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 Website Velocitas 1897  
 Afmelden nieuwsbrief 
 
De Teun Mantel Memorial 
2011. (Bram Versprille) 
  
Zondag 9 januari is de 
traditionele nieuwjaars-
wedstrijd tussen oud Velo en 
het huidige eerste gespeeld. De 
wedstrijd wordt gekoppeld aan 
de nieuwjaarsreceptie en staat 
in het teken van de vrijwilliger 
en saamhorigheid binnen de 
vereniging. 
Voor de wedstrijd wordt er 
gezamenlijk een kop soep met 
een broodje gegeten (bedankt 
Jaap en Ella!). Tijdens de 
receptie zorgt Henk van Duinen 
voor de muziek. Aangezien 
ondergetekende lid is van de 
oud Velo selectie is het voor 
hem wat pijnlijk iets over de 
wedstrijd te melden: 9-1 
veloren!  Er zijn andere tijden 
geweest. Realiteit is dat wij 
oudjes de huidige eerste 
selectie (heel) even bij kunnen 
benen, maar dat we met name 
in de tweede helft weggespeeld 
zijn. Alleen maar goed natuurlijk 
en ook wij van oud Velo hopen 
dat de mannen van Henk 
Veenhof en Chris de Koe blijven 
winnen. Een kampioenschap 
lonkt, echter scherp blijven is de 
boodschap. De receptie werd 
goed bezocht en was gezellig, 
precies zoals deze bedoeld is. Ik 
durf te stellen dat oud Velo de 
derde helft glansrijk gewonnen 
heeft. Hebben wij toch nog wat 
gewonnen! 
 (zie foto rechts ) 

Lesmond Prinsen nieuwe hoofdtrainer! 

Op voorstel van de Technische Commissie heeft het bestuur van Velocitas 1897 Lesmond 

Prinsen voor in eerste instantie 1 seizoen benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer van de 

vereniging. Prinsen vertrekt aan het eind van dit voetbaljaar als trainer bij Nieuw Buinen en 

wordt de opvolger van Henk Veenhof die na 4 jaar Velo overstapt naar Zwartemeer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Robb Kauffman en Lesmond Prinsen ondertekenen het contract in aanwezigheid 
van secretaris Wim Smid en penningmeester Heino Koning. 
 

 

 

 

 

 

 

Vader en zoon Klunder in duel namens oud-
Velo en Velo 1 

 

Henk  Werksma overleden. 

Op 20 januari jl. is Henk Werksma overleden. 

Henk, vader van oud-1
e
 elftalspeler Erik en 

opa van jeugdleden Rik en Tiemen, is 

jarenlang leider van zondag 1 geweest. Tijdens 

de uitvaart waren veel (oud)velocitanen 

aanwezig om afscheid van Henk te nemen.  

Wij wensen de familie veel sterkte toe de 

komende tijd. 

 

http://www.velocitas1897.nl/
mailto:info@velocitas1897.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief%20Velocitas%201897


 

  

 

 

 

 

LAATSTE  NOODOPROEP!!! 
 
Onze jeugdafdeling is 
behoorlijk gegroeid afgelopen 
jaren, dat is super! Maar brengt 
tegelijkertijd ook de 
verantwoordelijkheid van de 
vereniging en ouders met zich 
mee om dit mogelijk te maken. 
Tot op heden is er weinig 
response geweest op eerdere 
oproepen. 
Alle hulp is welkom: structurele 
hulp, maar ook ouders die 1x 
per seizoen een bardienst 
willen draaien of wedstrijd 
willen fluiten. Wij zoeken inzet 
voor/bij: 
-bardienst op zaterdagmorgen 
-bardienst op trainingsavonden 
-scheidsrechter C en D-junioren 
-onderhoudswerkzaamheden 
-leiders seizoen 2011-2012 
-coördinator jeugdafdeling 
(technische  commissie jeugd) 
-lid jeugdcommissie 
- trainer(s) met ervaring/ 
opleiding                                            
 
Wanneer hier geen gehoor aan 
wordt gegeven, zal dit de groei 
en continuïteit van de 
vereniging en met name de 
jeugdafdeling in de weg staan, 
en zijn wij helaas genoodzaakt 
ons  als vereniging hierover te 
buigen en maatregelen te 
treffen. 
 
Laat het a.u.b. niet zover 
komen! 
 
Help mee en reageer: 
chantalwolfs@ziggo.nl. 
 

Alleen samen kunnen we 
het doen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Amelandweekend E- en F-jeugd 2011 

Ook dit jaar gaan we weer met onze E-ers en F-ers een weekend naar Ameland. Om 

precies te zijn van vrijdag 20 t/m zondag 22 mei. We logeren in kampeerboerderij de 

Kiewitshoeve, spelen op zaterdag een voetbaltoernooi met de clubs van Ameland en 

gaan nog vele andere leuke dingen doen. Behalve kinderen vragen we ook ouders om 

mee te gaan als begeleiding. Noteer de datum dus vast en wacht onze mail met de 

uitnodiging af. Deze ontvang je binnenkort. Voorproefje? Kijk voor foto’s op de site 

onder:archief/jeugd! 

 

Foto 2010 
 
 
 
Oud papier container 
 
Wellicht niet bij iedereen bekend is de oud papier container. Deze staat als je door  
het hek bij de hoofdingang komt links achter tegen de bosjes. Oud papier kun je 
voor of naast de container zetten. Dagelijks wordt dit door mensen van Velocitas in de 
container gegooid. 
De opbrengst van het oud-papier komt ten goede van de jeugdafdeling! 


