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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.  
 
Fijne feestdagen!  
Alweer een jaar bijna voorbij. Met alleen nog wat activiteiten van ons zaalvoetbalteam (zie 
onder) tijd om even uit te rusten en te genieten van de feestdagen. We kunnen terugblikken 
op een levendig verenigingsjaar, met als mooi slot de presentatie van onze eigen kledinglijn. 
Op naar 2016, het jaar dat we gastheer zijn van het NK veldvoetbal voor COVS-teams, een 
jaar waarin we bovendien iets bijzonders gaan doen, maar daarover meer op de 
nieuwjaarsinstuif van 2 januari. Komen dus! Prettige feestdagen alvast en graag tot 2 januari! 
 
Trots op eigen kledinglijn 
Afgelopen week presenteerden we samen met Sporthuis Winsum onze eigen kledinglijn. We 
danken ook de sponsors Hotel Ameland, Dak Montage Noord en John Schokker makelaardij. 
Voor slechts 100 euro kun je een heus kledingpakket aanschaffen, bestaande uit 
trainingspak, jas, polo, shirt, trui en tas. Degenen die het pakket inmiddels besteld hebben, 
kunnen dit afhalen op de nieuwjaarsinstuif op 2 januari. Klik hier voor meer informatie over 
de kledinglijn: http://www.covsgroningen.nl/?p=8671.  
 
Begin 2016 goed met een training en kop snert… 
Je kunt 2016 meteen goed beginnen, door op zaterdag 2 januari naar de nieuwjaarsinstuif te 
komen. Er kan eerst worden getraind op kunstgras van 14.30 – 15.30 uur (kleden vanaf 
14.00 uur), waarna de instuif vanaf 15.30 tot 17.30 uur wordt vervolgd in het clubhuis. Daar 
maken we een bijzonder plan voor 2016 bekend en serveren we voor de liefhebber een 
lekkere kop snert. Bovendien kunnen leden die een kledingpakket voor 18 december hebben 
besteld, deze ophalen. Komen dus op 2 januari, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen!   
http://www.covsgroningen.nl/?p=8620  
 
Ga je ook mee naar Ameland? Inschrijven kan nu nog… 
Van 8-10 januari 2016 gaan we wederom naar Ameland voor het Sporthuis Winsum 
Sportweekend Ameland. Drie dagen lang kan er worden getraind, is er een leuke sport- en 
spelregelquiz en de nodige gezelligheid in het knusse hotel Ameland. Je kunt het programma 
deels zelf bepalen, waarbij trainen/wandelen, mountainbiken, een spelletjesavond, een 
pubquiz en een Robbentocht tot de (mogelijke) programmaonderdelen behoren. Ga je ook 
mee? Schrijf je dan nu meteen in!  http://www.covsgroningen.nl/?p=8430   
 
Zaalteam doet 22 december mee aan Hogeland Cup in Uithuizen 
Ons zaalvoetbalteam is in voorbereiding op deelname aan het NK zaalvoetbal. Dat wordt op 
zaterdag 16 januari gehouden in Geleen. Ter voorbereiding doet REF United mee aan het 
toernooi om de Hogeland Cup. In het B-toernooi spelen we op dinsdag 22 december vanaf 
19.00 uur in de sporthal in Uithuizen. Toeschouwers zijn van harte welkom!  
http://www.covsgroningen.nl/?p=8673    
 
Trainingen hervat op 12 januari 
De laatste training van 2015 was gisteravond en er is nu een korte winterstop ingelast. Op 
zaterdag 2 januari is de nieuwjaarstraining om 14.30 uur. De reguliere trainingen op dinsdag 
en donderdag van 20.00 – 21.15 uur hervatten we weer op 12 en 14 januari.  
 
Spelregelavond op 28 januari  
Na de winterstop even je spelregelkennis opfrissen en verder verbeteren? Dat kan 
donderdag 28 januari na de training! De training duurt deze avond tot 21.00 uur, waarna 
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Klaas Smith van 21.15 – 22.15 uur in het GRC-clubhuis een spelregelinstructie verzorgt. Met 
de nodige praktische tips en actueel oefenmateriaal. Ideaal voor iedere scheidsrechter. 
Komen dus, 28 januari naar het GRC-clubhuis. 
 
Reanimatietraining, omdat elke seconde telt  
De jaarlijkse reanimatietraining wordt in 2016 gehouden op 22 februari. De training is voor 
zowel nieuwe deelnemers bedoeld, als handig als opfriscursus voor eerdere deelnemers. 
Check onze site voor alle info: http://www.covsgroningen.nl/?p=8725.  
 
Ronde 4 en 5 van het Johan Roeders spelregelkampioenschap online  
Je kunt nu ronde 4 en 5 in de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-
2015 maken. Test nu jouw spelregelkennis: http://www.covsgroningen.nl/?p=8681.  
 
Tot slot: overstappende leden Centraal Drenthe alvast welkom… 
Zoals eerder geschreven wordt de COVS-vereniging Centraal Drenthe per 1 januari 
aanstaande helaas opgeheven. Gelukkig blijven de meeste leden wel voor de COVS 
behouden. 24 daarvan hebben gekozen voor een overstap naar Groningen en Omstreken. 
Mannen, alvast van harte welkom! We hopen jullie regelmatig te kunnen begroeten bij de 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de instuif op 2 januari, de trainingen en de spelregelavond op 
28 januari. Op maandag 8 februari organiseren we een speciale ‘welkomstbijeenkomst’ voor 
alle overstappende leden. We willen dan graag samen met jullie kijken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen en hoe we er voor kunnen zorgen dat jullie je snel thuis voelen bij onze 
club. Een uitnodiging volgt t.z.t. uiteraard nog. Welkom!  
 

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