Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 4, nummer 38 (26 oktober 2012)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Bas Nijhuis en Coen Droste komende maandag 29 oktober met interactieve,
humoristische en leerzame roadshow voor scheidsrechters naar Groningen
Komende maandag 29 oktober is het dan zover: Bas Nijhuis en Coen Droste zijn vanaf 20.00
uur te gast op onze grote clubavond in het Hampshire hotel aan de Laan Corpus den Hoorn
300 in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Bas en Coen verzorgen een interactieve,
humoristische en boeiende avond vol beeldmateriaal, voetbalverhalen en eigen ervaringen.
Overigens hebben ze eerst nog elk een andere klus te klaren…. Coen bij PEC Zwolle – PSV
en Bas na Liverpool – Anzhi gisteravond ook nog Feyenoord – Ajax. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie ook op onze site: www.covsgroningen.nl.

Fair play prijs voor vv. Niekerk, uitreiking 29 oktober gekoppeld aan Remco4life
De fair play prijs 2011-2012 is gewonnen door voetbalvereniging Niekerk. Ze bleken met alle
teams het sportiefst van onze 86 donateur-voetbalverenigingen. Zuidhorn en Gorecht
eindigden 2e en 3e. De prijs wordt 29 oktober uitgereikt. Omdat de dorpsgemeenschap van
Niekerk massaal geld inzamelt voor een behandeling voor hun zieke, elfjarige dorpsgenootje
Remco Togtema onder de noemer Remco4life, is de uitreiking van de prijs aan deze actie
gekoppeld. We roepen iedereen op de actie te steunen: www.remco4life.nl. Wij zullen een
bedrag overmaken en tijdens de grote clubavond wordt een collecte gehouden.

Nieuwe vragen Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013 online
In de deze week verschenen uitgave van De Aftrap én op www.covsgroningen.nl is de strijd
om het Johan Roeders spelregelkampioenschap in volle gang. Ronde 3 en 4 zijn inmiddels
gepubliceerd en kunnen tot begin december worden gemaakt. Allemaal even meedoen dus!

Ook mee met het 15e Willy Loos sportweekend Ameland?
Ga je in januari ook mee naar Ameland? Van 11 – 13 januari 2013 zal het vijftiende Willy
Loos sportweekend Ameland plaatsvinden. De organisatie heeft een afwisselend programma
samengesteld, met onder andere diverse trainingen, een fiets- en mountainbiketocht, een
ludieke sportkwis en aandacht voor spelregels. Alle deelnemers krijgen een badhanddoek.
Deelname kost 175 euro per persoon. Kijk voor het programma en inschrijfformulier op
www.covsgroningen.nl. Enkele tientallen leden gingen je inmiddels voor…

30 oktober eenmalig geen training
Dinsdag 30 oktober komt de reguliere training eenmalig te vervallen. Dit in verband met
diverse bekerwedstrijden van onze collega-verenigingen op het sportpark.

Seniorensoos weer bijeen op 12 november
Onze ‘seniorleden’ en oud-leden komen maandag 12 november van 14.00 – 16.00 uur weer
in het GRC-clubhuis bijeen. Om een kaartje te leggen, bij te praten en het nog eens over
‘vrouger’ te hebben. Nog nooit geweest? Schuif dan gezellig aan op 12 november.

Stelling van de maand: leve het kunstgras!
Op onze site staat weer een nieuwe stelling van de maand. Deze keer aandacht voor de
vraag of we blij moeten zijn met de toename van het aantal kunstgrasvelden. De stelling is:
leve het kunstgras! Stem op de stelling op www.covsgroningen.nl.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

