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V.V.W.
VVW wint ook haar 3e wedstrijd op rij!
VVW – FC Purmerend (1-0) 3-0
Deze wedstrijd werd vooraf gegaan met een minuut stilte i.v.m. het
overlijden van onze vrijwilligster/supporster Vera Bakker. Gelukkig
waren we in de vroege ochtenduren al verwend met de Gouden
medaille race van Sven Kramer op de 5km. Daarmee wil ik niets
afdoen aan de ruime en ook verdiende overwinning van VVW maar het
veldspel van VVW en ook Purmerend zag er zeker in de 1e helft niet
goed uit. Natuurlijk zijn het moeilijke omstandigheden om elkaar de
bal toe te spelen op een veld waar de bal binnen 10 meter 2 tot 3 keer
opspringt maar ook de intentie om goed voetbal te spelen leek wel
achter gebleven in de kleedkamer. Hoe je het ook bekijkt Purmerend
had in de 1e helft wel de meeste kansen op de openingstreffer. Zeker 3
goede kansen gingen al dan niet via de lat of naast het doel van Marco
Smit. VVW kon daar in die fase weinig tot niets tegenover stellen.
Maar dat VVW heel effectief kan zijn bewees het ook weer in deze
wedstrijd. In de 30e min. uit een goed genomen indraaiende hoekschop
van Stefan Otsen (heeft die jongen toch een mooie traptechniek hoor)
kan de bij de 2e paal staande Rob Neuvel simpel het laatste knikje
meegeven en de 1-0 is een feit. Trainer Marco Boots spoort zijn team
continue aan om toch maar verder vanaf de goal te spelen en hoog druk
te zetten, maar hij lijkt roepende in de woestijn. Vlak voor rust krijgt
Tommy Smit de bal op randje 16 aangespeeld en via een prachtige
fopduik versiert hij een penalty. Met Joris Schouten achter de bal telt
elke VVW supporter de 2-0 al, echter vandaag is zijn schot niet hard en
zuiver genoeg om de keeper van Purmerend kansloos te laten en we
alsnog met 1-0 de rust ingaan.
De 2e helft komt er in ieder geval een beter gemotiveerd VVW uit de
kleedkamer. De jacht op het 2e doelpunt is geopend. Jesse de Hoog
krijgt hiervoor de beste kans op aangeven van Tom Smit maar stuit op
de keeper. Jaap Sneeboer komt voor Rob Neuvel, die vandaag niet zijn
beste dag heeft, de gelederen versterken. VVW komt achterin niet echt
in de problemen want de verdediging staat als een huis. Leuk om te
zien dat talentvolle A junioren bij VVW ook een kans krijgen om hun
voetbalkwaliteiten in VVW 1 te laten zien. Jan Manshanden die de
rechtsback positie moeiteloos en met veel passie vervuld en de rappe
Dave Kok op linksbuiten laat ook zien tot aardige dingen in staat te
zijn. Dan is er eindelijk “het moment” van Tommy Smit die via een
steekpass vanuit middenveld wordt hij gelanceerd en zoals het een
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echte spits betaamd rond hij koel af. “Ja dat werd ook wel weer eens tijd Tom” en daarom
werd de 2-0 dan ook uitbundig door alle VVW spelers gevierd. Laten we zeggen dat de
gunfactor erg hoog is voor de altijd hardwerkende en goedlachse spits van VVW en dat is
mooi om te zien. Purmerend komt heel af en toe nog wel eens gevaarlijk in de buurt van het
VVW doel maar dan is er altijd nog Marco Smit die met goed handelend keeperswerk de nul
weet te houden. In de laatste minuten loopt VVW via een mooie aanval met Tom Smit en
Joris Schouten door Tim Neuvel nog uit tot 3-0 en zijn er weer 3 punten bij te schrijven.
En zo doet VVW het naar verhouding best goed in de 3e klasse. Met 1 wedstrijd minder
gespeeld staat VVW op de 5e plaats en 6 punten achter op de koploper en aanvoerder van de
2e periode Rkav Volendam (30 pt). Staan we in de 2e periode op plaats 2 en is de volgende
wedstrijd uitgerekend tegen Rkav Volendam. Een mooie kans dus om uit in Volendam de
punten proberen naar Wervershoof mee terug te nemen en daarmee de eigen positie op alle
fronten sterk te verbeteren. Het minutenspel werd deze keer gewonnen door Ton Sijm en
zoals het een echte supporter betaamd schenkt hij het bedrag terug aan VVW voor een
wedstrijdbal. TOP! Blinde poule werd gewonnen door Eric Smit en besteedde dat aan
bittergarnituur in de kantine voor de liefhebbers. Top Eric, dat vonden velen vast lekker!!
Voor foto's(Gerard Mol) van de wedstrijd kijk in het menu Foto's. Trouwe VVW supporters,
we zien jullie graag allemaal volgende week om 14:00 uur aan “de dijk” in Volendam.
Groet Peter Schilperoort.
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vv VVW: ‘In herinnering Vera Bakker’
Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van Vera Bakker. Vera was voor een ieder
binnen en buiten VV VVW een warme persoonlijkheid. Altijd die vriendelijke blik en voor
een ieder altijd een goed woord. In woord of via een zelf mooi gemaakt kaartje. Vera was een
bijzondere vrouw, omdat ze er altijd ‘gewoon’ was en de dingen gewoon deed! Niet teveel in
het zicht. De rits maken van een trainingsjack of sokken stoppen van VVW-kleding voor de
selectieteams. Koffie tappen onder de rust bij thuiswedstrijden van VVW 1, zodat een ieder
op tijd koffie kon krijgen. Jarenlang samen met haar maatje Frans vrijwillig de kleedkamers
binnen en buitenom(o.a. ramen en boeiborden) schoonmaken! VVW- vlaggen repareren. Dit
alles tot het niet meer ging. En langzaam gingen de dingen niet meer zoals ze die wilde doen.
Vera die als trouwe supporster samen met andere dames bij uit- en thuiswedstrijden in de
tribune op een kleedje zat en een kleedje over de benen als het te fris was. Vera heeft veel
wedstrijden gezien van VVW en bij verlies altijd gemoedelijk zei: ”oh joh, dat hoort erbij,
volgende keer winnen wij weer!” Vera verloor langzaam haar krachten en overleed op zondag
4 februari. Vera het was voor een ieder een voorrecht je te mogen kennen als een warm en
sociaal mens. Bedankt voor wie je was en wat je hebt gegeven. Frans en de kinderen veel
sterkte bij dit verlies.
vv VVW

Dankbetuiging
Hierbij wil ik graag alle lieve mensen en kinderen bedanken voor alles wat ik heb gekregen
vanwege mijn 70ste verjaardag. Prachtige bloemen en planten,mooie tekeningen, slingers en
knutselwerkjes van hele lieve kinderen, onwijs veel kaarten, schitterend allemaal, en veel
cadeaus, het was grandioos.
Heel veel liefs,

Bep van Ophem-Kok
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 17FEBRUARI

BBFX06J

Terreindienst

JO7
7-05
JO9
2-02
4-05
4-16
4-23
JO11
2-02
4-15
6-06
MO 11
3-01
JO13
2-10
4-03
4-07
JO15
2-11
4-19

Frans Sijm

Frans ..

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer

VVW JO 7-1
VVW JO7-2
VVW JO9-1
192003 VVW JO9-2
196376 Berkhout JO9-1
205758 Spirit'30 JO9-2

Schellinkhout JO9-1G
VVW JO9-3
VVW JO9-4

10:00
10:30
8:45

163546 VVW JO11-1
156954 West Frisia JO11-2
188064 VVW JO11-3

Koedijk JO11-2
VVW JO11-2
Koedijk JO11-6

11:30
10:00
11:30

173498 VVW MO11-1

Winkel MO11-1

10:00

171139 VVW JO13-1
171269 Succes JO13-1
160341 RKEDO JO13-2

VVS 46 JO13-1
VVW JO13-2
VVW JO13-3

13:00
11.30
12:30

199242 SV Spartanen JO15-1
182636 VVW JO15-2

VVW JO15-1
MOC JO15-2

12:00
13:00

9.30
8.00
…..
9.00
Stijn Bakker
Dylan Meijer
….
10.15
11.30
10.45
Kees Dol .
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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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