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InhoudsopgaveVAN DE
 VOORZITTER Inhoudsopgave

Dat was wel even schrikken, kom je net 
terug van je welverdiende vakantie, 
krijg je een mailtje in de box dat je een 
cadeautje krijgt van de club: iedereen 
mag zijn wedstrijdtenue van vorig jaar 
mee naar huis nemen. Niets mis mee zou 
je zeggen! Maar de mailbox stroomde vol 
met wel heel veel vragen en opmerkingen. 
Zoals “Is dit een grapje, de club geeft toch 
niet zomaar iets weg” of “ mijn shirt van 
vorig jaar is nog niet gewassen en mag 
ik dan wel een andere” tot “wat is de 
achterliggende gedachte van dit cadeau”. 
En om het helemaal bont te maken: 
“Ik hoef mijn shirt van vorig jaar niet 
dus mag ik nu een nieuwe van de club”. 
Verwarring dus bij velen en daarom wil ik 
proberen uit te leggen waarom Velocitas 
1897 heeft besloten deze ommezwaai te 
maken betreffende haar kledingbeleid. 
Vanuit de historie moest elke Velocitaan 
zelf zijn wedstrijdtenue aanschaffen bij 
een sportzaak in de stad. Kwam je als 
nieuw lid binnen bij de club dan vulde je je 
aanmeldingsformulier in en ging je op weg 
naar de sportzaak om wedstrijdkleding op 
te halen en kon je spelen. Na elke wedstrijd 
nam je zelf je eigen spullen mee en zorgde 
je ervoor dat alles weer schoon was voor 
de volgende wedstrijd. Helemaal niets mis 
mee en dit werkte perfect. Er waren zoals 
altijd weer uitzonderingen op genoemde 
regels en wel bij de selectieteams. De 
selecties moesten spelen in het tenue 
van de club, lees het tenue dat was 
aangeboden door de sponsor, zijn naam 
staat er immers op vermeld. Het voordeel 
dat een selectiespeler dus heeft is dat hij 
zelf geen wedstrijdtenue hoeft te kopen 
maar dat dit aangeboden is door de club 
die het op haar beurt weer van de sponsor 
heeft ontvangen. Ook het inzamelen 
en wassen van de selectietenues is een 
verantwoordelijkheid van de club en 
dat gebeurt dus centraal.  En zo zijn dus 
de eerste privileges geboren binnen de 
vereniging, de één betaald zelf en de andere 
niet, de een moet zelf wassen en de andere 
niet. Er waren toen enkele seniorenteams 
die de vraag hebben gesteld “mogen 
wij tegen betaling de wedstrijdtenues 
van ons team ook laten wassen binnen 
de club”? Het bestuur heeft toen als een 
vorm van service naar de leden toe deze 
mogelijkheid aangeboden. De club bracht 
een jaarlijkse vergoeding in rekening en 
ook andere teams konden hun tenues 
laten wassen in het clubhuis. Echter tijden 
veranderen en de club blijft groeien. Met 
als gevolg dat er zoveel te wassen kleding 
in het clubhuis kwam te liggen dat één 
persoon hier bijna een dagtaak aan had 
om alles te wassen en te vouwen en het 
overzicht en controle op de kleding was 
verdwenen, met als gevolg dat velen in 
kousen en broekjes gingen rondlopen van 
een ander team.
Het werd dus een rommeltje in het washok 
en het bestuur moest ingrijpen. Dit kon 

niet langer doorgaan op deze manier. Ik 
hoop duidelijk te hebben gemaakt dat 
om misverstanden te voorkomen er in de 
contributie dus geen post zat om kleding 
van te wassen, en er vroeger  naast de te 
innen contributie extra kledinggeld van € 
25,00 per jaar moest worden betaald. Dit 
is nu niet meer het geval lVoor € 40,00 
per wedstrijdtenue ben je dus helemaal 
klaar en afhankelijk van hoe jij omgaat 
met de kleding moet een gemiddeld 
tenue toch minimaal 3 jaar mee gaan. Een 
kostenbesparing voor jezelf dus. Verder 
ben je helemaal vrij om de kleding centraal 
te laten wassen, echter niet meer in het 
clubhuis. Het grote voordeel voor de club 
is dat de verantwoordelijkheid helemaal 
weer bij het lid zelf komt te liggen en dat 
ook bij vermissing de club niet meer de 
verantwoording draagt. Ik 
hoop dat het nu voor iedereen duidelijk is 
waarom het kledingbeleid is aangepast. 
En zou jij hierover met het bestuur of met 
andere leden over willen praten dan kan 
dat op dinsdag 30 september  tijdens de 
ledenvergadering in het clubhuis vanaf 

20.00 uur.  En hierbij gelijk een oproep 
om naar de ledenvergadering te komen. 
Velen denken dat dit saaie bijeenkomsten 
zijn met een hoog grijsgehalte en waar 
beslissingen worden genomen die al 
vooraf beklonken zijn. Maar zo is het 
dus niet. De ledenvergadering, zeker de 
najaarsvergaderingen, kenmerkt zich door 
een al jaren redelijke opkomst en waarin 
ruim de tijd genomen kan worden om te 
discussiëren. Over lopende onderwerpen 
maar ook over het beleid en inzicht naar de 
toekomst toe. Eigen inbreng, opbouwende 
kritiek, ideeën en opmerkingen komen 
allemaal aan de orde dus laat je zien 
en vooral horen. Graag tot dinsdag 30 
september 20.00 uur in het clubhuis. Ik 
zou het alvast maar in je agenda noteren!
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“WE VALLEN DIT SEIZOEN 
NET BUITEN DE PRIJZEN!”
Vanaf een jaar of vijf loopt ie al bij Velo rond en dat 
is inmiddels zo’n 21 jaar. Nog niet genoeg voor een 
clubinsigne, maar die gaat er zeker komen. Want Erik 
Woldhuis is er weer zo een met groenwit bloed in de 
aderen. Op een steenworp afstand aan de Peizerweg 
opgegroeid in een standaardgezin met twee ouders en 
drie kinderen, waarvan zowel vader als zus en broer bij 
Velocitas actief zijn geweest. De oudere broer, in wiens 
kielzog hij aanvankelijk meeging naar het stadion 
Stadspark, voetbalt nog steeds maar zit inmiddels bij 
Helpman: “Omdat er wat dingen voorgevallen zijn.”
Wat er zoal binnen een vereniging kan voorvallen wordt 
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het PORTRET
Erik Woldhuis

“WE VALLEN DIT SEIZOEN 
NET BUITEN DE PRIJZEN!”

hem het laatste half jaar steeds duidelijker sedert hij 
het voorzitterstokje van het jeugdbestuur overnam 
van Martin Schuiling. Geen eenvoudige klus omdat de 
jeugdafdeling - met name de F’jes en de E’tjes - groeiende 
is en het enige andere jeugdbestuurslid Harry Oppewal 
wegens allerlei drukke werkzaamheden naar eigen 
zeggen slechts een half bestuurslid is. Dus blijven er wel 
eens zaken liggen of loopt de communicatie niet altijd 
even goed en als er dan om diverse redenen een leegloop 
ontstaat zoals dit seizoen bij D2 wordt daar eigenlijk niet 
genoeg actie op ondernomen. Wegens tijdgebrek.
  
ALO
Want naast zijn lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 
(hij zit nu in het laatste jaar) blaast Woldhuis zelf ook nog 
zijn partijtje als voetballer mee en zoals altijd de laatste 
jaren is dat pendelend tussen het eerste en tweede 
team van de zondagafdeling: “Aan het begin van het 
seizoen speel ik meestal in het tweede ook omdat ik de 
voorbereiding nooit helemaal kan meemaken omdat ik 
in de zomer zeven weken in Amerika ben. Daar werk ik 
als begeleider van zomerkampen voor jongeren van zo’n 
zeven tot zestien jaar. Helpen met het organiseren van 
activiteiten, voornamelijk op sportgebied ja. Dus als ik 
dan terugkom is de selectie al enige tijd in voorbereiding. 
Maar meestal word ik na de winterstop vanwege blessures 
en schorsingen toch vaak voor het eerste opgeroepen.”
En zo traint de immer opgewekte en positief ingestelde 
verdedigende middenvelder -die overigens nog alleen in 
het leven staat, er is zelfs nog geen sprake van verkering 

dames! – op de druilerige  vrijdagavond monter mee 
met het tweede, terwijl de staf en selectie van het 
eerste even verderop in het Stadsparkpaviljoen lekker op 
kosten van de vereniging bij Ni Hao zit te dikkedakken 
ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Verschil moet 
er zijn nietwaar.

SELECTIEBELEID
Zoals het een goed bestuurder betaamt verscheen van de 
hand van Erik inmiddels het eerste beleidsstuk, dat elders 
in de Velocitaan staat afgedrukt. Eén A-4 tje slechts, wat 
vaak voldoende is en waarop wordt aangegeven hoe en 
vanaf welke leeftijdscategorie er bij de jeugd geselecteerd 
wordt. Op kwaliteit in de eerste plaats, maar een aantal 
andere factoren spelen eveneens een rol. Kwaliteit 
is tevens het sleutelwoord bij de begeleiding van de 
pupillen. Onder het motto ‘Velocitas, niet de grootste, 
wel één van de betere’ is er door het aanbieden van 
cursussen aan trainers en leiders een start gemaakt om, 
zoals Woldhuis het omschrijft “de jeugdafdeling naar 
een hoger plan te brengen”. Op de hamvraag tenslotte 
over de positie waarop het vlaggenschip, zondag 1,  dit 
jaar zal eindigen en of de zo gewenste promotie naar de 
1e klasse erin zit is zijn antwoord duidelijk en naar eigen 
mening realistisch: “We gaan dit seizoen net buiten de 
prijzen vallen, de vijfde plek.” Om er met een twinkeling 
in de ogen aan toe te voegen: “Daar zal de hoofdtrainer 
Henk Veenhof niet blij mee zijn.”
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“Verenigings Begeleider”

tijd voor sport

Velocitas 1897 is uitverkoren! De KNVB heeft in het kader 
van het project ‘Tijd voor Sport’ verenigingsbegeleiders 
toegekend aan 10 verenigingen in het district Noord. 
Dit zijn verenigingen die door de KNVB geacht worden de 
meeste potentie te hebben om zich te versterken en te 
groeien. Velocitas 1897 is één van die verenigingen en ik 
ben jullie verenigingsbegeleider. Allereerst zal ik mij hier 
voorstellen, daarna zal ik proberen het project uit te leggen 
en wat dit voor gevolgen zal hebben voor Velocitas.

Ik ben Gijs van der Meijden, 21 jaar en sinds dit voorjaar 
aangesteld als verenigingsbegeleider bij de KNVB. In het 
dagelijkse leven ben ik student Sportmanagement aan de 
Hanzehogeschool hier in Groningen, waar ik momenteel 
in het laatste jaar zit.  Eind vorig jaar ben ik in Groningen 
komen wonen.  Hier woon ik samen met mijn vriendin 
Corrie. Dit ben ik in het kort, maar jullie zullen mij beter leren 
kennen in het aankomende seizoen want ik zal regelmatig 
op de vereniging aanwezig zijn.  Ik zal nu eerst het project 
uitleggen.

De nieuwe sportnota van het kabinet ‘Tijd voor Sport’ 
is eropgebaseerd dat sport op veel terreinen van het 
overheidsbeleid een belangrijke ondersteuning kan 
vormen, waaronder op het terrein van integratie. Hierop 
is een programma ontwikkeld voor de periode van 2006-

2010 genaamd ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’. 
Kort gezegd houdt dit het volgende in: ‘Maatschappelijke 
binding bereik je doordat jongeren elkaar ontmoeten. 
Sport is typisch iets dat mensen kan verenigen vanuit 
diverse belevingswerelden (denk hierbij aan de zogeheten 
Oranjekoorts). De sportvereniging is de ideale plek hiervoor. 
Sport is waar mensen elkaar ontmoeten en plezier met 
elkaar delen, waarbij de nadruk ligt op de overeenkomsten 
en niet op de verschillen.’

De rol van de KNVB hierin is dat over Nederland 250 
voetbalverenigingen begeleid worden. De nadruk hier ligt 
op het versterken van de vereniging. Bij de KNVB is het 
project al in 2006 gestart bij veel verenigingen in de grote 
steden. De succesverhalen beginnen nu binnen te komen. 
In vervolg hierop wilde de KNVB verenigingen buiten de 
grote steden ook de kans geven om voordeel te halen uit 
dit project en daarmee zijn we aangekomen bij de situatie 
van Velocitas. 

De KNVB heeft via een analyse van alle verenigingen 
en gesprekken met de besturen in het district Noord 
(Groningen, Friesland en Drenthe) Velocitas geselecteerd 
voor de toekenning van een verenigingsbegeleider en 
daarmee deelname aan dit project. Eind vorig seizoen (16 
juni) heb ik een kennismakingsgesprek met het bestuur 
gehad en daarmee jullie deelname bevestigd. Afgesproken 
is dat ik per 1 augustus bij de club zal beginnen. Het eerste 
waar ik mij bezig ga houden is een analyse van de vereniging 
waar op gebaseerd ik samen met het bestuur een plan 
van aanpak zal schrijven voor de komende drie jaar. Dit 
betekent dat ik in de aankomende tijd veel van Velocitas 
wil weten en leren. Daarom zal ik zo veel mogelijk mensen 
aanspreken en even een praatje houden. Vervolgens zal 
ik in samenwerking met u allen en het bestuur zoeken 
naar kansen en mogelijkheden om Velo te versterken. Als 
je vragen of opmerkingen hebt over het project ben ik te 
bereiken op:  verenigingsbegeleider-velocitas1897@hotmail.
com, Dan zal ik zo snel mogelijk reageren. Uiteraard kun je je 
vragen ook neerleggen bij het bestuur.  Ik heb heel veel zin 
om bij Velo aan de slag te gaan en ik geloof dat de club een 
mooie tijd tegemoet gaat.

Met sportieve groet,
Gijs
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Medisch Team Velocitas

Samenwerking fysiosportief en Velocitas
Sinds 3 jaar bekleedt Dannie Snijder, in samenwerking 
met Deborah Lewerissa, de functie van fysiotherapeut 
voor de selecties van Velo. Via Roger Franke is Velo 
3 jaar geleden in contact gekomen met Dannie. In 
het verleden is hij fysio en verzorger geweest bij 
achtereenvolgens Amicitia VMC, ZFC Zuidlaren en GRC. 
Omdat het werk in zijn eigen fysiotherapiepraktijk te 
veel tijd ging kosten, is hij gestopt met de verzorging 
bij sportclubs. Vanaf 2005 is Dannie op de achtergrond 
werkzaam voor Velocitas. Zowel Dannie als Deborah zijn 
zeer tevreden over de samenwerking. Dannie omdat 
zijn hart ligt bij sportblessures en het iedere keer weer 
een kick geeft als een speler mede door zijn handelen 
volledig herstelt. Voor Deborah is de samenwerking 
positief omdat ze zelf door de terugkoppeling met 
Dannie extra ervaring opdoet met betrekking tot haar 
werkzaamheden als sportverzorg(st)er en ze samen 
zorgen voor een goed herstel van spelers. 

Samenwerking:
In het verleden hadden spelers vaak hun eigen fysio wat 
voor een verzorg(st)er en trainer vaak wat ruis op de lijn 
gaf. Om dit te stroomlijnen is Dannie bij blessures die 
fysiotherapeutisch onderzoek of behandeling nodig 
hebben het vaste aanspreekpunt. Voor de selectie en 
de speler geeft dit veel voordelen: 
• Spelers worden binnen 24uur bekeken, 
•  Na onderzoek direct terugkoppeling naar Deborah en 

trainers,
• Geen kosten voor spelers, 
• Geen verwijzing van huisarts nodig, 
•  Dannie heeft meer dan 10 jaar ervaring in de 

sportfysiotherapie en revalidatie
• Mogelijkheid om te revalideren bij fysiosportief

•  Bij twijfel in diagnostiek kunnen spelers via Dannie 
binnen een paar dagen terecht bij de sportpoli van 
het UMCG voor nader  onderzoek of second opinion.

Fysiosportief:
Om patiënten/cliënten nog beter van dienst te zijn 
(en om een nieuwe uitdaging aan te gaan) is Dannie 
in september 2007 begonnen met fysiosportief, een 
fysio- en fitnesscentrum. Naast (sport)fysiotherapie 
en revalidatie beschikt fysiosportief over een ruime 
fitnesszaal, een behandelkamer, kleedkamers, douches 
en een gezellig zitje. Er is ook de mogelijkheid om net 
als bij ieder ander fitnesscentrum lid te worden en op 
ieder moment van de dag (tot 22 uur ‘s avonds) onder 
professionele begeleiding te sporten. Ook worden bij 
fysiosportief fitheid- en conditietesten afgenomen. 
Voor de spelers van Velo is er dus de mogelijkheid 
om indien nodig extra krachttraining te doen of te 
revalideren van een blessure
  
Werkwijze:
 Selectiespelers melden zich bij Deborah met klachten 
en zij doet onderzoek en stelt een diagnose. Mocht ze 
er niet uitkomen, het niet vertrouwen of overleg willen 
dan meldt ze dit bij Dannie. Spelers bellen hem en 
maken een afspraak.  Hij bekijkt de blessure en overlegt 
met Deborah. Het komt ook geregeld voor dat overige 
leden (of jeugdspelers) op trainingsavonden Deborah 
laten kijken naar eventuele blessures en ook dan is er 
de mogelijkheid om door te sturen naar Dannie
 
Meer weten?
Je kan Dannie altijd bellen voor informatie, een afspraak 
of advies:  Dannie Snijder • Fysiosportief
Vechtstraat 52 • 9725 CW Groningen • 050-3136988
06-48381535
danniesnijder@fysiosportief.nu



Het Elftal
Elf vragen en twee reserve

Film:  Geen favoriete film, kijk ook zelden naar films, geen 
geduld voor. Ging vroeger nooit naar de bioscoop, ook 
niet als uitje met een vriendinnetje.

Televisie:  Ben een zapper in de dooie uurtjes. Geen 
favoriete programma’s, wel voorkeur voor de informatieve 
zenders als Discovery en Animal Planet. En sport  
natuurlijk. Veel naar de Olympische Spelen gekeken. 
Eigenlijk nog leuker dan voetbal.

Boek/Schrijver:  Probeer wel te lezen, maar vaak ontbreekt 
de tijd. De Da Vinci Code
vond ik erg interessant omdat het ook over het geloof 
gaat waar ik niks van weet.
Ben nu bezig met De Vliegeraar van Khaled Hosseini.

Muziek:  Geen speciale voorkeur, vind heel veel leuk, 
muziek uit mijn jeugd, de jaren ’70 en’80, maar ook van 
deze tijd. Hardcore bijvoorbeeld waar mijn zoon fan van 
is.

Eten/Drinken:  Ben een echte bierdrinker, af en toe wel 
eens een wodka-jus. Thuis eten we veel Hollandse pot. 
Gewoon aardappels, sperzieboontjes en een gehaktbal 
vind ik het lekkerst. Of een stamppotje. Buiten de deur 
het liefst de Chinese keuken en dan bij voorkeur wokken. 
Maar lust in wezen alles wel.

Politiek: Kom uit een arbeidersgezin en stem bijna 
vanzelfsprekend 

altijd links. Eerst de Partij van de Arbeid, maar 
tegenwoordig de SP omdat die een veel uitgesprokener 
mening verkondigen. Ben zelf overigens niet politiek 
actief.

Geloof:  Geen. Sluit niks uit, maar moet het wel eerst 
zeker weten.

Angst voor:  De kinderen (twee zonen), als ze ’s nachts 
gaan stappen dat ze dan safe weer thuiskomen, dat hun 
niets overkomt.

Spijt van:  Nergens van, heb altijd alles als bewuste keuze 
en uit volle overtuiging gedaan. Dat pakte wel eens 
verkeerd uit, voor anderen ook, maar daar heb ik geen 
spijt van.

Kwaad om: Kan me wel ergeren aan het vele gezeur van 
mensen bij Velo over van alles en nog wat. De mensen 
kijken teveel naar wat niet goed geregeld is en niet naar 
wat wel klopt, terwijl ze er zelf ook wat aan kunnen 
doen. De club is van de leden, niet van het bestuur of van 
commissies, we moeten met elkaar de kar trekken
en respect tonen voor de mensen die zich inzetten. Van 
de zijlijn commentaar leveren is wel erg makkelijk!

Vakantie: We gaan altijd naar Ameland, alle vakanties, 
vanaf mijn jeugd al. Heb daar nu sinds 15 jaar een eigen 
stacaravan. Het buitenland trekt totaal niet, maar we 
gaan wel toevalligerwijs binnenkort met 4 bevriende 
stelletjes van Velocitas een weekje naar Kreta in een 
appartementencomplex.

Idool: Mijn vrouw Ester. Zonder haar steun zou ik niet 
zoveel tijd in de club kunnen steken.

Mooiste club na Velo: Dat is de club van vijftig of honderd, 
in ieder geval de namen die in de kantine aan de wand 
hangen als de Vrienden van Velo, de mensen die de 
vereniging steunen en een warm hart toedragen.

Naam: Wim Smid
Functie bij Velocitas 1897: 1e secretaris, voorstopper 
zondag 4, barman.
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Het Elftal

INSIGNES
Tijdens de ondanks het hondenweer redelijk bezocht algemene 
ledenvergadering op dinsdag, 30 september in het clubhuis reikte scheidende 
voorzitter Harke Groenveld diverse insignes ‘Trouw aan Velocitas’ uit. Aan 
Tjitske Wapsenkamp, Jochum de Boer en Roger Franke vanwege het 25-jarig 
lidmaatschap en als klap op de vuurpijl aan good old Schelto Groenier, die 
maar liefst 70 jaar lid is van de vereniging.

Van toen
 Openingswedstrijd stadion stadspark
Op 7 september 1969 speelde Velocitas de allereerste wedstrijd in het nieuwe stadioncomplex in het Stadspark, waar 
de club nog steeds haar domicilie heeft.  Tegen aartsvijand Be Quick  ging het duel warempel. Beide teams uitkomend 
in de eerste klasse en hoewel Velo volgens een verslag in het Vrije Volk het betere van het spel had  bleef het bij een 
gelijke stand.  1 – 1 was de uitslag en de talrijke toeschouwers op de prachtige tribune die inmiddels tot verdriet van 
velen in gesloopt zagen een matig duel zonder de echte derbysfeer van oude tijden. 

  (met dank aan Henk Iwema)
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  PORTRET      selectie
1 Andre de Vries
  Straatmaker
  Achter de spits

4 Albertus Boddema
 Zelfstandig bemiddelaar Vakanties
 Keeper

7 Wesley Walstra
 Student
 Rechtsback

10 Valery Sedoc
 Financieel adm.medewerker
 Voor en middenveld

13 Jan Bats
 Noorwegen
 Linker en Rechterbeen

16 Peter-Jan Riemen
 Student
 Links Half

19 Henk Veenhof
 Teamleider BSO
 Dug Out

22 Bert Blonk
 Grafisch Inkoper
 Dug Out

25 Deborah Lewerissa
 Milieukundig adviseur
 Na 8 seizoen nog steeds bankzitter

2  Leon Krohne
 Student
 Middenveld en Spits

5 Francis Bonevacia
 Alles wat ik tegen kom
 Spits of laatste man

8  Alex van Stralendorf
 Student
 Keeper

11 Dick Niemeyer
 Stoffeerder
 Spits

14 Jamie Walstra
 Verkoop medewerker
 Rechts Mid en Spits

17  Dirick Jan van Strien
 Docent LO
 Verdedigende middenvelder

20 Chris de Koe
 Koeltechniek
 Ass. Trainer

23 Roel Kok
 Vutter
 Op de Bank

26 Harry Oppenwal
 Ondernemer
 Langs de Lijn

3  Fred Draaisma
 Magazijnchef
 Centraal in de verdedging

6  Erik Werksma
 Personeelsmanager
 Verdedigende middenvelder

9 Barry Harsema
 restaurant manager
 Centraal met de punt naar achteren

12 Bart Vonk
 Freelancer
 Spits

15 Dani Turdo
 SPW4 Student
 Aanval of Middenveld

18 Serlou Bah
 Student
 Linksback

21 Martin Prins
 TD  Het Poortje
 Keeper Trainer

24 Hugo van Stralendorff
 Bedrijsleider
 Dug Out

Trainers

 Leiders

Verzorgers / Grensrechter
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de Zondag

10 11 13 16 17 1814 15

1 2 3 6 7 8 94 5

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

Naam:
Beroep:
Veldpositie

12

19 20 21 22 23 24 25 26

      selectie



  PORTRET

  Thomas  Jorick  Jordi Stefan  Mick Samantha Ronit  Arjan Jomaro 
  Bouma Buikema Doller v.Duinen Groenveld  Houten van Jalimsing  Kamminga Kelwulan 

 Edwin  Ashwin Madu  Arjen Daniel Akif Melissa  Melissa 
 Noordenbos Ragunath Ririmasse Sebens Sims Suludere Tol  Woltjer 

 Patrick Martijn Johan 
 Nijnuis Oppewal Kamminga 
 trainer trainer/stage leider 

  Arnold  Jeffrey (K) Jurrie Joao (K) Xavier Stefan Mike Sammy Daniel 
  Boersma Damen Erenstein Fernando Gonzalez Hofman Klunder de Koe Azad Masummi 

 Angelo Jermain Leon Ragni Maarten Ricardo Danny Jordi 
 Oorburg Plassaer Pool Ragunath Runia Terseimas Tol Uilenberg 

 Chris Henk Raimo 
 De Koe Veenhof Postma 
 trainer trainer leider 

      selectie       selectie

      selectie
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de A1

de C1

      selectie

  Thomas  Jorick  Jordi Stefan  Mick Samantha Ronit  Arjan Jomaro 
  Bouma Buikema Doller v.Duinen Groenveld  Houten van Jalimsing  Kamminga Kelwulan 

 Edwin  Ashwin Madu  Arjen Daniel Akif Melissa  Melissa 
 Noordenbos Ragunath Ririmasse Sebens Sims Suludere Tol  Woltjer 

 Patrick Martijn Johan 
 Nijnuis Oppewal Kamminga 
 trainer trainer/stage leider 

  Arnold  Jeffrey (K) Jurrie Joao (K) Xavier Stefan Mike Sammy Daniel 
  Boersma Damen Erenstein Fernando Gonzalez Hofman Klunder de Koe Azad Masummi 

 Angelo Jermain Leon Ragni Maarten Ricardo Danny Jordi 
 Oorburg Plassaer Pool Ragunath Runia Terseimas Tol Uilenberg 

 Chris Henk Raimo 
 De Koe Veenhof Postma 
 trainer trainer leider 

      selectie

      selectie

de A1

de C1
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  Shaly  Sjoerd  Piet Luuk Sanne Frans Gijs Bob  
  Blok Heegstra Heijes Hermsen Luermans  Lunshof Nieboer  v. Ulsen  

 Dirck-Jan Koen Han 
 v. Strien Heijes Nieboer 
 trainer leider leider 

  

  Manu  Jacob  Marouan Thabo Mark (K) Justus Yorick Dirk-Jan Dylan 
  Blok v.d. Bosch Fadili Makatini Pietersen de Rode Roelofs Smid v. d. Spoel 

 Jurjen Max  Arthur Rahman  
 Talman Vermeer Ymele Feudjio Younusi  

 Dirck-Jan Rob Harm 
 v. Strien Kauffman v.d. Bosch 
 trainer leider leider 

      selectie

      selectie

de D1

de D2
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  Shaly  Sjoerd  Piet Luuk Sanne Frans Gijs Bob  
  Blok Heegstra Heijes Hermsen Luermans  Lunshof Nieboer  v. Ulsen  

 Dirck-Jan Koen Han 
 v. Strien Heijes Nieboer 
 trainer leider leider 

  

  Manu  Jacob  Marouan Thabo Mark (K) Justus Yorick Dirk-Jan Dylan 
  Blok v.d. Bosch Fadili Makatini Pietersen de Rode Roelofs Smid v. d. Spoel 

 Jurjen Max  Arthur Rahman  
 Talman Vermeer Ymele Feudjio Younusi  

 Dirck-Jan Rob Harm 
 v. Strien Kauffman v.d. Bosch 
 trainer leider leider 

  Aladin  Firas  Micha Vere  Maikel Joren Matthijs (K)  Nasim Chiem 
  El Jawashi El Jawashi Groenveld Hekman Helmig  Ploeg Schuiling Soliman Vermeer 

 Sam  
 Wormmeester  

 Valéry Erik Wesley Martin Jan  
 Sedoc Wormeester Klunder Schuiling Heizenberg 
 trainer trainer trainer leider leider 

  Arnold  Tijn  Max Edo Bhekani Pierre Semme  Hugo Assurim 
  Boersma Jorritsma Kielen Kouwenhoven Makatini Oldenburg Prins Slagers Sophanit 

 Valéry Erik Wesley Remco Peter  
 Sedoc Wormeester Klunder Klouwenhoven Bouma 
 trainer trainer trainer leider leider 

  

      selectie

      selectie

de E1

de E2
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Mobiel: 06 54 36 26 98
Email versprille-dijkstra@home.nl

portugees   getint   restaurant

Brugstraat 17 - Groningen
Reserveren: tel. 050 - 3131819

  Bastiaan  Job  Jet Jeff Elvan Maurits Roy Jop  Dylan  
  ter Bekke Edens Jansen Mejana Roelofs  Schulenklopper Spaan  Waalkens Walters 

 Jermain Martijn  Bas Herman 
 Plassaer Oppewal ter Bekke Waalkens 
 trainer trainer leider leider 

  

  Daan  Misha Boris Sander Jeffrey Oscar Joris Roban Hassan 
  Bootsma Coopman Dol Elzinga Halfhide v.d. Laan Nieboer Reuvers Srour 

 

 Chris Rieks   
 Reinata Reuvers  
 trainer   leider  

  

      selectie

      selectie

de E3

de F1
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  Bastiaan  Job  Jet Jeff Elvan Maurits Roy Jop  Dylan  
  ter Bekke Edens Jansen Mejana Roelofs  Schulenklopper Spaan  Waalkens Walters 

 Jermain Martijn  Bas Herman 
 Plassaer Oppewal ter Bekke Waalkens 
 trainer trainer leider leider 

  

  Daan  Misha Boris Sander Jeffrey Oscar Joris Roban Hassan 
  Bootsma Coopman Dol Elzinga Halfhide v.d. Laan Nieboer Reuvers Srour 

 

 Chris Rieks   
 Reinata Reuvers  
 trainer   leider  

  de F3

de F2

     selectie

     selectie

  Samatar  Felix  Herre Alagie Arthur Pieter Mike Gijs Sam 
  Achmed Aïdid Derksen Hoekstra Jabbie List Nieman van Schaik Wortelboer v. d. Woude 

 Raphael Klaas  Martijn Jermain Lex Dick  
 Yalley Iwema Oppewal Plassaer List Hoekstra        
  trainer trainer trainer leider leider 

  

  Duncan Bram  Mohammed Fodé Sam Leon Daniël Dennis David  
  v. Dingen Eekma Elkhier Fofana d. Jongh  Lunshof Scheepstra  Spaan Vaivodin 

 Delano Abdoul Koen & Linda Koos & Diana 
 d. Vries Fofana Eekma v. Dingen 
  trainer leider leider 

  de F4     selectie

  Joep Rowan  Nikos Joris Tjerk Sven Amir Dan Ronald  
  d. Boer Brink Kotsiris Kramer v.d. Meer  Schoonen Soliman  d. Vries Faber 
                                                      trainer                   trainer

Bert  Kramer 
 leider
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OOSTERBERG
ELECTROTECHNISCHE GROOTHANDEL

HANDELSONDERNEMING

L.P. PETERSEN
inkoop, verkoop, en verhuur pallet- en magazijnstellingen

Tolweg 13e - Ermelo
tel: 0341 - 493 336
fax: 0341 - 493916
info@lppetersen.nl

www.lppetersen.nl



VOETBALMAGAZINE  SEPTEMBER 2008 I 17

  Shaquille  Hotze  Jarmain Jordy Rik   
  Hiariej Hoeksta Veendijk Veenema Werksma   

 Alex Wesley    
 v. Stralendorff Walstra   
 trainer trainer leider  

  

  Ivar  Jord Thijmen  Malik Rodney Daan Boaz Ties Max 
  v. Apeldoorn Faber Hoving Ismail Siertsema Staats d. Vries Wachtmeesters Wolfs 

 Jildou   
 v.d. Woude   

 Dan Ronals Erik Hans 
 d. Vries Faber v. Apeldoorn Siertsema 
 trainer   trainer leider leider 

      selectiede F5

de Mini Pups      selectie
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S.Schoonen • Paterswoldseweg 190
9727 BR Groningen j/p 

U.Mathilda • Dierenriemstraat 7  
9742 AA Groningen zo 2

R.Kouwenhoven • Fivelgolaan 12  
9727 DB Groningen nspl

W.Mintjes • vKetwichversch.l 219  
9721 SL Groningen za 6

P.Strijk • Amalia v.Solmstraat 34  
9717 AP Groningen za 3

Y.Rusticus • Hamweg 29  
9623 PA Lageland za 7

P.Heijes • W.A.Scholtenstr 7a  
97 11 XA Groningen j/p

R.Brink • Driemolendrift 5 B  
9711 BV Groningen j/p

C.Vela • H.W.Mesdagstr 26  
9718 HJ Groningen j/p

A.R.Albayrak • Planetenlaan 459   
9742 HR Groningen    leider zo 2   

H.v.Stralendorff • Kleiwerd 15  
9746 CV Groningen  leider zo 1

TJ.v.Kammen • Ged Zuiderdiep 113  
9711 HE Groningen zo 5

A.v/d Velde • Heratemaheerd 27  
9737 MS Groningen za 7

P.Kommerij • Tillicustraat 11  
9746 CC Groningen za 7

P.v/d Meer • Adm. De Ruyterl. 29  
9726 GP Groningen j/p

H.Hoekstra • Ubbegalaan 24  
9727 DT Groningen j/p
 

J.Kramer • Fivelgolaan 24  
9727 DB Groningen j/p
 
 
 
 
 
Adreswijzigingen
J.Schut 
van • 9742 JE 
naar •  Radesingel 27/5 

9711 EE Groningen

 S.Brandsma
van • 9727 CZ
naar •  Lijnbaanstraat 24 

9711 RV Groningen

J.Schuil
van • 9725 KS  
naar • Hooiweg 34  
             9761 GS Eelde

R.R Jalimsing  
van • 9741 GC  
naar • Genestetstraat 68 
             9721  NX Groningen

A.Bagheri 
van • 9742 LK  
naar  • Isebrandheerd 111  
             9737 LL Groningen

Y.Rusticus 
van • 9742 Sl  
naar • Hamweg 29  
             9623 PA Lageland

P.Boonstra 
van • 9728 GV  
naar • Nico Bulderstr 31 
             9744 HD Groningen

R.de Vries 
van • 9744 BA 
naar • Johan Faberlaan 75  
             9744 DG Groningen

I.Havinga 
van • 9731 KH  
naar • Lichtboei 152    
             9732 JH Groningen

R.Visser  
van • 9742 NB 
naar • Adm de Ruyterl. 26D  
             9726 GT Groningen

R.Visser 
van • 9742 NB 
naar • Adm de Ruyterl. 26D 
             9726 GT Groningen

NIEUWE LEDEN
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Job-Fun Groningen is een uitzendbureau gespecialiseerd in het uitzen-
den en detacheren van technisch personeel, waar kwaliteit voorop staat. 
Op zoek naar een leuke baan of gemotiveerd personeel, neem dan con-

tact op met onderstaand telefoonnummer.

Voor actutele vacatures kijk op onze internetsite: www.job-fun.nl

Verlengde Hereweg 43
9721 AE  Groningen
Tel.: 050-525 42 44
Fax: 050-525 84 46

E-mail: info@job-fun.nl

De grootse hardloopwinkel van Groningen 

www.runnersworldgroningen.nl 
Hoornsediep 127 - 050 526 10 01

A B U T I L O N
Bloemenboetiek

Selwerd  Groningen
Tel. (050) 5771031

Overtuinen Zuidhorn “De Marktslager’ is een slagerij die op de 

Groningse markten bekend staat om de 

geleverde kwaliteit, vakkundige bediening 

en scherpe prijzen.

De hoge kwaliteit is op uw
bord te merken!

U vindt ons dinsdag, vrijdag en zaterdag
op de Vismarkt.

Donderdag staan we op de markt in Vinkhuizen

WWW.VELOCITAS1897.NL
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GRONINGEN TEL. 050 - 360 48 26
Echte service - Klantgericht

K a l l e n k o o t
SCHOONMAAKBEDRIJF
Geen project is ons te groot!

• Specialisch onderhoud • Kozijncoatingen
• Gevelreiniging     kunststof/aluminium
• Nevelstraaltechniek  • Glazenwassen
• Bouwopleveringen     (gespecialiseerd in hoogbouw) 

• Gediplomeerd personeel
Voor bedrijven, instellingen en verenigingen.

050 - 3120695
www.bowlinggroningen

Bowling &
Partycentrum
Groningen
Gedempte Kattendiep 4

Gezellig & sportief uitgaan

VELOCITAANTJES

Het streven van Velocitas is om ook bij de jongste jeugd 
te gaan selecteren op kwaliteit.  Op die manier kunnen 
wij elk lid laten voetballen op het niveau dat bij hem of 
haar past. Dit is ook van groot belang voor de training 
welke elk lid nodig heeft. Het niveau zal beter aansluiten 
bij de leden. Dit zal er voor zorgen dat ieder lid de kans 
heeft beter te worden.

Doelstelling:
De meest getalenteerde en gemotiveerde spelers in de 
selectieteams te krijgen.

F-pupillen:
Voor de meeste F-spelers is het ‘spelen met vriendjes’ vaak 
belangrijker dan indeling naar voetbalkwaliteiten. Vanaf 
de tweedejaars F-pupillen worden onderlinge verschillen 
in voetbalvaardigheden echter steeds meer zichtbaar. 
Uitgangspunt is om de teams vanaf de tweedejaars 
F-pupillen zoveel mogelijk in te delen naar sterkte. De 
beste spelers in het eerste team en zo verder.

Wie selecteert:
Selectie vindt plaats door de Technische Commissie en 
door de jeugdtrainers. Zij gaan daarna in overleg met het 
jeugdbestuur en de leiders.

Selectie op volgorde van prioriteit:
1 Kwaliteit
2.Techniek
3. Inzicht
4. Fysiek
5. Gedrag
6. Sociale contacten

Gedurende het seizoen blijft het steeds mogelijk om bij 
verschillen in inzet, trainingsopkomst of kwaliteit spelers 
uit de diverse teams te wisselen.

Erik Woldhuis

Selectiebeleid jeugd 
Velocitas 1897
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Hallo , jij bent dit keer gekiekt door onze 
huispaparazzi .  Hij heeft je gezien bij één 
van de thuiswedstrijden van onze Zondag 1 
selectie. Jouw aanwezigheid en jouw aan-
moedigingen worden nu beloond ! Op ver-
toon van deze foto mag je een gratis patat 
en ranja afhalen aan de bar bij de volgende 
thuiswedstrijd van zondag 1.
Met vriendelijke groet, het Bestuur

De KIEKJES

Kom jij volgend seizoen ook kijken, 
dan maak JIJ ook kans om GEKIEKT te worden.

Ivar van Apeldoorn (31-08-08)

Niet de pupil van de week, niet de gekiekte, maar U bent de 
VELO GELUKSVOGEL van de week. U bent , mijnheer C. Bus ,  
gade geslagen door de huispaparazzi bij de laatste thuiswed-
strijd van zondag 1 op 31 augustus 2008 . Dus U bent onze 1e 
VELO GELUKSVOGEL !  Op vertoon van deze foto krijg U aan de 
bar een gratis consumptie!

Mvg , het Bestuur

Rik Werksma (31-08-08)

De VELO 
GELUKSVOGEL 
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Van de gezellige krakkemikkige stadionnetjes 
uit de na-oorlogse jaren zijn er steeds 
minder over. Dat past niet meer bij het 
huidige voetbal. Groningen kent of kende 
er drie. Het eigen Stadion Stadspark, maar 
zonder de inmiddels gesloopte tribune met 
zitplaatsen kun je eigenlijk niet meer van 
een echt stadion spreken. Dat kun je nog 
wel zeggen van de Esserberg, waar vanuit 
het roemrucht verleden  de echte Velocitaan 
liever niet gesignaleerd wil worden. 
En als derde natuurlijk het afgebroken 
Oosterparkstadion, tot voor kort zo fraai 
gelegen in de volkse wijk. Die tijd is geweest. 
Woningen gaan er op de historische 
grond verrijzen, maar op een druilerige 
vrijdagmiddag ademt de plek nog één keer 
voetbal en alle bekende families zijn present 
op het modderige terrein van het voormalig 
Oosterparkstadion aan de Zaagmuldersweg 
waar eens het team van FC Groningen en 
daarvoor GVAV hoogtepunten afwisselde 
met dieptepunten. We spotten verwanten 
van de oud-voetballers Tjerk Bolhuis, van 
Jan Groninger, van Piet de Koe en ook die 
van Henk Cornelis. Tezamen met de overige 
genodigden en belangstellenden schuilend 
voor de regen in een aangerukte partytent 
met leuntafels en in afwachting van wat 
komen gaat alvast knibbelend en knabbelend 
aan de inhoud van de uitgestalde schalen 
met ossenworst, leverworst, kaasblokjes en  
fel oranje gekleurde ronde worteltjes. De 
zogeheten Parijse. Een enkeling waagt zich 
reeds aan een verfrissing, maar de meeste 
wachten eerst het ceremoniële gedeelte 

af. De onthullingen. En vooraf 
natuurlijk de sprekers.  Drie 
in getale. De directeur van 
woningcorporatie Nijestee 
om uit te leggen dat er 300 
fraaie huizen – parkwoningen, 
tuinwoningen, appartementen 
en eengezinswoningen – 
gebouwd gaan worden in 
het nieuwe buurtje van de 
Oosterparkwijk, dat na een 
uitgebreide brainstormsessie 

in de bossen van Drenthe als naam De 
Velden heeft gekregen. Koopwoningen, die 
alle inmiddels van de hand zijn gegaan, en 
sociale huur. Want dat is tenslotte het doel 
waarvoor  de  woningbouwverenigingen ooit 
zijn opgericht: betaalbare huurwoningen 
voor de lagere klassen. Vervolgens legt 
de directeur van Sichting Kuub op schier 
onverstaanbare wijze uit hoe zijn club de 
trotse nieuwe particuliere huizenbezitters 
(eveneens in ruime getale aanwezig) heeft 
begeleid en geadviseerd bij de bouw van 
hun stulpjes. Want inspraak en daarmee de 
illusie van zelf bouwen is heden ten dage een 
groot goed in de wereld van stenen, beton 
en hout. En tenslotte kondigt ‘de wethouder 
van straatnamen’, Karin Dekker geheten, 
het uiteindelijke doel van de meeting aan. 
Maar niet alvorens Evert Meijer in het 
zonnetje gezet te hebben. Deze stadjer is het 
geweest die de aanvankelijk door creatieve 
gemeenteambtenaren voorgestelde 
straatnamen als Cornervlag en Doelpaal 
naar de prullenmand verwees en een 
actie begon voor de vernoeming van oud-
voetballers (en reeds overleden ook want dat 
is een soort ongeschreven voorwaaarde voor 
gewone mensen-naamgevingen) die ooit in 
het Oosterpark hun kunsten vertoonden. En 
met succes. Vanzelfsprekend laat Evert zich 
de kans niet ontnemen om in de rol van alter 
ego E. Filippus een paar van zijn gedichten 
voor te dragen. Dan is het moment daar 
en kan het gezelschap de regen in ter 
onthulling van de diverse naamborden. 
Vier officiële handelingen onder applaus en 
paraplu verricht door nazaten of weduwes of 
anderszins. Met uitzondering van de laatste 
en vijfde onthulling. Die wordt verricht door 
good old Piet Franssen zelve, alive & kickin 

en als icoon van het Groningse voetbal 
beloond met een heuse laan. Als apotheose 
haalt de nog altijd in de rol van scout bij de 
FC actieve ras-Oosterparker een kist met 
duiven uit de kofferbak van zijn auto om 
deze samen met de wethouder los te laten. 
Het betreft zijn eigen duiven want na het 
voetballen is duivenmelken de tweede 
hobby van de oud-Veleocitaan. Daarna gaat 
het weer snel naar de droge tent, waar de 
halflege schalen met voornamelijk nog de 
Parijse worteltjes niet zijn aangevuld, maar 
er wel koffie wordt geschonken met een 
speciaal ontworpen gebakje erbij waarvan 
er echter niet genoeg zijn voor het hele 
gezelschap van voetballerfamilies, nieuwe 
en oude Oosterparkers en notabelen. 
Gelukkig gaat tegelijkertijd de kurk van de 
champagneflessen en kan er genipt worden 
aan de bubbelende witte wijn. Tot genoegen 
van dichter Filippus, in de Oosterparkwijk  
geboren en getogen en gaarne bereid om 
aan de geïnteresseerde luisteraar te verhalen 
over zijn voetbaljaren bij Oosterparkers, GVAV 
en CRC.  Helaas als voetballer de top net 
niet gehaald (“Hing er tegenaan”) en geen 
naambordje derhalve. Pietje Fransen  laat 
zich de champagne eveneens goed smaken, 
geniet van de aandacht (“Wel onbegrijpelijk 
dat hier verder niemand van FC Groningen 
is”) en van zijn vriendin (zie foto) en steekt 
nog een sigaretje op. Van die gewoonte is de 
sportman vooralsnog niet van plan om af te 
stappen.

Ro
bb

’s corner

STADION
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Wedstrijd PROGRAMMA 

Zaterdag     

11-10-2008 14:00 14336 Velocitas 1897 1 (zat) - Rood Zwart Baflo 1 (zat) Klein , J de  
   
11-10-2008 14:00 19602 Velocitas 1897 2 (zat) - Lycurgus 6 (zat)     
  
11-10-2008 12:00 19522 Velocitas 1897 5 (zat) - Velocitas 1897 6 (zat)     
  
11-10-2008 16:00 19708 Velocitas 1897 7 (zat) - Gorecht 5 (zat)     
  
11-10-2008 12:15 26211 Velocitas 1897 A1 - De Marne A1     
  
11-10-2008 10:15 48744 Velocitas 1897 D1 - Held De D2     
  
11-10-2008 10:15 54993 Velocitas 1897 E2 - GVAV-Rapiditas E12     
  
11-10-2008 9:00 60555 Velocitas 1897 F1 - Lewenborg FC F1     
  
11-10-2008 9:00 60462 Velocitas 1897 F4 - HS’88 F2     
  
11-10-2008 9:00 60461 Velocitas 1897 F5 - Lycurgus F5     
  
Zondag     

12-10-2008 10:00 67073 Velocitas 1897 4 (zon) - Noordpool UFC 2 (zon) Koops (s), R  
   
12-10-2008 12:00 69418 Velocitas 1897 5 (zon) - Mamio 5 (zon)     
  
Zaterdag     

18-10-2008 14:30 19432 Velocitas 1897 4 (zat) - Wagenborger Boys 2 (zat)     
  
18-10-2008 10:15 79825 Velocitas 1897 D2 - Farmsum D1     
  
18-10-2008 9:00 57545 Velocitas 1897 F4 - Actief F5     
  
Zondag     

19-10-2008 10:00 80814 Velocitas 1897 2 (zon) - HSC 2 Bok, Mw. J.  
   
Zaterdag     

25-10-2008 14:00 19996 Velocitas 1897 3 (zat) - Gorecht 4 (zat)     
  
25-10-2008 14:00 19995 Velocitas 1897 4 (zat) - Glimmen 3 (zat)     
  
25-10-2008 16:00 75280 Velocitas 1897 6 (zat) - Knickerbockers The 18 (zat)     
  
25-10-2008 11:00 35881 Velocitas 1897 C1 - Westerbroek C1     
  
Zondag     

26-10-2008 14:00 63201 Velocitas 1897 1 (zon) - Ter Apel ‘96 FC 1 (zon) Boekholt, M.  
   
26-10-2008 10:00 65977 Velocitas 1897 2 (zon) - VKW 2 (zon) Leistra, B.M.  
   
Zaterdag     

1-11-2008 14:00 14564 Velocitas 1897 1 (zat) - Zevenhuizen 1 (zat) Koper, C.  
   
1-11-2008 14:00 20211 Velocitas 1897 2 (zat) - DIO Groningen 3 (zat)     
  
1-11-2008 12:00 20134 Velocitas 1897 5 (zat) - PKC’83 5 (zat)     
  
1-11-2008 16:00 20273 Velocitas 1897 7 (zat) - Lycurgus 10 (zat)     
  
1-11-2008 11:00 26418 Velocitas 1897 A1 - Middelstum A1     
  
1-11-2008 10:15 79831 Velocitas 1897 D2 - Aduard 2000 D2     
  
1-11-2008 10:15 55791 Velocitas 1897 E1 - GRC Groningen E4     
  
1-11-2008 9:00 62153 Velocitas 1897 F1 - GVAV-Rapiditas F2     
  
1-11-2008 9:00 62058 Velocitas 1897 F4 - Be Quick 1887 F8     
  
1-11-2008 9:00 62057 Velocitas 1897 F5 - GRC Groningen F4     
  
Zondag     

2-11-2008 10:00 67159 Velocitas 1897 4 (zon) - DIO Groningen 2 (zon) Dissel, D.  
   
2-11-2008 12:00 69607 Velocitas 1897 5 (zon) - Italian Boys 1 (zon)     
  
Zaterdag     

8-11-2008 14:00 20561 Velocitas 1897 3 (zat) - Be Quick 1887 3 (zat)     
  
8-11-2008 14:00 20560 Velocitas 1897 4 (zat) - Loppersum SC 3 (zat)     
  
8-11-2008 16:00 20366 Velocitas 1897 6 (zat) - LTC 5 (zat)     
  
8-11-2008 11:00 36445 Velocitas 1897 C1 - HSC C1     
  
8-11-2008 10:15 49533 Velocitas 1897 D1 - Noordwolde D1     
  
8-11-2008 10:00 56973 Velocitas 1897 E2 - Vogels De E2     
  
8-11-2008 10:00 56766 Velocitas 1897 E3 - Haren E3     
  
8-11-2008 9:00 62732 Velocitas 1897 F2 - Vinkhuizen F3     
  
8-11-2008 9:00 62724 Velocitas 1897 F3 - DIO Groningen F1     
  
Zondag     

9-11-2008 14:00 63225 Velocitas 1897 1 (zon) - HODO 1 (zon) Arends, M.J.  
   
9-11-2008 10:00 65989 Velocitas 1897 2 (zon) - Gomos 2 (zon) Kamminga, E.  
   
            
  
    

Zaterdag     

11-10-2008 14:30 19632 Amicitia VMC 3 (zat) - Velocitas 1897 3 (zat)     
  
11-10-2008 12:00 19522 Velocitas 1897 5 (zat) - Velocitas 1897 6 (zat)     
  
11-10-2008 9:00 35590 GRC Groningen C2 - Velocitas 1897 C1     
  
11-10-2008 11:45 79830 Loppersum SC D2 - Velocitas 1897 D2     
  
11-10-2008 12:00 54455 Gorecht E5 - Velocitas 1897 E1     
  
11-10-2008 14:00 54764 Actief E8 - Velocitas 1897 E3     
  
11-10-2008 9:15 60674 Gorecht F3 - Velocitas 1897 F2     
  
11-10-2008 9:00 60718 Actief F4 - Velocitas 1897 F3     
  
Zondag     

12-10-2008 14:00 63184 Veendam 1894 1 (zon) - Velocitas 1897 1 (zon) Lang, M. de  
   
12-10-2008 10:30 65969 SneekWit-Zwart 2 (zon) - Velocitas 1897 2 (zon) Ibrahimpasic, S.  
   
12-10-2008 10:00 67077 Beilen 2 (zon) - Velocitas 1897 3 (zon) Morsink, R.  
   
Zaterdag     

18-10-2008 14:30 13993 Lauwers De 1 (zat) - Velocitas 1897 1 (zat) Baar, TR  
   
18-10-2008 14:30 19126 Knickerbockers The 13 (zat) - Velocitas 1897 3 (zat)     
  
18-10-2008 17:00 82382 Knickerbockers The 17 (zat) - Velocitas 1897 5 (zat)     
  
18-10-2008 14:30 18897 ONR 5 (zat) - Velocitas 1897 7 (zat)     
  
Zondag     

19-10-2008 14:30 69311 SGVV’07 4 (zon) - Velocitas 1897 5 (zon)     
  
Zaterdag     

25-10-2008 14:30 14431 Pelikaan S 1 (zat) - Velocitas 1897 1 (zat) Kuipers, J.  
   
25-10-2008 12:30 77764 Smilde’94 2 (zat) - Velocitas 1897 2 (zat)     
  
25-10-2008 12:30 19801 ACV 7 (zat) - Velocitas 1897 5 (zat)     
  
25-10-2008 14:30 19910 ZFC Zuidlaren 3 (zat) - Velocitas 1897 7 (zat)     
  
25-10-2008 12:30 26325 GEO A1 - Velocitas 1897 A1     
  
Zondag     

26-10-2008 11:00 67103 Haren 3 (zon) - Velocitas 1897 4 (zon) Brandt, E.  
   
26-10-2008 10:30 69542 Blauw Geel’15 2 (zon) - Velocitas 1897 5 (zon)     
  
Zaterdag     

1-11-2008 14:30 20155 Eems Boys 4 (zat) - Velocitas 1897 4 (zat)     
  
1-11-2008 11:30 36113 HS’88 C2 - Velocitas 1897 C1     
  
1-11-2008 11:45 49398 Vogels De D1 - Velocitas 1897 D1     
  
1-11-2008 9:00 55700 Omlandia E6 - Velocitas 1897 E2     
  
1-11-2008 9:00 55969 Vinkhuizen E3 - Velocitas 1897 E3     
  
1-11-2008 10:15 61996 Be Quick 1887 F5 - Velocitas 1897 F2     
  
1-11-2008 9:00 61993 Lewenborg FC F2 - Velocitas 1897 F3     
  
Zondag     

2-11-2008 14:00 63206 Emmen 1 (zon) - Velocitas 1897 1 (zon) Brouwer, G.J.  
   
2-11-2008 10:30 65980 Wolvega FC 2 (zon) - Velocitas 1897 2 (zon) Loof, A  
   
2-11-2008 10:00 67148 Veendam 1894 3 (zon) - Velocitas 1897 3 (zon) Drenth, J.  
   
Zaterdag     

8-11-2008 14:30 14720 Niekerk 1 (zat) - Velocitas 1897 1 (zat) Bij (BGDD437), H. v.d. 
    
8-11-2008 12:30 20499 Oranje Nassau 6 (zat) - Velocitas 1897 2 (zat)     
  
8-11-2008 14:30 20513 VVK 5 (zat) - Velocitas 1897 5 (zat)     
  
8-11-2008 14:30 20415 Eems Boys 6 (zat) - Velocitas 1897 7 (zat)     
  
8-11-2008 13:00 26563 Neptunia/Oosterhoek A1 - Velocitas 1897 A1     
  
8-11-2008 9:30 79832 Ezinge D1 - Velocitas 1897 D2     
  
8-11-2008 9:00 56436 Be Quick 1887 E6 - Velocitas 1897 E1     
  
8-11-2008 11:30 62550 Omlandia F1 - Velocitas 1897 F1     
  
8-11-2008 9:00 62472 Held De F5 - Velocitas 1897 F4     
  
8-11-2008 9:00 62545 SGVV’07 F1 - Velocitas 1897 F5     
  
Zondag     

9-11-2008 10:00 67206 Oosterparkers 2 (zon) - Velocitas 1897 4 (zon)     
  
9-11-2008 9:00 69693 GVAV-Rapiditas 6 (zon) - Velocitas 1897 5 (zon)     
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