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SECRETARIS GEZOCHT!!!!!
Ter completering van het dagelijks
bestuur van Velocitas 1897 is er
dringend behoefte aan kandidaten
voor de functie van secretaris.
Het bestuur vergadert in principe
tweewekelijks op de dinsdagavond.
De overigen dinsdagen zijn
inloopavonden, waar bestuursleden
bij toerbeurt aanwezig zijn.
Gezocht wordt naar iemand die
vooral ook een bijdrage kan leveren
aan beleid en visie van de
vereniging.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via
info@velocitas1897.nl

Nieuwe hoofdtrainer
volgend seizoen.
Velocitas 1897 heeft een nieuwe
hoofdtrainer benoemd voor het
seizoen 2012 – 2013. Het is Robert
Bos, die eerder de rol van trainer/
coach bij Gronitas en GVAV
vervulde.
Bos is de opvolger van Lesmond
Prinsen die de groenwitten in het
Stadspark aan het eind van het
lopend seizoen gaat verlaten.

“De Klassieker”
In het kader van het 125 jarig bestaan van vv Be Quick 1887 wordt op
zondag 15 april op de Esserberg de jubileumwedstrijd gespeeld tegen
Velocitas 1897, dat dit jaar het 115 jarig bestaan viert.
Een echte klassieker in het vaderlandse voetbal. De ouderen weten het.
Voor jongeren is het een verre geschiedenis. De twee verenigingen speelden
lange tijd een belangrijke rol op het hoogste platform in een tijd toen het
voetballandschap nog niet was vercommercialiseerd. De twee verenigingen
veroverden vele Noordelijke titels en streden om het kampioenschap van
Nederland. Be Quick behaalde die titel in 1920 en was er een tweetal keren
dichtbij. Velocitas werd een keer tweede, maar veroverde daarentegen in
1934 op legendarische wijze de KNVB beker. Beide clubs leverden een
prestatie die in het Noorden tot nu moeilijk kon worden geëvenaard.
Slechts Heerenveen bleek in staat in 2007, dus 75 jaar later, eveneens de
KNVB beker te winnen.
In 1916 bereikte Velocitas de Eerste Klasse Noord wat toen de hoogste
klasse was. Gedurende tien jaar moest Velocitas genoegen nemen met
steeds maar weer een tweede plaats achter stadgenoot Be Quick, maar in
het seizoen 1926/1927 waren de rollen eindelijk omgekeerd en behaalde
Velocitas het eerste kampioenschap op het hoogste niveau. Tussen 1926 en
1935 won
Velocitas acht keer
het Noordelijk
kampioenschap
voetbal.
Daarna was het
weer een
aantal jaren de
beurt aan Be
Quick, dat
vervolgens
gedurende 10
jaren in de
strijd om de titel
steeds
Heerenveen voor
zich moest dulden. De twee Groninger verenigingen traden in het midden
van de vijftiger jaren toe tot het betaalde voetbal, maar voor beide werd dat
uiteindelijk geen succes. De eerste officiële wedstrijd tussen de clubs
dateert van 20 oktober 1905 en eindigde in een 1-6 voor de Be Quickers. De
laatste was op 3 mei 1998 en werd door de Velocitanen gewonnen met 4-2.
De stedelijke derby werd als officiële wedstrijd in het totaal112 keer
gespeeld, maar vriendschappelijk traden de clubs ook regelmatig in het
strijdperk. Een echte klassieker derhalve, die men niet mag missen, dus
komt allen naar de Esserberg op zondag, 15 april 2012. De derby begint om
15.00 uur en er zijn twee voorwedstrijden tussen D en C teams van Velo en
Be Quick.

Grote Club Actie

Wintertoernooi F en E-pupillen
Ook dit jaar heeft het wintervogelstoernooi weer
plaatsgevonden. Een vriendschappelijk toernooi voor
de F en E-pupillen die Velocitas samen met Gruno,
Groninger Boys en Lycurgus organiseert om in de
winterstop toch lekker bezig te blijven. E1 is haar poule
als eerste geëindigd! Klasse jongens! De F-afdeling
heeft, in verband met de weersomstandigheden, de
laatste zaterdag van het toernooi niet kunnen spelen.
Desondanks heeft deze activiteit weer voor veel
sportief plezier gezorgd bij onze jeugd!

De definitieve opbrengst van de Grote Club Actie is
bekend. Dit jaar zijn er door de jeugdleden van Velocitas in
totaal 635 loten verkocht. Iets minder dan vorige jaar,
maar met een mooie netto opbrengst van € 1478. Deze
inkomsten komen direct ten gunste van de Velocitas jeugd.
Het team dat het meeste loten heeft verkocht is D2, 5
spelers van dit team verkochten in totaal 108 loten. De
spelers die de meeste loten hebben verkocht zijn Sacha
Wals van D1 (38 loten) en Amir Soliman van D2 (34 loten).
Beide spelers ontvangen voor hun inzet een mooi voetbalpakket. Als best verkopende team mag D2 een patatje
komen eten in het clubhuis.
Iedereen bedankt voor de inzet!
Martin Schuiling, Penningmeester Jeugdcommissie

Selectietrainingen jeugd
De Selectietrainingen staan gepland vanaf 11 juni (2 weken).
Noteer alvast in de agenda, nadere info volgt binnenkort.
Scheidsrechtercursus

Sponsorloop 2012

Voor de jeugd en ouders vanaf 12 jaar is de
scheidsrechterscursus weer van start gegaan! Hierdoor
hopen we junioren zoveel mogelijk in te kunnen zetten
bij de pupillen. Om ook tegemoet te komen aan de vraag
om spelregelkennis onder ouders, die bij de junioren
veelal gevraagd worden te fluiten of vlaggen, hebben we
in overleg met de KNVB de pupillen en juniorencursus
kunnen samenvoegen. Helaas is gebleken dat er,
ondanks de signalen, weinig animo bij ouders is om deze
cursus te volgen. De huidige cursisten moeten nog 1
dagdagdeel theorie volgen (inclusief toets), waarna
vanuit de club een praktijkdeel wordt georganiseerd. Wij
wensen de cursisten nog veel succes en bedankt dat jullie
je hiervoor inzetten en tijd vrij maken!

De sponsorloop van vorig jaar was een groot succes!
Met de opbrengst hebben we dit seizoen het
Sinterklaasfeest weer kunnen bekostigen en kunnen we
tegemoet komen in de kosten voor het
Amelandweekend en (buitenlandse) toernooien. Om
ook volgend seizoen dergelijke activiteiten (deels) te
kunnen bekostigen wordt ook dit jaar weer de
sponsorloop georganiseerd en wel op zondag 22 april!
Noteer de datum alvast
in de agenda, nadere
informatie volgt!

