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Seizoen 2011-2012 weer van start! 

AED training bij Velocitas 1897. 
Zoals in nieuwsbrief nummer 3 werd 
vermeld, hangt er sinds april 2011 een 
AED (Automatische Externe Defibrillator) 
in ons clubhuis achter de bar. Om het 
apparaat bij een calamiteit ook goed te 
kunnen gebruiken, hebben 9 Velocitanen  
(Ella Beijring, Irma Klunder, Robb 
Kauffman, Heino Koning, Roel Kok, Mello 
Boer, Dan de Vries, Herman Wieringa en 
Wim Smid) op dinsdag 27 september een 
training in het clubhuis gevolgd en zijn 
nu gediplomeerd. Gefeliciteerd!!! 
 

Verlichting grasstrook  
De verlichting van de grasstrook doet het 
weer! Er is door Bram Versprille een 
nieuwe kabel gelegd en deze is door 
Henk van Duinen en Rieks Koops 
aangesloten. Alle betrokken worden 
hiervoor vriendelijk bedankt! 
 

Ruim je rommel op!!!! 
Het is de laatste weken af en toe weer 
een rommeltje op ons sportpark! Lege 
petflesjes en bekertjes op het terras en 
in de dugouts!  Dus het vriendelijke doch 
dringende verzoek je “rommel in de 
afvalbakken te gooien”!!! 
 

Ledenvergadering Velocitas 
1897. 
Twee keer per jaar houdt Velocitas een 
ledenvergadering. De komende 
najaarsvergadering zal worden 
gehouden op dinsdag 22-11-2011. 
Aanvang 20.00 in ons clubhuis. 
In de volgende nieuwsbrief zal de 
agenda worden geplaatst. 
 

Alle teams van Velocitas 1897 zijn inmiddels begonnen met de 
competitie. Dit jaar hebben we ook weer een 1e team op zaterdag. Zie 
onderstaande foto. Inmiddels is de eerste overwinning van dit 
voormalig 6e team ook binnen. Zij spelen thuis altijd om 14.00 uur. Kom 
dit team eens aanmoedigen als u daar tijd voor heeft! Wij wensen Jaap 
Kuiper en zijn mannen veel succes toe. 

 

Zondag 1 redelijk begonnen. 
Een nieuwe trainer, Lesmond Prinsen, een klasse hoger, wat nieuwe 
spelers en een ander spelconcept. Allemaal ingrediënten die 
onzekerheid veroorzaken  en die tijd nodig hebben om tot een goede 
ontwikkeling te komen. Wij zijn er van overtuigd dat het goed komt. 
Succes mannen!!!! 
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Pupil van de week 

De jeugdafdeling heeft het initiatief ‘pupil van 

de week’ weer opgepakt. Bij thuiswedstrijden 

van Velocitas zondag 1 mag een F-pupil met de 

warming up meedoen, de aftrap en een 

penalty bij de tegenstander nemen en de 

eerste wedstrijdhelft vanuit de dugout volgen.  

Op zondag 2 oktober heeft Hotze Hoekstra uit 

F2 de aftrap mogen nemen. Voor een verslag 

van deze dag en foto’s zie 

www.velocitas1897.nl/jeugd/pupilvandeweek 

 

Scheidsrechterscursus 

Rond de winterstop zullen we via de KNVB de 

cursus juniorenscheidsrechter weer gaan 

aanbieden. Deze cursus is intern (bij de club) 

en duurt 4 avonden.  1
e
 jaars C en 2

e
 jaars D-

junioren en ouders die geïnteresseerd zijn 

kunnen zich tot uiterlijk 31 oktober aanmelden 

bij: erikwoldhuis5@hotmail.com .De kosten 

zijn voor rekening van de vereniging. Wel 

wordt verwacht dat de deelnemers minimaal 4 

keer per jaar (in overleg) een wedstrijd van een 

jeugdteam van Velocitas fluiten. 

                                                      

 

 

De Jeugdcommissie van Velocitas 1897 steunt de campagne van Sire.  

Onderstaand de 5 gouden regels om een kind positief langs de lijn te steunen. 

 

 

 

 

 

Sinterklaas voor F -en minipupillen 

De Sint laat ons  weten dat hij ook dit jaar weer samen met zijn Pieten een 

bezoek zal brengen aan de F- en minipupillen in het clubhuis van Velocitas. 

Op woensdagmiddag 30 november zal hij zijn opwachting maken. Hou de 

datum dus alvast vrij in de agenda! Nadere informatie volgt. 
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