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V.V.W.
VVW vergeet te scoren!
VVW- GRASSHOPPERS (1-1) 1-3
De uitslag doet anders vermoeden, maar het was toch echt VVW dat
een overdaad aan kansen creëerde. Echter de kansen benutten blijkt
elke wedstrijd weer het struikelblok van deze selectie. Zo ook de
wedstrijd gisteren tegen de Grasshoppers uit Hoogwoud die de eerste
10 minuten gelijk laten zien waarvoor ze op het veld staan. Direct fel
uit de startblokken veel fysiek met daarbij een flink portie theater
richting de corpulente scheidrechter die daar ook nog eens gevoelig
voor bleek te zijn. Het leverde hen veel vrije trappen op echter dat
waren dan ook de enige wapenfeiten. VVW pakt het initiatief na die 10
min. vrij snel over en laat zien dat er best goed gevoetbald kan worden.
De kansen dienen zich aan maar er staat altijd wel een speler van
Grasshoppers die het schot kan blokken of op de doellijn en de keeper
die echt een topdag had weet er ook veel uit te houden. Een vrije trap
van Joris Schouten gaat helaas net over het doel en opgelegde kansen
voor Rob Neuvel en Jesse de Hoog willen er ook niet in. Een lange bal
van Grasshoppers waarvan de aanvaller kan profiteren omdat 2 VVW
verdedigers elkaar aanstaren en een keeper die als aan de grond
genageld blijft staan leidde tot de 0-1. Op slag van rust komt VVW
terecht op 1-1 door een prachtige voorzet van Jesse de Hoog die door
Tim Neuvel fraai wordt ingekopt.
De 2e helft was koud begonnen of de 1-2 is alweer een feit. Een
afgeslagen bal beland voor de voeten van een “Grasshopper” en met de
verraderlijke wind beland zijn “zondagsschot” wat zo kan je het wel
noemen in de kruising onbereikbaar voor keeper Marco Smit. Waar het
in de 1e helft nog een boeiend spektakel was voor de toeschouwers zakt
het niveau van beide ploegen in de 2e helft ver onder de middelmaat.
Spelers hebben moeite om de bal naar de eigen kleur te schieten laat
staan een fatsoenlijke aanval op te bouwen. Als Grasshoppers dan ook
nog eens wat onsportieve trucs uit de kast haalt om het spel voor VVW
te vertragen dan wel te ontregelen. Zoals veelvuldig de bal weggooien
of trappen, hinderlijk in de weg staan en veel theater bij een mogelijke
“overtreding” met daarbij een scheidsrechter die weigerde hier tegen
op te treden dan verzand het al snel in een rommelige wedstrijd. De
trainer van VVW besluit dan maar om een aantal wissels door te
voeren voor nieuwe impulsen. Thijs Schouten, die een meer dan
voortreffelijke invalbeurt heeft, er in komt voor Ton Kolenberg en niet
veel later wordt Stijn Meester vervangen door Huub Steltenpool wat
resulteert in een meer aanvallender speelstijl met wat meer risico’s. En
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wederom is het VVW die een aantal kansen krijgt maar verzuimd de gelijkmaker te scoren.
Dan komt de factor geluk ook om de hoek kijken want in de 85ste min. Gaat Marco Smit
opzichtig de fout in en is de 1-3 een feit. Kees Korver komt Tom Smit vervangen, die als
aanspeelpunt altijd bereikbaar is echter met het afmaken van de kansen de laatste weken veel
moeite heeft en dat is wel waar je als spits op beoordeeld word. De scheidsrechter besluit dat
het mooi is geweest en VVW verliest opnieuw kostbare punten.
Volgende week 5 november om 14.00 uur speelt VVW uit tegen de inmiddels medekoploper
Westfriezen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar VVW doet
het altijd erg goed op het Sportpark ’t Krijt, Tot dan. Foto's van de wedstrijd kijk in het menu
Foto's. Groet Peter Schilperoort.
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Vedette8 show brengt punten in Wervershoof

Vrije trap van Vedette8, livebeelden

Wervershoof – 29 oktober 2017 Het zit
Snor niet mee de laatste tijd. Hij loopt drie
pagina’s achter in zijn doelpuntdraaiboek
en van de weinige goals op zijn palmares
heeft hij nu ook nog een derde moeten
inleveren. Het Koninklijke heeft in zijn
laatste treffen Berkhout 2 in 90 minuten
lineair afgeschreven en dat heeft een door
de KNV ingewilligd terugplaatsingsverzoek
tot gevolg gehad. Zodoende is Snor bijna
terug bij af en heeft El Ilusionista zijn
vermelding in het klassement helemaal
zien verdwijnen. Op de laatste zondag van
oktober werd de getroffenen een
uitgelezen mogelijkheid geboden om hun
gram te halen tegen De Zouaven 7. De
Streker equippe, die zich heet meest laat
vergelijken met een pitloze druif, posteert
zich tot dusverre als een middenmoter en
mag dus eigenlijk geen partij vormen voor
het doorgaans superieure Koninklijke.
Onder begeleiding van een frisse
herfststorm en Wum werd er op eigen veld
afgetrapt om weer een galavoorstelling
aan het repertoire toe te voegen. De
Zouaven 7 liet zien op enkele posities over
wat individuele klasse te beschikken, maar
het bleek niets dat door het Koninklijke
niet te beteugelen was. Kort na een
vijandige openingstreffer was het B
Kaatee die liet zien dat ook frivoliteiten
aan hem niet onbesteed zijn. Door het leer
achter het standbeen langs, handig langs
de sluitpost te manoeuvreren bracht hij het
equilibrium terug op het scorebord. De
Zouaven was zichtbaar geschrokken van
deze wending. De verdediging vertoonde
meer gaten dan een vergiet en Connie
bracht zichzelf op de rand van de 16 meter
in stelling voor een kanonskogel. De keep

bleef ook hier het antwoord schuldig. De
tegenstoten van de bezoekende partij
waren vergelijkbaar creatief en origineel als
de partijnamen van Sylvana, en steeds
strandden pogingen op de onneembare
Wervershoofse verdedigingslinie. Er was
uiteindelijk een penalty nodig om de stand
gelijk te trekken.
Tijdens de onderbreking werd er
druk gespeculeerd over de afloop van de
GP van Mexico. Vooral ten Weinige achtte
de kans op een goed resultaat voor de
Zangeres Zonder Naam zeer groot, maar hij
kon op weinig bijval rekenen. Er waren
geen tactische wijzigingen noodzakelijk.
Na rust werd de Vedette8 show in
de VHS recorder gestopt. Dit seizoen
veelvuldig verguist door het ogenschijnlijke
gemak waarmee kansen worden omgezet
in gemiste kansen, maar iedere criticaster
zou vandaag de mond worden gesnoerd.
Tijdens een van zijn vele hoogtepunten
verwees hij de Zouaven sluitpost naar de
grond om vervolgens uit bijzonder lastige
hoek zijn eerste treffer te noteren. Het
Vedette8 festijn was daarmee nog niet
afgelopen. Nadat Huub een Zouaven
penalty op acrobatische wijze had gekeerd
mocht de man of the match zijn geluk van
de stip aan de andere zijde beproeven. De
punten waren reeds veiliggesteld, maar de
gezwinde linksbuiten had zijn zinnen op de
wedstrijdbal gezet. Zijn inspanningen
betaalden zich vlak voor het eindsignaal uit
in een hattrick die zijn weerga niet kent. Wat
een razende performance van de geduchte
aanvaller uit de gelederen van het
Koninklijke. Kleine smet op de uitvoering
was de vrije trap die dichterbij de Matjador
als de kruising belandde. Gelukkig was daar
Baas Ricardinho die liet zien hoe
vernietigende vrije trappen genomen
moeten worden. Wat een mannen, wat een
wedstrijd.
Na De Zouaven 7 mag volgende
week grote broer, De Zouaven 5
plaatsnemen op de geslepen guillotine van
het Koninklijke. Op naar de top 2….
Vriendin topscore klassement ’17/’18:
Wum 6, Vedette8 5, Dolie 4, Snor 2,
Barossi 2, Timisela 1, Mathieu 1, BKaatee
1, Connie 1, Ricardinho 1
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

BBFX06JSponsor wedstrijdbal:

WOENSDAG 1 NOVEMBER
101798 VVW JO13-2

KGB JO13-2

ZATERDAG
DAG 4
5 NOVEMBER
NOVEMBER

Terreindienst

Klasse nummer

19:30
Frans Sijm /Ger Bosman
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
VVW JO7-1

ALC/Grassh./Strandv.

10.00

VVW JO9-1
VVW JO9-2
Dindua JO9-1
Berkhout JO9-1

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

JO9
3-03 106955 SV Spartanen JO9-1
4-03
78796 DESS JO9-1
4-04
78800 VVW JO9-3
4-05 139610 VVW JO9-4

8.00
9.00

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

105468
133045
104337
104905

VVW JO11-1
West Frisia JO11-3
VVW JO11-3
Kwiek 78 JO11-2

Sporting Andijk JO11-1 11:30
VVW JO11-2
10:00
Twisk TSV JO11-1
11:30
VVW JO11-4
9:00

Koen Dol
9.00
Justin Hoeve
8.00

JO13
2-02
4-04
4-05

78948 KGB JO13-1
VVW JO13-1
VVW JO13-2
78694 HSV Sport 1889 JO13-1 VVW JO13-3

13:00

12.00

12:00

11.00

14:30
11:30
11.00

13.15

JO15
2-02 105243 Medemblik JO15-1
VVW JO15-1
3-03 105227 VVW JO15-2
Spirit'30 JO15-2
4-10
78871 Sporting Andijk JO15-2 VVW JO15-3

…..
10.00
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