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G.W.V.V. 1
volgend seizoen 4e klasse!!!
De kampioenen van G.W.V.V.
G.W.V.V. 5

BEIDE TEAMS VAN HARTE PROFICIAT!!!!
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UITNODIGING
Beste (oud) leden,
GWVV bestaat dit jaar 50 jaar. Wij willen
dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en samen met jou vieren.

1963 - 2013

Op zondag 23 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur houden we een receptie in ‘t Dorphuus
te Varsselder-Veldhunten.
Wij willen je daarvoor van harte uitnodigen om onder het genot van een hapje en een
drankje terug te blikken op 50 jaar GWVV.
Tevens kun je als oud-lid ( indien je nog niet in de gelegenheid bent geweest) ons vernieuwde sportpark De Buitenham bewonderen.
Wij stellen je komst enorm op prijs,
sportgroeten van de organisatie
Beent Klijnsma, Arno Geurts
Bennie Mulder, Rob van de Pavert

W

(Oud) leden binnen en buiten
Varsselder-Veldhunten kunnen zich opgeven bij:
b.klynsma@planet.nl of persoonlijk aanmelden kan ook.

Nieuws

e zijn alweer toe aan de laatste Boogbal
van het seizoen 2012-2013. Alhoewel er nog een
aantal belangrijke activiteiten (Jan Riekentoernooi
en het jubileumweekend) op stapel staan sluiten
we het seizoen redactioneel al af. De gebeurtenissen van deze 2 activiteiten kun je op de GWVV
site lezen of we maken er melding van in de 1e
Boogbal van het nieuwe seizoen.
In de vorige Boogbal speculeerden we over de
prestaties van de te behalen doelen voor het lopende seizoen bij de verschillende teams. Als we
die er nog eens op terugkijken dan mogen we concluderen dat we toen nog verwachtingen hadden
die aan de voorzichtige kant waren.
Wie had toen kunnen denken dat het 1e elftal niet
voor de na-competitie ging maar juist voor
rechtstreekse promotie. Een prestatie van formaat.
In het redactienieuws riepen we de toeschouwers
op om vooral GWVV 1 te blijven ondersteunen.
Aan deze oproep heeft iedereen gehoor gegeven.
Bij de uitwedstrijden stond vaak meer publiek uit
Varsselder-Veldhunten langs de lijn dan van de
gastheren. Natuurlijk hebben de jongens deze
prestatie zelf geleverd maar de 12e man kan vaak
net dat steuntje in de rug extra geven. Als
G.W.V.V. mogen we trots zijn op zo’n publiek. En
dat mag ook weleens gezegd.
Terug naar de prestatie van het 1e team. Lang zag
het ernaar uit dat een plek voor de nacompetitie
het hoogst haalbare was. Maar als je de
wedstrijden zo terugkijkt zijn er door inzet en ook
een tikkeltje geluk nu wedstrijden gewonnen die je
in het verleden zou verliezen. Dat ook de directe
concurrenten op de bewuste momenten steekjes
lieten vallen hebben ons in de kaart gespeeld.
De felicitaties gaan dan ook naar GWVV 1 en de
Boogbal nr. 6

Huidige actieve leden
kunnen zich opgeven
via hun leiders.

gehele leiding. We zijn benieuwd wat volgend
seizoen GWVV de 4e klasse mag brengen.
In deze Boogbal zullen Dennis en Patrick hun
zienswijze op de behaalde promotie weergeven.
Het 2e elftal heeft bovenverwachting gepresteerd
zij eindigde als 4e in de sub-top. Deze jongens
hebben laten zien dat door teambuilding er goed
gepresteerd kan worden. Dit is natuurlijk ook een
verdienste van de leiding onder aanvoering van
Peter Roes. Het 3e en 4e elftal heeft zich goed
gemanifesteerd in de loop van het seizoen, Zij eindigden niet zoals vorig seizoen in de onderste regionen maar bleven hier net boven staan. Dat
maakt het voetbal voor deze elftallen er natuurlijk
ook leuker op. De verwachting is dat bij 3 en 4 ook
volgend seizoen nog progressie is te verwachten.
Het vijfde elftal heeft gedaan wat het moest doen;
Kampioen worden. Jongens van harte proficiat!
Vaste columnist Tonny zal er uitgebreid verhaal
van doen in deze Boogbal.
Ook de jeugd heeft dit seizoen goed gepresteerd,
al gaat het bij het ene elftal beter dan bij het andere. Het jeugdbestuur zal zich beraden hoe volgend seizoen de indelingen zullen zijn. Onder
jeugdnieuws kunt u lezen naar de verrichtingen.
Juni zal in het teken staan van het Jan Riekentoernooi, het jubileumweekend en als afsluiting, de
wedstrijd streekelftal GWVV tegen De Graafschap
op 29 juni. In deze Boogbal kunt u alles terugvinden wat er allemaal is te doen.
De redactie gaat na deze Boogbal alweer bezig
met volgend seizoen. We zullen al onze adverteerders weer gaan benaderen en zullen gezien
de vele afzeggingen ook actief op zoek moeten
gaan naar nieuwe. Mocht je iemand kennen met
een eigen bedrijf die ook interesse heeft meld je
dan bij de redactie.
Iedereen veel plezier in deze GWVV maand en wij
wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe en
tot in september wanneer de 1e Boogbal van het
nieuwe seizoen 2013-2014 weer zal gaan
verschijnen.
De redactie
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et is de mannen van het eerste elftal toch
gelukt, promoveren naar de 4e klasse!
Het zag er in de winterstop nog niet naar uit met
een behoorlijke achterstand op de nummer 3
Vosseveld. Na de winterstop werden er 2 wedstrijden verloren, Ulftse boys uit met 1-0 en
thuis tegen Terborg met 1-2 wat tevens de 1e en enigste
thuisnederlaag was. En er werd uit gelijk gespeeld
tegen Erix.
De laatste wedstrijden waren allemaal finales, er
mochten geen punten verspeeld worden om niet
verder achter te komen op Vosseveld, en Vosseveld moete nog punten verspelen om die fel begeerde 3 plaats te behalen. De laatste 6 wedstrijden werden allemaal gewonnen, sommige wat gemakkelijker andere zwaar bevochten. GWVVWinterswijk 6-0, Bredevoort-GWVV 0-1, GWVVVVG 5-2, GWVV-Ajax bredenbroek 2-0. Na deze
wedstrijd was er al een klein feestje omdat Vosseveld met 4-1 verloor in Lievelde tegen Erix waarna
in Varsselder nog gezellig werd nagepraat in het
napraatuurtje…
Zo stonden de geel-witten met
nog 2 competitiewedstrijden te gaan op de 3e plaats, gelijk in punten met Vossevelde maar met een beter doelsaldo.
Helaas werd de 3 plaats niet beslist op doelsaldo… Dus als aan het einde van de competitie het
puntenaantal nog gelijk was zou er een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden tegen
Vosseveld voor rechtstreekse promotie.
De èèn na laatste wedstrijd stond voor GWVV een
zware wedstrijd te wachten, Zelhem uit…
Zelhem, een jonge ploeg, met veel snelheid een
aardig voetbal die nog volop moesten knokken om
nacompetie te behalen. De wedstrijd begon goed
voor Varsselder dat scherp en agressief begon dat
leidde binnen een kwartier naar een 0-2 voorsprong. Na de thee zou GWVV het moeilijk krijgen
tegen Zelhem dat begon te drukken en al snel de
aansluitingstreffer
scoorde. Varsselder had het de
2e helft zwaar en moest een paar minuten voor het
einde ook de gelijkmaker incasseren… Gelukkig
toonde de ploeg uit Varsselder veerkracht, zoals al
vaker dit seizoen en scoorde in blessuretijd de
winnende treffer 2-3! Een zeer belangrijke, zwaar
bevochten overwinning…
Helaas liet Vosseveld in Bredevoort geen punten
liggen dus zou het op de laatste wedstrijd aankomen.
De laatste wedstrijd zou Halle op bezoek komen,
op papier een tegenstander waar
je “gewoon” van
moet winnen.
Varsselder begon
gespannen en liep
in de eerste 5 minuten al tegen
een tegentreffer
aan. Het voetbal
was slordig met
veel onnodig bal-
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verlies waardoor de ploeg uit
Halle lang in leven bleef. De
gelijkmaker kwam voor Varsselder, net voor rust, een zeer
goed moment. In de rust werd
alle schroom afgegooid en
kwam er een ander GWVV
naar buiten dat liet zien dat ze
wilden promoveren. Een snel
doelpunt na rust zorgde voor
zelfvertrouwen en zo liep Varsselder al snel uit naar een verdiende 5-1 overwinning. Ondertussen had de leiding van
GWVV doorgekregen van Eugene, die contact had met
Vosseveld, dat Vosseveld met
2-0 in eigen huis had verloren.
Toen brak het feest los…
GWVV GEPROMOVEERD!!!
GWVV 1 naar de 4e klasse, wat nog niet eerder
voorgekomen is in de historie van GWVV…
Samen met het trouwe publiek werd er nog een
leuk feestje gevierd tot in de late uurtjes…

G.W.V.V. 1 ……. langs de lijn…
Dennis Lohschelder
Meer foto’s van de thuiswedstrijden zijn
te zien op:
GWVV 1 - Terborg 1
GWVV 1 - Winterswijk 1
GWVV 1 - VVG’25 1
GWVV 1 - Ajax B. 1
GWVV 1 - Halle 1 (Promotie)
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Einde van een super seizoen

D
T

oor onze voorzitter

ijdens de zeer geslaagde kermis,
voor het eerst in het “Dorpshuus”,
werd natuurlijk vooruitgeblikt op de
nieuwe competitie 2012-2013 die na de
vakantie zou beginnen.
Natuurlijk ging het hierbij over het succes van het
“Dorpshuus” en het kunstgrasveld dat met ingang
van dit nieuwe seizoen in gebruik genomen zou
worden. Met het nodige gevoel van trots, tevredenheid en hoopvolle verwachtingen keken we
met zijn allen vanaf het bordes naar het kunstgras
dat werd aangelegd. Toen wisten we nog niet wat
voor een fantastisch seizoen het zou worden.
Want een fantastisch seizoen is het geworden en
dat in het jaar dat we 50 jaar bestaan. Het was
eerst nog wel even spannend of het kunstgras op
tijd klaar zou zijn. De weergoden hadden ons in
het begin wat in de steek gelaten, maar het kwam
allemaal goed. De eerste
competitie wedstrijd
moest wel op het 2de veld worden gespeeld, maar
daarna kon volop op het kunstgras worden gevoetbald. Al snel bleek het succes van het kunstgras
op het gebied van organisatie, flexibiliteit en de
geringe afgelastingen. We hebben goed door kunnen trainen. Dit ondanks een jaar waarin we sinds
heugenis niet zo veel en vaak sneeuw hebben
gehad.
Ongetwijfeld heeft het kunnen trainen en voetballen in de winter bijgedragen aan het grootste
sportieve succes in onze bestaanshistorie van
GWVV. Na een bloedstollend spannend eind van
het seizoen
zijn we rechtstreeks gepromoveerd
naar
de 4de klasse. Een enorme prestatie van ons
ste
1 elftal en iedereen die daarom heen direct bij
betrokken is geweest.
Nog nooit is het GWVV gede
lukt om
in
de
4
klasse
te voetballen. Het feit dat
de 6de klasse wordt afgeschaft doet daar niets aan
af. Zeker niet als je bedenkt dat we als derde in de
competitie onder Terborg en Ulftse Boys zonder
nacompetitie zijn gepromoveerd.
Ik ben ervan overtuigd dat we het in de 4de klasse
goed zullen doen en verheug me al op de derby’s
die gespeeld gaan worden.
Als kers op de taart werd het 5de ook nog kampioen. Onze veteranen wisten de lastige uitwedstrijd
in Gendringen te winnen met 3-0 terwijl de directe
concurrent SDOUC toch onverwachts met 4-0 verloor tegen Wolfersveen. Omdat SDOUC later
moest voetballen kwam later die zondag het besef
dat men kampioen was geworden. Ondanks dat er
geen concrete activiteiten waren gepland was het
feest er niet minder om.
Naast de sportieve successen was het ook organisatorisch een goed jaar. Omdat we geen kantine
meer hebben en ons vooral kunnen bezighouden
met voetbalzaken is het hoofdbestuur teruggebracht naar 5 bestuursleden waardoor we sneller
kunnen schakelen. Tevens is interne financiële
huishouding gereorganiseerd en functioneert dit
prima. Hetgeen de nodige rust geeft. Ook het
werken met werkgroepen, zoals commissie jubileBoogbal nr. 6

um feest, sponsorcommissie en Jan Rieken toernooi, werkte weer uitstekend.
Ook dit jaar bleek weer dat GWVV beschikt over
een groot aantal leden die graag hun vaardigheden in willen zetten voor de club. Dit maakt het
mogelijk dat we veel voor elkaar krijgen en er voor
zorgen dat alles ook goed voor elkaar blijft.
Tevens maakt het mijn functie als voorzitter een
stuk makkelijker. Daarom ook mijn oprechte dank
aan iedereen die op zijn wijze heeft bijgedragen
aan ons gezamenlijke succes.
Laten we dit fantastische seizoen tijdens ons jubileumweekend van 22 en 23 juni feestelijk afsluiten,
waarna we ons kunnen verheugen op een spannend nieuw seizoen.
Wim Pruijn
Voorzitter

ZATERDAG 1 JUNI a.s.
Jan Riekentoernooi
Met o.a. seniorenvoetbal met de strijd
om de Jan Riekenbokaal!!!
Onderling jeugdtoernooi.
(opgave 12:30 uur bij Christel)
Penaltybokaal voor de jeugd
Voor jong en oud wat wils
Kom naar de Buitenham om
het actieve voetbalseizoen
waardig af te sluiten.
Voor de allerkleinsten is er
een springkussen aanwezig!!
Aanvang 12:30 uur
Verzoek aan de spelers
om 12:00 uur aanwezig te zijn!!!
VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.
Agenda:
1 juni:
Jan Riekentoernooi
22 juni:
Zeskamp voor gehele gemeenschap
Varsselder-Veldhunten in het kader van 50
jaar G.W.V.V.
23 juni:
Reunie leden/ oud leden GWVV
29 juni:
Streekteam GWVV - De Graafschap
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Maarten
Wissing

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Milan
Frazer

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
–
Terborg 1

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
–
Winterswijk 1
Naam: Milan Frazer
Leeftijd: 10 Jaar
In welk elftal speel je: D1
Op welke plaats denk je te eindigen dit seizoen: 5e
Op welke plaats voetbal jij: Linksback
Wat vond je van de wedstrijd: gwvv begon niet zo
goed, maar in de 2e helft hebben ze alles goed
gemaakt.
Wie vond je de beste speler deze wedstrijd: Maik
Jansen en Chiel ter horst.
Wie vind je de beste speler van Gwvv: Dominiek
Seinhorst
Wil je later zelf ook in het 1e voetballen: Ja
Vond je het leuk om pupil vd week te zijn: Ja, ik
vond het heel
leuk omdat er
veel werd gescoord.
Ouders van Milan: We vonden
het weer een leuke middag, met
mooi weer en een
klinkende overwinning tegen
een matige tegen
-stander.

I

nmiddels hebben
we de 1e aanmeldingen binnen voor
de Vieftig club van
G.W.V.V..
Ook een warm hart
voor G.W.V.V.?
Meld je dan bij het promoteam;
Arno Geurts, Freek
van Arragon, Chiel le
Comte of Nico Immink.
Boogbal nr. 6
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Cas
Steenbreker

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Sjoerd
Immink

In de wedstrijd
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
–
VVG’25 1

G.W.V.V. 1
–
Ajax-B 1

Naam: Cas Steenbreker
Leeftijd: 10 jaar
Op welke positie voetbal jij
het liefst; voorin.
Wat vond je van de
wedstrijd; Het was een leuke
wedstrijd en het was spannend.
Wie vond je de beste voetballer; Iedereen vond ik
goed.
Wil jezelf later ook bij het 1e
voetballen?; Dat zou ik nog
niet weten.
Vond je het leuk om pupil
van de week te zijn en wat
vond je het leukst?; Ja, maar
wel spannend. Het veld
oprennen met de spelers
vond ik het leukst en natuurlijk op goal schieten.

Naam: Sjoerd Immink
Leeftijd: 12 Jaar
In welk elftal speel je: D1
Op welke positie voetbal jij: Laatste man
Wat vond je van de wedstrijd: ik vond het een goede wedstrijd met een hele mooie goal van Chiel
Terhorst en van Stan vd Pavert en ze voetbalden
erg goed.
Wie vond je de beste speler deze wedstrijd: Chiel
Terhorst. Wie vind je de beste speler van Gwvv:
Chiel le Comte
Wil je later zelf ook in het 1e voetballen: ja heel
graag
Vond je het leuk om pupil vd week te zijn: ja ik
vond het erg leuk om een keer pupil van de week
te zijn.
Ouders van Sjoerd;
Sjoerd heeft deze middag genoten om een
keer de wedstrijd van
nabij mee te maken. Wij
bedanken dan ook de
mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt. Een
uitstekend middel om de
jeugd van GWVV erbij te
betrekken.

Ouders van Cas;
Wij zijn goed opgevangen en
de wedstrijd was spannend.
Cas heeft er erg van genoten. Bedankt namens Cas
en zijn ouders.

Boogbal nr. 6
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Merlijn
Wolters
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
–
Halle 1
Naam: Merlijn Wolters
Leeftijd: 10 Jaar
In welk elftal speel je: D1
Op welke plaats voetbal jij
het liefst: Linkshalf
Wat vond je van de wedstrijd? Leuk, begon natuurlijk
met 0-1, maar snel liep
GWVV in en won zelfs met 51.
Hoe was de middag? Het bespreken en het inspelen met het 1e is heel leuk. Ik heb nog een bal gekregen en we hebben een feestje gevierd, omdat
het 1e nu gepromoveerd is.
Super goed gedaan!!!
PS Hartstikke bedankt voor weer een bijzondere
middag!
Michael, Kim en Merlijn

Promotie 4e klasse

D

oor de redactie van de boogbal werd me
gevraagd of ik dit seizoen eens terug zou willen blikken.
Dit lijkt een makkelijke vraag maar wat willen ze
dan precies van me weten? Gelukkig kreeg ik aanvullingen waarover het moest gaan.. let wel het
moest gaan over: omgaan met de spelers, trainingsstaf, bestuur, hoe te hanteren speelwijze, wanneer ik dacht dat het over was, trainingsmethodieken, keuzen over opstellingen, enz enz.
Kortom Nico en zijn redactie van de boogbal wil
gewoon alles weten… pffff en omdat ik toch geen
na-competitie verplichtingen heb had ik wel tijd
over, haha. Nou daaraan wil ik natuurlijk wel voldoen…
De selectie van dit jaar.
Op 14 juni 2012 begon voor de selectie het nieuwe
seizoen. Een bijeenkomst in het dorpshuus waarin
de gang van zaken werd medegedeeld en de regels en gedragingen werden uitgelegd. Ook kregen ze het schema van de voorbereiding mee. Dit
seizoen kregen we nieuwe spelers in onze selectie. Bram Legeland, Dominiek
Seinhorst
kwamen over vanuit het 2e van SDOUC, Sean
Kappelle kwam over van SVGG en van de lagere
elftallen kwam Jurjan Wezenberg over. Afscheid
van de selectie nam Jeroen Aalders, Jurgen Schut
en Kees van de Pavert
Tijdens de zomer werd ook door de KNVB de indeling bekend
gemaakt. Een mooie competitie
waarbij
de 1e 3 ploegen zeker doorgingen naar de
e
4 klasse en daarnaast was er ook nog een redelijk eenvoudige na-competitie waardoor je ook
daardoor snel kon promoveren. Maar als je deze
klasse ging analyseren dan was dit
een zware
klasse vergeleken bij de andere 5e klasse (5ee
klasse D). Reden: alle degradanten van de 4
klasse van het jaar ervoor zitten in deze klasse.
VVG’25, Ajax Breedenbroek. Terborg heeft zich
versterkt en Vosseveld, Bredevoort, Zelhem, Ulftse
Boys en KSH zijn altijd goede teams en hebben
uitgesproken dat ze graag hoger op willen. Dus
GWVV kon de borst nat maken. En dan krijg je als
trainer de opmerking, om de druk wat te verhogen,
van een bestuurslid: ‘Als we nu niet promoveren,
dan gaan we nooit meer promoveren’.
De voorbereiding:
De eerste training was op zondag 29 juli. Terwijl
de meeste spelers nog op vakantie waren, begonnen we de training met een beperkt aantal
mensen. Deze weken is het zaak om op conditie te
komen, maar ook zeker uit te kijken met het overbelasten van spelers. Het lastige is dat er spelers
weg gaan op vakantie, maar ook weer spelers terug komen van vakantie en die nog geen training
in de benen hebben. Zaak is dus steeds te kijken
en bij te houden hoe de arbeid-rust verhouding is
van de spelers. De oefenwedstrijden spelen we
met de spelers die we hebben, wat tactiek betreft
daar hebben we het nog niet over gehad. De oude
speelwijze werd gewoon gehanteerd. Pas nadat
na zo’n 3 weken de groep compleet was, zijn we
ook begonnen met het bespreken van de tactiek.
De details gingen we bespreken tijdens het trainingskamp die we hadden een week voor de start
van de competitie maar een aantal zaken werden
al wel getraind. Het trainingskamp (vrijdag t/m
zondag) hadden we in Beek. Ons ‘hotel’ was het
plaatselijke scoutinggebouw en we mochten
trainen op een veld van voetbalvereniging ‘t-
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Peeske aangrenzend aan ons hotel. Tijdens dit
weekend werd het seizoen 2011-2012
geëvalueerd met de selectie. Frustraties kwamen
naar voren, kritische noten werden geplaatst en de
lucht werd geklaard. Maar ook werd het komende
seizoen besproken. Welke doelstellingen stellen
we onszelf, als individu maar
ook als team. Conclusie was, promotie naar 4e klasse liefst rechtstreeks anders via periode. Maar we realiseerden
ons wel dat we er veel voor over moesten hebben.
Daarnaast werden de regels opgesteld waarbij de
spelers de regels zelf bedenken en vast leggen,
maar wel realiseerbaar zijn. Ook de straffen
werden besproken en als beheerder van de ‘
Boetepot’ werden er 2 spelers aangewezen.
Tijdens de training dit weekend werd de speelwijze
bepaald en kwamen de standaardsituaties naar
voren en werden deze geoefend en meteen besproken. Kortom.. de oefenperiode
is hiermee afgesloten en de week voor onze 1e competitie
wedstrijd ging de focus naar de speelwijze en het
beseffen van het moeten winnen.
De 1e competitie helft
Op zondag 9 september begon dan eindelijk onze
competitie. De eerste ronde waren we vrij geroosterd omdat het kunstgras nog niet klaar zou kunnen
zijn. Dat was ook de reden dat we de eerste
wedstrijd uit moesten voetballen en zelfs onze 1e
thuiswedstrijd moest op veld 2 gespeeld worden.
Velen vroegen me of het niet lastig was om te
trainen in deze omstandigheden, maar eigenlijk
heb ik daar geen last van. Het jaar ervoor hadden
we al ervaring opgedaan met deze omstandigheden omdat toen het dorpshuus werd gebouwd.
Als trainer heb je bepaalde voorwaarden nodig
waardoor je je training goed kan laten verlopen.
Dat is een goed veld, goede ballen, hesjes, petjes
en spelers. Een veld had ik om te trainen en de
rest was ook aanwezig dus ik kon gewoon mijn
werk doen. Maar… de accommodatie zoals we die
nu hebben, is natuurlijk super ideaal. Een fantastisch dorpshuus met een schitterend kunstgrasveld. Alles is aanwezig om goed te kunnen
werken.
Echter verliep de 1e seizoenshelft wisselvallig. 11
wedstrijden werden er voor de winterstop gespeeld
17 punten opgehaald. Daarbij in negatieve zin de 6
-1 uit nederlaag
tegen Vosseveld, waarbij we de
beste 1e helft van het seizoen hebben gespeeld
maar toch 2-1 achterstonden in die helft. En de
nederlagen tegen VVG en Ajax Breedenbroek
waren onnodig. Het dieptepunt was natuurlijk de 20 nederlaag in en tegen Winterswijk waarbij we
ook nog na 2 minuten een man meer hadden in
het veld. Hoogtepunten waren de grote winstpartijen tegen Marienveld (6-0) en Zelhem (4-0) thuis
en voor de meeste mensen staat natuurlijk nog de
winstpartij thuis tegen Ulftse boys (3-1) op het
netverlies. Een fantastische overwinning waarbij
we als team zo sterk waren en terecht de overwinning tot in de late uurtjes hebben gevierd. Maar
goed de stand op de ranglijst was nog niet echt dat
ik dacht.. het komt goed. We stonden op plaats 8
en waren te wisselvallig. Ik moest voor elkaar
krijgen dat de spelers gingen beseffen dat we als
team moeten voetballen en
dat we dan èèn van de
beste teams zijn van de 5e klasse C. De
winstwedstrijd tegen Ulftse Boys was daar een
goed voorbeeld van en de nederlaag tegen Winterswijk was een voorbeeld van het niete functioneren als team. Gelukkig sloten we de 1 seizoenshelft af met een goede overwinning (4-0 van Zelhem) waardoor we met een positief gevoel de winterstop in gingen. Voor mij is dat een tijd om te
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bekijken en te analyseren hoe we ervoor staan als
team. Is de speelwijze goed? Zijn mijn trainingen
op niveau? Wat kan ik verbeteren zodat het team
beter gaat presteren.
De meeste keuzen die ik maak, overleg ik met Ted
(van de Pavert) en Sven (Maatman). Maar de meningen van Freek (van Arragon, keeperstrainer)
Arno (Geurts, grensrechter) en Koen
(Nieuwenhuis, hersteltrainer) hoor ik aan en die
neem ik mee in de keuzen. Vaak ‘sparren’ we over
de opstelling. Ik kom met een opstelling en leg
deze uit. Daarna gaan we de voors- en tegens
tegen elkaar weg strepen en bepaal ik uiteindelijk
de 11 spelers voor de wedstrijd.
De trainingen maak ik op basis van de speelwijze.
Vaak probeer ik een probleem te trainen die we
tegenkomen tijdens de wedstrijd. Hebben we een
wedstrijd waar we in de problemen komen, omdat
we de bal niet bij onze buitenspelers krijgen, dan
proberen we dit probleem door middel van de
training op te lossen.
De winterstop is ook een deel van het programma
waar de spelers weer ‘’ fris ‘’ kunnen worden en
eventueel blessures tot rust en genezing kunnen
komen. Het eerste moment dat we na de december vakantie gingen trainen, heb ik aangepakt om
de groep te laten beseffen wat ze nu precies willen
en wat ze daarvoor moeten doen. Ik had soms de
indruk dat sommige spelers wel graag wilden
promoveren, maar om daarvoor een stap/training/
zweetdruppel extra voor te doen dat was nu net
het probleem. Iets te makkelijk af melden voor de
training (ik kon het niet bewijzen, maar was wel
voelbaar...); niet 100% willen geven op de training
enz. De manier hoe we met elkaar, tegenstanders
en scheidsrechter omgingen vond ik ook niet
goed. Gelukkig is er tijdens dit gesprek goed over
en weer gesproken en hebben we èèn en ander in
de oefenwedstrijden, die er waren in de winter,
goed gezet en bewezen dat we (zelfs tegen 4e
klassers) goed tot zeer goed konden voetballen.
Ook hebben we de tactiek veranderd. Daar waar
we eerst de tegenstander tot het midden van de
helft lieten opbouwen, hebben we omgezet in
meteen druk geven tijdens de opbouw. Dit houdt
wel in dat je scherp moet zijn en dat je qua conditie ook goed moet zitten. De resultaten tijdens de
winterstop waren tot tevredenheid van de selectie
en bracht veel zelfvertrouwen mee voor de 2e
seizoenshelft
De 2e competitiehelft:
Wat kan je niet mooier beginnen dan de 2e
seizoenshelft openen tegen, een op papier,
mindere tegenstander: Marienveld. We begonnen
zeer scherp aan de wedstrijd en hadden er zin in.
Met veel druk op de achterhoede van Marienveld
creëerden we kans na kans en was de eindstand
1-7. Vol zelfvertrouwen gingen we naar de volgende tegenstander, Ulftse Boys. Een
spannende
pot voetbal maar op basis van de 2e helft werd het
een verdiende overwinning voor de ‘’boys’’ . Waar
we hoopten op een gelijkspel, scoorden
ze in de
laatste minuut de treffer. Om de 3e plaats veilig te
stellen en om een rol van betekenins te spelen in
de competitie moesten de volgende 2 wedstrijden
thuis tegen KSH en Vosseveld gewonnen worden.
Dit lukte met veel geluk en passie. KSH thuis wonnen we in de laatste minuut door een doelpunt van
Dominiek Seinhorst (Sven te Kaat hield ons deze
wedstrijd in de race door fantastische reddingen)
en Vosseveld was een wedstrijd op zich.. 2-0
achter met nog een 10 minuten te spelen. We
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lieten op dat moment Chiel le Comte doorschuiven
naar de spits om te rommelen. Dat hielp met in
eerste instantie hulp van de doelman van Vosseveld die de bal lost liet en waar Maik Jansen attent
op reageerde. Dit was het besluit tot een waar offensief wat menig supporter zich nog lang kan herinneren. Er kwam zoveel druk dat we ook snel de
2-2 scoorden door Niels, maar waar vaak een tegenstander genoegen neemt met een punt, wilden
we door. Gelijkspel was niet genoeg voor ons en in
de laatste minuut, een voorzet van Chiel le Comte,
knikte Niels Schweckhorst de winnende binnen.
Dit was eigenlijk voor ons ook een wedstrijd waarin
we gingen geloven in een goed resultaat aan het
einde van het seizoen. Er ontstond geloof en hoewel we hierna thuis verloren van Terborg (waarin
we misschien tactisch de eerste helft een fout hebben gemaakt door ons aan te passen en we de 2e
helft de betere waren) bleven we wel geloven en
kwamen de resultaten ook. Op Erix (1-1) na hebben we alle wedstrijden na de wedstrijd tegen
Terborg met winst afgesloten. En geluk hebben we
gehad, maar we hadden het ook moeilijk met een
aantal (langdurige) blessures die ineens ontstonden.
Krappe selectie:
Dat we een krappe selectie hadden, dat wisten we.
Helaas heeft GWVV geen A en B Jeugd waardoor
je selectie aan kan vullen
met talenten. Des te belangrijker is het dat je 2e elftal spelers hebt, waar je
gebruik van kane maken als je ze nodig heb. Peter
Roes (trainer 2 elftal) en ik hebben dan ook regelmatig contact over de vorderingen van spelers. Als
we dan iemand nodig hadden, was er overleg en
kwam Peter met namen. Gelukkig zijn deze e
spelers ook bereid om mee te gaan metehet 1
elftal. Club belang, het belang van het 1 elftal,
speelt voor deze mannen een belangrijke rol. Met
bijvoorbeeld Rick Hendrixen maak je een tegenstander helemaal gek omdat hij gewoon op alles
loopt en er altijd voor gaat. Ook maakt Rick het
publiek gek, wat bijvoorbeeld net het laatste zetje
kan zijn wat een elftal nodig heeft. En neem daarnaast ook Roel jansen als voorbeeld. Hij heeft zijn
kwaliteiten liggen op het voetbalvlak. Een middenvelder met een goede techniek, loopvermogen en
rust. Dat was nodig tijdens bepaalde wedstrijden
en dat heeft hij fantastisch ingevuld.
Maar zeker ook binnen onze eigen selectie van 18
man zitten 2 jongens die een rol dit jaar hebben
vervuld die misschien wel onderschat wordt, maar
van grote waarde is. Sean Kappelle die overgekomen is van SVGG en die graag bij ons wilde
trainen en als reserve keeper op de bank wilde
zitten. Hij kon niet alle wedstrijden erbij zijn in verband met zijn onregelmatige werktijden. Een 2e e
keeper die eigenlijk bij alle teams in onze klasse 1
keeper kan zijn, maakt het dat we tijdens trainingen een beter niveau hebben tijdens partijtjes. Sven
(te Kaat) passeren is al lastig maar als je dan ook
nog Sean hebt, dan moeten de spelers van goede
huizen komen om het balletje tegen het netje te
krijgen. Dan hebben we Bob Zweers die weet dat
Jacco te Kaat op zijn plaats als rechtervleugel
verdediger speelt en daardoor weinig
aan spelen
toe kwam. Wedstrijden in het 2e was vaak de enige mogelijkheid om aan speelminuten te komen en
dat deed hij goed. In de middag zat hij gewoon op
de bank bij het eerste elftal, dat zie je tegenwoordig bij jeugdspelers niet vaak meer. Een
jongen van de club die, en dat weet hij zelf ook,
nog veel moet leren en goed moet luisteren naar
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ervaren spelers om hem heen, maar die voor de e
toekomst de stap richting een basis plaats in het 1
elftal kan maken.
Als laatste jongen die onze selectie af en toe
kwam versterken was Stan van de Pavert, broertje
van Ted en Kees, zoon van Ferdie. Op de
dinsdagavond trainde hij het hele seizoen al mee.
Deze jongen heeft
zoveel kwaliteit dat hij al zeer
snel naar het 1e elftal zou kunnen gaan. Ik, maar
zeker GWVV, hoopt natuurlijk dat hij lang voor
GWVV behouden blijft, maar met zoveel talent ben
ik bang dat we hem op andere velden moeten
gaan bewonderen. Wat voor hem misschien ook
wel beter is! Als je in de 5 wedstrijden dat hij meedeed, aan het eeinde van het seizoen, 5 doelpunten
maakt in het 1 elftal, dan kan je wel voetballen.
En we hadden die doelpunten zeker nodig.
Slotdag 12 mei 2013
De druk hadden we opgevoerd op onze enige concurrent, Vosseveld. En omdat Vosseveld verloor
van Erix 3 wedstrijden voor het einde, stonden we
gelijk in het aantal punten. Of een beslissingswedstrijd of èèn van ons ging rechtstreeks
promoveren, dat was wat we wisten de laatste
wedstrijd. Wij moesten tegen thuis tegen Halle. Op
papier te doen. Maar Vosseveld moest tegen KSH,
dat nog in de race was voor de na-competitie.
We starten onze wedstrijd slecht. We stonden al
snel met 1-0 achter en er was te zien dat spelers
gespannen waren. GWVV was voetballend beter
maar Halle profiteerde van de harde wind die ze
mee hadden. De bal naar voren schieten en rennen was hun tactiek. Daar hadden we het de
eerste helft wel lastig mee. Gelukkig maakte Dominiek net voor de rust de
1-1 en dat was een hele
belangrijke. Maar de 2e helft, met de wind mee en
wetend dat Vosseveld achter stond, waren we
ongenaakbaar en liepen we snel uit naar 5-1 en
was de wedstrijd gelopen. De ‘OER-KREET’ van
Eugène Lucassen en daarna de danspasjes van
hem samen met Freek van Arragon, bracht
de
echte zekerheid van promotie naar de 4e klasse.
Zij hadden contact met KSH en daar was de
wedstrijd verloren
door Vosseveld.
Tijd voor een
feest. Het 1e elftal
schreef geschiedenis want nog
nooit had
GWVV
in de 4e klasse
gevoetbald.
Mede namens de
selectie wil ik iedereen bedanken
die ons in staat
hebben gesteld
om tot dit resultaat
te komen. Hieronder vallen zeker de sponsoren,
Stichting De buitenham, barpersoneel, Bennie
Mulder, het Bestuur, Peter Roes en het 2e elftal en
Jan Zweers.
Maar de meeste dank gaat uit naar de supporters.
De uitwedstrijden leken vaak wel thuiswedstrijden.
En de thuis wedstrijden hebben jullie ons er vaak doorheen gesleept.
We hopen dan ook dat jullie volgend
jaar de gang naar ‘De Buitenham’
weer weten te vinden en ook dan
weer in de uitwedstrijden met grote
getale komen aanmoedigen.
Trainer/coach Patrick Visser
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Sterke tweede
seizoenshelft
leidt tot
geslaagd
seizoen
GWVV2

D

e sterke periode na de winterstop heeft geleid tot een vierde
plaats in de competitie voor het
tweede elftal van GWVV. Afgelopen zondag werd het seizoen,
thuis op de Buitenham, mooi afgesloten met een prima overwinning op Varsseveld 4: 6-0. Na de
winterstop werd er slechts twee
keer verloren; èèn keer van kampioen Gendringen 3 en eenmaal
van Silvolde 3. De overige wedstrijden werden louter gewonnen.
Enkele uitschieters en weinig tegendoelpunten vormen de basis
voor de totaal 38 behaalde punten
over het gehele seizoen 20122013.
Tijdens de koude wintermaanden
kon er vanwege het kunstgras volop
getraind worden. Mede door het
meermaals sneeuwvrij maken van
het veld, hebben we in deze periode
ons balgevoel en onze conditie weten te behouden. Naast de reguliere
dinsdag- en donderdagtrainingen
vonden er enkele oefenwedstrijden
plaats. Daar waar onze concurrenten in de eerste weken van 2013 stil
zaten, waren wij volop actief. Een
belangrijke factor voor de succesvolle tweede seizoenshelft.
Daarnaast keerde onze langdurig
geblesseerde aanvoerder, Werner
Wellink na de winterstop weer terug
in het elftal. Langzamerhand vielen
de puzzelstukjes in elkaar en konden we met een
volledige en fitte groep punten pakken. Zo werd
het jubileumjaar van de club, voor GWVV 2 een
mooi seizoen met een mooi resultaat.
Afgelopen zondag werd het seizoen afgesloten
(afgeschoten) met een gezellige middag vogelschieten onder aanvoering van Theo ‘Splinter’
Bruins, gevolgd door een barbecue. Tijdens deze
seizoensafsluiting hebben wij tevens afscheid genomen van Marco Jansen, die bij ons stopt als
leider.
Aankomend seizoen hebben we weer een mooie
mix van talentvolle voetballers aangevuld met routine. Een plek bij de eerste drie is een goed streven, waar we volop voor aan de bak gaan. Maar
eerst gaan we genieten van een lange, warme
zomer.
Fijne zomerstop!
Roel
Boogbal nr. 6
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Eindstand
GWVV superelf
2012/2013 sponsored by

H

et voetbalseizoen 2012-2013 zit erop en daarbij
kunnen we tevens de eindstand van de superelf
bekend maken.
Voor uitslagen van de gespeelde wedstrijden zie elders
in deze boogbal. Dit seizoen hebben toch wel de Paverts egeregeerd in de superelf. In Boogbal nr. 3 werden
de 1 drie plaatsen bezet door van de Pavert te weten
resp. Marcel, Ruud en Ted. In de voorlaatste Boogbal
hadden de bovenste drie stuivertje gewisseld en was
het resp. Ruud, Ted en Marcel. Opvallend is dat vader
Ferdie de laatste weken zo veel gescoord heeft met zijn
spelers dat hij de andere v.d Paverts (Lzn) uit de top
verdrong.
Zo aan het eind van dit seizoen geven we weer extra
prijzen weg, zo ook voor degene die op de laatste
plaats is geëindigd en dat is Tim Jansen met zijn team
‘Tegeltjee plak’.
Op de 5 plek is geëindigd: Ruud v/d Pavert met zijn
team ‘tuut
tuut tuut team van Ruud’.
Op de 4e plek is geëindigd: Sven te Kaat met zijn team
AFCA1’.e
Op de 3 plek is geëindigd: Jurgen Schut met zijn team
VDZ’. e
Op de 2 plek is geëindigd: Ferdie v/d Pavert met zijn
team TKS’.
Allen proficiat!
Maar sinds 28 april hebben
we een koploper die de rest
van het seizoen zijn 1e plek niet meer afstond en uiteindelijk ook de grote winnaar is van de Superelf en dat is
dit jaar: Ted van de Pavert!
Ted, geniet van je etentje bij Superelfsponsor
Grandcafé ‘De Bank’ in Doetinchem.
Iedereen bedankt voor jullie deelname en allemaal een
fijne vakantie toegewenst!
Marco
‘De Boetoeham’ van Ted v/d Pavert;

Stijn Marcus

Marcel v/d Pavert
Werner Wellink

Koen Soontiëns

Chiel Terhorst Theo Heutinck Don Geerts
Frank v/d Schuur

Brian te Kaat

Dominique Seinhorst Danny van Wessel
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1
2
3
4

Sponsort GWVV

Ted v/d Pavert
Ferdie v/d Pavert
Jurgen Schut
Sven te Kaat

5
Ruud v/d Pavert
6
Marcel v/d Pavert
7
Chiel le Comte
8
Chiel Terhorst
9
Jorick Messink
10
Sjoerd Immink
11
Ferenc & Sem
12
Jelle Boland
13
Dennis Lohschelder
14
Theo Heutinck
15
Stan v/d Pavert
16
Carlo Cornielje
17
Eugene Lucassen
18
Merijn van Arragon
19
Bennie Mulder
20
Kees v/d Pavert
21 Martijn Klompenhouwer
22
Maik Jansen
23
Beent Kleinsma
24 Wim Klompenhouwer
25
Luca Jansen
26
Stijn Marcus
27
Tonny Slutter
28 Rien Klompenhouwer
29
Lucia Heutinck
30 Robin Klompenhouwer
31
Petra Bruins
32
Nico Immink
33
Marie-José Cornielje
34
Peter Roes
35
Cas Aalders
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Karin Boland-van Aalst
Nico Marcus
André Jansen
Els Versleijen
Bart Rots
Evi Roes
René Hakvoort
Arnold Versleijen
Anne Aalders
Noa Roes
Hans Boland
Tim Jansen
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De Boetoeham
TKS
VDZ
AFCA 1
Tuut, tuut, tuut, team van
Ruud
Super Boys
AFCA
Més que un club
FC Twente
FC Hesterweg
Alles of niets
Snelle Jelle
FC Volle bak
The Champ
SVDP United
Wally Team
FC Geel Wit
FC van A
The Godfather
The Kellers
Varsselder City
Crazy piano's
Simmerwille
Het Meisterteam
FC Yara
FC Super 11
Meisterwark
FC Pol
Het geknipte team
FC Robin
Tralalaartje 2009
De Geel-Witten
FC Kwiebes
FC Langs de lijn
FC Twenteboys

307
294
291
290

GWVV Forever
FC Canon
Super Witpen
The old lady
FC Kneuzenvoetbal
FC Varsselder
De Hakkies
Welkoop
Annepeggy
FC Top
FC Veldzicht
Tegeltje plak

203
178
172
172
166
166
165
163
161
140
133
132

287
279
278
278
274
269
265
254
253
250
247
244
239
235
233
233
232
227
225
222
218
216
213
212
211
211
210
209
208
208
204
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Het vijfde is kampioen!!
Szonder
eizoen 2012 2013 was voor het vijfde een bijseizoen.
Al vanaf het begin begon het kampioenschap te
leven. Een seizoen met een kampioenschap geeft
een extra binding binnen een elftal, maar legt tegelijkertijd ook een extra druk op de groep. Dat hebben we afgelopen herfst gezien in de uitwedstrijd
tegen N.V.C. We waren de betere partij, maar wisten niet met de volle 3 punten terug te keren naar
Varsselder.
Vele goede
wedstrijden
Waarom
word ik zo
volgden en
goed in de
toen het voorgaten gejaar aanbrak
houden?
(op papier)
hadden we
alles in eigen
hand.
De eindstrijd
begon op 14
april thuis tegen het altijd
lastige Wolfersveen 3.
Het was een
pittige wedstrijd, maar
uiteindelijk wisten we met 9 0 te winnen. Butje, uit ervaring de gevaarlijkste
man van Wolfersveen werd aan banden gelegd
zodat het uiteindelijk een eenvoudige zege werd.
We lagen op koers, dus op naar de volgende.

Op 5 mei werd er thuis toch nog eenvoudig met 8—
0 van Kilder gewonnen, waar we uit nog met 2 - 1
van hadden verloren. We dachten dat Halle - 4 een
eenvoudig tussenstation zou zijn naar de beslissende eindfase, maar niets was minder waar. Thuis
hadden we met 10 - 0 gewonnen, maar de uitwedstrijd werd met 2 - 3 verloren. Halle had de
Hoezo
helft van het tweede opgesteld,
Man van
maar een nederlaag was niet noGlas!!
dig als alle kansen vrij voor de
keeper waren benut. ( Niet zo bij
de hand, Tonny).
Om in de race te blijven moest
van Gendringen worden gewonnen. Op een niet zo’n mooie
tweede pinksterdag togen we
naar Gendringen. Van Gendringen hebben we, sportief gezien,
nog weinig cadeau gehad dus
waren we op onze hoede. Ino
was een paar weken afwezig geweest om beter te kunnen horen/
luisteren en was tot op het bot
getergd. Een
goede wedstrijd leverde
een 3 - 0
overwinning
op.
Daarna was
het wachten
of S.D.O.U.C.
punten zou
laten liggen
tegen Wolfersveen.
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Tengo toda la
temporada no
había cerrado la
boca y he tenido
que seguir con
muchos árbitros.
Y sigue siendo el
campeón!

Vooral niet te veel
televisie kijken!!

Vanaf de zijlijn werd de wedstrijd volop becommentarieerd. Bijvoorbeeld door deze twee, wat
zeurderige toeschouwers die veel lijken op
Waldorf en Statler, de twee sacherijnige oude
mannetjes uit de Muppet Show. S.D.O.U.C. - 6,
het team met de meeste kampioensaspiraties in
de 7e klasse 20 wist van het veel lager geplaatste
Wolfersveen niet te winnen. Uitvluchten als: “Ze
hebben ons genaaid!!” en “competitie manipulatie!!” zijn natuurlijk goedkope uitvluchten.
G.W.V.V. - 5 is gewoon de beste, dus wij zijn

KAMPIOEN!!!!

Nico had voor een betrouwbare lijn naar Wolfersveen gezorgd, dus werden we niet voor een tweede keer in de maling genomen.
Na deze nog wat serieuze woorden barstte het
feest echt los.
Onder het genot van een heerlijk biertje werd er
vrolijk verder geflauwekuld. Het was beregezellig.

Dank je wel en
dat vaatje zal
zeker smaken
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Namens heel
G.W.V.V.
Proficiat , complimenten en een vaatje bier.

(vervolg GWVV 5 kampioen!!)
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Hoe kom ik nu aan mijn bijnaam “Wallie”?

Volop feest om de cup met de
grote oren.

Wat P.S.V. niet is gelukt, lukte
mij wel:
Een belangrijke prijs winnen

Goed bezig, Nico!

Alle charmes werden in
de strijd gegooid om
Walter over te halen nog
een jaar door te gaan
met voetballen
(en het is ook nog gelukt)

Is dit nu belangrijker dan
het kampioenschap?

Hoe heb je dat toch
gedaan, Carlo?

Ik zal je nog wel eens bellen
voor een paar tips, Pieter.

Aan het
eind van
de middag, vele
grappen
later en de nodige biertjes te hebben genuttigd
kwam er nog een eenvoudig, maar voedzaam en
bijzonder lekker buffetje op tafel. Dank aan “de
Zon” die dit nog zo snel kon regelen. Het buikje was
vol, het laatste biertje werd naar binnen gesabbeld.
Het eind van het kampioensfeest was in zicht. Ieder
kon met een zeer tevreden gevoel naar huis.
De laatste competitieronde stond er niets meer op
het spel. Toch was ieder gemotiveerd om de wedstrijd te winnen. De nodige kansen werden niet benut, maar toch werd het nog 3 - 3.
Sommigen hadden de
laatste weken nog niet
genoeg bier gehad en
probeerden uit iedere
situatie een meter bier
te slepen. Maar als je
op tijd de elftalbijdrage
hebt betaald, dan schiet
er niets meer over voor
een extra rondje.

Heeft niets
met het
kampioenschap te
maken,
maar is wel
een lieve
foto.

Groet Tonny, met dank aan Yvonne (van Rien) voor
de foto’s.
Boogbal nr. 6
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BALLEN SPONSORS
SEIZOEN ‘12-’13

Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen
sponsoring gehouden. Voor de volgende thuis
-wedstrijden van GWVV 1 werden de ballen
gesponsord door:
16-9-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1

Sponsor Duobouw
30-9-2012 wedstrijd tegen Marienveld 1
Sponsor Bosman Transport
14-10-2012 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Sponsor Jan en Willemien Frazer
11-11-2012 wedstrijd tegen Erix 1

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
2-12-2012 wedstrijd tegen Zelhem 1

Sponsor Beent en Nardy Klynsma
24-3-2013 wedstrijd tegen KSH 1

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzet
bedrijf
1-4-2013 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Klein Poehuis Konstruktie bv
7-4-2013 wedstrijd tegen Terborg 1

Sponsor De Nacht van Hunten
21-4-2013 wedstrijd tegen Winterswijk 1

Sponsor Jan en Christel
28-4-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1

Sponsor RSchut verhuur
5-5-2013 wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek 1

Sponsor LNagro advies
12-5-2013 wedstrijd tegen Halle 1

Wij bedanken de balsponsoren in het seizoen
2012-2013 voor hun bijdrage.
Wilt u ook een bal sponsoren neem dan contact op
met de sponsorcommissie:
Arno Geurts, Chiel le Comte,
Freek van Arragon, Nico Immink
Boogbal nr. 6

Sponsor Rabobank Graafschap zuid
20-10-2012 wedstrijd GWVV old star region team
tegen oud De Graafschap
Sponsor Schuurman Schoenen

pagina 15

BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013

O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een
vaste rubriek in de Boogbal.

Als je terug kijkt op je voetbalcarriere waar kijk je
dan het meest plezierigst op terug en waar minder
plezierig?

In de maand april/mei zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, het competitiedebuut van
Stan vd Pavert in GWVV 1, de promotie van
GWVV 1, het beslissingsduel Zeddam - Meddo, de
wedstrijden van de Graafschap A, er kan er echter maar èèn uitverkozen worden en dat is deze
maand ...............Theo Heutinck, Theo is aanvoerder bij GWVV 5 en werd op 2e pinksterdag kampioen met zijn 5e elftal. Naast het kampioenschap
won hij (execo met Marc Arnold ) ook nog eens de
GWVV topscoordertrofee. In deze rubriek vragen
we Theo o.a hoe hij het kampioenschap beleefd
heeft en wat we in de toekomst nog van hem kunnen verwachten.

Het plezierigst zijn natuurlijk de kampioenschappen,en zeker ook het trainingskamp op Mallorca
o.l.v. Ton van Gelder,schitterend. Minder plezierig
was mijn kuitbeen kwetsuur en een langdurige
rugblessure.

Theo, zou je je willen voorstellen aan de lezers die
je nog niet zo goed kennen (alhoewel we dat ons
nauwelijks voor kunnen stellen), waar woon je, wat
doe je, kortom alles wat je kwijt wilt over jezelf?
Ik denk ook niet dat het nodig is om me voor te
stellen,wie kent De Snor nauw niet, maar okè. Ik
ben Theo Heutinck, getrouwd met Lucia,en we wonen op De Pavert. Heb reeds 35 jaar in de bouw
gewerkt, maar ben helaas op dit moment werkzoekende. Mijn hobbys zijn reizen-fietsen-wandelen
en natuurlijk voetballen.
Zou je wat over je GWVV verleden kunnen vertellen. In welke teams speelde je? Waarom in Varsselder? Ambities? Enz.
Als 5-jarig jochie werd ik lid van GWVV. Waarom
GWVV? omdat ik daar mijn vrienden en familie
had, zoals Nico en Frans {in herinnering} Slutter.
Alle pupillen elftallen doorlopen met soms een
kampioenschap.Daarna ben ik even weg geweest,
paardrijden is ook een mooie sport, tot ergenis van
Gert Ketelaar hij vond dat maar niks,maar ben bij
de A-jeugd weer aangesloten. Het eerste jaar bij
het eerste werden we onder leiding van Frank van
de Pavert meteen kampioen,ik werd de Johan
Neeskens van het elftal genoemd, prachtig feest
gehad. In het eerste heb ik 25 jaar gespeeld,met
soms een kampioenschap en soms ook een degradatie.Daarna kwam ik in het vierde en thans in
het vijfde.

Iedereen heeft zo z'n eigen spelstijl hoe zou jij je
spelstijl willen omschrijven?
Voorop in de strijd{alla Johan Neeskens} Het liefs
achter de spitsen,die inspelen en dan zelf er over
heen en scoren,prachtig.
Tijdens de wedstrijd ga je dus voorop in de strijd
en eis je dus veel van jezelf, hoe sta je hierin tov
je mede-spelers, verlang je van hen hetzelfde?
Ik vind dat je altijd gemotiveerd aan een wedstrijd
moet beginnen,de èèn heeft het meer van zijn
techniek, de ander meer op het conditionele vlak,
maar gemotiveerd en met een positieve instelling
de wedstrijd beginnen vind ik wel belangrijk ja.
25 jaar GWVV 1 dat is natuurlijk een lange tijd, je
hebt veel trainers doorlopen in die tijd. Kan je aangeven onder welke trainer je de fijnste voetbaltijd
hebt beleefd en waarom?
Ik heb een heel goed gevoel over de periode toen
Theo Joling hier trainer was. Goede oefenstof,
goede uitleg en fijne persoonlijkheid, en natuurlijk
goede resultaten behaald zoals De Ijsselcup en
het kampioenschap bij Bergse Boys. Fijne periodes was ook de tijd met Adriaan van Weelden en
Frans van Hardeveld als trainer,zowel op trainersgebied als daar buiten, te denken aan de weekendjes weg, het was altijd weer een feest.
Je zit nu in de 'na-dagen' van je voetbalcarriere,
als je nu zo terugkijkt had je het dan anders of op

Je wordt in de Varsselderse volksmond ook wel
'mister GWVV' genoemd, ook horen we vaak de
De Snor voorbij komen. Hoe is de titel 'Mister
GWVV' zo in je leven gekomen?
Zoals ik al zei, na zovele jaren in het eerste te
hebben gevoetbald, meende het bestuur mij te
moeten huldigen tot Mister GWVV. Ik moet eerlijk
zeggen ik ben er erg trots op, om van deze warme
vereniging met een prachtige accommodatie en
uitstraling,om daar Mister GWVV van te zijn.
Theo neemt afscheid bij GWVV 1 in het seizoen 2001-2002.

Boogbal nr. 6
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een andere manier willen doen?
Nee eigenlijk niet, ik heb het altijd prima naar mijn
zin gehad, ging altijd met plezier naar de trainingen toe en zo ook naar de wedstrijd op zondag.
Ambities voor een andere club heb ik nooit gehad
want waarom zou je zo’n prachtige club verlaten
Nooit geen ambitie gehad om het trainersvak in te
gaan? Of misschien ga je dit nog wel doen?
Ik heb dat al vaker aangegeven, zolang ik nog zoveel plezier heb in dit spelletje, ga ik nog steeds
door met de trainingen en wedstrijden en kun je
dat niet combineren met het trainingsvak.

Kunstgras of natuur
gras?
kunstgras
We stellen je nu in de
gelegenheid om terug
te komen op èèn van
bovenstaande stellingen.
Kampioenschap of
Turkije, ik zou deze
twee samen willen
voegen tot : een TITEL en een REIS. In
2006 behaalden we
Theo genietend van de zon
het kampioenschap
{de TITEL} en hadden
op Mallorca.
in de winterstop het
trainingskamp in Mallorca {een REIS} o.l.v. Ton
van Gelder. Nu 2013 hebben we het kampioenschap {de TITEL} behaald op de èèn na laatste
wedstrijd. Op de laatste wedstrijddag gaan Lucia
en ik naar Turkije {een REIS}
Door het kampioensschap zullen jullie dus volgend
seizoen een treetje hoger spelen, kan het huidige
team een stabiele zesdeklasser worden?

Theo scoort tegen Gendringen, de keeper ligt
te neergeslagen aan de grond .

Je hebt al vaak de Boogbaltopscoorderstrofee
(trofee voor topscoorder van het seizoen van de
vereniging) overhandigd gekregen. Heb je altijd al
een neusje voor de goal gehad?
Ja, dat kun je wel zeggen, in al die jaren bij het
eerste scoorde ik toch wel 10 goals gemiddeld per
seizoen,daarna is het alleen maar meer geworden
bij het vierde en nu vijfde.
Afgelopen weekend ben je met het vijfde team
kampioen geworden, hoe heb je dit seizoen en je
zoveelste kampioenschap beleefd?
We hebben een goed gemengd team, goede oudere voetballers gemengd met jeugdiger elan met
daarbij 3 superleiders. Voor de winterstop hebben
we alleen van Kilder verloren en tegen NVC gelijkgespeeld,de rest werd in winst omgezet,onze concurrenten waren SDOUC en NVC. Na de winterstop, met onze ijzersterke conditie dankzij onze
toptrainer Frans, werd alles gewonnen tot de èèn
na laatste wedstrijd tegen Halle, daar was het 2elftal vrij en dat hebben we geweten, 3-2 verloren.
Met nog 2 wedstrijden te gaan, moesten we pinkstermaandag tegen Gendringen en onze naaste
concurrent SDOUC tegen Wolfersveen, wij hadden 2 punten voorsprong.In Gendringen wonnen
wij met 3-0, toen was het met ons allen wachten
aan tafel totdat Nico, Gradus Eenink van Wolfersfeen aan de telefoon kreeg die vertelde dat ze
met 4-0 hadden gewonnen {zelfde geval als wij in
Halle, het 2-elftal was vrij} GWVV 5 kampioen,
daarna barste het feest los, tot in de late uurtjes.
Enkele stellingen;
GWVV 1 of GWVV 5?
GWVV5
scoren of aangever?
scoren
Kampioensschap of Turkije? Turkije
Ajax of PSV?
FEYENOORD
Boogbal nr. 6

Neen, met dit team redt je het
niet om een stabiele zesdeklasser te zijn. Daar is het verschil
toch te groot voor, dat hebben
we ondervonden in de
voorbereiding van dit seizoen,
toen moesten we bekeren tegen
Terborg en Etten,beiden zesdeklassers, daar hadden we het al
moeilijk genoeg mee en met die
verstande dat Etten als laatste is
geeindigd. Dus we zullen nog
wel een paar versterkingen nodig hebben.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor je zijn.
Zolang mogelijk blijven voetballen, maar als wens
toch nog een keer op trainingskamp met het vijfde
elftal,zoals in 2006 het trainingskamp op
Mallorca. Schitterende dagen hebben we daar gehad.
Fysiek gezien ga je voorop in de strijd, toch zal het
een keer gebeuren dat dit op een bepaalde leeftijd
niet meer mogelijk is. Zie jij je nog op 65-jarige
leeftijd achter een bal aan rennen?
Dat hangt natuurlijk ook af van blessures en de
gesteldheid van je lichaam, maar ik hoop het wel
ja. In een iets lagere versnelling, en het blijven
Behouden van het plezier in het spelletje.
Als laatste vraag willen we je in de gelegenheid
stellen om iets te vertellen over wat je misschien
voor jezelf nog kwijt wilt aan de lezers;
Houd plezier in het voetballen, zowel actief als
passief en toon RESPECT naar je tegenstanders,
scheidsrechter, begeleiding, supporters en alles
wat er bij hoort.
Theo bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. We wensen jullie een prettige vakantie en
nog hele vele fijne actieve voetbaljaren bij GWVV
gewenst.
De redactie
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DEELNEMENDE ZESKAMPTEAMS
ZATERDAG 22 JUNI A.S.

VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.

DE TEAMS STELLEN ZICH AAN U VOOR:
Bouwteam
Bennie Jansen captain
Tim Jansen
Jeroen Aalders
Tom
Chiel
Ruben
Peter
Bianca Aalders
Erik
Fred

The Futures
Merijn van Aragon captain
Casper Bussink
Dion Mulder
Lars Hendrixen
Kris Hebbink
Juul Rabelink
Thomas Wissink
Joey Lenting

Achter de Molen
ManfredKuster/Henny Ketelaar
captains
Esther Kuster
Andrè Sprenkelder
Eric Huls
Eric Marneth
Werner Wellink
Eugene Lucassen
Chantal Marneth
Yvonne Wellink

Papa Kees en co
Kees v.d. Pavert captain
Stan v.d. Pavert
Dirk Jansen
Twan Berendsen
Floyd Robben
Joël Robben
Kay Mulder
Jelle Visser

Girlpowerrr!
Odet Neve captain
Marlou Dieks
Silke Hartering
Ellen Baars
Noortje Slutter
Loïs de Vries
Mandy Wijskamp
Gonneke van Hal

3+4=7
Nick Pruyn captain
Jordy Bussink
Stijn Markus
Jorik Messink
Maichel Liebrand
Tymo Scholten
Don Geerts
Roy Cornielje
Yurie Sohilait
Gideon Sohilait

CV de Zinkput
Ellie Masselink
Henk Masselink captain
Lise Rissewijck
Tom Hendrixen
Rick Schut
Marjolein Tenbult
Deborah Sticker

Weverstraat
Frank Heurinck captain
Iris Heutinck
André Berndsen
Kitty Berndsen
Ronnie Overbeek
Bianca Overbeek
Erna Helmink
Bennie Helmink
Karel Arentz

GWVV 2
Peter Roes captain
Thijs Maalderink
Roel Jansen
Bart Vinkenvleugel
Danny van Wessel
Jimmy Moreno
Tom Wanders
Bart Zweers
Mark Aalders
Janich Stevering
Marco Jansen

De schutters
André Bussink captain
Bauke Immink
Ingrid Ketelaar
Simone Bussink
Lieke Immink
Willy Immink
Theo Vonk
Marco van Remmen
Rob Bruins
Henk Peppelman
Gert Vonk

Champions GWVV 5
Wies, Carlo en Nico captains
Tonny Slutter
Theo Heutinck
Marcel v.d. Pavert
Rien Klompenhouwer
Esker Stork
Ino Zweers
Harm te Kaat
René Hakfoort
Walter Hendrixen
Mark Wellink
Ferenc Schepers

DE ZESKAMP
BEGINT OM 13:00.
WIJ VERZOEKEN
DE TEAMS RUIMSCHOOTS VAN TE
VOREN AANWEZIG
TE ZIJN.
NADERE INSTRUCTIES BIJ DE
CAPTAINS

SPONSOREN ZESKAMP 22 JUNI t.g.v 50-jarig GWVV Jubileum
Boogbal nr. 6
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JUBILEUM G.W.V.V. 50 JAAR
VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.

VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.

1963-2013

OPROEP
Hallo allemaal,
De voetbalvereniging GWVV bestaat dit jaar 50
jaar.
Wij willen alle kinderen (ook al ben je geen lid
van GWVV) van 4 t/m 12 jaar uit VarsselderVeldhunten uitnodigen om samen met ons dat
jubileum te vieren.

Zaterdag 29 juni a.s.
Op sportcomplex
“De Buitenham”
Streekelftal
G.W.V.V.
De Graafschap

Op zaterdag 22 juni van 10.00 tot 12.00 uur
organiseren we een spelenkermis.
Jullie kunnen dan op het sportpark De Buitenham allerlei spelletjes doen. Wij hopen dat jullie
er dan allemaal zijn. En natuurlijk zijn ouders,
oma’s en opa’s ook van harte welkom.
sportgroetjes van
Beent Klijnsma
Arno Geurts
Bennie Mulder
Rob van de Pavert

Aanvang 17:00 uur

Iedereen tot ziens op 22 juni!!!

Boogbal nr. 6
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand juni/juli

Juli:

Juni:

3
4
10
11
12
13
14
16
20
20
21
25
28

Rodney
André
Ramiro
Tim
Jurjan
Frank
Jordi
Pascal
Jordy
Bas
Stijn van
Erik
Paul

Wijnands
Lippets
Tersteeg
Jansen
Wezenberg
Stokman
Messing
Sloot
Bussink
Wanders
Remmen
Ketelaar
Schut

“Huiselijke sfeer
en dan net
iets meer!”

Boogbal nr. 6
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1
4
4
7
9
10
10
13
15
16
17
17
18
19
20
20
21
23
23

Rik
Marc
Sven
Menno
Frank
Jimi
Emiel te
Arthur
Cesar van
Niels
Sven
Sean
Wim
Maichel
Theo van
Jesper
Jan
Thijs
Jelle

Fisser
Schut
Kaat
Berndsen
Heutinck
Moreno-Ruiz
Kaat
Bonenkamp
Hasselt
Schweckhorst
Veldhuis
Kapelle
Pruyn
Liebrand
Niersen
Kuster
Mulder
Maalderink
Boland

BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013

Oefenprogramma seizoen 2013-2014
Zondag 4 augustus
Dinsdag 6 augustus
Donderdag 8 augustus
Vrijdag 9 augustus

11:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur

1e training selectie
training
training
training

Zondag 11 augustus

11:00 uur

GWVV 1 – Kilder 1

Donderdag 15 augustus

20:00 uur
training
19:15 uur Start training 3 + 4 + 5

Zaterdag 17 augustus
Zondag 18 augustus

09:00 uur
10:30 uur

Trainingsweekend !!
Trainingsweekend !!

Dinsdag 20 augustus

19:00 uur
19:30 uur

1e beker GWVV 1
rest selectie trainen

Donderdag 22 augustus

20:00 uur

11e training

Zondag 25 augustus

11:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Loil 1 – GWVV 1
GWVV 2 (beker)
GWVV 3 + 4 + 5 (beker)

Dinsdag 27 augustus

18:45 uur 2e beker GWVV 1

Zondag 30 augustus
Zaterdag 31 augustus

Trainingsweekend selectie
Trainingsweekend selectie

Zondag 1 September

14:30 uur
3e beker GWVV 1
10:00 uur GWVV 2
(beker)
10:00 uur GWVV 3 + 4 + 5 (beker)
GWVV 5 toernooi Etten (optioneel)

Zondag 8 September

14:30 uur GWVV 1
1e comp.
10:00 uur GWVV 2
beker
!!!!
10:00 uur GWVV 3 + 4 + 5 beker
!!!!

De TC wenst allen een fijne vakantie en tot na de zomerstop in
goede gezondheid!!!

M

Donderdag 27 juni
laatste training.
Hierna een korte
stop in de maand
juli, om dan weer
met een frisse start
te beginnen
in augustus.

ASSOP

ETAALHANDEL

Heuvelstraat 13 - 7064 BR Silvolde
Tel. (0315) 32 32 99
Mob. (06) 30 73 94 09

 Zink
 Rood koper
 Geel koper

INKOOP VAN
Oud ijzer

RVS 
Lood 
Aluminium 

De Boogbalplanner Seizoen 2013-2014
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Dat kump in de Boogbal


- Wij feliciteren Arthur en Jeanet Bonenkamp met
hun gesloten huwelijk.







In Zelhem vinden ze dat we in Varsselder tiettrekkers zun.
Niet iedereen is gecharmeerd (of niet Markus?)
van de hoge afrastering om het kunstgrasveld.
Je springt er tenslotte niet zo maar overheen.
Tijdens de afsluitende activiteit van de Cjunioren liet Bernard Becking zien hoe het wel
moet. Trouwens waarom maken jullie geen gebruik van de sparingen in het hekwerk deze
zijn hier speciaal voor gemaakt. Wel net zo
makkelijk toch!

Zo aan het einde van het seizoen heeft iedereen het wel zo’n beetje gehad met het voetbal. In Ulft riep een speler; “Scheids zö’j niet es
affluiten, anders wudt het bier lauw en dan hew
nog een vol groter probleem.”
Pieter Huistra kwam speciaal naar Varsselder
om het vijfde elftal te feliciteren. Carlo stak hem
nog even een hart onder de riem.
Ja, Pieterrr, zo
doen wij dat hier
in Varsselder!!!
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COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
7-4-2013
GWVV 1
1-4-2013
Gendringen 3
7-4-2013
GWVV 2
7-4-2013
SDOUC 7
7-4-2013
GWVV 4
7-4-2013
Sint Joris 4
6-4-2013 GWVV C1GD
6-4-2013 Concordia-W C4
6-4-2013
GWVV D1
6-4-2013
GWVV F1
11-4-2013
Halle 1
14-4-2013
Erix 1
14-4-2013
GWVV 3
14-4-2013
SDOUC 8
14-4-2013
GWVV 5
13-4-2013 Gendringen C1
13-4-2013
GWVV C2D
13-4-2013
Grol D6
13-4-2013
Zeddam F1
21-4-2013
GWVV 1
21-4-2013
KSH 3
18-4-2013
GWVV 3
21-4-2013
GWVV 3
21-4-2013
FC Trias 11
21-4-2013
GWVV 5
20-4-2013 Dinxperlo C1
20-4-2013
VVG '25 C3
20-4-2013
GWVV D1
20-4-2013
GWVV F1
25-4-2013 Bredevoort 1
28-4-2013
GWVV 1
28-4-2013
GWVV 2
28-4-2013
VIOD 9
28-4-2013
GWVV 4
27-4-2013 GWVV C1GD
27-4-2013
GWVV C2D
27-4-2013 SDOUC D3D
27-4-2013
GWVV F1
5-5-2013
GWVV 1
5-5-2013
Longa '30 5
5-5-2013
GWVV 3
5-5-2013
VVG '25 5
5-5-2013
GWVV 5
1-5-2013 Gendringen C2

1
4
2
7
2
0
2
1
14
2
2
1
1
6
9
0
2
0
2
6
0
1
0
3
5
0
3
2
0
0
5
1
0
3
3
1
4
1
2
1
5
2
8
3

2
3
1
0
5
5
3
2
0
5
7
1
3
1
0
8
4
8
5
0
1
0
2
1
1
0
2
5
10
1
2
2
6
0
2
3
6
3
0
2
1
2
0
8

4-5-2013
4-5-2013
8-5-2013
12-5-2013
12-5-2013
8-5-2013
12-5-2013
12-5-2013

3
2
2
5
5
0
2
6

2
1
3
1
0
1
4
1
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Terborg 1
GWVV 2
WVC 4
GWVV 3
Ulftse Boys 5
GWVV 5
AZSV C2
GWVV C2D
Terborg D3
Silvolde F2
GWVV 1
GWVV 1
DVC '26 10
GWVV 4
Wolfersveen 3
GWVV C1GD
Ulftse Boys C3
GWVV D1
GWVV F1
Winterswijk 1
GWVV 2
Zeddam 3
Silvolde 6
GWVV 4
Gendringen 7
GWVV C1GD
GWVV C2D
FC Eibergen D4
Den Dam F1
GWVV 1
VVG '25 1
Silvolde 3
GWVV 3
Zeddam 4
DZSV C1
SVGG C1G
GWVV D1
MvR F3
Ajax B 1
GWVV 2
Zelhem 6 (B.M.)
GWVV 4
Kilder 5
GWVV C2D
SJT: Zeddam/
GWVV C2D
Sint Joris C2G
Varsseveld D2D
GWVV D1
Zelhem 1
GWVV 1
GWVV 1
Halle 1
GWVV 2
Meddo SC 2
GWVV 3
VVG '25 4
GWVV 3
Gendringen 8
GWVV 4
Stokkum 3
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Jeugdnieuws

EINDE

O
p moment van dit schrijven zit het seizoen voor onze jeugdteams er bijna op, sommige moeten nog een wedstrijd en andere
Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:

Christel Aalders tel. 632727
Marco van Remmen tel. 842165
Sven Maatman
tel. 843620
Sven te Kaat
tel. 06-623616620
Clemens Wissing tel. 640815
Simone Bussink tel. 632239
Tim Jansen
tel. 630487
Dirk Jansen
tel. 630487
Manfred Kuster tel. 630286
Dennis Boerboom tel. 632005
Chiel Terhorst
tel. 681271
Kees van de Pavert tel. 684915
Ted van de Pavert tel. 684915
Mike Frazer
tel. 631810
Hans Bruins
tel. 632247
Stan van de Pavert tel. 684915
Twan Berendsen tel. 632260
Jordy Bussink
tel. 632239
Sebastiaan Flipse tel. 632977
Chiel le Comte
tel. 686292

zijn uitgespeeld.
De F1 staat op een 9e plaats, de jongens en meisjes van de F1 hebben een wisselvallig seizoen achter de rug mede door de vele wisselingen binnen het team was het moeilijk om een constant niveau te halen.
De D1 heeft lang meegestreden om de bovenste plaatsen, helaas kwamen ze op het einde adem tekort, zij zijn geeindigd op de 4e plaats met
11 gespeeld en 21 punten.
De C2 heeft een moeizaam seizoen achter de rug mede door een mix
van diverse spelers met verschillende opvattingen over voetbal, zij
hebben desondanks de moed erin gehouden en staan op de 11e
plaats met 12 gespeelde wedstrijden en 10 punten.
Mede dankzij de fanatieke leiding staat de C1 op een knappe 3e plaats
met 45 punten uit 22 gespeelde wedstrijden.
Al met al kunnen wij vaststellen dat de jeugd het goed gedaan heeft dit
seizoen. Het seizoen is nog niet geheel ten einde, enkele teams spelen
nog een toernooi en ook het Jan Rieken toernooi komt er weer aan,
hier zal de jeugd wederom een onderling toernooi spelen.
Het jeugdbestuur is druk bezig met de indeling voor het nieuwe seizoen, hierbij wordt gekeken wie waar komt te voetballen, op welk niveau en welke trainers en leiders er voor de groepen komen te staan
Rest ons iedereen een fijne vakantie te wensen en iedereen te bedanken die zich op welke manier dan ook zich ingezet heeft voor de jeugd.
Groeten het Jeugdbestuur

Meiden voetbal

VERVOLG COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
12-5-2013
11-5-2013

Halle 4
GWVV C1GD

3
1

2
4

11-5-2013
11-5-2013
11-5-2013
18-5-2013
15-5-2013
18-5-2013
18-5-2013
26-5-2013
20-5-2013

GWVV 5
Longa '30 C2
SJT: MEC/ SV
GWVV C2D Bredevoort C2D
GWVV D1
Erix D1G
Rijnland F4
GWVV F1
GWVV 2
KSH 3
Ulftse Boys C1 GWVV C1GD
Dinxperlo C2
GWVV C2D
Silvolde D3
GWVV D1
GWVV 2
Varsseveld 4
Silvolde 6
GWVV 3

0
3
3
3
2
2
5
6
4

6
2
3
1
3
0
3
0
0

26-5-2013
20-5-2013
22-5-2013
20-5-2013
26-5-2013
25-5-2013

SVGG 2
GWVV 4
GWVV 4
Gendringen 7
SDOUC 6
Groessen F4

8
1
1
0
3
10

1
2
3
3
3
0

28-5-2013

GWVV C2D

1

3

GWVV 3
FC Trias 11
NVC 2
GWVV 5
GWVV 5
GWVV F1
SJT: DZSV/Ajax
B. C2G

Boogbal nr. 6

V

orig seizoen begon ik bij de KNVB. Dit seizoen speelde ik in de selectie meisjes onder 14
jaar district oost.
Met veel plezier heb ik veel wedstrijden gespeeld.
Ook hadden we stagedagen waarbij we ’s middags
trainden en ’s avonds een wedstrijd speelden, op
deze dagen had ik vrij van school. Begin April
werd ik uitgenodigd door FC Twente om mee te
spelen tegen Arsenal. Een fantastische ervaring
waarbij we zelfs 3-0 wonnen!
In de meivakantie vond het Dr. Fadrhonc toernooi
plaats, dit is het Nederlands kampioenschap voor
KNVB selecties
onder de 14. Op dit toernooi zijn
we als 4e geëindigd. Al met al was het een leerzaam en super!
Maud Rots
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Succesvolle seizoen
afsluiting, C1jeugd

V

rijdag 17 mei had de C1 een afsluitingsavond georganiseerd.
De spelers wilden vooraf een wedstrijd spelen tegen
de ouders. In de onderlinge confrontatie ouders /
jeugd werd er op het scherpst van de snede
gespeeld. Dankzij een uitstekende keeper en de
inbreng van jarenlange ervaring wonnen de ouders
de confrontatie. Een teleurstelling voor de jeugd.
Na de wedstrijd werd er gezellig na geborreld in ’t
Dorpshuus. De trainers hadden voor alle spelers
nog een persoonlijke noot. De jeugd ging na de teleurstelling van de nederlaag op het kunstgras, de
rest van de avond hun geluk zoeken op de
Playstation / FIFA 13. Gelukkig voor ons als ouders
hoefden we deze confrontatie niet aan. Ik weet wel
zeker dat wij dan zwaar afgedroogd zouden zijn.
Ted, Chiel en Kees bedankt voor jullie inzet naar de
jongens en meiden het afgelopen seizoen.
Kijk hier voor een sfeerimpressie van een
geslaagde avond.
Christel bedankt dat je barvrijwilliger wilde zijn (tot in
de kleine uurtjes).
Wim Klompenhouwer èèn van de ouders

D

e D1 won
zaterdag 25
mei de 2e
prijs op het
SDOUC toernooi voor Dpupillen.
Met 1 verlies
partij en 3
winstpartijen
namen ze een
mooie beker
mee naar huis.
Jongens
Proficiat!

Boogbal nr. 6
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Juni:
1 Oud papier ophalen/ Jan Riekentoernooi
8 t/m 11 kermis
22,23 Jubileumweekend GWVV
29 wedstrijd streekteam GWVV-De
Graafschap
6 Juli oud papier ophalen

Kledinginzameling in
Varsselder Veldhunten

Nieuws V.D.V.V.

O
nze basisschool, PIUS
X zamelt gebruikte kleding,

en ander textiel en schoenen in De opbrengst gaat
helemaal naar de schoolkinderen!
Veel afval wordt nog niet
gescheiden ingezameld.
Ook wij gooien naar schatting 13 kilo kleding per persoon per jaar bij het afval.
Het gescheiden aanbieden
van dit textiel heeft grote
voordelen. Het ontziet het
milieu; is kostenbesparend
voor de gemeente en de
burger; wordt nuttig hergebruikt en levert geld op
voor onze school. Het aangeboden ‘schooltextiel’
wordt apart ingezameld en gesorteerd door Nederlandse sorteerbedrijven. Het gesorteerd textiel
krijgt daarna een ‘nuttig tweede leven’.
Er staat naast de glascontainer (Achter de Molen) een kleine textielcontainer. Deze blijft het
hele jaar staan en u kunt dus altijd uw textiel en
schoenen kwijt. De container wordt vaak geleegd.
Wel in de textielcontainer: T-shirts, hemden,
broeken en truien, jurken, rokken, blouses, jassen,
jacks, sportkleding,ondergoed, lingerie, bladkleding, sokken, kousen, lakens, slopen, handdoekengordijnen, vitrage, pluche speelgoed, schoenen, laarzen, gympen en sandalen , riemen en
(hand)tassen
Niet in de textielcontainer: Knipselresten,vulmateriaal, synthetische kussens, dekbedden,matrassen, vloerbedekking, pantoffels, rubber
laarzen,klompen en afval
Waarop even letten
Het aangeboden textiel dient schoon en droog te
zijn en verpakt in een goed afgesloten stevige zak,
om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. .
Het aangeboden schoeisel dient schoon en droog
en per paar stevig aan elkaar gebonden te zijn.
Dit kan dan in de textielcontainer worden gedaan.
Het is natuurlijk handig om familie, vrienden, kennissen en buren over deze actie te informeren.
Hoe meer textiel en schoeisel, hoe hoger de opbrengst voor onze school. En die is van harte welkom.
Boogbal nr. 6

Samenstelling bestuur
Aangezien Karin Ketelaar begin dit jaar heeft
aangegeven te willen stoppen als penningmeester,
heeft er een wijziging plaatsgevonden binnen het
bestuur. Tijdens de jaarvergadering heeft Judit Venus zich bereid verklaard om zich als bestuurslid
voor het dorp te willen gaan inzetten.
Het VDVV bestuur bestaat dus nu uit de volgende
5 personen; Wim Klompenhouwer (voorzitter)
Sandra ten Have (secretariaat) Judit Venus
(financiën), Joris ten Have (website, narrowcasting en social media) Jeroen Mulder (bestuurslid,
zitting in Stichting de Buitenham namens VDVV).
Aanpassing werkwijze bestuur
Als bestuur willen we naar de toekomst toe steeds
meer projectmatig te werk gaan. Aangezien het
steeds moeilijker is om bestuursfuncties ingevuld
te krijgen en de projecten steeds complexer
worden, willen we meer en meer een beroep doen
op aanvullende deskundigheid vanuit het dorp.
Mochten we een beroep doen op uw deskundigheid, dan hopen wij dat u zich beschikbaar stelt
om mee te denken in een project.
Nominatie Varsselder -Veldhunten
De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een
prijs voor dorpen die op een innovatieve
manier aan de leefbaarheid werken. Bijv. door vernieuwende activiteiten op te zetten en daarmee
een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en
de duurzaamheid van het dorp. De prijs wordt elke
twee jaar uitgereikt. Het winnende Nederlandse
dorp dingt in 2014 mee naar de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs. De jury heeft uiteindelijk
acht dorpen (Almen, Beltrum, Kronenberg, Merselo, Varsselder Veldhunten, Veeningen, Zegge en
Zieuwent) genomineerd die door hen worden bezocht in de weken na Pinksteren. Daarna wordt op
21 september de winnaar bekend gemaakt.
Leefbaarheidsmonitor
Eind maart is er bij elke inwoner van VarsselderVeldhunten een enveloppe op de mat gevallen.
Deze bevat een brede enquête met veel vragen
over vele actuele, maar ook toekomstige zaken.
Met de input die uit deze enquête komt wil de
VDVV gaan kijken hoe de inwoners over de
toekomst van Varsselder-Veldhunten denken en
hoe belangrijke zaken die o.a. voortkomen uit de
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krimp van de Achterhoek aangepakt moeten
worden.
De enquête dient ook als basis voor gesprekken
met gemeente en andere overheden om de behoeftes van de inwoners uit Varsselder– Veldhunten aan te kunnen tonen. De uitkomst van de
enquêtes zijn dus voor ons dorp van groot belang.
Heeft u hem nog niet ingevuld dan hopen we dat u
dit alsnog wilt doen. Deze enquête is ook online in
te vullen.
Ledenbestand
De komende tijd willen we ons ledenbestand
checken. Het kan dus zijn dat u komende tijd door
ons benaderd wordt om uw lidmaatschap te
checken. Ook inwoners die aangegeven hebben
lid te willen worden zullen we benaderen. Dit
onder het motto “Eendracht maakt macht”.
Varsselderveldhunten 2.0
Als VDVV bestuur hebben we besloten om de huidige dorpswebsite compleet te vernieuwen,
omdat de huidige niet meer aan de eisen van deze
tijd voldoet. Problemen met de leesbaarheid, overzichtelijkheid en het moeizame gebruik op tablets
en mobiele telefoons moeten hiermee
weggenomen worden.
U, als gebruiker, kunt ons waardevolle input geven
voor de nieuwe website. Alle feedbackover de huidige website en tips voor de nieuwe zijn van harte
welkom en kunnen gestuurd
worden aan webmaster@varsselderveldhunten.nl
Herbestemming Kerk
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst is er in
april door de parochieraad officieel naar de gemeenschap in ons dorp aangeven dat de kerk in
ons dorp afgestoten wordt. Dit betekent dat er
geen diensten meer in onze kerk gehouden zullen
worden. Tijdens deze avond is er door een initiatiefnemer vanuit het dorp een voorstel naar voren
gebracht dat leidt tot een herbestemming van de
kerk.
Het idee van deze initiatiefnemer, een crematorium, werd deze avond positief ontvangen door de
aanwezigen. Naderhand blijkt er links en rechts in
het dorp nogal wat twijfel te bestaan over de
wenselijkheid en haalbaarheid van dit idee. De
reactie van het college van B&W in een krantenartikel heeft dit vuurtje nog eens aangewakkerd. Als
VDVV betreuren we dit. Wij hebben dat ook in een
reactie aan B&W laten weten. Hun reactie staat
een open dialoog in de weg. Juist dit willen wij als
VDVV. We willen benadrukken dat wij als belangenvereniging van alle inwoners van Varsselder
- Veldhunten achter een herbestemming van de
kerk staan en enthousiast zijn over ideeën
van de invulling daarvan. Ieder plan verdiend het
gehoord te worden en dient op haalbaarheid en
draagvlak te worden beoordeeld. In eerste instantie door alle bewoners van ons dorp zelf! Als
VDVV zijn wij hierin een neutrale partij. Vanuit
deze rol zullen wij binnenkort in overleg met alle
betrokkenen een informatieavond organiseren
waarin het presenteren van feiten en hoor en
wederhoor met in achtneming van wederzijds respect centraal zal staan.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze avond
voor 1 juli gepland wordt.
Houdt voor meer informatie onze website
(www.varsselderveldhunten.nl) n de gaten.
We gaan ervan uit u allemaal op deze informatie

Boogbal nr. 6

Geen autoscooters op de Kermis

H
et Gilde heeft de melding gekregen van de
kermisexploitant, dat er geen autoscooters be-

schikbaar zijn voor de kermis in Varsselder. Inmiddels hebben we zelf uiteraard al actie ondernomen, maar het blijkt inderdaad een heel druk kermisweekend te zijn.
Wij willen dit tijdig met elkaar delen om SAMEN te
kijken of we hier een oplossing/alternatief voor
kunnen bedenken.
Graag zien we uw reactie tegemoet met verhelderende ideeën.

U kunt de ideeën mailen naar Marcel Engelen
m-engelen@kpnmail.nl of telefonisch naar Andre
Bussink 06-42005268
Vertrouwende op veel suggesties/ideeën en op
jullie begrip voor deze ongewenste situatie.

Namens het O.L.V. Gilde
Voorzitter Andrè Bussink
Nieuws van de Zonnebloem
afdeling Varsselder Veldhunten

O
p 27 maart zijn we met een touringcar naar
de Theatervoorstelling Katherina Ballerina ge-

weest.
Er waren 50 gasten die uit Ulft en Varsselder meegingen naar Zalencentrum De Pol in Aalten.
Deze ontspanningsmiddag was voor alle gasten van
de regio Oude IJsselstreek georganiseerd. De hele
zaal genoot volop van dit muzikale sprookje, met
echte huisdieren, dans, musical en allerlei
komische ontwikkelingen. Ook aan de hapjes en
drankjes was gedacht. De zaal zat helemaal vol en
iedereen genoot volop van de bekende musicalsterren ondersteunt door het orkest van Eddy van Damme. Op de terugweg werden we ook nog verrast
door de buschauffeur met een mooie toeristische
route.
Op 10 april hebben we in het Dorpshuus in Varsselder weer een gezellige ontspanningsmiddag gehad
voor onze mensen van De Zonnebloem uit Varsselder. We hebben een foto en filmmiddag georganiseerd.
Frans Ratering had een mooie voorstelling in elkaar
gezet van foto’s van de uitstapjes en middagen
die we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dus iedereen kon zichzelf ontdekken op de foto’s op het
grote scherm wat soms voor veel hilariteit zorgde.
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Ook de dvd van het bezoek van Prins Willem
Alexander aan het Dorpshuus in Varsselder werd
nog eens bekeken. Puck hielp ons i.v.m. haar
maatschappelijke stage met het inschenken van
lekker kopje koffie/thee met een heerlijk stuk kersenvlaai erbij. Natuurlijk hadden velen nog zin in
een advocaatje met slagroom, biertje of een lekker
glaasje fris. Iedereen heeft zich deze middag prima vermaakt.
Nog even aandacht voor het volgende:
Binnenkort komen de vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij U aan de deur om loten van De
Zonnebloem te verkopen á €2,- per stuk. De opbrengst komt voor een deel terecht bij onze eigen
afdeling Varsselder en hier kopen wij altijd de bossen bloemen van die we naar de zieke mensen
brengen in ons dorp. Dus bevelen wij U deze loterij
van harte aan. Het geld wordt goed besteedt! En U
kunt er nog leuke prijzen mee winnen. De hoofdprijs is €15.000, - ! Toch altijd een leuk bedrag,
maar we doen het natuurlijk vooral voor het goede
doel. De uitslag van de loterij komt in november in
De Boogbal te staan, zodat iedereen kan zien of er
een prijs op is gevallen. Natuurlijk staat de uitslag
ook op de website van De Zonnebloem tegen die
tijd. Verder willen wij iedereen alvast een fijne vakantie toewensen en zullen U graag daarna weer
informeren over onze activiteiten voor De Zonnebloem.
Namens alle vrijwilligsters ( Tiny Fisser, Anny
Vonk, Els Versleijen, Riny Schut, Wil Steutel)
Dianne Bujak.

O

Weet je nog van toen?

p 22 en 23 juni a.s. viert G.W.V.V. haar gouden bestaan. Het zilveren jubileum werd in 1988
herdacht met tal van activiteiten, verdeeld over 4 dagen.
Allereerst was er een jeugddag voor de 4- tot 12- jarigen uit het dorp. Deze werd gehouden in en rond het
clubhuis met spellen en versnaperingen. Rond 12 uur was er een gezamenlijk etentje in de sporthal, waar
ook de junioren van G.W.V.V. welkom waren. 's-Middags werden op het Atletico terrein in Ulft onderlinge
wedstrijden gehouden. Ter afsluiting van deze dag was er 's-avonds een disco in de sporthal voor alle
junioren en genodigden. Een hoogtepunt was de reunie, een dag later, zondag 29 mei. Als opening werd
een wandeling gemaakt door het door de jaren heen veranderde Varsselder. Hierna was er in de sporthal
een samenzijn met sportmensen, die je jaren niet had ontmoet. Aanvullend was er een groots opgezette
tentoonstelling van foto's, trofeeën, kleding en allerlei spullen over G.W.V.V., die de gehele dag waren te
zien. Ook werd het jubileumboek 25 jaren G.W.V.V. gepresenteerd. Rond de middag was er een lunch
voor alle aanwezigen. Erna op de sportvelden schietwedstrijden met een bal. Hard, hoog en wied. Een
vermakelijk schouwspel. Tevens werden er een tweetal voetbalwedstrijden gespeeld door leden en oud
leden waarbij de rivaliteit nog steeds aanwezig was. Opvallend was, dat ieder zijn naam had staan op het
shirt. Dit was verzorgd door oud speler Tonny Freriks. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en mooie herinneringen hieraan. Een week later op 5 juni volgde het 2e gedeelte van het jubileum
met een receptie in zaal de Zon. Hier was ook de expositie over G.W.V.V. weer opgesteld. De ceremoniemeester op deze dag was oud voorzitter Jan Huls. Tal van sprekers lieten de verlopen 25 jaren van
G.W.V.V. de revue passeren w.o. Scheidsrechters, buurt- en plaatselijk verenigingen, gemeente, jeugdleden en bejaardenzorg. Van eigen leden en supporters kreeg het bestuur een passend cadeau, een geluidsinstallatie voor buiten. Een speciaal woord van dank was er voor de enige sponsor van de G.W.V.V.
selectie in al deze jaren: autobedrijf Vredegoor. Gert en Annie kregen een wandbord in de clubkleuren
met de jaartallen 1963-1988 erop. Op het einde van deze dag werd door het O.L.V. Gilde en de Fanfare
een serenade gebracht aan de jubilerende vereniging. Twee weken later op 19 juni begon de dag met
een kerkdienst voor leden en overleden leden van G.W.V.V. Hierna was er een koffietafel in zaal de Zon
waarbij het aangepaste clublied werd gezongen. Dit bestond tot nu toe, alleen uit een refrein met tekst en
Boogbal nr. 6
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De Tuinploeg van GWVV in 1988.

Het G.W.V.V. bestuur in 1988

muziek van Carel Verhey. Door
Reinier Kroesen waren er 3 coupletten toegevoegd met tekst en
muziek en ingezongen door Jos
van Toor, het herenkoor uit
Varsselder-Veldhunten en medewerking van het Bendje uit
Gendringen. Vervolgens werden
door voorzitter Theo van Niersen 21 leden onderscheiden
voor hun 25 jarig lidmaatschap,
met voor elk een persoonlijk
woord. Ook werd door ondergetekende, houten voetbalschoenen aangeboden in de clubkleuren aan 3 topscorers van
De aftrap door pastoor Veldman (1963)
G.W.V.V. uit de afgelopen 25
jaren en wel: Jos Nieuwenhuis,
Ferdy van de Pavert en Harry
De Barploeg van G.W.V.V. in 1988
van der Heiden met resp. 150140 en 131 doelpunten. Tot slot
werd door de voorzitter allen
bedankt voor hun aanwezigheid
en tevens uitgenodigd voor de
avond afsluiting van het jubileum. Ook hier was de opkomst
geweldig en mede door een
aantal optredens van leden onvergetelijk. Dit was in een korte
bewoording een overzicht van
de viering van het 25 jarig bestaan van G.W.V.V.
Tenslotte nog dit: ondergetekende heeft het plan om tijdens
de viering op 23 juni a.s. een
Het G.W.V.V. jeugdkader in 1988
tentoonstelling te houden van
het opgespaarde archief onder het motto, 50 jaren G.W.V.V. in woord.
Het is de bedoeling dit aan te vullen met materialen als vlaggen, kleding, tassen, mascottes en alles wat
met G.W.V.V. te maken had, en nog heeft. Mochten er onder u zijn, die deze spullen in bruikleen beschikbaar willen stellen, hoor ik dat graag.
B. Kroesen

Boogbal nr. 6
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Eindstanden en Topscoorders 2012-2013
STAND 2e PERIODE

5e klasse C

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Terborg 1
Ulftse Boys 1
GWVV 1
Vosseveld 1
VVG '25 1
Erix 1
KSH 1

24
24
24
24
24
24
24

62
54
48
45
42
41
39

93
76
67
60
61
68
60

32
23
32
39
53
45
43

Zelhem 1
Bredevoort 1
Ajax B 1
Halle 1
Marienveld 1
Winterswijk 1

24
24
24
24
24
24

36
29
22
15
7
5

43
41
33
32
19
19

41
53
53
73
93
92

Res. 5e klasse
Club
Gendringen 3
VVG '25 3
Silvolde 3
GWVV 2
WVC 4
Varsseveld 4

Gespeeld Punten voor tegen

Terborg 1

12

34

52

18

GWVV 1

12

28

37

14

Ulftse Boys 1

12

27

32

12

KSH 1

12

27

34

17

Erix 1

12

20

37

24

Vosseveld 1

12

20

24

19

VVG '25 1

12

20

30

28

Bredevoort 1

12

13

23

22

Zelhem 1

12

13

19

21

Ajax B 1

12

9

16

25

Halle 1

12

6

9

34

Marienveld 1

12

6

13

54

Winterswijk 1

12

2

10

48

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
19
48
76
25
20
43
97
45
20
43
65
25
20
38
56
37
18
32
48
41
20
29
48
50

Meddo SC 2

20

23

44

56

Longa '30 5
KSH 3
Ruurlo 3
Terborg 2

20
19
20
18

16
15
10
8

47
29
18
36

72
63
84
66

Res. 7e klasse
Club
VVL 4
SDOUC 8
Ulftse Boys 5
FC Trias 11
Doetinchem 6
NVC 2
Zeddam 4
VVG '25 5
MvR 6
GWVV 4
SVGG 3
Stokkum 3

Club

Club
SVGG 2
SDOUC 7
Doetinchem 5
Silvolde 6
VVG '25 4
Sint Joris 3
DVC '26 10
Gendringen 8
GWVV 3
VIOD 9
Zeddam 3

Gespeeld Punten voor tegen
20
46
78
33
20
43
68
44
20
41
60
36
20
39
47
34
20
38
68
45
20
35
51
37
20
28
39
47
20
22
37
57
20
18
30
52
20
10
23
60
20
1
18
74

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
21
58
110
18
21
54
120
31
22
38
76
49
22
38
49
48
21
37
72
54
22
31
53
59
22
29
73
77
22
20
39
77
22
20
44
89
21
17
30
71
21
15
28
73
21
15
32
80

Boogbal nr. 6

Club
GWVV 5
SDOUC 6
NVC 3
Terborg 5
Sint Joris 4
Wolfersveen 3
Kilder 5
Stokkum 4
Halle 4
Gendringen 7
Westendorp 3
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Gespeeld Punten voor tegen
20
50
95
22
20
45
87
27
20
40
43
28
20
38
82
32
19
29
57
41
19
24
44
59
19
22
36
54
19
21
48
63
20
20
46
112
20
16
50
70
20
4
32
112
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EINDSTAND TOPSCOORDERS SENIOREN:
Theo Heutinck
Marc Arnold
Chiel Terhorst
Niels Schweckhorst
Danny van Wessel
Frank v/d Schuur
Rick Witteveen
Han v/d Pavert
René Hakvoort
Tom Wanders
Roy Cornielje
Dominiek Seinhorst
Ino Zweers
Chiel le Comte
Rick Hendrixen
Jimi Moreno
Jurjan Wezenberg

3e + 5e
5e
1e
1e
2e + 3e
5e
3e
5e
5e
2e
4e
1e
5e
1e
1e + 2e
2e + 3e
2e + 4e

16
16
15
14
13
12
11
11
11
10
10
8
8
6
6
6
6

Don Geerts
Esger Stork
Stan v/d Pavert
Ramiro Tersteeg
Floyd Robben
Jelle Visser
Janick Stevering
Joël Robben
Andres Moreno
Mark Welling
Arthur Bonenkamp
Maik Jansen
Martin Bolk
Pascal Sloot
Bart Vinkenvleugel
Sven Huls 2e
Jordy Bussink

4e
4e + 5e
1e
1e + 2e
3e
1e
2e
3e
5e
5e
5e
1e
1e
1e + 2e
2e
2
3e

6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2

Stijn Markus
Brian te Kaat
Maichel Liebrand
Walter Hendrixen
Freek van Arragon
Dirk Jansen
Tim Jansen
Mart Aalders
Roel Jansen
Paul Geelen
Werner Wellink
Bob Zweers
Paul Wijsman
Markus Schwarz
Erik Ketelaar
Kay Mulder
Jorick Messink

3e
4e
4e
5e
5e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
4e

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jeen Grievink
4e
Sven Veldhuis
4e
Yuri Sohilait
4e
Rien Klompenhouwer 5e
Ferdie v/d Pavert
5e

1
1
1
1
1

Na het scoren is er een
tijd van rusten!!!

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Longa '30 C2
DZSV C1
GWVV C1GD

22
22
22

57
50
45

101
90
68

20
36
35

AZSV C2
WVC-Winterswijk C2
RKZVC C1
Ulftse Boys C1
Dinxperlo C1
MEC/ SV Bredevoort C1G
FC Trias C2
Varsseveld C1
Gendringen C1

22
22
22
22
22
22
22
22
22

41
38
28
27
25
24
21
17
8

82
46
50
62
43
40
35
39
31

58
48
47
55
77
57
54
61
139

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Dion
Merijn
Kris
Juul
Lars
Thomas
Joey
Sam, Robin, Elze

Club

23
11
10
9
5
4
3
1

Gespeeld Punten voor tegen
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
13
12
13

33
30
28
25
24
24
23
22
18
18
10
6
4
1

60
69
42
88
50
60
55
49
54
46
30
12
24
19

22
26
25
46
30
41
36
34
45
47
55
77
74
100

Topscoorders C2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Gespeeld Punten voor tegen

Varsseveld D2D

11

27

54

17

Erix D1G

11

24

62

17

Ruurlo D2

11

22

38

15

GWVV D1

11

21

52

25

FC Eibergen D4

10

19

41

25

WVC-Winterswijk D5

11

17

39

20

SDOUC D3D

11

16

43

32

Vosseveld D2G

11

14

36

33

Silvolde D3

11

13

35

46

FC Trias D8M

10

12

12

25

Grol D6
Terborg D3

11
11

3
3

12
12

62
119

Topscoorders F1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Merijn
Gijs
Jesper
Jurre
Britt
Julian

Club
RKZVC C2
Dinxperlo C2
Ulftse Boys C3
AZSV C4
Silvolde C2
DZSV/Ajax B. C2G
Zelos C4
VVG '25 C3
SVGG C1G
MEC/ SV Bredevoort C2D
GWVV C2D
Concordia-W C4
Zeddam/Sint Joris C2G
Gendringen C2

15
10
7
3
3
2

Boogbal nr. 6

Wessel
Mick
Menno
Kay-Gee, Collin
Glenn
Joey
Kris, Roy
Jordi, Rodney, Bryan, Stan

15
10
9
7
6
3
2
1

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Bart
Douwe
Sem
Cas
Koen, Maarten, Timo, Sjoerd
Elze, Sam, Robin

Club
Den Dam F1
VVG '25 F3
Groessen F4
Rijnland F4
Sint Joris F1G
Silvolde F2
Peeske 't F3G
Zeddam F1
GWVV F1
MvR F3
Terborg F3
Terborg F2
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54
22
18
6
4
1

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11

30
25
25
20
19
16
15
14
12
6
5
1

79
59
52
40
55
37
37
51
25
16
11
13

5
27
24
38
41
39
37
45
39
57
34
89
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