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Familiedag Velocitas 1897

Afscheid Henk Veenhof

Zaterdag 18 juni a.s.!
Vanaf 14.00 uur!
Levend voetbalspel voor jong&oud.
Opgave aan de bar per team of individu.

Vrijdag 20 mei nam de 1e selectie zondag van
Velocitas 1897 in het clubhuis afscheid van
trainer Henk Veenhof. Zoals wellicht bekend zal
Henk zijn werkzaamheden voortzetten bij
Zwartemeer uit Klazienaveen.
Henk, hartelijk bedankt voor alles wat je voor
Velo hebt gedaan en veel succes bij je nieuwe
werkgever!
e
Op vrijdag 27 mei maakt de 1 selectie en
begeleiding voor het eerst kennis met de nieuwe
hoofdtrainer Lesmond Prinsen. Wij wensen
Lesmond uiteraard veel succes toe bij Velocitas
1897.

3 teams kampioen!
e

Naast het 1 zondagteam is ook het zondag 2
kampioen geworden en promoveren ze naar de
reserve hoofdklasse.Ook zaterdag 6 is kampioen
geworden in hun klasse.
Alle spelers en begeleiding van harte
gefeliciteerd!

Volgend
seizoen hebben we weer
een 1e zaterdagteam!
Zaterdag 6 heeft het bestuur van Velocitas 1897
gevraagd of zij volgend seizoen in de
standaardklasse als Zaterdag 1 mogen uitkomen.
Het bestuur heeft hier mee ingestemd! Wij
wensen leider Jaap Kuiper en zijn mannen veel
succes toe!

Vanaf 17.00 uur BBQ!!
Opgave aan de bar.
Volwassenen € 5,00
Kind t/m 12 jaar€ 2,50
Graag bij opgave betalen!

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 10 september a.s., vanaf 20.00 uur is er een vrijwilligersfeestavond als blijk van waardering voor hun inzet dit seizoen. Onder het
genot van een hapje, drankje en muziek nodigen wij graag alle mensen uit
die zich dit seizoen op vrijwillige basis hebben ingezet voor Velo. Opgave
aan de bar of chantalwolfs@ziggo.nl

Eindstanden
In de volgende en laatste nieuwsbrief van dit seizoen worden de
eindstanden van alle teams vermeld.

Ruim je rommel op
Nu we door het mooie weer veel buiten zitten, blijft er ook veel afval op
het terras achter! Vriendelijk doch dringend verzoek om je rommel op te
ruimen! Alvast bedankt!!!

Vacaturebank


Gastheer/vrouw bestuurskamer jeugdafdeling 1 x per 4 weken
Tijden: 8.15 – 11.30 uur of 11.30 – 14.30 uur
 Bestuurslid jeugdafdeling ledenadministratie
Vragen en opgave: chantalwolfs@ziggo.nl

Jeugdkampioenschappen!
Naast de senioren heeft ook de jeugd een goed seizoen gedraaid.
De meeste teams hebben in de middenmoot van hun klasse meegedraaid en met
trots kunnen we melden dat inmiddels D2 kampioen is geworden.
Zaterdag spelen zij thuis om 10.15 hun laatste wedstrijd. Jongens, van harte
gefeliciteerd met dit kampioenschap!
Afgelopen woensdag behaalde ook F7 in de laatste wedstrijd het kampioenschap.
Eveneens proficiat!
Ten slotte speelt D1 komende vrijdag thuis om 18.30 uur en dit team kan dan ook
het kampioenschap binnen halen.

Selectietrainingen
De week vanaf maandag 20 juni is de tweede selectieweek. De reguliere trainingen komen deze week te vervallen.
Onderstaand de trainingen voor die week op basis van geboortejaar:
Geboren 2003-2005(F)
Geboren 2001-2002 (E)
Geboren 2000-1999 (D)

ma/wo 17-18 uur
ma/wo 18-19 uur
di/do 18-19 uur

Direct na de selectieweek (weekend 24-26 juni) zullen de nieuwe teamindelingen op de site worden gezet. Ook zullen per team
de trainers worden vermeld. Houdt deze goede dus goed in de gaten!
De selectieprocedure voor B/C – junioren zal binnenkort via de trainer worden bekend gemaakt.

Trainingen

Sponsorloop

De trainingen voor de junioren en pupillen gaan door t/m
20 juni (selectieweek).

De opbrengst van de sponsorloop is totaal euro 1.905,=. Een
geweldige opbrengst waarvoor wij de jeugd die zich hiervoor heeft
ingezet van harte willen bedanken!

Na de selectieweek is er geen training meer.
De trainingen voor het seizoen 2011-2012 beginnen weer
op maandag 5 september.
Houdt de Velo-site in de gaten voor de (nieuwe)
trainingstijden per afdeling/team!!

Inmiddels zijn er 4 kleine oefendoeltjes besteld voor komend
seizoen van de opbrengst. Tevens zal een deel ten goede komen
aan het Amelandweekend volgend jaar en voor een gezamenlijke
activiteit van de D-pupillen.
En zoals beloofd ligt er nog een beloning klaar voor de teams per
afdeling die gemiddeld het meest aantal rondjes hebben gelopen.
Dit zijn: F5 – E2 – D2. De leiders van deze teams kunnen voor hun
team een zakje Haribo Mix + Extran bij de bar afhalen.

