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V.V.W.
Seniorennieuws
VVW behaalt moeizame overwinning!

SC DYNAMO - VVW (2-2) 2-3

Het spel van VVW oogde tegen de nieuwkomer in de 3e klasse in de 1e
helft helemaal niet goed. Veel te veel balverlies, onzuivere passes maar
vooral geen rust in de ploeg. De tegenstander gaat daar op een gegeven
moment van profiteren. In de 23e min. komt Dynamo door een
persoonlijke fout van een VVW verdediger dan ook op 1-0. Niets aan
de hand zou je zeggen we rechten de rug en pakken het weer op, echter
het loopt niet bij VVW en gaan meer tegen zichzelf spelen dan tegen
de tegenstander. Door wederom een persoonlijke fout kan een speler
van Dynamo van randje 16 aanleggen en zijn schot gaat via onderkant
lat en de rug van keeper Marco Smit over de doellijn en staat VVW na
35 min. op een 2-0 achterstand die we niet zo maar gaan ombuigen.
Althans zo lijkt het want als Patrick Schilperoort in de 16 onderuit
wordt gehaald wijst de arbiter onverbiddelijk naar de stip. Laat dat
karwei maar over aan Joris Schouten en de 2-1 is een feit. Gaat VVW
dan beter voetballen nee dat ook weer niet. Maar in de 45ste min. gooit
VVW en nog één keer een mooie aanval uit, via Patrick komt de bal bij
Joris die met een geweldige inspeelpass Rob Neuvel in stelling brengt
en deze voor de onverwachte gelijkmaker zorgt.
In de kleedkamer zal het tijdens de theepauze wel gedonderd hebben
want in de 2e helft zien we een beter spelend VVW hoog druk zettend
waardoor Dynamo veel op de eigen helft wordt teruggedrongen en
bijna niet meer aan aanvallen toekomt. De kansen komen er maar voor
het verzilveren ervan moeten we toch wachten op de 70ste min. Als
Patrick Schilperoort vanuit het middenveld wordt gelanceerd zijn
mannetje weet uit te spelen de bal onder de doelman van Dynamo
schuift en het is 2-3. Hierna voetbalt VVW de wedstrijd op karakter
uit en kunnen we de 1e 3 punter bijschrijven.
Er is nog een hoop werk aan de winkel voor de TS om VVW vanaf
minuut 1 dominant voetbal te kunnen laten spelen, maar hier gaat zeker
aan gewerkt worden. Op zondag 8 oktober om 14.00 uur gaan we
zien hoe VVW het doet tegen de andere nieuwkomer RKAV
Volendam. Komt allen naar de Westrand voor een hopelijk mooie pot
voetbal en gezelligheid in de kantine. Foto's van de wedstrijd kijk in
het menu Foto's. Groet Peter Schilperoort.
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Koninklijke IV herpakt zich met slachtpartij

Dolie die kundig een scherpe tackle van HSV ontwijkt

Hoorn – 1 oktober 2017 De spelersbus
van het Koninklijke zette in de vroege
morgen op de eerste dag van oktober
koers naar Hoorn om zich daar tijdens een
krachtmeting met HSV Sport van een
puntenfinish te vergewissen. Nadat de
eerste competitiewedstrijd van het seizoen
tegen verwachting wat teleurstellend is
verlopen moest er vandaag iets gebeuren
om de hoofddoelstelling van het seizoen
niet prematuur te moeten laten varen. De
selectie, uitgerust met een bijster
imponerend wapenarsenaal, zou op papier
de vloer aan moeten dweilen met de
gemankeerde equippe van de Horinezen.
Na de aftrap bleek Neliz vandaag
over
een
buitengewone
vorm
te
beschikken. Als een strijkijzer gleed hij
door de plooien van de HSV verdediging.
De onbetwiste held, wiens dagboek is
genaamd het Guinness Book of Records,
bleek de strijd met fysieke malheur echter
na 5 minuten te moeten staken. Het zal
voor hem gevoeld hebben alsof hij geen
taart kreeg op zijn eigen verjaardag, maar
zijn bijdrage bleek in zijn korte optreden
niet minder om. Onnavolgbare rushes
hadden de verdediging meer uit het lood
geslagen dan de ruggengraat van
Quasimodo, en een doelpuntenfestijn
bleef niet langer uit. Dolie liet vandaag zijn
gepatenteerde bullet-time skills aan het
grote publiek zien. Daarbij laat hij op hoge
snelheid tegenstanders gedesoriënteerd
achter zich. Na een kwartier spelen bracht
hij op deze manier de 0-1 op het
scorebord tot grote vreugde van de uit
Hoorn afkomstige supporters, die een
stukje fatsoenlijk voetbal wel konden
waarderen na jarenlang tegen wat gehark

te hebben aangekeken. Het was het
startsignaal voor een offensief die tot een
comfortabele ruststand zou leiden. Voor
Snor brak er een speciaal moment aan toen
hij voor de eerste goal van de beloofde 35
aantekende. Na vandaag zou de teller
echter slechts op 2 blijven steken, dus we
kunnen nog heel wat van hem verwachten
in de komende weken. In het eerste bedrijf
schreef Wum er tussen de bedrijven door
ook nog twee op zijn naam, en ook Dolie
vond nog aansluiting in de strijd om de
topscorebokaal. Barossi kroonde zich tot de
onbetwiste assistkoning door 60% van de
productie in de eerste helft voor zijn
rekening te nemen. Er werd weer bewezen
dat het Koninklijke door connaisseurs niet
voor niets als het centrum van het voetbalheelal wordt aangeduid.
Rust, daar wil je eigenlijk niet aan
denken als je lekker op dreef bent, maar om
de tegenstander op adem te laten komen
ga je er maar in mee. De coach zag kans
om even een bindend stemadvies op Ludo
te geven inzake de Televizier ellende, want
tactisch stond het al voortreffelijk.
De tweede helft was qua spelbeeld
een kopie van de eerste, alleen stonden er
nu wat extra namen en getallen op het
scorebord. HSV Sport liet naïef met zich
spelen waar het Koninklijke zijn reputatie
van een level 80+ Charizard verder wist te
benadrukken. Het leidde tot nog meer
doelpunten. Wum maximaliseerde met een
dagtotaal van 4 goals, maar ook Dolie liet
zich met 3 treffers niet onbetuigd. De
troostprijs was voor Vedette8 die er ook nog
een achter zijn naam mocht schrijven. Na
een valse start de eerste klinkende
competitieoverwinning voor het Koninklijke,
trekt de talentvolle equippe dit niveau door?
Deze krant wil de spelers en vooral
de keeper van HSV veel sterkte wensen
met het dealen met deze nederlaag, we
hopen dat stichting correlatie de nodige
ondersteuning kan bieden. Voor het
Koninklijke, volgende week Blokkers thuis,
game on!
Vriendin topscore klassement ’17/’18:
Wum 4, Dolie 3, Snor 2, Vedette8 2,
Barossi 1,
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Thuiswedstrijden: zondag 8 oktober
Klasse

Nummer

Aanvang

Veld

Thuis

42599

14:00

A

VVW 1

46908

11:00

A

VVW 2

68545

13:00

C

VVW 4

53321

14:00

B

VVW JO19-1

65763

10:00

C

VVW JO19-3

60941

10:00

B

VVW JO17-2

Kl.ruimte Uit
Volendam
4
(rkav) 1
Zouaven
5
(de) 2
Blokkers
8
de 3
VVS 46
5
JO19-1
DWB
4
JO19-1
Succes
8
JO17-2

Kl.ruimte
7
6
9
6
7
9

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

ZATERDAG
DAG 7 JANUARI
Oktober

BBFX06J

Terreindienst

Sponsor wedstrijdbal:

Jan Rustenburg /Jan Schoorl

Klasse nummer

JO7
Zwaagdijk

VVW JO7-1

96895
76726
76386
94658

VVW JO9-1
SV Spartanen JO9-2M
West Frisia JO9-3
VVW JO9-4

Medemblik JO9-3
VVW JO9-2
VVW JO9-3
Schellinkhout JO9-1G

96463
95338
95316
95898

West Frisia JO11-1
VVW JO11-2
Zouaven De JO11-6
VVW JO11-4

VVW JO11-1
Zouaven De JO11-5
VVW JO11-3
WSW JO11-1

10.00

9.30

(mini pup

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

10:00
10:15
8:45
10:00

9.15
8.00

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

10:00
11:30
10.15
10:00

9.00
Gerard Mol
9.15
Dylan Meijer

JO13
2-02
4-04
4-05

76718 VVW JO13-1
95610 VVW JO13-2
76203 VVW JO13-3

Opperdoes JO13-1
Medemblik JO13-2
George st JO13-1

96232 VVW JO15-1
94537 Dindua JO15-1
76635 VVW JO15-3

KGB JO15-1
VVW JO15-2
Spirit'30 JO15-3

13:30
13:30
11:30

…..
..
Dick Neefjes

JO15
2-02
3-03
4-10

13:30
10.15
11:30

…
Kees Dol

….

Joao van Schie
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