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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.  

 
 

Zonder respect geen voetbal 
Afgelopen weken stond de voetbalwereld op allerlei manieren stil bij het tragische overlijden 
van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Ook onze vereniging heeft zich in de discussie 
gemengd via een oproep/pamflet onder de titel ‘Neem je verantwoordelijkheid!’. Deze 
boodschap willen we ook in 2013 blijven uitdragen. De afgelopen weken waren we bij clubs 
te gast, voerden we het woord in diverse media én presenteerden we op 
www.covsgroningen.nl onder de menuknop  respect’ onder andere de visie van een aantal 
voorzitters van voetbalverenigingen. Op genoemde plek op onze site willen we ideeën 
verzamelen, discussie mogelijk maken en betrokkenen bij de voetbalsport uitnodigen hun 
visie te geven. Inmiddels hebben diverse voorzitters daar hun reactie geplaatst. 
 
Kijk op www.covsgroningen.nl onder respect voor ons pamflet, linkjes naar diverse radio- en 
televisie-uitzendingen waarin wij te gast waren en de visie van diverse clubvoorzitters. De 
pagina wordt regelmatig ververst, dus check het zo nu en dan. Zonder respect geen voetbal! 
 

Vanavond 20 december laatste training 2012 
Donderdag 20 december van 20.00 – 21.00 uur wordt er voor de laatste keer dit kalenderjaar 
getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Na de training 
wordt er in het GRC-clubhuis een hapje en drankje geserveerd. Wees welkom! Na een korte 
winterstop hervatten we de trainingen op dinsdag 15 januari 2013. 
 

Sporthuis Winsum nieuwe sponsor: 15 procent kassakorting 
Sporthuis Winsum is de nieuwe sponsor van onze vereniging! Naast een advertentie en 
banner zal men ook het technisch weekeinde op Ameland sponsoren, Tijdens het weekeinde 
in januari 2013 wordt een driejarig sponsorcontract ondertekend. In de contractperiode zullen 
we diverse acties gezamenlijk op touw zetten. Onderdeel van de sponsoring is dat leden 
vijftien korting krijgen bij de sportspeciaalzaak. Sporthuis Winsum heeft een 
introductieaanbieding met Craft underwear… Check www.covsgroningen.nl voor alle info en 
de aanbieding en neem eens een kijkje in Winsum. 
 

Nieuw trainingspak voor slechts dertig euro dankzij Hotel Ameland 
Mede dankzij sponsor Hotel Ameland hebben we een nieuwe voorraad zwart-groene Erima 
trainingspakken in bestelling. Je kunt als lid nu een trainingspak aanschaffen voor slechts 
dertig euro! Bestellen kan via www.covsgroningen.nl. De bestelde trainingspakken kun je 
vervolgens ophalen bij de nieuwjaarsinstuif op 5 januari of laten opsturen.  
 
Naast de trainingspakken zijn er ook nieuwe (zwarte) windjacks beschikbaar met 
verenigingslogo. Ook te bestellen op www.covsgroningen.nl en af te halen op 5 januari. 
 

Sportmedische begeleiding leden door fysiosportief 
Dankzij een samenwerking met fysiotherapiepraktijk fysiosportief uit Groningen kunnen leden 
vanaf heden gebruik maken van de sportmedische begeleiding van deze in sport 
gespecialiseerde praktijk. Leden kunnen onder andere gratis gebruik maken van het 
blessurespreekuur (1e afspraak binnen 24 uur) en voor 20 euro in de maand (is korting van 
ruim vijftig procent!) onbeperkt gebruik maken van het fitnesstrainingscentrum. Onderdeel 
van de samenwerking is ook voorlichting en preventie. Kijk op www.covsgroningen.nl voor 
alle info. En vanaf nu alle mogelijkheden topfit op het veld te verschijnen!  



 
Doe gratis fittest in januari 2013 
Ter introductie van de samenwerking met fysiosportief kun je in januari een gratis en 
persoonlijke fittest doen bij fysiosportief. Lees er alles over op www.covsgroningen.nl en 
maak een afspraak. 
 

Ruim vijftig aanwezigen Jaarafsluiting 22 december  
Komende zaterdag 22 december is de Jaarafsluiting de laatste activiteit van 2012 voor onze 
vereniging. Ruim vijftig mensen zullen vanaf 19.00 uur genieten van een Chinees buffet en 
daarna gezellig darten, klaverjassen of sjoelen. Iedereen die zich heeft opgegeven 
ontvangen we graag vanaf 19.00 uur in het GRC-clubhuis en willen we vragen op de avond 
zelf vijf euro (contant en gepast aub) te voldoen bij de secretaris. Veel plezier! 
 

Begin nieuwe jaar goed met informele nieuwjaarsinstuif op 5 januari 
Het nieuwe verenigings- en kalenderjaar beginnen we traditiegetrouw met een informele 
nieuwjaarsinstuif. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 januari 2013 van 15.30 – 17.30 uur in 
het GRC-clubhuis. Voor de liefhebbers wordt er een echte kop snert geserveerd. De instuif is 
voor het hele gezin, dus neem partner en kinderen gerust mee. Zie ook 
www.covsgroningen.nl.  
 

Technisch weekeinde Ameland: het is bijna zover… 
Nog drie weken en dan is het zover: het vijftiende technische weekeinde op Ameland. Vijftig 
deelnemers zullen volop trainen, meedoen aan spelregelsessies, de sportquiz en nog veel 
meer. Op zaterdagavond wordt een forumdiscussie gehouden over agressie in de sport, met 
medewerking van oud-journalist Gert Klooster, sportsponsor John Schokker, onze eigen 
Marcel Bellinga, Geel-Wit voorzitter Jos Bulté en FC Groningen-directeur Hans Nijland. Voor 
alle deelnemers aan het weekeinde: in De Aftrap van december (verschijnt binnenkort) staan 
de laatste praktische mededelingen voor het weekeinde. Ameland, here we come again! 
 

Ronde 5 Johan Roeders spelregelkampioenschap nu online 
Op www.covsgroningen.nl staan nu de vragen van ronde 5 in de strijd om het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013.Ook kun je vragen en antwoorden van ronde 1 
tot en met 4 terugvinden. Een leuke bezigheid voor onder de kerstboom…. 
 

Stelling van de maand: mijn wens voor 2013 is…. 
Op www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder de nieuwe stelling van de maand vinden. Wat 
is jouw wens voor 2013? Laat het weten en stem op de stelling. 
 

Prettige feestdagen 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wenst iedereen prettige feestdagen 
en een gezond, sportief en respectvol 2013! 

 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


