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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.  

 
 

Vanaf nu weer trainen op dinsdag & donderdag: vanavond 1e dinsdagtraining!  
De zomertrainingen bleken zeer in trek, maar vanaf deze week hervatten we het reguliere 
trainingsseizoen weer en kan er dus op dinsdag én donderdag worden getraind op het 
kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De eerste dinsdagtraining is 
vanavond 3 september om 20.00 uur. 
 
Op de dinsdag gaan we trainen van 20.00 – 21.15 uur, terwijl we op donderdag blijven 
werken aan onze conditie van 19.45 – 20.45 uur.  
 
Het GRC-clubhuis blijft onze vertrouwde uitvalsbasis. De trainingen staan afwisselend onder 
leiding van Bert Kamstra, Roel Bellinga en Henk Steenhuis. Kom je ook? 
 

Aanmelden voor het Sporthuis Winsum sportweekend Ameland kan nu 
Van 10-12 januari 2014 gaan we voor de zestiende keer op rij voor drie dagen naar 
Ameland. Drie dagen vol trainingen, spelregels en veel plezier. We verblijven opnieuw in 
hotel Ameland in Nes en de kosten voor deelname zijn gelijk gebleven op 175 euro p.p. Meer 
weten of meteen online aanmelden? Ga naar de site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6458.  
 

Seniorensoos komende maandag 9 september weer bijeen  
Onze oudere leden c.s. komen maandag 9 september van 14.00 – 16.00 uur weer bijeen in 
het GRC-clubhuis. De zogenoemde seniorensoos doet dat elke tweede maandag van de 
maand. De seniorensoos is een verzameling van oudere en oud-leden die informeel bijeen 
komen voor een praatje, een kaartje en een drankje. Je bent van harte welkom! 
 

Maak nu de eerste ronde van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
Alleen deze week nog kun je de vragen van ronde 1 van het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2013-2014 maken. In de loop van volgende week tref je op de site 
de volgende ronde aan. Wie wordt de opvolger van Dam Dröge? Maak ze nu: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=6325.  
 

Nieuwe stelling: een visuele controle van de spelerpassen is belachelijk! 
Op onze website kun je stemmen op een nieuwe stelling: een visuele controle van de 
spelerspassen is belachelijk… Eens of juich je deze maatregel juist toe? Stem op de stelling 
en licht je mening toe. Bovendien heeft COVS Nederland opgeroepen ervaringen met de 
spelerspassen te delen via een speciaal mailadres. Kijk op 
http://www.covsgroningen.nl/?p=6479.  
 

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


