Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 4, nummer 36 (24 augustus 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.

Trainingen vanaf 11 september ook weer op dinsdag, 13 september niet
De trainingen zijn deze zomer na een maandje rust in juni gewoon doorgegaan. En met
succes, want de trainingen op het kunstgras trokken tussen de 15-20 deelnemers per keer.
De laatste zomertraining is 30 augustus. De trainingen op de dinsdag worden 11 september
hervat. Vanaf die datum kan er elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.00 uur worden
getraind op het kunstgrasveld van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Onze vaste
uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. Trainers in 2012-2013 zijn Henk Steenhuis, Bert Kamstra,
Roel Bellinga en Cindy Suurd.
Donderdag 13 september is er eenmalig geen training in verband met de KNVB-bijeenkomst
in het Hampshire hotel diezelfde avond. .

Wie wint het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013?
Op www.covsgroningen.nl is de jaarlijkse strijd om het Johan Roeders
spelregelkampioenschap van start gegaan. De eerste twee rondes zijn nu al online te
maken. Ze worden ook gepubliceerd in nummer 3 van De Aftrap. En dat ligt volgende week
in de brievenbus. Wie volgt Bert Volders op als onze spelregelkampioen?

Nieuwste scheidsrechterskleding Nike, Adidas en Erima nog steeds
verkrijgbaar bij Willy Loos via www.covsgroningen.nl
Enkele tientallen scheidsrechters hebben via www.covsgroningen.nl inmiddels de nieuwste
scheidsrechterskleding van Nike, Adidas en Erima besteld. Of een paar nieuwe
veldschoenen. Een prima aanbieding van onze sponsorpartner Willy Loos. Bestellen kan nog
steeds! Ga daarvoor naar www.covsgroningen.nl.

Seniorensoos weer bijeen op 10 september
Na een zomerstop komen onze ‘seniorleden’ en oud-leden op maandag 10 september 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 10
september.

8 maart 2013 tachtig jaar jong: tijd voor een feestje….
Op 8 maart 2013 bestaat onze vereniging precies tachtig jaar. Geen officieel jubileum, wel
reden voor een klein feestje. Nadere info volgt, maar noteer alvast de datum. Inmiddels zijn
diverse activiteiten gepland, zoals de jaarafsluiting, de nieuwjaarsinstuif en de
jaarvergadering. Zie De Aftrap of www.covsgroningen.nl voor alle data en info.

Stelling van de maand: hard straffen is de enige manier om excessen op het
voetbalveld te voorkomen!
Op onze site staat weer een nieuwe stelling van de maand. Deze keer aandacht voor de
aanpassingen in het KNVB-beleid ten aanzien van excessen. Zijn die juist? Of is de enige
manier om excessen goed aan te pakken een harde hand? De stelling is dan ook: Hard
straffen is de enige manier om excessen op het voetbalveld te voorkomen! Eens? Of onzin?
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).

