Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 2, nummer 14 (11 juni 2010)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Promotie voor ruim twintig leden
De KNVB heeft de promoties bekend gemaakt. Helaas is een enkeling gedegradeerd op
basis van te weinig duels. Kop d’r veur! Ruim twintig leden zagen een goed seizoen beloond
met promotie naar (of plaatsing in) een hogere groep. De gepromoveerde leden zijn:
Naar de landelijke lijst zaterdag (topklasse) :
Naar groep 1 zaterdag
:
Naar groep 1 zondag
:
Naar groep 2 zaterdag
:
Naar groep 3 zaterdag

:

Naar groep 4 zondag
Naar groep 5 zondag
Naar groep 22 zaterdag
Naar groep 24 zaterdag

:
`:
:
:

Marcel Bellinga
Peter Hut
Bob Kempinga
Jeroen Vredevoogd, Douwe Hooijenga,
Mart Dijkstra en Evert IJspeert
Roelf Doornbos, Rutger Werkhoven, Bert
Volders, Ate Jongeling, Gert-Jan Lania en
Luuk Korhorn
Marja Wardenier en Christian Mulder
Gerrit Meijer en Jurjen Kaper
Sam Dröge en Robert de Wit
Rick Cadogan en Paul Lips

Daarnaast zijn onze donateurs Niels Zeeman en Sjoukje de Jong gepromoveerd naar groep
1 zondag. Alle promoties zijn onder voorbehoud van conditietest en spelregeltoets. De
promoties in het zaalvoetbal zijn ons nog niet bekend. Verder is een aantal leden naar het
assistentschap overgestapt. Hiervan hebben we (nog) geen volledig overzicht. Wel
gepromoveerd, maar niet genoemd? Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Alle trainingen komend seizoen op kunstgras
De verenigingen en gemeente hebben gisteravond het trainingsschema voor sportpark
Corpus den Hoorn voor komend seizoen besproken. Wij zijn blij dat we kunnen melden dat
we onze tijden hebben kunnen handhaven én dat we voor beide avonden kunstgras tot onze
beschikking hebben. Dat betekent dat komend seizoen dus ook de training op dinsdag na
een aantal seizoenen weer op kunstgras wordt gehouden! De trainingen komend seizoen
zijn dus dinsdag en donderdag van 19.30-20.30 uur. We starten donderdag 12 augustus.

Nieuwbouw GRC-clubhuis begonnen, tijdelijke voorziening in gebruik genomen
In aanwezigheid van een delegatie van onze vereniging heeft niemand minder dan Truus
Visser op 1 juni het startsein gegeven voor de sloop van het aloude clubhuis van GRC
Groningen. Inmiddels is het gebouw gesloopt en is begonnen met de nieuwbouw. Eind dit
kalenderjaar moet het nieuw clubhuis gereed zijn. Op het pleintje naast het oude gebouw is
een prima tijdelijke voorziening neergezet waar we de komende maanden welkom zijn.

De WK-toto al ingevuld?
Heb je de WK-toto al ingevuld? Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvang je voor de allerlaatste
keer het deelnameformulier. Inleveren is mogelijk tot 11 juni 16.00 uur….. Veel WK-plezier!

Laatste De Aftrap van dit seizoen in de maak
De redactie is druk bezig met het derde nummer van ons clubblad De Aftrap. Eind juni/begin
juli zal dit laatste nummer van dit seizoen verschijnen. In De Aftrap onder andere een
terugblik in woord en beeld op de seizoensafsluiting, aandacht voor het vernieuwde
molestatiebeleid én het inschrijfformulier voor de conditietesten van het najaar.

