Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 2, nummer 16 (16 september 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.

Programma technisch weekeinde Ameland bekend
Het programma van het technisch weekeinde Ameland is bekend! Vanaf morgen vrijdag 17
september kun je alles lezen op onze site. Het vernieuwde organisatiecomité (Henk
Steenhuis, Johan Suurd en Alfons de Graaf) heeft het nodige veranderd. Zo gaan we naar
een nieuwe locatie. Hotel Noordzee in Nes ligt centraal en heeft als groot voordeel dat we
alle faciliteiten weer onder één dak hebben. Het hotel is voorzien van bijvoorbeeld zwembad,
sauna en conferentiezaal. Ook het programma van 7-9 januari is opgefrist. De trainingen
staan centraal, met daarnaast aandacht voor mentale weerbaarheid en spelregels. Vanaf
morgen is inschrijven mogelijk via www.covsgroningen.nl. Vanavond zijn inschrijfformulieren
(op papier) beschikbaar op de training. Deelname kost 175 euro en daarvoor krijg je reis en
verblijf, maaltijden, een fiets et cetera. Het weekeinde is € 20,- goedkoper dan in 2009.

Website www.covsgroningen.nl trekt veel bezoekers
Onze eigen website is direct na de lancering op 9 augustus door veel mensen ontdekt!
Inmiddels hebben zo’n 1500 unieke bezoekers de site bezocht. Een groot deel komt meer
dan eens terug op de site. Een goed begin! Laat ook anderen weten dat deze site er is. En
tip andere sites om een linkje te plaatsen. Overigens, een veel gestelde vraag betreft ons
cluborgaan De Aftrap. We kunnen je zeggen dat De Aftrap gewoon blijft bestaan. We zullen
in De Aftrap wel steeds meer de achtergronden van ‘het nieuws’ plaatsen, terwijl de actuele
berichten meer op de site komen. Nummer 4 van de Aftrap verschijnt begin oktober.

Wat zijn jouw ervaringen met het digitale wedstrijdformulier?
In een aantal klassen is vanaf dit seizoen het digitale wedstrijdformulier ingevoerd. We
hebben van diverse leden vragen en opmerkingen gekregen over de invoering en werking
van een en ander. Op www.covsgroningen.nl hebben we daarom een oproep geplaatst jouw
ervaringen met het nieuwe fenomeen met iedereen te delen. Zo kunnen we wellicht van
elkaar leren en bovendien eventuele verbetersuggesties aan de KNVB aanbieden. We willen
overigens zowel de positieve als negatieve ervaringen horen… Ga dus naar de site!

Trainingen ook op dinsdag weer van start gegaan
De trainingen zijn in volle gang. Ook de training op de dinsdag is sinds 7 september hervat.
De eerste weken zijn de trainingen uitstekend bezocht, met bijvoorbeeld 32 deelnemers
donderdag 2 september en 17 trainingsbeesten afgelopen dinsdag 14 september. Ook
trainen? Het kan elke dinsdag en donderdag van 19.30 – 20.30 uur op het kunstgras van
sportpark Corpus den Hoorn. Het GRC-clubhuis is hierbij onze vaste uitvalsbasis.

Hoogste punt nieuwbouw clubhuis bereikt
Onlangs is het hoogste punt van het nieuwe GRC-clubhuis bereikt. Dat werd gerealiseerd
door het plaatsen van de staalconstructie. De planning is nog steeds dat het nieuwe gebouw
begin december gereed is, waarna de officiële opening medio januari zal plaatsvinden. Op
www.covsgroningen.nl meer over de stand van zaken van de bouw, compleet met foto’s.

Warm de winter door? Koop de winterjas van onze vereniging!
De dagen worden al weer korter en de temperatuur gaat omlaag… Tijd dus voor een andere
jas. Als je een sportieve en warme coachjas zoekt, dan hebben we een prima aanbod. We
hebben namelijk nog een aantal winterjassen van het merk JAKO op voorraad. De stijlvolle
jas is voorzien van een bescheiden sponsoropdruk en onze verenigingsnaam én kost slechts
dertig euro. Interesse? Mail ons: covsgroningen@gmail.com.

