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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.  

 

Inschrijving technisch weekeinde 2012 van start 
Van 13-15 januari 2012 gaan we voor de veertiende maal naar Ameland voor een technisch 
weekeinde. De organisatie heeft opnieuw een boeiend programma samengesteld, met 
trainingen, aandacht voor spelregels, een blok communicatie en een technische instructie. 
Ook wordt er een leuke sportquiz georganiseerd. Deelnemers verblijven voor het eerst in het 
sfeervolle en intieme hotel Ameland in Nes. Deelname kost € 185,-. Dat is voor reis en 
verblijf, 2x ontbijt, 3x diner en een welkomstsandwich. Ook de fietsen zijn inbegrepen. Wil je 
mee? Kijk op www.covsgroningen.nl voor meer informatie en een online 
aanmeldingsformulier. 

 
 
Kom je 21 november ook naar de grote clubavond? 
Op maandag 21 november organiseren we onze grote clubavond. Rene Felen zal een 
inleiding verzorgen. Hij is als mental coach onder andere werkzaam voor FC Groningen. Kijk 
op www.covsgroningen.nl voor de data van alle andere activiteiten en meer informatie. En 
noteer de data in je agenda.  
 

 
Volgende bijeenkomst seniorensoos 10 oktober 
De eerstvolgende bijeenkomst van de seniorensoos is maandag 10 oktober, in het GRC-
clubhuis. Van 14.00 – 16.00 uur komen onze seniorleden en oud-leden weer bijeen. Ken je 
nog oud-leden die ook willen komen? Nodig ze uit en neem ze mee!   
 

 
Stelling van de maand: wie wordt kampioen van Nederland? 
Op www.covsgroningen.nl staat sinds vandaag een nieuwe stelling. We willen graag weten 
wie jij denkt dat dit seizoen kampioen van Nederland wordt! Laat het weten en stem! 
 

 
Paraplu’s met logo te koop  
Met dank aan een gulle sponsor kunnen alle leden en relaties van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken dit najaar droog langs de velden staan! 
We hebben nu namelijk stevige (windbestendige) paraplu’s met het logo van onze vereniging 
te koop. Voor slechts een tientje. Je kunt de paraplu’s bestellen via www.covsgroningen.nl. 
(onder leden staat een link naar alle clubartikelen en het bestelformulier). Bij voorkeur 
verzenden we de paraplu’s niet, dus als je droog het najaar door wilt, kom dan naar een 
training of andere clubavond om een paraplu aan te schaffen. 
 

 
Tot slot: de grootste van Nederland…  
Onze vereniging telt momenteel 207 leden en daarmee zijn we de grootste 
scheidsrechtersvereniging van Nederland! Maar er kunnen nog meer leden bij, dus ken je 
een scheidsrechter uit Groningen en omstreken die nog geen lid is? Laat het ons weten op 
covsgroningen@gmail.com.  
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe op 
facebook en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  
 


