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Bestuursleden en vrijwilligers actief met het aanbrengen van
nieuwe reclamedoeken rond het hoofdveld.

Damesvoetbal
Naar aanleiding van het artikel
in de vorige nieuwsbrief zijn
er een aantal positieve
reacties binnen gekomen.
Hieruit is het voornemen
ontstaan om een zogenaamde
vriendinnendag te gaan
organiseren. Wil jij hieraan
meewerken of heb jij ook
belangstelling om te
voetballen bij een damesteam
van Velocitas neem dan even
contact op met een van de
bestuursleden

Gerrit Notenbomer

Rondbrengen van de
“De Velocitaan”
Groningen ca. 1956‐1958

Hey Scheids!!!

FOOIENPOT BESTEED AAN PICKNICKTAFELS

(nieuwsbrief 29 0ktober 2009)

Zoals de vaste bezoekers al hebben opgemerkt heeft
Velocitas op haar terras een aantal nieuwe picknick tafels
geplaatst. Het was een wens van velen. Iedereen hartelijk
bedankt die door het geven van enkele fooien deze aanschaf
heeft mogelijk gemaakt. Teams kunnen nu ook een eigen
tafel kopen! Wil je als team verzekerd zijn van je eigen tafel
na de thuiswedstrijd dan kan je nu je eigen tafel kopen. De
tafel zal dan worden voorzien van je teamnaam en met de
mededeling dat de tafel gereserveerd is op je speeldag na
afloop van je wedstrijd. De eenmalige kosten bedragen €
150,00 voor een heel jaar! Velocitas zal dan zorgen dat de
tafel op het terras geplaatst gaat worden en dat het
teamplaatje erop zal worden bevestigd.

Elk weekend klinkt ie over de
velden, de kreet ‘Hey Scheids!’
Op licht verontwaardigde toon
of juist zwaar verongelijkt. Voor
de voetballers is het de
gevleugelde uitdrukking om aan
de scheids‐ rechter te laten
blijken dat hij iets niet gezien
heeft. En dat ie toch zeker had
moeten fluiten en een penalty
had moeten geven.
Commentaar op de scheids is er
altijd, maar een wedstrijd
zonder de leidsman brengt
meer problemen met zich mee.
Daarom: Leve de Scheids!

Velocitas is extra verheugd
omdat er een start is gemaakt
met een scheidsrechterscursus.
De laatste cursusdag is
woensdag 31 maart en wij gaan
er vanuit dat alle 15 cursisten
hun diploma weten te halen.

Fruitmandje

Weekend Ameland F‐ en E‐jeugd
Mitch de Vries, speler van
D2, heeft tijdens een
thuiswedstrijd op 13 maart
jl. zijn onderarm gebroken.
Langs deze weg wensen wij
hem beterschap en een
voorspoedig herstel!

WESLEY WALSTRA
OOK VOLGEND
SEIZOEN BIJ
VELOCITAS 1897

Even voorstellen…….

Jeugdleden van de F‐ en E‐ afdeling kunnen zich tot 1 april
aanstaande aanmelden bij de leider voor het weekend
Ameland op 4‐5‐6 juni. Voor meer informatie klik hier.

Toernooiagenda en minipupillen
Alle teams zullen dit seizoen weer deelnemen aan diverse
toernooien. Zelfs de minipupillen (5 en 6 jarigen) van Velocitas
1897 doen dit seizoen mee aan een voetbaltoernooi!
Klik hier voor de actuele toernooiagenda.

Wesley Walstra, een rasechte Velocitaan, is ook volgend
seizoen te bewonderen in onze hoofdmacht. Even was er
onduidelijkheid voor Velocitas omdat er met veel
belangstelling naar Wesley is gekeken door andere
verenigingen die op een hoog amateurniveau spelen. Gelukkig
blijft Wesley bij onze club spelen en zal hij evenals dit lopend
seizoen ook weer een jeugdteam onder zijn hoede nemen.
Zoals Wesley het zelf zegt “Velocitas wil ik graag begeleiden
naar de 1e klasse en daar wil ik volgend jaar voor gaan.” Het
nieuws dat Wesley bij Velo blijft zal ook zeker voor de rest van
het team een enorme opsteker zijn.

Activiteitencommissie gezocht
De jeugdafdeling organiseert naast het voetbal jaarlijks een aantal leuke activiteiten. Het
Sinterklaasfeest, het Ameland weekend en de seizoensafsluiting zijn jaarlijks terugkerende
activiteiten. Daarnaast proberen we nog een paar andere activiteiten te organiseren. Zo was
er dit seizoen bijvoorbeeld een Fifa 2010‐Playstation‐toernooi. De jeugdcommissie is op zoek
naar minimaal 4 ouders die een activiteitencommissie willen vormen en zich hiervoor willen
inzetten. Interesse of meer informatie? Bel of mail naar Chantal Koning: 06 ‐126 426 10 /
andre.wolfs@ziggo.nl

Keeperstraining F‐keepers
Iedere eerste vrijdag van de maand kunnen de keepers van de F‐pupillen meedoen met de
keeperstraining van de E t/m C‐junioren. De keeperstraining is van 18.00 – 19.00 uur.
Meld je vooraf wel even aan bij de keepertrainer: andre.wolfs@ziggo.nl
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Naam: Faraz Perzisch (Iran)
Trainer: F5
Voetbalervaring: Ik heb vroeger
bij jong FC Groningen gespeeld
en daarna een tijdje bij SC
Heerenveen. Doordat ik een
ernstige knieblessure opliep
moest ik stoppen met voetballen.
Moto:Hou je hoofd cool met alles
wat je gaat doen!
Hobby: Ps3, Film, Fitness en een
beetje zaalvoetballen.
e
Studie:1 Jaars HBO management
Hanzehogeschool

F3 Dankt Sponsor MUG
en Bohr voor kleding!

