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Deborah neemt afscheid na 9 jaar Velocitas
“Wat ooit als grap begon, is een uit de hand
gelopen hobby geworden. En toen was ik de
verzorger van Velocitas”. Afgelopen wedstrijd
voor de laatste keer dit seizoen de markt op
voor 18 bananen en 30 mandarijnen (zoet en
zonder pit). En zondag 9 mei 2010 mijn laatste
competitiewedstrijd voor Velocitas 1. Ik heb
een geweldig afscheid gehad. Echt super
geregeld boys Velocitas 1.

Uitnodiging
Algemene
Vergadering
Het bestuur
wilt u graag
uitnodigen
om de
Algemene
Voorjaarsvergadering van
Velocitas 1897 bij te wonen.
Datum: 19 juni, dus tijdens
onze familiedag. Aanvang van
de vergadering is 16.00 uur.
Agenda: Naast de
gebruikelijke opening en
sluiting zullen de contributie
voorstellen worden
besproken alsmede is er de
mogelijkheid om vragen te
stellen. De complete agenda
zal later op de site geplaatst
worden.

Voor haar volledige verslag klik hier!
.

Studentenkampioenschappen.
Kleding NU aanschaffen!

Omdat er een levertijd van 4 week
is op nieuw te leveren kleding en
de grote vakantie er ook aankomt
is het verstandig om nu nieuw
kleding te bestellen voor volgend
seizoen. Webwinkel klik hier!

Zondag 23 mei AS Inzameling oud kleding!

14.30 uur, wedstrijd
Dovenclub Martinistad
Groningen tegen Dovenclub
Rotterdam, om het
kampioenschap van
Nederland. Zeker de moeite
waard om te aanschouwen.

Programma familiedag:
19 juni: Klik Hier!

Indien u kleding, schoenen en
beenbeschermers over heeft
omdat het niet meer past, dan kunt
u dit afgeven aan de bar bij Velo.
Wij kunnen met uw spullen
anderen helpen de eerste onkosten
zo laag mogelijk te houden.
Bij voorbaat onze dank!

In het weekend van 5 en 6 juni zal er op ons complex een
groot studentensport kamp gehouden worden. Naar
verwachting strijden tegen de 300 studenten over
verschillende onderdelen met elkaar. Ook het avondeten en
het studentenfeest zal in en rond ons clubhuis worden
gehouden. We vragen nog enkele vrijwilligers ons te helpen op
deze dagen. Voel je hiervoor neem dan even achter de bar
contact op met Ella.

Seizoen stop en start.
De trainingen stoppen met ingang van maandag 21 juni.
De trainingen beginnen weer op maandag 9 augustus.
Indien er teams zijn die later of eerder willen starten dan moet
men dit doorgeven aan het bestuur. Zonder overleg is het
clubhuis in genoemde periode gesloten. Ook het zelf regelen
van oefenwedstrijden moet bekend zijn bij het bestuur i.v.m.
het huren van de velden en het schoon openstellen van de
kleedkamers.

Feestje?? Iets te vieren?? Clubhuis!!
Voor Velocitanen bieden wij ons clubhuis aan om te gebruiken
als feestlocatie. Ook alleen de serre of bruine kroeg is hiervoor
een mogelijkheid. Voor info vraag je maar eens aan een van de
bestuursleden.

C2 Seizoen afsluiting
Velocitas C2 speelde de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Helpman C3 en won met 4 – 0. De
aanvankelijke kampioensaspiraties van het team (in het begin werd alles gewonnen) konden een
paar weken geleden na nederlagen tegen achtereenvolgens Grootegast en Be Quick de ijskast in.
Voor trainer Martijn Oppewal was het tevens een afscheid (hij gaat komend seizoen bij de E’ers
aan de slag) en ook een paar spelers hebben hun vertrek aangekondigd. Naar het zich laat aanzien blijft het elftal echter grotendeels
intact.

E‐ jeugd zeer succesvol op toernooi Nieuw Buinen.
e

TRAMPOLINE

Zowel E1 als E2 hebben in Nieuw Buinen opmerkelijk goed gepresteerd. E1 wist 4 van de 16 andere
hoofdklasser te worden en E2 is zelfs 3e in de poule geworden. Voor sommigen was de nacht in
combinatie met de spanningen in Nieuw Buinen even te veel geworden.

Velocitas 1897 F3 toernooi Nieuw Buinen : 2e plaats
Voor een volledig verslag van deze pupillen klik je hier!

Maikel Helmig, speler E2, heeft
in de Meivakantie op advies
van vader getracht een super
salto te maken op de
trampoline, het gevolg:
armbreuk op meerdere
plaatsen. Maikel van harte
beterschap, volgende keer niet
naar je vader luisteren maar
zelf goed opletten!

Toernooiagenda en
minipupillen

Programma familiedag ook voor de jeugd: Klik hier!
2

Voor de toernooi agenda van de
jeugdafdeling: klik hier

