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V.V.W.
In gesprek met hoofdtrainer Niels Bakker van VVW en
aanvoerder Joris Schouten
Niels Bakker voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag en dat bij zijn
club VVW. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Niels heeft
als assistent van de hoofdtrainer(s) van VVW, als coach van het tweede
team en als trainer van de A1 duidelijk laten zien wat hij in zijn mars
heeft. Nu ligt er de uitdaging met het vlaggenschip aan de gang te
gaan. Het is fijn dat de technische commissie het vertrouwen in Niels
heeft omgezet in een contract als hoofdtrainer. Op het moment van dit
gesprek zit de eerste trainingsweek erop en staat de kermis voor de
deur. Op de vraag hoe hij er tegen aankijkt in zijn nieuwe rol en hoe de
eerste week ging zegt Niels: “Ja, gezonde kriebels van spanning waren
wel aanwezig. Lekker nu gestart te zijn. Het zal qua druk en aandacht
heel anders zijn bij het 1e team dan wat ik gewend ben. Van de luwte in
de schijnwerpers. Ik heb er vertrouwen in en we hebben een goede
eerste week achter de rug”. Uiteraard wordt Niels in het gesprek
uitgedaagd om een notering in de competitie te voorspellen.
Dat weet Niels wel te omzeilen met een mooi antwoord: “ik hoop dat
de krant schrijft dat VVW het beste voetbalt speelt en dan groeit daar
automatisch wat moois uit. Bovendien is het moeilijk in te schatten hoe
de competitie verloopt met toch weer een aantal andere clubs dan vorig
seizoen erbij. Als het voetbal gespeelt kan worden wat ik wil, dan doen
we vanzelf mee daar waar het om gaat”. Niels geeft aan in de 7 jaar in
een andere rol van de verschillende hoofdtrainers te hebben geleerd.
“Dat neem je mee als bagage”. Niels had zelf niet gedacht dat hij
hoofdtrainer zou worden, maar nu hij het is, geeft hij aan niet ergens
tegenop te zien. Afgelopen jaar heeft Niels weer een aantal cursussen
gevolgd. Niels zegt daarover het volgende: ”Daar heb ik wederom veel
geleerd: herstel voetbalblessures, trainingsopbouw, krachttraining, etc.
Docenten uit de top van het voetbal. Heel leerzaam om van die gasten
cursus te krijgen”.
Niels is blij met zijn assistenten, Milo Kuipers en Gerard Kaag. Milo
assisteert bij de trainingen en zal het tweede team begeleiden. En als
het competitieprogramma het toelaat zal Milo ook bij Niels op de bank
plaatsnemen. Gerard Kaag zal de rol van Dennis Deen vervullen die
deze had bij oud-trainer Marco Boots. “Ik moet toch iets meer afstand
bewaren dan ik gewend ben als assistent-trainer en trainer van de A1.
Niet teveel hoor, ik blijf mezelf. Ik ken de cultuur natuurlijk helemaal
van binnenuit. Daar kan ook een nadeel aanzitten, maar dat is goed te
bewaken”, zegt Niels. Niels heeft over het algemeen, samen met
genoemde mannen, een jonge selectie van rond de 40 spelers tot zijn
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beschikking. Verder geeft Niels aan: ”Ik moet ook een enkele keer ff tot tien tellen en niet ad
hoc reageren. Je bent als hoofdtrainer toch ook een uithangbord van de vereniging. Dat besef
ik heel goed”. Met Niels in gesprek is gewoon leuk om te doen, omdat hij een toegankelijk en
aimabel persoon is. We gaan het allemaal ervaren dit seizoen en uiteraard daarbij alle succes
en plezier toegewenst voor Niels en zijn trainersstaf. We gaan het als supporters van onze club
weer graag volgen. Is Niels Bakker voor de 1e keer hoofdtrainer van VVW. Aanvoerder Joris
Schouten begint aan zijn 8e seizoen in de hoofdmacht, waarvan zijn derde als aanvoerder. Het
gesprek met Joris vindt plaats donderdag na kermis, nog wel wat voelbaar waarschijnlijk,
maar Joris heeft een frisse kijk op het komende seizoen. Als je vraagt of het aanvoerderschap
extra druk geeft, zegt Joris: “Nee, ik vind het mooi en een eer om dat te mogen zijn”. Wat zijn
mooiste seizoen was van de acht, daar is Joris gauw uit: ”Dan ga ik voor de laatste, daar zat
zoveel in. Periodetitel en promotie zo dichtbij”! Joris weet dat hij gezegd heeft op het einde
van vorig seizoen, dat het dan dit seizoen maar moet gebeuren wat het kampioenschap betreft.
Joris geeft nu aan: “Het is goed de ambitie te hebben er voor te willen gaan. We hebben een
brede selectie, weliswaar jong, maar gek genoeg is bijvoorbeeld een Koen Verlaat, als 25jarige, een ervaren speler en zo zijn er nog een paar. We moeten vooral omhoog kijken”. “We
hebben een mooie groep, waarmee we ook in staat moeten zijn mooi voetbal te spelen. Als dat
niet lukt, dan maar op een andere manier. Bij mij gaat winnen voor mooi voetbal”. Joris
maakt dus al jaren deel uit van de selectie en is vanaf zijn jongste jeugd lid van onze
vereniging. Hij ziet het trainerschap van Niels Bakker positief en met vertrouwen tegemoet.
Joris geeft aan: “Ik vind het mooi een trainer vanuit de eigen club. Ik heb verschillende
trainers gehad die overal vandaan kwamen. Het is mooi dat de club nu een eigen hoofdtrainer
kan leveren en Niels Bakker heeft persoonlijkheid. Heeft ook al het een en ander laten zien
binnen de club”. Nogmaals, we gaan het volgen met alle supporters en hopen samen met Niels
en Joris op een mooi voetbalseizoen!
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VVW – Sporting Andijk 5-2
De eerste overwinning met hoofdtrainer Niels Bakker aan het roer is een feit. In de eerste
oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen werd er gewonnen van Sporting Andijk met 5-2. Niels
wisselde veelvuldig en dat gaf gelijk de breedte van de selectie aan. Leuk om te zien en voor
Niels met zijn staf de schone taak om uit alle keuzes die er zijn een team te maken. Het
seizoen is lang en de ervaring leert dat over het hele seizoen vele namen op het
wedstrijdformulier komen te staan. Fijn dat er dan meerdere mogelijkheden zijn om een team
te formeren. Voor VVW scoorde Tom Smit, Stefan Otsen(2x), Joris Schouten en Rob Neuvel.
Wat zeer het vermelden waard is, is dat al enige jaren voor dit soort wedstrijden Ruud Rinkel
bereidt is deze wedstrijden te leiden. Ruud, top van je!. Bedankt weer.

Clubman Ruud Willems een topper achter de schermen
Erelid van VVW-voetbal Ruud Willems is een bescheiden man en een duizendpoot als het
gaat om het begeleiden van bouwactiviteiten voor VVW-voetbal en vanaf de overgang naar
Sportcomplex De Westrand tevens voor VVW-handbal. Zo ook bij de nieuwe kantine De
Westrand na de brand van het kantine- en kleedkamercomplex in 2017. Wanneer TV De Kaag
gaat aansluiten is het voor drie clubs in één bouwactiviteit. Ruud is jarenlang in dienst
geweest bij de arbeidsinspectie. In die hoedanigheid is hij overleg en oog voor detail altijd
gewend geweest.
Nu reeds met pensioen, maar dat was bij zijn eerste begeleiding van bouwactiviteiten bij
VVW-voetbal in de vorige eeuw niet zo. Toen volop aan het werk bij de arbeidsinspectie en
bij de club. In begin jaren ’90 en de jaren daarna achtereenvolgens de kleedkamers onder de
oude tribune omgetoverd tot bestuurskamer en een ruimte voor
kopieermachine/stencilmachine voor clubbladen, tevens extra ruimte voor overleg. Werd de
toenmalige kantine gesloopt en op de oude fundering een nieuwe kantine casco opgeleverd
neergezet. Bij de afwerking in samenwerking met vrijwilligers was er genoeg te coördineren
voor Ruud. In al die jaren is Ruud niet alleen met overleg en sturend bezig geweest.
Regelmatig zette hij ook een schop in de grond om letterlijk de bakens te verzetten. Toen de
kantine klaar was werd begonnen aan de kleedkamers. Dat viel tegen in wat men allemaal
tegen kwam bij de sloop en herbouw en was dat alleen met vrijwilligers niet meer te doen.
Ruud was bij VVW o.a. secretaris en voorzitter.
Op een gegeven moment kwam verhuizing in beeld voor VVW-handbal en VVW-voetbal
naar de Westrand. Ruud nam plaats in de voorbereidingscommissie. Volop overtuigt dat dit
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het beste voor de clubs was. En dat is ook gebleken. Ruud geeft ook aan: ”het was gewoon
een mooie kans om een geheel nieuw complex te betreden en een toch verouderd complex te
verlaten. Natuurlijk was er de nostalgie, heel begrijpelijk. Maar wat niet meer voldeed aan de
eisen van de tijd, was nu de kans het aan de nieuwe eisen te laten voldoen en gericht op de
toekomst”. De gemeente was opdrachtgever van sportcomplex De Westrand en Ruud ging
weer in functie als begeleider bouwactiviteit namens de clubs bij de bouw van kantine- en
kleedkamercomplex. Vanuit de voorbereidingscommissie kwam Ruud als secretaris in het
bestuur van Stichting Sportpark Beheer de Westrand. De stichting is eigenaar van de opstallen
en de grond waar de opstallen opstaan. De sportvelden worden door de stichting gehuurd van
de gemeente Medemblik. Zo kan het onafhankelijk van de sportverenigingen functioneren en
een spil zijn in overleg en beheer. Ruud had natuurlijk nooit gedacht dat hij nog eens zo
intensief een bouwactiviteit zou begeleiden, maar de brand van 2017 beschikte anders. Ruud
moest er goed over nadenken, want het vele werk, daar zag hij best tegenop. Echter zoals het
nu in harmonie met alle partijen verloopt, is het heel druk, maar geeft het ook voldoening
door de goede samenwerking met een ieder. Echter Ruud stelt wel heel duidelijk: “Dit is wel
de laatste bouwactiviteit die ik begeleid voor de club/clubs en de stichting!” En uiteraard is de
bouw van de noodkantine fantastisch gedaan door alle betrokkenen. Ruud zijn aandeel
betreffende regelen met Nutsbedrijven, etc. liep gelijk aan het overleg met het bouwteam van
de nieuwe kantine.
Het houdt ook veel in de bouw van een nieuwe kantine. Overleg met gemeente, bouwteam,
vergaderen in deelteams, overleg op de bouwplaats, de toelevering regelen van de
Nutsbedrijven, etc. Voor het in gesprek gaan met Ruud komt hij net uit een overleg. “Ja, zegt
hij, zo maar weer zo’n dingetje wat je extra moet regelen. De koffiemachine blijkt zichzelf
van tijd tot tijd te reinigen, maar dan moet er wel een extra afvoer zijn. Enfin, de werkvloer
ligt er nog niet in, dus dat gaan we met uitvoerder Kees Dekker van Grooteman-Van Dijk en
Loodgietersbedrijf Gebr. Sneeboer opnemen”. Het is maar een klein voorbeeldje. Komt voort
uit het overleg met Heineken over het horecagedeelte, wat verder René Dol en Nico van de
Berg voor hun rekening nemen.
Wat de Nutsbedrijven betreft. Een voorbeeld: een aanvraag bij Ziggo neemt een aantal
maanden in beslag i.v.m. aanleggen netwerk. Belangrijk om op tijd te plannen. Waar Ruud
dan bijvoorbeeld tegenaan loopt is dat er per 1 januari 2018 een nieuw Basisregistratiesysteem
Adressen en Gebouwen bij de gemeentes van kracht is. Blijkt dat VVW-voetbal geen nummer
meer heeft. Was 7, maar nu stopte de nummering bij 5. “Dat betekent een hoop keer extra
overleg en bellen met instanties, maar het komt goed”, geeft Ruud aan. Het aanleggen van
nieuwe hoofdaansluitingen, zodat de verenigingen met hun verschillende vraag naar
elektriciteit, van bijvoorbeeld buitenverlichting, vergt ook overleg, inzicht en geduld.
Gelukkig heeft Ruud geduld. Hij is nog maar één keer flink kwaad geweest in overleg met eén
van de Nutsbedrijven. Voor de rest gaat alles zonder stemverheffing en in goede harmonie.
Het overleg met de uitvoerder van het project Kees Dekker namens Grooteman-Van Dijk
verloopt prima en dat is alleen maar prettig.
De bouw verloopt goed en het ziet er naar uit dat medio december kan worden opgeleverd.
Uiteraard volgt daar vanzelf bericht over. Clubman van VVW-voetbal Ruud Willems heeft
zijn steentje meer dan bij gedragen in al die jaren en ook wederom bij de bouw van deze
nieuwe kantine. Wat hij heel mooi vind is dat zijn sporthart versmolten is met meer
verenigingen door het begeleiden van de bouwactiviteiten de laatste jaren aan Sportcomplex
De Westrand en door zitting in genoemde stichting. “Het is zo mooi om te zien en waar te
nemen dat het samen gaan zo goed wordt opgepakt met de jeugd voorop! Zo goed dat
verenigingen dit samen doen” zegt Ruud tot besluit. En dat is een mooie slotzin van deze
duizendpoot in begeleiden van bouwactiviteiten voor club, clubs en stichting.
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor:

BBFX06J

Sponsor wedstrijdbal:

DINSDAG 28 augustus

Terreindienst

Marco Bakker

Klasse nummer Oefenwedstrijden

SENIOREN
3-B
570

VVW 2

WOENSDAG 29 augustus

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Grasshoppers 2

Terreindienst

Klasse nummer Oefenwedstrijden

SENIOREN
3-B
570

VVW VR1

DONDERDAG 30 augustus

VIOS 1

ZONDAG 2 september

Spirit VR 1

Marco Bakker

20:00

Johnny Mol

Terreindienst
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

VVW 1

Terreindienst

Klasse nummer Bekerwedstrijden

SENIOREN
3-B
570
1-A
13664
5-01
16245
5-02
16681
1-A

Ruud Rinkel

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Klasse nummer Oefenwedstrijden

SENIOREN
3-B
570

20:00

20:00

oefenwedstrijd

Ger Boos / Johnny Mol
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

Wiron 1
Purmersteijn 2

VVW 1
VVW 2
Sporting Krommenie 2 VVW 3
VVW 4
De Zouaven 6
VVW 45+1
VRIJ

14:00
11:00
11:00
12:00

KNVB
KNVB
10:00
Sjaak Kuin

DAMES
4-A
16652 Saenden VR1

VVW VR1

11:15

10:00

A-JUNIOREN
1-09
7085 VVA/Spartaan JO19-1
3-20
12085 George st JO19-1

VVW JO19-1
VVW JO19-2

12:00
10:00

9:00

B-JUNIOREN
1-10
12225 Medemblik FC JO17-1 VVW JO17-1
3-13
18938 VVW JO17-2
Koninklijke HFC JO17-5

12:00
10:00

KNVB

KNVB
Ed Meester
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PROGRAMMA
v.v.V.V.W.
BBFX06J

Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Sponsor wedstrijdbal:

Terreindienst

Klasse nummer

Jan Rustenburg /Frans Bakker
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

JO7
7-05
JO 8
3-09
4-21
JO 9
3-02
JO10
2-02
4-04
JO11
2-02
5-03
JO12
3-01
JO 13
4-03
MO 13
4-02
JO14
2-01
JO 15
2-02

VVW JO 7-1
VVW JO7-2
7649 VVW JO8-1
VVW JO8-2

Spirit'30 JO8-3

9:00

1077 JVC JO9-2

VVW JO9-1

9:00

8.00

VVW JO10-2

9:00

8.15

3503 Medemblik JO11-1
3818 VVW JO11-2

VVW JO11-1
West Frisia JO11-3

9:00
9.00

8.15

4099 VVW JO12-1

Westfriezen JO12-2

11.15

Justin Hoeve

KGB MO13-1

11.15

???

8224 Sporting Andijk JO14-2 VVW JO14-1

11:00

VVW JO10-1
15329 Medemblik JO10-3

Stijn Bakker

VVW JO13-1
2876 VVW MO13-1

VVW JO15-1
WOENSDAG 5 SEPTEMBER
3105 VVW JO10-1
10336 VVW JO8-2

Spirit'30 JO10-2
Sporting Andijk JO8-2

10.00

18.30
18.30

Sportkleding VVW voetbal
VVW-voetbal heeft eigen Webshop voor VVW gerelateerde kleding/artikelen
VVW heeft haar eigen webshop via de leverancier. Dit voor het eerst in haar bestaan. De
aanleiding hiertoe is omdat Steltenpool-Sport zich uit het winkelcentrum heeft terug
getrokken door opheffing van de zaak. Voor een sportminnend dorp als Wervershoof een
groot verlies. Steltenpool-sport en VVW-voetbal hebben jarenlang een uitstekende en
vertrouwelijke relatie gekend. Steltenpool-Sport was ook als sponsor nauw aan onze
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vereniging verbonden. Voor al die jaren zeggen wij heel veel dank voor de prima
samenwerking al die tijd. VVW-voetbal wenst alle betrokkenen een goede toekomst.
Zonder sportzaak en dus leverancier van sportkleding is naar een alternatief gezocht. Deze is
gevonden via de leverancier en de daaraan verbonden eigen webshop. VVW-voetbal kan op
deze manier aan haar leden alle onderdelen verplicht bij het tenue van VVW-voetbal tegen
billijke prijzen aanbieden. Het zal in het begin wel lastig zijn om dit op gang te helpen en er
automatisme in te krijgen, maar met ieders inzet gaat dat zeker lukken. In de toekomst willen
we het aanbod uitbreiden. De webshop en kledinglijn voor VVW is online voor leden en
belanghebbenden. .
Hoe werkt het:
Via de site van VVW kun je je bestelling plaatsen. Onder het kopje Webshop in de menubalk
http://www.vv-vvw.nl/ nadat u jeugd of senioren heeft aangeklikt. Je bestelt je kleding en je
betaald via Ideal. Met je emailbevestiging kun je bij VVW (kantine) je kleding in ontvangst
komen nemen.

Waarom Jeugdvriend van VVW?
Jeugdvrienden VVW:
VVW jeugdvrienden is 5 jaar geleden in het leven geroepen om twee redenen.
Uniformiteit
Betere trainingsfaciliteiten voor onze jeugd.
Al onze jeugdteams dragen een shirt van de vereniging. Hierdoor zien onze jeugdteams er
verzorgt en professioneel uit. De jeugd is veruit de grootste groep binnen onze club. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst en heeft in de visie van de club terecht veel aandacht nodig.
Gediplomeerde trainers, coördinatoren, materialen en heel veel vrijwilligers zijn daarvoor
nodig en zetten zich daar voor in.
Om bovenstaande te verwezenlijken is geld nodig en zoals iedereen weet worden de subsidies
van de Gemeente al vele jaren afgebouwd. Wij als club proberen dit op te vangen door
sponsoren te binden aan de club. Dit om te voorkomen dat contributies, met name voor de
jeugd, drastisch moeten worden verhoogd en dat de jeugd de aandacht mag krijgen die het
verdient. Dat lukt ons goed. Eén van de activiteiten binnen VVW is vijf jaar geleden de
oprichting van “Jeugdvrienden VVW’ geweest.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen ons helpen
U kunt de jeugd van VVW helpen door lid te worden van de club “Jeugdvrienden VVW”.
Dit kan door bedrijven maar ook door particulieren. De jaarlijkse bijdrage is;
Bedrijven
€ 250
Particulieren
€ 100
Mocht u onze jeugd willen helpen door lid te worden, neem dan contact op met een van de
bestuursleden of leden van de Sponsorcommissie. Wij zijn er blij mee en kunnen met uw
bijdrage ervoor zorgen dat onze jeugdleden.
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Kleurplaat
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