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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.  
 

Nu online: www.covsgroningen.nl   
Het is zover: onze vereniging is nu ook op het wereldwijde internet te vinden! Op 
www.covsgroningen.nl kun je de laatste nieuwtjes, alle wetenswaardigheden en heel veel 
extra’s vinden.  
 
Op www.covsgroningen.nl onder andere: 

- de laatste actuele berichten 
- de volledige verenigingsagenda 
- een pagina waar je als lid zelf je wedstrijdaanstellingen kunt publiceren 
- een digitaal aanmeldingsformulier 
- een uitgebreid fotoboek 
- alle clubbladen vanaf 2009 
- een volledig overzicht van onze diensten en faciliteiten 
- een maandelijkse stelling over een actueel onderwerp 
- een spelregelvraag van de week 
- handige tips voor de spelregeltoets, 100 oefenvragen en het volledige 

spelregelboek als download 
- tal van handige downloads, zoals het strafformulier 

 
Ga snel naar onze website! We zijn benieuwd naar je mening. De website zal naast ons 
clubblad De Aftrap en deze digitale nieuwsbrief als centraal communicatiemiddel worden 
ingezet. Daarnaast hopen we met de site ook het brede voetbalpubliek te bereiken. 
 

Komende donderdag 12 augustus 1e training 2010-2011 
Komende donderdag 12 augustus hervatten we de groepstraining. Van 19.30 – 20.30 uur 
kan er weer worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn. Het tijdelijke 
clubhuis van GRC is hierbij onze voorlopige uitvalsbasis. Kom je ook? 
 
Vanaf heden kan er elke donderdag weer worden getraind. De trainingen op de 
dinsdagavond worden 7 september hervat en vinden dit jaar ook op kunstgras plaats.  
 

Conditietest en spelregeltoets 9 september in Groningen 
Op donderdag 9 september is de jaarlijkse shuttleruntest en spelregeltoets in Groningen. De 
test wordt vanaf 19.30 uur gelopen op het kunstgrasveld, de toets kan vanaf 19.00 uur 
worden gemaakt in het gebouw van de naschoolse opvang langs het GRC-hoofdveld. De 
ontvangst is in het tijdelijke clubhuis pal naast de bouwplaats.  
 
Voor scheidsrechters uit de hoogste groepen én voor gepromoveerde scheidsrechters is het 
met voldoende resultaat afleggen van de test+toets een verplichting. Kijk op 
www.covsgroningen.nl voor de nodige spelregelvragen! 
 
Deelname aan de test is alleen mogelijk na schriftelijke aanmelding. Klik op de volgende link: 
http://www.covsgroningen.nl/?page_id=378.  


