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Jaargang 8, nummer 62 (3 juni 2016)  
 
Wil je deze nieuwsbrief op een ander mailadres ontvangen of heb je andere vragen of opmerkingen? 
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.  
 
 
Kom zaterdag 11 juni ook naar het NK veldvoetbal 
Na 1,5 jaar voorbereiding is het zaterdag 11 juni aanstaande dan eindelijk zover: het NK 
veldvoetbal voor COVS-teams/scheidsrechtersverenigingen in Groningen. Sander Eisinga, 
Marja Adema en Marije Deuring hebben alles voor elkaar en we kunnen uitkijken naar een 
hopelijk sportieve, gezellige en geslaagde dag!  De openingswedstrijd is om 10.00 uur, terwijl 
de finale om 16.30 uur staat gepland. 
 
Op onze site kun je alle informatie vinden: speelschema, reglement, de deelnemende teams 
et cetera. Ook het officiële programmaboekje staat online. Kom je ook naar het NK om deze 
dag mee te vieren en ons eigen team aan te moedigen? 
http://www.covsgroningen.nl/?p=9207.  
 
 
Afsluitende BBQ na NK voor iedereen 
Het NK op 11 juni wordt vanaf 17.30 uur afgesloten met een grote BBQ voor spelers, 
vrijwilligers en toeschouwers. Iedereen mag aanschuiven. We vragen daarvoor slechts 10 
euro. Wil je meedoen aan de BBQ, laat dit dan uiterlijk 7 juni even weten via 
covsgroningen@gmail.com . Op de dag zelf kun je bij het wedstrijdsecretariaat contant 
betalen en krijg je een polsbandje waarmee je aan kunt schuiven. Eet smakelijk! 
http://www.covsgroningen.nl/?p=9110.  
 
 
REF United oefent dinsdag in Loppersum 
Ons voetbalteam REF United speelt komende dinsdag 7 juni een oefenduel in Loppersum 
tegen de plaatselijke A1. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Donderdag volgt dan om 20.00 
uur de laatste training, om 20.00 uur op Corpus den Hoorn. Succes mannen! 
http://www.covsgroningen.nl/?p=9180.  
 
 
Zomertrainingen vanaf 7 juli 
Gisteren heeft de trainingsgroep het seizoen op gezellige wijze afgesloten met een BBQ en 
de laatste ronde van de pubquiz. Henk de Wit kreeg de inmiddels traditionele 
aanmoedigingsprijs. Bert Kamstra en Alfons de Graaf hadden de slotavond prima geregeld! 
De afsluitende pubquiz werd o.l.v. de voortreffelijke quizmaster Marc van der Haak 
gewonnen door Alex Traa, alias de barman. Duo M & M ging er met het eindklassement 
vandoor.  
 
De trainingen worden weer hervat vanaf donderdag 7 juli. De zogenoemde zomertrainingen 
zijn in juli en augustus op elke donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn. http://www.covsgroningen.nl/?p=9200.  
 
 
Fonds Gehandicaptensport: heb je al gedoneerd? 
Tijdens het NK wordt er ook geld ingezameld voor Fonds Gehandicaptensport. Zo gaat de 
volledige opbrengst van de verloting naar dit prachtige doel en vragen we alle spelers en 
begeleiders een kleine bijdrage. Heb jij al iets gedoneerd? Dat kan nog steeds via de 
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actiesite of sms. SMS nu NIEMAND BUITENSPEL naar 4333 en doneer meteen eenmalig 2 
euro. Gewoon doen! http://www.covsgroningen.nl/?p=8844.  
 
 
WK militairen, bekerfinales en andere mooie aanstellingen voor leden   
Ons lid Ernst van der Hoek uit Assen verblijft momenteel in Rennes in Frankrijk om als 
scheidsrechter wedstrijden te leiden op het WK voetbal voor militairen (vrouwen).  
Deelnemende landen zijn Frankrijk, Duitsland, USA, Canada, Zuid Korea, Kameroen, 
Brazilie en Nederland. Ernst is beroepsmilitair en op die manier voor dit WK benaderd. Een 
enorme eer! http://www.covsgroningen.nl/?p=9162.  
 
Ook andere leden mochten recent mooie beslissingsduels fluiten of kregen een bekerfinale 
toegewezen. Zo was Thom Winkel leidsman van de Noordelijke bekerfinale Staphorst – 
Flevo Boys en kreeg Marije Deuring de finale bij de dames (ADO Den Haag – Ajax) 
toegewezen. Van harte allemaal! http://www.covsgroningen.nl/?p=9114.  
 
 
Spaar alvast voor Sportweekend Ameland 2017 
In januari werd het 18e technische weekeinde op Ameland gehouden. Opnieuw een 
geslaagde driedaagse. Op de site een verslag in woord en beeld. Wil je in 2017 ook mee? 
Ga dan nu alvast sparen. Met een klein maandelijks bedrag heb je in december het 
inschrijfgeld al bijeen gespaard. Sparen verplicht nog tot niets. Hoe dat zit? Kijk op onze site: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=8791.  
 
 
Spannende periode…   
De komende weken worden de groepsindelingen voor scheidsrechters weer bekend. Zeker 
met de invoering van de nieuwe piramide voor velen een spannende periode. We wensen 
iedereen sterkte met de spanning en hopen op mooie berichten! 
 
 
Graag tot zaterdag 11 juni bij het NK veldvoetbal in Groningen! 
 
 
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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