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WK 2014
Amice,
De activiteiten van het afgelopen voorjaar mogen we als geslaagd noemen. Een gezellige
wijnproeverij in de gewelven van het Schimmelpenninckhuis onder de leiding van de
bekende vinoloog Ruud van der Valk, was uitermate boeiend met mooie biologische
wijnen en passende hapjes voor de smaakbeleving. De meeste aanwezige reünisten
gingen na de proeverij aan de daghap met saté en vervolgens een biertje drinken in de
Stad. Al met al een leuke bijeenkomst met reünistenleden uit diverse actieve Amicitia
jaren.
Het bezoeken van een Bundesliga wedstrijd is helaas niet doorgegaan. Slechts 7
aanmeldingen en dat is te weinig, jammer. Voor de toekomst nodigen we de leden graag
uit, indien zich genoeg deelnemers hebben gemeld, een vergelijkbaar uitje te organiseren.
Amicitia mocht in mei voor de 3e keer de voorrondes organiseren om het Nederlands
Kampioenschap 35+ en 45+. Voorgaande jaren bereikten telkens 1 of 2 teams de
Districtsfinale. Dit jaar bereikte alleen Amicitia 35+ de finale in de voorronde, doch deze
werd helaas met 3-0 verloren. De beide 45+teams streden eervol in hun poule maar het
lukte hen niet om de 1e plaats te halen. Gezellig en sportief was het wel.
De KNVB feliciteerde Amicitia met wederom een goede organisatie, een felicitatie die we
graag met de moedervereniging willen delen, die de kern van het succes was mede
dankzij de vrijwilligers,.
Op vrijdag 13 juni a.s. organiseren we weer een klassieker:
Een voetbalwedstrijd van Reünisten en andere 35+ en 45+ Amicitianen vooraf aan
de WK wedstrijd Nederland – Spanje. Omdat het niet meer beschikbaar is, is het
juichpak niet verplicht.

Programma:
19.00 – 20.00 7:7 of 9:9 een onderling Amicitia VMC event. Penaltyschieten en daarna
uitlopen en voorbeschouwing met om
21.00 – 24.00 de WK met Nederland – Spanje
wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Namens het Bestuur,
met sportieve groet,
Jaap van der Weide

