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KGB 0-0

Dit verslag begint toch eerst even met een terugblik naar de vorige
wedstrijd. Matchwinnaar(vorige week tegen Purmerend 0-1) Lex
Schilperoort viel toen geblesseerd uit. Toen nog niet wetende dat hij zo
zwaar geblesseerd zou zijn, dat hij dit seizoen als verloren moet
beschouwen. Voor Lex een bittere en harde conclusie en voor VVW
een aderlating. Lex, namens een ieder die VVW volgt, van harte
beterschap.
Trainer Marco Boots gaf na de wedstrijd tegen KGB aan dat een gelijk
spel het maximaal haalbare was. Mede door te weinig aanvallende
krachten. Twee hard werkende ploegen die koste wat het kost niet
wilde verliezen. Een hard werkend VVW, dat enorm veel arbeid
verrichtte lukte het om minimaal 1 punt mee naar huis te nemen.
Ondanks weinig aanvallende kracht, toch nog middels Tim
Neuvel(kopkans) en Huub Steltenpool(1 op 1) twee mooie kansen
gehad in de deze wedstrijd. Evenzo twee fantastische reddingen van
Marco Smit die zo in ieder geval voor VVW de nul hield. Trainer
Marco Boots was niet ontevreden over het behaalde resultaat en zeer
tevreden over de inzet. Tim Neuvel en Thijs Schouten behaalden tegen
KGB meer dan een dikke voldoende. Komende zondag komt
Grashoppers op bezoek.

Wedstrijdsecretaris
Zaterdag:
Frans Bakker
06 25454703

Wedstrijdsecretaris
Zondag:
Marco Bakker
06 12972888

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00
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De Kennemers 2 -

VVW 2

1-1

Met VVW 2 op pad naar een uitwedstrijd is al een tijdje terug. VVW 2 had de eerste drie
competitiewedstrijden verloren en ging nu op pad met jeugdige aanvulling. Gezien, niet alleen
het resultaat, maar ook qua spel kunnen we zeggen dat VVW aanvulling heeft vanuit de jeugd
voor haar selectie. VVW 2 gaat een moeilijk seizoen beleven en speelt vergeleken met vorig
seizoen met bijna een geheel nieuw team. Dat krijgt vanzelf weer meer vorm en komen er ook
meer punten. Thijs Nugter, Thomas Buis en Minne Valk waren de drie jeugdspelers die mee
waren en goed overeind bleven. Zeker de eerste helft toen VVW het meeste overwicht had en
terecht op een 1-0 voorsprong kwam. Joost Neefjes werd op rechts aangespeeld, speelde de
bal naar Stefan Otsen, die Twan Grooteman bereikte. Twan scoorde mooi en beheerst. VVW
ging terecht met door goed spel met een verdiende 1-0 voorsprong de rust in. De tweede helft
waren De Kennemers over het algemeen beter. Beide ploegen kregen wel goede kansen in die
tweede helft. Stefan Otsen zag zijn inzet gekeerd door de keeper. De jongste van de jeugd,
Thomas Buis, zag een prima inzet van hem van de lijn gehaald door één van De Kennemers
en haalde zelf weer een bal van de lijn vanuit eigen doel. De Kennemers kregen echter terecht
hun tweede penalty en die was raak. Een terechte uitslag, maar wel een beetje zuur dat het
vlak voor tijd tot stand kwam. Genoten van de jeugd en hun inzet en van het spel geeft
aanleiding om aan meer punten te denken. Succes mannen.

Voetbaldagen nu ook bij VVW.
Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober gaan er ook bij VVW voetbaldagen worden
georganiseerd. Beleef fantastische dagen in de herfstvakantie!
Wij willen iedereen van 6 tot en met 15 jaar de mogelijkheid geven om mee te doen aan dit
geweldige evenement waarbij plezier centraal staat. De spelers krijgen op een positieve
manier training van enthousiaste trainers.
Tijdens deze drie voetbaldagen komen de volgende punten aan bod:
- Techniek & tactiek
- Wedstrijden & spelletjes
- Voetbalkennis
- Teambuilding
Ook zijn er een aantal nieuwe gadgets die leuke uitdagingen bieden. Kortom, de mogelijkheid
om tijdens de vakantie lekker te voetballen, een goede training te krijgen en nieuwe vrienden
te maken. Aanmelden kan t/m 20 oktober.
Kijk voor meer info door op de link te klikken en lees daar wat het kan bieden.
Aanmelden kijk op http://www.ceesdegeus.nl/inschrijven.asp?club=VVW
Beleef fantastische dagen in de herfstvakantie!
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PROGRAMMA
v.v.V.V.W.
BBFX06J

Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 28 Oktober

Sponsor wedstrijdbal:

Terreindienst

Klasse nummer

Jan Kolenberg / Frans Steltenpool
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
VVW JO7-1

Spart./Medem./Strandv.

10.00

Sporting Andijk JO9-2
MOC JO9-1
VVW JO9-3
VVW JO9-4

10:00
10:00
10:30
9:30

VVW JO11-1
West Frisia JO11-2
VVW JO11-3
DESS JO11-1

11:00
11.30
10:00
10:00

Volendam 13-3
KGB JO13-2
SV Spartanen JO13-3

14.00
11:30
14.00

JO9
3-03 103083 VVW JO9-1
4-03 137038 VVW JO9-2
4-04
78189 SV Spartanen JO9-3M
4-05 100819 Valken De JO9-4

9.30
8.30

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

102116
101527
100950
102089

Medemblik JO11-1
VVW JO11-2
Opperdoes JO11-1
VVW JO11-4

10.15
Gerard Mol
9.15
Bryan Stapel

JO13
2-02
78440 VVW JO13-1
4-04 101798 VVW JO13-2
4-05
78010 VVW JO13-3

…..
Peter Immen
eigen sch.

JO15
2-02 102414 VVW JO15-1
3-03 101840 Westfriezen JO15-2
4-10
78359 VVW JO15-3

Valken De JO15-1
14.00
VVW JO15-2
11.30
ST Schagen/SRC JO15-511:30

….
10.30
….
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