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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.

Deze week geen trainen, vanaf 2 september weer elke dinsdag en donderdag
De zomertrainingen zijn weer achter de rug. Ook dit jaar bleken de wekelijkse trainingen op
donderdag in juli en augustus in een behoefte te voorzien. Deze week wordt er niet getraind,
omdat komende donderdag de viering van Gronings Ontzet is.
Vanaf volgende week kan er weer tweemaal per week worden getraind op sportpark Corpus
den Hoorn in Groningen. Zowel dinsdag als donderdag van 20.00 – 21.15 uur. Op dinsdag
trainen we op het nieuwe kunstgrasveld achter het GRC-clubhuis, terwijl we op donderdag
op het middelste (eveneens vernieuwde) kunstgrasveld 6 trainen.
Kom dus ook regelmatig trainen op Corpus den Hoorn!

Activiteiten 2014-2015 binnenkort op website
Binnenkort publiceren we de activiteiten voor het komende seizoen op
www.covsgroningen.nl. Vanaf 16 september tot 16 december zal een COVS-trainerscursus
bij onze vereniging worden gehouden, met onze trainingsgroep als dankbaar lesmateriaal.
Eind oktober of begin november volgt de grote clubavond, check de site regelmatig voor het
laatste nieuws. Op 3 januari is een vernieuwde nieuwjaarsinstuif, terwijl Sportweekend
Ameland op 9, 10 en 11 januari gepland staat.
De jaarafsluiting c.q. kerstsoos zullen we dit jaar niet in de traditionele opzet (kaarten,
sjoelen, buffet) organiseren. Mogelijk dat we een andere activiteit gaan organiseren, maar
ook daarover later meer.

Vragen Johan Roeders spelregelkampioenschap nog steeds online
Je kunt nog steeds meedoen aan ronde 1 en 2 in de strijd om het Johan Roeders
spelregelkampioenschap 2014-2015. De vragen staan nu op onze site:
http://www.covsgroningen.nl/?p=7422.

Stelling: de spuitbus zou ook in het amateurvoetbal gebruikt moeten worden!
De KNVB heeft laten weten dat het scheidsrechters in het amateurvoetbal niet is toegestaan
de spuitbus te gebruiken bij het op afstand zetten en houden van de muur. Maar is dat
terecht of zou die spuitbus ook in het amateurvoetbal van toegevoegde waarde kunnen zijn?
Reden om de stelling op onze site nog even te laten staan: de spuitbus zou ook in het
amateurvoetbal gebruikt moeten worden! Stem rechtsonder op de site en licht je mening
eventueel toe: http://www.covsgroningen.nl/?p=7418.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

