, 1, 8 en 15 april. Op alle dagen wordt er rond 
10.30 uur afgetrapt en zijn de laatste wedstrijden rond 15.00 uur afgelopen. Op de laatste 
dag wordt er om 11.30 begonnen en is de laatste wedstrijd om 17.00 uur. 
 
Heb je zin om op één of meer van bovengenoemde dagen te fluiten? Neem dan even 
contact op met John ten Cate van de commissie schoolvoetbal via telefoonnummer (06) 11 
18 03 15. Per mail kan ook: johntencate@kpnmail.nl. De vergoeding is veertig euro. 
Bovendien wordt er op de derde dag direct na de laatste wedstrijden een buffet geserveerd. 
 

Komende maandag 9 februari weer seniorensoos   
De seniorensoos komt maandag 9 februari  weer samen. Onze ‘seniorleden’ en oud-leden 
komen zoals gebruikelijk van 14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis in Groningen.  
Ken je nog oud-leden die wellicht willen aansluiten bij de seniorensoos? Vertel hun over het 
initiatief en nodig ze uit. Meer weten? Mail dan naar covsgroningen@gmail.com. 
 

Jaarvergadering op 23 maart, stukken binnenkort online   
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 maart. Binnenkort 
worden de agenda, het algemeen jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering op 
www.covsgroningen.nl geplaatst. De stukken publiceren we ook in De Aftrap, welke begin 
maart zal verschijnen. Noteer alvast de datum! 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


