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Vv Noordwijk - v.v. Harkemase boys zaterdag 03 november 2018
Na de mooie bekerwedstrijd bij FC Twente neemt Noordwijk het zaterdag
op tegen de Boys uit Harkema. Op de ranglijst staan de Friezen op een
vierde plaats met maar vijf punten achterstand op Noordwijk.
Nog twee wedstrijden en dan zit de eerste periode erop, zaterdag de
thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys en twee weken erna uit naar ASWH.
Beide komende tegenstanders van Noordwijk troffen elkaar afgelopen zaterdag, Harkema won
met 4-2. De komende wedstrijden zijn twee lastige, Harkema doet het goed en ASWH is altijd
moeilijk voor Noordwijk. De laatste keer dat Harkemase Boys en Noordwijk elkaar troffen was in
het seizoen 2011-2012, thuis werd het 1-1 en uit verloor Noordwijk met 2-0.
Als kampioen van de Hoofdklasse C in 2015-2016 spelen de Harekieten nu voor het derde
achtereenvolgende jaar in de Derde Divisie, om daar beide voorgaande seizoenen in de
middenmoot geëindigd te zijn. Een vorig verblijf in de Topklasse beperkte zich tot twee
seizoenen (2010-2011 en 2011-2012). De jaren dat Harkemase Boys in de Hoofdklasse speelde
eindigde de ploeg steevast bovenin.
Het is moeilijk te zeggen hoe Noordwijk uit de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag gekomen
is. Is de geblesseerd uitgevallen Denzel James weer hersteld? Zijn er andere spelers met
pijntjes? Feit is dat Noordwijk in Enschede speelde zoals we graag zien, met flair en durf. Niet
alleen de meegereisde Noordwijkse supporters, maar ook de spelers zelf genoten van het mooie
stadion en de sfeer die de 15.000 supporters in het stadion brachten.
Neemt niet weg dat zaterdag de draad weer opgepakt moet worden in de competitie. Het besef
dat Harkemase Boys het liefst de lange terugreis maakt met punten in de tas, zal bij onze ploeg
aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we een leuke wedstrijd krijgen voorgeschoteld, met
spanning en hopelijk een goed resultaat voor Noordwijk.

Clubactiviteiten in de maand november
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

02-11
03-11
16-11
17-11

Klaverjassen 19:30 uur
Super Saturday (Oktoberfeest-stijl) 16:00 uur
Bingo 20:00 uur
Voetbalgala vv Noordwijk

Stewards gezocht
Voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal is vv Noordwijk op zoek
naar Stewards ter aanvulling van de steward organisatie. Als Steward ben
je verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers en toeschouwers
langs de velden. Bij uitwedstrijden eventueel ook als begeleiding van de
supportersbus.
Vind je het leuk om als vrijwilliger bij vv Noordwijk aan de slag te gaan? En voldoe je aan
onderstaande criteria:
•
•
•
•

18 jaar of ouder
een teamplayer
beschikbaar op de zaterdagen
alert, doortastend en bereid tot handelend optreden

Dan is de functie van Steward misschien iets voor jou. Uiteraard zijn dames ook welkom. We
hebben een gecertificeerde groep. Als je nog geen opleiding als steward hebt gehad kan deze
voor je verzorgd worden en eventueel ook aangevuld worden met EHBO en BHV.
Heb je interesse of vragen of wil je een keer meelopen om te kijken of het iets voor je is?
Neem dan contact op met Arie Messemaker (06-27838742) of Nico Groot (06-11396233).

Inspanningen gezonde kantine worden beloond
Vv Noordwijk heeft zich de afgelopen maanden in samenwerking met
diverse partijen ingespannen om met de kantine het predicaat ‘gezonde
kantine’ te verkrijgen.
Op deze manier willen we met onze kantine een bijdrage leveren aan een
gezonde leefstijl van sporters en bezoekers en invulling geven aan de doelstellingen van
gemeente Noordwijk. We zijn verheugd u te kunnen melden dat dit gelukt is: onze kantine
behaalt zilver bij de beoordeling door Team Fit!
Op zaterdag 3 november 2018 zal om 10.30 uur de uitreiking van het certificaat plaatsvinden in
de kantine van vv Noordwijk. Het zou leuk zijn als jeugdleden en ouders aanwezig zijn bij de
uitreiking. De kinderen van de Superliga kunnen bijvoorbeeld na hun wedstrijdjes aanschuiven
in de kantine.
Voor de aanwezige kinderen is er een (gezonde) verrassing.

Oktoberfeest
Aanstaande zaterdag is het Oktoberfeest bij vv Noordwijk. Weliswaar wat
verlaat, maar nog steeds het leukste najaarsfeest van Noordwijk! Na de
wedstrijd tegen Harkemase Boys zetten we de tap open, laten we de
hapjes rondgaan en draait onze DJ de beste/slechtste schlägers! Entree is
gratis. Van harte welkom! Alle info vind je op www.supportersclubvvnoordwijk.nl.

Selectienieuws
Denzel James
De pijlsnelle linksbenige aanvaller van vv Noordwijk, heeft een
overeenkomst bereikt met Sparta Rotterdam. Via de site van Sparta is te
lezen dat hij, na het afronden van de medische keuring, zal aansluiten bij
de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
De 24-jarige aanvaller heeft de afgelopen jaren met veel succes het shirt van vv Noordwijk
gedragen. Vooral zijn frivole spel en snelheid hebben Denzel gemaakt tot publiekslieveling. Hij
heeft in het verleden de jeugdopleiding van Ajax doorlopen en kwam uiteindelijk bij Noordwijk
terecht.
Met Denzel heeft vv Noordwijk een troef in handen die hopelijk dit jaar nog van grote waarde
zal zijn in de strijd in de Derde Divisie. Vv Noordwijk wenst Denzel veel succes bij Sparta.
Maik van Zanten
Maik verlaat Noordwijk na een periode van 11 jaar bij de club te hebben gespeeld. Maik (31):
“Het is wel gewoon mooi geweest. Ik ben na een lange periode van blessures weer fit en speel
nu in het tweede elftal. Ik wil nog een aantal jaar op niveau voetballen en hoop een leuke club
te treffen waar ik dat kan doen.”
Maik gold als een veelbelovend talent. Maik kwam op zijn 18e over vv Hillegom. Hij stroomde
door naar de hoofdmacht van Noordwijk en heeft zijn vaardigheden veelvuldig getoond. In de
wedstrijd (mei 2011) waarin Noordwijk tegen Excelsior Maassluis kampioen kon worden raakte
hij helaas geblesseerd.
De wedstrijd werd verloren met 2-0 waardoor de beslissingswedstrijd tegen Quick Boys
gespeeld moest worden. Met Maik op de bank werd Noordwijk alsnog kampioen in de
toenmalige Hoofdklasse. Daarnaast was Maik de matchwinner in een andere derby tegen Quick
Boys. In de slotfase besliste hij de wedstrijd door de 0-1 binnen te schuiven.
Noordwijk is Maik dankbaar voor de inzet en de strijdlust die hij heeft getoond. Zowel in als
buiten het veld is Maik een zeer gewaardeerde jongen. Wij wensen Maik veel geluk bij zijn
voetballoopbaan.
Brayen Bröcker
De 31-jarige Brayen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe éénjarige verbintenis bij
Noordwijk. Hij gaat daarmee zijn zevende seizoen in aan de Duinwetering. In deze zeven
seizoenen is hij uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de ploeg. Hij is niet alleen wekelijks
belangrijk op het veld maar ook daarbuiten heeft hij zich ontwikkeld tot een belangrijke schakel
en pakt zeer enthousiast zijn verantwoordelijkheid bij de organisatie en uitvoering van diverse
evenementen.
Brayen geeft aan dat hij blij is deel uit te maken van de zeer talentvolle groep waar Noordwijk
over beschikt en wil graag zijn bijdrage blijven leveren aan het traject waar een aantal
seizoenen geleden aan is begonnen. Zijn droom is om ooit eens met Noordwijk in de Tweede
Divisie uit te komen.
Wij wensen Brayen ook in zijn zevende jaar veel plezier en succes bij onze mooie club!

BESTUURSWISSELING CLUB VAN HONDERD
Na bijna 30 jaar vindt er een bestuurswisseling plaats bij de Club van Honderd.
Piet Hazenoot, Peter Martens en Aad Vermin dragen het stokje over aan Nick Duindam, Ger
Oostermeijer en Alfred van der Plas.
Voorzitter Bas van den Berg blijft in het bestuur aanwezig om alles in goede banen te leiden.
De Club van Honderd heeft momenteel zo'n 210 leden die voor 50 euro de vv Noordwijk
steunen. Met deze financiële ondersteuning doet de vereniging nimmer een verzoek wat niet
gehonoreerd kan worden. In de kantine hangt een informatiebord, waarop alle leden
voorbijkomen. Van de bijdrage worden materialen gekocht, de nieuwjaarsborrel georganiseerd,
een bijdrage aan het trainingskamp van de A/B selectie geleverd evenals een ondersteuning
voor de kosten van jeugdtrainers en jeugdkamp, maar ook de seniorenkampioenen worden niet
vergeten. Daarnaast gaat er een vast bedrag naar de vereniging.
De leden komen 2x per jaar bij elkaar voor een gezellige borrel bij een thuiswedstrijd van ons
1e elftal, waarbij de grote opkomst steeds weer getuigt van een gezellige en druk bezochte
bijeenkomst.
De wedstrijd Noordwijk – Harkemase Boys is gekozen als wedstrijd waarbij de leden van de Club
van Honderd elkaar dit seizoen ontmoeten.
Kortom, een nieuw bestuur, nieuwe inzichten en hopelijk binnenkort ook een ledenaanwas.
V.l.n.r.: Bas van den Berg, Alfred van der Plas, Nick Duindam, Ger Oostermeijer

Vragen en Suggesties?
Laat het ons weten via redactie@vvnoordwijk.nl
Voor al het actuele nieuws en meer informatie kijk op onze website vvNoordwijk.nl
Vrijwilliger worden? Kom langs op de club en meld je aan.
Lid worden van de Business Club
Lid worden van de Club van 100
Lid worden van de Supporters Club
Geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.

Hoofdsponsor van vv Noordwijk

