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V.V.W.
Seniorennieuws
VVW – FC Den Helder(0-1) in teken van afscheid
clubiconen
VVW-FC Den Helder zal om twee redenen ons bij bijblijven. Dat is
dat we gebruik mochten maken van het complex van onze buren en het
afscheid van 4 clubiconen: Bart Boos, Rob Rinkel, Erwin Dol en Twan
Sijm. Bart, Rob en Erwin zijn vanaf de jeugd generatiegenoten en
hebben met elkaar verschillende kampioenschappen mogen vieren, o.a.
onder trainer Volkert-Jan Putting.

Bart Boos, een kopsterke speler met inzicht en overzicht. De
aanvoerdersband heeft hij vele malen om de arm gehad. Bart is een
speler geweest die zijn verantwoording en duels nooit uit de weg is
gegaan. Overigens was/is dat niet alleen in het veld. Buiten het veld
heeft de verbale Bart Boos zich vele malen positief laten gelden. Als
aanvoerder wist hij op het einde van het seizoen mensen met mooie
woorden te bedanken. Een discussie ging Bart niet uit de weg en dat
zal hopelijk zo blijven. Moeilijk om Bart onder een type speler te
rangschikken. Bart heeft zoals ik mij het herinner altijd in de as
gespeeld. En met verve. Met inzicht en overzicht. Bart was in al die
jaren een speler van altijd een ruime voldoende en 100% inzet, dus
terecht een vaste waarde. Met zijn kapbeweging heeft hij in de loop der
jaren menig tegenstander op het verkeerde been gezet. Bart, het gaat je
heel goed en we hopen je nog veel bij VVW te zien. Dat is eigenlijk
wel zeker, want je gaat nog lekker voetballen bij het vierde en je zet je
al eerder op een andere manier in voor de club. Klasse!!

Rob Rinkel is een speler die veel techniek in huis heeft. Kan heel
slim de tegenstander op het verkeerde been zetten. Ook op
geraffineerde wijze de bal van een tegenstander afpakken. Maar
bovenal zijn techniek. Mooi om naar te kijken en zich uit situaties
reddend waarvan je dacht dat hij de bal kwijt zou raken, dus niet. Rob
was ‘balvast’ en kon vechten voor elke meter en met zijn inzicht een
goed vervolg aan het spel geven. Rob was/is een goede spelverdeler.
Ook hij heeft de aanvoerdersband vele malen gedragen. Geen leider
met de mond, maar leidend in het spel, waardoor een team beter
functioneert. Wat techniek betreft herinner ik mij in de afgelopen jaren
twee bijzondere doelpunten, waarbij Rob gebruik maakte bij een vrije
trap van de wind. De bal ging door Rob zijn effect in combinatie met
de wind krommend in de lange hoek. Mooie goals, maar die heeft Rob
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er uiteraard meer gemaakt in al die jaren. Rob is ook een blijver, want zet zich net als Bart al
op een andere manier in voor VVW. Het gaat je goed Rob.

Erwin Dol is/was een echte linksbuiten. Frivool, flegmatiek en heel snel. Erwin heeft vele
acties en goals gemaakt voor VVW. Er waren erbij, dat je dacht, waar begint ie aan? Totdat
zijn antwoord kwam, een onnavolgbare actie bekroond met een mooie goal. Erwin is een
speler met veel inhoud, want hoeveel keer zal hij geschopt zijn, van voren, van achteren en
van opzij. Erwin bracht zijn opponent menigmaal tot wanhoop en dan werd de frustratie
daarover wel eens op Erwin zijn benen ge‘bot’viert. Hoe vaak Erwin diep gegaan is op passes
van zijn teamgenoten is niet te tellen, maar dat het er heel veel zijn is duidelijk. Daar zitten
ook heel wat meters bij die voor niets waren, maar Erwin zijn inzet was er altijd om het beste
uit het voetbal te halen. Een mooie actie, voorzet of goal. Erwin was/is een speler die een
team de mogelijkheid geeft het spel te verbreden en/of diepgang in het spel te brengen.

Twan Sijm is de jongste van de vier. Wat hij wel gemeen heeft met de anderen is promotie
naar de tweede klasse, want in het jaar van het kampioenschap in de derde klasse liet VolkertJan Putting Twan als A-junior in de hoofdmacht debuteren. Daar is hij op een aantal
wedstrijden na niet meer weg geweest. Twan, een echte linkspoot met mooie techniek en
handelingssnelheid is begonnen in de as van VVW 1, maar velen zullen hem herinneren als
die linksback met heel veel inzet en snelheid. Wat hij met neef Erwin Dol deelt zijn de vele
meters die Twan als opkomende linksback maakte. Twan speelde eigenlijk vaak als extra
aanvaller. Fel op de tegenstander en zich vastbijtend in de wedstrijd. Een rechtsbuiten van de
tegenstander had een slechte middag, want die moest al die meters vaak ook maken van zijn
trainer. Voorstopper, linkshalf, linksback, Twan kon op meerdere posities uit de voeten. Sinds
vorig jaar woonachtig in Alkmaar. Toch hopen we hem de komende jaren nog vele malen
terug te zien op het VVW terrein, want hij is net als de andere drie in onze VVW-harten
gesloten. Twan is ook net als de andere drie een echte teamplayer. Ze konden alle vier op
donderdagavond, chippies-avond, met de gezelligheid heel goed uit te voeten, zo ook na de
wedstrijd.
Mannen, we gaan jullie missen en jullie op zeer positieve wijze meenemen in onze
herinnering. Het was een genot om al die jaren naar jullie te mogen kijken. Wat jullie ook
prachtig deden is VVW op een goede manier uitdragen. VVW, zo blijkt de laatste tijd
veelvuldig, heeft een goede naam tot in wijde omgeving en daar hebben mannen als jullie
samen met velen je steentje aan bijgedragen. Bedankt!!!!! En veel plezier bij alles wat jullie
nog gaan doen!

De wedstrijd:
Kort en bondig. Jammer om het seizoen met een nederlaag af te sluiten. Er werd 0-1 verloren
van FC Den Helder. We kunnen veel bespiegelingen maken over afgelopen seizoen, maar dat
doen we niet. Voor het volgende jaar mag de vernieuwde selectie, verwachtingen die nog
geformuleerd moeten worden, waar maken. Wat in ieder geval geldt is dat het een seizoen van
opbouw wordt. Binnen het veld en buiten het veld het herstel van het verbrande
kantinecomplex.
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VVW-handbal en VVW-voetbal kunnen voor het nieuwe kantinecomplex €
500,00 bijschrijven dank zij Spartanen.
De wedstrijd Spartanen-Volendam. Uitslag 2-5. Voor VVW-handbal en VVW-voetbal was
er alleen maar winst. Spartanen stelde de opbrengst van de loterij bij deze wedstrijd
beschikbaar i.v.m. het verbrande kantinecomplex. Die bracht € 500,-- op en dat is wederom
een fantastisch bedrag van een vereniging waar VVW-voetbal met haar eerste team
memorabele wedstrijden tegen heeft gespeeld. Dit is op een andere manier een herinnering
inlijsten. Top gedaan Spartanen. Genoemd team speelt op 29 augustus een oefenwedstrijd
tegen Spartanen en in Wognum. Daar zal deze bijdrage in de vorm van een cheque worden
overhandigd.

Hard gewerkt
Ondertussen wordt en met man en macht gewerkt aan de noodkantine. Het is heel knap en
bijzonder dat het steeds meer vorm begint te krijgen en mooi dat mensen binnen onze
vereniging een netwerk hebben. Via een netwerk komen binnen dat netwerk ook weer mensen
in beeld. Er is bijvoorbeeld een mooie bar gescoord. Deze is door hard werkende vrijwilligers
van VVW(en daar zijn er veel van binnen beide sporttakken) eerst afgebroken op de plek
waar hij stond en zal nu weer worden opgebouwd in de noodkantine. En het was niet om de
hoek van de deur waar deze bar vandaan komt. Het puin van de verbrande kantine is bijna
weg en men werkt dus hard aan de noodkantine. U kunt als u eens een keer gaat kijken, in
ieder geval een schouderklopje aan vrijwilligers uitdelen die dan aan het werk zijn. Nog
mooier als u denkt, daar kan nog een handje geholpen worden, altijd welkom.

14 augustus: We gaan beginnen!! Zes weken voorbereiding.
De heren selectie van VVW-voetbal begint het seizoen 2017-2018 op maandag 14 augustus.
De eerste training zal dan plaats vinden. Ze zullen i.v.m. met vakantie er waarschijnlijk niet
allemaal zijn op de eerste training, maar de selectie bestaat dit seizoen uit 34 man voor de
teams 1 en 2. We hebben uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van een aantal spelers die de
afgelopen jaren mede het gezicht van de VVW-selectie bepaalden. Vijf nieuwe gezichten
binnen deze selectie mogen mede het komend seizoen vorm geven. Het derde team traint op
de woensdagavond.

Trainers:
Ook onder de trainers/begeleiders zijn er veranderingen. Van Niels Bakker en Lex Marcus is
met waardering voor hun inzet afscheid genomen. De technische commissie heeft in Erik
Steltenpool en Erik Smit hun opvolging gevonden. Beiden mannen zijn weliswaar nieuwe
gezichten komend seizoen bij de selectie, maar wie kent ze niet!. Beiden hebben zich al op
verschillende fronten ingezet in de jaren dat zij zich aan VVW hebben verbonden. Ook als
trainer/begeleider. De trainersstaf is hiermee wederom op niveau en daar is het VVW-bestuur
heel blij mee. Samen met hoofdtrainer Marco Boots staan zij voor de uitdaging het seizoen
2017-2018 glans te geven.

Competitie:
VVW is ingedeeld in een poule met dertien andere clubs en zal dus 26 competitiewedstrijden
spelen. De afgelopen jaren was met de bus naar voetbalclub Texel een leuk uitje. Dat zijn we
echter kwijt en dus wordt het op eigen gelegenheid naar Texel gaan. De andere teams richting
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het noorden zoals Kleine Sluis en Den Helder zullen we minder missen. De indeling kent veel
regioclubs en wie weet brengt dat meer gasten mee naar ons terrein. Onze trouwe
supportersschare heeft in SC Hercules Zaandam haar verste bestemming. Interessante
competitie met leuke clubs om de strijd aan te gaan. Moeilijk in te schatten wat VVW haar
positie betreft komend seizoen, maar een periode halen zou in ieder geval mooi zijn en in het
‘linker rijtje’ vertoeven. We kijken bij VVW graag omhoog.

Indeling VVW 1:
Beemster 1, De Blokkers 1, Dynamo 1, ST. George 1, Grasshoppers 1, Hauwert 65 1, SC
Hercules Zaandam 1, KGB 1, Purmerend 1, SEW 1, Spirit'30 1, Volendam (RKAV) 1,
VVW 1, Westfriezen 1

VVW 2 gaat na de verloren promotiewedstrijden van afgelopen seizoen wederom in de Res.

1e klasse acteren. Dat is voor onze club een prima klasse en behaald door een paar jaar
fantastisch te presteren met een prima groep jongens. Van die groep zijn er inmiddels een paar
naar het eerste team door gestroomd en zullen nieuwe gezichten en de routiniers dit seizoen
vorm moeten gaan geven. We gaan dat met vertrouwen volgen. Overigens zitten in deze
competitie meer clubs op acceptabele rijafstand in vergelijking met vorig seizoen. Een paar
Westfriese clubs zitten er ook bij.

Voorbereiding 2017/2018 VVW
Week 1.
Ma 14 aug
Di 15 aug
Do 17 aug

20.00u. training
20.00u. training
20.00u. training

Za 19.00u.

VVW – Sporting Andijk kermiswedstrijd

Week 2.
Wo 23 aug
Do 24 aug
Za 26 aug

20.00u. training
20.00u. training
19.00u. Strandvogels – VVW oefenwedstrijd

Week 3
Ma 28 aug.
Di 29 aug.
Do 31 aug.
zo 3 sept

Week 4
Ma 4 sept
Di 5 sept
Do 7 sept
zo 10 sept

20.00u. training
19.00u. VVW 2-Westfriezen 2
20.00u. training
11.00u. De dijk 2 – VVW 2
14.00u. VVW 1 – AGSV 1

Spartanen 1 – VVW 1 oefenwedstrijd

20.00u. training
20.00u. training
20.00u. training
11.00u. VVW 2-LSVV 2
14.00u. Flevo 1 – VVW 1
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Week 5
Di 12 sept
Wo 13 sept
Do 14 sept
zo 17 sept

20.00u. training
20.15u. RKEDO1-VVW1 oefenwedstrijd
20.00u. training
11.00u. VVW2 - AS 80 2
14.00u. VVW 1 – Strandvogels 1
aansluitend BBQ om de voorbereiding af te sluiten.
Week 6
Di 19 sept
Do 21 sept

20.00 training
20.00 training

Zo 24 sept. Start competitie

PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor:

BBFX06J

Sponsor wedstrijdbal:

ZONDAG 3 september

Terreindienst

Ger Boos/ Jan Karsten
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer

SENIOREN
3-B
4097
1-A
4241
5-01
32612
5-02
32687
1-A

VVW 1
Dijk De 2
Meteoor
VVW 4
VVW VE 1

AGSV 1
VVW 2
VVW 3
Zouaven De 6
VRIJ

14:00
11:00
13:30
14:00

DAMES
4-A
24866 LSVV VR2

VVW VR1

13:00

A-JUNIOREN
1-09
8590 VVW JO19-1
3-20
24642 VVW JO19-2
3-21
24633 Winkel JO19-1

Swift JO19-1
Sint Boys JO19-1
VVW JO19-3

14:00
10:00
14:00

B-JUNIOREN
1-10
8965 VVW JO17-1
3-13
25734 VVW JO17-2

Dijk De JO17-1
Badhoevedorp JO17-1

10:00
10:00

B.G.P. deWit
A.J.M. Driest
12:00
Sjaak Kuin

12:00

R. Koopman
Henry Swart
13:00

G.A.M. Loogman
Ed Meester
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG
DAG 2
5 SEPTEMBER

BBFX06J

Terreindienst

Klasse nummer

Sponsor wedstrijdbal:

Jan Rustenburg / Ger Boos
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
1-01

VVW JO7-1

JO9
3-03
4-03
4-04
4-05

30287 VVW JO9-1
Nieuwe Niedorp JO9-1
VVW JO9-2
VVW JO9-3
30055 Sporting Andijk JO9-4 VVW JO9-4

10:00

34946 VVW JO11-1
VVS 46 JO11-1
VVW JO11-2
VVW JO11-3
35512 Wieringermeer JO11-2 VVW JO11-4

10.00

13.15

12.30

JO11
2-02
4-02
5-04
5-05

……
x

10:15

9.15

10:00
11:30

8.30

JO13
2-02
4-04
4-05

33122 HCSC JO13-1
33702 VVW JO13-2
VVW JO13-3

VVW JO13-1
Wiron JO13-1

…………
x

JO15
2-02
26113 DWOW JO15-1
3-03
26477 LSVV JO15-3
4-10
26938 VVW JO15-3
DINSDAG 5 SEPTEMBER
5-04
35824 VVW JO11-3
WOENSDAG 6 SEPTEMBER
4-05
33448 Flevo JO13-2

VVW JO15-1
11:00
VVW JO15-2
15:00
Nieuwe Niedorp JO15-3 11.30
Flevo JO11-2

18.00

VVW JO13-3

19.00

9.30
13.45
…………
…………
18.00
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