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VELOCITAS 1897 KAMPIOEN!! 

VELO 

  

De beste van de klas  

dat is Velocitas  

ja het is waar  

bekijk de ranglijst maar  

met technisch verzorgd spel 

zetten ze een ieder buitenspel 

het was genieten langs de lijn 

voor groot en klein  

daarom gaat de vlag in top  

tot grote vreugde van voorzitter 

Robb  

die het helemaal ziet zitten  

net als de andere Groenwitten 

'tjonge, wat een seizoen 

Velo is weer kampioen!!! 

  

E.FILIPPUS 

 

AED bij Velocitas  
 
 
 
 
 
 
 

 

Velocitas 1897 beschikt nu ook 

over een AED (Automatische 

Externe Defibrillator). Een AED 

is een draagbaar toestel met als 

doel een elektrische schok toe 

te dienen zodat een gestoord 

hartritme wordt gestopt en het 

hart weer in een normaal ritme 

gaat kloppen. Op korte termijn 

zal er een opleiding worden 

gegeven aan mensen binnen 

onze club. 

Heb je interesse neem dan 

contact op met onze secretaris 

Wim Smid.  

 

 

Zondagmiddag is Velocitas 1897 kampioen geworden in de tweede klasse K. 

Zelf wonnen onze mannen in St. Annaparochie met 0 - 2 door doelpunten van Wesley Klunder (3e 

minuut) en Ruben Bermudez (18e minuut), Roden hield concurrent LSC 1890 op 1 - 1. 

Hierdoor is Velocitas 1897 niet meer in te halen. In ons clubhuis is dit kampioenschap uitbundig gevierd. 

Spelers, trainers, verzorging en begeleiding van harte gefeliciteerd! 

De officiële kampioensreceptie en feestavond is gepland op zaterdag 7 mei 2011 in ons clubhuis. Aanvang 

18.30. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. 

 

Activiteiten de komende periode(zet in je agenda) 
 

 7 mei 2011 kampioenschapfeest zondag 1Voorjaarsvergadering 24 mei 2011 
 Familiedag 18 juni 2011 

Algemene Ledenvergadering voorjaar 2011 
Op dinsdagavond 24 mei 2011 is er om 20.00 weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorjaar. 

Onderwerpen die ter sprake komen zijn o.a. contributies 2011-2012 en de presentatie van de voorlopige 

financiële begroting 2011-2012. De agenda en het contributievoorstel wordt in de volgende nieuwsbrief 

gepresenteerd. Komt allen! 

Vacaturebank Velocitas 1897 
De vacaturebank is een terugkomend item in de nieuwsbrief. 

Gezocht worden met spoed: 

 Scheidsrechters voor de senioren zaterdag, zondag 

 Kantinemedewerkers(vooral op dinsdagavond, zaterdagmiddag en zondagmorgen) 

 Vrijwilligerscoördinator(en) 

Voor informatie kan je contact opnemen met onze secretaris Wim Smid. Tel:06-52360005 of email 

secretaris@velocitas1897.nl  

 

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


 

  

 

 

    

Selectietrainingen 

 
De week van 9 mei en de week van 6 

juni komen de reguliere trainingen te 

vervallen en zullen de 

selectietrainingen plaatsvinden ten 

behoeve van teamindelingen voor 

komend seizoen. Nadere informatie 

volgt binnenkort via de leiders en de 

site.  

 

(foto sponsorloop) 

 C1 en D1 gaan Europa in! 

Komend weekend gaat onze C1 naar 

Parijs en D1 naar Denemarken voor 

een internationaal toernooi. Wij 

wensen beide selecties een sportief 

en fijn toernooi toe! 

 

Huishoudelijke mededeling 

Het is erg leuk om te zien dat de 

jeugd het naar zijn zin heeft bij de 

vereniging en zelfs vaak op de 

zaterdagmiddag met een groep nog 

even een balletje blijven trappen. 

Wel willen wij iedereen er op wijzen 

dat er op de zaterdagmiddag nog 

wordt gevoetbald, en dat het ook 

niet de bedoeling dat er op het 

hoofdveld met doelen wordt 

gesleept. 

Dus voor deze enthousiastelingen: 

Voor een onderling partij op de 

zaterdagmiddag kunnen jullie het 

oefenveld tussen beide velden 

gebruiken! 

 
 

Sponsorloop 
 
De sponsorloop van 10 april jl was een groot succes, waaraan het weer natuurlijk ook deels heeft 
bijgedragen. Bedankt voor jullie geweldige inzet jongens en meisjes!Op www.youtube.nl kun je een 
leuk filmverslag zien van deze dag, met dank aan Pablo Folkerts (vader Marnick F3). Binnenkort 
hebben we in kaart wat de totale opbrengst is geweest en welk team het mooiste resultaat heeft 
neergezet.  
Van de opbrengst kunnen we onder andere weer leuke activiteiten organiseren. 

 

Hoofd Jeugdopleiding 

Met ingang van komend seizoen heeft de jeugdafdeling een 

Hoofd Jeugdopleiding aangesteld. Chris de Koe, echte 

Velocitaan, is als assistent trainer betrokken bij Velo 1 en is 

tevens scout bij de KNVB.  Hij zal zich gaan richten op 

coaching en begeleiding van jeugdtrainers. Hierdoor zal er 

meer vorm kunnen worden gegeven aan de eenheid en 

inhoud van de trainingen per afdeling. Als hoofd 

jeugdopleiding zal hij tevens nauw betrokken zijn bij de 

selectietrainingen.   

http://www.youtube.nl/

