Nieuwsbrief Velocitas 1897 | jaargang 2, nummer 5 |19 april 2010
Ð Kleding aanschaffen
ÐWedstrijdprogramma
Ð Website Velocitas 1897
Ð Afmelden nieuwsbrief

Familiedag Velocitas 1897 zaterdag 19 juni 2010!

Bestuursrecht
deskundige
gevraagd.
Zoals misschien bekend wil B
& W van Groningen graag dat
Velocitas de reclame‐uitingen
die gericht zijn op de snelweg
A7 gaat verwijderen. Het
bestuur is het daar absoluut
niet mee eens en denkt dat
zij voldoende argumenten
voorhanden heeft om dit
verzoek van de gemeente te
vernietigen. Echter de
gemeente heeft natuurlijk
veel meer juridische kennis
en financiële mogelijkheden
in huis dan Velocitas. Daarom
zoeken wij iemand die ons
kan ondersteunen of wegwijs
kan maken in deze materie.
Het zal uiteindelijk gaan om
een zaak tussen Velocitas en
de gemeente waarbij ook de
publiciteit niet zal worden
geschuwd. Ben jij hiermee
enigszins bekend en wil je ons
helpen mail dan even naar
harkegroenveld@wanadoo.nl
of bel indien je meer
informatie wilt hebben met
06‐34399152.

Als afsluiting van het seizoen 2009/2010 is er in navolging van vorig jaar weer een familiedag voor
leden/donateurs en vrienden van Velocitas 1897 gepland. Centraal staat deze dag de wedstrijd van
het Nederlands elftal tegen Japan om 13.30 uur.
Verdere agenda voor deze dag:
•
•
•
•

s´morgens een jeugdactiviteit, de exacte inhoud daarvan wordt later bekend gemaakt.
s´morgens een mix‐senioren 7x7 voetbaltoernooi.
s`middags om 13.30 gezamenlijk de wedstrijd Nederland‐Japan kijken.
s`middags/ s´avonds na afloop van het voetbal kijken een barbecue met muzikale omlijsting.

Mag een speler zowel op
zaterdag als zondag
voetballen?
Er is wat onduidelijkheid of een
seniorspeler zowel op zaterdag als
op zondag mag voetballen, Volgens
de reglementen van de KNVB
mogen spelers die in de A‐
categorie uitkomen niet op beide
dagen voetballen. Spelers die in de
B‐categorie uitkomen mogen dat
wel. In de praktijk betekent het bij
Velocitas dat spelers van Zondag
1,2,3 en van Zaterdag 1 niet op
beide dagen mogen voetballen.
Spelers van zondag 4 en zaterdag 2
t/m 7 mogen wel onderling
uitwisselen.

Velocitas wil starten met 45+ voetbal!
Velocitas 1897 overweegt om 45+ voetbal op te starten.
Momenteel zijn we bezig te inventariseren of hier vraag naar is.
Plezier hebben in het spelletje staat voorop bij het 45+ voetbal.
De gemiddelde actieve voetballer wordt steeds ouder en raakt
doordoor lichamelijk gezien steeds verder achterop bij de
reguliere teams. Bovendien wordt het steeds steeds moeilijker
om oudere teams kwantitatief op peil te houden. Om in deze
leemte te voorzien wordt de 45+ competitie als een goed
alternatief gezien. De spelregels voor het 45+ voetbal zijn
aangepast en wel als volgt:
-

Er wordt gespeeld met zeventallen.
Er wordt gespeeld op een half veld.
Er mag onbeperkt gewisseld worden.
De buitenspelregel is afgeschaft.
De minimale leeftijd is 45 of ouder.
De speeltijd kan aangepast worden.
De richtlijnen, reglementen, enz. v/d KNVB zijn van kracht.

Voor meer informatie klik hier!

Afmelden training
Het komt helaas nog steeds
voor dat spelers zonder zich af
te melden niet op de training
komen.. Daarom nogmaals het
nadrukkelijk verzoek je (tijdig)
af te melden bij je trainer als je
niet komt trainen! Zorg er
daarom ook voor dat je het
telefoonnummer van je trainer
hebt. Dit geldt voor de gehele
jeugdafdeling.

Ameland weekend F‐ en E‐junioren

Even voorstellen…….

De inschrijving voor een geweldig weekeinde Ameland met
de E‐ en F‐jeugd is gesloten en de aanmelding is de laatste
jaren nog nooit zo groot geweest! We gaan dit jaar met 46
spelers (25 E‐pupillen en 21 F‐pupillen) en 26 begeleiders een
fantastisch voetbalweekeinde beleven als afsluiting van weer
een mooi voetbalseizoen! De boot is geboekt, de
kampeerboerderij op de hoogte, het programma is klaar.....
Wij kijken er in ieder geval naar uit!

C‐junioren geslaagd voor scheidsrechtercursus
Woensdag 31 maart jongstleden hebben 12 C‐junioren en 1 ouder de scheidsrechtercursus
afgerond. Hiervoor moesten ze een deel praktijkexamen afleggen in de vorm van het fluiten van
een (onderlinge) wedstrijd tussen E1‐E2 en F2‐F3 met aansluitend een theoretisch examen. Met
trots kunnen wij melden dat alle deelnemers zijn geslaagd. Gefeliciteerd jongens, goed gedaan!

Naam: Huib (19 jaar)
Trainer: F4 (Meer F4 klik hier)
Voetbalervaring:. Ik studeer sport
en bewegen MBO 3/4 aan het alfa
college te Groningen en woon op
kamers. Zelf heb ik 9 jaar
gevoetbald bij BAS
Hobby: Fitness, hardlopen,
klimmen en natuurlijk voetballen.
Ook train ik het jeugd
talententeam van Groningen
Atletiek.

Teamindelingen seizoen 2010‐2011
De technische commissie is inmiddels begonnen met de nieuwe teamindelingen. Onderlinge
wedstrijden en gezamenlijke of gemengde trainingen en overleg met jeugdtrainers en leiders
zullen de komende periode de jeugdcoördinatoren een beeld moeten geven voor de indelingen
voor het seizoen 2010‐2011. Het streven is om rond 1 juni de teamsamenstellingen rond te
hebben.

Toernooiagenda en
minipupillen
Voor de toernooi agenda van de
jeugdafdeling: klik hier

Uitgelicht D1
Trainers, leiders en heel veel foto’s van D1

Wie is Wie in het
jeugdbestuur.

Klik hier!
Laatste foto’s van 10‐04 klik hier!
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Herken ze allemaal.
Klik hier!

