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Velocitas gaat weer los ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winter voorbij? 
Zoals de vooruitzichten er nu 
uitzien is koning winter bezig 
haar terrein te verliezen en 
gaan we over in een periode 
van regen, regen en nog meer 
regen. Nadeel is dat we nat 
worden, het voordeel is dat we 
weer kunnen trainen op het 
kunstgrasveld en dat we 
eindelijk weer wedstrijden 
kunnen spelen. Voor een 
overzicht van de komende 
ingeplande wedstrijden klik je 
op de bovenstaande link 
“Wedstrijdprogramma” en je 
bent weer helemaal op de 
hoogte! 

Sport Kleurt zoekt !!!!!!!! Dinsdag 23 februari 20.00 uur. 
Beker wedstrijd DIO  – VELOCITAS 1897  

“Sport Kleurt” is een project van VluchtelingenWerk, met als doel vluchtelingen, vooral de jongeren, te stimuleren om te gaan 
voetballen. En om hun ouders daarbij te betrekken. De tweede doelstelling is het stimuleren van oudere vluchtelingen als 
vrijwilliger bij het voetbal aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als steward, kantinemedewerker, medewerker onderhoud of  
bij wedstrijden als assistent trainer of jeugdelftalleider.  Er zijn verschillende oorzaken waardoor vluchtelingen niet of 
nauwelijks bij sport, en voetbal in het bijzonder betrokken, zijn. Dat kan zijn door onbekendheid met het in verenigingverband 
sporten. Anderzijds is het vermoeden dat ook de financiële positie van vluchtelingen een belangrijke oorzaak is waarom 
kinderen geen lid van een sportvereniging worden. “Sport Kleurt” wil een bijdrage leveren om hierin verandering te brengen. 
Het project start binnenkort bij Velocitas . U kunt mee helpen door  aan “Sport Kleurt” een  bijdrage te leveren. Dat kan op 
twee manieren: 
Werven van kandidaten: 
Begeleiden van vluchtelingen bij hun integratie binnen de voetbalvereniging. 
Lid worden van een sportclub is één. Lid blijven is een ander verhaal. Onderdeel van het project is dat de vluchtelingen 
gedurende de eerste zes maanden van hun lidmaatschap begeleiding krijgen. Vanuit de voetbalclub door introductie binnen de 
voetbalclub. Maar ook in de thuissituatie. Bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van sportstimuleringsubsidies voor kleding en/of 
lidmaatschapsgelden. Vrijwilligers worden bij deze activiteiten begeleid door de projectmedewerker(s). Wilt u meewerken aan 
dit project, of wilt u zelf een bijdrage leveren, neem dan contact op met  Harke Groenveld, telefoon 06-34399152 of via de 
mail: harkegroenveld@online.nl . 
 

Nieuwe link naar het wedstrijdprogramma:   “Klik hier voor wedstrijdprogramma” 

Via deze link krijg je een overzicht van alle wedstrijden van Velocitas en heb je verschillende mogelijkheden om verder te 

zoeken bv per team of per periode. Ook kan je de pagina printen via excel. 

http://www.janschuil.nl/webwinkel.html
http://clubmanager.medialandscape.com/clubs/speelschema/popup/bbbd08t/periode,/team,B1%20(zon)/
http://www.velocitas1897.nl/
mailto:info@velocitas1897.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief%20Velocitas%201897
mailto:harkegroenveld@online.nl
http://clubmanager.medialandscape.com/clubs/speelschema/popup/bbbd08t/periode,/team,B1%20(zon)/


 

  

  

 
Wie ben ik? 
 
Mij naam is Peter van der 
Woude 
 
 
 

   
 

Mij naam is Peter van der Woude, woonachtig te Groningen, en werkzaam als groepsleerkracht 

binnen het basisonderwijs. Het afgelopen half jaar ben ik werkzaam geweest als KNVB-trainer 

binnen de KRVT (regionale voetbal trainingen). Deze trainingen hadden als doel, om in 

samenwerking met BVO's (met name RJO's) uit de omgeving, extra trainingen aan te bieden 

voor de meest getalenteerde tweedejaars E-pupillen van amateurclubs. Dat er bij Velocitas ook 

talent aanwezig is blijkt wel uit het feit dat ik bij de KRTV heb gewerkt met Bhekani en Sam 

(beiden spelers uit Velocitas E1).  

In het kader van het overheidsprogramma 'Meedoen Alle Jeugd door Sport' ondersteunt de 

KNVB verenigingen op bestuurlijk, organisatorisch en voetbaltechnisch gebied. Voor de 

specifieke ondersteuning op voetbaltechnisch gebied ga ik de komende maanden Velocitas 

ondersteunen. Met name de mensen die betrokken zijn bij F en E- pupillen zullen mij geregeld 

tegen komen.  

VOETBAL SCHOOL  OOK WEER GESTART! 
 
De voetbalschool is ook weer van start gegaan o.l.v. Henk 
Veenhof. De voetbalschool vindt elke woensdagmiddag plaats 
(van 13.15 - 14.30 uur). Bij dhr. Veenhof kan je je hiervoor 
aanmelden (06-20217707, bellen tussen 17.00 en 18.00 uur). 
Doelstelling van de voetbalschool van Velocitas 1897 is, zonder 
concurrerend te willen zijn met welke voetbalvereniging dan 
ook, spelers in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar 
voetbaltraining te geven in de technische en tactische 
vaardigheden van het voetbalspel. Aan deze middag zijn in 
ieder geval voor dit jaar geen kosten verbonden en je mag ook 
vriendjes en vriendinnetjes meenemen 

 
 
 
 

 
                    VELOCITAS “BY NIGHT” 
Mede dankzij Rieks Koops, de man die de afgelopen jaarvergadering ook de trotse bezitter is geworden van de kei van 
Velocitas,  staan er op ons terras nu 3 lichtzuilen. Wij hopen dat we deze zuilen vaak kunnen laten branden en straks buiten 
mogen gaan genieten van een hapje en drankje op het terras. 

 


