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V.V.W.
Seniorennieuws
VVW boekt redelijk makkelijke zege op AGSV
Wie VVW 1 de laatste wedstrijd van vorig seizoen heeft zien spelen
weet dat er afgelopen zondag tegen AGSV een geheel ander team
stond. Mede door gestopte spelers en andere redenen stond er geheel
ander team. Van achteruit waren het Rick Sijm en keeper Jelle
Meester(die zijn doel keurig schoon hield)) die coachten en stuurden.
Vanuit de jeugd komende Dave Kok was een prettige jeugdige
verfrissing in het team. VVW was in de wedstrijd voor de beker van
meet af aan de betere ploeg en creëerde vele kansen in het eerste
bedrijf. Huub Steltenpool, Kees Korver, Tim Neuvel, Tom Smit en
Dave Kok waren de mannen die bij de meeste aanvallen waren
betrokken. De 1-0 kon niet uitblijven en uit één van die aanvallen werd
de bal door Kees Korver naar Tim Neuvel gespeeld, die beheerst
scoorde. De 2-0 was een fraaie. Een mooie dieptepass van Jesse de
Hoog op Dave Kok en Dave scoorde zijn eerste officiële goal voor
VVW 1 en tekende alleen op de keeper afgaande fraai 2-0 aan. De 3-0
was ook voor Dave Kok en werd deze keer bediend door Huub
Steltenpool. De uitslag had voor de rust hoger kunnen zijn, maar niet
alle kansen werden benut. Het spel was goed en dat is zo in het begin
van het seizoen alleen maar positief. Na de rust speelde VVW
nagenoeg hetzelfde spel, maar de score werd niet veel hoger. Een
prachtige pass van Huub Steltenpool op Patrick Schilperoort betekende
4-0 door laatstgenoemde. Het beker-programma is eigenlijk een
oefenprogramma, hoewel deze winst ook zorgt voor een goede ranking
in een poule van vier. Aanstaande zondag 10 september is Flevo de
tegenstander. de uitwedstrijd in Middenmeer begint om 14:00 uur. Wie
weet, tot dan?
Verslag schrijven:
Bij VVW zijn we op zoek naar personen die zo nu en dan een verslag
van de wedstrijden van VVW 1 zou willen schrijven. Bij meerdere
aanmeldingen kunnen we een goede verdeling maken en het grote
voordeel is dat er vanuit verschillende hoeken naar ons eerste team
wordt gekeken. Spelers en supporters waarderen de inzet. Heeft u zin
om op deze wijze uw club te ondersteunen mail dan naar
Tonsijm@kpnmail.nl

2

Koninklijke IV dodelijk in eerste bekertreffen

De kruising krijgt het weer druk dit jaar

Wervershoof – 3 september 2017 Voor
aanvang van de kermiswedstrijd tegen
jong VVW formuleerde oefenmeester Pep,
die met onverminderde passie onverpoosd
leiding geeft aan het sterrenensemble van
VVW 4, een ambitieuze doelstelling voor
het seizoen 2017 – 2018. Na vorig seizoen
nipt naast de prijzen gegrepen te hebben,
ligt de prioriteit bij het veroveren van de
titel en liggen er voor de spelers lucratieve
bonussen in het verschiet als daar een
bekeroverwinning aan wordt toegevoegd.
De selectie is in de kern identiek gebleven,
maar om de scherpe doelstellingen tot
wasdom te brengen heeft de directeur
spelerszaken Dolie, Barossi de witte
Keniaan en Twarrel Noten gecontracteerd
voor de breedte en de vlag. Oude
bekende Timisela is na een mislukt
buitenlands avontuur ook weer te
bewonderen op het middenrif, tot groot
plezier van de grote schare vrouwelijke
fans van het Koninklijke. Vanzelfsprekend
zijn er nog andere vermeldenswaardige
berichten over het meest besproken
succeselftal
van
de
Nederlandse
amateurvelden. Zo sloeg de A-selectie van
VVW 1 en 2 de nieuwe inloop tenues van
het Koninklijke met afgunst gade. De
professionalisering van de uitstraling kan
rekenen op de nodige positieve kritieken in
de modebranche. Zo kon men uit de mond
van Giorgio Armani optekenen dat het
Koninklijke een van zijn grootste
inspiratiebronnen is. Het laatste nieuws
van langs de lijn is dat Snor zich heeft
laten verleiden tot de uitspraak dat hij er
35 in gaat leggen deze competitiejaargang
op straffe van 10 Euro voor de excursiepot
van het Koninklijke uitje 2018 voor ieder

doelpunt dat hij minder maakt. Schopt hij
het tot topscorer of gaat het Koninklijke een
weekje naar de Bahama’s? Over een
maand of 10 zullen we het weten.
De seizoensouverture, in de vorm
van een bekerwedstrijd tegen Zouaven 6,
was er een met een lading. Nog nooit
wisten de Grootebroekers een punt veilig te
stellen in een rechtsreeks treffen met het
Koninklijke. Het gerucht gaat dat de
bezoekers van vandaag bij de KNVB
hebben aangevraagd of ze in een andere
competitie mochten spelen om VVW 4 te
ontlopen. Het lot stond hen niet aan de zijde
toen ze in het bekertoernooi alsnog de
gevreesde Wervershover equippe lootten.
Vanaf het eerste fluitsignaal dicteerden de
geelzwarten de wedstrijd en al na een half
uur tekende Mathieu aan voor de eerste
goal met een droog schot in de winkelhaak.
De moraal van De Zouaven was direct
gebroken en het aanhoudende aanvalsspel
van het Koninklijke bracht Twarrel snel na
de openingstreffer naar een van zijn vele
scoringsgelegeheden, al zou hij ze zonder
uitzondering om zeep helpen.
In het tweede bedrijf werden er meer
doelpunten verwacht. Neliz, die ondanks
het feit dat er geen schoenendozen maar
kliko’s om zijn schoenen zaten de sterren
van de hemel speelde, bracht Wum in de
gelegenheid om de marge te verdubbelen.
Hij verzuimde niet om Twarrel een
demonstratie effectiviteit te presenteren en
de sluitpost te verschalken. Kort na de 2-0
maakte Mathieu met zijn tweede treffer van
de dag het restant van de wedstrijd tot een
formaliteit. Een klinkende overwinning, een
fundament voor succes en een voorbode
van spektakel in de komende jaargang.
In de eerste wedstrijd heeft het
Koninklijke vierde elftal van VVW de
titelaspiraties kracht bijgezet met buitenproportioneel machtsvertoon. Voor de
Zouaven 6 ziet er niets anders op dan de
wonden te likken en het Koninklijke
wederom als meerdere te erkennen. De
verwachtingen zijn hooggespannen, waar
brengt de victorytrain VVW 4 dit jaar
naartoe?
Vriendin topscore klassement ’17/’18:
NNB
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

DINSDAG 5 SEPTEMBER
5-04
35824 VVW JO11-3
WOENSDAG 6 SEPTEMBER
4-05
33448 Flevo JO13-2
ZATERDAG 9 SEPTEMBER

BBFX06JSponsor wedstrijdbal:

Aanvang Vertrek

Flevo JO11-2

18:00

VVW JO13-3

19:00

Terreindienst

Bram Buis
18.00

Cor Grent / Frans Bakker

Klasse nummer

JO7
1-01

Scheidsrechter
Zwaagdijk

VVW JO7-1

10.00

9.30

VVW JO9-2
Strandvogels JO9-2

9:00
10:00

8.25

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

VVW JO9-1
31025 Strandvogels JO9-1
30052 VVW JO9-3
VVW JO9-4

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

VVW JO11-1
35233 VVW JO11-2
FC Den Helder JO11-4
35700 Nieuwe Niedorp JO11-2VVW JO11-3
35740 VVW JO11-4
Strandvogels JO11-2

10.00
11:15
10:00

VVW JO13-1
33464 DWOW JO13-2
33419 VVW JO13-3

VVW JO13-2

12:30
11:30

26120 VVW JO15-1
26529 VVW JO15-2
26687 VZV JO15-1

DZS JO15-1
12.00
ST Schagen/SRC JO15-2 12.00
VVW JO15-3
11:30

Gerard Mol
10.00
Stijn Bakker

JO13
2-02
4-04
4-05

11.20

JO15
2-02
3-03
4-10

….
…
10.20

5

