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V.V.W.
Voetbalvereniging VVW en trainer Boots hebben besloten
ieder hun eigen weg te gaan.
Na drie jaren van een zeer prettige samenwerking hebben
Marco Boots en de voetbalvereniging VVW uit Wervershoof
besloten beiden hun eigen weg te gaan.
VVW heeft de afgelopen drie jaar als zeer positief ervaren,
Marco past in de cultuur van de club en is in staat geweest
met het 1ste elftal mee te doen voor de prijzen.
Mede dankzij hem speelt het 2de elftal momenteel in de
reserve 1ste klas. Marco gaat uiteraard de rest van het
seizoen het maximale uit zijn selectie halen.
Met groet Hoofdbestuur en Technische Commissie V.V.W.

Internet adressen:
www.vv-vvw.nl

Wedstrijdsecretaris
Zaterdag:
Frans Bakker
06 25454703

FIFA-18 toernooi bij VVW!!
Wedstrijdsecretaris
Zondag:
Marco Bakker
06 12972888

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00

Zaterdag 24 Maart van 16.00 uur tot 20.00 willen we in onze gezellige
V.V.W. kantine een FIFA 18 toernooi organiseren voor alle leden van
10 jaar en ouder.
Wie neemt deze uitdaging aan!
Deelname is geheel gratis, maar we hebben wel minimaal 40
deelnemers nodig om het evenement door te laten gaan....
Iedere deelnemer speelt tenminste 3 wedstrijden, via een poule systeem
wordt er naar een finale toe gespeeld.
Opgave bij Hugo Schmidt h.schmidt@zonnet.nl
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Tweede team van VVW sluit 2017 af met een mooie overwinning!
VVW 2 ging op bezoek bij Roda’23 in Bovenkerk. Het seizoen verloopt moeizaam, het
scoren ook, maar in Bovenkerk kreeg men ‘het lek misschien wel boven’. Vooral onthouden
wanneer er in 2018 begonnen wordt hoe deze laatste wedstrijd in 2017 ging. VVW 2 speelde
een prima wedstrijd. Het trio Kevin van der Thiel, Roy van der Hulst en Paul Neuvel drukten
met hun goede spel een positieve stempel op deze wedstrijd, waarbij het hele team wel
genoemd had kunnen worden. De goals die gemaakt werden waren stuk voor stuk ook goede
en mooie goals om te zien. Dani Houwerzijl maakte er drie, waarvan zijn derde de mooiste
was. Tom Smit scoorde fraai en weet het net weer te vinden. Dave Kok pikt regelmatig zijn
goaltje mee en deed dat in Bovenkerk twee maal. Hidde Koomen liet zich ook niet onbetuigd
en zo kwam de teller op zeven. De tegenstander was een goed voetballende tegenstander,
maar bleef met de teller op drie steken. VVW 2 won dus met 7-3 en dat is een heel mooi
resultaat waar het team verder mee kan.
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Team All Round Navigators
Nog één keer (st)rijden voor het goede doel!
3x is scheepsrecht! Nog één keer gaat Team All Round Navigators de strijd aan met de
elementen tijdens de Nokian Navigate North 2018! Deze navigatie-wedstrijd gaat van 20 tot
en met 27 januari 2018 weer naar en door Noord-Europa, met dit jaar mogelijk Rusland op het
programma: www.navigatenorth.nl. Dit keer stapt Hans niet in de auto met vriend Jacco of
vrouw en collega-ondernemer Hanneke, maar met dochterlief Lisanne!
Van het rally team:
Zij rijden ook deze keer weer voor het goede doel! In 2016 was dit voor Stichting Semmy;
€7616,07 en in 2017 voor Stichting Vrienden van de Tulp; €7674,33! Deze editie gaan zij
rijden voor handbal- en voetbalvereniging VVW ten behoeve van de wederopbouw van de
verbrande kantine.
U raadt het vast al: Zij zijn dus weer op zoek naar sponsors!
Aan de tocht zijn zoals elk jaar flinke kosten verbonden, die zij zelf voor hun rekening nemen.
Alle gesponsorde bedragen komen dus geheel ten goede aan ons het gestelde goede doel! Zij
zullen weer rijden met de servicewagen van Garage All Round. De afgelopen twee jaar heeft
u deze auto ongetwijfeld zien rijden: vol met stickers van de vele bedrijven en particuliere
sponsoren. Bij bedragen vanaf €200,- mag er namelijk een sticker/logo (als bedrijf) en vanaf
€25,- een hand- of voetbalsticker (als particulier) op de auto! Tevens komt er bij Garage All
Round een lijst te hangen met alle ondersteunende namen. Voor een ieder die VVW-handbal
en VVW-voetbal een warm hart toedragen kan men op deze manier een rallyteam
ondersteunen en de clubs steuenen. Stickers zijn ook te verkrijgen aan de Nijverheidsweg 27,
alwaar Garage All Round gevestigd is. Maak uw bedrag over op bankrekeningnummer
NL85RABO0323382169 t.n.v. Garage All Round o.v.v. All Round Navigators voor VVW!
Namens beide verenigingen en Team All Round Navigators, Hans en Lisanne Brouwer,
hartelijk dank
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20-12-2017

Persbericht.

VVW Soci-com kersttoernooi 2017
Op donderdag 28 december 2017 is het zover.
Dan is het weer tijd voor het jaarlijkse kersttoernooi
voor de D- E - F-pupillen en de mini`s. Dit vindt dit plaats in Sporthal de Dars.
De hoofdsponsor van dit evenement is Soci-com uit Enkhuizen, subsponsors zijn Plantenkwekerij
Gitzels en de Club van 100 van V.V.W. die ook aan dit toernooi financieel bijdragen.
Voor de nieuwelingen onder ons, dit is een toernooi dat je beslist niet mag missen.
De mini, F-, E- en de D-pupillen zullen in gemixte vorm een minitoernooitje
spelen. Na de finales kunnen zij gezamenlijk genieten van een bord patat met een
frikandel of kroket en een glaasje drinken.
Het programma en de teamindelingen kan je terugvinden op de website
van VVW - voetbal: www.vv-vvw.nl.
De minipupillen en F-pupillen spelen van 10.00-11.30 uur.
De E-pupillen spelen van 11.45-14.15 uur.
De D-pupillen spelen van 14.30-17.00 uur.
Alle voetballers mogen die dag een wit T-shirt aan. Wij regelen hesjes.
Tevens zoeken wij nog mensen die een paar wedstrijdjes willen fluiten.
Graag melden bij de toernooicommissie.
Tot donderdag 28 december!
Sportieve groet, de toernooileiding,
Rob, Pauline, Örjan, Annemiek
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Hele fijne feestdagen

En een goed, gezond en sportief 2018
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