1

Aftrap 5 febr. nr: 18
Seizoen 2018-2019
Voetbalvereniging v.v.w
Opgericht 8 mei 1928
Kantine
581846

Redactie Aftrap:
Joke Karsten-Slaman
Europasingel 72
E-mail:karst40@ziggo.nl
Telefoon: 0228- 582175
voor

Copy(digitaal) inleveren
voor

maandagavond 19.00
uur

Ledenadministratie:
Kees Grent
584476
Kerkeland 8
Email:
grentkees@gmail.com

Internet adressen:
www.vv-vvw.nl

Wedstrijdsecretaris
Zaterdag:
Frans Bakker
06 25454703

Wedstrijdsecretaris
Zondag:

V.V.W.
VVW onmachtig tegen Hollandia T
Waar de uitwedstrijd nog gewonnen werd in Tuitjehorn, liep het
vandaag helaas anders.
Hollandia T was van het begin de fellere, betere en dus gevaarlijkere
ploeg. De snelle buitenspelers van de uitploeg zorgde voor veel
problemen achterin bij VVW. Mede door persoonlijke fouten stond er
0-3 ruststand op het scorebord. Persoonlijke fouten waar ook de trainer
zich aan bloot stelde, immers had hij het defensief moeten omzetten.
De tweede helft ging beter. Met invallers Patrick, Thijs Nugter en Dave
probeerde VVW nog wat te forceren. Dat lukte doordat Rob na een
mooie aanname van dichtbij de keeper passeerde. 5 minuten voor tijd
maakte een van de gasten hands op de doellijn, dat betekende een
penalty en een rode kaart. Tom verzilverde deze kans en zo werd het
opeens toch nog een wedstrijd. Daarna kregen we nog een kans op 3-3,
maar helaas werd het net niet gevonden. In de slotseconde maakte
Hollandia nog de 2-4.
Het positieve vandaag was, dat we toch nog enigszins onszelf terug
knokte in de wedstrijd. Bovendien lieten ook veel concurrenten
verrassende uitslagen noteren, zodat de top 7 al meer in elkaar schuift.
Ger Boos mocht zichzelf vandaag wel winnaar noemen, hij won
immers de poule. Als ware clubman schonk Ger zijn winst terug aan de
club. Klasse Ger!!

Marco Bakker
06 12972888

Club van Honderd:
Lidmaatschap
€ 45,00
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Koninklijke III zwaait scepter in gemeente Medemblik

Als je goed kijkt zie je een paar sprieten kunstgras

Medemblik – 3 februari 2019 Na een
lange winterstop mocht het Koninklijke in
het eerste weekend van februari eindelijk
de kunsten weer vertonen. De laatste
wedstrijd, gespeeld in een tijd waarin
energie en boodschappen nog te betalen
waren en er nog grote kermisborrels
gegeven mochten worden van Barossi,
eindigde met een genadeloze elfklapper.
Is de winterstop goed geweest teneinde
herstel van het gestel, of heeft het de
angel uit de Koninklijke flow gehaald? De
geplande krachtmeting met FC Medemblik
zou deze vraag moeten beantwoorden. Bij
uitwedstrijden word de term “op vreemde
bodem” nogal eens gebezigd, maar dat
hebben ze in Medemblik wel heel letterlijk
genomen. Er lagen meer vermalen
rubbertegels op de kunstmat dan je in
Speelstad Oranje kunt vinden. De zwarte
gloed deed het voorkomen alsof er zich
recentelijk een vulkaanuitbarsting had
voorgedaan in Medemblik, maar dat
maakte verder niet uit. De bal was wit en
nu dus juist goed zichtbaar.
Bij aanvang van de eerste helft kon
men al snel concluderen dat het
Koninklijke er in ieder geval niet op
achteruit was gegaan in de tussenliggende
maanden. De looplijnen sneden door
Medemblikse linies als een taartmes door
het finaleproject van HHB. De eenvoud
waarmee complexe combinaties werden
geëxposeerd was kenmerkend voor de
eindeloze hoeveelheid talent waar het
Koninklijke de beschikking over heeft. Het
was dan ook niet verassend toen Wum
vanaf de rand van het strafschopgebied de
FC Medemblik keeper voor de eerste keer
in het duister liet tasten. De druk was nu

merkbaar van de ketel. Het tempo ging
omhoog en kwam in de buurt van warpspeed. Het niveau van het Koninklijke is
normaal gesproken al buitenaards maar nu
moest men voorzichtig zijn, want een
verdere versnelling van het spel zou tot
gevolg hebben dat het restant van de
wedstrijd in een andere dimensie plaats zou
vinden. Om iedereen wat tot bedaren te
brengen kon alleen een trefzekere uithaal
soelaas bieden. Dat geschiedde op naam
van Wum, die de afwezigheid van Kaumen
leek aan te grijpen om de topscorer van zijn
Tena-troon te stoten. In een kalme periode
voor rust tekende Twarrel nog aan voor zijn
eerste van het seizoen en ontstond er een
bescheiden schermutseling. Een treffer van
de thuisploeg bracht hen hoop, maar de
gewenste snelle hervatting werd door
BKaatee vakkundig onmogelijk gemaakt.
Het kwam hem bijna op een toertje met de
ambulance te staan.
Tijdens het wekelijkse kleedkamer
debat stonden de partijen die vóór dan wel
tégen grote kermisborrels waren lijnrecht
tegenover elkaar. Consensus kon niet
worden bereikt waardoor de kwestie pas
volgende week tijdens de derde helft kan
worden beslecht. Openbaar evenement.
Medemblik stond na de pauze direct
weer onder druk. Wum kwam als een dolle
op de laatste man in balbezit aangestormd
die compleet overrompeld was. Hij
presenteerde de bal in cadeauverpakking
aan Matthieu die een veilige marge in stand
bracht. Toen werd het een tijdje donker.
Rubberdampen stegen op van het veld
onder de brandende zon en het zicht op het
veld verminderde aanzienlijk. Toen het
Medemblikse rookgordijn wegtrok stond er
opeens 4-4 op het scorebord. Niemand wist
wat er was gebeurt, maar er was nog tijd. Al
was het niet veel. Meeslepende minuten
verstreken. Met nog enkele seconden te
gaan brachten gebroeders El Ilu en Wum
de fans in vervoering door de volle buit
veilig te stellen en het Koninklijke 3 punten
los van de concurrentie achter te laten.
Tena Lady topscore klassement ’18/’19:
Kaumen 10, Wum 9, Vedette8 7, Matthieu
6, Snor 5, Barossi 5, Dolie 2, BKaatee 1, El
Ilusionista 1, Twarrel Noten 1
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PROGRAMMA v.v.V.V.W.
Hoofdsponsor Jeugd:

ZATERDAG 9 FEBRUARI

BBFX06J

Terreindienst

Klasse nummer

7JO8
3-10
5-12
JO9
2-10
JO10
2-11
5-07
JO11
2-05
5-09
JO12
1-04
JO 13
3-02
MO 13
4-05
JO14
4-02
JO 15
2-03

Jan Kolenberg

Frans Bakker
Aanvang Vertrek Scheidsrechter

VVW JO 7155773 VVW JO8-1
166500 VVW JO8-2

Westfriezen JO8-3
Zouaven De JO8-4

10:00
10:00

157983 Purmersteijn JO9-4

VVW JO9-1

8:30

7.15

165563 Zouaven De JO10-2
158601 VVW JO10-2

VVW JO10-1
Medemblik JO10-2

9:00
10:00

8.00

167928 MOC JO11-1
157645 VVW JO11-2

VVW JO11-1
Victoria O JO11-2

9:30
12.15

8.30

174496 HCSC JO12-1

VVW JO12-1

10:00

8.45

160245 ZOB JO13-1

VVW JO13-1

10:15

9.15

171219 VVW MO13-1

Blokkers De MO13-2

10.00

183158 VVW JO14-1

West Frisia JO14-3

12:15

171295 VVW JO15-1

Purmersteijn JO15-4

12:15
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