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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.

Komende donderdag laatste training én finale pubquiz
Deze week zijn de laatste trainingen van het seizoen 2016-2017. Zowel dinsdag als
donderdag kan er van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark
Corpus den Hoorn in Groningen. Donderdag is na afloop, van 21.45 – 22.15 uur, ook de
achtste en beslissende ronde van de pubquiz. Doe ook mee en test je kennis van sport,
wetenschap en onzin…. Iedereen kan meedoen, ook als je dat nog niet eerder hebt gedaan.
Voor de rondewinnaars zijn er leuke prijzen.
De prijsuitreiking van de pubquiz over het hele seizoen 2016-2017 zal overigens
plaatsvinden tijdens de afsluitende BBQ, op 8 juni.

Trainingsgroep sluit seizoen 8 juni af
Aan het einde van het seizoen gaat de trainingsgroep vanuit de lief-en-leed-pot traditioneel
uit eten. Dit jaar zal dat zijn op donderdag 8 juni. Er is een uitgebreide en luxe barbecue
besproken op het sportcentrum van de universiteit. De BBQ begint om 19.00 uur. Wil je
uiterlijk 1 juni laten weten of je meegaat, aan Roel Bellinga of Bert Kamstra? Ook de bijdrage
voor de lief-en-leed-pot moet uiterlijk 1 juni betaald zijn, contant of op de bankrekening
gestort, zie onze site. Op naar de BBQ! http://www.covsgroningen.nl/?p=9939

Sportweekend Ameland: geef nu je mening en vul de enquête in
In januari 2018 organiseren we voor de 20e achtereenvolgende keer een technisch
weekeinde op Ameland. De datum moeten we nog vaststellen, maar het zal vermoedelijk
worden gehouden van 13 tot en met 15 januari. We zijn benieuwd of de opzet van het
technisch weekeinde nog aansluit bij wat onze leden graag willen. Daarom is er een enquête
uitgewerkt, die je in ongeveer vijf minuten online kunt invullen. Ook als je nog nooit bent
meegeweest, willen we je vragen deze in te vullen. Alvast bedankt! Klik hier voor de enquête:
https://www.survio.com/survey/d/H9C4X2J2A9C2J2S3D

REF United met twee teams naar NK veld in Rotterdam
Op zaterdag 17 juni doen twee teams van onze vereniging mee aan het Nederlands
Kampioenschap veldvoetbal in Rotterdam. Het NK wordt gespeeld bij Excelsior. Ter
voorbereiding wordt er 6 en 15 juni getraind op Corpus den Hoorn. Op 13 juni wordt er
mogelijk een oefenduel of oefentoernooi gespeeld. Kijk voor meer informatie ook op onze
site: http://www.covsgroningen.nl/?p=9964
Onze spelers en begeleiders reizen de 17e per bus af naar Rotterdam. Wil je mee als
supporter, dan kan dat! Laat het even weten via covsgroningen@gmail.com of aan Marije
Deuring.

Patricia van Vilsteren nieuwe masseur en fysio-in-opleiding
Eind mei is er na bijna vier jaar afscheid genomen van masseur en fysiotherapeut Peter
Sulmann. Hij had aangegeven dat hij het na genoemde periode mooi vond geweest. Peter,
dank voor de meer dan prettige samenwerking!
Inmiddels hebben we in Patricia van Vilsteren een goede opvolgster kunnen vastleggen.
Patricia heeft in mei al meegelopen en zal komende donderdag echt beginnen. Net als Peter
zal ze elke donderdag (als er training is) gratis beschikbaar zijn voor alle leden van onze
vereniging, van circa 19.30 – 21.45 uur. Patricia, van harte welkom! Kijk ook op onze site,
waarop we Patricia nader aan je voorstellen! http://www.covsgroningen.nl/?p=10030

Trainingen hervat op 6 juli
Vanaf donderdag 6 juli hervatten we de trainingen. Ook dit jaar houden we de zogenoemde
zomertrainingen in juli en augustus elke donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras
van sportpark Corpus den Hoorn. In juli is ook masseur en fysio-in-opleiding Patricia van
Vilsteren aanwezig. In september hervatten we dan ook de dinsdagse trainingen weer.

Promotie of niet? Nog even wachten…
Volgende week maakt de KNVB de groepsindelingen voor volgend seizoen bekend. Ben je
gepromoveerd of heb je je kunnen handhaven? Altijd een spannend moment. We hopen dat
iedereen krijgt waarop die hoopt. Maar hoe dan ook, zorg ervoor dat je het plezier in onze
mooie hobby weet vast te houden!

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

