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Nieuwjaars
bijeenkomst
Op zondag 9 januari 2011
vindt volgens traditie de
wedstrijd tussen het huidige
Velo zondag 1 en een selectie
van oud- eerste elftalspelers
plaats.

BESTUUR, COMMISSIES EN
MEDEWERKERS VAN VELOCITAS 1897
WENSEN ALLE LEDEN EN DONATEURS
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND
EN SPORTIEF NIEUWJAAR!!!

De aanvang is 14.00 uur.
Aansluitend is er een
nieuwjaarsbijeenkomst in het
clubhuis met een hapje,
een drankje en draait Henk
van Duinen (wie kent hem
niet) gezellige muziekjes.

Winterstop
Voor het amateurvoetbal is
de winterstop begonnen.
De jeugd (pupillen en
junioren) hebben hun eerste
competitieronde op zaterdag,
5 maart.
Trainingen gaan wel zoveel
mogelijk door in deze periode
en ook kunnen er
oefenwedstrijden gepland
worden.
De eerstvolgende wedstrijd
van het zondag 1 team is
onder voorbehoud op zondag
23 januari thuis tegen
Steenwijk (inhaal).
De overige senioren starten in
februari weer.

Nieuwe voorzitter Velocitas 1897
Op de algemene
najaarsvergadering nam
Robb Kauffman het stokje of beter de hamer – over als
voorzitter van de vereniging.
Scheidend voorzitter Harke
Groenveld kreeg door
secretaris Wim Smid de speld
als lid van verdienste
uitgereikt.

Vanwege zijn 75-jarig
lidmaatschap kreeg ook Fré
Bril de daarbij behorende
Velospeld opgeprikt.

Vader
Voetbal
groot succes!
Als vader heb ik 3 zoons en
daarvan voetballen er 2 bij
Velocitas. Bij de oude garde
van Velocitas 1897 ben ik ook
geen onbekende, mijn gehele
familie (vader/opa/ ooms/
neefjes) hebben hun
voetbalsporen allemaal liggen
bij Velocitas. Ikzelf voetbalde
niet onverdienstelijk; "Het
eeuwige talent". Daar is het
ook bij gebleven overigens....
Vader Voetbal Idee!
Ik heb het zakelijk & privé
vaak te druk en kan niet altijd
trainen/voetballen. Lekker
voetballen zonder
verplichtingen! Wel trainen
en géén wedstrijden! Langs
de lijn bleek al snel dat
meerdere vaders mijn idee
"Vader Voetbal" wel zagen
zitten.

Oud papier
container
Wellicht niet bij iedereen
bekend is de oud papier
container. Deze staat als je
door het hek bij de
hoofdingang komt links
achter tegen de bosjes. Oud
papier kun je voor of naast de
container zetten. Dagelijks
wordt dit door mensen van
Velocitas in de container
gegooid. De opbrengst komt
ten gunste van de
jeugdafdeling!

Sinterklaasfeest groot festijn!
Maar ja, bij welke club kun je
voetballen wanneer je zin en
tijd hebt ? Met het Vader
Voetbal idee ben ik eens naar
het Velo-bestuur gegaan en
die heeft mij de vrije hand
gegeven om een en ander te
gaan regelen. Al snel had ik
20 vaders bij elkaar en op dit
moment zijn er zelfs 30
deelnemers.
Donderdag 18 november was
de aftrap! Welgeteld 18
vaders begonnen aan hun
eerste training.

Zaterdag 27 november was het eindelijk zover. Ondanks dat
Koning Winter zich had aangediend en het voetbalprogramma
was afgelast, heeft het de Sint er niet van weerhouden ook dit
jaar weer een bezoek te brengen bij Velocitas.
Zo’n 50 mini- en F pupillen hebben met groot plezier de
middag doorgebracht met diverse spelletjes in het bijzijn van
twee zwarte pieten, gevolgd door het bezoek van de Sint. Met
de “Magalenha dans” als afsluiting ging de Sint ons weer
verlaten, maar uiteraard niet zonder een zak met cadeautjes
achter te laten. De foto’s komen binnenkort beschikbaar op
http://www.velocitas1897.nl
(Onderstaande foto is een impressie van vorig jaar)

Mocht je meer informatie
willen over het Vader
Voetbal; mail dan naar
vadervoetbal@live.nl
Vriendelijke voetbalgroet,
Hans Edens

Aanvang training
2011
Minipupillen - datum volgt
per mail
F-pupillen

12 januari

E-pupillen

12 januari

D-pupillen

6 januari

C-junioren

4 januari

B-junioren

31 januari

Ouders, laatste mogelijkheid opgeven
scheidsrechterscursus!
De scheidsrechterscursus
blijkt bij voorbaat al een
succes. Er hebben zich veel
ouders en C-ers aangemeld.
Er zijn nog een beperkt aantal
plaatsen vrij.
Ouders die de scheidsrechters
cursus ook graag willen
volgen, kunnen zich nog tot

1 januari opgeven bij
chantalwolfs@ziggo.nl .
De cursus wordt door
Velocitas betaald en vindt
plaats in het clubhuis na de
winterstop, datum volgt.

