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V.V.W.
Koploper Volendam effectief en slim tegen VVW, 4-2
VVW speelde vooral in de tweede helft een goede partij voetbal. Maar
keek direct in het begin van de tweede helft, door een hele snelle goal
van Volendam, tegen een 3-0 achterstand aan! In de eerste helft was
VVW het eerste kwartier veel aan de bal, maar creeerde geen echte
kansen. Dat was wat kansen betrof de hele eerste helft hetzelfde beeld
aan VVW-zijde. De eerste beste aanval van Volendam, heel snel in de
omschakeling over drie schijven, betekende een
1-0 achterstand. Volendam drong daarna meer aan. Beide teams
kwamen aan voetballen toe, maar voor beide teams gold dat er voor de
doelen niet veel gebeurde. Effectief en slim zijn kwaliteiten die mooi
zijn om ze toe te passen. Dat deed Volendam bij de tweede goal. Bijna
geheel VVW op de helft van de tegenstander. Door een heel snel
genomen vrije trap van Volendam kwam een speler van Volendam
alleen voor Marco Smit en die werd met een lob verschalkt. Volendam
heeft één hele goede speler die niet altijd mee kan spelen i.v.m. zijn
werk. Tegen VVW speelde hij zowel thuis als uit mee en wist 6 keer
het doel te treffen. Van aparte klasse op dit niveau. VVW drong
middels een goed spelende(al weken) Stefan Otsen en Jesse de Hoog
goed aan, maar het leidde zoals gezegd niet tot kansen voor VVW.
Vlak voor rust had Marco Smit een prima redding.
Net uit de kleedkamer en wat Volendam op het einde van de eerste
helft niet lukte, lukte Volendam wel in de eerste aanval van de tweede
helft. 3-0. VVW toonde zich echter niet verslagen en speelde misschien
wel de beste helft van haar seizoen tot n u toe. Twee voetballende
ploegen en voor de neutrale toeschouwer een lekker potje om naar te
kijken. De goed leidende scheidsrechter paste prima bij dat beeld.
Onder de drive van o.a. Joris Schouten ging VVW voor goals. Een
mooie aanval via Joris Schouten/Tom Smit/Jesse de Hoog werd door
Ton Kolenberg net naast geschoten. Even daarna was het wel raak. Ton
Kolenberg trok de bal voor en Tom Smit schoot de bal vol op de slof in
de goal. 3-1. Even later de veel opkomende en goed spelende Ton
Kolenberg schoot net naast na een mooie actie. VVW zette meer druk
en kreeg kansen. Na een handsbal wees de leidsman naar de stip. Tom
Smit benutte deze netjes en VVW had haar aansluitingstreffer. Velen
dachten te gaan voor de gelijkmaker. De veel meegereisde supporters
ook. Wat waren er weer veel mee. Top! Het werd snel in de kiem
gesmoord. Enige twijfel bij VVW werd door Volendam ten volle benut
en kwam op een 4-2 voorsprong. VVW bleef voetballen en een
compliment waard, maar het zat er niet meer in. Gewoon zuur om geen
2

punt te pakken in een boeiend duel tegen een goede tegenstander en niet voor niets de
koploper. Volendam deed hele goede zaken met deze uitslag. VVW moet vooruit blijven
kijken en met name onthouden dat men de tweede helft goed stond te ballen. Dat komende
zondag voort zetten. Tim Neuvel kwam voor de geblesseerde Jesse de Hoog en Jorrn
Grooteman kwam voor Dave Kok, die ook op een goede wedstrijd kan terug kijken. Foto’s
door Gerard Mol in het menu op de website. A.s. zondag ontvangt VVW tegenstander
Hercules uit Zaandam. We zien u graag dan om 14.00 op De Westrand

Ton Kolenberg die ondanks zijn sterke spel niet kon voorkomen dat V.V.W. verloor.
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Milo Kuipers volgend seizoen trainer/coach 2e elftal
De TC van VVW heeft volgend seizoen in Milo Kuipers als assistent van Niels Bakker een
trainer/coach voor het 2e elftal gevonden. Milo Kuipers is 33 jaar en woont in Spanbroek.
Milo heeft als jeugdtrainer ervaring opgedaan bij verschillende clubs, waarvan als laatste bij
Hollandia JO-19. Ook leuk om te weten is dat Milo tijdens zijn cursus TC 2 stage liep bij een
oude bekende van VVW, Constantijn Schouten. Dit bij het eerste team van Always Forward.
Milo laat weten dat hij VVW een mooie club vind, o.a. omdat bij VVW jeugdspelers de kans
krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardig eerste elftal spelers. Daar werkt hij graag aan mee.
Milo vind doorstroming vanuit de jeugd net als onze club belangrijk evenals de ontwikkeling
van het team. Milo houdt van aanvallend voetbal en dat past bij onze clubcultuur. Milo vind
dat VVW een mooie accommodatie heeft en zal met enthousiasme volgend seizoen bij VVW
aan de slag gaan. Milo leert graag elke dag bij en wil dat met de juiste passie doen. Volgend
seizoen dus bij VVW, Milo Kuipers

Milo Kuipers nieuwe trainer van V.V.W. 2
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 24 FEBRUARI

BBFX06J

Terreindienst

Jan Rustenburg

JO7
7-05

Frans Bakker

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer

VVW JO 7-1
VVW JO7-2

JO9
2-02 211065 VVW JO9-1
4-05
VVW JO9-2
4-16
VVW JO9-3
4-23
VVW JO9-4
JO11
2-02
VVW JO11-1
4-15
VVW JO11-2
6-06 188092 Medemblik JO11-4
MO 11
3-01
VVW MO11-1
JO13
2-10
VVW JO13-1
4-03
VVW JO13-2
4-07
VVW JO13-3
JO15
2-11 209906 VVW JO15-1
4-19
VVW JO15-2

Sporting Andijk JO9-3

10.00

Dynamo JO 9-1

10.30

VVW JO11-3

11:00

FC Den Helder JO15-2

10.30

10.15
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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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