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Maak er een mooie Week van de Scheidsrechter van!
Van 5 tot en met 13 oktober de Week van de Scheidsrechter. We wensen iedereen veel
plezier op en rond de Velden. En als je in het zonnetje wordt gezet, laat dat ons weten zodat
wij er iets mee kunnen in De Aftrap en op social media. Veel plezier! #scheidsbedankt

Oproep aan alle voetballiefhebbers: Scheidsrechters zijn net mensen,
accepteer dat en doe normaal!
We gebruiken deze Week van de Scheidsrechter ook om alle voetballiefhebbers met een
knipoog aan het denken te zetten. Dat doen we door onze oproep ‘Scheidsrechters zijn net
mensen, accepteer dat en doe normaal! De oproep staat op onze site en delen we via
facebook, twitter en instragram. Ook is die naar de regionale media gestuurd. Je kunt ons
helpen de oproep verder te verspreiden door onze berichten op social media te liken, delen
en retweeten! Gebruik dan ook de hashtag #doenormaal! Check voor de oproep ook onze
site: https://www.covsgroningen.nl/?p=11579

Masterclass’De assistent centraal’ tijdens Week van de Scheidsrechter
Ben jij actief als assistent-scheidsrechter en wil jij van een echte prof de fijne kneepjes van
het vak leren? Nieuwsgierig naar tips over de ideale trainingsvoorbereiding? En meer weten
over de techniek van het vlaggen? Tijdens de Week van de Scheidsrechter staat bij ons ook
de assistent-scheidsrechter centraal! Geef je nu op voor een heuse masterclass door
assistent-scheidsrechter betaald voetbal Freek Vandeursen. Deze masterclass is op dinsdag
8 oktober van 19.30 – 22.00 uur in Groningen. Deelname is gratis en toegankelijk voor
iedereen die al voor de KNVB actief is als assistent-scheidsrechter. Ook als je geen lid van
onze scheidsrechtersvereniging bent. Aanmelden kan nog steeds! Kijk ook online:
https://www.covsgroningen.nl/?p=11564.

10 oktober: korte training en samen voetbal kijken
Donderdag 10 oktober valt midden in de Week van de Scheidsrechter. Bovendien speelt het
Nederlands elftal die avond een belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Reden
om er voor al onze leden een gezellige avond van te maken! We gaan deze avond uiteraard
gewoon om 20.00 uur trainen op het kunstgras van Sportpark Corpus den Hoorn, maar
stoppen wel eerder, zodat we daarna snel kunnen douchen en in het GRC-clubhuis samen
naar Nederland – Noord-Ierland kunnen kijken. Wij zorgen voor een hapje en een drankje!
Hup Holland! En in de pauze van de wedstrijd verloten we een gratis deelname aan
Sportweekend Ameland onder alle vroegboekers. https://www.covsgroningen.nl/?p=11556

Schrijf je voor 10 oktober in voor Sportweekend Ameland!
Wil je 2020 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? Is
het tijd je spelregelkennis op te frissen? Wil je een keer een echte stoere klimtraining
krijgen? Nieuwsgierig wat videofeedback voor je ontwikkeling als scheidsrechter kan doen?
En ben je klaar voor de nodige gezelligheid en ontspanning? Ga dan van 10 – 12 januari
2020 mee met Sportweekend Ameland. Schrijf je nu in voor het 22e Sportweekend Ameland!
Doe je dat voor 10 oktober 2019, dan krijg je tien euro vroegboekkorting én maak je kans op
een volledig gratis deelname! https://www.covsgroningen.nl/?p=11528

Eerstvolgende pubquiz
De eerste pubquiz van dit seizoen is op donderdag 17 oktober, direct na de training. Doe jij
dit jaar ook mee? https://www.covsgroningen.nl/?p=11514
Kijk voor meer informatie op www.covsgroningen.nl, volg ons op facebook
(facebook.com/covsgroningen), Instagram (covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen).

