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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.  
 
7 mei laatste pubquiz, wie wint het algemeen klassement? 
Donderdag 7 mei wordt na afloop van de training, van 21.45 – 22.15 uur, de vierde en laatste 
pubquiz van dit seizoen gehouden. Iedereen mag meedoen! Wie wint de dagprijs en wie 
gaan er met de eindoverwinning vandoor? http://www.covsgroningen.nl/?p=8134  
 
Nog vijf trainingen in seizoen 2014-2015 
Hoewel er de hele maand mei nog getraind kan worden, betekent dat concreet dat er dit 
seizoen nog maar vijf trainingen zijn. Om te beginnen vanavond 30 april om 20.00 uur. Op 
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 14 mei (Hemelvaart) wordt er vanzelfsprekend 
niet getraind. Op 21 mei is de laatste training. De week erna laten we de dinsdagtraining 
vervallen en wordt op donderdag 28 mei het seizoen met een etentje afgesloten. Er kan dus 
nog WEL getraind worden op 30 april, 7 mei, 12 mei, 19 mei en 21 mei. 
 
In juni wordt er niet getraind. Vanaf begin juli starten de zomertrainingen. In principe kan er 
elke donderdag in juli en augustus op het veld worden getraind, nadere info daarover volgt 
nog. Vanaf september gaan we dan ook op dinsdag weer los. 
 
Ter hoogte van het clubhuis van Groen Geel wordt momenteel een wandel- en fietsbrug over 
de wielerbaan gebouwd. Deze is medio mei klaar. Tot die tijd is extra voorzichtigheid bij het 
oversteken van de wielerbaan gevraagd. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers daar op! 
 
Roel Bellinga neemt 21 mei afscheid als trainer  
Donderdag 21 mei wordt er na de training op informele en gezellige wijze afscheid genomen 
van Roel Bellinga als trainer van onze groep. Hij heft dan ruim 16 jaar als trainer vol inzet, 
enthousiasme en deskundigheid gefungeerd. Kom je ook om het glas op hem te heffen? 
http://www.covsgroningen.nl/?p=8146  
 
Koninklijke onderscheidingen voor Roel en Bert 
De lintjesregen is dit jaar niet aan onze vereniging voorbij gegaan. Op 24 april werden onze 
trainers Bert Kamstra en Roel Bellinga benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een 
zeer terechte waardering voor deze vrijwilligers. Bert en Roel, nogmaals van harte 
gefeliciteerd! Ook COVS-bestuurder Jan Kemkers werd Koninklijk onderscheiden en 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jan, van harte! 
http://www.covsgroningen.nl/?p=8123   
 
Ga je 28 mei mee naar Cantina Mexicana? 
De trainingsgroep sluit het seizoen ook dit jaar smakelijk af. Op 28 mei wordt er niet meer 
getraind, maar gaat de groep naar Mexicaans restaurant Cantina Mexicana aan de Vismarkt 
in Groningen? Wil je ook mee, laat het even weten! http://www.covsgroningen.nl/?p=8149  
 
Project videofeedback trekt aandacht  
Ons in maart van start gegane project videofeedback heeft de nodige aandacht gekregen. 
Onder andere de regionale media en het digitale blad De Scheidsrechter publiceerden 
erover. De eerste ervaringen zijn zeer positief en worden gebruikt om het project verder uit te 
bouwen komend seizoen. Interesse? Laat het ons weten! 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  
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