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Nieuwjaarswedstrijd en bijeenkomst
Op zondag 8 januari 2012 vindt volgens
traditie de wedstrijd tussen het huidige
Velocitas zondag 1 en een selectie van oudeerste elftalspelers plaats.
De aanvang is 14.00 uur.
Aansluitend is er een nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubhuis met een hapje,
een drankje en draait DJ Henk van Duinen
gezellige muziek.

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

Kerst kaarten en sjoelen

Vrijdag 23 december a.s. wordt er weer de
traditionele kerst kaart- en sjoelavond in
ons clubhuis georganiseerd. De aanvang is
om 20.00 uur en de inleg bedraagt EUR 5,00
per persoon.
Komt allen dan maken we er een gezellige
avond van!

Velocitas zoekt met spoed
een secretaris!
Nu Wim Smid als secretaris is afgetreden,
zoekt het bestuur een vervanger. Tot nu
toe heeft zich nog geen gegadigde gemeld
en moeten de andere bestuursleden deze
werkzaamheden naast hun eigen taken
uitvoeren. Een ongewenste situatie.
Velocitas 1897 is daarom op zoek naar een
velocitaan die bereid is om een aantal uren
in de club te stoppen als secretaris. Je vormt
samen met de voorzitter en de
penningmeester het dagelijks bestuur.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Robb Kauffman of Heino Koning.

Jubilarissen
Tijdens de maandagochtendsoos voor oud-spelers van Velo reikte
voorzitter Robb Kauffman de spelden ‘Trouw aan Velocitas’uit aan
v.r.n.l. Joop Dalmolen, Henk Iwema, en Wietse Rozema voor
respectievelijk 50, 60 en 75 jaar lidmaatschap van de vereniging.
Jan Willems (links op de foto) kreeg het kleinood al eerder tijdens
de algemene ledenvergadering opgespeld vanwege eveneens 75
jaar lidmaatschap.

KORTE WINTERSTOP BEZOEK VAN SINTERKLAAS AAN VELOCITAS
Dit seizoen duurt de
winterstop redelijk kort.
Het eerste weekend van
februari zijn al weer de
eerste inhaal en bekerwedstrijden en een week
later gaan de verschillende
competities weer van start.
Voor de trainingen van
pupillen en junioren
betekent dit dat er in de
hier volgende periodes niet
getraind zal worden:
F-ers - 19 dec t/m 15 jan
E t/m C - 19 dec t/m 8 jan
Minipups hebben vanaf 10
december winterstop. In
januari zal mogelijk in de
zaal worden getraind. Dit
wordt bekend gemaakt via
site/mail.

Woensdagmiddag 30 november was het in de kantine van Velocitas een drukte van
belang. Rond de klok van twee uur stroomde de kantine vol met spelers van de F-teams
en met een grote groep minipups, allemaal vol verwachting van wat komen ging! Alle
teams gingen samen met hun leiders een spellencircuit doen: het pepernotenpiramidespel, pakjes gooien, taai taai happen, pakje van een pion schieten met een voetbal en
ondertussen pepernoten eten. Het was een gezellige chaos in en rondom de kantine.
Nadat er zeer luid en vol overgave werd gezongen was daar rond halverwege de middag
Sinterklaas! De goedheiligman werd vol enthousiasme door de jeugd ontvangen en
iedereen werd verrast met een cadeau en wat lekkers. Met elkaar kunnen we terug
kijken op een geslaagde middag voor de jongste leden van Velocitas.

F1 KAMPIOEN
Onder barre weersomstandigheden trok het team van Velocitas F1 op de laatste
competitiedag richting Helpman F2 om het kampioenschap binnen te halen. De eerste
helft ging moeizaam maar werd toch met een 2-0 voorsprong afgesloten. In de tweede
helft werd snel orde op zaken gesteld. Het spel werd keurig breed gehouden en er werd
naar hartenlust gecombineerd en aangevallen. In no time stond er een ruime voorsprong
op het scorebord en was het verzet gebroken van de tegenstander. De eindstand: 0-6. Na
het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter was er een ontlading van vreugde bij
spelers, leiders en supporters. Champagne in de kleedkamer en middags bowlen in de
stad. F1 begon aan de competitie als los zand. Aardige voetballers maar er ontbrak veel.
Onder de bezielende leiding van trainer Dan is het een degelijk en goed voetballend team
geworden met dit mooie resultaat als gevolg.(zie de foto hiernaast)

OPKNAPBEURT CLUBHUIS
Ruim 20 vrijwilligers waren zaterdag, 17/12 naar het clubhuis van Velocitas gekomen om
mee te werken aan het opknappen van de grote kantine waaronder ook diverse
jeugdleden. (zie de foto hiernaast)

