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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.  

 

Komende donderdag eerste zomertraining op kunstgras Corpus den Hoorn 
De trainingen worden na een maandje zomerstop komende donderdag 5 juli hervat! De 
training wordt gewoon op het kunstgrasveld van sportpark Corpus den Hoorn gehouden en 
wel van 19.45 – 20.45 uur. Onze nieuwe trainer Bert Kamstra heeft de leiding in handen. 
Uiteraard is de gebruikelijke kleedkamer beschikbaar voor het omkleden en douchen. 
 
Vanaf donderdag kan er in juli en augustus iedere donderdagavond worden getraind. In de 
maand juli begint de training telkens om 19.45 uur, vanaf augustus beginnen we 20.00 uur. 
De dinsdagtraining wordt vanaf 11 september weer hervat. 
 

‘Like’ ons op facebook: www.facebook.com/covsgroningen 
Sinds enkele weken heeft onze vereniging een nieuwe verenigingspagina op facebook. Op 
deze pagina plaatsen we de laatste verenigingsnieuwtjes, delen we wetenswaardigheden 
over onze leden én plaatsen we de nodige foto’s. Bovendien kun je op deze pagina in 
contact komen met andere leden en vrienden van onze vereniging. Het enige dat je even 
moet doen is onze pagina opzoeken en op de knop ‘Vind ik leuk’ klikken.  
 
De oude groepspagina van de vereniging zal later deze maand definitief worden opgeheven, 
dus ga snel naar de nieuwe pagina op www.facebook.com/covsgroningen. Vind ik leuk! 

 
Peter Kraan en Wim Kamps winnaars EK-poule  
Peter Kraan is de grootste voetbalkenner van onze vereniging… Hij heeft namelijk de EK-
poule gewonnen. Ook voor Wim Kamps was het prijs, want zijn 79e plaats in ons 79e 
verenigingsjaar is goed voor een midweek of weekeinde in Hotel Ameland. We danken alle 
deelnemers voor het enthousiasme. Lees er meer over op www.covsgroningen.nl.   
 
Voetballende scheidsrechters voor het goede doel hebben smaak te pakken 
Op 22 en 23 juni hebben diverse leden als scheidsrechter of voetballer een bijdrage geleverd 
aan de 24 uurs wedstrijd van De Heracliden. En dat allemaal voor het goede doel: Spieren 
voor Spieren. Ondanks een 3-1 nederlaag hebben de voetballende scheidsrechters de 
smaak te pakken. Ze schijnen volgend jaar zelfs naar het COVS-toernooi te willen…. Op 
www.covsgroningen.nl een verslag en uitgebreide fotoreportage.  
 

100 keer spelregelvraag van de week 
Vorige week werd de 100e spelregelvraag van de week gepubliceerd op 
www.covsgroningen.nl. een mooie mijlpaal voor de bedenker van al die lastige vragen, Klaas 
Smith. Inmiddels zijn we al bezig met vraag nummer 101. Doe je ook wekelijks mee aan de 
vraag? Laat dan je antwoord ook achter op de site. Klaas, alle lof voor 100 vragen! 
 

Stelling van de maand: wat is de belangrijkste arbitrale conclusie na het EK? 
Op onze site staat weer een nieuwe stelling van de maand. Ditmaal de vraag wat de 
belangrijkste arbitrale conclusie na het EK voetbal is. Kunnen we bovenal stellen dat de 
scheidsrechters goed hebben gefloten? Is de noodzaak van elektronische hulpmiddelen 
helaas weer eens aangetoond? Of moeten we het vooral hebben over die vijfde en zesde 
official? Ga naar www.covsgroningen.nl en geef rechtsonder op de site jouw mening. 
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


