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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.  

 
 

Sportmasseur op donderdagtraining extra faciliteit voor leden  
Vanaf donderdag 24 oktober aanstaande zal elke donderdagavond een sportmasseur 
beschikbaar zijn voor behandeling van leden van onze vereniging. Peter Sulmann is op de 
donderdagen aanwezig op het sportpark vanaf circa een uur voor tot een uur na de training. 
Waar gewenst zal worden afgestemd met onze sportmedische partner fysiosportief. 
Behandeling kost leden van de vereniging niets. Kijk op onze site voor meer informatie: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=6596.  
 

Ga je ook mee naar Ameland? Schrijf je nu in! 
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.  
 

Grote clubavond 18 november: Jochem Kamphuis en Richard Brondijk over 
samenwerking scheidsrechter en assistent  
De grote clubavond van maandag 18 november heeft niet één, maar twee interessante 
sprekers! Niemand minder dan onze eigen Jochem Kamphuis (scheidsrechter betaald 
voetbal) en Richard Brondijk (assistent-scheidsrechter betaald voetbal) zullen de avond 
vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis verzorgen! Ze gaan het hebben over hun eigen 
ervaringen, over het internationale ontwikkeltraject CORE en over de samenwerking tussen 
scheidsrechter en assistent. Kom je ook? De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Lees ook op onze 
site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6512.   

 
Stelling: de tijdstraf bij een gele kaart blijkt een prima maatregel   
Uit onderzoek van EenVandaag over de ervaringen van scheidsrechters in de B-categorie 
met de ingevoerde tijdstraf bij een gele kaart blijkt dat het merendeel positief is over deze 
maatregel. Wel wil men graag de registratie van de gele kaart terug. Tijd voor een nieuwe 
stelling op onze site: de tijdstraf bij een gele kaart blijkt een prima maatregel! Eens? Of 
onzin? Stem op de site:  http://www.covsgroningen.nl/?p=6604.  
 

Maak nu de tweede en derde ronde van het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 
Binnenkort verschijnt de Aftrap nummer 3 met daarin een dubbele vragenronde in de strijd 
om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014. Deze vragen van ronde 2 en 
ronde 3 kun je ook alvast online maken: http://www.covsgroningen.nl/?p=6552.   
 

Danny Makkelie 11 november te gast bij Veendam en Oost Groningen 
Internationaal voetbalscheidsrechter Danny Makkelie verzorgt maandag 11 november 
aanstaande een clubavond voor de COVS-verenigingen Oost Groningen en Veendam. Hij 
zal onder andere stilstaan bij het hawkeye-systeem. Danny verzorgde in april 2012 nog een 
zeer boeiende avond voor onze vereniging in de stad Groningen. Ook leden van onze 
vereniging zijn 11 november van harte welkom, in dorpshuis De Snikke in Oude Pekela. Kijk 
voor meer informatie op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6579.   
 
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook 
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).  


