Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 6, nummer 53 (10 oktober 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.

We zijn er nog lang niet!
Dit weekeinde is de afsluiting van de Week van de Scheidsrechter (4-12 oktober) 2014. Een
week die vaak wordt gebruikt om de scheidsrechter in het zonnetje te zetten. Een leuk en
gewaardeerd gebaar uiteraard. Maar wat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken betreft zou het nog mooier zijn als we deze bijzondere week gebruiken om na te
denken over respect en fair play en wat je daar zelf als speler, toeschouwer, scheidsrechter,
bestuurder, assistent-scheidsrechter, trainer, leider of clubreporter aan kunt bijdragen. Want
hoewel we denken dat we op gebied van respect en fair play op de goede weg zijn, vinden
we ook dat we er nog lang niet zijn. Vorige week hebben we daarom een open brief naar
voetbalverenigingen, KNVB, media en andere betrokkenen gestuurd met de titel ‘we zijn er
nog lang niet!’. Lees deze oproep op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7550

Ameland 2015, here we come!
Wil je 2015 goed beginnen, ga dan van 9-11 januari 2015 mee naar Ameland voor het
zeventiende technische weekeinde. Lekker trainen, mountainbiken, paintballen, meedoen
aan een ludieke sport- en spelregelquiz, prima maaltijden, een borrel op z’n tijd… En dat
alles in het gezellige hotel Ameland. Het volledige programma en inschrijfformulier staan nu
online: http://www.covsgroningen.nl/?p=7541

Michael van Praag te gast tijdens bijzondere clubavond 20 november
We zijn zeer vereerd dat KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag de centrale spreker is
tijdens de grote clubavond. Deze wordt donderdag 20 november gehouden in het Hampshire
hotel, Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Ontvangst is vanaf 19.30 uur, terwijl het
programma om 20.00 uur begint. De training komt deze avond te vervallen. Van Praag zal
tijdens deze avond zijn visie op de arbitrage in Nederland en daarbuiten geven, stil staan bij
het thema respect en fair play en daarnaast zijn vele ervaringen in het internationale voetbal
met ons delen. Lees meer informatie op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7495

Vernieuwde kunstgrasvelden prima faciliteit trainingen
De vernieuwde kunstgrasvelden op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen zorgen ervoor
dat we nu optimale trainingsfaciliteiten kunnen bieden. Ook de kleedkamers zijn aangepakt,
terwijl de trainingen op zowel dinsdag als donderdag nu wat langer zijn. Op beide avonden
word getraind van 20.00 – 21.15 uur. Kom je ook trainen?

Cursus COVS-trainer van start: vier enthousiaste deelnemers van onze groep
In september is de cursus COVS-trainer van start gegaan, met 11 deelnemers uit district
Noord en docent Jeroen Sanders. Namens onze vereniging doen Henk Steenhuis, Bert
Kamstra, Alfons de Graaf en Bob Kempinga mee. Daarmee kunnen we ook in de toekomst
bouwen op enthousiaste en kundige trainers! Komende dinsdag is de volgende cursusavond,
waarbij onze trainingsgroep als ‘oefenmateriaal’ dient. http://www.covsgroningen.nl/?p=7489

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. Binnenkort sluiten we deze rondes af en publiceren we
ronde 3 en 4! De vragen staan op onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=7422.
Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl, ‘like’ ons op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en volg ons op twitter (@COVSGroningen).

