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Beste voetbalvrienden en vriendinnen,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we werden overspoeld met regen en wind. In het afgelopen
weekend was het winterweer. De velden worden minder goed bespeelbaar. Onze terreinkeurders stonden
afgelopen zaterdag dan ook voor een dilemma. Dooit het in de komende uren voldoende om alle
wedstrijden door te laten gaan of moeten we uit voorzorg de eerste wedstrijden annuleren om
tegenstanders niet onnodig naar Slootdorp te laten afreizen. Voor het laatste werd gekozen terwijl de dooi
in de laatste uurtjes van de morgen extra snel doorzette. Het geeft dan misschien een merkwaardig beeld
dat een oefenwedstrijd tussen twee CVW teams wel doorgaat en tegelijkertijd twee officiële wedstrijden
worden afgelast. Het is te verklaren en dat wij niet de enige zijn die met dit fenomeen moeten dealen,
bleek afgelopen weekend wel waarbij een wedstrijd in de Damescompetitie van Engeland al na 5 minuten
moest worden gestaakt omdat het veld door de vorst onbespeelbaar was. Hoe het weer zich in de
komende week gaat ontwikkelen, is nu nog niet bekend. We zullen dit per geval en situatie moeten
beoordelen. We zullen zien wat de komende maand gaat brengen.

Een wedstrijd zonder toeschouwers met aanmoedigingen van de kant is geen wedstrijd. Dit kunnen we
ons nog wel herinneren van de coronatijd. Aanmoedigen van spelers en teams horen bij het voetbalspel.
Hierbij is het wel van belang dat aanmoedigingen opbouwend en positief van aard moeten zijn en niet
negatief of kwetsend. Wij zijn als club trots dat wij een dakterras hebben vanwaar de wedstrijden kunnen
worden gevolgd en de teams kunnen worden aangemoedigd. Het tekent niet dat maar alles gezegd kan
worden vanaf een dakterras. Wij willen de supporters op het dakterras dan ook vragen zich voortaan
positief en opbouwend op te stellen als zij spelers of ploeggenoten willen aanmoedigen.

Voor u ligt de nieuwe opzet van ons clubblad, De Aftrap. In de afgelopen maanden is er veel overlegd met
betrokkenen over de wijze waarop ons clubblad richting de toekomst vorm moet worden gegeven. Tijden
veranderen, het uitbrengen van een clubblad op papier is niet meer van deze tijd. Digitalisering wordt in
alle geledingen van onze samenleving doorgevoerd. Om aan te sluiten bij de nieuwste technieken,
hebben we de jongere leden van de club betrokken bij deze vernieuwing. Kim van de Waardenburg en
Olivier Dam hebben het vernieuwingsproject opgepakt, ondersteund door Thijmen en Bert vanuit het
bestuur. Het resultaat ligt voor u; geniet van het lezen en als u ideeën hebt qua opmaak, toepassing van
technieken, content of anderen, schroom niet om deze te delen. Wij als bestuur zijn erg blij met deze
ontwikkeling en de participatie van onze jongere leden bij het versterken van onze club. De bestuurlijke
betrokkenheid van onze jongere leden bij de club is essentieel om onze club ook toekomstbestendig te
houden. Ons bestuur bestaat nu voornamelijk uit veertigers en vijftigers terwijl onze gemiddelde leeftijd
van ons ledenbestand aanzienlijk lager is. Voor komend jaar willen wij ons bestuur versterken met
twintigers en dertigers; niet direct met een portefeuille maar juist om mee te praten over beleid,
beslissingen en denkrichtingen. Is dit ook wat voor jou, geef je dan op.
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Het jaar 2023 zijn wij afgelopen zaterdag traditioneel gestart met de nieuwjaarsloop en –
nieuwjaarsreceptie. Na twee jaar corona kon het weer. De opkomst viel wel wat tegen. We moeten het
programma van deze 1 ste zaterdag van het jaar evalueren en kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Het komend jaar zal in het teken staan van het concretiseren van ons beleid op het gebied van voetbal
met vier hoofdonderdelen: tactisch, technisch, fysiek en mentaal. Dit richt zich niet alleen op de
prestatieteams maar in de breedte van onze club. We doen het met elkaar.
Onze technische commissie zit ook niet stil. Voor komende seizoen zal Patrick van Bunderen de
trainersrol bij ons 1 ste elftal invullen. Een belangrijke taak van Patrick zal het verder doorvoeren van de
verjonging.

Onze jongste jeugd is al weer actief in de zaal. Die kan natuurlijk niet zomaar in goede banen worden
geleid. Elke deelnemende club heeft een verplichting om een aantal keer de bestuursdienst in te vullen.
Wil je onze jeugd steunen en een bijdrage leveren aan deze mooie sportactiviteit voor onze jongste jeugd
in de zaal, geef dan even een belletje aan Bert Hoogschagen.

De januari maand kent doorgaans een rustig voetbalprogramma. We moeten weer opstarten en de
weersomstandigheden werken ook niet altijd mee. De kantine is altijd open. Op 4 februari wordt het
jaarlijkse darttoernooi gehouden. Dus als je zin hebt om een pijltje te gooien, geef je op.
Geniet van de komende weken op het voetbalveld.

Peter van Dijk
Voorzitter
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Heb jij na een gezellige 
voetbalzaterdag leuke 
filmpjes of foto' s van het 
voetballen? Stuur het naar 
ons op en wie weet zie jij 
jezelf wel terug op onze 
socials of in de aftrap!

Of lijkt het jouw leuk om 
een wedstrijdverslag te 
maken? Grijp dan nu je 
kans en stuur jouw verslag 
naar ons op!
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Met een mooi bord met jouw 
naam/groep erop betaal je dus 
€50/jaar waarbij je alleen het eerste 
jaar ook de maak-kosten erbij komen 
(waardoor het 1ste jaar €100 is). 

We hebben ze op een prominente 
plek recht voor het A-veld 
opgehangen en we willen die kant 
natuurlijk zo vol mogelijk krijgen! Hoe 
eerder je je aanmeld, hoe beter je 
bord te zien is vanaf binnenkomst op 
het terrein en het dakterras! 

Wij en de eerste personen die hebben 
meegedaan (dank daarvoor!) vinden 
het er in ieder geval geweldig uitzien 
en hopen op meer animo om het zo 
vol mogelijk te zetten! 

Bij interesse, mail Thijmen Miedema 
via onderstaande info. 
Met vriendelijke groet namens de 
sponsorcommissie,
Thijmen Miedema
email: 
algemenezaken@cvwieringermeer.nl

Persoons
sponsorborden
Sinds dit seizoen hebben we een 
mooie nieuwe manier om je 
CVWieringermeer te kunnen 
sponseren. Daar waar bedrijven al 
geruime tijd prachtige sponserborden 
kunnen laten ophangen, deden we dit 
nog niet voor individuen en/of 
groepen. 

Na meerdere mooie intenties van 
personen die wel op een leuke manier 
hun steentje wilde bijdragen, hebben 
we deze prachtige persoons- of 
groepsborden in het leven geroepen! 

We zien dit als een leuke alternatieve 
manier van een welbekende ‘club van 
50’.
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Ben Visser
Mij werd onlangs gevraagd of ik voor het clubblad een stukje wilde schrijven over het

verloop van dit seizoen, uiteraard heb ik daar gehoor aan gegeven.

We zijn het seizoen 22-23 begonnen met 3 selectieteams waarbij het 2e met een eigen
trainer een klasse hoger is ingedeeld dan het afgelopen seizoen. Het 2e heeft 7 punten

uit 7 wedstrijden en het 3e heeft in de competitie al 11 punten behaald uit 8
wedstrijden.

Het 1e elftal kan niet terugkijken op een
daverende eerste competitiehelft. We
bezetten de voorlaatste plaats met
maar 3 punten. Wel moet ik daarbij
vermelden dat we als team niet vaak
zijn weggespeeld. 

De competitie kent een aantal zeer
sterke tegenstanders en de
promotie/degradatie regels zijn
aangescherpt. Er zullen twee ploegen
rechtstreeks degraderen en drie
uitkomen in de nacompetitie waardoor
we pas op de 8e plaats echt veilig zijn. 

We hebben een aantal wedstrijden in
de slotfase verloren en een aantal keren
het geluk niet aan onze zijde gehad.
Ook hebben we een aantal jonge
spelers uit de O19 van afgelopen seizoen
in het elftal ingepast en deze spelers
beginnen steeds meer hun draai te
vinden, waardoor we het komende half
jaar positief tegemoet zien.

De laatste drie wedstrijden hebben we
ons van een goede kant laten zien en
goede
wedstrijden gespeeld waar we door
pech niet hebben gewonnen.

De nummers 2 en 4 uitonze competitie zijn
tegen ons met de schrik vrij gekomen.
Ondanks deze verloren wedstrijden gaan
we dus wel met een goed gevoel de
winterstop in.

De afgelopen week hebben we in extreme
weersomstandigheden twee
oefenwedstrijden gespeeld. Afgelopen
donderdag verloren we door een doelpunt
in de 85e minuut met 2-1 van HCSC en
afgelopen zaterdag wonnen we in
Medemblik met 6-3 van Opperdoes.

Komende zaterdag zullen we de competitie
hervatten met een wedstrijd tegen WSV’30
in Wormer. Een week later spelen we thuis
tegen DTS en zijn dan pas op de helft van de
competitie. Er liggen dus nog volop kansen
om een vervolg in de 4e klasse af te
dwingen.

Vorig seizoen hebben we ons veilig
gespeeld na een serie van zes gewonnen
wedstrijden, ons hoofddoel van 2023 is om
weer een serie neer te zetten waar we mee
vooruit kunnen.
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Terugkijkend op de afgelopen periode ben ik 
van mening dat de club CV Wieringermeer 
zeer goed bezig is. Op zaterdag is het vol in en 
om de kantine en is het altijd gezellig. Ook 
worden de trainingen goed bezocht. Veel 
punten waar we dus vrolijk van worden. Na dit 
seizoen zal ik onze club verlaten en zal ik 
trainer worden bij VV Succes. Aangezien dat 
een zondagclub is zal ik nog wel regelmatig als 
supporter komen kijken bij CVW. De komende 
maanden zullen we alles in het werk stellen 
om er voor te zorgen dat dit in de 4e klasse zal 
zijn.

De afgelopen week hebben we in extreme 
weersomstandigheden twee oefenwedstrijden
gespeeld. Afgelopen donderdag verloren we door 
een doelpunt in de 85e minuut met 2-1
van HCSC en afgelopen zaterdag wonnen we in 
Medemblik met 6-3 van Opperdoes.
Komende zaterdag zullen we de competitie 
hervatten met een wedstrijd tegen WSV’30 in
Wormer. Een week later spelen we thuis tegen 
DTS en zijn dan pas op de helft van de
competitie. Er liggen dus nog volop kansen om 
een vervolg in de 4e klasse af te dwingen.
Vorig seizoen hebben we ons veilig gespeeld na 
een serie van zes gewonnen wedstrijden, ons 
hoofddoel van 2023 is om weer een serie neer te 
zetten waar we mee vooruit kunnen.

   Ben Visser
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Datum kantinedienst Spelers

1/21/2023
 

1/28/2023
 

2/4/2023
 
 

2/11/2023
 

Anja, Danielle
 

Lianne, Anita
 

Karen, Yvonne, 
Monique

 
Els, Lyjan

 

2/18/2023
 

2/25/2013
 

3/4/2023
 

3/11/2023
 

Priscilla, Turry
 

Annie, Ineke
 

Martina, …......
 

Elma, Miranda
 

3/18/2013
 

3/25/2023
 

4/1/2023
 

4/8/2023
 

Marbel, Lizzy
 

Iris, Gerritje
 

Cyanne, Sara
 

Julia, Laura
 

4/15/2023
 

4/22/2023
 

4/29/2023
 

5/6/2023
 

Jade, Marit
 

Anja, Danielle
 

Lianne, Anita
 

Karen, Yvonne, 
Monique
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Datum kantinedienst Spelers

5/13/2023
 

5/20/2023
 

6/3/2023
 

Els, Lyjan
 

Priscilla, Turry
 

Annie, Ineke
 

6/10/2023
 

6/17/2023
 

6/24/2023
 

Martina, …......
 

Elma, Miranda
 

Marbel, Lizzy
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