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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.  

 

Bas Nijhuis en Coen Droste maandag 29 oktober naar Groningen 
Op maandag 29 oktober aanstaande zijn internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis en 
assistent-scheidsrechter Coen Droste te gast bij onze vereniging. In het Hampshire hotel 
(voormalig Meerwold) in Groningen verzorgen zij een interessante, interactieve, 
afwisselende, leerzame en humoristische avond over het scheidsrechtersvak. De avond 
begint om 20.00 uur, de ontvangst is vanaf 19.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom! Kijk ook op www.covsgroningen.nl voor meer informatie. 
 

Ga je ook mee met het 15e Willy Loos sportweekend 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 een sportforum met 
prominente forumleden. Ook is er aandacht voor spelregels. Alle deelnemers krijgen een 
badhanddoek. Deelname kost 175 euro per persoon. Kijk voor het volledige programma en 
een inschrijfformulier ook op www.covsgroningen.nl.  
 

9 oktober eenmalig geen training  
Dinsdag 9 oktober organiseert de KNVB op sportpark Corpus den Hoorn een 
maatwerkbijeenkomst voor scheidsrechters van groep 3 en J1. Hierdoor zal de reguliere 
training deze avond eenmalig komen te vervallen. 
 

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 nog online te 
maken. Eind oktober volgt ronde 3, zowel in De Aftrap als op de site. Doe je ook even mee? 

 
Seniorensoos weer bijeen op 8 oktober 
Onze ‘seniorleden’ en oud-leden komen maandag 8 oktober 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 8 oktober.   
 

Stelling van de maand: Week van de scheidsrechter is onzin! 
Op onze site staat weer een nieuwe stelling van de maand. Deze keer aandacht voor de 
week van de scheidsrechter, die van 6-14 oktober zal worden gehouden. Heeft zo’n 
themaweek zin om meer respect en begrip voor de arbitrage te realiseren? Of werkt het 
contraproductief? De stelling is dan ook: de week van de scheidsrechter is 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).  


