Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 6, nummer 49 (18 april 2014)
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Vul nu de enquête over onze trainingsfaciliteiten in
Het bestuur is benieuwd naar de mening van alle leden over de geboden trainingsfaciliteiten.
Daarom is er nu een enquête online gezet. We willen alle leden (ook degenen die niet
regelmatig meetrainen) vragen deze enquête voor 15 mei aanstaande in te vullen. Met de
uitkomsten willen we het aanbod proberen optimaal op de wensen van de leden af te
stemmen. Ga naar onze site en vul in: http://www.covsgroningen.nl/?p=7181.

Groningen 25 april in Noordelijke spelregelfinale in Wildervank
Ons spelregelteam zal vrijdag 25 april in Wildervank meedoen aan de Noordelijke
spelregelfinale. Ze nemen het op tegen Meppel, Drachten, Centraal Drenthe, Veendam en
Oost Groningen. De finale wordt gehouden in ‘De Neutrale Hoek’ en begint om 19.30 uur.
Toeschouwers zijn van harte welkom. Sam, Victor, Marc en Evert: veel plezier en succes!

Trainingsgroep sluit 22 mei seizoen af met etentje
Onze trainingsgroep zal het seizoen traditiegetrouw afsluiten met een gezellig etentje. Dit
keer zal dat op donderdag 22 mei in hotel-restaurant Aduard plaatsvinden. Er wordt een luxe
warm en koud buffet geserveerd. Ga je ook mee? Laat dat dan voor 15 mei even weten. Kijk
op onze site voor meer informatie: http://www.covsgroningen.nl/?p=6973.

Ontwikkelingen sportpark: trainen in elk geval tot en met 8 mei
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de renovatie van sportpark Corpus den Hoorn in
Groningen. Achter het GRC-clubhuis zal al medio mei een nieuw kunstgrasveld voor voetbal
en rugby in gebruik worden genomen. De fietstunnel is inmiddels verdwenen. Vanaf 12 mei
worden de overige velden vervangen. Daardoor zullen we gedurende de zomermaanden
mogelijk moeten uitwijken. Later deze maand zal een en ander verder duidelijk worden. Tot
en met 8 mei kan er in elk geval elke dinsdag en donderdag op de gebruikelijke tijden
worden getraind. Via de site zullen we de meest actuele stand van zaken communiceren.

REF United 14 juni actie op NK veldvoetbal
Onze voetballende leden zullen als REF United op 14 juni in Hellendoorn proberen de vierde
plaats van vorig jaar te verbeteren. Leidster Marije Deuring is inmiddels met de
voorbereidingen gestart. De poule-indeling is ook bekend, zie onze site:
http://www.covsgroningen.nl/?p=7156.

Maak het WK extra spannend en doe mee aan de WK-poule
Ook komende zomer rondom het WK voetbal organiseren we weer een WK-poule. Voor
slechts vijf euro kun je meedoen en laten zien of je een goede voorspeller bent…. De
winnaar krijgt zestig procent van de inleg. Daarnaast steun je met deelname ook onze
vereniging. Meer weten? Kijk dan op de site: http://www.covsgroningen.nl/?p=6953

Stelling: strafschop en rood prima straf voor ontnemen scoringskans
Marco van Basten ontplofte ongeveer en sprak in de camera. Een discussie werd gestart: is
een rode kaart bij een strafschop niet te zwaar gestraft? Reden voor de stelling op onze site:
Strafschop en rood prima straf voor ontnemen scoringskans! Eens of oneens? Stem op de
site (rechtsonder) en licht je mening desgewenst toe: http://www.covsgroningen.nl/?p=7119.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

