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Nu de competitie al weer bijna op zijn einde 
loopt kunnen de diverse teams zich gaan 
opmaken voor de eindstrijd. Sommige 
teams weten al dat ze kampioen gaan 
worden ,andere teams strijden nog tegen 
degradatie. Een kleine maand verder 
en dan weten we definitief hoe iedereen 
er voor staat. Ook begint dan de periode 
van toernooien, seizoenafsluitingen en 
zelfs voor één van onze jeugdteams 
een internationale trip naar Duitsland. 
Fantastisch dat dit georganiseerd is door 
een paar fanatiekelingen, die met o.a. een 
koekactie de benodigde gelden bijeen 
weten te brengen. Hulde! Wat zullen deze 
kids genieten!
Tegelijkertijd begint deze maand ook met 
de gemeente Groningen een overleg 
en wel over de businesswall op ons 
sportpark. Zoals de meesten wel in de 
krant hebben gelezen wil de gemeente 
onze businesswall laten afbreken omdat 
er een nieuwe welstandsnota in het leven 
is geroepen die aangeeft dat reclame 
zichtbaar vanaf de openbare weg niet 
meer zichtbaar mag zijn. Natuurlijk gaan 
wij hiertegen in beroep. Onze businesswall 
is formeel met toestemming van deze 
zelfde gemeente geplaatst en dus zullen 
ze met een oplossing moeten komen 
waarin ook wij ons kunnen vinden. Het 
botweg verwijderen is voor ons geen optie! 
En wat te denken van alle andere reclame- 
objecten welke zichtbaar zijn vanaf de 
openbare weg? Denk alleen maar eens 
aan de Euroborg.  Zou de gemeente hier 
ook zo fel tegen zijn? Ik denk van niet!
Jammer genoeg zijn er in de afgelopen 
perioden ook een paar minder sportieve 
gebeurtenissen gepasseerd. Teveel 
spelers met een directe rode kaart, meestal 
(lees altijd) onnodig, spelers die betrokken 
zijn geweest bij schermutselingen en 
door de vereniging geroyeerd moesten 
worden, tot het door de KNVB nog steeds 
niet uitgesproken vonnis betreffende onze 
A-Jeugd. Ook hier loopt nog een proces 
met de KNVB over het wel of niet goed 
en juist afhandelen van deze strafzaak. 
Dit soort zaken siert de club niet. We 
weten natuurlijk tegelijkertijd dat het niet 
alleen binnen Velocitas gebeurt maar dat 
dit soort gebeurtenissen - gelukkig nog 
steeds incidenten - een landelijke trend 
worden. Het lijkt erop dat de verharding 
en verruwing van de maatschappij ook in 
de voetbalwereld zijn intrede maakt. Bijna 
wekelijks lezen we in diverse media over 
deze vorm van verruwing. Spelers slaan 
elkaar, spelers misdragen zich naar de 
scheidsrechter, publiek dat zich asociaal 
gedraagt en zo kunnen we nog wel meer 
krantenkoppen bedenken. En wat doen 

wij? Laat ik het zo zeggen: vanuit het 
bestuur hebben we besloten ongeacht 
des persoon en ongeacht zijn kwaliteiten 
dat wij hard gaan optreden tegen dit soort 
excessen. Wij zullen nu en in de toekomst 
hard optreden en overtreders waarvan wij 
vinden dat ze namens Velocitas onwaardig 
handelen hierop aanspreken en eventueel 
royeren indien dit noodzakelijk is.
In deze Velocitaan staat ook een overzicht 
van ons cursus-aanbod welke wij met de 
KNVB organiseren. Willen wij onze leden 
gediplomeerde leiders en trainers kunnen 
blijven bieden dan hebben we daarbij de 
steun nodig van u. En nu bieden wij deze 
diverse cursussen wel heel aantrekkelijk 
aan; u doet iets voor de club dan betalen 
wij de opleiding, van leider tot trainer of tot 
scheidsrechter.  Misschien is het een leuke 
geste om als compleet team mee te doen 
aan een scheidsrechterscursus. Misschien 
hoef je dan maar 1 of 2 wedstrijden per 
seizoen te fluiten maar vergroot je je 
eigen spelregelkennis hierdoor enorm. 
Misschien een leuke cursus om zo een 
paar gezellige avondjes te hebben in ons 
clubhuis want met opgave van ongeveer 8 
tot 10 personen per cursus zijn we ervan 
verzekerd dat de cursus in ons clubhuis 
gaat plaatsvinden.
Tot slot minder prettig nieuws, jammer 
genoeg zijn er de afgelopen maand 
ook twee oud- velocitanen overleden, 
Hans Lesterhuis en Tjeerd Klunder. 
Hans Lesterhuis,  als zoon van een 
rasechte Velocitaan (vader Henk was - 
evenals diens broer Bram, Gerard en Joop 
-  lang actief bij Velocitas als TC-lid en zat 
in de feestcommissie) kwam Hans haast 
vanzelfsprekend terecht bij Velo, waar hij in 

de A- en B-junioren, veelal als stopperspil, 
voetbalde. Toen hij zou overgaan naar de 
senioren koos hij echter voor basketball, 
ging spelen voor Donar en duelleerde 
derhalve met jongens als Mart Smeets. 
Hans werd burgemeester van Ameland 
en later van Ooststellingwerf. In de begin 
jaren zeventig werd Hans bestuurslid van 
SC Cambuur en vanaf 1988 voorzitter 
van de afdeling Friesland van de KNVB. 
Hans werd later benaderd om de nieuwe 
voorzitter van de amateur-sectie van de 
KNVB te worden. 
Tjeerd Klunder was als markant lid van 
Velo vaak zeer enthousiast aanwezig. Als 
trainer of als invaltrainer, als hulp coach 
of als leider  konden we een beroep op 
Tjeerd doen. Ook zijn inzet voor de jeugd 
was altijd even fanatiek. Hier een helpende 
hand en daar even een nieuwe sponsor 
regelen en altijd in voor een geintje. 
Natuurlijk had Tjeerd een vaste band met 
vele spelers van ons zondag 4 team waar 
hij als voetballer de laatste Velocitas-
jaren voor uitkwam. Wij gedenken  beiden 
en wensen familie en vrienden sterkte 
en kracht om dit verlies te dragen. 

Harke Groenveld
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Het was op de boot naar Ameland aan het begin van het 
vorige seizoen. Als supporter was hij met de selectie van 
het eerste zondagteam op weg naar het eiland voor het 
bijwonen van een wedstrijd daar toen de eveneens mee-
reizende voorzitter Harke Groenveld zo langs zijn neus 
weg informeerde of het niet wat voor hem was: het pen-
ningmeesterschap van de vereniging. Hij deed binnen 
zijn functie bij de Gasunie tenslotte ook aan budgetbe-
waking.
Harke deed de geldzaken er zelf min of meer bij en wist 
te vertellen dat het niet meer dan twee uurtjes per week 
aan tijd zou kosten.
Heino nu, zo’n anderhalf jaar later: “Dat zijn er toch min-
stens acht geworden.” Want aan de financiële huishou-
ding moest wel wat gesleuteld worden.
Tenslotte gaat het om meer dan een ton aan euro’s die 
er binnen de club omgaan. Met als belangrijkste bronnen 
van inkomsten de reclame-uitingen op de businesswall 
en de contributies van leden en donateurs.

ZATERDAG
In beide posten zit vooralsnog niet veel groei meer. De 
explosieve groei van de jeugdteams – met name de F’jes 
en de e’ers – en evenzo die van de zaterdagafdeling 
heeft voor een flinke aanwas gezorgd. De zaterdag over-
vleugelt met 7 teams zelfs de aloude zondagafdeling (5 
teams). Daar zouden nog wel één of twee bij kunnen, 
maar dan zitten de twee velden in het Stadspark in het 
weekend ook mudjevol.
Heino: “enerzijds is de groei op de zaterdag mooi, ander-
zijds gaat het vooral om kant- en klare teams, die zich in 
één keer met vijftien man aanmelden en grotendeels hun 
eigen zaken regelen. Een echte band met de club is er 
eigenlijk niet.”
Het is een structureel probleem binnen de vereniging, de 
clubbinding, de clubliefde, het groenwitte hart dat klopt 
voor Velocitas:

“ALS HET ONDER DE 
STREEP MAAR KLOPT.”

pro-ductions



Heino Koning
“Dat is over de hele linie minder geworden. Kijk maar 
hoeveel moeite het kost om mensen vrijwilligerswerk 
voor de club te laten doen. En bij thuiswedstrijden 
van zondag 1, toch het vlaggenschip, zie je zelden 
de jeugd komen kijken. Die interesseert dat niet en ze 
kennen nauwelijks spelers van het eerste team, waar 
natuurlijk ook een groot verloop in zit. Voor een onkos-
tenvergoeding, een tas een trainingspak switchen ze 
tegenwoordig zo naar een andere club. Ik ging vroeger 
met mijn vader naar alle uit- en thuiswedstrijden. Die 
tegen aGOVV in apeldoorn toen het er om ging of we 
wel of niet in het betaald voetbal zouden blijven kan ik 
me nog goed herinneren.
Ik zal toen twaalf jaar geweest zijn.” Inmiddels zijn 
we een jaartje of vijfenveertig verder, maar de wed-
strijden van het eerste is de penningmeester altijd blij-
ven bezoeken, hoewel hij zelf nooit een voetbal heeft 
beroerd. Basketbal en volleybal waren de beoefende 
sporten. en vader, die een sloopbedrijf bestierde, is in-
middels afgehaakt na een conflictje met het toenmalig 
bestuur over de sloop van de voormalige tribune langs 
het hoofdveld.
Heino: “Maar ik sms hem wel elke zondagmiddag de 
uitslag van het eerste.”

JEUGD
De focus op het zondag1 team wil echter nog wel eens 
ten koste gaan van de rest van de vereniging. Ook bin-
nen de begroting vergt het eerste team hoge kosten-
posten aan lonen voor de training en begeleiding, ver-
voer en materiaal. Bedragen die nog eens flink zullen 
gaan stijgen wanneer er onverhoeds de zogewenste 
promotie naar de 1e klasse gaat plaats vinden. Dan 
zien voetballers graag dat de gratis voetbaltas ook nog 
een beetje gevuld wordt. Het stapje hoger zit er dit sei-
zoen niet in en Heino Koning vraagt zich af of dat wel 
een ambitie moet blijven.
“Je wil natuurlijk altijd het hoogste, maar veel extra fi-
nanciële ruimte zie ik in de toekomst niet en op dit mo-
ment is het belangrijker dat we de basis verder op orde 
brengen, dat de jeugd de prioriteit krijgt. Door voor hen 
de juiste omstandigheden te scheppen. Goede trai-
ners en begeleiders, alle leden kunnen binnenkort op-
leidingen volgen (zie elders in de Velocitaan-red.), de 
voetbalschool is al een mooi initiatief en zo meer van 
die zaken die goed geregeld moeten zijn.
Zodat al die spelertjes van F, E en D ook blijven en niet 
gaan afhaken. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld geen B 
team meer. Dat is een slechte zaak. Het jeugdbestuur 
bestaat nu nog maar uit één persoon, maar daar komt 

spoedig verandering in. en verbetering.” Het blijft ech-
ter vrijwilligerswerk, de bestuurlijke functies, de bar-
diensten, het onderhoud van de website, de sponsor-
werving. elke organisatie is afhankelijk van geschikte 
mensen en draait daarop. Al geruime tijd is Velocitas 
op zoek naar een nieuwe voorzitter, een sterke man 
of vrouw die de vereniging leiding geeft, maar tot op 
heden is die niet gevonden: “We waren redelijk ver 
met iemand, maar de persoon heeft uiteindelijk afge-
haakt.”

BUSINESS WALL
Een belangrijke inkomstenbron voor de club staat in-
middels onder druk.
De zo gewilde doekreclame langs de aan de snelweg 
gelegen velden wil de gemeente Groningen aan ban-
den gaan leggen. Ook is er door de verbouwing aan 
de ringweg minder zicht op de reclame-uitingen en lo-
pen er toevalligerwijs deze zomer - in een periode van 
economische crisis - een aantal vette contracten af. 
Zorgen voor de penningmeester die druk doende is om 
de begroting voor het komend seizoen rond te breien: 
“als je minder financiële ruimte krijgt moet je bezui-
nigen. Dat is simpel. Op de fiets naar uitwedstrijden 
gaan desnoods.  Net als vroeger. Misschien je breder 
opstellen zoals ook in de Sportnota van de gemeen-
te Groningen wordt gesuggereerd. Betaalde buiten-
schoolse opvang bijvoorbeeld voor de jonge leden en 
ook niet-leden, die dan na schooltijd hier worden op-
gevangen met een broodje in de kantine en dan lekker 
trainen en voetballen onder leiding van professionele 
mensen. Zo zijn er meer activiteiten te verzinnen. En 
die begroting komt wel rond. Als het onder de streep 
maar klopt zeg ik altijd.”
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Een slepende kwestie is door een uitspraak van 
onze rechterlijke macht eindelijk afgesloten.
In het najaar van 2006 heeft Velocitas een bus-
reis georganiseerd naar een UEFA wedstrijd Fey-
enoord – Black Burn Rovers in Rotterdam en  wij 
zouden deze reis laten uitvoeren door autobusbe-
drijf Doornbos. Wij hadden hiervoor een afspraak 
gemaakt met deze onderneming.
58 Sponsoren en relaties stond klaar voor vertrek, 
catering was ingekocht, alles verliep prima tot het 
moment daar was dat onze super VIp bus arri-
veerde. Slechts 50 personen inclusief de chauf-
feur mochten mee naar rotterdam. een probleem 
was hiermee geschapen. Snel bellen met het be-
drijf om deze vergissing door te geven zodat men 
nog snel de toegezegde bus kon laten voorrijden.
Maar helaas, “onze” bus was al voor een andere 
opdrachtgever vertrokken en wij moesten maar 
een stuk of 10 sponsoren met 
de trein naar Rotterdam laten 
vertrekken. Natuurlijk hebben 
wij het daar niet bijgelaten en 
hebben direct de genoemde 
onderneming voor alle moge-
lijke schade verantwoordelijk 
gesteld. Het resultaat was dat 
wij met 2 bussen vertrokken 
naar Hoogeveen, 1 bus voor 
40 personen en 1 bus voor 
20 personen, in Hoogeveen 
aangekomen  moest het hele gezelschap uit de 
beide bussen  overstappen in 1 grote bus voor 60 
personen. Omdat wij nu met de rug tegen de muur 
stonden en hierin de “beste”oplossing zagen zijn 
we maar vertrokken. Natuurlijk gelijk de volgende 
dag  de firma Doornbos een brief geschreven dat 
wij de geboden oplossing niet acceptabel vonden 
voor de rit prijs zoals inde offerte stond voor 60 
personen in een luxe VIp-bus.  De VIp bus die wij 
uiteindelijk meekregen bleek een bus te zijn die 
gecharterd is op de avond zelf en bleek zojuist te-
rug gekomen te zijn van een wintersport reis. Ge-
volg, WC was tot de rand gevuld, alle afvalzakken 
zaten nog vol en de bus stond onfris. Onze VIp 
lCD schermen en extra beenruimte en de verse 
koffie aan boord konden we natuurlijk wel hele-
maal vergeten. Voor deze bus zou niemand het 
volle pond betalen.
 
 

En dan begint het gedonder, met dreigementen en 
deurwaarders, woordenwisselingen en niet soci-
aal gedrag werden wij geïmponeerd om maar per 
direct de factuur te betalen voor de volle 100%. Wij 
hebben hierop gereageerd met andere oplossin-
gen als gezamenlijk het geschil neer te leggen bij 
de geschillencommissie, het neerleggen van het 
geschil bij de rijdende rechter tot het gedeeltelijk 
betalen van de helft van de factuur. autobusbedrijf 
Doornbos wou geen concessies doen en is van 
een zakelijk geschil overgegaan naar een princi-
pieel geschil. Wij waren niet meer welkom op het 
kantoor van Doornbos en wanneer wij langs wou-
den komen moesten wij dit eerst schriftelijk aan-
vragen en dan maar wachten op een reactie van 
hun kant. Met andere woorden betalen en wel zo 
snel mogelijk en dan opzouten.  Natuurlijk stonden 
wij in ons recht en zijn nooit maar dan ook nooit 

bang geweest om deze zaak 
te kunnen verliezen.  Maar 
goed een ding is zeker met 
deze busonderneming zullen 
wij nimmer weer een rit aan-
gaan.
Het bestuur heeft ondanks het 
feit dat de nota van autobus-
bedrijf Doornbos was opgelo-
pen tot meer dan € 4.100,00 
nimmer slapenloze nachten 
gehad over de afloop. en 

maandag 16 maart 2009 was het dan zover, onze 
voorzitter Harke Groenveld met ondersteuning 
van2e penningmeester Jack Smit en Gerrit Volten 
als afgevaardigde van de landelijke Bond ama-
teurverenigingen mochten na inlevering van alle 
metalen voorwerpen eindelijk door de controle 
poortjes en  kon de rechtszaak beginnen.
De rechter was heel duidelijk vanaf het begin, au-
tobusbedrijf Doornbos heeft in de offerte een 60 
persoonsbus aangeboden en deze niet geleverd, 
met andere woorden Velocitas hoeft niet te beta-
len wat niet is geleverd. Doornbos moest nu ge-
woon bakzeil halen zoals zij dit zelf ook hebben 
verwoord. Een slepende kwestie is hiermee ein-
delijk in ons voordeel opgelost. Een uitspraak in 
2009 voor een kwestie die in 2006 is begonnen.  
Het heeft natuurlijk veel tijd en energie gekost 
maar uiteindelijk is onze winst in deze dat ook nu 
duidelijk is dat het recht heeft gezegevierd en dat 
Velocitas geen kosten heeft gekregen.

Velocitas wint rechtszaak tegen autobusbedrijf Doornbos
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Onder deze titel organiseert de KNVB een symposium en met buitenbeentjes worden in dit verband 
jeugdspelers/-speelsters bedoeld die als lastig of moeilijk ervaren worden in een groep voetballers. 
Sommigen van deze kinderen worden ook wel aangeduid als “druktemakers”,” aDHD-ers” of kinderen 
met een andere gedragsstoornis. De andere kant van deze medaille is dat ook deze kinderen het 
functioneren in een groep als lastig, moeilijk of zelfs als vervelend kunnen ervaren.
Het symposium bestaat uit een aantal workshops. Workshops die bedoeld zijn om trainers en begeleiders 
van jeugdvoetbalteams informatie te geven over en (nog) meer begrip te krijgen voor kinderen met 
gedragsstoornissen. Dit om met nog meer plezier hun hobby uit te oefenen en alle kinderen uit hun 
team met nog meer plezier te beter te leren voetballen.
Via een inleiding (o.a. van Foppe de Haan), vier verschillende workshops, cabaret en het presenteren 
van een poster aan Foppe de Haan wordt hier inhoud aan gegeven.

Inhoud workshops:
1. Een kaart voor storend gedrag tijdens voetballen? 
Uw ervaringen, de visie van de KNVB op (steeds beter) leren voetballen, de manier waarop kinderen 
voetballen kunnen leren (informatie verwerken) vertaald in do’s en dont’s. Kortom: tips voor de 
praktijk.
Workshopleiding: Yke de Jong van Molendrift en ab van der Velde, KNVB

2. Samen of apart? - NOC Kralingen
De oprichters van een autistenvoetbalteam vertellen over het ontstaan van, de ervaringen met en de 
toekomstplannen van een autistenvoetbalteam in Rotterdam, een team dat bestaat uit louter autisten 
en deel uitmaakt van voetbalvereniging NOC Kralingen.
Workshopleiding: peter Breedveld, coördinator autistenteam NOC Kralingen

3. Autisme en voetbal
Een jongen komt zich aanmelden bij uw club. Hij wil heel graag maar doet wel een beetje vreemd …. 
Toch ziet u niets aan hem …. Wat moet u ermee? Hij vertelt zelf dat hij het syndroom van asperger heeft. 
Wat kun je dan verwachten? Hans Nieuwenstein neemt u mee in de wereld van deze jongeren en laat 
u zien en ervaren waar het mis zou kunnen gaan maar ook waar de kansen liggen! Workshopleiding: 
Hans Nieuwenstein - stafmedewerker ambelt

4. Omgaan met en begeleiden van bijzondere kinderen in sport
Doel van de workshop is het voetballen voor bijzondere kinderen nog leuker te maken door coaches en 
begeleiders handvatten aan te reiken voor het beter afstemmen van de begeleiding op deze kinderen. 
Dit aan de hand van praktische informatie, herkenbare voorbeelden, tips en adviezen.
Workshopleiding: Tischa Neve – Kinderpsycholoog
Indien u ook naar een van deze workshops zou willen gaan neem dan contact op met onze voorzitter 
Harke Groenveld. Ook is het bestuur bijzonder geïnteresseerd in mensen die een speciale band hebben 
met zogenaamde buitenbeentjes en zich daarvoor extra willen inzetten. Wij denken aan speciale 
begeleiding tot het opstarten van een speciale trainingsgroep.

Buitenbeentjes
aan de bal
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Nieuw verrassend voetbalspel

Unieke 11 holes voetbalgolfbaan

Alternatieve training of teamuitje

Als feest voor bedrijf of familie

voetbalgolf.com

Speel Voetbalgolf

Voetbalgolf.com

www.voetbalgolf.com
Voetbalgolfbaan Schatterswold Schildwolde

De grootse hardloopwinkel van Groningen 

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

FLORESHUIS   FLORESPLEIN  GRONINGEN

ZaalVerHUUr TOT 200 perSONeN
(geen bruiloften en partijen)

Billijke consumptieprijzen

Meer info:
tel. 050-5710112
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Achter de afrastering
De KNVB heeft ons verzocht om aan alle leden opnieuw kenbaar te maken dat er steeds vaker  aan een wedstrijd 
begonnen wordt, terwijl het publiek zich niet achter de afrastering bevindt.  
De KNVB heeft hier heel duidelijke regels voor opgesteld:
 personen binnen de afrastering
a. Behoudens de deelnemers aan de wedstrijd mogen zich binnen de afrastering slechts bevinden:
- Op de bank aan de zijlijn dan wel in de dug-out: de oefenmeester, de manager, de verzorger, de clubarts, een
   verantwoordelijk bestuurslid, de pupil van de week alsmede de wisselspelers, mits het totaal aantal personen niet
   meer dan 13 bedraagt.
- Herkenbare suppoosten (ordebewakers) in functie, patrouillerende agenten, eventueel met politiehond aan de lijn.
- Fotografen, doch slechts aan weerszijden van de doelen op tenminste 3,50 meter afstand van de doellijn.
b. Van de onder a genoemde personen mogen slechts de oefenmeester, de clubarts en de verzorger alsmede een
    wisselspeler, als hij moet invallen, het speelveld betreden, doch slechts wanneer de scheidsrechter hiervoor een teken
    heeft gegeven.
c. alleen vanaf de bank/vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen aanwijzingen aan de
   spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven.
d. Voor zover de tegenpartij hiervoor niet direct verantwoordelijk is, is de thuisspelende vereniging verplicht er op toe te
    zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand binnen de afrastering bevindt dan wel
    zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft. Dit laatste geldt ook in het bijzonder voor het publiek.
  Het bestuur van Velocitas wil iedereen vragen om zich aan deze regels te houden zodat wij niet door de KNVB 
    opnieuw hierover worden aangesproken. Het betreft hier zowel de wedstrijden van de senioren als van de jeugd.

DE VELO 
GELUKSVOGEL
De Velo Geluksvogels zijn deze keer Klaas Dekker (links 
op de foto) en Kees de Groot. Zij werden gekiekt bij de met 
2-1 gewonnen thuiswedstrijd van zondag 1 tegen Veendam 
1894 en kunnen de volgende keer een gratis drankje aan de 
bar in het clubhuis halen.
(Voor de rubriek GeKIeKT kon ditmaal geen jeugdspeler 
verrast worden.)



Sporten is leuk en gezond. Maar één sterfgeval en 
één bijna dodelijk ongeval op de Friese voetbalvel-
den deed de sportwereld enkele maanden geleden 
opschrikken.
Hoe is het eigenlijk met preventie en veiligheid op 
en rond de sportvelden 
gesteld? De koepelorgani-
satie legt de verantwoor-
delijkheid bij de verenigin-
gen.
Een gewone zaterdagmid-
dag in oktober, een dun zon-
netje, weinig wind, prima 
voetbalweer. Bij Bolswardia 
3 gaat Frank Voshol (20) een 
kopduel aan. Zijn hoofd raakt 
dat van een tegenstander. 
Na een korte blessurebe-
handeling speelt Voshol ver-
der tot hij plots in elkaar zakt. 
Pogingen de jonge voetbal-
ler te reanimeren baten niet. De huisarts constateert de 
dood. Hemelsbreed nog geen vijftien kilometer verder-
op in Sneek stort tijdens de 
wedstrijd tussen Waterpoort 
Boys en SDS routinier Flo-
ris Hiemstra neer. Een acute 
hartstilstand. Medewerkers 
van de thuisclub halen direct 
de automatische externe de-
fibrillator (aed) uit de kantine-
keuken. Het apparaat brengt 
de hartslag van de 37-jarige 
Hiemstra terug. Hulpdien-
sten brengen hem naar het 
ziekenhuis. Daar herstelt hij 
inmiddels voorspoedig.

Het ongeval met Hiemstra 
toont het belang van de 
aanwezigheid van de defibrillator ondubbelzinnig aan. 
Hartfalen kost jaarlijks aan zo’n 25 amateurvoetballers 
het leven. eenzelfde aantal overleeft een acute hartstil-
stand. Maar toch wil de KNVB, de nationale voetbal-
bond, het apparaat niet verplicht stellen. ‘Het zijn vrese-
lijke incidenten en het is misschien triest om te zeggen, 
maar er gebeurt natuurlijk iedere dag wel iets’, zegt Jan 
van Driel, districtsvoorzitter KNVB Noord,

Eigen verantwoordelijkheid
Het is bondsbeleid om clubs te informeren over bles-
surepreventie en veiligheid op en om de velden. ‘Vorig 

jaar hebben we hierover nog een heel boekwerk naar 
de verenigingen gestuurd. Later hebben we hen gewe-
zen op het nut van een defibrillator. Via de organisatie 
‘Hart voor de sport’ zijn deze tegen gereduceerd tarief 

aan te schaffen.’ Hoeveel 
verenigingen hiervan gebruik 
hebben gemaakt, is Van Driel 
onbekend. 

Stevige oproep
Bij ZFC Zuidlaren lieten een 
paar jaar geleden in één sei-
zoen twee voetballers het 
leven. In zeker één geval 
was sprake van hartfalen. 
Het betrof de reservedoel-
man, die kort daarvoor was 
ingevallen omdat de vaste 
doelman bij een actie zijn 
been brak. ‘Het heeft de club 
veranderd’, zegt voorzitter 

aly Gelderblom. er werd een defibrillator aangeschaft, 
verzorgers zijn aanwezig tijdens drukke trainingsavon-

den en begeleiders aarzelen 
niet om de hulpdiensten te 
bellen als ze het niet vertrou-
wen. ‘Er wordt niet meer met 
spelers gesleept, tot we we-
ten dat het veilig is. En het 
gebruik van de defibrillator is 
uiterst simpel. Iedereen kan 
het doen.’ Overigens is Gel-
derblom van mening dat de 
KNVB zich op het terrein van 
preventie en veiligheid best 
wat daadkrachtiger mag op-
stellen. ‘Een stevige oproep 
zou prettig zijn.’ Anderzijds 
meent zij dat verenigingen 
zelf ook scherper moeten 

zijn. ‘Ik denk dat mensen er misschien niet zo zeer bang 
voor zijn dat er iets ergs gebeurt, maar dat ze er juist 
helemaal niet goed over nadenken.’
Bron: LBA 

Ook het bestuur van Velocitas neemt de overweging om 
een dergelijk apparaat aan te schaffen. Mensenlevens 
kan men niet in geld uitdrukken maar het is logisch dat 
onverantwoordelijk gebruik van een AED ook voorko-
men moet worden. Indien leden ons meer informatie 
kunnen bieden dan willen wij graag hiervan op de hoog-
te gebracht worden.

Sportclubs
angstig voor de dood
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In het eerste half jaar van dit seizoen heeft onze 
Verenigingsbegeleider Gijs van der Meijden een 
onderzoek gehouden binnen Velocitas over hoe 
de vereniging ervoor staat. Op basis van dit on-
derzoek is een traject uitgestippeld voor de ko-
mende tweeënhalf jaar, waarin een poging wordt 
gedaan van Velocitas een goed lopende organisa-
tie te maken. De doelen die het Dagelijks Bestuur 
hierbij heeft gesteld zijn: 
• Het creëren van een gezonde en transparante       
organisatie.
• Het verhogen van het aantal vrijwilligers, zodat al 
het werk binnen de vereniging gedaan wordt.
•Het verhogen van de betrokkenheid en participa-
tie van leden en hun ouders bij de vereniging.
Uiteraard is het hierbij zeer van belang dat u en 
jij als lid en/of geïnteresseerde in Velocitas hierin 
bijdraagt, want zonder leden geen Velocitas.

Wat kan beter

Vanuit het onderzoek is beschreven waar de sterk-
ten en zwakten van Velocitas liggen. Hieruit is een 
lijst ontstaan met verbeterpunten, waaraan Veloci-
tas moet werken, zodat de bovenstaande doelen 
kunnen worden gehaald:
• er is geen duidelijke organisatiestructuur;
• een heldere communicatiestructuur ontbreekt, 
leden weten niet wat ze moeten doen of bij wie ze 
moeten zijn voor iets;
• de binding met de vereniging moet toenemen; 
• het vrijwilligerstekort moet worden weggewerkt; 
• plannen zijn nog niet concreet vastgelegd: waar-
onder een protocol voor trainers en leiders, Fair 
Play beleid, vrijwilligersbeleid;
• meer gebruik maken van de digitale administra-
tie;
• mogelijkheid voor klachtenbehandeling.
Deze verbeterpunten zijn verder uitgewerkt in 
doelstellingen en in een planning verwerkt. 

Nieuwe organisatiestructuur

En dan nu, wat gaat dit voor u en jou verande-
ren. Nou in eerste instantie niet zo veel, Veloci-
tas blijft nog steeds gewon een voetbalvereniging 
waar iedereen welkom is. De organisatie die het  
voetbal mogelijk maakt gaat alleen véél duidelijker 
worden, waarin ieder lid een eigen plekje krijgt. 
Allereerst zal hiervoor de structuur van de orga-
nisatie veranderen, waarbinnen de verschillende 
(vrijwilligers)taken helder staan beschreven in een 
functiehandboek. 

Het vrijwilligersbeleid

Het huidige vrijwilligersbeleid “Doen of Dokken” is 
geen succes, waarop is besloten dit beleid te  ver-
anderen. Ook in het nieuwe vrijwilligersbeleid zal 
op ieder lid een beroep wordt gedaan iets binnen 
de Velocitas te doen. Als dank voor je inspanning 
krijg je vanaf komend seizoen korting op je con-
tributie, verder zal aan het eind van het seizoen 
een groot vrijwilligersfeest georganiseerd worden. 
Maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden 
om vrijwilligerswerk te doen: vrijwilligerswerk doe 
je voor jezelf, voor je eigen vereniging, zodat elke 
zaterdag en zondag weer wedstrijden kunnen 
worden gespeeld.
Wij als bestuur zijn nu erg druk bezig om deze 
plannen voor te bereiden, zodat Velocitas 1897 
vanaf het seizoen 2009-2010 in haar nieuwe vorm 
kan beginnen. Om u en jou van onze vorderingen 
op de hoogte te houden, zal in elke Velocitaan een 
stukje hierover worden geschreven. Vriendelijke 
groet,

Harke Groenveld
Namens het Dagelijks Bestuur

VELOCITAS
is van ons allemaal



C1 Velocitas 1897 C1 Vrij
D1 10:15 Velocitas 1897 D1 actief D6
D2 10:15 Viboa D3 Velocitas 1897 D2
e1 09:00 Vinkhuizen e1 Velocitas 1897 e1
e2 09:00 eemsboys e2 Velocitas 1897 e2
E3 10:15 Velocitas 1897 e3 CVVB e3
F1 09:00 Velocitas 1897 F1 Omlandia F1
F2 11:00 Froombosch F2 Velocitas 1897 F2
F3 09:00 Velocitas 1897 F3 eemsboys F2
F4 09:00 DWZ F1 Velocitas 1897 F4
F5 10:30 De Marne F4 Velocitas 1897 F5
F6 09:00 Velocitas 1897 F6 Held De F12

C1 11.30 HSC C1 Velocitas 1897 C1
D1 10:15 Velocitas 1897 D1 Bedum D1
D2 10:30 Noordpool UFC Velocitas 1897 D2
e1 10:15 Velocitas 1897 e1 Froombosch e1
e2 10:15 appingedam e5 Velocitas 1897 e2
E3 10:15 Velocitas 1897 e3 leO FC e3
F1 09:00 Velocitas 1897 F1 VeV’67 F1
F2 11.30 Siddeburen F# Velocitas 1897 F2
F3 09:00 Velocitas 1897 F3 Be Quick 1887 F5
F4 09:30 Kielwindeweer F1 Velocitas 1897 F4
F5 Velocitas 1897 F5 vrij
F6 09:00 Velocitas 1897 F6 Zuidhorn F9

C1 Velocitas 1897 C! vrij
D1 10:30 loppersum SC D2 Velocitas 1897 D1
D2 10:15 Velocitas 1897 D2 oosterhoek D1
e1 09:00 HS’88 e1 Velocitas 1897 e1
e2 10:15 Velocitas 1897 e2 Helpman e2
E3 10.:00 Warffum e2 Velocitas 1897 e3
F1 12:00 Neptunia F1 Velocitas 1897 F1
F2 10:00 Velocitas 1897 F2 GrC Groningen F3
F3 09:00 lewenborg FC F2 Velocitas 1897 F3
F4 09:00 Velocitas 1897 F4  Held De F5
F5 09:00 Velocitas 1897 F5 OKVC F2
F6 09:00 Niekerk F4 Velocitas 1897 F6

C1 11:00 Velocitas 1897 C1 ZFC Zuidlaren C2
D1 10:15 Velocitas 1897 D1 engelbert D1
D2 09:00 eenrum D1 Velocitas 1897 D2
e1 10:15 Velocitas 1897 e1 FVV e1
e2 11:30 GVAV-Rapiditas E3 Velocitas 1897 e2
E3 10:15 Velocitas 1897 e3 Neptunia E3
F1 09:00 Noordwolde F1 Velocitas 1897 F1
F2 10:00 Velocitas 1897 F2 Gorecht F5
F3 09:00 GVaV-rapiditas F 5 Velocitas 1897 F3
F4 Velocitas 1897 F4 vrij
F5 09:00 Vinkhuizen F5 Velocitas 1897 F5
F6 09:00 Velocitas 1897 F6 Helpman F10

C1 11:30 Glimmen C2 Velocitas 1897 C1
D1 10:15 Velocitas 1897 D1 Hunsingo D2
D2 10:30 appingedam D2 Velocitas 1897 D2
e1 09:00 Noordster e1 Velocitas 1897 e1
e2 09:00 Usquert/ZeC e2 Velocitas 1897 e2
E3 10:15 Velocitas 1897 e3 Helpman E7
F! 09:00 Velocitas 1897 F1 Bedum F1
F2 09:00 Held De F4 Velocitas 1897 F2
F3 09:00 Velocitas 1897 F3 GVaV-rapiditas F6
F4 10:00 Bareveld F1 Velocitas 1897 F4
F5 09:30 SIOS F1 Velocitas 1897 F5
F6 09:00 Velocitas 1897 F6 Wilper Boys De F#

D1 15:30 actief D6 Velocitas 1897 D1
D2 10:15 Velocitas 1897 D2 Viboa D3
e1 10:15 Velocitas 1897 e1 Vinkhuizen e1
e2 10:15 Velocitas 1897 e2 eems Boys e2
E3 09:00 CVVB e3 Velocitas 1897 e3
F1 10:30 Omlandia F! Velocitas 1897 F1
F2 10:00 Velocitas 1897 F2 Froombosch F2
F3 10:30 eems Boys F2 Velocitas 1897 F3
F4 09:00 Velocitas 1897 F4 DWZ F1
F5 09:00 Velocitas 1897 F5 De Marne F4
F6 09:00 Held De F12 Velocitas 1897 F6

Zaterdag 4 april

Zaterdag 11 april

Zaterdag 18 april

Zaterdag 9 mei

Zaterdag 16 mei

Zaterdag 23 mei

Overzicht wedstrijden restant 2009 
Jeugd 
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zat 1 14:30 Zevenhuizen 1 Velocitas 1897 1
zat 2 14:30 DIO Groningen 3 Velocitas 1897 2
zat 3 Velocitas 1897 3 vrij
zat 4 14:00 Velocitas 1897 4 Eems Boys 4
zat 5 11:00 pKC’83 5 Velocitas 1897 5
zat 6 Velocitas 1897 6 vrij
zat 7 14:30 lycurgus 10 Velocitas 1897 7

zat 1 14:00 Velocitas 1897 1 Niekerk 1
zat 2 14:00 Velocitas 1897 2 Oranje Nassau 6
zat 3 12:30 Be Quick 1887 3 Velocitas 1897 3
zat 4 14:00 loppersum SC 3 Velocitas 1897 4
zat 5 12:00 Velocitas 1897 5 VVK 5
zat 6 12:00 lTC 5 Velocitas 1897 6
zat 7 16:00 Velocitas 1897 7 eems Boys 6

zat1 15:00 Monnik De 1 Velocitas 1897 1

zat 1 14:00 Velocitas 1897 1 amicitia VM C 1

zat 2 12:30 Mamio 2 Velocitas 1897 2
zat 3 14:00 Velocitas 1897 3 SGVV’07 3
zat 4 14:00 Velocitas 1897 4 Heracliden De 3
zat 5 12:30 amicitia VMC 6 Velocitas 1897 5
zat 6 17:00 Knickerbockers 17 Velocitas 1897 6
zat 7 16:00 Velocitas 1897 7 VeV’67 7

zat 2 14:00 Velocitas 1897 2 Gronitas 2
zat 3 12:30 SIOS 2 Velocitas 1897 3
zat 4 14:30 Potetos 4 Velocitas 1897 4
zat 5 12:00 Velocitas 1897 5 potetos 5
zat 6 16:00 Velocitas 1897 6 aCV 7
zat 7 Velocitas 1897 7 vrij

Zaterdag 4 april

Zaterdag 11 april

Zaterdag 18 april  eventueel inhaal

Zaterdag 9 mei

Zaterdag 16 mei

Zaterdag 25 april

Zaterdag 2  mei

zon 1 14:00 Velocitas 1897 1 emmen 1
zon 2 10:00 Velocitas 1897 2 Wolvega FC 2
zon 3 12:00 Velocitas 1897 3 Veendam 1894 3
zon 4 11:00 DIO Groningen 2 Velocitas 1897 4
zon 5 11:00 Italian Boys 1 Velocitas 1897 5

zon 1 14:00 HODO 1 Velocitas 1897 1
zon 2 10:00 Gomos 2 Velocitas 1897 2
zon 3 Velocitas 1897 3 vrij
zon 4 10:00 Velocitas 1897 4 Oosterparkers 2
zon 5 12:00 Velocitas 1897 5 GVaV-rapiditas 6

zon 1 14:00 Velocitas 1897 1 CeC 1
zon 2 10:00 Velocitas 1897 2 leeuwarden 2
zon 3 12:00 Velocitas 1897 3 amicitia VMC 2
zon 4 Velocitas 1897 4 vrij
zon 5 Velocitas 1897 5 vrij

zon 1 14:00 annen 1 Velocitas 1897 1
zon 2 10:00 erica SC 2 Velocitas 1897 2
zon 3 10:00 asser Boys 2 Velocitas 1897 3
zon 4 10:00 Velocitas 1897 4 Helpman 4
zon 5 Velocitas 1897 5 vrij

zon 5 Velocitas 1897 5 vrij

zon 5 12:00 Velocitas 1897 5 Forward 5

Zondag 5 april

Zondag 10 mei

Zondag 26 april

Zondag 12 april

Zondag 19 april  Eventueel inhaal

Zondag 2 mei

Zondag 17 mei

Overzicht wedstrijden restant 2009 

Zaterdag senioren Zondag senioren
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Velocitas wil graag aan haar leden goede en gekwa-
lificeerde trainers en begeleiders aanbieden maar is in 
deze natuurlijk afhankelijk van mensen die ook hiervoor 
tijd willen en kunnen vrijmaken.In samenwerking met 
de KNVB kunnen wij in ons clubhuis of anders in de di-
recte omgeving onderstaande opleidingen aanbieden: 

JEUGDVOETBALLEIDER (JVL)
Doel en inhoud: Opleiding voor mensen die jeugdteams 
begeleiden vóór, tijdens en na de wedstrijden.
De cursus gaat uit van de praktijk. Aan de orde komen de 
volgende onderwerpen:
- het begeleiden (coachen) van pupillen in de praktijk 
   (wedstrijden 4 tegen 4,7 tegen 7 )
- leeftijdsgroepen van de jeugd en de daarbij behorende 
   karakteristieken
- jongens- en meisjesvoetbal
- blessurepreventie
- spelregels en de rol als spelleider/scheidsrechter.
Organisatie: Het cursusdeel bestaat uit 4 bijeenkomsten 
van elk 3 uur.

MODULE F-PUPILLENTRAINER
Doel en inhoud: Deelnemers voor te bereiden op het trai-
ning geven aan F-pupillen. Voor de F-pupil is het hebben 
van de bal en het achter de bal aanhollen het belang-
rijkste. Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, la-
ten zien en laten voelen staat centraal bij het trainen van 
deze leeftijdsgroep.
In de praktijk wordt de basis gelegd voor de startende F-
pupillentrainer.
Organisatie: De cursus bestaat uit twee delen: een cur-
sus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 4 
bijeenkomsten van elk 3 uur. Aan het begin van de oplei-
ding vinden 3 bijeenkomsten plaats. Vervolgens doet de 
F-trainer ervaring op in de praktijk. De vierde bijeenkomst 
staat in het teken van de ervaring die is opgedaan. Het 
ervaringsdeel betreft het trainen van F-pupillen (tenmin-
ste 1x per week gedurende een half seizoen, minimaal 8 
trainingen).

MODULE E-PUPILLENTRAINER
Doel en inhoud: Deelnemers voor te bereiden op het trai-
ning geven en bij wedstrijden coachen van E-pupillen. 
E-pupillen moeten de kans krijgen allerlei vaardigheden 
te oefenen en oplossingen te ontdekken in spelsituaties. 
Een E-pupil is doelgericht en al meer in staat tot samen-
werken dan de F-pupil. De trainer krijgt aangereikt hoe 
door middel van het circuitmodel de E-ers spelenderwijs 
leren voetballen.
Organisatie: De cursus bestaat uit twee delen: een cur-
sus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 4 
bijeenkomsten van elk 3 uur. Aan het begin van de oplei-
ding vinden 3 bijeenkomsten plaats. Vervolgens doet de 
E-trainer ervaring op in de praktijk. De vierde bijeenkomst 
staat in het teken van de ervaring die is opgedaan. Het 

ervaringsdeel betreft het trainen van e-pupillen (tenmin-
ste 1x per week gedurende een half seizoen, minimaal 8 
trainingen).

MODULE D-PUPILLENTRAINER
Doel en inhoud: Deelnemers voor te bereiden op het trai-
ning geven en tijdens wedstrijden coachen van
D-pupillen. D-pupillen spelen 11 tegen 11 en willen graag 
leren in de training hoe zij in de “grote” wedstrijd hun 
voetbalvaardigheid kunnen gebruiken om de wedstrijd te 
winnen. De trainer is er op gericht dat D-pupillen door 
middel van vereenvoudigde voetbalvormen deze ervarin-
gen kunnen opdoen en oefenen.
Organisatie: De cursus bestaat uit twee delen: een cur-
sus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 4 
bijeenkomsten van elk 3 uur met zelfstudie/huiswerkop-
dracht. Aan het begin van de opleiding vinden 3 bijeen-
komsten plaats. Vervolgens doet de D-trainer ervaring op 
in de praktijk. De vierde bijeenkomst staat in het teken 
van de ervaring die is opgedaan. Het ervaringsdeel be-
treft het trainen van D-pupillen (tenminste 1x per week 
gedurende een half seizoen, minimaal 8 trainingen).

PUPILLENTRAINER
Doel en inhoud: De opleiding pupillentrainer geeft ken-
nis en inzicht om jeugdige voetballers in de leeftijd van 5 
tot 13 jaar te trainen en coachen. In de praktijk leert de 
cursist hoe kinderen kunnen leren voetballen, hoe je dat 
aan hen over moet brengen en in training en in coaching 
vorm kan geven.
Onderwerpen:
• het trainen van jeugdspelers in de verschillende leef-
tijds   groepen
• kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen
• jongens- en meisjesvoetbal
• leiding geven aan jeugdspelers
De inhoud komt overeen met de inhoud van de F-, E-, en 
D-modulen.
Organisatie: De KNVB Academie gaat uit van competen-
tiegericht opleiden. De cursisten staan daarin centraal en 
worden ondersteund in hun leerproces. De cursisten voe-
ren tijdens de opleiding in de praktijk opdrachten uit die 
worden vastgelegd in een logboek(portfolio). De opleiding 
bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. 
Het cursusdeel, met veel praktijk, bestaat uit 8 bijeenkom-
sten van 3 uur en wordt op avonden gegeven en zelfstu-
die. Het ervaringsdeel bestaat uit: het minimaal een keer 
per week gedurende de opleiding trainen en coachen van 
pupillen (minimaal 6 trainingen en 3 wedstrijden). Tijdens 
dit ervaringsgedeelte worden opdrachten uitgevoerd en 
de producten hiervan worden verzameld in het portfolio.

JUNIORENTRAINER
Doel en inhoud: Het leren trainen van de juniorenelftallen 
in de vereniging. Vooral in de ‘lagere’ teams hebben de 

Wil jij ook opgeleid worden?



VelOCITaaN aprIl 2009 15

junioren belangstelling voor andere dingen dan het voet-
ballen. De juniorentrainer zorgt ervoor dat de jongeren 
enthousiast worden en blijven voor voetbal. Hij heeft een 
voetbaltechnische en opvoedkundige taak.
In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het op 
een plezierige en verantwoorde wijze trainen en coachen 
van jeugdvoetballers van 13 tot 19 jaar.
Onderwerpen:
• de taken van de juniorentrainer
• de kenmerken van junioren
• het begeleiden van junioren
• het trainen en coachen van junioren
Organisatie: De KNVB Academie gaat uit van compe-
tentiegericht opleiden. De cursisten staan centraal en 
worden ondersteund in hun leerproces. De deelnemers 
voeren tijdens de opleiding in de praktijk opdrachten uit 
die worden vastgelegd in een logboek (portfolio). De op-
leiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een erva-
ringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 10 bijeenkomsten 
van elk 3 uur en wordt op avonden gegeven. 
Het ervaringsdeel bestaat uit:
het minimaal een keer per week gedurende de opleiding 
trainen en coachen van junioren (2e/3e klasse). Minimaal 
8 trainingen en 4 wedstrijden. Tijdens dit ervaringsge-
deelte worden opdrachten uitgevoerd en de producten 
hiervan verzameld in het portfolio.

PUPILLENSCHEIDSRECHTER
Doel en inhoud: Deze opleiding is bestemd voor jonge-
ren vanaf 12 jaar die binnen de eigen vereniging wedstrij-
den van pupillen willen gaan leiden. In deze korte cursus 
wordt ingegaan op:
- spelregels 7 tegen 7
- leiden van wedstrijden 4 tegen 4 en 7 tegen 7
- in de praktijk oefenen.
De opleiding richt zich op het fluiten bij e- en F-pupillen.
Organisatie: Het cursusdeel bestaat uit 2 bijeenkomsten 
van 2,5 uur of 1 bijeenkomst (bijvoorbeeld op een dag in 
de schoolvakantie) van 5 uur en wordt bij een voetbalver-
eniging georganiseerd.
Start: Zodra er 10 deelnemers zijn.
Toelating: Jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar.

JUNIORSCHEIDSRECHTER
Doel en inhoud: Deze opleiding is bestemd voor jongeren 
van 15 tot 19 jaar die binnen de eigen vereniging jeugd-
wedstrijden willen gaan leiden. Bij de voetballende juni-
oren bestaat ook belangstelling om andere taken bij de 
vereniging uit te voeren. Het scheidsrechter zijn bij een 
pupillen- of juniorenwedstrijd staat tijdens de cursus cen-
traal. Onderwerpen in de cursus zijn:
- de 17 voetbalspelregels (11 tegen 11)
- organisatie en administratie
- leiding geven aan voetballers
- en de praktische toepassing van deze onderwerpen.

De opleiding richt zich op het leiden van wedstrijden van 
D-pupillen en C-junioren.
Organisatie: Het cursusdeel bestaat uit 5 bijeenkomsten 
van 3 uur en een spelregeltoets en wordt op avonden of 
in schoolvakanties georganiseerd bij een voetbalvereni-
ging. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen, ontvangen het diploma Juniorscheidsrechter.
Het ervaringsdeel bestaat uit het fluiten van minimaal 
twee stagewedstrijden onder begeleiding van een prak-
tijkbegeleider.
Start: Zodra er 12 deelnemers zijn.
Toelating: Jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar.

BASISOPLEIDING SCHEIDSRECHTER VELDVOET-
BAL (BOS-VELD)
Doel en inhoud: Opleiding voor diegenen die interes-
se hebben in het leiden van wedstrijden veldvoetbal.  
De deelnemers worden opgeleid tot KNVB- en/
of verenigingsscheidsrechter. De scheidsrech-
terscursussen gaan uit van de praktijk. Op het veld 
wordt geoefend in het leiding geven aan 22 spe-
lers en het toepassen van de spelregels daarbij. 
Onderwerpen in de cursus zijn:
- de 17 voetbalspelregels
- organisatie en administratie
- kennis van voetballen en voetballers
- leiding geven
- blessurepreventie
- en de praktische toepassing van deze onderwerpen.
De opleiding richt zich met name op het leiden van wed-
strijden van A- en Bjunioren en senioren.
Organisatie: Het cursusdeel bestaat uit 7 bijeenkomsten 
van 3 uur, een spelregeltoets en een examen strafrapport. 
Daarnaast moeten de deelnemers minimaal twee stage-
wedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwali-
ficeerde) praktijkbegeleider Scheidsrechter. De cursus 
wordt op avonden gegeven, in de regel op een accom-
modatie van een voetbalvereniging. Tijdens de opleiding 
houden de deelnemers een logboek bij. De deelnemers 
die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het 
diploma ”Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal”. Zij 
kunnen vervolgens worden aangesteld bij jeugdwedstrij-
den en/of wedstrijden in het lagere seniorenvoetbal.
Start: Zodra er 12 deelnemers zijn.
Toelating: Vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

Voor alle cursussen geldt;  zet jij je minimaal 1 jaar in 
voor Velocitas dan betalen wij alle kosten verbonden aan 
deze cursus. Met andere woorden WIJ BeTaleN alle 
KOSTeN eN JIJ BeNT OpGeleID!

Voor alle informatie en aanmelding klop je aan bij het 
bestuur.
Of bel even met de secretaris Wim Smid:  050-5718523

Wil jij ook opgeleid worden?
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www.mijneigenonderneming.nl

‘Elke reis begint met een eerste stap’

•  Speel jij met de gedachte een eigen 
onderneming op te zetten? 

•  Heb je behoefte aan persoonlijke en praktische 
ondersteuning bij het opzetten van jouw eigen 
onderneming? 

•  Zoek je hulp bij specifi eke onderdelen zoals 
acquisitie, netwerken, opstellen van een 
ondernemings/marketingplan? 

• Zoek je een ervaren sparringpartner? 

•  Wil jij ervaringen delen met collega startende 
ondernemers? 

Wij kunnen je in alle facetten ondersteunen bij het 
realiseren van jouw eigen onderneming!

Voor meer info: www.mijneigenonderneming.nl

Mijn Eigen Onderneming is 
gevestigd in ‘Het Ondernemershûs’, 
Johan de Wittstraat 15 in Groningen 

(vlakbij het Noorderstation)

T: 0800 44 44 222 (gratis)
E: info@mijneigenonderneming.nl
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Het Elftal
Elf vragen en twee reserve

Naam: Anne Popkema
Functie bij Velo:  Speelt op alle plekken in het zaterdag 7 
- team behalve in de spits. 
Initiatiefnemer (samen met peter Kommerij) van de 
jubileumviering i.v.m. 75 Jaar KNVB-beker.
Film: Probeer met enige regelmaat nog wel naar het 
Filmhuis te gaan. laatst het eerste deel van de biografie 
over Che Guevara gezien. Favoriete film blijft de Godfather 
en dan met name deel twee.
Televisie: Kijk wel regelmatig. Southpark. De Soprano’s . 
Hou van hard realistisch drama.
Boek/Schrijver: De ontdekking van de hemel van Mulisch 
heb ik wel drie keer gelezen. en Tolkien: In de ban van 
de ring. Momenteel ben ik De Hobbit van hem aan het 
vertalen in het Fries.  Ik heb een eigen taalbureau en ben 
afgestudeerd in de Friese taal en letterkunde.
Muziek: Queen is de beste band. Probeer ook nog wel 
de moderne poprock bij te houden. Franz Ferninand,  The 

Wombats, dat soort werk.
Eten/Drinken: Niks bijzonders.  Mag wel graag 
stamppotjes maken. En de drank is gewoon bier.
Politiek: Wel betrokken, niet actief. Stem linksig maar niet 
op een bepaalde partij. De partijen zwalken tegenwoordig 
alle kanten op. Zou nu waarschijnlijk op D’66 stemmen.
Geloof: Tja, vooral in de liefde (anne stapt binnenkort in 
het huwelijksbootje-red.). Ben niet kerkelijk meer, wel zo 
opgevoed.
Angst voor: Het opnieuw scheuren van de kruisband. Heb 
een jaar met deze blessure in de lappenmand gelegen, 
hoop het niet weer mee te maken. En angst voor de dood.
Spijt van: Ik doe niet aan spijt. achterom kijken heeft geen 
zin en spijt is contraproductief.
Kwaad om: Kan slecht tegen domheid, mensen die niet 
nadenken en dan hele stellige uitspraken doen, die niet 
kloppen. Over Friezen en Friesland bijvoorbeeld, maar ook 
over moslims of christenen. een sjaaltje met daarop anti-
Fries gedrukt  bijvoorbeeld. Dat vind ik niks. En kwetsende 
uitspraken, daar kan ik ook kwaad om worden.
Vakantie: In ieder geval naar het buitenland en dan 
graag met bergen erbij. Gewoon in de auto en dan langs 
campings. Deze zomer waarschijnlijk Normandië en  met 
mooi weer overvaren naar Engeland.
Idool: Freddy Mercury, daar bestaat geen twijfel over. een 
rasartiest.
Mooiste club na Velocitas: Ik heb niet echt een favoriete 
club, nee ook niet Velocitas,
daarvoor ben ik nog te kort lid. Cambuur vroeger wel en 
sinds ik in Groningen woon de FC een beetje. Die mogen 
van mij kampioen worden.

george
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Groots jubileumfeest op 20 en 21 juni

Utrecht, 23 juni 2009 - Na de bal aan roy Makaay 
ontfutseld en een tackle van Kevin Hofland ontweken te 
hebben haalt Bart Vonk van Velocitas in de verlenging 
verwoestend uit. Vergeefs graaien de vingers van Henk 
Timmer naar het leer, dat gierend tegen de netten vliegt. 
3-2, sudden death! Velocitas wint de KNVB-beker! De 
tribunes van de Utrechtse Galgenwaard, afgeladen 
met de massaal meegereisde Velocitas-aanhang 
ontploffen, de duizenden uitgelaten fans zwaaien hun 
groenwitte vlaggen en sjaals als dollemannen boven 
hun hoofden. 
Een dag later, op de Grote Markt, voor het stadhuis. 
Dronken van geluk staat een golvende groenwitte zee 
te zingen en te dansen. De orkaan van geluid zwelt 
aan en trainer 
Henk Veenhof 
stapt glunderend 
naar voren. 
Tr i o m f a n t e l i j k 
tilt hij de KNVB-
beker boven zijn 
hoofd. Groningen 
ontploft!

F e y e n o o r d ? 
M a k a a y ? 
G a l g e w a a r d ? 
K N V B - b e k e r ? 
Grote Markt? 
Is het ze in de 
bol geslagen 
bij de redactie? 
Dat clubblad 
De Velocitaan 
misschien wel eens verlegen zit om kopij wil toch nog 
niet zeggen dat er maar wat op los verzonnen mag 
worden? 
Al is die kolkende massa op de Grote Markt wellicht 
wat overdreven, toch is het ooit ongeveer zo gelopen. 
Om precies te zijn op 23 juni 1934, deze zomer 75 
jaar geleden. Op die bewuste zaterdag beleefde 
Velocitas haar ‘finest hour’, toen op de velden van 
UVV in Utrecht Feyenoord in de verlenging met 3-2 
werd verslagen. Velocitas speelde in die dagen op het 
hoogste betaalde niveau, in een competitie met onder 
andere ajax, Willem II en Heracles. Velocitas wist die 
zomer te bereiken wat geen enkele andere club uit het 
Noorden ooit presteerde: het winnen van de KNVB-
beker!

Dat is dit jaar dus exact 75 jaar geleden: een Velo-
jubileum dus, en dat moet natuurlijk gevierd worden. 
Daarom wordt in het weekeinde van 20 en 21 juni 
grootscheeps uitgepakt. Om een greep te doen uit 

alle activiteiten die zullen worden georganiseerd: op 
de zaterdag staan een clubtoernooi voor junioren en 
senioren, een barbecue en een spetterend avondfeest 
met live-muziek  in het eigen stadion op het programma: 
een onvervalste clubdag! 
Op de zondag wordt een tentoonstelling over de 
bekerfinale geopend (waarvoor een prominente ‘mystery 
guest’ uit het topvoetbal zal aantreden), en wordt 
een heuse reünie-wedstrijd tegen een aansprekende 
tegenstander op het sportpark gespeeld. Daarvoor 
is Feyenoord uitgedaagd, en we hopen natuurlijk dat 
de Rotterdammers de handschoen oppakken om 
revanche te kunnen nemen tegen Velo 1! Speciale 
vermelding verdient ook het feit dat Beno Hofman, dé 

stadshistor icus 
van de Gron ingse 
TV, een uitzending 
zal wijden aan 
Velocitas en de 
bekerwinst van 
1934. en het 
komende nummer 
van De Velocitaan 
wordt een prachtig 
thema-exemplaar 
gewijd aan de 
bekerwinst van 
1934. Daarin 
zal ook alle 
informatie over 
het programma 
van 20 en 21 juni 
staan.
Om kort te gaan: 

zet het weekeinde in je agenda, houd hem vrij en wees 
erbij! 
Wat je intussen al kunt doen, is je met je team 
aanmelden voor het toernooi. Verdere details omtrent 
het jubileum zal in de komende weken via flyers en het 
informatiescherm op de club en via de website bekend 
worden gemaakt, maar vooral ook in het komende 
thema-nummer van De Velocitaan. Hoe dan ook, houd 
de ontwikkelingen goed in de gaten: want: 
er is geen beter feest dan het bekerfeest! 

Wil je nu al meer weten of wil je je al aanmelden voor het 
toernooi, bel ons dan, of schiet ons op donderdagavond 
of zaterdag aan op de club!

peter Kommerij (050-5731407)
anne popkema (050-5735158)
(zaterdag 7)

Velocitas wint de KNVB-beker in 1934

Voorzitter Bonsema van Velocitas wordt gefeliciteerd na de bekerwinst tegen Feyenoord



VelOCITaaN aprIl 2009 19

Velocitas heeft eigen voetbalschool

De voetbalschool bij Velocitas 1897 is alweer een tijdje geleden van 
start gegaan o.l.v. Henk Veenhof. Deze extra trainingen vinden elke 
woensdagmiddag plaats op het eigen kunstgrasveldvan 13.45 – 15.00 
uur. Bij Henk  Veenhof, hoofdtrainer van de zondag 1 selectie, kan je 
je ook aanmelden (06-20217707, bellen tussen 17.00 en 18.00 uur). 
Maar je mag ook gewoon op de woensdagmiddag langskomen met je 
trainingspullen. 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 voetbal-
spel. Aan deze middag zijn in ieder geval voor dit jaar geen kosten 
verbonden en je mag ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 
Het accent van de middagen ligt op het plezier in de trainingen, maar 
vooral op het scholen en verbeteren van coördinatie en techniek. We 
leiden op naar technisch vaardige spelers, die in staat zijn een man te 
passeren en met beide benen kunnen passen en trappen. Als gevolg 
hiervan zullen de spelers zich kunnen onderscheiden bij hun eigen 
club van medespelers en tegenstanders.

MaNU, INGe eN SHalI
In het verhaal over lex Blok in de vorige editie 
van de Velocitaan zijn per abuis de namen van 
zijn beide zonen verkeerd gespeld. De jongens 
heten MaNU  en  SHalI en staan deze keer 
met moeder INGe op de foto.

VelOCITaS D1 eUrOpa IN

Op initiatief van trainer en leiders gaat het D1 team 
tijdens het paasweekend deelnemen aan een groot 
jeugdtoernooi in Duitsland. In het stadje Hürth onder de 
rook van Keulen  strijden zij tegen teams uit Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Zwitserland en België om de Gold 
Cup.
Naast een financiële bijdrage van de ouders en de club 
voeren de spelers een aantal acties om  reis, verblijf en 
kleding (nieuwe trainingspakken om goed voor de dag 
te komen) te bekostigen.
een koekverkoopactie bracht inmiddels al 645 euro op.
In de volgende Velocitaan een uitgebreid verslag van dit 
buitenlandse avontuur.

WEEKEND AMELAND 
VOOR E- EN F JEUGD

In het eerste weekend van 
juni is het weer zover: de 
traditionele trip  voor alle 
E-ers en F-ers naar het 
mooie eiland Ameland. 
Met wedstrijden tegen de 
de Amelander voetbalver-
eniging Geel-Wit en Ame-

landia. En met spelen en zwemmen in recreatiegebied De Vleijen in 
Nes. Zoals gewoonlijk wordt er geslapen op de slaapzalen van kam-
peerboerderij Kiewiet’s Hoeve eveneens in Nes. Een weekend om 
naar uit te kijken!



Het zal de meeste leden van Velocitas niet zijn 
ontgaan dat wij op dit moment bezig zijn met een 
moeizaam seizoen, zowel sportief als bestuurlijk.
Aan het begin van dit seizoen hadden we met zijn 
allen hoge verwachtingen van Zondag 1 en het 
is een ieder duidelijk dat deze niet zijn waarge-
maakt. Ook hadden wij ingeschat dat Zaterdag 1 
wat beter zou presteren, maar helaas. 
Daarnaast hebben wij op onsportief gebied ook 
(weer) een akkevietje gehad met als resultaat dat 
a1 uit de competitie is gehaald.

Wat de leden, donateurs en anderen direct heb-
ben gemerkt is dat wij blijkbaar niet meer in staat 
zijn om met enige regelmaat een cluborgaan uit te 
brengen. En als het ons dan uiteindelijk wel een 
keer lukt zijn er weer allerlei problemen met de 
juiste verzending.
De regelmatige bezoeker van ons clubhuis zal ze-
ker ook hebben gemerkt dat wij vaak problemen 
hebben om überhaupt tot een behoorlijke barbe-
zetting te kunnen komen.
Ook van het vrijwilligersbeleid, waar wij ons in het 
begin van dit seizoen erg veel hadden voorge-
steld, is uiteindelijk niet veel terecht gekomen. De 
kartrekker hiervoor heeft al een tijdje geleden de 
handdoek in de ring gegooid.

Bestuurlijk zijn er ook de nodige problemen. Har-
ke Groenveld had aan het eind van het vorig sei-
zoen aangegeven te stoppen met zijn voorzitter-
schap maar tot op heden is het nog steeds niet 
gelukt een nieuwe voorzitter te vinden. Daarnaast 
hebben een aantal mensen, die erg actief zijn ge-
weest voor de club, hun functies neergelegd om-
dat ze zich niet konden vinden in “het beleid van 
het bestuur”. Over het algemeen wordt deze term 
gebruikt wanneer er enige onenigheid is tussen 
een aantal mensen.
Daarnaast zouden nog een groot aantal kleine 
voorvallen kunnen worden genoemd, die door de 
direct betrokkenen terecht niet als “klein” worden 
gevoeld, die allemaal aanleiding hebben gegeven 
tot meerdere irritaties.

Hoe moeten we verder?
Het zit Nederlanders in het bloed om altijd overal 
commentaar op te hebben. Wat dat betreft hebben 

we ons bij Velocitas dit seizoen natuurlijk heerlijk 
kunnen uitleven. Maar we moeten nu verder en 
proberen in elk geval sportief gezien het seizoen 
toch nog met een goed gevoel af te sluiten (lees: 
Zondag 1 blijft 2de klasser). 
Ook blijkt steeds maar weer dat binnen de club 
vele (mondelinge) afspraken zijn gemaakt waar-
van niet iedereen op de hoogte is of waar een ei-
gen invulling aan wordt gegeven. Ook zijn er za-
ken waar juist niets is geregeld terwijl dat wel had 
gemoeten. Ik denk dat wij er niet aan ontkomen 
om een aantal basisafspraken binnen de club 
duidelijk vast te leggen zodat een ieder weet 
waar hij aan toe is.

Ook is het een noodzaak dat invulling aan het 
vrijwilligersbeleid wordt gegeven. Velocitas 
zijn we met ons allen en we zullen met zijn allen 
moeten kijken hoe we hier op een juiste manier 
invulling aan kunnen geven. Dit kan financieel 
(vrijwilligersbijdrage) maar het mooiste is natuur-
lijk wanneer er mensen ook daadwerkelijk werk-
zaamheden willen uitvoeren. Ook mensen die op 
het bestuurlijk niveau iets zouden kunnen bijdra-
gen zijn meer dan welkom.
Op de voorjaarsvergadering zal het vrijwilligers-
beleid “Samen moeten we het doen” worden ge-
presenteerd waarvan in elk geval ik hoop dat wij 
daardoor wat meer actieve leden krijgen.

Al met al is dit niet zo’n vrolijk stukje, maar we 
denken dat met de ervaringen die we in het afge-
lopen seizoen hebben gehad dit een goede start 
kan zijn om het komende seizoen weer een goed 
gestructureerde club te worden. Maar we hopen 
dat het duidelijk is dat dit niet kan zonder actieve 
inbreng van de leden. Velocitas, dat zijn jullie. Het 
functioneren van Velocitas is een spiegel van alle 
leden, misschien zelfs wel van de maatschappij. 
Velocitas kan alleen maar functioneren wanneer 
een behoorlijk aantal van haar leden daar actief 
tijd in wil stoppen, dus “Samen moeten we het 
doen”.

Het Bestuur

Samen
moeten we het doen
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In het weekend van 16 maart heeft er een  vervelend incident plaatsgevonden. Tijdens een senioren-
wedstrijd van een van de lagere elftallen, wedstrijd Velocitas  5 tegen Mamio,  heeft een van de spelers 
zich zelf niet in toom weten te houden. Natuurlijk zijn er excuses te over en ligt de waarheid vaak in het 
midden maar het gedrag wat tijdens deze wedstrijd is vertoont, wangedrag richting de scheidsrechter,  
heeft het bestuur doen besluiten om het betrokken lid te royeren als lid en hem ook als zodanig bij de 
KNVB af te melden.
Het incident zelf zal ik nu niet verder uiteenzetten maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Veloci-
tas het niet kan accepteren dat ontoelaatbaar gedrag zonder straf als normaal beschouwd kan worden 
binnen onze club.
Ontoelaatbaar gedrag is samen te vatten als:
• Molestaties en verbaal geweld
• Opzettelijk toebrengen lichamelijk letsel
• Wangedrag coaches, leiders  en spelers waardoor agressie ontstaat
Wij hopen ook door het optreden van het bestuur dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat er gren-
zen zijn. En grensoverschrijdend gedrag zal door het bestuur niet worden geaccepteerd.

A-Jeugd Velocitas uit de competitie gehaald door de KNVB.
Ook ons a-Team is bij een zeer vervelend incident betrokken. Na afloop van een enkele weken gele-
den gespeelde  wedstrijd heeft er in de gang bij de kleedkamers een schermutseling plaatsgevonden 
waarbij een speler van Velocitas een rake klap heeft uitgedeeld aan een tegenstander. Het bestuur 
heeft betrokken speler hierop aangesproken en passende straffen opgelegd. echter buiten dit incident 
om is er een andere speler geweest die ook een schop heeft gegeven aan een tegenstander die op 
de grond lag. Tot op heden is het onbekend welke speler dit is geweest en omdat hij zelf hiervoor niet 
wil uitkomen heeft de KNVB besloten het gehele team te bestraffen en uit de competitie te nemen. Het 
bestuur gaat hier tegen wel in beroep omdat dit een straf is die buiten proportioneel is en gezien andere 
incidenten hier duidelijk sprake is van rechtsongelijkheid.  Wij hopen dat iedereen wel inziet dat zowel 
de KNVB maar ook het bestuur van Velocitas zondaars wil aanpakken. Leden met slecht gedrag zien 
we liever niet bij ons voetballen dat is onze motto en sport moet sportief blijven en daar waar nodig 
weer sportief worden.
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Fairplay en Velocitas

Zonder FAIRPLAY
is er GEEN bal aan

Ingezonden mededeling
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DE BALLEN VAN NUON
Geel en paars gekleurd zijn de ballen op de Regionale 
Selectiedag officiële ballenjongens (j/m) voor het 
Nederlands elftal. lelijk hard geel en paars. een 
voetbalvereniging zou ze niet gauw 
als clubkleuren kiezen, tenzij het 
de kleuren van de sponsor zijn. En 
dan nog!
Bij het energiebedrijf NUON vindt 
men het klaarblijkelijk een mooie 
combinatie en zij sponsoren het 
evememt, dus zijn de kleuren bij 
voetbalvereniging Helpman op de 
Esserberg deze kille winderige 
middag niet traditioneel blauw-wit, maar hangt de 
kantine vol met grote geel-paarse vlaggen, staan er 
dito kleine vlaggetjes op de klassieke formica tafeltjes 
en lopen er veel mensen rond in sportjacks met geel-
paars embleem. De prijzige energieonderneming 
is niet alleen sponsor van het evenement, maar 
doet tevens de hele organisatie en rept daarom 
van NUON Ballenjongens. En ballenmeisjes. Want 
ballenjongens mogen ook meisjes zijn er daarvan 
zijn er een redelijk aantal aanwezig onder de 240 
kandidaten die via een voorselectie via de website 
zijn uitgenodigd. Zoals lilian Zijlstra. Zij is twaalf jaar 
en keept in het elftal D2 van F.C. Grootegast,, waarin 
opmerkelijk genoeg verder alleen jongens spelen. 
Om die reden zouden we haar al als ballenjongen 
voor Oranje selecteren, maar ook vanwege de 
zelfverzekerde manier waarop ze een paar ballen 
door de ronde uitgespaarde gaten in het doel rost. 
Het is één van de uit te voeren oefeningen op 
deze bijeenkomst die verder oogt als een training. 
Met afwerken op doel, rondootjes, partijtjes en 

al zigzaggend de bal  rondom pionnen spelen. 
Alles nauwlettend gadegeslagen door een batterij 
ouders uit Groningen, Friesland en Drenthe – het 
betreft de noordelijke selectiedag – en onder leiding van 
een aantal fanatieke trainers uit het amateurvoetbal. 
Teneinde het geheel wat glamour te verlenen zijn 
de ex-profvoetballers Martin Drent  (FC Groningen) 
en Mark van Hintum (Vitesse) ingehuurd om met de 
jongens en meisjes wat oefeningen te doen. Zelf zijn 
zij nooit ballenjongen geweest, hoewel Martin er dicht 
bij heeft gezeten. als jeugdspeler van GVaV kon hij 
kiezen tussen ballenjongen bij de wedstrijden van het 
eerste of het verkopen van programmaboekjes aan 
de supporters. Dat boekje kostte  85 cent, maar de 
meeste mensen betaalden met een gulden en lieten 
de rest zitten. Geen moeilijke keus voor Martin want 
de verkoop van de programma’s leverde zo een mooi 
extra zakcentje op. Voor de functie van ballenjongen 
waren er toentertijd overigens geen trainingen, laat 
staan selectiedagen. Je pakte gewoon de buiten de 
lijnen geraakte bal op en gooide hem terug het veld 

in. 
De hele oude garde van Helpman 
kan zich tijdens hun actieve 
voetballoopbaan helemaal geen 
ballenjongens herinneren. Zij 
haalden gewoon zelf de bal met een 
stok waaraan een schepnet uit de 
sloot en als het vizier niet heel erg 
op scherp stond duurde de wedstrijd 
wel eens twee keer een uur in plaats 
van twee keer drie kwartier. Vanwege 

de verdwenen ballen dus.
Vandaag zit de oude hap als trouwe vrijwilligers 
van de vereniging in slagorde opgesteld achter 
een tafel vol met snoepwaren, wachtend tot de 
jeugd de nog lege kantine komt bestormen om 
de amateurvereniging een mooi extra omzetje te 
bezorgen. Daar ziet het vooralsnog niet naar uit. De 
deelnemende jongens en meisjes hebben een vol 
en strak geregeld programma, waarin voor mars, 
snickers en chips weinig tijd is ingeruimd. Alleen 
de verkleumde ouders komen binnen voor een 
kop koffie tussendoor om dan weer snel buiten de 
verrichtingen van de voetballertjes te volgen.  In de 
hoop dat zoon of dochterlief deze schifting overleeft 
en door mag gaan naar de landelijke selectiedag om 
misschien uiteindelijk Officiële NUON Ballenjongen 
(j/m) bij het Nederlands elftal te worden. Wat zou het 
niet mooi zijn om je eigen kind op tv een balletje te 
zien teruggooien naar Arjen Robben. 
Ook al moet ie daarvoor dan een lelijke geel-paarse 
outfit dragen.
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zondag, 31 mei 2009 - 1e pinksterdag
9.00  -  17.00 uur 

37e editie van het pinkstervoetbaltoernooi om 

de BaBoenBokaaL 
16 teams   -   1 echte prijs

sportpark Vinkhuizen   zilverlaan  groningen
hapjes - drankjes - muziek

gratis entree

schoonmaakbedrijf
geen project is ons te groot!

•  Specialistisch onderhoud 
•  Gevelreiniging 
•  Nevelstraaltechniek 
• Bouwoplevering 
• Gediplomeerd personeel 
Voor bedrijven, instellingen en verenigingen.

• Kozijncoatingen 
   kunstof/aluminium 
• Glazenwassen 
   (gespecialiseerd in hoogbouw 

GRONINGEN TEL. 050-360 48 26
echte service - klantgericht




