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V.V.W.
Niels Bakker volgend seizoen, 2018/2019, nieuwe
hoofdtrainer VVW
Veel talenten als voetballers heeft VVW samen met verschillende
hoofdtrainers begeleid tot waardevolle vaste krachten in de hoofdmacht
van VVW. Nu is men er ook in geslaagd om een nieuwe
talentvolle/goede trainer binnen de eigen gelederen te hebben en deze
als hoofdtrainer te contracteren. Als assistent-trainer van hoofdtrainer
Marco Boots en begeleider op de zondag bracht Niels Bakker het
tweede team van VVW naar de reserve 1e klasse. De hoogste klasse
wat een tweede team van VVW ooit heeft gespeeld. Niels wist met het
tweede team de poppetjes op de juiste plaats te zetten en ze volop te
motiveren. Niels doet momenteel de A-junioren en ook dat gaat hem
uitstekend af. De Technische Commissie van VVW heeft met
instemming van het bestuur een prima keus gemaakt. Volgend jaar
staat een trainer voor de VVW-selectie die niet alleen goede ervaring
heeft binnen de huidige selectie, maar dus ook automatisch oog heeft
voor komend talent. Niels van harte gefeliciteerd met het komend
hoofdtrainerschap.

Internet adressen:
www.vv-vvw.nl

Wedstrijdsecretaris
Zaterdag:
Frans Bakker
06 25454703

Wedstrijdsecretaris
Zondag:
Marco Bakker
06 12972888

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00
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26 januari feestavond voor ALLE VRIJWILLIGERS die mee geholpen hebben de
noodkantine te bouwen voor VVW-handbal en VVW-voetbal
Op 26 januari 2018 wordt iedereen die heeft geholpen bij het realiseren van de noodkantine
voor VVW-handbal en VVW-voetbal uitgenodigd voor een feestavond. Waar gewerkt wordt,
worden fouten gemaakt. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, terwijl u wel heeft geholpen:
WEES WELKOM! De kosten van de avond neemt hoofdsponsor van VVW-voetbal,
Plantenkwekerij Gitzels B.V., voor haar rekening en doet de bediening. Dat is echt
fantastisch!! We zien alle helpers graag op vrijdagavond 26 januari om 20.00u!

VVW-handbal en VVW-voetbal ontvingen de Kop op Prijs 2017 bij
Westfriese Sportverkiezingen
VVW-handbal en VVW-voetbal waren met een afvaardiging bij de Westfriese
Sportverkiezingen. Dit om de Kop op Prijs 2017 in ontvangst te nemen. Deze prijs kreeg men
omdat in de Koningsnacht van 2017 de kantine van de clubs in vlammen opging. De
jury/organisatie van de Westfriese Sportverkiezingen sprak haar bewondering en waardering
uit, hoe de brede achterban van beide clubs, direct voortvarend te werk was gegaan. Arie
Ligthart namens VVW-handbal en John Groot namens VVW-voetbal benadrukten een paar
punten, toen zij uitgenodigd werden op het podium, om de prijs in ontvangst te nemen. Dat
was het feit dat de clubs, toen het vuur nog smeulde, gelijk samen zijn opgetrokken voor een
gezamenlijke kantine. De hulp, fysiek, moreel en financieel, die met een enorme daadkracht
van start ging, heeft geleid tot waar men nu staat. Een mooie noodkantine is neergezet en
binnen korte tijd start de bouw van een mooie nieuwe kantine naar ontwerp van Bouwbureau
Sjaak Schouten. De bijbehorende bokaal en de envelop van de Kop op Prijs 2017 werden in
ontvangst genomen door twee trotse voorzitters. Het warme applaus van de aanwezigen gaf
de waardering en het respect weer voor hoe men de draad in Wervershoof direct heeft
opgepakt! En natuurlijk vond de afvaardiging het helemaal top dat Irene Schouten,
sportvrouw van het jaar en Simon Schouten sportman van het jaar werden. Irene die we
allemaal volgen via haar blog of via het lezen van haar bijdrage in De Binding/Binding.nl,
https://www.binding.nl/topsporterhuisvrouw/ VVW-handbal en VVW-voetbal feliciteren
beide sporters van harte!!
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Programma VVW Voetbal
Zaterdag 20 januari
VVW JO15-1
Sporting Andijk JO11-1
Grasshoppers JO9-2

?
VVS JO15-1
VVW JO11-1
VVW JO9-1

13:00
10:30
11:00

Zondag 21 januari
VVW 1
VVW 2

?
Spartanen 1
VVW 4

12:00
nnb

Sjaak Kuin
9:45
10:00
Ruud Rinkel

De wedstrijd VVW 2 – VVW4 is nog niet 100% zeker
Ook is er wellicht een zondag een oefenwedstrijd tussen VVW JO19-3 tegen Winkel JO19-1, maar
ook deze is nog niet zeker.

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

ZATERDAG 20 JANUARI

BBFX06J

Terreindienst
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer

JO7
7-05

Sponsor wedstrijdbal:

VVW JO 7-1
VVW JO7-2

JO9
2-04 139726 Grasshoppers JO9-2
4-03
VVW JO9-2
6-03
VVW JO9-3
7-04
VVW JO9-4
JO11
1-01
Sp. Andijk JO 11-1
4-03
VVW JO11-2
6-01
VVW JO11-3
MO 11
7-03
VVW MO11-1
JO13
4-04
VVW JO13-1
3-03
VVW JO13-2
4-05
VVW JO13-3
JO15
2-02
VVW JO15-1
3-03
VVW JO15-2

VVW JO9-1

11.00

10.00

VVW JO11-1

10.30

9.45

VVS JO15-1

13.00

Sjaak Kuin (N)
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Beste ouders van alle sportende kinderen
Al jarenlang organiseren de VVW-handbal en VVW-voetbal met veel plezier de
schooltoernooien. Afgelopen jaar hebben de scholen echter aangegeven dat zij door
verschillende oorzaken niet in staat zijn om deze toernooien mede vorm te geven. Na diverse
overleggen tussen VVW-handbal, VVW-voetbal en de scholen is het volgende besloten:
Bij de verschillende scholen wordt een sportcommissie in het leven geroepen. Deze
commissie neemt de organisatie vanuit de scholen over (ophangen inschrijfformulieren,
zorgen dat voor alle teams coaches zijn, innemen van de formulieren, etc.).
Daarnaast hebben we ook de hulp van ouders nodig. Er blijkt namelijk dat er tijdens de
toernooien soms (kleine) onregelmatigheden/ irritaties voordoen. Dit is uiteraard niet de
bedoeling. De insteek is om op een leuke, informele en sportieve manier sport met elkaar te
beoefenen. Uiteraard kan het zijn dat er zaken niet lopen zoals gewenst. Ga in dat geval direct
naar de toernooicommissie zodat zij dit op kunnen lossen. De scholen maken namelijk geen
onderdeel uit van de organisatie en kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor
nemen. Het betreft een buitenschoolse activiteit.
Het schoolhandbaltoernooi is gepland op woensdag 4 april 2018 (groep 7 en 8), woensdag 11
april 2018 (groep 5 en 6), woensdag 18 april 2018 (groep 3 en 4).
Elk team dient een coach/begeleider te hebben. De taken zijn:
- Aanmelden bij toernooicommissie
- Zorgen dat spelers op tijd bij de wedstrijd aanwezig zijn.
- Positief coachen.

Het schoolvoetbaltoernooi is gepland op woensdag 28 maart 2018. Voor dit toernooi geldt het
volgende:
- Voor groep 1 en 2 wordt een voetbalclinic van 30 minuten georganiseerd.
- Voor groep 3 en 4 boardingtoernooi (2 tegen 2).
- Voor groep 5 en 6 op kwart veld, 6 tegen 6
- Voor groep 7 en 8 op half veld, 8 tegen 8 (onder voorbehoud)
- Voor groepen 5 t/m 8 wordt conform de KNVB richtlijnen gespeeld en winnaars van
deze categorie gaan door naar de regionale wedstrijden.
Elk team dient een coach/ begeleider te hebben. De taken zijn:
- Aanmelden bij toernooicommissie.
- Zorgen dat spelers op tijd bij de wedstrijd aanwezig zijn.
- Positief coachen.
Wij hopen op deze manier de toernooien voort te kunnen zetten. Het spelplezier van de
kinderen staat immers voorop en wij organiseren dit graag!
VVW-handbal en VVW-voetbal
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FIFA-18 toernooi bij VVW!!
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

Volg en/of sponsor Hans en Lisanne Brouwer naar Moermansk
Zoals eerder vermeld doet Rally Team AllRound Garage, www.garageallround.nl , mee aan
de Nokian Navigate North 2018 en u kunt ze volgen via www.navigatenorth.nl Het team, met
no. 15 op de rallyauto bestaat uit Hans Brouwer en dochter Lisanne.
Zij rijden van Hazerswouder-Dorp naar Moermansk. Een traject van 7000km. Hans heeft
twee keer eerder ervaring opgedaan en weet dat ’s nachts doorhalen is, waar hij het meeste
tegen op ziet. “We rijden vanaf de start de eerst etappe zo’n 36 uur. Iedere etappe krijgen we
nieuw coördinaten, vertelt Hans.” Hans vertelt dat er bonuspunten zijn te verdienen met extra
opdrachten, maar uitgangspunt is korstte afstand met snelste tijd. Hans zegt: “De Noordkaap
zien onderweg is wel een ongelooflijke mooie ervaring. De laatste 14 km naar die bijzondere
witte wereld met haar enorme weidsheid wordt vooraf gegaan door een auto met
sneeuwschuif, anders kom je er niet!!” Verder vertelt Hans dat er een rustdag is qua rally,
maar die wordt voor een groot gedeelte gevuld met behendigheid testen op een ijszee.
De rally wordt gereden van 20 t/m 27 januari 2018. U kunt nog sponsoren, een balsticker voor
€ 25, - voor particulieren en een sticker van € 200,-- voor bedrijven. Met als doel de nieuwe
kantine van VVW-handbal en VVW-voetbal. De kosten van de rallyauto en onkosten rally
neemt Garage Allround voor haar rekening. VVW wenst Hans en Lisanne veel succes.
U kunt ze ook volgen via https://www.facebook.com/Garage-All-Round-bv580019532060900/
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