Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Jaargang 8, nummer 63 (30 september 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.

Pleur op, met het geweld op het veld!
Pal voor het begin van de Week van de Scheidsrechter, van 1 – 9 oktober, hebben we onder
de titel ‘Pleur op, met het geweld op het veld’ een oproep gedaan aan alle betrokkenen bij de
voetbalsport om deze week ook te gebruiken als moment van bezinning op gebied van fair
play en respect. De oproep is op onze site geplaatst en is naar de regionale media en naar
alle voetbalverenigingen gestuurd. We willen je graag oproepen onze oproep te
ondersteunen door de oproep via twitter en facebook te delen. Kijk op de site voor de
volledige tekst: http://www.covsgroningen.nl/?p=9476.
Tijdens de Week van de Scheidsrechter maken we ook de winnaar van de fair play prijs
2015-2016 bekend. Check daarvoor maandag onze site!

Sportweekend Ameland 2017: trainen, powerboat, paintbal en spelregels
Wil je 2017 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? Is
het tijd je spelregelkennis op te frissen? En ben je klaar voor de nodige gezelligheid en
ontspanning? Doe je voorbereiding op de tweede seizoenshelft dan deels op het prachtige
Waddeneiland Ameland en ga van 13 – 15 januari 2017 mee met het Sportweekend
Ameland 2017! Je kunt het programma voor het weekeinde deels samenstellen, want naast
de gebruikelijke trainingen, kun je onder andere kiezen voor een spectaculaire powerboattocht, beachgolf en paintballen. Bovendien is er vrijdag voor de liefhebbers een poker- en
klaverjastoernooi. Voor elk wat wils dus. En uiteraard is er alle gelegenheid voor de nodige
ontspanning en gezelligheid.
We organiseren het Sportweekend voor het eerst samen met de Rotterdamse
Scheidsrechtersvereniging (RSV). We hopen dat veel RSV-leden de reis naar Ameland
maken en dat dit het begin is van een mooie samenwerking en uitwisseling van ervaringen
en kennis. Hand in hand kameraden!
Deelnemers verblijven opnieuw in het gezellige Hotel Ameland. Deelname kost 175 euro.
Check de site voor het volledige programma en schrijf je nu meteen in!
http://www.covsgroningen.nl/?p=9463.

Nog enkele plekken cursus verenigingsscheidsrechter vv Gorecht
Direct na de herfstvakantie (dus eind oktober 2016) wordt bij voetbalvereniging Gorecht
gestart met de cursus verenigingsscheidsrechter. Deze cursus wordt gegeven door de KNVB
en omvat vier cursusavonden van elk drie uur plus enkele stagewedstrijden. Deelname is
mogelijk vanaf 15 jaar. Dus wil je deze cursus volgen of heeft jouw eigen voetbalvereniging
nog kandidaten? Neem dan even contact op met vv Gorecht. Deelname kost zeventig euro
per cursist. Meer informatie is verkrijgbaar bij Martin Schipper via (050) 526 11 78 of
martin.schipper@ziggo.nl.

Boeiende clubavonden in het vooruitzicht
We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen op enkele boeiende clubavonden.
Zodra de sprekers definitief zijn vastgelegd en de data bekend, laten we dat via

www.covsgroningen.nl weten. Noteer onder enig voorbehoud alvast 21 november en 27
februari. Inmiddels zijn vaste activiteiten als nieuwjaarsinstuif, reanimatietraining en
jaarvergadering vastgesteld. Kijk op de site: http://www.covsgroningen.nl/?page_id=85.

Trainingen erg goed bezocht
Nadat de zomertrainingen in juli en augustus al uitstekend werden bezocht, is de
trainingsdeelname in september naar grote hoogte gestegen. Ook op dinsdag komen veel
leden werken aan een goede conditie en fitheid. Prachtig om te zien! We hopen dat ook met
het invallen van de herfst leden massaal blijven komen trainen. De trainingen zijn elke
dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den
Hoorn en staan onder leiding van Bert Kamstra en Henk Steenhuis.

Videofeedback ook dit seizoen mogelijk
Het project videofeedback is de pilotfase voorbij en vormt nu een vast onderdeel van de
mogelijkheden die wij als vereniging bieden aan onze leden. Er wordt momenteel een eigen
camera aangeschaft. Door naar je eigen presteren op beeld terug te kijken kun je een
perfecte spiegel voorgehouden krijgen. Heb je interesse, neem dan contact op met Marc van
der Haak. Lees ook onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=9355.

Tweede pubquiz op 13 oktober
De pubquiz is in september het derde seizoen ingegaan. Dit jaar verzorgen de winnaars van
vorig jaar (duo M & M) de vragen. Bart Pleiter won ronde 1, waaraan maar liefst 36 leden
deelnamen. Was je er niet bij, dan is dat niet erg, want dit seizoen mag je de twee slechtste
scores schrappen. Tijdens de pubquiz krijg je een reeks meerkeuzevragen over van alles en
nog wat op je afgevuurd en kun je antwoorden via de mobiele telefoon. De eerstvolgende
pubquiz is op donderdag 13 oktober, van 21.45 – 22.15 uur in het GRC-clubhuis. Tot dan?

Laatste kans: maak nu ronde 1 van Johan Roeders spelregelkampioenschap
Het kan nog eventjes; het maken en insturen van ronde 1 van het Johan Roeders
spelregelkampioenschap. Gewoon doen, fris je meteen jouw spelregelkennis weer even op.
De antwoorden + toelichting én de volgende ronde verschijnen medio oktober online.
http://www.covsgroningen.nl/?p=9360.

Fonds Gehandicaptensport: heb je al gedoneerd?
Op verschillende manieren zamelen we dit kalenderjaar geld in voor Fonds
Gehandicaptensport. Heb jij al iets gedoneerd? Dat kan nog steeds SMS nu NIEMAND
BUITENSPEL naar 4333 en doneer meteen eenmalig 2 euro. Gewoon doen!

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

