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W e zitten inmiddels in november en de competitie 
begint op stoom te komen. De meeste elftallen hebben 
nu zo’n 6 à 7 wedstrijden gespeeld. Een fase in de com-
petitie waar de sterkeren zich af gaan scheiden tov de 
zwakkeren. Voor GWVV zijn de resultaten over de ge-
hele breedte genomen positief te noemen. Bij de  
jeugdelftallen zijn GWVV JO17-1 en GWVV JO11-1 goe-
de sub-toppers, GWVV JO15 staat onderin maar het zit 
dit elftal niet mee door de blessures. Bij de senioren 
doet het 2e elftal momenteel het beste, zij staan nog 
ongeslagen aan kop, VIOD 3 zit hen echter op de hielen 
want zij wonnen tot nu toe alle wedstrijden maar 
speelden 2 wedstrijden minder dan GWVV 2. Op 10 
december wordt er in Doetinchem tegen VIOD ge-
speeld. Dit is nog een eind weg, dan zullen de 3 voor-
gaande wedstrijden gewonnen moeten worden om er 
een spannende strijd van te maken. Twan Berndsen zal 
in zijn verslag nader in gaan op de gespeelde wedstrij-
den.  
GWVV 1 heeft haar 1e wedstrijd in de competitie verlo-
ren waardoor ze zijn gezakt naar een 3e positie. Jam-
mer is het dat van de onderste clubs in de ranglijst 4 
punten werden gemorst. Ondanks dat ze de laatste 
weken niet echt aan het niveau komen als in het begin, 
is hun huidige positie goed te noemen. GWVV 3 is op 
dit moment het elftal dat het minste presteert, maar 
als je met 3-9 weet te winnen van de nummer 6 dan 
kan dit alleen maar zelf vertrouwend gaan werken. De 
punten gaan dan komen. Wij tippen dan ook dat het 3e 
elftal in de volgende boogbal de één na laatste plaats 
heeft verlaten en de gang naar boven is ingezet. GWVV 
4 is ook in de subtop terug te vinden en heeft al tegen 
de topploegen VVL en MvR gespeeld. Het zal moeilijk 
worden om aansluiting met hen te houden maar 
GWVV 4 kan tot de subtoppers worden gerekend. Hans 
Bruins zal hierover in deze Boogbal verslag doen. 
 
In deze Boogbal o.a. de Notulen van de gehouden Alge-
mene Ledenvergadering van 12 oktober jl. waarbij de 
nieuwe secretaris Werner Wellink werd benoemd en 
ook Eugène Lucassen als bestuurslid toetrad tot het 
Bestuur van G.W.V.V. . Een goede ontwikkeling. 
Verder in deze Boogbal, Opvallend op de Buitenham, 
de 1e stand van de Superelf, In de Aanval, de vaste ru-
briek van Beent Klynsma, onder Schot, Jeugdnieuws en 
het Dorpsnieuws waar o.a. de dorpsactiviteiten wor-
den aangekondigd. 
 
De volgende Boogbal zal op 21 december verschijnen. 
In die Boogbal zal ook de uitnodiging voor de nieuw-
jaarsbijeenkomst komen te staan. Wij willen in ieder 
geval de datum al wel onder de aandacht brengen en 
dat is op zondag 7 januari om 13:00 uur. Vooraf zal er 
een snerttoernooi worden gehouden. De jaarafsluiting 
met de potstootavond zal zijn op donderdag 14 decem-
ber. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier. 
 

De redactie. 
 

Nieuws 
T ijdens de zeer druk bezochte kermis 
van het Onze Lieve Vrouwe Gilde van 
Varsselder Veldhunten en waar Like Im-
mink de nieuwe koningin werd, hadden 
de dierenverzorgers, van de Dierenweide, 

haast om naar de kermis te gaan.  
De kippen, eenden, konijnen, marmotten en varkens 
werden snel gevoerd.  En in de haast heeft men verge-
ten de deur van vader varken op slot te doen. Terwijl 
de dierenverzorgers aan het bier zaten, gingen vendel-
zwaaien en door ons dorp marcheerden, heeft vader 
varken de liefde bedreven met zijn twee geliefde vrou-
wen Porky en Tjeb. Ze hadden er zin in!!  Ze zagen vele 
eikels aan de bomen hangen, dus voedsel genoeg voor 
het kroost dat dan in de herfst zou komen. Vader var-
ken kon weer gerust knorrend de wei in, zijn gezicht 
begon al steeds meer te stralen, je kon de liefde op zijn 
gezicht zien. Helaas is vader varken in de herfst ver-
kocht en moest hij toch een traantje laten. Hij mist na-
tuurlijk zijn twee vrouwen en hun kroost. Maar nu is 
het zover eind oktober hebben Porky en Tjeb allebei 
hun biggen geworpen. Tjeb begon op een zaterdag 
middag rond 12 uur en heeft 6 jongen. Van die 6 biggen 
zijn er 4 meisjes en 2 jongens. Porky heeft de kunsten 
van haar buurvrouw afgekeken en heeft later op de 
avond 11 biggen geworpen. Van deze 11 zijn er 6 meis-
jes en 5 jongens. Nieuwe namen voor de biggen wel-
licht opgeven bij Jan Roes, ze mogen natuurlijk ook 
naar wielrenners vernoemd worden. Voorlopig zitten ze 
nog even binnen, maar kom gerust een kijkje nemen, 
met heel mooi weer zijn ze misschien even buiten in de 
wei aan het spelen en eten ze nog wat lekkere eikels.  
 
Als u dan toch in de buurt bent, kom dan eens in het 
weekend bij de jeugd van GWVV kijken, die spelen wel 
buiten. U kunt binnendoor van de dierenweide naar de 
buitenham. Tegenwoordig heet zo’n team JO = Jonge-
ren Onder. Met een M erbij zijn het meisjes en met een 
G erbij is het een gemengd team.  GWVV heeft een 
JO11-1G, JO15-1G en GWVV JO17-1  Al deze spelers en 
speelsters kunt u zien in de wei op het sportcomplex 
van Varsselder Veldhunten, het is niet de bedoeling dat 
ze het veld omwoelen zoals de biggen doen, maar ze 
gaan een lekker potje voetbal spelen. Hier zijn er ballen 
op het veld en staan soms de eikels langs de lijn. En ze 
kunnen er wat van, !!  Onderschat onze jongens en 
meisjes niet, zo heeft het team GWVV JO11-1G er al 
meer dan 30 doelpunten gemaakt. Bij de senioren 
teams is het een mix van oudere spelers en jonge 
“hengsten” die voor de duivel niet bang zijn. De jonge 
spelers leren van de ouderen, ze zijn gretig en natuur-
lijk goed voor de toekomst van GWVV.  Jong GWVV 
stond in de vorige Boogbal, zo’n 15 spelers van GWVV 
van 21 jaar of jonger, daar kan een voetbalvereniging 
als GWVV trots op zijn. De wil om te winnen straalt er 
af bij de teams, allemaal veel succes !! 
 
Oan ’t sjen. 

Jonge biggen 
door Beent Klynsma 

Donderdag 14 december G.W.V.V. potstoten. 
Zaterdag 6 januari G.W.V.V. jeugd flessenactie 

Zondag 7 januari Snerttoernooi 
Zondag 7 januari G.W.V.V. Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 1 
Rekken: 
https://myalbum.com/album/Ww7OMVi2n6lk 
Erix: 
https://myalbum.com/album/G5jmzVlagApK 
Vios B: 
https://myalbum.com/album/LpBi1AOwePj6 
Bekerwedstrijd Silvolde: 
https://myalbum.com/album/jehSirNeXb42 

Z ondag 15 Oktober moest GWVV aantreden tegen 
sportclub Rekken, en als we naar de historie kijken dan 
mag je van de thuisploeg verwachten dat het geen her-
haling wordt van een aantal jaar geleden. 
GWVV begon in ieder geval goed want na 6 minuten 
voetballen was het Jelle Visser die alert reageerde op 
een doorgekopte bal van Niels Schweckhorst, Jelle 
kwam hierdoor direct oog in oog met de keeper, hij 
bleef voor zijn doen heel rustig en schoot de bal over 
de keeper in de linker bovenhoek. 6 minuten later was 
het alweer raak ditmaal was het Ron Prinsen die met 
een goed diagonaal schot de keeper van Rekken wist te  
verschalken. Rekken komt er totaal niet aan te pas en 
mag hopen dat de schade beperkt blijft tot de rust. In 
de 25e minuut heeft Rekken nog geluk want Ron Prin-
sen ziet zijn schot op de paal belanden nadat hij goed 
werd vrijgespeeld door Dominiek Seinhorst. Net voor 
rust krijgt GWVV nog de ultieme mogelijkheid om de 
stand naar 3-0 te tillen want Cas de Neling wordt in het 
strafschopgebied onderuit gehaald waardoor Niels 
Schweckhorst vanaf 11 meter mag aanleggen, en zoals 
we Niels kennen schiet hij deze penalty er GE-NA-DE-
LOOS in, hiermee is de ruststand 3-0. Na de rust gaat 
GWVV gewoon weer verder met kansen creëren de 
eerste kans is dan ook al vrij snel voor Cas de Neling 
maar helaas ziet hij zijn schot tot corner verwerkt wor-
den. In de 50e minuut krijgt Niels Schweckhorst een 
flinke kans maar hij kopt de bal net naast het doel. Een 
kwartier later is het dan wel raak want Dominiek Sein-
horst heeft een goede lage voorzet in huis waardoor 
uiteindelijk Cas de Neling vrij eenvoudig de bal kan bin-
nen tikken. Onze boer biet Lars Hendrixen mocht ook 
nog een doelpuntje meepikken nadat hij een mooie 
combinatie op zocht met Niels Schweckhorst was het 
daarna nog maar een koud kunstje om af te ronden. 
Hierna laat Rekken een teken van leven zien want ze 
schieten een bal op de bal en een paar minuten later 
mogen ze zelfs een doelpuntje maken nadat een vrije 
trap bij de 2e paal ingekopt kan worden. Hierdoor is de 
stand 5-1 maar bij GWVV was de gifbeker nog niet leeg 
en scoren vrijwel direct hierna de 6-1 de goal komt we-
derom op naam van Cas de Neling nadat hij goed diep 
wordt gestuurd door Sam Overbeek. Niels Schweck-
horst mag in de laatste paar minuten nog een keer aan-
leggen voor een vrije trap en nog een keer voor een 
penalty hij weet ze allebei erin te schieten waardoor 
Niels Schweckhorst zijn eerste hattrick van het seizoen 
er alweer in heeft liggen en GWVV uiteindelijk met 
maar liefst 8-1 weet te winnen van Rekken. 
 
Zondag 22 Oktober speelt GWVV wederom een thuis-
wedstrijd, ditmaal tegen Erix uit Lievelde. 
Na de klinkende zege van vorige week moest GWVV 

Enkele fragmenten uit de wedstrijd  
GWVV—Rekken en GWVV-Erix. 

vandaag echt aan de bak om uiteindelijk met de over-
winning de kantine in te gaan. GWVV begon in ieder 
geval goed aan de wedstrijd want na 6 minuten stond 
de 1-0 al op het scorebord. GWVV kreeg namelijk een 
vrije trap omdat Dominiek Seinhorst zoals gewoonlijk 
weer eens op de grond ging liggen, de scheidsrechter 
trapte er weer eens in en gaf daarom dus een vrije trap 
aan GWVV. Niels Schweckhorst ging achter de bal staan 
en schoot de bal van ongeveer 25 meter snoeihard op 
goal, de keeper lijkt in eerste instantie deze bal makke-
lijk te kunnen pareren maar tot ieder zijn verbazing 
glipt de bal door zijn vingers waardoor Erix op een ta-
melijk knullige manier op een 1-0 achterstand komt. 
Erix blijft sterk overeind alleen weet zelf niet veel kan-
sen te creëren waardoor GWVV niet echt in moeilijkhe-
den komt. Dominiek Seinhorst had in de eerste helft de 
score kunnen verdubbelen maar ziet helaas zijn schot 
over goal heen gaan. Vlak voor rust krijgt Erix nog een 

https://myalbum.com/album/Ww7OMVi2n6lk
https://myalbum.com/album/G5jmzVlagApK
https://myalbum.com/album/LpBi1AOwePj6
https://myalbum.com/album/jehSirNeXb42
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(vervolg GWVV 1 binnen de lijn) 

PUPIL  
VAN  

DE WEEK 
  
 

Caelum 
van Mulligen 

In de  
Wedstrijd 

G.W.V.V. – Sp Rekken 

Z ondag 15 oktober was ik 
pupil van de week.  
De wedstrijd was tegen SP 
Rekken. Ik ging eerst mee de 
kelder in om over de wed-
strijd te praten. Daarna gin-
gen wij naar boven om om 
te kleden en tien gingen we 
met z’n allen naar buiten. Ik 
stond naast de scheidsrech-
ter en ging met de ploeg het 
veld op - het was heel span-
nend! Ik heb ook een goal 
gemaakt tegen de tegen-
standers en toen ging ik met 
de wissels zitten 
om de wedstrijd te 
kijken. Wij hebben 
uiteindelijk met 8-1 
gewonnen en het 
was echt vet.  
 
Groetjes,  
Caelum 
 
Voor meer foto’s: 
https://
myalbum.com/
album/
HopoA4FUSvDo 

grote kans maar ook deze bal gaat maar net over de 
goal, hierdoor gaat GWVV de rust in met een 1-0 voor-
sprong. Na rust probeert Erix de gelijkmaker te scoren, 
dit lukt tot tweemaal toe bijna maar beide keren gaat 
de bal maar net voorlangs. In de 65e minuut weet Ron 
Prinsen met een fraai schot bijna de keeper te ver-
schalken maar hij weet de bal met een mooie show-
duik uit de kruising te tikken. 5 minuten later ziet Erix 
weer een schot maar net voorlangs gaan en even later 
kopt Tim Jansen een bal op de paal. In de 78e minuut 
kan GWVV eindelijk juichen want door goed druk 
zetten van Cas de Neling verovert hij de bal en houdt 
goed het overzicht waardoor hij Ron Prinsen perfect 
kan bedienen die op zijn beurt de bal keurig tegen de 
touwen schiet. Hierna is de wedstrijd gelopen en kan 
GWVV de wedstrijd rustig uit voetballen. 
 
29 Oktober speelt GWVV een uitwedstrijden tegen 
SVBV uit Barchem. GWVV komt vrij snel op een com-
fortabele 0-2 voorsprong hierdoor lijkt het voor GWVV 
een makkelijke middag te worden maar niets is minder 
waar. GWVV verzuimt om de legio aan kansen af te 
maken en zo blijft SVBV hoop houden. In de 2e helft 
blijft de 0-2 nog lang op het scorebord staan dus nog 
steeds geen vuiltje aan de lucht. Halverwege de 2e helft 
krijgt een GWVV speler op ietwat ongelukkig de 2e gele 
kaart waardoor GWVV met 10 man komt te staan. 
SVBV ruikt bloed en weet zelfs de aansluitingstreffer te 
maken, hierdoor wordt het einde van de wedstrijd nog 
spannend. Tot overmaat van ramp scoort de spits van 
SVBV in de laatste minuten van de wedstrijd de gelijk-
maker. GWVV probeert nog om wat te forceren maar 
mag uiteindelijk nog van geluk spreken dat het bij 2-2 
blijft want in de laatste seconden treft wederom de 
spits van SVBV de lat, de scheidsrechter fluit hierna 
ook voor het einde van de wedstrijd. 
 
12 November heeft GWVV een bekerwedstrijd tegen 
buurman Silvolde. Voor GWVV een totaal onbekende 
tegenstander aangezien Silvolde al jaren flink aan de 
weg timmert en zich tegenwoordig makkelijk staande 
houdt in de hoofdklasse. Silvolde heeft over de gehele 
wedstrijd gezien ook het betere van het spel maar 
GWVV weet tot aan de 60e minuut knap stand te hou-
den. In de eerste helft kwam GWVV zelfs nog op een 1-
0 voorsprong door eigen doelpunt van de rechtsback 
van Silvolde. 
Niet veel later weet Roy Bouman de score weer gelijk 
te trekken door met een hard schot onderkant lat doel 
te treffen. Een minuut voor dat beide teams aan de 
thee mogen scoort Silvolde opnieuw waardoor ze als-
nog met een voorsprong de kleedkamer op kunnen 
zoeken. Na rust komt toch GWVV weer langszij want 
de scheidsrechter kent een penalty toe en deze wordt 
natuurlijk door onze penaltyspecialist Niels Schweck-
horst loepzuiver binnen geschoten. Hierna scoort nota-
bene oud GWVV-er Swen te Kaat met een fraai af-
standschot de 2-3. GWVV probeert Silvolde nog pijn te 
doen door een schot van Lars Hendrixen maar hij stuit 
helaas op Marco Olthuis. In de 10 minuten die daarop 
volgen weet Silvolde 4 keer te scoren en in de laatste 
minuut van de wedstrijd krijgt ook Silvolde een penal-
ty, ook deze wordt benut waardoor GWVV uiteindelijk 
de wedstrijd met 2-8 verliest. Een leuke wedstrijd met 
een toch wel geflatteerde uitslag. 
Het attente Silvolde had voor de 3e helft nog een dj 
geregeld waardoor het nog lang gezellig was in de kan-
tine en GWVV wel kan zeggen dat ze de 3e helft heb-
ben gewonnen. 

Groeten verslaggever Jelle 

https://myalbum.com/album/HopoA4FUSvDo
https://myalbum.com/album/HopoA4FUSvDo
https://myalbum.com/album/HopoA4FUSvDo
https://myalbum.com/album/HopoA4FUSvDo
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PUPIL  
VAN  
DE 

WEEK 
  

Dylano 
Aalders 

In de  
Wedstrijd 

G.W.V.V. – Vios B. 

Hallo allemaal, 

Z ondag 5 november was ik, 
Dylano Aalders, pupil van de 
week. 
Ik was s'ochtends al zenuw-
achtig en vond het heel span-
nend. 
Mijn eigen goal was raak 
maar vond wel dat ik hem 
beter had kunnen inschieten. 
(ging nu aan de binnenkant 
van de paal erin) 
De hele wedstrijd heb ik op 
de bank gezeten bij Thomas, 
Sam, Robin en Casper. 
In de pauze heb ik gevoet-
bald met deze jongens. 
 
Helaas verloor het 1e met 4-2 
maar ondanks dat heb ik een 
hele leuke middag gehad. 
Vooral na de wedstrijd het dan-
sen op de muziek in de kleedka-
mer! 
 
Iedereen bedankt die ervoor ge-
zorgd heeft dat ik een leuke, ge-
zellige middag heb gehad, 
ook namens papa, mama en mijn 
zusjes. 
 
Groetjes Dylano Aalders 
 
 
Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/
album/a2gdevGieJZi 

PUPIL  
VAN  

DE WEEK 
  
 

Tiemen 
Berentsen 

In de  
Wedstrijd 

G.W.V.V. – vv Erix 

I k vond het van te voren 
best spannend.  
Het was heel leuk om over-
al erbij te zijn. Ik mocht 
mee met de voorbespre-
king en daarna meedoen 
met de warming-up. 
Ik vond het een spannende 
wedstrijd, die we met 2-0 
wonnen. De aanvoerder 
maakte een doelpunt uit 
een vrije schop. 
  
Tiemen Berentsen 
  
Naschrift papa: Christel en 
GWVV, bedankt voor de 
uitstekende opvang en or-
ganisatie! En de compli-
menten voor Nico Marcus 
voor zijn prachtige foto’s! 
 
Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/

https://myalbum.com/album/a2gdevGieJZi
https://myalbum.com/album/a2gdevGieJZi
https://myalbum.com/album/iWgft71Q98j9
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SPONSORCOMMISSIE  
NIEUWS 

O p zondag 29 oktober hebben Hajon Westerveld en 
Mark Heuthorst met hun bedrijf Telefoonmaken.nl als 
stersponsor van G.W.V.V. voetbaltassen overhandigd 
aan G.W.V.V.  3.  
Per 1-1-2017 is Hajon met zijn bedrijf telefoonrepara-
ties.nl overgestapt naar Telefoonmaken.nl en is het 
gehuisvest aan de Industrieweg 29 bij Tankstation & 
Carwash Center Heuthorst te Gendringen. 
 
Telefoonmaken.nl levert/maakt alles op het gebied van 
mobiele telefonie. In de (web) shop kun je terecht voor 
oa mobiele telefoons en daarvoor bestemde accessoi-
res. 
 
Als club bedanken we stersponsor Telefoonmaken.nl. 
G.W.V.V. zal er alles aan doen om jullie naam waardig 
uit te dragen. 
 
Mocht u een keer u mobiele device stuk hebben of een 
nieuwe nodig hebben ga dan even langs bij: 
Industrieweg 29 
7081 AD Gendringen 
0315-681295 
 
E-mail: reparaties@telefoonmakengendringen.nl 
 
Of via het web; 
 https://www.telefoonmakengendringen.nl/ 

Confidencus Groep bv 

Werkgelegenheid  
& advisering 

De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op de 
arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij 
het inzetten van de juiste concepten, methoden en mid-

delen bij het in dienst nemen van deze mensen. 
www.confidencus.nl 

Aanvoerder Roy Cornielje neemt de voetbaltassen 
 voor GWVV 3 in ontvangst. 

Namens GWVV 3 en de Sponsorcommissie wordt een bloemetje 
overhandigd aan Hajon Westerveld en Mark Heuthorst  

van Telefoonmaken.nl  

De Boogbalplanner seizoen 2017-2018 

Copie inleveren: Komt uit op: 
12 december 21 december 
27 februari 7 maart 
10 april 19 april 
29 mei 6 juni 

https://www.telefoonmakengendringen.nl/
https://www.telefoonmakengendringen.nl/
https://www.telefoonmakengendringen.nl/
http://www.confidencus.nl
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
12 OKTOBER 2017 

Opening. 
Jan Aalders opent om 21.22 uur de algemene leden 
vergadering en heet de leden, leden van verdiensten 
en ereleden van harte welkom. 
Aanwezig: 62 leden en 5 bestuursleden. 
Afgemeld: Saskia v/d Pavert, Gert Ketelaar, Jos Mulder, 
Wim Pruyn. 
 
Mededelingen. 
Zembla gaat opnieuw weer een uitzending wijden aan 
het kunstgras of het wel of niet schadelijk is voor de 
gezondheid. Het gaat over hoeveel zink er in de bodem 
terecht komt, dit echter wordt afgebroken door de on-
derlaag van lava en zand. Uit onderzoek is gebleken dat 
de onderlaag 230 jaar het zink kan afbreken. Verder zal 
het bestuur en de stichting alles nauwlettend blijven 
volgen. 
De activiteiten commissie is nieuw leven ingeblazen, 
Tonny Slutter, Dominiek Seinhorst en Jelle Visser gaan 
nu de activiteiten regelen. Wel zijn we nog op zoek 
naar aanvulling van uit het 3e.  Bennie Mulder wordt 
bedankt voor de  vele jaren als kartrekker van de com-
missie. 
De 1e Boogbal is alweer uitgekomen, er liggen fraaie 
exemplaren in het Dorpshuus. Wie mee wil doen aan 
de super elf moet deze voor 5 november invullen. 
Het Dorpshuus kan nog steeds vrijwilligers gebruiken 
voor de bardienst. Voor elk uur wordt er 1 euro over-
gemaakt naar de vereniging die jij graag wil. Aanmel-
den kan men zich bij Rik Fisser of Jos van Toor. 
Vorig jaar is er een stichting opgericht voor het oud 
papier Gemeente Oude IJsselstreek. Nu wil de Ge-
meente dat er een duurzaamheidsplan wordt gemaakt 
door de stichting. Mensen die hier in mee willen doen 
en denken, zijn van harte welkom, aanmelden graag bij 
Jan Aalders. Vanaf 01-01-2018 hoeft er waarschijnlijk 
niet meer worden mee gegaan met de vrachtwagen 
van het oud papier. 
De nieuwe app voetbal.nl bied vele mogelijkheden in 
combinatie met Narrow Casting. Nico Immink geeft 
hierop een uitgebreide uitleg en geeft aan, als men 
vragen heeft ze bij hem terecht kunnen. 
Het scorebord is in reparatie. Het zal nog ongeveer 2 
weken duren voor het is gerepareerd.  
 
Ingekomen stukken. 
Geen. 
 
Notulen algemene ledenvergadering  
De notulen van de algemene ledenvergadering van 13-
10-2016 worden goedgekeurd en ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris. 
 
Jeugdcommissie. 
Mike Frazer leest het verslag voor namens de jeugd-
commissie. 
 
Namens het jeugdbestuur heet ik iedereen welkom.   
Om te beginnen willen wij even terugblikken op het 
afgelopen seizoen.  Afgelopen seizoen zijn we gestart  
met 6  teams, te weten een jo9,  een jo11,  een jo13,  
een jo 17-1,  een jo17-2 en een jo 19-2. Met de drie 
laatst genoemde teams zaten wij in een samenwer-
kingsverband met vv Gendringen.De resultaten van 
onze jeugdteams waren het afgelopen seizoen goed te 
noemen. De jo 9 is in de 1e competitie helft als 2e ge-

ëindigd. In de 2e competitiehelft zijn zij ingedeeld in de 
3e klasse, hierin zijn zij bij de onderste geëindigd.  De 
jo11 heeft zowel voor als na de winterstop een lastig 
seizoen gedraaid.  Dit kwam mede door het geringe 
spelersaantal die zij hadden.                                                                          
De Jo 13 is de eerste competitiehelft knap kampioen 
geworden. De tweede helft zijn zij in de middenmoot 
geëindigd. Tijdens het boefjestoernooi bij Ulftse Boys 
werd de 1e prijs behaald. De jo 17-1 speelde een hele 
competitie, met de winterstop stonden zij al op de 1e 
plaats. Het kampioenschap werd op een woensdag-
avond binnengehaald door van vv Terborg te winnen. 
De Jo 17-2 eindigden de 1e seizoenshelft in de midden-
moot Echter bij deze groep zat het venijn in de 2e sei-
zoenshelft.   Eerst werd het kampioenschap binnenge-
haald met winst tegen Mvr, twee weken later werd de 
bekerfinale gespeeld tegen ATC85. Deze werd met 2-1 
gewonnen, wat een unieke prestatie is binnen onze 
clubhistorie. De jo 19-2 is de eerste seizoenshelft als 7e 
geëindigd, de tweede seizoenshelft zijn zij als 9e geëin-
digd. Toch verdienen deze jongens het nodige respect 
omdat zij de laatste competitieduels naast de zaterdag, 
ook op de zondag aanwezig waren om de senioren 
teams compleet te maken. Dan gaan we nu over naar 
het huidige seizoen.                                                                                                         
Het jeugdbestuur heeft aan het eind van het seizoen 
afscheid genomen van twee bestuursleden te weten,  
André Lippets en Mark Kemperman, Wij willen hen 
nogmaals  bedanken voor hun inzet binnen het jeugd-
bestuur. Arno Geurts zal vanaf het nieuwe seizoen 
plaats nemen in het jeugdbestuur. Wij starten het nieu-
we seizoen met drie teams, te weten een jo11, een 
jo15 en een jo17. In overleg met de ouders van jo9 en 
jo11 is er aan het einde vorig seizoen besloten om de 
jo9 en jo11 samen te voegen en er 1 team van te ma-
ken de Jo11. De Jo 15 is het seizoen gestart met 14 per-
sonen, echter zijn er aan het begin van het seizoen 
twee personen afgehaakt.  Tot overmaat van ramp zijn 
er ook nog twee zware blessures, dit betekent dat zij 
de 1e seizoenshelft geholpen moeten worden door de 
jo11 en jo17. De jo17 start het seizoen met 15 man. 
Helaas is het ons niet gelukt om dit jaar een jo19 op de 
been te brengen. Na de beëindiging van onze samen-
werking met Gendringen zijn er gesprekken geweest 
met Ulftse Boys en SDOUC. Helaas heeft dit niet geleid 
tot een samenwerking. Hierdoor is er besloten om de 
jongens van jo19 vervroegd door te laten stromen naar 
de senioren.  Wij hopen dat hiervoor begrip kan wor-
den opgebracht en hopen dat de jongens hun plaats 
zullen vinden binnen de senioren.  Eind vorig seizoen is 
Jacco te Kaat begonnen met het trainen van kinderen 
vanaf vier jaar,  de mini’s. Het verheugd ons om te zien 
dat deze groep aan het begin van het seizoen gegroeid 
is tot acht personen.  Wellicht gaan zij na de winterstop 
ook wedstrijdjes spelen.   Ook dit seizoen zullen de 
wedstrijden  van de jeugd gefloten worden door spe-
lers van het 1e en 2e elftal hiervoor onze dank.                                                                
Wij  wensen alle spelers, trainers en leiders succes en 
veel plezier. 
Ook dit seizoen zullen er buiten het voetbal om weer 
allerlei activiteiten georganiseerd worden. Zo is er weer 
pupil vd week, is het knakworsttoernooi weer geïntro-
duceerd,  de potgrondactie en de flessenactie.  Ook 
hebben wij net als vorig jaar tijdens de wedstrijd de 
Graafschap-regioteam Gwvv een verloting gehouden 
ten behoeve van de jeugd. Langs deze weg willen wij 
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19 november  KSH 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
26 november Dinxperlo 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 
3 december GWVV 1 - SVGG 1 aanvang 14:00 uur 
10 december MEC 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
17 december GWVV 1 - Fc Eibergen 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

(vervolg Notulen jaarvergadering) 

stichting Buitenham hiervoor bedanken.                                                                                                                                            
Aan het einde van het seizoen zal er weer een jeugd-
kamp worden georganiseerd. 
Rest ons het hoofdbestuur te bedanken voor hun ver-
trouwen en medewerking en wensen wij iedereen een 
gezond en sportief seizoen 2017-2018 
 
Namens het jeugdbestuur  Mike Frazer 
 
Technische Commissie  
Verslag Technische Commissie senioren GWVV    
 
Freek van Arragon leest het verslag voor namens de TC. 
 
Deze keer geen uitgebreide herhaling van wat er alle-
maal al in de boogbal heeft gestaan m.b.t  eindresulta-
ten. Qua eindrangschikking misschien voor sommige 
elftallen ook maar beter.  
Na twee jaar werd er afscheid genomen van de hoofd-
trainer Frank Lukassen. Frank heeft het zeer verdien-
stelijk gedaan. Met in zijn 1e jaar als hoofdtrainer direct 
een  promotie  en het afgelopen seizoen uiteindelijk  
handhaving  in de 4e klasse. Wij wensen Frank veel suc-
ces bij zijn nieuwe club Gendringen.   
Daarmee konden wij samen met de spelersraad en het 
bestuur weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. 
De nodige procedures werden gevolgd waarna uitein-
delijk onze nieuwe hoofdtrainer Edwin Grotenhuis  
werd aangetrokken.  Volgens ons  een zeer gedreven 
trainer die het uiterste uit zijn team wil halen, maar 
daarnaast het clubbelang niet uit het oog verliest.  Ook 
Edwin wensen wij natuurlijk veel succes om zijn beoog-
de doelen te halen.  De start is in ieder geval veelbelo-
vend.  
Niet minder belangrijk is dat alle overige trainers, lei-
ders  en keeperstrainer hun rol zijn blijven vervullen.  
Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee.  Peter, Niels, Alex, 
Marcel, Frans, Nico, Carlo, Wies en Ferenc verdienen 
wat mij betreft  zeker een applaus voor hun clubinzet!    
Zo hadden wij vorig jaar het probleem van het tekort 
aan spelers. Dit jaar bestaat (op dit moment nog) het 
(luxe)probleem van een te groot aantal spelers.  Met 
het vervelende gevolg dat er elk weekend bij toerbeurt  
spelers thuis moeten blijven. Absoluut een probleem 
dus.  
Nog even kort de belangrijkste reden hiervoor.  Er zijn 
9 jongens  overgekomen uit de jeugd. Deze moesten 
wel over omdat er geen team meer samengesteld kon 
worden. Hierover zijn contacten met meerdere buurt-
verenigingen geweest om toch nog ergens een samen-
werkingsverband aan te gaan. Helaas lukte dit niet.     
Om 5 teams te kunnen samenstellen is per elftal 14/15 
spelers een  vereiste. Met het huidige aantal leden ko-

men wij  echter uit op 13 spelers per team. Omdat er 
ook geen A-jeugd meer is die mogelijke “gaten” kun-
nen opvullen is 5 teams dus geen optie.  Zoals een ie-
der weet hebben wij kort geleden ook nog geprobeerd 
een zaterdagteam op de been te brengen. Helaas is 
ook dit niet gelukt.  Door blessures, schorsingen, week-
endjes weg, etc…  zal dit probleem langzamerhand 
minder worden.  Neemt niet weg dat het probleem er 
nu nog steeds is. Als TC en bestuur blijven wij naar op-
lossingen zoeken en hopen dat jullie als leden ons daar-
bij willen helpen.   
 Tot slot wil ik nog een ander probleem aankaarten. Dit 
is de vaste grensrechter voor het 1e elftal.   Voor een 
team is het van belang dat er continu dezelfde man 
met die vlag langs de lijn huppelt.  Op dit moment 
draait het noodscenario met Joost Schut, Henny Kete-
laar en ondergetekende. Deze heren zijn echter ook 
nog eens belast met de scheidstrechterstaak op de 
zondagmorgen.   De boodschap in deze: ”help ons met 
de zoektocht naar een vaste grens”.    
Dit waren even wat problemen die werden benoemd.  
Daar wil ik zeker niet mee eindigen.  Kijk maar eens 
naar de eerste resultaten van de teams dit seizoen. 
Daar word je pas vrolijk van.  Bijna alle teams  staan in 
de bovenste regionen. Wie weet wat dat allemaal  
brengen zal dit seizoen……??  
 
 Allemaal veel succes met het vervolg en daarbij 
vooral veel voetbal plezier gewenst . 
    
Eugène en Freek   TC v.v G.W.V.V 
 
Sponsorcommissie. 
Freek van Arragon doet verslag namens de sponsor-
commissie. 
 
Sponsorcommissie seizoen 2016-2017 
Namens de voorzitter van onze sponsorcommissie Arno 
Geurts allemaal van harte welkom.    
Om te beginnen kan ik mededelen dat Mark Kemper-
man is toegetreden tot de sponsorcommissie.  Met 
Mark zijn “wereldwijde contacten” hopen wij ons spon-
sorbestand verder te kunnen uitbreiden.  Mark veel 
succes.  
Dat wij als sponsorcommissie het afgelopen jaar niet 
stil hebben gezeten blijkt wel uit een kort overzichtje;  
Voor de komende drie jaar werd autobedrijf Stevering 
als hoofdsponsor vastgelegd.                               
Telefoonmaken Gendringen (voorheen Slimme tele-
foonreparaties) gaat de komende drie jaar door                                               
als stersponsor.  Ook Nordic Fire werd als ster-sponsor 
vastgelegd.                                                                      
Het sub-sponsoren bestand werd uitgebreid met: Café 
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Hendrixen, Confidencus, Cafetaria De                                                                    
Veldmuis, Netterden Zand en Grind, Montferland Ser-
res en Schroeder-Ankers. Ook de 50 club is sinds afge-
lopen weekend subsponsor geworden, daarbij gericht 
op de jeugdafdeling.  
Tijdens de jaarlijkse 50-club avond werd afgelopen 
weekend de vlaggenparade, geschonken door de 50-
club, officieel geopend. Deze vlaggenmasten zijn nu 
voorzien van nieuwe banners bedrukt met alle hoofd,  
ster en subsponsors.   
Dit laten bedrukken van alle nieuwe banners was voor 
Nico Immink een aardige race tegen de klok. Door een 
fanatiek lid van onze sponsorcommissie werd op het 
allerlaatste moment ook nog eens nieuwe subsponsor 
aangetrokken. Mooi natuurlijk, met als gevolg echter 
dat Nico weer het e.e.a kon aanpassen. Daarom wil ik 
Nico even extra bedanken met een applaus.      
Dat de 50-club een belangrijk fenomeen is voor onze 
club blijkt ook uit het feit dat er binnenkort een set 
nieuwe reservetenues voor de senioren kan worden 
aangeschaft. En ook zullen al onze clubgrensrechters in 
het zelfde tenue gestoken worden.  
En daarmee kan ik mooi eindigen. 
  
Verslag penningmeester. 
André geeft een duidelijke uitleg aan de hand van alle 
inkomsten en uitgaven van GWVV. Het afgelopen sei-
zoen hebben we prima gedraaid en ziet de vereniging 
er financieel gezond uit. 
 
Verslag kascommissie.  
Tom Wanders doet namens de kascommissie verslag. 
Tom verklaard dat alles er prima uitziet. Wel heeft hij 
een aandachtspunt wat betreft kleine uitgaven zoals 
bloemen, postzegels ect. om hier de bonnetjes van te 
vragen en te bewaren. 
 
Nieuwe kascommissie. 
Gert Ketelaar is aftredend. 
Ino Zweers en Tom Wanders zijn de nieuwe kascom-
missie en Bart Vinkenvleugel is bereid gevonden als 
reserve.  
 
Begroting seizoen 2016/2017 
De begroting voor 2017/2018 wordt door André gepre-
senteerd. De contributie zal niet extra worden ver-
hoogd. Dit is mede te danken aan het vele sponsorgeld 
en de inbreng van de 50 club. Wel geeft André aan dat 
er veel geld is uitgegeven aan ballen en kleding en 
vraagt of de leden hier zuinig mee om te willen gaan  
zodat we de contributie blijvend laag kunnen houden. 
Rob van de Pavert vraagt of de inkomsten van de 50 
club ook aan andere verenigingen kan worden ge-
schonken zodat GWVV deze mist. Het antwoord hierop 
is dat de gelden van de 50 club altijd ten goede komen 
aan iets binnen GWVV.  
 
Bestuursverkiezing. 
Jan Aalders is aftredend en herkiesbaar, daar er geen 
tegen kandidaten zijn, wordt Jan herkozen voor de ko-
mende 3 jaar als voorzitter van GWVV. Jan Roes treed 
af als secretaris en zal worden opgevolgd door Werner 
Wellink. Tevens zal Eugène Lucassen zitting nemen in 
het hoofdbestuur. De voorzitter bedankt Jan voor het 
werk dat hij heeft gedaan en heet Werner en Eugène 
van harte welkom en wenst hun een mooie tijd in het 
GWVV bestuur. 
 
Rondvraag. 
Geen vragen. 

Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen die zich heeft ingezet 
voor GWVV. 
 
Om 22.16 uur sluit voorzitter de algemene ledenverga-
dering. 
 
Varsselder oktober 2017. 
 
Jan Aalders     Jan Roes   
voorzitter GWVV    Secretaris GWVV 
 
 

(vervolg Notulen jaarvergadering) 

D it jaar zijn wij met GWVV 2 ingedeeld in een nieuwe 
competitie, we zijn een klasse hoger gaan spelen dan 
vorig jaar.  
Dit jaar mogen we ons bewijzen in de 4e klasse. 
Westervoort uit is er gewonnen met 2-3 winst en dit 
was een hele aparte wedstrijd. Bij aankomst kwamen 
we erachter dat de shirtjestas nog in Varsselder lag. 
Gelukkig kwam deze wel op tijd aan voor de wedstrijd, 
maar toen we ons aan het omkleden waren kwam de 
tegenpartij met het fijne nieuws dat de scheids niet 
was komen opdagen en dus een eigen speler zou gaan 
fluiten. En oh ze hadden ook geen grensrechter want 
de speler die ging fluiten was eigenlijk hun grensrech-
ter. Dus ging Ramiro de eerste helft bij de tegenstander 
vlaggen. De openingstreffer kwam van Joël die de bal 
rustig onder in de hoek plaatste. De tegenstander hielp 
ons nog wel een handje met een eigen doelpunt en zo 
kwamen we op voorsprong. De laatste goal kwam van 
Thomas die de bal met de hak het doel in tikte. 
De week erop stond er een zware tegenstander op het 
programma namelijk HC’03 thuis. We kregen erg veel 
kansen en maakte weinig af want het werd namelijk 
maar 1-0 door Ramiro. Dion kreeg nog een opgelegde 
kans maar schoot deze recht op de keeper af. De over-
winning was terecht zeker de 2e helft gezien. 
Ook waren we door in de beker en daarin moesten we 
spelen tegen MEC. De wedstrijd stond onder leiding 
van de gebroeders Jansen, de ene als scheidsrechter en 
de andere als grensrechter. Na 90 minuten stond het 1-
1 en de doelpunt maker was Chiel, dit betekende pe-
nalty's.  Casper hield er een penalty uit en zo bouwde 
we een voorsprong op, en aangezien er van onze kant 
geen enkele penalty werd gemist betekende dit dat we 
door waren in de beker! 
VVG uit was ook een leuke pot met veel doelpunten, 
het werd 3-4 in ons voordeel. 
Wij kwamen snel op voorsprong via een heerlijk doel-
punt van Robin, en een onhoudbare penalty van onze 
penalty specialist Menno. Chiel pakte zijn goaltje mee 
door een vrije trap via de binnenkant van de paal de 
goal in te rammen, en Dion schoot een bal hard boven 
in de hoek. Casper speelde een wisselvallige wedstrijd 
met hele goeie reddingen zoals bij de penalty van VVG 
die hij er heerlijk uithield maar ook met een paar min-
dere acties. Wederom was de corvee ploeg iets verge-
ten en dit keer waren dat de pionnen maar dit is ook 
niet zo gek als het halve team de avond ervoor tot laat 
door is gegaan bij de laatste avond van Happy Days. 
Kilder thuis was een wedstrijd uit de top 4, aangezien 
wij nog steeds ongeslagen bovenaan stonden en Kilder 
4e stond. De goals van deze wedstrijd waren een genot 
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voor het oog vooral de 2e goal van Ramiro die de bal 
met zijn rug de goal in werkte. Jochem mocht er ook 2 
binnen schieten en bekroonde zijn comeback bij het 
2e. Rond de 60e minuut begon de tegenstander zich op 
de arbitrage te richten, maar dit liet onze grens niet 
zomaar gebeuren en ging er vol tegenin. 
Joël maakte nog een uitstekende invalbeurt met een 
paar mooie acties. De eindstand was 4-1 in ons voor-
deel en zo bleven we ongeslagen koploper in de 4e 
klasse. 
 
Groeten, 
Twan Berndsen 

GWVV 4 heeft 
een slecht  

vizier 

V reemde titel zult u denken, maar als u even de tijd 
neemt om deze tekst te lezen begrijpt u dat het een zeer 
passende titel is. 
Vorig jaar dachten we na een aantal wedstrijden de 
nieuwe spelers Tom Wanders en Rick Hendrixen in ons 
spel opgenomen te hebben. Schijnbaar hebben we ver-
keerd gedacht. De laatste tijd scoren onze spitsen ma-
tig. Voor elke goal gaan er minimaal 3 opgelegde kan-
sen mis. Bij Tom Wanders is dit zelfs 1 op 7. 
Afgelopen zondag (12-11-2017) kon de neutrale toe-
schouwer weer genieten van een aanvallend ingesteld 
GWVV 4. De leiding heeft eindelijk de moed gehad om 
de senioren van ons elftal op de bank te zetten en de 
jongeren in het elftal een kans te geven. Vier personen 
op de bank waren al genoeg voor ruim 225 jaar erva-
ring, helaas gebruiken ze deze ervaring maar af en toe. 
Ik noem geen namen (de foto spreekt boekdelen) om-
dat ik respect heb voor de ouderen in onze samenle-
ving.  

In ieder geval was ons spel de eerste helft om je vingers 
bij af te likken. De ene vloeiende aanval na de andere 
overrompelde onze tegenstander Zeddam/St. Joris. 
Helaas wisten Tom en Rick het voor elkaar te krijgen 
om bijna iedere kans om zeep te helpen. De rest van 
het elftal begrijpt nog steeds niet dat het met de rust 
maar 4-0 stond. Omdat de wedstrijd toch gespeeld was 
gunde onze leiding de dragende spelers rust en moch-

ten de vier senioren en Sven Huls hun talenten laten 
zien. Helaas werd ons spel iets slordiger en misten we 
weer enorm veel kansen. Omdat de tegenstander in de 
eerste helft al helemaal leeg gespeeld was kabbelde 
het spel heen en weer en door twee toch nog gescoor-
de doelpunten werd de eindstand 6-0.  
Onze spits Tom Wanders wist wel een heel vreemde 
reden voor zijn “matige” spel te geven. Hij had last van 
een jet lag. Nu weten wij wel dat hij veel aan het spe-
len is met zijn drone, sinds hij een infrarood camera 
erop geïnstalleerd heeft struint hij alle buurten af naar 
vrijende stelletjes, maar dat je daar een jet lag van kunt 
krijgen wisten wij niet. Advies van mijn kant Tom is dat 
je zaterdagavond eens een keer iets gezelligs thuis doet 
met vrouw en kinders en op tijd naar bed gaat. Ben je 
een stuk aanweziger tijdens de wedstrijd. 
 
De week ervoor mochten we op de fiets naar Azewijn 
om te spelen tegen Den Dam 2. Ondanks de lage plek 
van Den Dam 2 op de ranglijst bleek dit toch een goed 
voetballend team te zijn. Het grote probleem bij hen is 
zeer bekend bij ons. Niet scoren. Ook al staan ze voor 
een lege goal, het lukt ze om de bal er niet in te krijgen.  
Gelukkig voor ons misten zij een aantal grote kansen, 
vooral in de eerste helft. Dankzij veel inzet van onze 
voorhoede die in de tweede helft mocht aantreden 
werd het uiteindelijk toch nog 1-3 voor ons. Deze laat-
ste zin heeft veel meer diepgang dan je zou denken. 
Wij hebben nu een team (elftal mag je het niet meer 
noemen) met 20 spelers. Op een wedstrijdformulier 
mogen maar 16 spelers opgenomen worden. Vier spe-
lers kunnen dus thuis blijven. Eén keer per 5 weken 
mag je dus met je gezin een weekend op stap. 
Daarnaast mag je maar met 11 man spelen en dat 
houdt weer in dat er 5 op de bank zitten (zoals afgelo-
pen zondag). Deze 5 bankzitters willen natuurlijk ook 
graag een helft voetballen, dus ons team heeft vaak 2 
gezichten. 

De week daarvoor mochten we thuis aantreden tegen 
AD’69. De eindstand van 3-3 gaf aan dat de toeschou-
wer weer verwend werd, maar AD’69 heeft maar 3 
kansen gehad en wij denk ik ongeveer 21. Onze scoor 
ratio was dus weer als vanouds. We hebben ook nog 
een bekerwedstrijd gevoetbald tegen FC Winterwijk 
JO<25. Ondanks het leeftijdsverschil hebben wij een 
goede pot op de mat gelegd. Persoonlijk ben ik wel blij 
dat we verloren hebben en niet verder gaan met de 
bekerwedstrijden. In het begin is het nog wel leuk om-
dat je dan vaak voetbalt tegen “lokale” teams met gro-
tendeels leeftijdgenoten, maar wanneer je door de eer-
ste ronde komt kun je van alles verwachten. 
De wedstrijd waar ik weinig van kan vertellen is die uit 
tegen VVL. Het was mijn beurt om op stap te gaan met 

Voor meer foto’s:  
https://myalbum.com/album/wBuuMewfZYhT1 

https://myalbum.com/album/wBuuMewfZYhT
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(vervolg GWVV 4) 

mijn vrouw en kinders zodat andere teamgenoten een 
halve wedstrijd mogen voetballen. VVL is nog steeds 
ongeslagen dus het zal ook wel een sterke tegenstan-
der zijn. 
 
Bier en vlammetjes. 
Om de sfeer binnen ons team te verhogen hebben wij 
een verzoek ingediend bij Bennie Mulder voor een 
koelkastje in kleedkamer 1B. Met 20 man in een team 
is er iedere week wel iemand jarig, met een beetje ge-
luk zelfs twee personen. Volgens de huidige regels mag 
je met je verjaardag een kratje bier kopen bij de lokale 
supermarkt en deze nuttigen na de wedstrijd in de 
kleedkamer. Een koud biertje is natuurlijk lekkerder 
dan een warm biertje en daarom ons verzoek. 
Van bier drinken krijg je lekkere trek en daarom willen 
we ook graag een extra stopcontact in kleedkamer 1B 
zodat wij ook vlammetjes kunnen frituren tijdens onze 
verjaardagsfeestjes. Iedere week hoor ik smachtende 
verzoeken van mijn teamgenoten om deze pittige 
snack. Wat dit voor een invloed heeft van de omzet in 
’t Dorpshuus zullen we wel merken wanneer de prijzen 
weer omhoog moeten omdat er te weinig geld binnen 
komt. We hebben nog geen definitief antwoord gekre-
gen van Bennie Mulder, maar gezien zijn goede relatie 
met onze senior leraar Tonny Slutter verwacht ik geen 
problemen. 
 
Ik weet niet wie de volgende keer de pen in de hand 
neemt, maar ik stop er nu mee. Of dit verhaal nog in-
vloed heeft op mijn speelminuten zullen we de komen-
de weken wel merken. 
 
Hans Bruins 
(De jongere oudere van GWVV 4) 

rend verhaal de ge-
hele competitie. Het 
betere van het spel 
maarhebben dit niet 
kunnen uitdrukken 
in doelpunten. Een 
tegenstander die 
countert komt er 5 
keer gevaarlijk uit 
waarvan ze er ook 
nog 4 achter onze 
keeper weten te 
schieten, 0-4 eind-
stand. Het vertoonde spel biedt elke week wel hoop 
voor betere resultaten, maar met alleen goed voetbal 
worden de punten niet gehaald. 

  
Uit bij Ulftse boys 5 mag het dan opnieuw geprobeerd 
worden. Na twee 100% kansen voor een leeg doel ge-
mist te hebben, mogen we na enkele weken afwezig-
heid Steven weer bedanken dat hij op de rechterflank 
het de tegenstanders weer moeilijk maakt. Met zijn 
snelheid en overzicht voor de goal heeft hij in deze 
wedstrijd met 2 doelpunten en enkele assist een groot 
aandeel in de einduitslag gehad. Halverwege de eerste 
helft hadden we de wedstrijd al onder controle en 
stonden we met ruim 3-0 voor. Bij rust stond het zelfs 
al 2-6. De Doelpunten machine kwam in de tweede 
helft wat moeizamer op gang. Daar waar Ulftse boys 
nauwelijks tot niet gevaarlijk werd, was het pas het 
laatste kwartier waarin we nog drie maal wisten te sco-
ren. Hiermee brachten we de eindstand op 3-9 een 
ruim verdiende overwinning. 
De overwinning biedt perspectief voor de wedstrijd 
tegen Gendringen 5, op een grijze zondag ochtend 
thuis op het kunstgras traden we aan tegen de midden-
moter van onze competitie. Het begin van de wedstrijd 
hadden we erg veel moeite met het spelsysteem van 
Gendringen, mede door de vele positiewisselingen in 
hun aanval wisten ze gevaarlijk te worden. Het eerste 
doelpunt kwam op naam van Gendringen, door een 
benutte strafschop namen zij de leiding bij rust met 0-
1. Mede door wat omzettingen hadden we de tweede 
helft wat meer grip op de wedstrijd. We kregen meer 
en meer kansen, maar een echte goede voorzet kwam 
er niet. Door een vrije kop kans uit een vrijetrap wist 
Gendringen zelfs de 2-0 binnen te knikken. Enkele mi-
nuten later konden wij door wat geklungel achter in 
profiteren en wist Roy van dichtbij in te tikken. Dat we 
lang van deze aansluitingstreffer hebben mogen genie-
ten, nee. Precies dezelfde situatie deed zich voor. Weer 
werd de bal bij de 2e paal door dezelfde persoon bin-
nen gekopt, vlak voor het eind. Dan is het te laat om 
nog wat terug te doen. Eindstand 1-3 verlies.  
Eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen maar er 
mogen nog vele punten volgen als het aan ons ligt. 
 

Gr. Stijn Marcus 
Voor meer foto’s;   
https://myalbum.com/album/8kVT2VS1zxFR 

GWVV 3 kent 
 een wisselvallige 

 seizoenstart. 

V eel kansen en weinig scoren, daarmee eindige het 
vorige verslag in de boogbal. Daar is dan ook de laatste 
weken op de woensdag avond veelvuldig aandacht aan 
besteed om het vizier bij één ieder nog meer op scherp 
te stellen. Dat de doelgerichtheid niet met een paar 
trainingen is op te lossen, zien we wel terug aan de 
hoeveelheid ballen die hoog over het vangnet worden 
geschoten en op het kerkhof belanden.  
Voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Bredevoort 
3 werden namens de sponsor officieel de nieuwe tas-
sen aan ons overhandigd. In combinatie met de nieuwe 
trainingspakken is 
het 3e elftal volle-
dig in het nieuw 
gestoken.  
De wedstrijd te-
gen Bredevoort is 
het best te om-
schrijven in ‘’veel 
kansen, weinig 
doelpunten’’ en 
dan met name aan 
de zijde van Vars-
selder. Terugke-

https://myalbum.com/album/8kVT2VS1zxFR
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G.W.V.V.  
SuperElf Competitie  
seizoen 2017-2018 1 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 53 

2 Bennie Mulder De Godfather 48 

3 Nico Marcus Fc Canon 48 

4 Dominiek Seinhorst FC man op de grond 48 

5 Marcel v/d Pavert Superboys 46 

6 Carlo Cornielje Wally-team 46 

7 Jelle Boland FC Snelle Jelle 46 

8 Rien Klompenhouwer De P. Boys 46 

9 Twan Berndsen Het is weer zo'ndag 42 

10 Casper Bussink FC Cappie 42 

11 Niels Schweckhorst Casa di Swekka 42 

12 Sjoerd Immink De Jonkies 41 

13 Cas De Neling F.C. Enerzijds 40 

14 Martijn Klompenhouwer One Team One Dream 40 

15 Merijn van Arragon Fc Houtworm 40 

16 Menno Wenting ww W.I.V. 40 

17 Kees v.d. Pavert The Kellers 40 

18 Maud te Kaat Fc Bollo de beer 40 

19 Ted v.d. Pavert TVDP 40 

20 Nico Immink De Imminkjes 39 

21 Lars Hendrixen Fc Hunten 37 

22 Jeroen Aalders FC Naamloos 36 

23 Marjolein Niessink Majootje 36 

24 Jesse Peters F.C. Anderzijds 35 

25 Cas Aalders FC Dreamteam 34 

26 Stan v.d. Pavert Hala Madrid 34 

27 Eus Lucassen Waterboys 32 

28 Tim Jansen No Name 32 

29 Ferdie v.d. Pavert TKS 28 

30 Ruud  v/d Pavert Team van Ruud 22 

31 Bianca Aalders De 3 Musketiers 22 

32 Promoteam Vieftigclub De oudsten 22 

H et nieuwe seizoen van de Superelf is van start! De 
afgelopen periode heeft iedereen zijn of haar favoriete 
team weer kunnen samenstellen, om ook dit jaar weer 
mee te mogen strijden om de mooie prijzen en Menno 
Wenting de winnaar van vorig seizoen van de troon te 
stoten. 
 
Voor de meeste trainers die vorig seizoen een teleur-
stellende resultaten hebben behaald met hun team, 
hebben besloten dit jaar zich maar niet in te schrijven 
voor de competitie. Gezien het matige aantal inschrij-
vingen dit jaar. Voor de gene die wel mee doen is de 
kans op winnen gestegen. 
 
Bijna alle coaches hebben het vertrouwen uitgespro-
ken in Sven te Kaat, van hem worden dit jaar weinig 
tegendoelpunten verwacht. Dit moet hij samen met 
zijn verdediging met onder andere Chiel le Comte, Jur-
gen Schut  en Miel Erinkveld maar zien waar te maken. 
Voor de doelpunten op het middenveld is er bijna door 
iedereen unaniem gekozen voor Ron Prinsen en Theo 
Heutinck, vaak veelvuldig aangevuld door Dominiek 
Seinhorst, Glenn en Joël Robben en-/of Menno Wen-
ting. 
 
De aanvalslinie vormt  zich dit jaar voornamelijk uit 
Niels Schweckhorst, Rick Hendrixen, Roy Cornielje en 
Steven Riethorst. Zij hebben allen het afgelopen       
seizoen aan de lopende band weten te scoren waar-
door veel coaches ook dit jaar weer hun vertrouwen in 
deze spelers hebben uitgesproken. 
 
De Superelf competitie is nu twee weken van start, wat 
resulteert in de eerste tussenstand. Hierbij mogen we 
dan ook Marie-José Cornielje feliciteren met haar 1e 
plaats! 
 
 
De wedstrijdleiding 
 

‘FC Kwiebes van Marie-José Cornielje  

 

Casper Bussink 
 

Merijn van Arragon—Jurgen Schut– Miel Erinkveld 
 

Dominiek Seinhorst—Joel Robben– Glenn Robben 

Theo Heutinck 
 

Rick Hendrixen—Roy Cornielje– Niels Schweckhorst 

Tussenstand Superelf 
(t/m 12-11-2017) 

Donderdag 14 december 
G.W.V.V. potstoten! 
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Team Aantal punten 

GWVV JO11-1G 105 

GWVV JO17-1 34 

GWVV 4 29 

GWVV 1 25 

GWVV 3 24 

GWVV 2 22 

GWVV JO15-1G 17 

I n de 2e editie van de Boogbal van het huidige seizoen 
is het wederom tijd om een update te geven in de rang-
lijst van de meest scorende ploegen van GWVV! 
 
Wat al enigszins in de vorige tussenstand al wel duide-
lijk bleek, wordt nu alleen maar bevestigd, JO11-1G 
scoort er op los, met veel uitdoelpunten die dubbel 
tellen, nemen zij de koppositie ruim in handen. Willen 
de overige teams dit nog inhalen, dan zullen de teams 
uit een ander vaatje moeten tappen. Bij de senioren 
zijn de verschillen onderling niet zo groot. Het 4e elftal 
neemt met een paar punten voorsprong op het 1e 
elftal een verdiende 3e plek op de ranglijst in beslag. 
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Dit seizoen werden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

 
1-10-2017wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Gergotal 
15-10-2017 wedstrijd tegen Rekken 

Jan Zweers 
22-10-2017 wedstrijd tegen vv Erix 

Jan en Willemien Frazer 
5-11-2017 wedstrijd tegen Vios Beltrum 

Confidencus BV 
12-11-2017 Bekerwedstrijd tegen Silvolde 

Autobedrijf Frazer 
3-12-2017 wedstrijd tegen SVGG 

Mecking Sport 
17-12-2017 wedstrijd tegen Fc Eibergen 

De Vieftig club 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie. 
Sponsorcommissie; 

Arno Geurts,  Freek van Arragon,  
Nico Immink, Jan Aalders 
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18-nov Ronny Overbeek 

19-nov Gert Martens 

23-nov Niek ter Voert 

23-nov Dominiek Seinhorst 

23-nov Cas Aalders 

30-nov Kevin Slotboom 

30-nov Hans Bruins 

30-nov Koen Bussink 

1-dec André Jansen 

4-dec Walter Hendrixen 

6-dec Paul Wijsman 

6-dec Bryan Wijkamp 

7-dec Senne Ditters 

7-dec Willie Zweers 

9-dec Jelle Visser 

10-dec Petra Bruins 

11-dec Sjoerd Immink 

13-dec Wessel Immink 

14-dec Cas Steenbreker 

16-dec Hugo Offenberg 

16-dec Dirk Jansen 

18-dec Robin Klompenhouwer 

18-dec Mees Dickmann 

20-dec Henny Ketelaar 

21-dec René Hakvoort 

29-dec Frank van de Pavert 

30-dec Sebastiaan Flipse 

30-dec Joost Schut 

31-dec Jeroen Bruins 

31-dec Jan Aalders 

De Vlaggenparade mogelijk  

gemaakt door de Vieftig club 
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen opgevallen 
op de Buitenham, de grote overwinning van GWVV 1 op 
Rekken, maar ook het verlies tegen Vios B., de goede 
prestaties van GWVV 2, de GWVV ledenvergadering 
allen werden genomineerd, er kan er echter maar één 
uitverkoren worden en dat is deze keer ...................... 
Werner Wellink.  
Werner is speler bij GWVV 4 en is op de ledenvergade-
ring benoemd als secretaris van GWVV, hij volgt hier-
mee Jan Roes op die dit vanaf 2013 heeft gedaan. Aan 
Werner oa. de vraag welke uitdagingen hij als kersver-
se secretaris aan gaat. 
 
Hallo Werner, 
 
Zou je je even kort voor willen stellen voor de mensen 
die je nog niet zo goed kennen? Wie ben je, wat doe je, 
waar woon je, kortom alles wat je maar kwijt wilt over 
jezelf.  
 
Ik ben Werner Wellink, getrouwd met 
Yvonne en samen hebben we twee pu-
berdames, Tess en Britt. Schoonzonen 
zijn nog niet in beeld dus ik houd de 
oprit goed in de gaten!  We wonen 
Achter de Molen 3 sinds 1997. Van be-
roep ben ik nu inmiddels ruim 18 jaar 
service monteur van medisch appara-
tuur bij Mediost BV te Doesburg. Veel 
van onze klanten zijn arbodiensten, 
sportartsen en klinieken. In het seizoen 
1999/2000 ben ik begonnen bij GWVV 
en probeer er nog een paar jaar aan 
vast te knopen.   
 
Je bent al geruime tijd lid van GWVV kun je ons iets 
vertellen over je voetbalcarrière? Welke hoogte pun-
ten en welke diepte punten heb je meegemaakt als 
speler? 
 
Mijn voetbalcarrière, ik kan beter zeggen mijn keepers-
carrière, begon 40 jaar geleden bij V.V. Etten. Uiteinde-
lijk heb ik het eerste elftal niet gehaald en heb mijn 
meeste minuten gemaakt in het tweede. Ik woonde al 
drie jaar in Varsselder totdat onze huidige assistent 
trainer Andre Lippets mij overhaalde om hier op de 
Buitenham te komen keepen. Maar je vroeg al naar 
dieptepunten, dit was er zeker één. Tijdens de laatste 
training voordat het seizoen zou beginnen brak mijn 
rechter wijsvinger op twee plaatsen waardoor ik het 
keepen voorlopig kon vergeten. Maar Johnny Engelen, 
destijds leider van het derde zag mijn voetbaltalent en 
haalde me als voetballer naar zijn team. Na wat wisse-
lende posities bleek toch de positie het dichts bij de 
goal de beste plek voor mij, laatste man of voorstop-
per. Het jaar erop ging ik naar het tweede elftal en 
hierna heb ik een paar jaar in het eerste gespeeld. Na 
deze periode met trainers als Paul Beijer en André Lip-
pets, ben ik weer in het tweede gaan voetballen. Tot 
mijn 43ste heb ik in dit elftal gevoetbald en eigenlijk als 

ik zo terugkijk heb ik op geen enkele platte wagen ge-
staan. De laatste jaren onder leiding van Peter Roes 
waren we vaak dichtbij maar dus geen hoogtepunt 
kunnen pakken. Na deze lange periode ben ik in het 
vierde gaan spelen en ik moet zeggen geen seconde 
spijt. Een zeer prettig gezelschap, super gemotiveerd 
zowel in het veld als in het Dorpshuis. In mijn eerste 
jaar in dit elftal toch nog mijn hoogtepuntje gepakt, 
namelijk topscoorder van het team. Toch mooi de op-
volger geworden van een echte doelpuntenmaker, 
Marc Arnold. Alleen het aantal doelpunten vermelden 
we maar even niet!  
 
Je speelt nu in GWVV 4 wat maakt het voor jou mooi of 
juist minder mooi om in dit team te mogen voetballen? 
 
Het mooie van dit vierde is toch een combinatie van 
gedrevenheid en gezelligheid. Ik voetbal nu weer met 
het halve tweede elftal omdat inmiddels Tom en Rick H 
bij ons zijn komen ballen en sinds dit seizoen ook Sven 
Huls.  Vul je dit verder aan met leeftijdsgenoten, buur-
mannen, een paar oudgedienden en prima leiders dan 
krijg je een mooi stel!  Minder mooi is dat ik de laatste 
jaar met nogal wat blessure te maken heb gehad.  Wat 
verder aantrekkelijk is zijn de uitjes in de winter en de 
zomer. Mede daarom hebben we Tom aangetrokken, 
hij denkt zelf nog steeds dat we hem om de doelpun-
ten hebben binnen gehaald! Kortom een zeer prettig 
gezelschap. 
 
Je bent ook een vast bezoeker van de wekelijkse trai-
ningen wanneer is voor jou een training geslaagd, als je 
nadertijd in het Dorpshuus zit te genieten van een pils-
je? 
 
Tja, als voetballer moet je toch trainen! En als de belo-
ning naderhand een biertje drinken is dan is de keus 
toch niet zo moeilijk? Bij de trainingen geldt hetzelfde 
als zondag, lekker fanatiek op eigen niveau en soms 
echt Braziliaans voetbal (of niet Tonny). Wanneer is 
een training geslaagd? Als je lekker bezig bent geweest, 
het partijtje weer eens hebt gewonnen en flink moe 
bent. Want het is nog steeds zo; je begint zondag de 
wedstrijd hoe je de laatste training bent geëindigd. Dan 
kom je na de training in het Dorpshuis en dan staat er 
weer een hele grote schaal met worst en kaas op je te 
wachten. Hier zijn we onze leider Wies elke donderdag 
ontzettend dankbaar voor. Dat doet weer denken aan 

Werner met het 2e elftal in het seizoen 2012-2013 

Pasfoto  
Werner  

KNVB pasje 
 2006-2007 
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(vervolg  Opvallend op de ... 

het hakkietakkie moment van vroeger in de kantine. 
 
Ben je tevreden op de manier hoe GWVV 4 de compe-
titie is gestart? 
 
We hadden een paar punten meer kunnen hebben in 
de competitie maar als je gelijk speelt tegen de huidige 
koploper dan doe je het met een vierde plek niet 
slecht. In de beker zelfs een ronde verder gekomen en 
dan een tegenstander treffen waarbij de meeste spe-
lers onze zoons hadden kunnen zijn. Deze wedstrijd 
was dan ook geen haalbare kaart voor ons, dus we 
kunnen net zoals de Nederlandse clubs ons volledig 
richten op de competitie. Als we net zoals voorgaande 
jaren mee draaien om de bovenste 4 plekken dan ben 
ik tevreden. 
 
Je bent op 12 oktober jl. unaniem verkozen tot secreta-
ris van GWVV. Kun je iets vertellen over je aanstelling 
en waar zitten voor jou de uitdagingen in deze functie. 
 
Ik zat al een tijdje met de gedachte om wat te doen 
voor de club, maar de rol van secretaris was eigenlijk 
nooit mijn insteek geweest. Toen Jan Aalders me bena-
derde heb ik dit ook zo aangegeven. Hij kwam met het 
voorstel om wat zaken te verdelen onder de andere 
bestuursleden, waardoor er ook wat ruimte ontstaat 
voor hele andere zaken zoals de digitalisering. Gebrui-
kelijke zaken zoals ledenbestand en de post ed. blijven 
natuurlijk wel bij een secretaris. Verder is de bedoeling 
dat ik Nico Immink ga ondersteunen met al zijn taken 
die hij in zijn pakket heeft. De uitdaging is natuurlijk 
om het net zo goed te doen als Jan Roes die de afgelo-
pen 4 jaar secretaris was.  We zullen het over drie jaar 
wel zien, verleng ik deze functie dan is het me beval-
len. 
 
Is het in de huidige tijd met alle respect niet 'oubollig' 
om de naam van secretaris te mogen dragen? Bij de 
functie van secretaris zien we in onze gedachte een 
mannetje met krom gebogen rug achter zijn bureau 
boven de stukken zitten. Of is het misschien een 
idee  om er bij de KNVB eens voor te pleiten voor een 
andere functiebenaming? 
 
Haha, laat Jan het maar niet horen! Misschien zit ik 
over drie jaar ook wel met een kromme rug achter 
mijn bureau. Ach weet je, wat is een naam. Voor mij 
part noemen we het secretaris 2.0. Er blijven zaken die 
gewoon gedaan moeten worden, door mij of door een 
ander. En een bepaalde vastlegging hoort er ook ge-
woon bij. We kunnen het spreekwoordelijke balletje 
wel opgooien bij de KNVB maar daar hebben ze al 
moeite met het zoeken van een goede bondscoach. 
 
Je geeft al aan dat je niet alleen het secretariële werk 
op je neemt maar ook ondersteunende werkzaamhe-
den oppakt. Aan welke werkzaamheden moeten we 
hier dan zo aan denken?  
 
Tegenwoordig wordt veel gecommuniceerd via digitale 
hulpmiddelen zoals de app Voetbal.nl. Deze app biedt 
je de mogelijkheid om direct nieuws en uitslagen te 
verspreiden onder de leden. Waar je eerder veel meer 
moeite moest doen om wat te verspreiden, doe je nu 
met één druk op de knop. Een jaar geleden moest je 
tot Studio Sport wachten maar nu kijk je om 4 uur zon-
dagmiddag op de app en je weet wat de uitslag is van 
het eerste en wie de goals heeft gemaakt. Mooi toch! 
Daarnaast bestaat er de zogenaamde narrowcasting. 

Kort uitgelegd, nieuwtjes tonen op een beeldscherm in 
bijvoorbeeld het dorpshuis. Je maakt op een willekeuri-
ge laptop een soort van presentatie en laat deze afspe-
len op een scherm. Voordeel is dat andere verenigin-
gen hier ook weer een presentatie op kunnen laten 
draaien. Sommige zaken zoals wedstrijdverslagen ma-
ken moet je je niet teveel mee bemoeien, daar hebben 
we zeer deskundige mensen voor. Maar als deze ver-
slagen gemaakt zijn is het dankzij deze technologieën 
eenvoudig te verspreiden op de voetbal.nl app of 
twitter. Nu ligt het beheer van deze technieken bij één 
persoon. Gebeurt er wat of deze persoon gaat een jaar 
op vakantie, dan lezen wij een jaar lang oude berich-
ten. Dus we spreiden dan de risico's een beetje. 
 
We hebben in het verleden secretarissen gekend die 
minder kennis hadden van het voetbalspelletje op zich. 
Daar is niks mis mee. Is het voor jou (of voor GWVV) 
van toegevoegde waarde dat jij met je kennis en erva-
ring op voetbalgebied plaats neemt in het bestuur? 
 
Wat misschien een klein voordeel is dat ik nog tussen 
de voetballers zit. Bijvoorbeeld, het vierde elftal heeft 
18 mannen rondlopen met allemaal een eigen(wijse) 
mening dus je voelt wel een beetje wat er allemaal 
speelt. Nu ik dit zo zeg bedenk ik me dat ik de volgende 
bestuursvergadering met een blaadje vol wensen aan 
tafel zit. Ik denk dat we nu samen met Freek, Eugene 
en Mike aardig wat voetbalmensen in het bestuur heb-
ben zitten, dus dat komt goed. 
 
Naast jou is ook Eugène Lucassen in de ledenvergade-
ring benoemt als bestuurslid. Kun je aangeven welke 
taken Eugene op zich neemt? 
 
Eugène zit eigenlijk al jaren in het bestuur zonder dat 
hij de titel bestuurslid draagt. Hij is dacht ik al 13 jaar 
wedstrijdsecretaris bij de senioren en regelt de 
scheidsrechters voor de zondag. Maar om hem echt 
bestuurslid te maken maakt het de weg vrij om Freek 
iets te ontlasten. Want Freek zit bijna in elke commis-
sie waar ik het bestaan vanaf weet. Met Eugène erbij 
hebben we een zeskoppig bestuur en hier gaan we het 
de komende drie jaar mee doen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor jou zijn? 
 
Mijn wens zou zijn een regel dat bondscoaches ver-
biedt om spelers die altijd wissel zijn bij hun club, op te 

Op deze foto overhandigd Jos Sloot een nieuwe shirt uit. 
Werner was toen (seizoen 2005-2006)  

aanvoerder bij GWVV 2 
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stellen als basisspeler in Oranje . Veel van deze spelers 
raken geen pepernoot maar toch in de basis. Dit kun je 
in het vierde doen maar niet in het grote Oranje. 
 
Waar kun je absoluut niet tegen? 
 
Aan mensen die me 's nachts wakker maken! 
 
Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Als het je dan toch gelukt is om me wakker te krijgen 
dan pakken we een paar fijne halve liters Weizen bier 
uit de koelkast. Dit biertje vloeit altijd rijkelijk tijdens 
onze voetbaluitjes en is een fris biertje met een heerlij-
ke volle smaak.  
 
Enkele stellingen; 
Kermis of Carnaval                     Kermis 
Groen gras of kunstgras?          Groen gras 
GWVV 2 of GWVV 4?                 Nu GWVV4 maar het 
     was lang GWVV2 
Keeper of veldspeler?                Veldspeler, ik maak te
     veel Marcootjes als ik 
     keep. 
 
(Noot redactie: Marcootje = poedeltje, blunder; volgens de dikke van Dale.) 

 
Middenveld of verdediging?     Middenveld 
Etten of Varsselder?                   Varsselder natuurlijk 
Hakkie takkie of  
de hapjes van Wies?   Hapjes van Wies, hier zit ook 
    gezonde komkommer bij hè!  
 
Hierbij geven je de mogelijkheid om op één van de bo-
venstaande stellingen terug te komen. 
 
Ik kies voor groen gras omdat dit toch een betere dem-
ping heeft voor mijn ledematen. Ik merk dat ik na een 
wedstrijd op kunstgras langer moet herstellen. 
Maar dit is puur persoonlijk en andere hebben er mis-
schien geen last van.  Voordeel is wel dat je altijd kunt 
trainen en niet in de blub staat te trappen. 
 
 
Werner, bedankt voor je medewerking aan deze ru-
briek. Wij wensen je veel voetbalplezier bij GWVV 4 
zonder al te vele blessures en heel veel succes met je 
bestuurswerk voor G.W.V.V.. De GWVV leden mogen 
dankbaar zijn voor het feit dat jij deze functie op je 
neemt, en dat GWVV voor de komende 3 jaar (of meer) 
verzekerd is van een secretaris.. 
 

De redactie.  

Werner in actie tijdens het snerttoernooi 2010 

Op 29 oktober jl stond Werner ivm blessures andere 
keepers nog onder de lat bij GWVV 4. 

(vervolg  Opvallend op de ... 

Wat te melden of wat nieuws 
mail het naar; boogbal@gwvv.nl 

mailto:boogbal@gwvv.nl?subject=Nieuws%20voor%20de%20Boogbal
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Dat  kump i n de 

Ook een Onder Schotje? 
Laat het ons weten!! 

boogbal@gwvv.nl  
of @vvgwvv 

 Wij feliciteren; 
- Jan Frazer met het bereiken van z’n 80-ste verjaardag. 
- Daan Kroesen met het bereiken van de Abrahamsge-
rechtigde leeftijd. 
- Fam. te Kaat met de geboorte van hun dochtertje en 
zusje  Puck. 
 

 Als u een keer iemand genoemd wil hebben bij de 
felicitaties dan kan dit bij de redactie worden aange-
geven. De redactie heeft niet alles in het vizier.  

 

 Dat er vaak geblunderd wordt op het veld zien we 
vaak in bloopers terug. Zo ook de keeper van Mainz 
hij zag de penaltystip voor de bal aan. De keeper van 
VVG’25 2 had dit blijkbaar ook gezien want de dag 
erna ging hij de mist in nadat hij zich opwond en bij 
een uittrap kwaad tegen de rug van Ramiro aan-
schoot, gevolg; een doelpunt voor GWVV 2. Ramiro 
kan dus ook scoren zonder dat hij met het gezicht 
naar het doel gericht staat. Na ‘t Marcootje’ introdu-
ceren we dan nu ook het ‘Ramirootje’. 

 De tassen bij de diverse seniorenelftallen lijken zo-
veel op elkaar. Het is al een paar keer voorgekomen 
dat iemand de tas van een ander meenam. Zo kwam 
Sven Huls in ‘s Heerenberg aan met de tas van Kris 
Hebbink, die op de Buitenham moest voetballen. En 
de leider van ‘t vierde kwam met vuile was thuis van 
een GWVV 3 speler. Bij deze dus de oproep: 
Let dus bij het verlaten op de Buitenham op het 
nummer en logo op de tas!  Zo was je tenminste ook 
niet de vuile was van een ander. 
 

 Freek van Arragon had als tijdelijke vervanger van 
onze wedstrijdsecretaris de beschikking over de mo-
dernste middelen. Hij heeft nl een wel hele flexibele 
papieren notebook met pen tot zijn beschikking, hij 
kan deze naderhand zelfs in elkaar frommelen tot 
een propje papier. Had hij dat ook maar gedaan met 
al die bekeuringen die hij ooit eens uitgeschreven 
heeft. Maar alle gekkigheid op een stokje, Freek Wie 
schrijft die blijft. Een waardig vervanger van Eugène. 

 Coach Edwin Grotenhuis had voorafgaand aan de 
bekerwedstrijd GWVV-Silvolde (David tegen Goliath) 
maar één missie en dat was: “Als we een keer een 
cornerbal mochten krijgen dan gooien we er met z’n 
allen de beuk erin, dan hebben we kans om te sco-
ren” Achteraf bezien had Edwin niet kunnen bevroe-
den dat GWVV 1 nog zolang stand zou houden en 
zelfs ook nog 2x zou scoren. Een keer werden er 
veel meer, wat een verdienste is van het gehele 
team. Met die wetenschap kunnen ze komend 
weekend met vertrouwen de competitie hervatten. 
Ook dan mag de beuk er weer in! 

Uitslagen competitie jeugd/senioren 
14-10-2017 VIOD JO11-8 GWVV JO11-1G 3 18 

14-10-2017 SJO Rijnland - Gel- GWVV JO17-1 3 2 

14-10-2017 VVG '25 JO15-2 GWVV JO15-1G 9 1 

15-10-2017 GWVV 2 HC '03 2 1 0 

15-10-2017 VVL 2 GWVV 4 2 0 

15-10-2017 Silvolde 6 GWVV 3 6 0 

15-10-2017 GWVV 1 Rekken 1 8 1 

22-10-2017 GWVV 2 MEC 2 0 0 

22-10-2017 GWVV 4 FC Winterswijk 8 1 4 

22-10-2017 GWVV 1 Erix 1 2 0 

28-10-2017 GWVV JO11-1G Silvolde JO11-2 6 1 

28-10-2017 GWVV JO15-1G SJO Den Dam/NVC 2 2 

28-10-2017 GWVV JO17-1 MvR JO17-2 3 1 

29-10-2017 GWVV 3 Bredevoort 3 0 4 

29-10-2017 GWVV 4 AD '69 4 3 3 

29-10-2017 VVG '25 2 GWVV 2 3 4 

29-10-2017 SVBV 1 GWVV 1 2 2 

4-11-2017 DZC '68 JO11-13G GWVV JO11-1G 4 4 

4-11-2017 Zeddam-Sint Joris GWVV JO15-1G 1 4 

4-11-2017 DCS JO17-3 GWVV JO17-1 1 5 

5-11-2017 Ulftse Boys 6 GWVV 3 3 9 

5-11-2017 Den Dam 2 GWVV 4 1 3 

5-11-2017 GWVV 2 Kilder 2 4 1 

5-11-2017 GWVV 1 VIOS B. 1 2 4 

11-11-2017 GWVV JO11-1G Silvolde JO11-3 8 3 

11-11-2017 GWVV JO15-1G Silvolde JO15-2 3 0 

11-11-2017 GWVV JO17-1 Zeddam-Sint Joris 5 6 

12-11-2017 GWVV 3 Gendringen 5 1 3 

12-11-2017 GWVV 4 Zeddam-Sint Joris 5 6 0 

12-11-2017 GWVV 1 Silvolde 2 8 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Arno Geurts 06-20702589 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO11-1 

Olaf Dickman 06-30612201 

Dirk Wanders 

Casper Bussink  

 

JO15-1 

Jesse Peters 

Merijn van Arragon 0315-684335 

Manfred Kuster 0315-630282 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO17-2 

Leo Bruggeman 06-11107115 

Clemens Wissing 0315-640815 

Thomas Wissing 06-52718671 

H et seizoen 2017-2018 is in volle gang. De eerste nachtvorst is geweest en de 
goedheiligman is weer onderweg naar Nederland, wie weet heeft hij nog wat 
lekkers in petto voor onze jeugd.  
De jo 17 heeft zes wedstrijden gespeeld. Zij staan momenteel op de vierde 
plaats met 3 punten achterstand op de koploper, ook zijn de jongens een ron-
de verder in de beker. De jo 15 staat na zes wedstrijden voorlaatste met 4 pun-
ten. De jongens en meiden hebben het erg moeilijk mede door blessures en de 
vele verschuivingen binnen het team, doordat er elke week weer andere spe-
lers meedoen om het elftal compleet te maken. Toch proberen de trainers Jes-
se en Merijn het team scherp te houden en zit er meer in dan dat er nu uit-
komt. De jo 11 staat momenteel vierde. Dit team verdient de meeste compli-
menten en met name de leiding. Door het spelerstekort in jo 15 staan zij elke 
zaterdag mensen af aan de jo 15, vaak zijn dit de betere/oudere spelers van jo 
11. Met deze spelers erbij had jo 11 waarschijnlijk hoger gestaan op de rang-
lijst, maar de leiding stelt het clubbelang voor het eigen belang. Hier kan ieder-
een een voorbeeld aan nemen.                                                                                                                                                         
Verder staan er buiten de competitie weer een aantal zaken op de agenda. Op 
6 januari is er weer de jaarlijkse flessenactie. De jeugd zal bij u aan de deur 
komen om lege statiegeldflessen op te halen, de opbrengst komt ten goede 
van de jeugd.                                                                                                                  
Op zaterdag 13 Januari wordt er onder leiding van Jelle en Dominiek weer een 
knakworstentoernooi georganiseerd.                                                                                                                                                                  
 
Wij wensen iedereen succes met het vervolg van de competitie. 

Het Jeugdbestuur                                                                                   

Z aterdag 14 oktober scheen de zon en hebben wij tegen VIOD JO11-8 ge-
speeld in Doetinchem. Wij hebben met 3-18 gewonnen!. Het was een hele leu-
ke wedstrijd.  

Groetjes, Caelum 

Verslag JO11-1 

Gelders-eiland/ 
GWVV JO17  
 

w e kwamen daar aan en we 
gingen gelijk omkleden en toen 
begon de wedstrijd. 
We begonnen de eerste 20/25 
minuten best sterk en de tegen-
stander ook. Toen zwakte we iets 
af en de tegenstander niet waar-
door er 2 goals werden gemaakt 
maar Douwe maakte er ook één 
met een assist van Sem. 
En we gingen met 2-1 de rust in, 
we moesten veel druk zetten van 
Thomas en dat deden we ook 
maar toch kwam er een tegen-
goal 3-1. maar daarna kwam Ti-
mo met een mooie actie en een 
lobje over de keeper waardoor 
het 3-2 stond. En toen was de 
wedstrijd afgelopen en gingen we 
helaas met een verlies van 3-2 
naar huis. 
 
Gijs van Remmen. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

November: 
17 Anschoeve’n en speculaasactie Fanfare 
18 Speculaasactie Fanfare 
19 Intocht Sinterklaas 
December: 
9 Winterfair fanfare 
14 GWVV potstoten 

Speculaasactie 
Fanfare  

St. Gregorius 2017  
O p vrijdag 17 november en zaterdag 18 november zal 
Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten weer 
haar jaarlijkse Speculaasactie houden.  
De koeken worden gebakken bij bakkerij Heyerman. Op 
vrijdagmiddag worden de koeken ingepakt en klaarge-
maakt voor verkoop. Eén zakje bevat grote speculaas-
koeken en bij aankoop hiervan heeft men niet alleen 
smakelijke lekkernijen, maar helpt men ook de muziek-
vereniging met haar jeugdopleiding. 
 
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag overdag, 
kan men leden van het fanfareorkest aan de deur ver-
wachten. Er wordt niet alleen in Varsselder Veldhunten 
verkocht, maar ook in Gendringen, Ulft, Megchelen en 
andere omliggende dorpen. Tevens kan men, op vrij-
dagmiddag en op zaterdag overdag, in ‘het Dorpshuus’ 
in Varsselder terecht om speculaaskoeken te kopen. 
 
Speculaaskoeken als attentie. 
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, winkels, 
verenigingen of instellingen die in de Sinterklaas perio-
de een attentie willen uitdelen aan 
klanten of medewerkers. Hiervoor 
zijn onze zakjes met speculaas uit-
stekend geschikt. Tips, aanmeldin-
gen of bestellingen zijn van harte 
welkom bij; 
 
Henri Hebbink 
tel. 06-22619426. 

O p 9 december 2017 organiseert fanfare St. Gregori-
us haar eerste Winterfair. Een nieuwe opzet die meer 
mogelijkheden geeft dan een traditionele kerstconcert.  
Een winterconcert en wintermarkt in één. Naast het 
fanfareorkest o.l.v. Gerjo Seesink zal ook het popkoor 
The Voices o.l.v.  Sandra Vriese  en het Huntenkoor zor-
gen voor winterse muziekklanken. ‘t Dorpshuus in Vars-
selder Veldhunten zal voor deze eerste Winterfair in 
winterse sfeer worden aangekleed. 
Tijdens de laatste kerstconcerten die het fanfareorkest 
verzorgde kwam men telkens in tijdnood om een goe-
de voorbereiding te realiseren omdat in oktober nog 
het spatshopconcert op het programma stond. Om dit 
te ondervangen is er voor gekozen om het ene jaar een 
Spatshopconcert te houden en het volgende jaar een 
Winterconcert.  Met deze opzet kan het orkest voor elk 
evenement een verantwoord programma bieden.  
Daarnaast is de datum voor een Winterconcert flexibe-
ler en zit men niet gebonden aan “enkel en alleen 
kerstnummers”.   
Vanaf 18.00 uur begint de Winterfair en vooraf zullen 
de bezoekers buiten ‘t Dorpshuus ontvangen worden 
door leden van de midwinterhoorngroep de Huttepie-
pen.  Ook zal het Huntenkoor het publiek trakteren op 
winter- en kerstklanken. Binnen is er een winterfair 
waar sfeervolle marktkraampjes zijn opgebouwd.  Deze 
worden bemand  door mensen uit  het dorp, en ook 
van buiten ons dorp. Thema van deze fair is alles wat 
met winter, kerst en de gezellige decembermaand  te 
maken heeft.  Het fanfareorkest zal in twee blokjes 
passende muziek laten horen waarbij sfeervolle beel-
den geprojecteerd worden.  Zoals bijvoorbeeld uit de 
film Frozen, en ook een uiterst swingende medley 
waarbij kerstnummers op een geheel bijzonder wijze 
zijn te horen.  Ook popkoor The Voice zorgt voor sfeer-
volle zang.  Ditmaal bestaat de zaalindeling niet uit lan-
ge rijen stoelen voor het publiek maar gezellige zitjes 
waar jong en oud ontspannen kunnen genieten. Een 
echte “spreekstalmeester” zal de verschillende activi-
teiten aankondigen. 
 
Voor een hapje en drankje hoeft men niets te kort te 
komen. Warme en koude hapjes worden in verschillen-
de kraampjes aangeboden.  Na afloop is er voldoende 
ruimte om  gezellig na te borrelen.  
 
Iedereen is  van harte welkom op deze eerste Winter-
fair 2017 en de toegang is gratis.  

Winterfair 2017 

Het Dorpshuus kreeg van vv de Graafschap een foto en een bloe-
metje uitgereikt voor hun gastvrijheid in het seizoen 2016-2017.   
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( Vervolg Dorpsnieuws) 

Activiteiten van de  
afdeling Ulft/Varsselder-

Veldhunten van  
de Zonnebloem. 

 

W oensdagmiddag 17 mei zijn we met de gasten van-
uit Varsselder Veldhunten naar café Waldsee in Werther-
bruch in Duitsland gegaan.  
Met 5 auto’s gingen we op stap en dankzij het mooie 
weer konden we daar fijn op het terras genieten. Bin-
nen was het net een museum, volgepakt met vele ser-
viezen, theepotten, vazen en allerlei spulletjes. Overal 
was wat te zien. 
Terug bij het Dorpshuus konden we aanschuiven bij een 
Chinees Buffet dat ook al buiten genuttigd kon worden. 
Een hele gezellige en geslaagde middag. 
 
Woensdag 13 september gingen we samen met de gas-
ten van de andere Regio’s met de 
Bus op stap naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Er 
was code oranje voorspeld maar gelukkig was het wel 
droog maar wel erg winderig. Gelukkig is alles prima 
verlopen en hebben de gasten erg genoten. 
 
Zaterdagmiddag 21 oktober was er in Het Dorpshuus 
weer een gezellige middag. Georganiseerd door de vrij-
willigsters van Ulft en Varsselder. 
Het was een muzikale bingo door Kees Bos gepresen-
teerd. Allerlei bekende liedjes kwamen voorbij die goed 

meegezongen konden worden. Wie een rijtje goed aan-
gestreept had en herkent had, kreeg een mooie prijs. 
Ook wie de hoofdprijs zou winnen, een kappersbon 
t.w.v. €15,-- beschikbaar gesteld door Kitty te Kaat van 
Salon Uniek uit Varsselder, was erg spannend. Na 
afloop van de koffie met rozijnenbrood ging iedereen 
weer tevreden naar huis. 
 
Verder is eind oktober de uitslag bekend gemaakt van 
de loterij van De Zonnebloem. 
Die vind U hier ook bij. 
 
Vriendelijke groeten namens, 
Ine Scholten, Anny Vonk, Willy Steutel, Els Versleijen en 
Dianne Bujak. 
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18-11-2017 10:15 Sprinkhanen JO11-1 GWVV JO11-1G 

18-11-2017 13:00 Kilder JO15-2 GWVV JO15-1G 

18-11-2017 15:00 ST: Silvolde/Terborg JO17-2 GWVV JO17-1 

19-11-2017 10:00 GWVV 2 Loil sv 2 

19-11-2017 10:00 Terborg 3 GWVV 3 

19-11-2017 10:30 SVGG 4 GWVV 4 

19-11-2017 14:00 KSH 1 GWVV 1 

25-11-2017 09:30 GWVV JO11-1G Ulftse Boys JO11-5G 

25-11-2017 11:00 GWVV JO15-1G Ulftse Boys JO15-2 

25-11-2017 13:00 GWVV JO17-1 VVG '25 JO17-2 

26-11-2017 09:30 OBW 3 GWVV 2 

26-11-2017 10:00 GWVV 3 AD '69 3 

26-11-2017 10:00 GWVV 4 NVC 3 

26-11-2017 14:30 Dinxperlo 1 GWVV 1 

2-12-2017 09:30 GWVV JO11-1G FC Trias JO11-11M 

2-12-2017 11:00 GWVV JO15-1G ST VVL/Stokkum JO15-2G 

2-12-2017 13:00 GWVV JO17-1 DVC '26 JO17-3 

3-12-2017 10:00 GWVV 2 Doetinchem 2 

3-12-2017 10:00 GWVV 4 Stokkum 3 

3-12-2017 11:00 Westendorp 2 GWVV 3 

3-12-2017 14:00 GWVV 1 SVGG 1 

9-12-2017 10:30 ST: Gendringen/Etten JO15-3 GWVV JO15-1G 

9-12-2017 11:15 SVGG JO11-2G GWVV JO11-1G 

9-12-2017 15:30 SDOUC JO17-2 GWVV JO17-1 

10-12-2017 09:30 VIOD 3 GWVV 2 

10-12-2017 10:00 GWVV 3 SVGG 3 

10-12-2017 10:00 Silvolde 7 GWVV 4 

10-12-2017 14:00 MEC 1 GWVV 1 

16-12-2017 13:00 ST: Vorden/Ratti JO17-2 GWVV JO17-1 

17-12-2017 14:00 GWVV 1 FC Eibergen 1 

Programma G.W.V.V. 
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Standen en Topscoorders 2017-2018 
STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 7 21 35 6 

VIOS B. 1 7 16 22 8 

GWVV 1 7 14 19 10 

FC Eibergen 1 7 13 17 10 

Dinxperlo 1 7 12 18 14 

MEC 1 7 12 13 12 

KSH 1 7 11 9 6 

Ulftse Boys 1 7 10 11 15 

Erix 1 7 9 11 15 

SP Rekken 1 7 7 9 20 

KSV 1 7 6 15 13 

SVGG 1 7 6 13 25 

Marienveld 1 7 2 10 26 

SVBV 1 7 2 6 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam-Sint Joris 3 7 18 26 8 

AD '69 3 7 15 21 18 

Bredevoort 3 5 12 17 8 

Silvolde 6 6 12 20 16 

SVGG 3 6 12 16 12 

Gendringen 5 7 11 18 14 

Varsseveld 11 7 8 14 12 

NVC 2 7 7 13 15 

Ulftse Boys 6 7 7 20 33 

Terborg 3 7 5 9 19 

GWVV 3 7 4 14 26 

Westendorp 2 5 1 9 16 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 2 6 16 14 7 

VIOD 3 5 15 18 6 

DCS 4 6 13 12 7 

HC '03 2 6 10 16 16 

OBW 3 7 10 16 13 

Sc Westervoort 4 6 8 13 13 

sv Loil 2 7 8 17 16 

Kilder 2 7 8 11 17 

VVG '25 2 7 5 15 18 

Sprinkhanen 2 6 4 4 11 

Doetinchem 2 5 3 11 13 

Etten 2 6 3 7 17 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
MvR 4 6 16 36 11 

VVL 2 5 15 27 4 

GWVV 4 7 14 23 11 

Terborg 4 7 13 23 18 

AD '69 4 7 12 14 13 

Silvolde 7 5 9 16 14 

Stokkum 3 6 8 10 18 

SVGG 4 6 7 15 11 

Zeddam-Sint Joris 5 7 5 12 22 

Varsseveld 10 6 3 7 24 

NVC 3 6 3 8 34 

Den Dam 2 6 0 11 22 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 7 21 35 6 

VIOS B. 1 7 16 22 8 

GWVV 1 7 14 19 10 

FC Eibergen 1 7 13 17 10 

Dinxperlo 1 7 12 18 14 

MEC 1 7 12 13 12 

KSH 1 7 11 9 6 

Ulftse Boys 1 7 10 11 15 

Erix 1 7 9 11 15 

SP Rekken 1 7 7 9 20 

KSV 1 7 6 15 13 

SVGG 1 7 6 13 25 

Marienveld 1 7 2 10 26 

SVBV 1 7 2 6 28 
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Club Gespeeld Punten voor tegen 
SJO Rijnland - Gelders Ei-

land JO17-1 7 18 26 8 

SDOUC JO17-2 7 16 28 5 

DZC '68 JO17-3 7 16 26 13 

Zeddam-Sint Joris JO17-1 7 13 22 23 

GWVV JO17-1 7 12 23 18 

VVG '25 JO17-2 7 11 9 11 

VIOD JO17-4 6 9 17 14 

DCS JO17-3 7 9 20 27 

OBW JO17-3 7 5 12 23 

ST: Silvolde/Terborg JO17-2 6 4 9 12 

MvR JO17-2 7 2 12 30 

DVC '26 JO17-3 7 2 8 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

't Peeske JO15-2 5 15 30 9 

DZC '68 JO15-11 7 14 26 15 

VVG '25 JO15-2 6 13 31 11 

ST VVL/Stokkum JO15-2G 7 12 36 25 

Kilder JO15-2 6 9 16 11 

Silvolde JO15-2 6 9 14 19 

SJO Den Dam/NVC JO15-1G 6 7 17 24 

GWVV JO15-1G 6 7 11 18 

Ulftse Boys JO15-2 6 7 15 26 

ST: Gendringen/Etten JO15-3 6 6 26 31 

Zeddam-Sint Joris JO15-2G 7 0 9 42 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DZC '68 JO11-14 7 19 84 9 

GWVV JO11-1G 7 16 69 20 

Silvolde JO11-3 6 15 38 23 

Sprinkhanen JO11-1 7 14 37 24 

Silvolde JO11-2 6 13 42 17 

DZC '68 JO11-13G 7 10 36 46 

Ulftse Boys JO11-5G 7 10 19 30 

SJO Den Dam/NVC JO11-2G 7 10 25 43 

VIOD JO11-8 7 4 28 61 

FC Trias JO11-11M 7 4 19 59 

DZSV JO11-5 7 3 16 51 

SVGG JO11-2G 7 0 9 39 

Topscoorders JO17-1 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe Flipse 7 
Merijn Berentsen 2 
Timo Steenbreker 2 
Bart Rots 2 
Milan  Frazer 1  

Topscoorders JO11-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Bram Menting 21 
Mees  Dickmann 17 
Luuk Berentsen 10 
Tiemen Berentsen 5 
Luuk Roseboom 5 
Boaz Kwak 7 
Kas Menting 2 
Caelum van Mulligen 
Senne Ditters 1 

Topscoorders JO15-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Ties Flipse 3 
Merijn berentsen 3 
Ties Peters 1 
Cas Steenbreker 1 
Nout Sloot 1 

STAND TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Rick Hendrixen 4e 10 
Niels Schweckhorst 1e 4 
Ron Prinsen 1e 4 
Cas de Neling 1e 4 
Tom Wanders 4e 4 
Dominiek Seinhorst 1e 3 
Ramiro Tersteeg 2e 3 
Roy Cornielje 3e 3 
Steven Riethorst 3e 3 
Glenn Robben 3e 3 
Jochem Geerts 2e 2 
Marc Wellink 4e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Ino Zweers 4e  2 
Niels Huntink 3e 2 

Jelle Visser 1e 1 
Lars Hendrixen 1e 1 
Merijn van Arragon 1e 1 
Joel Robben 2e 1 
Robin Klompenhouwer 2e 1 
Dion Mulder 2e 1 
Menno Wenting 2e 1 
Chiel le Comte 2e 1 
Mart de Leeuw 3e 1 
Rick Vreeken 3e 1 
Niek ter Voert 3e 1 
Martijn Klompenhouwer 4e 1 
Jos Ketelaar  4e 1 
Sven Huls 4e 1 

Links de nr 1. in de topscoorderslijst Rick  
Hendrixen, rechts de nr 2. Niels Schweckhorst 

G.W.V.V. JO 11 - 1G 
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GWVV JO 17-1 Primeur 
Eerste GWVV team die het digitaal  
wedstrijd formulier mobiel invulde. 

KNVB wedstrijdzaken app KNVB voetbal app 

Bekerwedstrijd  
GWVV JO11-1  -SVGG JO11-1 

Bekerwedstrijd  
GWVV JO15– 1 - MEC JO-15-1 

Af te halen 
prijzen; 

Bij de bekerwedstrijd  
GWVV 1—Silvolde 1, zijn 
nog een aantal prijzen blij-
ven liggen van de gehouden 
loterij. Het gaat om de on-
derstaande nummers; 
 
Geel; 
249 
182 
333 
260 
181 
130 
332 
 
De prijzen zijn af te halen 
bij; 

Christel Aalders 
Leemlandseweg 17 
7076 AL Varsselder 
tel. 0315– 632727  


