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V.V.W.
Seniorennieuws
Woensdag op 6-9, vriendschappelijk tegen RKEDO
Vorige week woensdagavond naar RKEDO voor een oefenduel. Het
was puzzelen voor Marco Boots. De selectie kent op dit moment een
magere bezetting en spelers moeten worden ingepast om er een lopend
team van te maken. Tegen RKEDO was het een tijdje zoeken voor men
bij VVW elkaar kon vinden. Met name de tweede helft liep het beter.
In de eerste 10 minuten van de eerste helft stond men echter al tegen
een 2-0 achterstand aan te kijken. Een haperend begin en duidelijk het
begin van een nieuw seizoen. De inzet was prima en bij vlagen werd er
goed gespeeld door onze jongens. Dat het duel eindigde in een 2-1
verlies was wat tegen de verhouding in. VVW was de tweede helft de
betere ploeg.

johanbosman14@gmail.com

Internet adressen:
www.vv-vvw.nl

Wedstrijdsecretaris
Zaterdag:
Frans Bakker
06 25454703

Wedstrijdsecretaris
Zondag:
Marco Bakker
06 12972888

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00

VVW laat overwinning uit handen glippen tegen
Flevo(bekerwedstrijd (zondag 10-9)
VVW heeft tegen het soms hard spelend Flevo een overwinning laten
liggen. Geheel aan zichzelf te wijten. De eerste helft liet Flevo zich niet
onbetuigd door af en toe de man te spelen, maar VVW had met de rust
gezien het aantal kansen dik voor moeten staan. Tom Smit werd dat
een paar keer verhinderd door als doorgebroken speler onderuit te
worden geschoffeld. Dat leverde slecht één gele kaart op voor Flevo!
Rob Neuvel en Raymond Koning wisten beiden de paal nog te raken,
daarbij nog een handvol kansen opgeteld van andere spelers, hetgeen
alleen maar aangeeft dat VVW veel sterker was dan Flevo. Bij een
spaarzame uitbraak van Flevo was Marco Smit de baas. In de tweede
helft opende Tom Smit, oplucht bij VVW, de score. De tweede goal
lag er ook redelijk snel in na een mooie pass van Jesse de Hoog en
mooi afgemaakt door Raymond Koning, 2-0. In plaats van door te
zetten aan VVW zijde, dacht het team dat de winst al binnen was.
VVW ging nonchalant spelen en Flevo maakte daar gretig gebruik van.
Vanaf minuut 64, toen Flevo de aansluitingstreffer maakte, moest men
vanaf de kant toezien dat VVW een zekere overwinning uit handen liet
glippen. Een hopelijk goede les voor dit bijna vernieuwde VVW 1. Een
wedstrijd duurt 90 minuten en zolang moet men bij de les blijven.
Nonchalant spel wordt over het algemeen gewoon afgestraft en zo ook
deze keer. Jammer, maar Flevo boog een 2-0 achterstand om naar 3-2
winst. Compliment aan Flevo.
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Foto's van de wedstrijd kijk op www.vv-vvw.nl/Foto's. Bijzonder te noemen is dat eerder op
de dag ons tweede team tegen LSSV het andersom deed. Na 15 minuten stond het met 2-0
achter, maar na een glaszuivere hattrick van Hidde Koomen boog men dat om naar 3-2 in één
helft! Hetgeen de tweede helft niet veranderde. Top!!
A.s. zondag VVW 2 tegen AS’82 2 om 11.00 en VVW 1 tegen Strandvogels op de Westrand
om 14.00.
Wie weet, tot dan?

Op de foto Tom Smit die een doelpunt voor V.V.W. voor zijn rekening nam.

Sportclub NH komt a.s. zondag bij VVW langs
Reizende reporter Dennis Nieuwenhuis struint dit seizoen voor www.nhnieuws.nl de NoordHollandse velden af. Hij doet vanuit Sportclub NH, dat ook elke zondagmiddag is beluisteren
op NH Radio tussen 14.00 en 18.00.
A.s. zondag is Dennis Nieuwenhuizen te gast bij VVW en zal diverse mensen vragen gaan
stellen. Verslag hiervan is dan volgende week weer te vinden op www.nhnieuws.nl Uiteraard
is Dennis geïnteresseerd in de activiteiten na de brand in onze kantine en hoe mooi tijdelijk
het gezamenlijk onderkomen van VVW-handbal en VVW-voetbal zo snel is opgebouwd.
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A.s. vrijdag 15 september jaarvergadering voetbalvereniging V.V.W.
Om 20.00 uur zullen we starten en we hopen dat we veel leden kunnen verwelkomen.
De jaarcijfers zullen worden besproken en ook zal de nieuwbouw van de kantine worden
toegelicht.
Het is tevens de avond dat Jaac Hermans afscheid neemt als voorzitter dus de laatste keer de
voorzittershamer zal hanteren!
Wij nodigen alle leden uit om te komen!
AGENDA
1. OPENING
2. NOTULEN LEDENVERGADERING 29-09-2016
3. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN
4. Financiële CIJFERS 2016/2017
5. Verkiezing kascommissie
6. BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en niet herkiesbaar: Jaac Hermans
Bestuur draagt John Groot voor als nieuwe voorzitter en Frank Dekker als bestuurslid
Technische Commissie
Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tenminste 24 uur voor de vergadering met
tenminste 5 voorkeursstemmen bij de secretaris.
7. TOELICHTING NIEUWBOUW
8. RONDVRAAG
9. SLUITING
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Knock-out fase lonkt voor Koninklijke IV

Beyonce trotseerde de regen voor haar helden

Zuid-Scharwoude – 10 september 2017
Na een fantastische opening van het
bekertoernooi waren de verwachtingen bij
de tweede groepswedstrijd niet van de
lucht. Zou het in bloedvorm verkerende
Koninklijke
zijn
heldendichtwaardige
kaliber
andermaal
tentoon
kunnen
spreiden op bekerbezoek bij LSVV 4? Ja,
hèhè van wel!
Tussen de voetballende kwaliteiten
van LSVV en het weer (slecht – red.)
waren de nodige parallellen te trekken, en
het Koninklijke wist daar handig op in te
spelen. Het voortreffelijke spel leidde al
vroeg in de wedstrijd tot de nodige
kansen. Een eersteklas samenwerking
over de linkerflank bracht het leer na een
crosspass bij Timisela op rechts die niet
verzuimde Vedette8 in kansrijke positie
achter
te
laten.
Als
een
ware
kleinkunstenaar kapte laatstgenoemde de
laatste man en de keeper uit om de
doelmond tot zijn beschikking te krijgen.
De keeper mocht vervolgens uittrappen,
maar de voortrekkersrol van Vedette8 was
nog niet uitgespeeld. Kort na zijn eerste
fiasco zag de grootheid de cornervlag aan
voor doelpaal, waardoor zijn tweede
doelpoging de broodnodige richting miste.
Het publiek begon massaal met witte
tegels te zwaaien. Het was alsof Vedette8
verzeild was geraakt in een kwartetspel
waarbij hij zijn zinnen had gezet op alle
kaarten van de serie kansen om zeep.
Toen zijn derde poging bij een dameselftal
in de dug-out belandde besloot Pep een
stokje voor zijn kwartet te steken door in te
grijpen met een wisseltruc.
Als de resultaten je aan komen
waaien kan het voorkomen dat er een

sluimerende vorm van nonchalance in de
ploeg sluipt. Pierre heeft, als aanvoerder
zijnde, altijd een gettoblaster mee. Dan er
wat opzwepende muziek worden gespeeld
als de moraal lijkt in te zakken. Zijn keuze
voor Kali van Django Wagner bleek een
schot in de geo.
De Koninklijke trein kwam na rust
pas echt op stoom, als een Irma tierde het
Koninklijke over het veld. Dolie, die direct
na aanvang van het tweede bedrijf
gevaarlijk was met een individuele actie, lag
de bal klaar voor Wum die de keeper met
een misselijkmakende stift verorberde. De
stand was gelijk getrokken, en dat was de
impuls die VVW nodig had om het karwei af
te kunnen maken. Nadat Dolie zelf nog een
keer zijn geluk beproefde met een pegel op
de lat, was het toch Timisela die de
wedstrijd naar het voordeel van het
Koninklijke omboog. Een strak schot in de
verre hoek liet de slow-motion keeper
kansloos, 2-1 en de ban was gebroken.
Onophoudelijk en in razend tempo volgden
de aanvallen van K4 elkaar op. Het was
opnieuw Dolie die de eindstand op het
scorebord bracht, en zich daarmee tot man
van de tweede helft kroonde. De eerste
helft speelde hij helaas niets klaar,
waardoor hij de titel man of the match aan
zich voorbij moest laten gaan.
Een uitzinnige menigte die de
wedstrijd via een door Connie opgezette
straalverbinding onder het dak van de Theo
Koomen Arena volgde, liet de vreugde niet
onbetuigd op twitter waar #K4-champions
tot dagen na de wedstrijd trending was. Bij
de laatste poulewedstrijd tegen Winkel 3 is
uitschakeling bijna niet meer mogelijk. Een
enkel punt volstaat, maar waarschijnlijk kunt
u weer rekenen op een voetbaltraktatie met
epische dimensies. Op vertoon van een
Koninklijke sleutelhanger (verkrijgbaar bij
Mattieu) kunt u voorrang veiligstellen bij het
bestellen van kaarten voor de knock-out
fase. De laatste poule wedstrijd is reeds
uitverkocht door de summiere omvang van
het stadion bij laagvlieger Winkel 3.
Vriendin topscore klassement ’17/’18:
NNB
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PROGRAMMA
v.v.V.V.W.
BBFX06J

Hoofdsponsor:

Sponsor wedstrijdbal:

ZONDAG 17 september

Terreindienst

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer

SENIOREN
3-B
3887
1-A
4551
5-01
32617
5-02
32588
1-A

Dirk de Vries / Ruud Willems

VVW 1
VVW 2
VVW 3
Winkel 3
VVW VE 1

DAMES
4-A
24897 Winkel VR2

Strandvogels 1
AS 80 2
Zouaven De 5
VVW 4
VRIJ

14:00
11:00
12:00
12:00

11:00

VVW VR1

14:00

13:00

VVW JO19-1
Woudia JO19-1

A-JUNIOREN
1-09
8541 ZSGOWMS JO19-1
3-20
24542 VVW JO19-2
3-21
24622 VVW JO19-3

Wherevogels De JO19-3

10:30
10:00
14:00

B-JUNIOREN
1-10
VVW JO17-1
3-13
25701 Nieuw Sloten sv JO17-2

VRIJ
VVW JO17-2

12:30

R. (Ron) de Jong
F.F.C. (Fred) Bakker
Sjaak Kuin

M.C. (Martin) Dupuis
Ed Meester
Zelf fluiten

11:00
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

WOENSDAG 13 SEPTEMBER
33122 HCSC JO13-1
DONDERDAG 14 SEPTEMBER
30097 Wieringermeer JO9-2
ZATERDAG 16 SEPTEMBER

BBFX06J

Sponsor wedstrijdbal:

VVW JO13-1
VVW JO9-1
Terreindienst

Klasse nummer

19:00

17.45

18:30 17.30
Freek Bosman / Frans Steltenpool
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
1-01

VVW JO7-1

Hauwert / Zwaagdijk

10.00

9.30

.

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

30827 VVW JO9-1
VVW JO9-2
30911 Wieringermeer JO9-3
30246 VVW JO9-4

Purmerend JO9-4

10:00

VVW JO9-3
SV Spartanen JO9-3M

10:15
10:00

34773
35423
35509
35794

VVW JO11-1
VVW JO11-2
VVW JO11-3
Medemblik JO11-4

9.00
.

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

Medemblik JO11-1
Kleine Sluis JO11-5
DESS JO11-1
VVW JO11-4

11:00
11:30
11.00
12.00

10.15
10.15
10.00

11:15

10.00

13:15
12.00
10.00

11.45

……

JO13
2-02
4-04
4-05

VVWJO13-1
33600 VVW JO13-2
33566 Succes JO13-1

VVW JO13-3

JO15
2-02
26159 SVW 27 JO15-2
3-03
26323 VVW JO15-2
4-10
26711 VVW JO15-3
WOENSDAG 20 SEPTEMBER
33129 VVW JO13-1

VVW JO15-1
Con Zelo JO15-1
Spirit'30 JO15-3

Wherevogels De JO13-2

..
..

19:15
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