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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.

Jochem Kamphuis maakt debuut in eredivisie
Uiteraard beginnen we deze nieuwsbrief met de melding dat we trots zijn op onze eigen
Jochem Kamphuis. Jochem heeft afgelopen week bij Heerenveen – De Graafschap een
prima debuut als scheidsrechter in de eredivisie gemaakt. Dit weekeinde volgt meteen al zijn
tweede wedstrijd. Jochem, van harte gefeliciteerd met je debuut en succes op weg naar de
top!

Inschrijving technisch weekeinde 2012 kan nog steeds
Enkele tientallen leden hebben zich inmiddels ingeschreven voor het technisch weekeinde.
Van 13-15 januari 2012 gaan we voor de veertiende maal naar Ameland. 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.

ARAG-aanbod prima aanvulling juridische ondersteuning scheidsrechters
Deze week maakten KNVB en ARAG bekend dat ARAG alle 30.000 KNVB- en
verenigingsscheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of rond het
voetbalveld desgewenst juridisch gaat ondersteunen. ARAG is sponsor van de
scheidsrechters betaald voetbal en actief als rechtsbijstandverzekeraar en juridisch
dienstverlener.
De mogelijkheden die ARAG nu biedt, betekenen een prima uitbreiding van de faciliteiten
voor scheidsrechters. Het is bovendien een prima aanvulling op de bestaande mogelijkheden
die de COVS en de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken te bieden hebben.
Mocht je in de toekomst met geweld te maken krijgen, neem dan altijd contact op met onze
vereniging, zodat we je kunnen helpen, steunen en begeleiden!

Danny Makkelie maandag 24 oktober spreker in Oost Groningen
Onze zustervereniging COVS Oost Groningen organiseert komende maandag 24 oktober
een interessante clubavond met scheidsrechter betaald voetbal Danny Makkelie. Ook leden
van onze vereniging zijn van harte uitgenodigd! De clubavond begint om 19.30 uur en wordt
gehouden in dorpshuis De Snikke aan de Raadhuislaan 47 in Oude Pekela. Kijk voor meer
informatie ook op www.covsgroningen.nl.

21 november grote clubavond met mental coach FC Groningen
Op maandag 21 november organiseren we onze eigen grote clubavond. Rene Felen zal dan
een inleiding verzorgen. Hij is als teamontwikkelaar en 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 14 november
De eerstvolgende bijeenkomst van de seniorensoos is maandag 14 november, in het GRCclubhuis. 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!

Deel je aanstellingen via www.covsgroningen.nl
Wil je eens een wedstrijd van een collega-scheidsrechter bekijken? Of lijkt het je leuk als een
collega jou eens komt bewonderen? Deel dan je wedstrijdaanstellingen met anderen door ze
te publiceren op www.covsgroningen.nl (onder LEDEN). Binnenkort wordt deze webpagina
bovendien vernieuwd en dan kun je per speeldatum precies zien wie waar fluit.

Sinterklaas op bezoek bij Groningen en Omstreken?
De Scheidsrechtersvereniging kreeg een onverwacht verzoek,
Sinterklaas zag steeds meer leden met kinderen in zijn grote Boek
Hij begon zijn daarom af te vragen,
of hij ook eens bij de Scheidsrechtersvereniging moest komen opdagen
Hij heeft nu vrijdag 2 december in de middag voor ons gereserveerd,
zo heeft ons contact met hem ons geleerd
De Sint zou graag kinderen en kleinkinderen van alle leden ontmoeten,
zodat hij ze met snoep en cadeautjes kan begroeten
Wil je met je kinderen of kleinkinderen sinterklaas komen vieren bij de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken? En kunnen jullie op vrijdag 2
december ’s middags? We vragen een kleine vergoeding per kind en in ruil daarvoor krijgen
de kids een gezellige sinterklaasmiddag vol suikergoed en marsepein… En een leuk
cadeautje natuurlijk. Laat ons via covsgroningen@gmail.com voor 7 november weten of je
wilt komen en zo ja met hoeveel kinderen. Sinterklaas komt alleen als er voldoende
belangstelling is, dus laat het ons snel weten!

Stelling van de maand: KNVB-maatwerkbijeenkomsten zijn een aanwinst!
Op www.covsgroningen.nl staat sinds vandaag een nieuwe stelling. We willen graag weten
wat jouw mening is over de nieuwe maatwerkbijeenkomst van de KNVB, die vanaf dit
seizoen de aloude conditietest en spelregeltoets vervangt. Is de nieuwe opzet een
verbetering? Heb je liever de oude test en toets terug of hoeft er helemaal niets
georganiseerd te worden en laat je het op het veld wel zien? De stelling staat rechtsonder op
de site. Vanaf begin volgende week is er bovendien een mogelijkheid je keuze toe te lichten.

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: leden tevreden…
Op 31 oktober presenteert de commissie toekomst van COVS Noord de uitkomsten van het
ledenonderzoek in district Noord. Kort daarna zullen we via onze site iedereen uiteraard
nader informeren, maar een eerste terugkoppeling van de resultaten leert ons dat de leden
van de Scheidsrechtersvereniging erg tevreden zijn over het reilen en zeilen in Groningen en
Omstreken. Iets waar we trots op zijn! Bovendien zijn leden van onze vereniging in grote
getale voor samenwerking met andere COVS-verenigingen. Daarmee delen leden het
bestuursstandpunt en dat is mooi. Uit het onderzoek blijken ook enkele zaken die we verder
zouden kunnen verbeteren en daarmee gaan we aan de slag. Je hoort dus van ons!
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe
op facebook en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

