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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.  

 
Schrijf je uiterlijk 15 oktober in en maak kans op gratis Sportweekend Ameland  
Van 11-14 januari 2018 gaan we voor de 20e keer naar Ameland voor een intensief, nuttig 
en gezellig technisch weekeinde. Er is een feestelijk programma samengesteld, met naast 
de gebruikelijke trainingen, spelregels en sportquiz ook een hilarische zeskamp én als klap 
op de vuurpijl twee topsprekers. Op vrijdag is dat niemand minder dan internationaal 
voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis en op zaterdag oud-profvoetballer én oud-scheidsrechter 
Henk -broezn – de Haan. We gaan voor een keer al op donderdagavond richting Ameland, 
zodat we er extra lang van kunnen genieten.  
 
Als je je nog voor het einde van de Week van de Scheidsrechter inschrijft, maak je kans op 
een gratis weekeinde. Onder alle vroege inschrijvers verloten we namelijk één gratis 
deelname aan Sportweekend Ameland! Lees alles over deze actie en het programma op 
onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=10297.  

 
 
Onderzoek:  leden zeer tevreden over beleid, faciliteiten en communicatie 
Vanuit het amateurconvenant van FC Groningen is afgelopen voorjaar een ledenonderzoek 
onder (onder andere) leden van onze vereniging gehouden. En daaruit bleek dat leden zeer 
tevreden zijn. Onder andere het beleid, de faciliteiten en de communicatie scoorden hoog. 
Ook blijken leden zich ‘veilig’ te voelen bij de club. Het bestuur is zeer tevreden over de 
uitkomsten. Dank voor het vertrouwen. Op onze site het volledige rapport: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=10306.  
 

 
Godlinze wint fair play prijs 2016-2017 
Van alle voetbalverenigingen in Noord-Nederland bleek Godlinze het sportiefst in het seizoen 
2016-2017. Daarmee winnen ze onze fair play prijs. Tweede werd OZW en derde vv Leo 
Loon. Leo Loon is daarmee in de provincie Drenthe het sportiefst gebleken. De prijs reiken 
we binnenkort uit. Een volledig overzicht staat online: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=10293.  

 
 
Pol van Boekel centrale gast op clubavond 6 november 
Op maandag 6 november is internationaal voetbalscheidsrechter Pol van Boekel te gast in 
Groningen! In het GRC-clubhuis zal hij tussen 20.00 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) 
vertellen over zijn ervaringen als scheidsrechter én heeft hij de nodige tips voor de 
ambitieuze scheidsrechters in het amateurvoetbal. Daarbij maakt hij gebruik van actueel 
beeldmateriaal. We zijn zeer verheugd dat Pol de verre reis uit het zuiden naar Groningen wil 
maken. Dus noteer de datum en kom 6 november naar deze interessante clubavond! 
http://www.covsgroningen.nl/?p=10243  
 

 
Veel belangstelling clinic Siemen Mulder voor verenigingsscheidsrechters 
In het kader van de Week van de Scheidsrechter bieden we de verenigingsscheidsrechters 
van voetbalverenigingen uit Assen en omgeving een clinic door betaald 
voetbalscheidsrechter Siemen Mulder aan. Deze is 11 oktober bij Achilles 1894. Vanuit de 
clubs is met enthousiasme gereageerd. We wensen de deelnemers morgenavond veel 
plezier! http://www.covsgroningen.nl/?p=10285.  
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Vrijwilligers voor bardiensten gezocht  
Elke donderdag is onze vereniging verantwoordelijk voor het draaien van bardiensten in het 
GRC-clubhuis. Helaas komt dit vaak op dezelfde schouders terecht. We zoeken daarom wat 
extra handen! Wil jij zo nu en dan een bardienst draaien, geef dit dan door via 
covsgroningen@gmail.com. We maken dan een rooster, zodat je maar af en toe een dienst 
hoeft te draaien. Alvast bedankt! 
 

 
Pubquiz weer op 19 oktober 
De pubquiz nieuwe stijl bleek in september goed in de smaak te vallen. Iedereen kan 
meedoen! De eerstvolgende pubquiz is op donderdag 19 oktober, vanaf 21.45 uur (na de 
training) in het GRC-clubhuis. Tot dan? 
 

 
Videofeedback: aanmelden kan weer  
Wil jij jezelf verder ontwikkelen als scheidsrechter? Benieuwd hoe je overkomt in het veld? 
Hoe je positie kiest? En hoe je met spelers communiceert? Laat de camera van ons project 
videofeedback jou een wedstrijd volgen. Zeer leerzaam! Aanmelden kan weer: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=10168.  
 

 
Kledingpakket nog steeds voor honderd euro verkrijgbaar 
Je kunt nog steeds het moderne en sportieve kledingpakket van onze vereniging bestellen. 
Voor slechts honderd euro heb je een sporttas op wieltjes, een warme coach/winterjas, een 
trainingspak, een poloshirt, een trainingsshirt en een lekkere trainings-sweater. Alles van het 
merk Hummel, in groen/zwart en met logo van de vereniging. Via de site kun je bestellen: 
http://www.covsgroningen.nl/?p=10172.  
 

 
Trainingen: elke dinsdag en donderdag 
Tot vlak voor de Kerstdagen kun je uiteraard elke dinsdag en donderdag trainen bij onze 
vereniging op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Op donderdag is onze masseur en 
fysiotherapeut-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig. Graag tot bij één van de 
trainingen! 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl en volg ons op facebook 
(facebook.com/covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen). 
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