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Verschrikkelijke blessure zorgt voor een vroegtijdig
einde 1e wedstrijd van het seizoen van VVW!
15 min. voor het einde van de wedstrijd, een door merg en been
klinkende schreeuw van een jonge speler van St-George is waardoor
alles en iedereen in en rond het veld wordt opgeschrikt. Je weet dan
gelijk het is goed maar dan ook goed mis. Van opzet is echter geen
sprake, het gebeurt in een duel om de bal tussen een aanvaller en
verdediger iets wat regelmatig voorkomt tijdens een wedstrijd ditmaal
echter met grote gevolgen. De rechterenkel van speler Wesley Klerk
hangt er vreemd bij en hij vergaat van de pijn. De ambulance is gelijk
gebeld, maar het duurt nog zeker 15 min. voordat deze er eindelijk is.
Zwaar aangeslagen hebben beide partijen inmiddels de kleedkamers
opgezocht en in overleg met de scheidrechter is het verstandige besluit
genomen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Van de trainer van
VVW Marco Boots hoorde ik dat Wesley een breuk in het been en de
enkel heeft opgelopen en dat alle banden die de zaak bij elkaar moeten
houden ook kapot zijn, en er minimaal 2 operaties nodig zullen zijn.
Een verschrikkelijk lange weg te gaan dus. Na de wedstrijd komen
uiteraard ook de emoties los bij de speler van VVW, alhoewel het in
een fair duel om de bal was, is hij diep onder de indruk van het
gebeurde en de opgelopen blessure van zijn tegenstander. Het is
tenslotte een spelletje voor je plezier en als het dan zo dramatisch
eindigt voor je tegenstander ben je als speler ook behoorlijk van slag.
In de nabespreking van de wedstrijd zal daar nog op teruggekomen
worden met trainerstaf en team.
Namens VVW wensen wij Wesley Klerk heel veel beterschap een
voorspoedig herstel toe!
De stand was op het moment dat de wedstrijd gestaakt werd 2-1 voor
VVW en zal op een nader te benoemen datum nog moeten worden
uitgespeeld. Groet Peter Schilperoort.

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00
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En de winnaar is....
Afgelopen zondag was de start van het nieuwe voetbalseizoen. Traditie getrouw organiseert
de Club van 100 van V.V.W. het spel uitslagen raden. Voor alle bezoekers en supporters is
hier gratis aan deel te nemen. De bedoeling van het spel is om alle einduitslagen van de
thuiswedstrijden van V.V.W.1 te raden. En als je dan ook nog de juiste topscorer van het
seizoen weet te raden scoor je punten. Van het afgelopen seizoen 2016-2017 was het Dirk de
Vries die met 60 punten als winnaar uit de bus kwam. Uit handen van Club van 100
commissielid Kees Rinkel mocht Dirk de dinerbon in ontvangst nemen. Indien u voor dit
seizoen hier ook aan wilt deelnemen dan kunt u dit nog t/m 7 oktober invullen.
De formulieren zijn in de kantine van V.V.W. te verkrijgen.

Op de foto ziet U Dirk de Vries winnaar van het uitslagen raden
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PROGRAMMA
v.v.V.V.W.
BBFX06J

Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 30

SEPTEMBER

Sponsor wedstrijdbal:

Terreindienst

Klasse nummer

Frans Sijm / Jos Hooiveld
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
VVW JO7-1

ALC/Grasshoppers

10.00

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

92422 VVW JO9-1
76127 VVW JO9-2
75625 VVW JO9-3
VVW JO9-4

Spirit'30 JO9-2
VVS 46 JO9-3
Opperdoes JO9-1

10:00
10:00
11:30

90301
90858
91982
90871

VVS 46 JO11-1
VVW JO11-2
VVW JO11-3
Oosthuizen JO11-1

11:30
10:00
11:00
11:30

75696 VVW JO13-1
91123 Zouaven De JO13-3
VVW JO13-3

West Frisia JO13-1
VVW JO13-2

13:30
11:30

10.30

91200 VVW JO15-1
92877 Woudia JO15-1
76120 DWB JO15-1

Oosthuizen JO15-1
VVW JO15-2
VVW JO15-3

13:30
11:30
11:15

10.30
10.15

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

VVW JO11-1
SEW JO11-1
Zwaagdijk JO11-1
VVW JO11-4

Koen Dol
9.00
10.15
Bas Jong

JO13
2-02
4-04
4-05

JosHooiveld

JO15
2-02
3-03
4-10

..
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Boardingtoernooi 2017 succesvol
Het boardingtoernooi voor de minipupillen was dit jaar een mix van VVW en Strandvogels
(waarvoor dank). Door zes teams van 2 of 3 spelers werd enthousiast gestreden om de titel.
De strijd werd gewonnen door Guido haakman en Gijsbert Laan.
1e plaats: Ajax (Guido Haakman en Gijsbert Laan)
2e plaats: Feyenoord (Jimme Sneeboer en Kees Verdonschot)
3e plaats Feyenoord (Teun Botman en Suze Laan)
Om 11.00 uur gingen 15 teams van JO9 van start voor hun toernooi. Ook hier ging het er
fanatiek aan toe. De finale ging tussen Ajax en Real Madrid. FC Twente en AS Roma
speelden om de 3e plaats. Ook in deze wedstrijden was het erg spannend. Ajax won de finale
met 1 – 0 en AS Roma won met 2 - 1.
Eindstand:
1e plaats: Ajax (Sjoerd Meester en Twan Nieuweboer)
2e plaats: Real Madrid (Sepp Stroet en Jasper Burgman)
3e plaats: AS Roma (Marcel Toporowski en Jonas Haakman)
Voor alle spelers/speelsters was er een vaantje en een zakje snoep en voor de nummers 1, 2 en
3 een mooie beker. Sjoerd en Twan mogen de wisselbeker een jaar houden. De prijzen bij JO9
werden uitgereikt door VVW coryfee Rick Sijm. Foto's van dit toernooi zijn terug te zien op
de website van V.V.W. in het menu Foto's.
Iedereen bedankt voor het meedoen.
Ko Boos Bestratingen en Paul Ruiter Grondwerk bedanken we voor het beschikbaar stellen
van de prijzen.

Op de foto ziet U Sjoerd Meester en Twan Nieuweboer winnaars van de wisselbeker.
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