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Voetbalstadion Stadspark

Voetbal voor
BUITENBEENTJES
Wel vaker krijgt de vereniging
vragen over het omgaan met
kinderen met autisme (of
vergelijkbaar gedrag) tijdens
trainingen en wedstrijden.
Kinderen die ook wel
getypeerd worden als
'buitenbeentjes'. Ook weten
wij vanuit ervaring dat een
groot aantal van deze kinderen
graag in clubverband zou
willen voetballen, maar daar
niet aan toe komt. Wil jij meer
informatie of heb jij interesse
om met het bestuur samen
hier iets in te betekenen laat
dat dan vooral horen.

In November 1968 kreeg Velocitas een schitterende tribune tot zijn beschikking die tot (zeer)
veel verdriet van de Velocitanen in het voorjaar van 1997 moest worden gesloopt in verband
met het slechte onderhoud van deze tribune.

Sportiviteit en respect
Dit seizoen gaat het nieuwe programma Sportiviteit & Respect van start, waarin naast de KNVB
ook de VVCS (contractspelers), de Stichting Meer dan Voetbal, het Masterplan Arbitrage, de
CBV (coaches betaald voetbal), de VVON (Vereniging van Oefenmeesters Nederland), ECV
(Eredivisie), CED (eerste divisie), BSBV (scheidsrechters betaald voetbal), COVS (centrale
organisatie van voetbalscheidsrechters), FIFPro (organisatie voor professionals wereldwijd) en
zelfs de UEFA vertegenwoordigd zijn. De eerste fase bestaat uit het formuleren van beleid, het
informeren van de achterban en een inventarisatie van de bestaande initiatieven bij amateur‐
en betaald voetbal op dit gebied. Het programma Sportiviteit & Respect is op alle
voetbalgebieden actief en gaat de strijd aan tegen de vervaging van waarden en normen op en
rond de velden. Voor de KNVB betekent dit dat een intensieve samenwerking tussen amateur
en betaald voetbal nodig is. Rolmodellen uit het betaald voetbal moeten de jeugd op de
amateurvelden het goede voorbeeld geven. Maar voordat dit gebeurt worden deze rolmodellen
op hun voorbeeldfunctie gewezen. ,,Wat je zondagavond op televisie ziet, wordt een week later
nagedaan op de velden", zegt Van Praag. ,,Scheidsrechters krijgen het steeds lastiger, want
ouders en toeschouwers zien een coach tekeer gaan tegen de scheidsrechter en doen dit dan
ook tijdens eigen wedstrijden. Niet alleen spelers, maar ook coaches, ouders, bestuur, trainers,
scheidsrechters en toeschouwers zijn verantwoordelijk voor het sportieve en respectvolle
verloop van hun wedstrijden." Voor Velocitas 1897 waren de bestuursleden Harke Groenveld en
Ate Nijdam in Zaandam bij deze bijeenkomst aanwezig en beide concludeerden dat het een zeer
nuttige dag was geweest. In de gesprekken met de verschillende betaald voetbal organisaties
kwamen een paar zeer nuttige voorstellen aan de orde die nu nader uitgewerkt zullen gaan
worden.

”Samen Moeten We
Het Doen”
Wie in het seizoen 2009‐
2010 werkzaamheden voor
“Velocitas 1897”heeft
verricht komt in
aanmerking voor
terugbetaling van het
bedrag waarmee de
contributies voor het
seizoen 2009‐2010 zijn
verhoogd. Hiervoor dient
ment het desbetreffende
aanvraagformulier te
downloaden van de website,
(velocitas 1897.nl) en
ingevuld in te leveren.

AANKONDIGING: 14.00 uur
Zaterdag 20 maart
Velo 1 – Wagenborger Boys

Indeling seizoen
2010‐2011
Inmiddels zijn de trainingen
weer begonnen. Dit betekent
voor de jeugdafdeling dat de
voorbereidingen voor
komend seizoen ook in volle
gang zijn. De coördinatoren
zullen de komende week om
de tafel gaan met alle
trainers om een indeling te
maken van de trainers voor
volgend seizoen. Ook zal de
komende periode benut
worden om in nauw overleg
met trainers en leiders de
indelingen te maken voor
het seizoen 2010‐2011.
Medio juni zullen de nieuwe
indelingen bekend worden
gemaakt aan alle jeugdleden.

Afgelastingen en weersomstandigheden
De afgelopen periode hebben de barre weersomstandigheden vaak roet in het eten gegooid
wat betreft wintertoernooien en trainingen. Het voorjaarszonnetje laat zich inmiddels
regelmatig zien overdag, en iedereen staat dan ook weer te popelen om het veld weer op te
gaan. Helaas werden we vorige week vrijdagmiddag opnieuw verrast door een sneeuwval,
waardoor de trainingen van die avond werden afgelast. Deze onvoorspelbare en wisselvallige
weersomstandigheden konden niet voorkomen dat het kunstgrasveld zaterdagochtend
opnieuw gekeurd werd en helaas op het laatste moment afgekeurd. Met name voor de teams
die om 09.00 uur voetballen is dit een vervelende situatie. Onze excuses voor dit ongemak.
Voor afgelastingen op zaterdagochtend zal de leider proberen te achterhalen of een wedstrijd
al dan niet is afgelast en zal dit communiceren naar zijn team. Voor wedstrijden om 09.00 uur
blijft dit lastig. Je kunt in dat geval ook zelf bellen met je leider of met de
afgelastingentelefoon van Velocitas (050‐5263099). Zodra de afgelastingen bekend zijn krijg je
een bandje te horen waarop dit staat vermeld. Ook kun je kijken op TV‐noord, teletekstpagina
649. Let wel: als je een uitwedstrijd moet spelen, kan het zijn dat een afgelasting niet op tijd bij
het bestuur van Velocitas binnenkomt. Bel bij twijfel dus altijd je leider of 050‐5263099

E2 winnaar Wintervogelstoernooi
Velocitas E2 is kampioen geworden van het
Wintervogelstoernooi. Na drie wedstrijden gewonnen te
hebben (5‐1, 4‐0 en 2‐0) waren de medailles een feit.
Jongens, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Weekend Ameland
F‐ en E‐jeugd
Jeugdleden van de F‐ en E‐
afdeling kunnen zich nu
definitief aanmelden bij de
leider voor het weekend
Ameland op 4‐5‐6 juni. Let
wel: de eerdere
aanmeldingen waren een
indicatie, definitieve opgave
moet dus! Aanmelden kan tot
en met 1 april aanstaande.
Voor meer informatie klik

hier!
Foto’s 2009 klik hier!

Toernooiagenda:
Wil jij weten welke toernooien al bekend zijn ook voor jouw team klik hier!

Gezocht: Ouders om
coördinatie over te
nemen.
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 gedurende de
periode dat hun kind(eren)
F/E‐pupil is. Belangstelling?
Stuur dan z.s.m. een mailtje
naar schuiven@planet.nl .

