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Wietse Vorenholt

Dames voetbal terug bij Velocitas?
Binnen Velocitas
horen wij steeds vaker weer
geluiden om een
damesvoetbalteam op te starten.
Ook wij willen dit
graag weer terug binnen de club.
Het moet direct
duidelijk zijn dat dit op
recreatieve basis zal
moeten en niet zoals in het
verleden op het
hoogste Nederlandse niveau. Een
van de
mogelijkheden om dit weer van
de grond te krijgen is
het organiseren van een
vriendinnendag. Wil
jij hieraan meewerken of heb jij
ook belangstelling
om te voetballen bij een
damesteam van Velocitas neem dan ook even contact op met een van de bestuursleden.

Leandro Bacuna de Arjen Robben voor Velocitas?

Op 23 februari is een markant
Velocitas lid op 86 jarige
leeftijd overleden. Wietse is 73
jaar lid van “zijn”club geweest
en is naast zijn bestuurswerk
vooral bekend geworden van
het rondbrengen van de
raambiljetten. In 2001 heeft
Wietse als dank voor zijn inzet
de “Kei van Velocitas”
ontvangen. Na het spelen van
ons clublied hebben wij op
passende wijze afscheid van
Wietse genomen.

De thans zo succes volle speler van FC Groningen, hoewel hij misschien iets minder kaarten
mag verzamelen, heeft een gedeelte van zijn opleiding genoten bij Velocitas. Hij heeft zowel
in de F‐jeugd als in de E‐jeugd voor Velocitas gespeeld. Wij wensen hem
natuurlijk zeer veel succes. Wij als Velocitas zijn er trots op de Leandro als jong
talent is doorgedrongen naar de basis van FC Groningen.

Maatschappelijke stages in de sport
Als onderdeel van het lesprogramma in het voortgezet
onderwijs zetten jongeren zich in als vrijwilliger bij
maatschappelijke organisaties. Voor veel jongeren is een
stage in de sport erg aantrekkelijk. In de periode 2009‐2011
is de Maatschappelijke Stage voor leerlingen en
vrijwilligersorganisaties nog een 'proeftijd'. Vanaf 2011 wordt
de Maatschappelijke Stage verplicht voor alle leerlingen van
het voortgezet onderwijs. Dit betekent voor Groningen dat
elk jaar zo'n 5.500 leerlingen een stageplek nodig hebben. En
natuurlijk speelt Velocitas hierop in. Vraag binnen het
bestuur naar de mogelijkheden!

Velocitas 1897 E1 in nieuw tenue sponsor VERMEER vastgoed taxaties
En sponsor Gregory Sedoc heeft alle E1
spelers een nieuwe tas aangeboden.
Ons E1 team speelt in de hoofdklasse en
staat op dit moment op een verdienstelijk
3e plaats. Velocitas bedankt de sponsoren
en hoopt dat de spelers hierdoor nog
enthousiaster worden.

Jack Smitz

Op de afgelopen
ledenvergadering is Jack
Smitz benoemd tot Lid van
Verdienste van Velocitas
1897. Dit voor al zijn
waardevolle inzet voor
Velocitas. De meesten onder
e
ons kennen Jack als 2
penningmeester en krijgen
jaarlijks post van hem bij het
innen van de contributie.

WEEKEND
AMELAND
Calibri 14pts ‐ vet

Het weekend van 5 t/m 7 juni 2010 vindt het jaarlijks weekendje Ameland weer plaats voor
de F‐ en E‐pupillen. De leiders zullen de aanmeldingsformulieren uitdelen en verzamelen.
Opgave kan door het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart a.s. bij je leider in te leveren.
Zoals bij de meesten bekend is het weekend Ameland een terugkerende activiteit voor de F‐
en E‐ pupillen. Wij zijn op zoek naar 2 tot 3 ouders van de F‐pupillen die vanaf volgend jaar
de organisatie op zich willen nemen gedurende de periode dat hun kind(eren) F/E‐pupil is.
Belangstelling? Stuur dan z.s.m. een mailtje naar mschuiling@planet.nl.

Scheidsrechters cursus voor C‐junioren
De C‐junioren van Velocitas zullen een cursus gaan volgen
over het zijn van scheidsrechter. Dit initiatief is genomen
om verschillende redenen. Velocitas vindt het van groot
belang dat zijn jeugdleden het scheidsrechtersvak beter
gaan begrijpen. Hiermee hopen wij dat de spelers meer
respect krijgen voor de scheidsrechter en zijn beslissingen.
De jeugdleden zullen hierdoor ook meer spelregelkennis
krijgen. Dit kunnen ze tijdens hun eigen wedstrijden
toepassen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de C‐
junioren straks in te zetten bij het fluiten van wedstrijden
van de E en F‐pupillen.
En natuurlijk kunnen ouders en senioren zich ook opgeven
bij:

Oud papier
Velocitas zamelt oud papier in. De opbrengst komt ten
goede aan de jeugdafdeling. De inzamelcontainer vindt je
bij binnenkomst door het hek, links in de hoek voor het
hoofdveld. Op trainingsavonden en tijdens
thuiswedstrijden van de jeugdafdeling zal deze container
open zijn. Mocht hij toch dicht zijn dan kun je het oud
papier voor de container plaatsen.

Erik Woldhuis : erikwoldhuis5@hotmail.com
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