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Ons nieuws…
Beste leden,
Helaas moeten we in deze nieuwsbrief constateren dat de laatste
overwinning van ons eerste elftal tijdens de GiGa Zaterdag tegen VDL is
geweest, de mannen van trainer Fransisco zullen de komende weken nog
flink aan de bank moeten om boven de nacompetitie plaatsen te blijven.
Naast de mooie overwinning van 4-0 op VDL was de GiGa Zaaterdag van 10
maart een zowieso geslaagde dag met een spetterend optreden van
vlaardingse band De Vaart.

Onze agenda:
17.04.2018 | 20.00
CWO 1 - Zwaluwen 1 (Vl.
kampioenschap)

21.04.2018 | 14.30
CWO 1 - BVCB 1

Het volgende evenement is inmiddels in volle voorbereiding waarbij wij u in
deze nieuwsbrief met trots kunnen melden dat we donderdag 17 mei een
mooie avond te bieden hebben. Onze hoofdgasten deze avond zijn
Jan de Jong ( Directeur Feijenoord ) en Kees Jansma (Fox Sports en heel
veel meer). Zoals u gewend bent staat deze avond onder leiding van
Jan Dirk Stouten, binnenkort ontvangt u de volledige uitnodiging met alle
informatie rondom dit unieke evenement.
Tot slot willen wij u wijzen op de volgende thuiswedstrijd van ons eerste elftal
volgende week tegen de ploeg van Jan Everse, BVCB. De wedstrijd sponsor
deze wedstrijd is Jan Dirk Stouten en zal tevens onder begeleiding staan van
onze huis DJ, Rob van der Mark. De mannen van ons eerste elftal kunnen
uw steun wel gebruiken!
Wij wensen u veel leesplezier!
Met sportieve groet,
Joris van der Windt en Jeroen Onderdelinden

sv CWO zoekt jeugdtrainers….heeft u personeel wat hier interesse in heeft?
Dan zorgen wij voor een reclame bord op onze kosten!*
De jeugdafdeling van sv CWO groeit gestaag waardoor wij op zoek zijn naar enthousiaste beginnende en ervaren jeugdtrainers in meerdere
categorieën. Heeft u interesse om één van de jeugdteams volgende seizoen te trainen, neem dan via de mail contact op met het bestuur (
bestuur@svcwo.nl), waarin u vermeld wat uw voetbal- en/of trainerservaringen zijn en naar welke leeftijdsgroep uw voorkeur uitgaat. Wij kijken
uit naar uw bericht!
* Vraag naar de voorwaarden!
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Safe the date, Donderdag 17 mei!

Dempsey Varela en Naily Girigorie terug
naar CWO
De Technische Commissie is verheugd dat Dempsey Varela
en Naily Girigorie komend seizoen weer terug komen op het
oude nest. Dempsey "de betrouwbare ervaren verdediger"
komt na één jaar bij Oude Maas weer terug en Naily "de snelle
aanvaller" na 2 jaar bij Poortugaal.
Beide ook wonend in Vlaardingen vinden het heerlijk om terug
te komen naar CWO. Ze voetballen weer lekker in de buurt en
willen helpen bouwen aan een sterk, stabiel en gezellig team
voor de komende jaren.

"Zoals gezegd staat er voor donderdag 17 mei a.s weer een
bijzondere "CWO avond" op het programma, na gasten als
Verbeek, Adriaanse, Pfaff en vorige jaar Wim Kieft is het
deze editie de beurt aan twee mannen die beiden de wortels
bij de NOS hebben…."
Donderdag 17 mei a.s. zal onze jaarlijkse sponsoravond plaatsvinden,
waarbij u als lid van onze businessclub een bijzondere plaats zal innemen.
Zo bent u, samen met een eventuele gast, van harte welkom om
voorafgaand aan deze avond gezamenlijk gebruik te maken van een
geheel verzorgde BBQ op het terras van onze businessruimte.
Onze hoofdgasten tijdens deze avond hebben beiden de wortels binnen de
NOS, tegenwoordig is de één eindverantwoordelijke binnen Feijenoord
Rotterdam en de ander is na een functie rondom het Nederlands elftal, nu
weer wekelijks te zien met zijn eigen voetbalpraatprogramma op televisie.
We hebben het hier over niemand minder als Jan de Jong en Kees
Jansma, uiteraard dit alles onder leiding van onze vaste
presentator Jan Dirk Stouten.
Beide heren hebben voldoende te vertellen over de voetbalwereld, Jan de
Jong zal terugblikken op zijn eerste jaar als algemeen directeur van
Feijenoord, Kees Jansma heeft geen verdere toelichting nodig en heeft
bijna alle zaken rondom het voetbal van de afgelopen decennia van
dichtbij meegemaakt. Naast onze hoofdgasten zullen ook andere gasten
aanschuiven aan tafel bij Jan Dirk Stouten, hier zal o.a. met Bas
Raemakers ( manager sponsoring binnen Feijenoord en o.a. oud
jeugdbestuurslid van sv CWO ) worden gesproken over de noodzaak van
betrokken sponsoren voor zowel het betaald- als het amateurvoetbal.
U zal uiteraard spoedig de persoonlijke uitnodiging ontvangen met
alle overige informatie!

CWO Voetbalquiz mede dankzij uw steun weer
een groot succes!

Uw naam
hier?

Afgelopen vrijdagavond was het uitermate druk in de kantine
tijdens de CWO voetbalquiz. De quizmasters Arij, Dennis en
Erik hebben de 52 deelnemende koppels getrakteerd op een
bijzonder pittige quiz met leuke en lastige vragen, verdeeld
over 2 voorronden en de uiteindelijke finale, welke gespeeld
werd door de beste 15 koppels.
De kantine was goed bezet waardoor de noodzaak was
ontstaan om een extra scherm te plaatsen. Dit scherm is
mogelijk gemaakt door de bijdrage van “de Vrienden van CWO
“ en een gift van “REVA BV”. Grote dank daarvoor.
Tussen de speelronden door is ook 2x het spelletje “Petje op,
Petje af” gespeeld. Beide keren beslecht door een
barragevraag om een uiteindelijke winnaar te verkrijgen. Beide
winnaars, Jeffrey van der Laan en Leo Brommeijer, zijn naar
huis gegaan met een schitterende kadobon.
De volgende sponsoren hebben ervoor gezorgd dat er leuke
prijzen waren te winnen:
Businessclub CWO, Aannemingsbedrijf Onderdelinden, Jamin,
REVA BV, Multivlaai, Forza voetbalreizen, Pharmaself24, PEB
Verhaal Glazenwasserij, CAI-montage André van Vliet.
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CWO verliest van Berkel 0-2 (0-0)
Met het derde opeenvolgende verlies is CWO gezakt naar de 11e plaats, nog maar 1
plaats verwijderd van de nacompetitieplaatsen. Het verlies was weliswaar ongelukkig maar
dat telt niet in het voetballen.

De eerste helft ging gelijk op met wat betere kansen voor CWO. De eerste kans kwam al in
de tweede minuut toen Talha Koc de bal vanaf de achterlijn voor gaf en deze net achter
Marleyson Mejia kwam. Een paar minuten later was het aan de andere kant bijna raak,
maar het schot van dichtbij ging over het doel van CWO. In de 35e minuut moest de
keeper van Berkel redding brengen toen de bal op het doel werd gekopt.
In de tweede helft was opnieuw de eerste kans voor CWO. Marleyson Mejia was zijn
verdediger te snel af. Hij schoot echter te zacht en kon de keeper van Berkel niet in de
problemen brengen.
In de 51e minuut was het aan de andere kant wel raak. Een aanval van Berkel, waar een
van de aanvallers de bal voor het doel wil geven, maar de bal verkeerd raakt waardoor hij
plotseling in de kruising van de verre hoek belandt, 0-1. Vijf minuten later was het weer
raak nadat bij een aanval van Berkel de bal verkeerd geraakt wordt door Jimmy
Onderdelinden en achter keeper Yordi Godijn verdwijnt, 0-2. Trainer Francisco Roque da
Silva paste een aantal wissels toe en bracht ook Colin Pleijsier, die lang geblesseerd is
geweest in. Ook hij kon het verschil niet maken en veel verder dan een schot over het doel
kwam hij niet. In de 86e minuut greep keeper Yordi Godijn nog een keer goed in toen een
van de aanvallers alleen op hem af kwam.

Zaterdag a.s. om 15.00 uur speelt CWO uit tegen Alexandria’66, de eerste
thuiswedstrijd is volgende zaterdag 21 april tegen titel kandidaat BVCB.

Leden Businessclub CWO
Seizoen 2017-2018
3D Makelaars
Verkeerschool De Hoog
De Witte Garantiemakelaars
Stout Grafische Dienstverlening
Etom Schoonmaakdiensten
Euro Nordic Logistics bv
J&A Boom / Griffijn
Fernhout Fysiotherapie
Fundament Advies
Guy Bravenboer Schilderwerken
Hoefnagel Metaal
Vd Knaap Horeca
Maes Notarissen
Van Ree en Partners administraties
Onderdelinden Aannemers
Sportcentrum Vlaardingen
Telesis bv
Herman Jansen Dranken
Van Zanten Bouw
Hendrickx, Vlielander, vd Graaf Advocaten
Life Recruitment
Familie Theater Flamingo
Hydroflex Hydraulics
NK Logistics
Duifhuijsen montage
Reva BV
Sea and Shore Logistics
Verhaal Glazenwasser
Rob van der Mark muziek
CCT bv
Euro Rijn Int. Bv
Libra Shipping bv
ING
Barendregt en de Bruijn
Glazenwassersbedrijf R. Dijkshoorn
Multivlaai Schiedam
Proost Horeca belang
Hansen Vloeren
Sporthuis Mart van Dam
Verkade Vlaardingen
Dok 99
Play Music
Maas Rouwservice
Bot Bestratingen
Jan Dirk Stouten
Poelier Jaap Westbroek
Orion Foods bv
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De mannen van Businessclub lid Hans Nieuwenhuizen
(NK Logistics) houden de voorsprong niet vast.

Ons tweede elftal. Wat onder leiding staat van trainer en businessclublid Hans Nieuwenhuizen,
is er afgelopen zaterdag niet in geslaagd de 3 punten aan het Trimpad te houden.
CWO 2 kwam tegen Schipluiden op een 1-0 voorsprong maar moest uiteindelijk genoegen
nemen met een 1-1 gelijkspel.Er is nog steeds een mogelijkheid dat de mannen van CWO 2,
uitkomend in de 2e klasse, een periode pakt waardoor de gewenste promotie naar de 1e klasse
nog niet uit het zicht is. Dit weekend staat de derby tegen Victoria 04 op het programma.

Uw lidmaatschap 2018-2019
Met nog een evenement in het verschiet en een spannend slot van de competitie is het bestuur
van st. Businessclub CWO ook bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2018-2019.
Inmiddels zijn de seizoenkaarten voor AJAX, Feyenoord en Sparta weer vastgelegd en zijn we
in gesprek met partijen om de structuur rondom de st. Businessclub CWO verder te
professionaliseren. Uiteraard vertrouwen wij erop dat wij alle leden kunnen behouden en verder
kunnen gaan groeien richting de 60 leden. Voor het verlengen van uw lidmaatschap hoeft u
niets te doen, eventuele opzeggingen dienen volgens de statuten enkel en uiterlijk voor 1 juli via
een email te zijn doorgegeven. Mocht u voor het volgende seizoen ideeën en/of wensen
hebben, laat ons deze dan ook weten via businessclub@svcwo.nl
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