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Nieuws

Zeropo langzamerhand
heeft iedereen z’n vakantie
zitten en kunnen we weer met een frisse

heldere blik het nieuwe seizoen in.
De selectie is al een paar maanden onderweg en
heeft de 1e ronde van de bekercompetitie succesvol afgerond. De competitie draait momenteel
volop en zijn er door het 1e elftal al 4 wedstrijden
gespeeld. Zeker gezien het feit dat ze nieuwkomer
zijn in de 4e klasse doen ze het niet onverdienstelijk. Het vertoonde spel is leuk en spannend om als
toeschouwer naar te kijken. Ook de aanwas vanuit
Ulft/Silvolde heeft hier natuurlijk zijn bijdrage in.
Door deze aanwas wordt de concurrentie om een
basisplaats er natuurlijk wel groter op, maar dat is
alleen maar gezond. De staf is enigzins iets
gewijzigd Ted van de Pavert die 2 jaar assistent
trainer is geweest heeft plaatsgemaakt voor Raymond Wienholts en de verzorgingstaken zijn door
Paul Geelen overgenomen van Paul Straub. Het
is mooi om te zien dat deze taken ingevuld worden
door (oud) GWVV-érs. Heren, veel succes om er
samen met het 1e elftal en de staf er een goed
seizoen van te maken. Natuurlijk bedanken we
Ted en Paul voor hun werk van de afgelopen jaren. In de rubriek GWVV langs de lijn zoul Dennis
de verrichtingen van het 1e nader beschrijven,
ware het niet dat hij nu in Turkije ligt te genieten.
Bij GWVV 2 is er qua samenstelling niet veel
gewijzigd. Wel heeft Jeroen Aalders na een sabbitacal year zich bij het 2e gevoegd. Zij hebben
inmiddels 2 wedstrijden gespeeld waarvan 1 gewonnen en 1 verloren. In de beker eindigden zij in
een poule van 4 op een 2e plaats. Ulftse Boys 2
blijkt op dit moment nog een maatje te groot.
GWVV 3 is voortgekomen uit de behaalde promotie van GWVV 5 van het vorige seizoen. GWVV
5 is totaal overgeheveld naar GWVV 3 en speelt
nu in de 6e klasse. Het is jaren geleden dat er een
GWVV team in de 6e klasse heeft gespeeld en de
TC wil er op termijn een waardige stabiele 6e
klasser van maken bij GWVV. Zeker om de
aansluiting naar de selectie te blijven behouden.
GWVV 3 speelde 2 competitiewedstrijden die beiden nipt werden verloren, gezien het vertoonde
wedstrijdbeeld gaan zij dit seizoen zeker nog wel
de nodige punten pakken.
GWVV 4 heeft na een paar jaar z’n draai gevonden. Dit elftal traint nu olv Alex Cornielje elke
woensdagavond. Ook de aanvullingen met enkele
voetballers (oa.Bram vd Pavert, Jimmy Moreno)
die al de nodige ervaringen hebben komt dit elftal
ten goede. Alex weet met zijn ervaring de spelers
op de juiste posities neer te zetten, wat het team
t.o.v. de andere seizoenen een homogener team
maakt. Zij hebben op dit moment 2 wedstrijden
gespeeld waarvan èèn gewonnen en èèn verloren.
GWVV 5 is het voormalige derde en is een elftal
met een mix van jong en oud. Zij zullen moeten
zorgen dat ze elke zondag compleet zijn zodat ze
niet met te weinig mensen komen te staan. Als zij
compleet zijn kunnen ze zeker goed meedoen
voor de middenmoot. Ook zij speelden 2
wedstrijden waarvan er ook èèn gewonnen en èèn
verloren werd.
Bij de GWVV jeugd is er het nodige gewijzigd in de
teamsamenstellingen. We spelen nu met een A1,
B1, C1 en C2 junioren en een E1 elftal.
De A1 is een elftal dat compleet van SDOUC is
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overgekomen. Zij zullen het komende seizoen
door Sven Maatman worden getraind en geleid.
Als nieuwkomer bij GWVV hebben zij in de 1e
bekerwedstrijd er flink van langs gekregen van Rietmolen. In de 2e bekerwedstrijd deden ze het al
aanzienlijk beter en in de competitie hebben zij de
2 gespeelde wedstrijden gewonnen. Jongens welkom bij GWVV en veel succes dit seizoen.
De B-junioren is een elftal dat bijna compleet overgekomen is van de C1, samen met jeugdspelers
van NVC en SVGG is hier een samenwerkingsverband aangegaan. Zij komen dit seizoen uit
in de 2e klasse wat betekent dat ze veelal tegen
B1/B2 teams spelen. Zij hebben op dit moment 3
punten uit 2 gespeelde wedstrijden.
Bij de C-junioren zijn er de nodige wisselingen
toegepast. De D-pupillen zijn met de C2-junioren
van het vorige seizoen opgedeeld in de C1 en C2
junioren. De C1-junioren spelen nogal wisselvallig
door meer lijn in het spel te brengen moeten zij dit
seizoen constanter kunnen presteren. Andrè Lippets begeleid dit elftal. Tot dusver hebben ze 3
punten over 2 wedstrijden.
Bij de C2-junioren is het leeftijdsverschil tussen de
spelers wel groot, een aantal spelers mogen dan
ook nog bij de D-pupillen uitkomen. Om de jeugdelftallen goed bezet te krijgen was dit niet anders
mogelijk. De C2 heeft op dit moment 4 punten uit 2
gespeelde wedstrijden.
De E1 heeft op dit moment wel een hele grote
groep, een aantal van hen mogen dan ook nog
uitkomen voor de F-pupillen. Voor het jeugbestuur
is het dan ook niet fijn om elke week een aantal
spelertjes te moeten thuishouden. Wellicht komt er
na de winterstop hiervoor een oplossing.
De laatste Boogbal in het vorige seizoen kwam
voor het Jan Riekentoernooi en de jubileumfestiviteiten uit. In deze Boogbal zullen we van deze festiviteiten zo her en der foto’s plaatsen. Met de Zeskamp op zaterdag 22 juni en een reünie op de
Zondag 23 juni is dit een zeer geslaagd jubileum
te noemen. Een bedankje voor de jublieumcommissie is hiervoor dan ook zeker op zijn plaats.
Ook kunnen we tevreden terugkijken op de jubileum-wedstrijd tussen regioteam GWVV en De
Graafschap op 29 juni. Jammer dat Ted niet meedeed, daardoor zullen ze het bij de Graafschap
ook wel zo moeilijk hebben gehad tegen het regioteam.
Een nieuw seizoen die we ingegaan zijn met de
aftrap in de vorm van een darttoernooi. Het bestuur die deze avond in samenwerking met dartclub De Zon organiseerde, heeft de doelstelling
(saamhorigheid binnen GWVV) voor deze avond
ruimschoots behaald.
Wij als redactie zullen u dit seizoen weer voorzien
van nieuws rondom de elftallen en zullen GWVV
activiteiten onder de aandacht brengen. Helaas
zullen we het dit seizoen met èèn redactielid minder moeten doen want Marco Jansen heeft
de redactie verlaten. De rubrieken die Marco
onder zijn hoede had zullen door Roel Jansen
worden overgenomen. Wij blijven overigens op
zoek naar een redactie/PR lid die naast het redactiewerk ook de GWVV site en twitteraccount
mede kan gaan beheren. Misschien wel iets voor
jou? Zoals jullie ongetwijfeld al gezien hebben
heeft de GWVV site een metamorfose ondergaan
waarbij een aantal pagina’s nog de nodige
aandacht nodig hebben.
In deze Boogbal o.a. de agenda voor de ledenvergadering en de hierbij behorende notulen, een
stukje van onze voorzitter en penningmeester en
de rubrieken zoals u die van ons gewend bent.
Veel leesplezier met de 1e Boogbal in de 42e jaargang.
De redactie
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Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal worden gehouden in het Dorpshuus op

Donderdag 17 oktober 2013 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter
2) ingekomen stukken
3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 25-10-2012
4) Jeugdcommissie
5) Technische commissie
6) Gemeenschapshuis
PAUZE
7) Verslag penningmeester
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2013/2014
10) Aftredend: Wim Pruyn
(herkiesbaar).
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur.
11) Rondvraag
12) Sluiting
Tot ziens op 17 oktober a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Met sportieve groet,
Het bestuur

G.W.V.V. Agenda:
4 oktober:
Oprichtingsvergadering De Vieftig club
17 oktober:
Algemene GWVV ledenvergadering
20 oktober;
Uiterste inleverdatum GWVV superelf.

Jan Roes secretaris
Iseizoen
n de Algemene Ledenvergadering van vorig
werd het aftreden van secretaris Sas-

Tvangst
wan Berndsen neemt hier de prijs in ontuit handen van de organisatie van de

Zeskamp Andrè Lippets en Beent Klynsma.
Twan won met z’n team Papa Kees en Co de
GWVV-Zeskamp.
Papa Kees en Co bestond uit de volgende personen; Kees v.d. Pavert, Stan v.d. Pavert, Dirk Jansen, Twan Berndsen, Floyd Robben, Joël Robben,
Kay Mulder en Jelle Visser.
Jongens proficiat!!!
Boogbal nr. 1

kia van de Pavert-Hebinck bekend gemaakt.
Op dat moment was er nog geen waardige vervanger voor haar, zodat Saskia de administratieve
werkzaamheden voor GWVV nog voor haar rekening nam.
Maar wie zoekt zal vinden. Jan Roes werd bereidt
gevonden om het secretariaat van Saskia over te
nemen. Jan is geen onbekende binnen GWVV.
Hij heeft jaren zitting gehad in het bestuur en
jeugdbestuur van GWVV. Als jeugdvoorzitter had
hij de nodige ervaring met speelgerechtigde leden, spelerspassen en alles wat met ledenbeheer
te maken heeft. We wensen Jan veel succes in de
nieuwe functie als secretaris. De juiste man op de
juiste plaats.
Saskia zal ongetwijfeld op een passend moment
bedankt worden voor haar werkzaamheden bij
G.W.V.V.. Saskia bedankt voor al je inspanningen!
pagina 3
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Het trainersduo Patrick en Raymond

GWVV –REUNIE 1 - 2

GWVV –DINXPERLO 1 - 2

GWVV speelt 1e 10 minuten
met 10 man, oorzaak;
de ring die niet af wil.

Tim scoort de 1-2.

G.W.V.V. 1 …vanuit Turkije ….
langs de lijn…
Dennis Lohschelder

Kom kijken naar ons 1e elftal!
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november

GWVV 1
MEC 1
GWVV 1
GWVV 1
Etten 1

-

VVG’25 1
GWVV 1
Doetinchem 1
Neede 1
GWVV 1
Boogbal nr. 1
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aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur beker
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
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Nieuwe ingang
Nieuw seizoen,
en toegangspasjes
nieuwe zaken
D
e meeste bezoekers aan Sportpark “de BuiD oor onze voorzitter
tenham” op zondag, hebben het al gemerkt
dat op de zondagen dat het 1 elftal thuis
speelt, er nog maar èèn toegang is tot Sportpark “de Buitenham”.
H
et seizoen 2013-2014 wordt het
Namelijk de toegang via de Berghseweg.
eerste seizoen na alle veranderingen
Binnenkort zal deze ingang een nog meer formeste

waarin er geen grote veranderingen
op stapel staan.
Als bestuur gaan we genieten van het voetbal .
Natuurlijk kent dit nieuwe seizoen enkele nieuwe
zaken.
Nieuw in de 4de klasse. Hoe zal het 1ste elftal het
doen. Intussen zijn er al 4 wedstrijden gespeeld
en kunnen we concluderen dat we het goed doen
in de deze klasse. Voetballend kunnen we het niveau goed aan. En de al behaalde 6 punten pakken ze ons niet meer af.

Nieuwe leden hebben onze club versterkt en verrijkt. Deze nieuwe leden voelden zich al snel thuis
bij GWVV en zijn zeker een aanwinst voor de vereniging. Zo ook de A-junioren. Een groep enthousiaste jongens, waar we hopelijk de komende jaren nog veel plezier aan mogen beleven en zij aan
GWVV.
Nieuw is ook de samenstelling
van de teams. Door
het promoveren van het 5de elftal en om meer aansluiting te vinden tussen de verschillende teams
heeft er een meer ingrijpende verschuiving plaats
gevonden van spelers dan de voorgaande jaren.
Wellicht zijn enkele spelers niet zo blij met deze
veranderingen. Maar ik zou zeggen, geef het een
kans. Op den duur moet het samenstellen van
meer evenwichtige teams meer voetbal plezier op
leveren.
Natuurlijk zijn er weer de nodige nieuwe ballen en
spelmaterialen aangeschaft. Waardoor we ook dit
seizoen weer optimaal van onze hobby kunnen
genieten.
Nieuw is ook de reclame uiting op de deuren van
de kleedkamer. Dit ook om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk onze sponsoren zijn voor de
club.
Zoals gezegd is het seizoen al enkele speeldagen
oud, maar moeten de fantastische derby’s nog komen. Ik wil iedereen dan ook van harte uitnodigen
om massaal op de “Buitenham” te komen kijken
hoe wij het doenste
tegen onze buurt verenigingen.
Niet alleen het 1 elftal, maar ook de lagere elftallen en de jeugd kunnen wel de nodige steun gebruiken langs de lijn. Dus mensen ‘loop dur us uut
en kom us kieken.’ Waarna gezellig in het
“Dorpshuus” nog wat nagepraat kan worden onder
het genot van een drankje.
Wij verheugen ons weer op het nieuwe seizoen.

ler karakter krijgen door de Gemeente. Hierdoor
wordt het de officiële toegang tot sportpark “de
Buitenham” en het “Dorpshuus”.
Door de weeks blijft het sportpark “de Buitenham”
en het “Drpshuus” via Mulder dus gewoon bereikbaar.
Maar tijdens de officiële wedstrijden van het
1ste elftal dus niet meer.
Waarom deze verandering.
Als laatste onderdeel van de verregaande veranderingen op de “Buitenham” hebben we de toegangscontrole verandert en aangescherpt. De afgelopen jaren hebben we meerdere malen van
spelers, maar vooral ook van de sponsoren opmerkingen gekregen over de toegang. Omdat je
de “Buitenham” via 3 meerdere manieren op kon
was een effectieve toegangscontrole erg lastig. .
Daarnaast hebben sponsoren, leden en officials
gratis toegang. Omdat dit niet altijd duidelijk was
liepen ook regelmatig bezoekers de kassa voorbij.
Na de realisatie van het “Dorpshuus” en de aanleg
van de parkeerplaats aan de Berghseweg is dit
alleen nog maar lastige geworden
In deze huidige tijden waarin niet alleen sponsoren verstandig met beleid en geld om moeten
gaan, hebben wij als bestuur net zo goed deze
verantwoordelijkheid. Wij hebben een prachtig
complex, uitstekende faciliteiten voor de spelers
en dat moet ook zo blijven. De kosten die dit met
zich meebrengt moeten wij samen met de leden
en sponsoren opbrengen.
Voor sommigen van de bezoekers zal dit even
wennen zijn. Sinds het bestaan van de “Buitenham” was de hoofdingang via Mulder. Wij begrijpen dat deze verandering de nodige gewenning
vraagt. Wij vragen uw begrip hiervoor en we gaan
er van uit dat ook deze verandering snel zal wennen.
Pasjes systeem
Met ingang van het seizoen 2013-2014 werken we
met toegangspasjes. Alle voetballende leden en
overige leden die een financiële bijdrage leveren
aan de club hebben een pasje ontvangen en hebben daardoor gratis toegang. Zo ook de sponsoren van de club. Daarnaast kan iedereen een donateurskaart kopen voor € 10,00. Ook dit donateurspasje geeft gratis toegang tot alle thuiswedstrijden.
Dit betekent dat iedereen die bij de ingang
geen pasje kan overleggen entree moet betalen.

Ga jeste
zondags naar
het 1 van GWVV,
neem dan je pasje mee.

Namens het bestuur
Wim Pruijn
Voorzitter

Bestuur GWVV

Boogbal nr. 1
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Iris Schut

DEURSPONSORING

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
–
Dinxperlo 1

H
allo ik ben Iris
Schut ik ben 9 jaar en

voetbal sinds kort
weer bij GWVV.
Ik speel bij de E1 en ik vind dat heel leuk Mike is
heel aardig en soms streng. Op zondag 15 september mocht ik ook nog pupil van de week zijn
het was heel spannend want het was mijn eerste
keer.
Om 1 uur kwam Christel me ophalen en toen zijn
we naar het Dorpshuus gegaan ik moest eerst
mee naar de kelder daar was de teambespreking
dat was best wel eng. Toen moest ik me omkleden en kreeg ik voetbal kleren aan en ik kreeg ook
nog een super mooie bal met alle handtekeningen
We gingen eerst wat drinken en daarna ging ik
met Mark warmtrappen, dat hebben we heel goed
gedaan want Mark heeft de goal gescoord voor
GWVV tegen Dinxperlo. Jammer genoeg kon
Mark geen twee goals maken dat was wel verdiend Dinxperlo kreeg ook nog een rode kaart.
Na de wedstrijd ging
ik me omkleden en
kreeg ik
van Christel
een broodje
frikandel en
een fristi de
jongens
heb ik getrakteerd op
een biertje
dat hadden
ze wel verdiend. Jongens veel
succes in
de volgende wedstrijden ik vond
het heel
leuk.

Zzienoalsheeft
jullie allemaal ongetwijfeld hebben gede sponsorcommissie de deuren van

het scheidsrechterlokaal en de kleedkamers in
de catacomben van deursponsoring voorzien.
Het is niet alleen mooi voor de aanblik, maar de
sponsoren hebben via deze weg ook de mogelijkheid om hun bedrijf te etaleren. Er zijn nog een
aantal deuren waarop sponsoring mogelijk is. Heb
je interesse of weet je een bedrijf die interesse
heeft neem dan contact op met de sponsorcommissie.
Arno Geurts, Chiel le Comte, Freek van Arragon of
Nico Immink.

ZESKAMP 2013

Groetjes
van Iris
Schut.

Boogbal nr. 1
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Contributie overzicht
seizoen 2013/2014

De peildatum is 1 januari 2013.
De contributie bedragen zien er na indexatie als
volgt uit:
F pupillen
E pupillen
D pupillen
C junioren
B junioren
A junioren

6 en 7 jaar
8 en 9 jaar
10 en 11 jaar
12 en 13 jaar
14 en 15 jaar
16 en 17 jaar

Veel leden hebben vorig jaar een machtigingskaart
ingeleverd en hierop eventueel hun mailadres vermeldt.

Senioren

18 jaar en ouder € 133,--

De eerste contributie-inning zal in de maand oktober zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres heb,
zal een paar dagen voor de inning zijn rekening
ontvangen via de mail. Wordt er een bedrag bij u
afgeschreven en u hebt geen bericht gehad stuur
dan alsnog een mail naar mij en u zult voortaan
ook uw rekening via de mail ontvangen.

Voor studenten (vanaf 18 jaar) geldt een korting
van € 40,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun
studentenpas aan mij te mailen.
Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de korting
verrekenen.

O
nderstaand de contributiebedragen voor het
seizoen 2013/2014.

De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd ontvangen in oktober hun eerste factuur via
de post met het verzoek deze voor de vervaldatum
te betalen. Wilt u alsnog dat ik uw lidmaatschapsgeld automatisch in, vul dan de in de boogbal afgedrukte machtigingskaart in en lever deze in bij mij
of doe deze bij mij in de bus (Vicarisweg 10 Varsselder). Vermeld of de contributie per jaar, halfjaar
of per kwartaal afgeschreven kan worden.
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en
normen van de KNVB.

Boogbal nr. 1

Ondersteunende leden

€
€
€
€
€
€

51,-71,-74,-78,-81,-89,--

€ 16,--

De maanden van inning zijn:
Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart
en juni.
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen
(andrejansen@telfort.nl).
Met vriendelijke voetbalgroeten,
André Jansen
Penningmeester
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Notulen Algemene ledenvergadering
25 oktober 2012
OPENING
 De voorzitter heet iedereen welkom in iets andere omgeving als anders. Deze keer in de
sporthal, omdat een ledenvergadering besloten
moet zijn.
 Aanwezig: 56 leden + 6 bestuursleden.
Afgemeld: Marcel v/d Pavert, Jules v/d Pavert, Han
v/d Pavert,
MEDEDELINGEN
 Kunstgras.
Kunstgras is afgelopen zaterdag officieel geopend.
Ik wil vanaf deze plek mijn dank uitspreken naar de
kunstgrasveld onder leiding van René Hakvoort. Zij
hebben geweldig werk ge-leverd. Applaus!

 50 jarig jubileum

In 2013 bestaan we 50 jaar. Dit willen we toch op
gepaste wijze vieren. Hiervoor is een werkgroep in
het leven geroepen bestaande uit: Rob van de
Pavert, Bennie Mulder en Beent Klijnsma. Op 22
en 23 juni zullen in het kader hiervan activiteiten
plaatsvinden.
Voor èèn van deze activiteiten willen we jullie vragen om foto’s die je in je bezit hebt te sturen naar
boogbal@gwvv.nl. Of in de boogbal kopiebus te
doen. Deze foto’s krijg je vanzelfsprekend weer
terug en zullen worden gebruikt voor een tentoonstelling. De mooiste foto krijgt na beraad van
een jury een prijs.

 Huishoudelijk regelement.

Als we om ons heen kijken kunnen we trots zijn op
wat we hebben gerealiseerd. Dit heeft veel energie
en geld gekost en menigeen heeft hier veel vrije
tijd in gestoken. We zouden ons zelf wel heel erg
tekort doen als we dit allemaal laten verslonzen.
De laatste tijd moeten we toch constateren dat er
shirtjes en broeken weg zijn en dat er ballen weg
zijn. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van het
team. Wij willen dan ook een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om de komende ja-ren
ook respectvol en zuinig met de accommodatie,
materiaal en kleding om te gaan. Samen zijn we
allemaal verantwoordelijk om, alles wat we hier
hebben gerealiseerd, keurig op orde te houden.
In de volgende boogbal zal een huishoudelijk
reglement komen te staan van afspraken zoals we
dit de afgelopen tientallen jaren hebben gemaakt.
Je vindt in dit overzicht huishoudelijke regels, gedragsregels en praktische regels
Dit is bedoeld als opfrisser en om iets in op te
zoeken.

 Contributie.

We hebben veel gedaan aan de buitenkant. Ook
intern worden zaken gemoderniseerd. Een van de
eerste zaken is de financiële zaken en met name
de contributie. Alle leden ontvangen de komende
weken een brief waarin we jullie informeren. We
stappen volledig over op het ge-automatiseerde
administratie systeem van de KNVB. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we de contributie
gaan innen.
Vanaf dit seizoen willen we uitsluitend alleen maar
Boogbal nr. 1

gebruik maken van automatische incasso. Leden
kunnen dan kiezen uit 3 momenten van betalen:
In één keer in oktober
In 2 keer in oktober en maart
Per kwartaal.
Wil je om voor jou belangrijke reden geen gebruik
maken van automatische incasso dan kun je alleen maar 1 keer per jaar betalen
6 januari 2013 snert toernooi nieuwjaarsreceptie.
Aanvang snerttoernooi 10.00 uur, aanvang nieuwjaarsreceptie 13.00 uur.

 Punt 6 van de agenda (gemeenschapshuis)

niet meer nodig.
Informeren over de voortgang van de bouw is niet
meer nodig. Voor meer informatie beschikt ’t
Dorpshuus over een website. Zaken die van belang zijn voor de verenigingen komen via de vertegenwoordiger in het bestuur bij de leden.
Betalingen aan jeugdtrainers gestopt.
N.a.v. financiën heeft het bestuur besloten om betalingen aan jeugdtrainers te stoppen. Er is ech-ter
een oplossing gevonden in de vorm van een
flessenactie. Van de opbrengst hiervan kunnen de
jeugdtrainers betaald worden. Het bestuur is zich
er van bewust dat we dit eerder hadden moeten
melden, en niet pas in september. Maar toen pas
is er meer inzicht gekomen in onze financiële
huishouding. Verder zijn we niet voornemens om
tijdens deze vergadering hier verder op in te gaan.
Als er vragen zijn, graag op een later tijdstip.
Superelf.
Vanavond is de laatste mogelijkheid om de Superelf in te vullen. Via de mail boogbal@gwvv.nl kan
het nog tot zaterdag.
Presentielijst.
Aan iedereen het verzoek om de presentielijst in te
vullen.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen.
NOTULEN ALV 2011
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter en
de secretaris zetten hun handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
 De voorzitter leest namens het jeugdbestuur
voor:
 Allereerst willen we Ellen en Marcel bedanken
voor de afgelopen jaren die ze in het jeugdbestuur
hebben gezeten, binnen het jeugdbestuur word
hier op korte termijn aandacht aan geschonken.
 Het nieuwe jeugdbestuur bestaat nu uit: Sven
te Kaat, Sven Maatman, Marco van Remmen,
Clemenc Wissing voor de materialen, Ted en Chiel
voor het regelen van de trainers en leiders binnen
de jeugd, Mike Frazer en Christel Aalders
 Dit seizoen is er een F, D en twee C elftallen.
 Alle elftallen zijn voorzien van een trainer en
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leider, alleen voor de D zijn we dringend op zoek
naar een trainer die Dennis op de woensdagavond helpt.
 Er zijnstevoldoende
scheidsrechters, de spelers
van het 1 en 2de nemen dit op zich. Jongens
hartstikke bedankt!!
 Het afgelopen jaar hebben we een geweldig
jeugdkamp gehad. De jeugd is naar Kalkar
geweest en hebben met z’n allen in het dorpshuus
gelogeerd.
 Ook de opkomst bij het Jan Rieken was goed
vertegenwoordigd door de jeugd.
 Binnenkort gaan we voor alle jeugd een gezellige sinterklaasmiddag/avond houden.
 Ook staat er een flessenactie op het programma.
 Ook de pupil
van de week loopt goed, mocht
er binnen het 1ste nog aan of opmerkingen over
zijn, horen we dat graag.
 Wij hopen dat we er een leuk en sportief
seizoen van gaan maken.
-Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag.
TECHNISCHE COMMISSIE
 Freek van Arragon doet het woord.
 Koen verontschuldigt zich ivm uitgelopen
werkzaamheden. Vanaf heden neem ik zijn rol als
TC-lid binnen het bestuur over daarom nu van mij
een korte stand van zaken.
 I.v.m dit voor mij onverwachte “woordje” had ik
geen mogelijkheid meer om een uitgebreidere terugblik op het afgelopen seizoen voor te bereiden.
Excuses hiervoor.
 Grote veranderingen zijn er eigenlijk ook niet
geweest. Er zijn spelers gestopt en enkele nieuwe
aanwinsten zijn er ook te bewonderen. Alle trainers hebben hun contract verlengd.
 Patrick, Ted en Peter zijn druk bezig om hun
elftal naar een hoger niveau te brengen. Ook bij
de lagere elftallen onder leiding van Frans loopt
het als een trein.
 Binnenkort zullen de eerste oriënterende
gesprekken voor volgend seizoen met deze trainers weer worden gestart.
 Het is mooi dat wij dit seizoen weer met 5 seniorenelftallen indede competitie
actief kunnen zijn.
e
Met name het 3 en
5
hebben
een prachtige
seizoenstart. Het 1e en 2e elftal komen nu in een
belangrijke fase om aansluiting met de ebovenste
regionen te houden. Helaas heeft het 4 elftal een
moeizame start. Laten wij hopen dat hier nog verbetering in komt.
Op zich draait dit dus allemaal naar behoren maar
toch ben ik genoodzaakt een kritische opmerking
te plaatsen:
Nagenoeg elke donderdagavond wordt Eugéne
geconfronteerd met “bezettingsproblemen.”
Ik wil er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat de
verantwoordelijkheid
voor deze bezetting van de
teams in 1e instantie bij elk speler zelf ligt!! Het
blijkt nog steeds dat er voetballers zijn die het
teambelang en daarbij het verenigingsbelang uit
het oog verliezen. Want meldt je je af voor je eigen team, dan heeft dit consequenties voor de andere teams. Spreek elkaar aan op deze verantwoorde-lijkheid. Dit geldt voor ALLE teams !!

Boogbal nr. 1

Indien er dan toch sprake is van noodzakelijke
doorstroming dan zullen Eugéne en ik er strak op
sturen dat niet continu dezelfde spelers worden
“geleverd” vanuit welk team dan ook.
Verder stel ik het erg op prijs dat conflicten, problemen direct met ons besproken worden.
Indien geen vragen meer dan wens ik iedereen
verder een succesvol seizoen.
VERSLAG PENNINGMEESTER
Sinds enkele weken beschikken we over de benodigde financiële stukken en nog steeds is niet
alles compleet en uitgewerkt. De huidige cijfers
dekken wel voor het overgrote deel de werkelijkheid . Wij presenteren nu de voorlopige jaarcijfers
en zullen in maart 2013 een hernieuwde ledenvergadering beleggen waarin de definitieve financiële jaarcijfers zullen overleggen
Vraag Andres: heeft het te maken met de verbouwing van het Dorpshuis? Antwoord: nee.
Energieverbruik is gestegen. Dit komt omdat er
nog een aantal dingen verrekend/omgezet moeten
worden.
Kaderavond is duurder uitgevallen.
Spel-trainingskosten zijn hoger. Dit komt omdat
de trainerskosten zo hoog zijn.
Verder kan het tekort worden verklaard doordat
we nieuwe tenues hebben aangeschaft, sponsoruitingen (nieuwe borden etc.), materiaal.
Hogere representatiekosten (koffie etc.)
Extra kosten tijdens de verbouwing.
Alle contributie is nog niet binnen.
Huur voor velden is al wel betaald, maar hier
krijgen we wel weer wat van terug.
Vraag Gert: omzet/exploitatie van clubhuis is € 0. Is
er al met de Stichting gesproken over een vergoeding voor ons? Antwoord: Dit kan nog niet,
omdat de Tent nog niet is verkocht. Alse dit wel het
geval was geweest, hadden we in dit 1 jaar al opbrengst gehad, omdat het Dorpshuis boven verwachting loopt. Er lopen wel gesprekken over de
verdeelsleutel.
Er wordt nogmaals benadrukt dat de cijfers voorlopig zijn. Er kunnen nog dingen veranderen. Maar
het tekort zal zeker niet meer worden.
KASCOMMISSIE
Er heeft geen kascommissie plaats gevonden. De
stukken zijn niet voldoende aanwezig.
BEGROTING 2012/2013
Ook hier voorlopige cijfers.
BESTUURSVERKIEZING
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Nico Immink.
Het bestuur heeft besloten om geen opvolger voor
hem te zoeken, omdat er nu met verschillende
commissies gewerkt wordt. Hierdoor is het mogelijk
om met een 5 koppig bestuur verder te gaan.
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Saskia van de
Pavert. Het bestuur is naarstig op zoek naar een
nieuwe secretaris. Saskia blijft voorlopig de lopende zaken afhandelen.
Niet vermeld op de agenda. Koen Nieuwenhuis is
aftredend en niet herkiesbaar. Freek van Arragon
gaat zijn taken binnen de TC overnemen.
RONDVRAAG
 Ferenc: waarom destijds roulatiesysteem van
trainingsballen. De ballen die we nu hebben zijn
echt slecht. Wij hebben toch net zo veel recht op
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nieuwe ballen als de selectie?
Antwoord: het zijn
wedstrijdballen van het 1e. Die zijn niet veel gebruikt. Ferenc vindt ze echt slecht. Erik gaat de
ballen na lopen.
 Ferdie: jarenlang in jeugdbestuur gezeten. 20
jaar geleden begonnen met systeem om jeugdtrainers een kleine vergoeding te geven. Vindt het
jammer dat dit terug gedraaid is. Hoor in de wandelgangen dat de trainers er over denken, volgend
jaar niet meer te trainen. Zou erg jammer zijn. Antwoord: het moment waarop we dit gemeld hebben
is niet goed geweest. Maar n.a.v. de financiële
cijfers is het noodzakelijk te bezuinigen. Een
oplossing is echter gevonden in de vorm van de
flessenactie. Hieruit gaan de jeugdtrainers betaald
worden. Opmerking Hans: school gaat in november
flessenactie houden. Antwoord: wij in december,
dus volgens ons geen probleem.
 Gert: Entreeheffing. Hoe gaat dat in de
toekomst? Er zijn straks 2 ingangen. Antwoord: we
zijn bezig om een oplossing te vinden. Opmerking
René: is het noodzakelijk om de fietseningang
open te houden tijdens wedstrijden? Antwoord: het
is een optie om deze dicht te doen. We gaan op
zoek naar de beste oplossing.
 Wies: ik zie elke donderdag en zondag 2 mensen sjouwen met het bord van de sponsor. Kan dat
niet blijven hangen? Antwoord: wij zijn er ook niet
blij mee. Er zijn gesprekken. Misschien kun je dit
ook bij de Stichting aankaarten.
 Paul: waar is het bord met alle foto’s en worden
die nog weer opgehangen? Antwoord: de foto’s zijn
er nog, we weten niet of ze nog weer opgehangen
worden.
 Arno: zolang als de Tent niet verkocht is, komt
er geen verdeelsleutel voor de opbrengst. Dus het
probleem van de Tent komt dus ook op ons bord?
Antwoord: we hebben daar met ons allen voor
getekend. Het Gilde doet zijn uiterste best om de
Tent te verkopen. Opmerking Gert: we moeten er
wel voor oppassen dat de voetbalvereniging financieel gezond blijft. Antwoord: we hebben zelf ook
geen kosten meer, geen onderhoud etc. We hebben wel meer sponsorgeld. Gert: de cijfers baren
me nu wel zorgen, als dit volgend jaar zo is, moet
er wel worden ingegrepen. Antwoord: dit gaan we
ook zeker doen!
 Andres: 50 jaar is toch geen jubileumjaar? Antwoord: niet voor de KNVB, maar wel voor ons. Opmerking Rob en Beent: zaterdags festiviteiten voor
het dorp, zondag feest voor de voetbalvereniging.
Frans: trekt de gemeente zich helemaal terug qua
onderhoud van velden en de struiken? Antwoord:
gemeente doet wel het groenonderhoud. Frans
vindt dat het groen gesnoeid moet worden. Erik
vraagt de gemeente om te snoeien.

Jubileum 50
jaar GWVV
In het weekend van 22 en
23 juni 2013 hebben we stil
gestaan bij 50 jaar GWVV.
Op zaterdag 22 juni de spelenkermis voor de schooljeugd en de zeskamp, waaraan 11 teams uit het dorp
deelnamen. Op zondag een
druk bezochte en beregezellige receptie met daarbij
een schitterende expositie.
Een serenade van het
O.L.Vrouwe Gilde en St. Gregorius maakte het feest voor GWVV wel helemaal
compleet. Onder het genot van een hapje en een
drankje werden allerlei herinneringen opgehaald.
We hebben gemerkt dat sponsoren GWVV een
warm hart toedragen en wij willen alle sponsoren
daarvoor hartelijk bedanken. Daarnaast de bereidheid van een grote groep vrijwilligers om op
vrijdagavond, zaterdag en/of zondag de handen
uit de mouwen steken, hetzij op het veld of in het
Dorpshuus .Wat een enthousiasme en saamhorigheid. In goed overleg hebben we met de mensen van de stichting Dorpshuus alles goed kunnen regelen. Onze dank daarvoor.
Als organisatie hebben we een fantastisch weekend gehad en dat was zonder vrijwilligers en
sponsoren niet gelukt.
Iedereen nogmaals geweldig bedankt!
Sportgroeten van Bennie, Beent, Arno en Rob.

Zaterdagmorgen de spelenkermis voor de jeugd

SLUITING
 De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en
medebestuursleden voor de prettige samenwerking.
Iedereen bedankt voor de komst.
Gendringen, oktober 2012
W. Pruyn
voorzitter

S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris
Zaterdagmiddag, de zeskamp, hier de warming up verzorgt door Physique Sport– en gezondheidscentrum.

Foto’s jubileum-receptie op:

Boogbal nr. 1

http://www.mijnalbum.nl/Album=VDCG6PS6
pagina 10

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

Promo-tour “De Vieftig Club”
ging op 15 juli van start

O
p jl.15 juli de dag waarop GWVV exact 50 jaar be-

stond heeft ‘De Vieftig
Club’ het daglicht gezien.
En hoe kan dit beter gepromoot worden dan op de Ulftse kermis, waar toch altijd veel GWVV-ers aanwezig zijn.
Op deze dag waren Freek, Arno, Chiel en Nico aanwezig om bij niet alleen leden maar ook andere
‘GWVV warm hart toedragers’ dit jong kindje onder
de aandacht te brengen. In totaal hebben we op die
dag 15 nieuwe deelnemers kunnen bijschrijven. Ook
bij het jubileumweekend hadden leden al laten weten zich
graag bij deze club aan te sluiten. De afgelopen maand zijn er
ook nog een aantal bijgekomen waarbij de teller nu op 39
deelnemers staat. Het promoteam is dan ook zeer blij verrast
dat veel GWVV aanhangers op deze manier willen bijdragen.
De club is nu groot genoeg om ook daadwerkelijk de oprichtingsvergadering te kunnen uitschrijven. Dit gaat gebeuren op
vrijdag 4 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuus. Iedereen die
deelnemer is heeft hiervoor al een persoonlijke uitnodiging
gehad.
De agenda ziet er als volgt uit;











Welkomstwoord door het Vieftig Club Promoteam.
Officiële oprichting van “De Vieftig Club”.
Verrassings-agendapuntje.
Doornemen ‘Huishoudelijk regelement’.
Doornemen financieel huishoudboekje.
Vaststellen doelen voor het komende seizoen.
Benoemen Vieftig club Promoteam.
Rondvraag.
Afsluiting met een hapje en een drankje.

Wij hopen deze avond veel deelnemers te kunnen begroeten.
Ook een warm hart voor G.W.V.V.?
Er kunnen nog deelnemers bij.

Boogbal nr. 1
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André Driever
André Jansen en Rianne
Arie en Bernadette Seinhorst
Arno en Manon Geurts
Bennie en Carla Mulder
Bertus en Rita le Comte
Chiel en Karen
Dennis Lohschelder
Erik Ketelaar
Eugène Lucassen
Frank en Josè Slutter
Jules en Erna v/d Pavert
Ferenc en Sandy Schepers
Frank Stokman
Gert Ketelaar
Hans en Lucy Aalders
Henny en Karin Ketelaar
Jan Frazer
Jan Mulder
John Jansen
Jos Mulder
Jurgen Schut en Anne Mulder
Karin en Freek
Koen Nieuwenhuis
Martin Stokman
Nardi en Beent Klijnsma
Nico en Sandra Immink
Odette en Sven
Patrick Visser
Paul Schut
Raymond en Inge Wienholts
Rik Fisser en Astrid
Ronny en Bianca
Stichting V.V.V.V.V.
Sven en Noortje
Theo en Lucia
Tim en Ellen
Tom Wanders
Wim en Astrid Pruyn

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

De sponsorcommissie verzorgt al een paar jaar de balsponsoring voor de wedstrijden bij ons 1e elftal. We zijn
dan ook heel blij met de bedrijven/personen dit doen.
Wij willen hen dan ook bedanken voor deze steun voor de
vereniging.
Ook dit seizoen gaan we hier mee verder.
Dit seizoen worden in de volgende wedstrijden de ballen
gesponsord;
15-9-2013 wedstrijd tegen Dinxperlo 1

Te spelen wedstrijden
‘13-’14
G.W.V.V. 1
d.d.:
8-9
15-9
22-9
29-9
6-10
13-10
27-10
3-11
10-11
17-11
1-12
8-12
15-12
19-1
26-1
2-2
16-2
23-2
9-3
16-3
23-3
6-4
13-4
27-4
4-5
11-`5

aanv.:
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00

Tegenstander:
Fc Trias
Dinxperlo
Terborg
Reunie
VVG’25
MEC
Neede
Etten
AD’69
DEO
Ulftse B.
Rekken
SVBV
Fc Trias
Dinxperlo
Terborg
Reunie
VVG’25
MEC
Neede
Etten
AD’69
DEO
Ulftse B.
Rekken
SVBV

waar:
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)

Sponsor De Vieftig Club
29-9-2013 wedstrijd tegen Reunie
Sponsor Rabobank Graafschap Zuid
6-10-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1
Sponsor Henk Wanders
27-10-2013 wedstrijd tegen Neede 1

Sponsor Jan en Willemien Frazer
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzetbedrijf
23-3-2014 wedstrijd tegen Etten 1

Sponsor Henny en Karin Ketelaar
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. 1
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de afgelopen maand(en) zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, de nieuwe assistent
trainer Raymond Wienholts, en verzorger Paul
Geelen (oude liefde roest niet), na jaren weer een
A-junioren team, Saskia v.d. Pavert die als secretaris afbouwende is en het stokje doorgeeft aan
Jan Roes, vele nieuwe spelers bij GWVV er kan er
echter maar 1 uitverkoren worden en dat is deze
maand .......................... Marco Jansen die de
Boogbalredactie heeft verlaten en die tevens stopte als leider bij het 2e elftal.
In deze rubriek zullen we Marco een aantal vragen
stellen omtrent het hoe en waarom van zijn stoppen en hoe hij het heeft ervaren als redactielid van
de Boogbal en natuurlijk als voetballer/leider bij
GWVV.
Hallo Marco,
Velen kennen je binnen de vereniging toch willen
we je vragen je even voor te stellen aan de lezers
die je nog niet zo goed kennen?
Mijn naam is dus Marco Jansen en woon in Ulft. Ik
ben 40 jaar jong, ben getrouwd met Kristel. En heb
een zoon van 8 jaar, Luca en een dochtertje van 2
jaar, Yara.
Ik werk sinds mei vorig jaar als magazijn medewerker bij Schuurman Schoenen in Doetinchem.
De combinatie werk/gezinsleven heeft ervoor gezorgd dat ik afgelopen zomer heb besloten om het
aantal hobby’s terug te brengen van 6 naar 3. Inmiddels ben ik nu leider van de F2 van SDOUC
waarin mijn zoon speelt. En verder ben ik slagwerker bij Schutterij De Eendracht in Ulft en doe ik
aan fitness/RPM bij sportcentrum Ketelaar.
Je hebt een aantal jaren in de redactie gezeten en
hebt nu besloten om hiermee te stoppen. Hoeveel
jaren heb je in de redactie gezeten en wat voor
rubrieken heb je daar o.a. allemaal onder je hoede
gehad?
In het seizoen 2005/2006 ben ik begonnen bij de

redactie. In het begin was het vooral tekstverwerken en zorgen voor leuke ‘onder schotjes’ die ik
oppikte tijdens de trainingen en wedstrijden van
het toenmalige derde elftal waarbij ik tussen 1998
en 2008 heb gevoetbald. Zelf ben ik toen ook gestart met een nieuwe rubriek “In de schijnwerpers’
daarin werden korte vragen gesteld aan nieuwe
spelers van GWVV. De superelf werd in die tijd
nog verzorgd door Frank Molenaar en werd ik
door hem benaderd om dit ook te gaan doen.
Samen hebben we hier vele uren aan gewerkt en
wist ik hoe dit programma in elkaar stak en na een
tijd ben ik hier alleen mee verder gegaan. Wat jullie in de boogbal zien is alleen een superelfklassement en een bijbehorende verhaal. Maar in werkelijkheid is dit een complex Excel programma met
een hoop getalletjes en vele codes. Alles moet tot
in detail kloppen voordat de eerste speelronde
begint. Ik heb deze rubriek met veel plezier tot en
met afgelopen seizoen verzorgd. Verder heb ik in
de redactie ook een aantal jaren in de inlegploeg
gezeten om maandelijks ervoor te zorgen dat al
die losse A4-tjes werd verwerkt tot een voetbalblad. En zorgde ik ervoor dat alle copy werd vervoerd van Compuclub naar de Buitenham. Met
tevens de bezorging van de boogballen naar de
diverse adverteerders.
Als redactie vormen jullie de linking pin tussen de
verschillende elftallen om elkaar op de hoogte te
houden van het wel en wee van de diverse GWVV
teams middels verhalen in de Boogbal. Vind jij dat
de elftallen hier voldoende gebruik van maken?
Nee, het gaat hier om een voetbalblad, dus het
allerbelangrijkste wat hier in hoort zijn dus de verhalen en wedstrijdverslagen van alle elftallen. Dat
is toch waar het om draait.
In al die jaren hebben we maandelijks copy gehad
van het eerste en het toenmalige vierde en thans
huidige derde elftal. Maar van andere elftallen
werd bar weinig copy ingezonden. Afgelopen seizoen hebben we al wat meer kunnen lezen over
de verrichtingen van het tweede elftal. Hopelijk
kunnen we dit seizoen in iedere boogbal van alle
elftallen een verhaal lezen.
Wat heb jij als redactielid in je zittingsperiode het
meest prettig gevonden aan
het redactiewerk?
De vele liters koffie die ik heb
gehad tijdens de vergaderingen ..... Nee, zonder gekheid,
als je het hebt over de werkzaamheden is het toch wel het
wekelijks ‘gepruts’ met de codes in het Excel programma
van de superelf. Ik vond het
altijd weer een verrassing wie
er scoorden en hoe het klassement eruit kwam te zien.
Maar ik denk dat je deze vraag
ook wat ‘algemener’ kunt stellen: ‘Wat heb je als lid van
GWVV het meest prettig gevonden?’...

Marco na zijn laatste wedstrijd.
Boogbal nr. 1
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De warmte en respect die ik in al die jaren bij
GWVV heb beleeft. Hoe mensen hier met elkaar
omgaan is gewoon super. Dit is bij de clubs in de
regio voor mijn gevoel wat minder. De maandelijkse redactievergaderingen waren ook altijd gezellig,
mede dankzij Lucia duurde het even voordat de
vergadering echt begon. Het had niet veel gescheeld of de boogbal was een ‘Story’ of ‘Prive’
geworden.
Kun je het redactiewerk bij andere leden aanbevelen en zoja waarom?
Jazeker, vooral voor de jongere voetballers onder
ons. Voor velen is het alleen maar voetballen en
daarna naar huis of de kantine in duiken.
Oke, de afgelopen jaren is de maatschappij flink
veranderd. Het sociale gebeuren is er een beetje
vanaf. Niet alleen het redactiewerk, maar er is zoveel meer te doen dan alleen maar voetballen. Ik
vond het altijd leuk en leerzaam om meer te doen
voor een club als GWVV. Het redactiewerk was
voor mij een leuke manier om de club beter te leren kennen.
Je bent niet alleen gestopt met het redactiewerk,
maar je bent ook gestopt als leider bij GWVV 2
wat is de beweegreden geweest om met beide te
stoppen?
Door het drukke werk- en gezinsleven had ik daarbij erg veel hobby’s. Daardoor had ik teveel aan
mijn hoofd. En als je leider bent, vind ik dat je voor
de volle 100% dit moet gaan doen. Dit heb ik dan
ook 3 jaar met veel plezier gedaan. Er is een periode geweest dat ik mij regelmatig moest afmelden,
maar uiteindelijk heb ik toch besloten om hier mee
te stoppen. Inmiddels is er meer balans en rust
zodat ik meer kan genieten van mijn gezin, ben
ook geen 39 meer. Ze zeggen toch altijd; Het leven begint bij....40!
Maar dit betekent niet dat ik nooit meer wat doe
voor GWVV, misschien dat ik in de toekomst in
mindere mate voor GWVV wat kan betekenen,
ben toch al vanaf 1998 bij de club, de tijd zal het
leren…
Wat deed je voor werkzaamheden als leider bij
GWVV 2 en wat vond je hierbij het leukst?
Allerlei randzaken regelen dat bij een voetbalteam
hoort, zodat ze optimaal bezig kunnen zijn met het
voetbal. Het is niet alleen maar zondag in de ducout zitten en af en toe met een waterzak het veld
in rennen. Maar het is veel meer dan dat, maar erg
leuk om te doen. Bij aanvang van iedere seizoen,
maakte ik diverse schema’s, zoals vervoer naar
uitwedstrijden, een was- en kledingschema. Voor
iedere wedstrijd is het vooral het ontvangen van
de leiders van de tegenstander, het regelen van
alle spelerspasjes en uiteraard het invullen van het
wedstrijdformulier. Ik hield ook de spaarkas bij
voor de spelers, een deel daarvan is bedoeld voor
‘lief en leed’, maar het grootste bedrag ging ieder
jaar naar het zomeruitje. Het leukste vond ik dat
we samen met Werner en Tom regelden dat we
met het hele team een weekendje naar Duitsland
konden gaan zoals Sauerland en de Möhnesee.
Die weekenden stonden bol van activiteiten en
veel gezelligheid.
Waar heb je bij GWVV je beste herinneringen
aan?
Ik vond de laatste 3 jaar het 2e elftal begeleiden
erg leuk om te doen, vooral ook de samenwerking
met Peter Roes, hij heeft deze jonge ploeg inmiddels naar een hoger niveau gebracht. Dit team is
Boogbal nr. 1

niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten
een hechte groep. Ik hoop
dat dit team een keer kampioen wordt. Dit verdienen
ze ook na 3 jaar. Maar de
beste tijd heb ik gehad als
voetballer. Als ‘snelle
rechtsbuiten’ heb ik 10 jaar
bij GWVV 3 gevoetbald en
tussendoor een tijdje bij
GWVV 2 onder leiding van
André Lippets. Vooral met
het derde elftal heb ik erg
veel plezier beleeft, vooral
de uitjes naar Sauerland.
Bijna iedere winterstop
met onze ‘aanhang’ skieën/langlaufen en ook in de
zomerstop naar Medelon,
daar voetbalden we ieder
jaar tegen diverse Duitse
Marco in zijn laatste
voetbalclubs uit de regio.
Ook bezochten we tussen- wedstrijd als leider.
door de wijnfeesten in Altenahr. Maar wat mij nog het meest bij blijft zijn de
trainingen van de lagere elftallen o.l.v. Ton van
Gelder. Hij had voor iedereen evenveel aandacht
en kon iedere speler op zijn eigen manier motiveren. Een uniek mens was hij!
Wat ga je nu op de zondag doen?
Uitslapen, maar vooral leuke uitstapjes maken met
mijn gezin. En wat nu ook kan, de andere elftallen
van GWVV bekijken, Maar ben erg benieuwd wat
GWVV 2 gaat bereiken dit seizoen.
Als je GWVV in 1 zin mocht beschrijven wat zou je
dan op papier zetten?
Een warme, sociale voetbalclub met een grote
groep vrijwilligers dat hopelijk zo lang mogelijk blijft
bestaan.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dit dan voor je zijn?
Ik had al een wens toen ik 6 was, bij Ajax voetballen. Maar na 10 jaar de jeugdopleiding bij Ulftse
Boys te hebben doorlopen, heb ik toch nog een
transfer kunnen afdwingen om de overstap te maken naar GWVV 3, dat is toch ook mooi? Maar
helaas door een blessure heb ik besloten om te
stoppen met het voetbal. Verder hoop ik dat mijn
zoon vooral veel plezier beleefd en zich goed ontwikkeld als voetballer.
Enkele stellingen;
Ulft of Varsselder oftewel SDOUC of GWVV?
Ulft, ik woon er mijn hele leven. Maar zou graag in
de toekomst in Varsselder willen wonen. GWVV
blijft altijd mijn club.
Tamboer of voetballer? Tamboer
Graafschap, Ajax of GWVV?
Toch Ajax, al vanaf m’n jeugd, mooi voetbal en
prijzen pakken, wat wil je nog meer?
Schoenen of Voetbalschoenen
(Schuurman) Schoenen
Kermis of Carnaval? Kermis in Oer
Bier- of wijnfeest?
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wens dat jullie allemaal zo lang mogelijk veel plezier en successen mogen beleven bij deze fantastische club.
Tot langs de lijn…!

Boogbal

Bij deze willen we je in de gelegenheid stellen om
terug te komen op de eerder gestelde vragen of
misschien vraag je je af waarom hebben ze mij dit
of dat niet gevraagd?

Marco bedankt voor al de redactiejaren, het was
fijn om met je te werken en natuurlijk ook Kristel
bedankt, zij was ook jaren inlegster bij de Boogbal. Geniet met je gezin en op je werk. En verlies
GWVV niet uit het oog.
De redactie

Ik heb er verder niets aan toe te voegen. Heb wel
genoeg verteld zo.
Graag wil ik de boogbalredactie bedanken voor al
die jaren die we hebben samengewerkt, ook dank
aan de voetballers en technische staf van GWVV
2. Verder dank aan iedereen binnen GWVV en

VOETBALVERENIGING

ZESKAMPTEAMS
ZATERDAG 22 JUNI jl.

G.W.V.V.

Bouwteam

The Futures

Achter de Molen

Papa Kees en co

Girlpowerrr!

3+4=7

CV de Zinkput

Weverstraat

GWVV 2

De schutters

Champions GWVV 5

Alle Deelnemers van de Zeskamp bedankt voor jullie deelname!
Jubileumcommissie en organisatie Zeskamp
bedankt voor deze mooie schitterende middag.
Meer foto’s Zeskamp zijn te zien op; http://www.mijnalbum.nl/Album=8WBKNK6L#VZ78EQ3R
Boogbal nr. 1
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GWVV
superelf
2013/2014

I

n dit seizoen wederom een G.W.V.V. super-elf
competitie, ook dit jaar hebben wij ‘’Grandcafé
De Bank in Doetinchem’’ bereid gevonden om
als hoofdsponsor voor onze super-elf competitie op te treden. De onderhandelingen met deze
sponsor verliepen zeer voorspoedig, zodat het
contract weer voor 1 seizoen is verlengd. De
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs
weggeven. Het is de bedoeling dat niet diegene
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de hoogste
vrouwelijke deelneemster, het bestuurslid dat het
hoogst geklasseerd staat of het jeugdlid dat het
laagst geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren
zijn te verkrijgen in de kantine, maar in de Boogbal
zit natuurlijk ook een formulier. Deze formulieren
kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden. De uitslagen van G.W.V.V. super
-elf worden elke keer gepubliceerd in de Boogbal
en op de site, www.gwvv.nl. Bij het bepalen van de
eindwinnaar telt de deelnemer die het hoogst aantal punten heeft behaald.
De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 5e elftal)
mogen 2 voetballers geselecteerd worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in
één elftal spelen van één der gekozen verdedigers.
- totaal zijn er dus 10 spelers en 1 keeper.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst
samengesteld met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers uit verschillende teams. De
wedstrijdleiding bepaald wie in welke categorie
thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3
aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten
schrijven en deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf
wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.

Boogbal nr. 1

Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt
scoort levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat
4 punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert
dat 5 punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10
punten op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten
tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert
dat 5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal
doelpunten dat de gekozen keeper heeft
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van het
team dus 3-2. Als door een blessure van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt het
aantal tegendoelpunten van het elftal waarin deze
keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en
als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De
Superelfcompetitie begint op zondag 27 oktober.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld worden en het moet uiterlijk zondag 20
oktober binnen zijn.
Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN
EEN MOOIE NAAM EN DOE HET
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS.
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN
DE BOOGBAL TE STAAN WEES ER DUS
SNEL BIJ!!.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Keepers:
Sven te Kaat/Sean Kapelle
Thijs Maalderink
Marcel v/d Pavert
Nick Pruijn
Harm te Kaat
Verdedigers:
Jacco te Kaat
Tim Jansen
Mark Kemperman
Chiel le Comte
Martin Bolk
Ruben Kazmarek
Mart Aalders
Tim Heutinck
Sven Huls
Bart Vinkevleugel
Werner Wellink
Bob Zweers
Arthur Bonenkamp
Erwin Zimmerman
Ferenc Schepers
Hans Bruins
Tonny Slutter
Paul Wijsman
Emiel te Kaat
Robbert Woeltjes
Maichel Liebrand
Bas Cornielje
Bram v/d Pavert
Jorick Messink
Harm te Kaat
Kay Mulder
Koen Soontiëns
Maik te Kaat
Stijn Markus
Frank v/d Pavert
Middenvelders:
Dirk Jansen
Maik Jansen
Pim Teunissen
Swen te Kaat
Bram Legeland
Jeroen Aalders
Bart Zweers
Roel Jansen
Jurjan Wezenberg
Paul Geelen
Pascal Sloot
Theo Heutinck
Andres Moreno
Ino Zweers
Rien Klompenhouwer
Esger Stork
Jordy Bussink
Yuri Sohilait
Sven Veldhuis
Brian te Kaat
Roel Geerts
Kevin Riviere
Markus Schwartz
Dennis Boerboom
Jos Ketelaar
Joël Robben
Rick Heinen
Aanvallers:
Jelle Visser
Niels Schwekhorst
Dominiek Seinhorst
Ramiro Tersteeg
Tim Prinsen
Rick Hendrixen
Janick Stevering
Tom Wanders
Danny van Wessel
Sebastiaan Flipse

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

Sponsored by “Grandcafé De Bank”

1
2
3
4
5

De BoogbalplannerSeizoen 2013-2014
copie binnen
24 september
29 oktober
3 december
25 februari
1 april
13 mei
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Han v/d Pavert
Marc Arnold
Frank v/d Schuur
René Hakvoort
Don Geerts
Simon Kissing
Roy Cornielje
Niels Huntink
Pieter Laban
Jimi Moreno
Mark Welling
Erik Ketelaar
Floyd Robben
Rick Witteveen
Jordy Stevering

Boogbal nr. 1

3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
5e
5e
5e
5e
5e
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Komt uit op:
3 oktober
7 november
12 december
6 maart 2014
10 april
22/29 mei
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Het derde

(of hoe het verder ging van 5 naar 3)

Tnietweede
Pinksterdag 2013 was een dag om
snel te vergeten. Het 5 werd kampioen en
e

het bleef nog lang onrustig in het Dorpshuus.
De volgende morgen begonnen de meesten de
nieuwe werkweek met een licht gevoel in de bovenkamer. Gelukkig dat die werkweek maar vier
dagen had. De zondag daarna werd de laatste
wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen onze
naaste concurrent S.D.O.U.C. – 6. Voorafgaand
aan de wedstrijd werd de officiële kampioensfoto
gemaakt.

De swing, zo lekker losjes in de heupen zat er al
snel in. Sommigen speelden Par, weer anderen
met een Birdie.

Natuurlijk was het voor S.D.O.U.C. erg zuur om
deze uitbundig vrolijke groep te zien en zelf met
lege handen te staan.
Na de feestelijkheden rondom het kampioenschap
volgde nog de gezellige seizoen afsluiting. De orgie – nisatie lag dit jaar in handen van Ino en Ferenc. De verwachtingen waren: effe aantikken,
achterlangs en flink aanzetten. Uiteindelijk bleef
het allemaal binnen de perken.
We begonnen
de middag op
het terras
van het
Dorpshuus met
een heerlijk kopje
koffie en
een nog
lekkerder
soesje.
Vervolgens was er een verrassend fietstochtje over
de meest onbegaanbare bospaden naar de golfbaan van ’t Lohr. Na een korte uitleg konden we
aan de slag.
Menigeen
waande
zich Tiger
Woods
(voor sommigen niet
alleen
vanwege
de golf
kwaliteiten
van Tiger.)

Boogbal nr. 1

Maar bovenal werd er met veel plezier gespeeld.
Het was die middag zo heet dat er eerst een biertje moest worden gedronken voordat we weer terug konden fietsen.
Terug bij het Dorpshuus werd eerst het kwijtgeraakte vocht aangevuld. Omdat iedereen op dat
moment goed de mond
dicht hield nam Nico
het woord en bedankte

Marc en Walter
voor hun getoonde inzet de afgelopen jaren.
Ondertussen bereidden chef –
BBQ – kok Ino
samen met zijn
assistent Ferenc
een perfecte barbecue voor.
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Toen was het tijd om te genieten van al dat lekkers.

Aan het eind van de middag begonnen er al een
paar dames baldadig te worden en werd er met
water gesmeten (ieder zijn
feestje!!)
Voor de echte diehards
was de dag nog niet ten
einde. Na thuis even te
hebben gerust en opgefrist was het verzamelen
voor de Wiekense kermis.
We weten (bijna) allemaal
hoe het er aan toe gaat op
een kermis, zeker in Wieken. Andres niet, want hij
was wel erg overdressed
voor een kermis (vonden
zijn zoons ook!!)
Die avond was tevens het
einde van het oude vijfde.
Na een welverdiende vakantie zou er van die oude
bokken en nieuw, verfrissend derde moeten ontstaan. De oudjes gaan al
wel met de moderne tijd mee. Inmiddels is er in
WhatsApp een groep van het derde aangemaakt,
zodat we elkaar snel van alle nieuwtjes op de

GWVV2 heeft eerste prijs
van het seizoen al binnen

O
ok voor het tweede elftal van GWVV is het
nieuwe seizoen van start gegaan. Op 4 augus-

tus stond, in de hete zomerzon, de eerste training gepland. Nu, twee maanden later, hebben
er al weer vele trainingen plaatsgevonden en
werden de eerste twee wedstrijden van de competitie afgewerkt. Na een valse start tegen Trias
5(3-1 verlies), pakten we in de tweede wedstrijd
tegen Meddo 2 de eerste punten van de competitie met een 3-0 overwinning. Ook haalden we
al de eerste prijs van het seizoen binnen.
In de eerste twee wedstrijden zagen we twee nieuwe, oude, bekende gezichten, namelijk: Jeroen
Aalders en Pascal Sloot. Jeroen besloot na een
jaar van voetbalpensioen, toch weer de voetbalkicksen uit de wilgen te halen en daarnaast besloot Pascal van het eerste elftal naar het tweede
elftal te gaan. Natuurlijk wensen we ze veel succes
en plezier in het tweede vlaggenschip van GWVV.

hoogte kunnen houden. Dat het nuttig is zagen we
al op het toernooi in Etten. Er werd volop gecommuniceerd met de jongens op het buurtfeest van
Achter de Molen. Helaas was het op het toernooi
een beetje fris en dus geen spectaculaire foto’s. De
weken erna werd dat ruimschoots ingehaald en het
ene na het andere (pikante) filmpje flitste voorbij.
Dat was lachen, maar bezorgde bij één van onze
spelers privé stress.
Voor de eerste wedstrijd zaten
we bij elkaar te praten over het spelen in de 6e klasse. We weten wel
dat het lastig gaat worden en dat we niet al te veel
punten zullen halen. Er was wel wat zorg dat we
geen been aan de grond zouden houden en dat we
zouden worden weggespeeld. Gelukkig is dat laatste geen geval. We hebben na 2 wedstrijden helaas nog geen punten, maar een 0 – 1 verlies uit
tegen Concordia (scoren is nog niet zo makkelijk,
of niet Rien?) en een 4 – 5 verlies thuis tegen FC
Winterswijkelaat wel zien dat we wat te zoeken hebben in de 6 klasse. Tegen FC Winterswijk leek het
er lang op dat we punten zouden pakken. Na 85
minutenstonden we nog met 4 – 3 voor. Maar de
kunst van correct verdedigen is niet voor iedereen
weggelegd (of niet, Ino!!). Gevolg een penalty tegen en in de allerlaatste secondes na het aanvallen
van de keeper de 4 – 5. Jammer, maar de volgende keer beter.
Helaas hebben we de laatste zondag van september niet kunnen spelen. Het was een echte oudewijven-zomerse herfstdag. De oude bokken van het
derde waren scherp, maar onze meerderen beslisten anders, dus de kicks bleven op de plank. Komende zondag thuis tegen de koploper, Ajax B. –
3, kunnen we weer aan de bak. Het verslag hierover leest u in de volgende Boogbal.
Met een sportieve groet, Tonny.
kunnen we al doorstrepen.
Na een avond vol passie en strijd sleepten we namelijk op 13 september de dartbokaal binnen tijdens het onderlinge darttoernooi van de club.
Daarnaast haalden we als tweede elftal enkele
weken geleden de publiciteit met een artikel in de
Gelderlander. Het ging om het feit dat de KNVB
ons een wedstrijd ingepland had tegen de dames
van Meddo 1. Dit ging uiteindelijk niet door, wat tot
enige teleurstelling leidde. Achteraf misschien
maar beter, gezien het aantal gele kaarten voor
shirtje trekken sommige spelers dan hadden ontvangen.
De komende weken zullen we de lijn van de afgelopen wedstrijd tegen Meddo proberen door te
trekken en zodoende ons in de subtop van de
competitie weten te nestelen.
Roel

Wat betreft de competitie dit seizoen, zijn we van
elf teams naar veertien teams gegaan. Na een
snelle analyse werd al uitgerekend dat het aantal
keren lunchen bij de McDonalds in Winterswijk al
op minstens vijf keer vastgezet kan worden. De
hamburgers en happy meals zullen vanzelfsprekend op de dinsdag- en donderdagtraining eraf
worden getraind.
De doelstelling om dit seizoen een prijs te pakken
Boogbal nr. 1
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand oktober

Oktober:

1
Kevin Riviere
1 Robbert Woeltjes
3
Koen Offenberg
6
Roel Geerts
13
Nico Immink
15 Wouter Kock
15
Peter Berendsen
16
Saskia van de Pavert-Hebinck
18
Theo Vonk
20
Mark Kemperman
21
Mick Besselink

Boogbal nr. 1
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22 Martijn Klompenhouwer
22
Floyd Robben
22
Daan Kroesen
23
Paul Geelen
25
Sven Maatman
25
Eric Huls
26 Thomas Wissing
30
Julian Frazer
31
Sam Overbeek
31
Koen Nieuwenhuis
31
Hugo te Kaat
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Dat kump in de Boog-


-Wi'j feliciteren;
Jan en Wilhelmien Frazer met hun 50-jarig huwelijk.
-Jos en Miranda Ketelaar met hun 25-jarig huwelijk.
- Alle GWVV leden die op de jubileummiddag
gehuldigd werden ivm hun 50-jarig lidmaatschap.

 Gert Pelgrim, zo nu en dan clubscheidsrechter
bij GWVV; “bi'j de UEFA hebben ze 6
Scheidsrechters. en ik mot het hier helemoal
alleen doen.” Hoho zegt Frank Heutinck assistent scheidsrechter en wi'j dan. Heel goed
Frank, I’j stoat d’r niet veur niks.

 Scheidsrechter Roenhorst, had in de beker-

wedstrijd tegen VVL het geluk niet aan zijn
zijde. De 1e helft kreeg hij de bal vol op z'n fluitje, de 2e helft maakt hij zich tov het publiek
hilarisch door te fluiten bij een buitenspelgoal.
Reden volgens hem; Ik heb geen keeper in de
goal. De KNVB heeft de regels aangescherpt
maar van deze regel had nog nooit iemand gehoord. Waarschijnlijk had hij nog te veel last
van zijn fluitje.

 Bennie Mulder die op de Buitenham tegen een

nogal corpulente supporter van de Graafschap
A1, gestoken in een T-shirt met Atag cv ketels
opliep. Zei tegen hem;
"Hey ow een expansievat bi'j de ATAG gekocht.
" De man in kwestie keek heel verbrouwereerd.
Als die man geweten had waar Bennie werkt
had ie kunnen zeggen;
"En i'j dan pisvlek, he’j ow vol loaten spuiten
deur Comfort Company."

 Overigens zou een blokje om voor Bennie niet

verkeerd zijn, een aantal spelers van het derde
zittend op het terras maande Bennie dan ook;
“Wat voor de èèn geldt, geldt ook veur de ander. I’j mot now ook umlopen, ook al woon I’j köt
bi’j.” Bennie liep vervolgens heel wijzelijk
stoiicijns de kortste weg naar huis”

 Het is Erik Pol (ex-speler GWVV) op het GWVV
jubileum zo goed bevallen dat hij de volgende
keer dat hij terugkomt een heel weekend boekt
bi'j Henk Masselink in de kroeg.

 Over Henk gesproken; Henk wilde als het

GWVV regioteam de 1e goal scoorde in de
wedstrijd tegen De Graafschap, een rondje om
het veld rennen in z’n blote kont. Gelukkig
gebeurde dit niet want dan was het publiek
massaal huiswaarts gekeerd aan de andere
kant had dat wel meer leven in de brouwerij gebracht.
Boogbal nr. 1

COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN
27-8-2013
28-8-2013
29-8-2013
31-8-2013
31-8-2013

Sprinkhanen 1
GWVV A1
Bredevoort 2
GWVV C2
RKZVC C2

31-8-2013
31-8-2013
1-9-2013
1-9-2013
1-9-2013
4-9-2013
7-9-2013
7-9-2013
7-9-2013
7-9-2013
8-9-2013
8-9-2013
8-9-2013
14-9-2013
14-9-2013
14-9-2013
14-9-2013

't Peeske B1D
DVV zat. 1
GWVV 2
Gendringen 6
GWVV 3
Pax C3
GWVV C2
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
Erix C1
GWVV A1
GWVV 5
Ulftse Boys 2
FC Trias 1
DZC '68 E12
GWVV C2
VIOD C2
Longa '30 A3

14-9-2013
15-9-2013
15-9-2013
15-9-2013
15-9-2013
15-9-2013
21-9-2013
21-9-2013
21-9-2013
21-9-2013

VIOS B. B1
GWVV 2
VVG '25 5
Concordia-W 5
GWVV 4
GWVV 1
GWVV E1
AZSV C7
GWVV C1G
GWVV A1

21-9-2013
22-9-2013
22-9-2013
22-9-2013
22-9-2013
22-9-2013
29-9-2013

Longa '30 B2
Meddo SC 2
SDOUC 5
GWVV 3
GWVV 5
Terborg 1
GWVV 1

GWVV 1
Lochuizen A1
GWVV 2
Sprinkhanen C1
GWVV C1G
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
GWVV 1
Gendringen 4
GWVV 5
Ulftse Boys 4
GWVV C2
Pax C4

1
2
2
0
2

1
3
2
7
16

4
1
2
5
0
2
2

1
5
1
1
5
0
0

Silvolde B1
GWVV C1G
Rietmolen A1
Etten 4
GWVV 2
GWVV 1
GWVV E1
VIOD C5
GWVV C1G
GWVV A1
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
FC Trias 5
GWVV 5
GWVV 3
VIOD 8
Dinxperlo 1
Zeddam E2
GWVV C2
DCS C2
Vorden A3
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
GWVV 2
GWVV 4
FC Winterswijk 7
SDZZ 5
GWVV 1
Reunie 1

3
3
0
1
6
0
17
3
6
1

2
7
14
6
0
2
0
0
1
2

2
1
1
1
5
1
0
2
3
9

3
3
2
0
2
2
9
2
1
2

2
0
3
4
0
1
1

1
3
2
5
12
2
2

Ook een Onder Schotje
Laat het ons weten!!
boogbal@gwvv.nl of
@vvgwvv
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Voetbalseizoen 2013-2014

H
et voetbalseizoen 2013-2014 is weer in volle gang. Na enkele
oefenpotjes en bekerwedstrijden heeft iedereen zijn plaats weer
Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:

Christel Aalders tel. 632727
Marco van Remmentel. 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
Jordy Bussink
tel. 632239
Sebastiaan Flipse tel. 632977
Chiel le Comte
tel. 686292
Andre Lippets
tel. 631929

gevonden bij zijn of haar elftal.
Dit seizoen starten we met een E1 een C1 en C2 een B1 en een A1,
voor al deze elftallen zijn er weer trainers en leiders bereid gevonden,
hiervoor onze dank, alleen de C1 is nog op zoek naar een leider/
grensrechter dus wie op zaterdag nog tijd over heeft?
Ook dit seizoen zullen wij als jeugdbestuur weer proberen om naast
het voetbal nog leuke activiteiten te organiseren.
Als er wensen/problemen of andere zaken aan de orde zijn staan wij
voor jullie klaar om alles naar tevredenheid te laten lopen. Rest ons
verder onze nieuwe jeugdleden welkom te heten en een ieder een
leuk, blessurevrij en sportief voetbalseizoen te wensen.
Gr Het Jeugdbestuur.

SPELENKERMIS 22 JUNI jl.
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

oktober:
5 Oud papier ophalen/ Jan Riekentoernooi
Jetzt Geht los Fanfare
17 Algemene Ledenvergadering GWVV
November;
2 oud papier ophalen

Fanfare Varsselder met
“Jetzt Geht’s (wieder) Los..”

O
p zaterdagavond 5 oktober 2013 organiseert Fanfare St. Gregorius het Spätshopcon-

cert “Jetzt geht’s (wieder) los!”
Na het succes van vorig jaar krijgt het dit jaar een
vervolg met een avond vol bekende muziek en
vooral veel gezelligheid. Locatie is ’t Dorpshuus
van Varsselder Veldhunten. Een geschikte ruimte
die voor deze gelegenheid speciaal wordt aangekleed en waar iedereen welkom is. De avond begint om 20.00 uur. De muzikale reis van de Fanfare, die onder leiding staat van Gerjo Seesink, begint in Nederland met een Doe Maar medley.
Daarna worden de Latin en Salsa klanken opgezocht. Lekker opzwepend met veel ruimte voor
slagwerk en percussie. Na een korte pauze is het
de beurt voor swing, rock & roll, dans, acts en
zelfs “Handige Harrie” komt voorbij. In de tweede
pauze is het de hoogste tijd voor een biertje of
wijn en zorgt de DJ voor aangepaste “spät-shopmuziek”. Het orkest gaat zich tevens omtoveren
naar een Egerländer orkest. Dan gaan ook alle
remmen los en Geht’s wieder Los. Met aanvulling
door accordeonmuziek en zang zal de stemming
in zaal alleen maar verder stijgen. Tussendoor
serveert de bar echte bierpullen. En met de klanken van walsen en polka’s en met geprojecteerde
beelden op de achtergrond, komt het gevoel van
de Oktoberfeesten snel naar boven. Ook nu is er
ruimte voor special acts en om lekker in te haken.
Met een mix van Tiroler Musik, een bierpul en lederhosen zal er zeker een polonaise ontstaan. Na
het optreden van het orkest zal een DJ voor een
Apres Ski After Party zorgen. Een avond zonder
serieuze, maar wel gezellige muziek, alles met
een lach en vooral gemütlichkeit. De toegang is
vijf euro en je krijgt er een kopje koffie en een gezellige avond voor terug.
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VDVV nieuws
V
DVV realiseerde tijdens Burendag op 20
september rondom de Koningslinde bij de

nieuwe entree van ’t Dorpshuus een boombank. Deze is geplaatst door vrijwilligers vanuit het dorp. De onthulling hebben leerlingen van
Pius X verricht. Als
bestuur VDVV hopen
we dat het een ontmoetingsplek wordt
voor alle inwoners
om nog eens herinneringen op te halen
en nieuwe ideeën op
te doen. Voor foto’s,
kijk op de dorpswebsite “VDVV Nieuws”.
Varsselder – Veldhunten
oogst veel waardering tijdens finale.
Bestuur VDVV is op 21 september naar Kootwijkerbroek
geweest om daar het dorp te
presenteren tijdens de finale
van de dorpsvernieuwingsprijs.
De uiteindelijke winnaar van
Nederland werd Zieuwent. Dit dorp heeft enkele
jaren geleden de kerkepaden rondom de kern opgeknapt. Deze paden liepen echter niet door naar
de kerk. Om de samenhang die de inwoners misten te realiseren moest er zelfs een weg verlegd
worden over een voormalige begraafplaats. Dankzij intensieve samenwerking werd zelfs deze
emotionele hobbel genomen. Het volledige juryrapport kunt u lezen op de dorpswebsite.
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 krimp
van de Achterhoek aangepakt moeten worden.
De enquête dient ook als basis voor gesprekken
met gemeente en andere overheden om de
ftes van de inwoners uit Varsselder-Veldhunten
aan te kunnen tonen. We zijn de uitslagen op dit
moment per onderwerp aan het verwerken. Van
de 250 verspreidde enquêtes hebben we uiteindelijk bijna 140 bruikbare enquêtes terug gekregen.
Een mooi resultaat. Terugkoppelingen zullen we
melden op de dorpswebsite.
Essentius - ‘We maken een plan’
Op 30 september vindt er een presentatie plaats
van over de toekomstvisie van Essentius, de
scholengroep waartoe ook onze basisschool Pius
X behoort. Als basis van deze visie wordt de input
gebruikt van de bijeenkomsten voor ‘We maken
een plan’ waar de VDVV ook vertegenwoordigd
was. Als VDVV volgen we de ontwikkelingen kritisch en houden u op de hoogte.
Ledenbestand
Ons ledenbestand is door Judit en Jeroen opgeschoond. Bent u nog geen lid dan verwelkomen
we u graag. Dit onder het motto “Samen volop in
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beweging.”
U bent al lid voor € 4 per jaar. Interesse mail naar
vdvv@varsselderveldhunten.nl
Introductie varsselderveldhunten 2.0
Als VDVV bestuur hebben we besloten om de huidige dorpswebsite compleet te vernieuwen, omdat
deze niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.
Problemen met de leesbaarheid, overzichtelijkheid
en het moeizame gebruik op tablets, mobiele telefoons en sociale media moeten hiermee weggenomen worden.
De afgelopen maanden is er door Joris en Frans
hard gewerkt aan de nieuwe omgeving.
Per 1 oktober gaat de dorpswebsite over naar een
nieuwe provider en zal de basis van de website
ingrijpend veranderen. Dit zal door de bezoekers
van de website te zien zijn aan de lay-out. De oude versie van de website zal in de prullenbak verdwijnen en plaats maken voor een nieuwe look.
Alle beheerders van de diverse verenigingen hebben inmiddels uitleg gekregen over het systeem. Zij
zijn degenen die er mee aan de slag gaan.
Tijdens de overgang naar de nieuwe provider en
tot begin november kunnen gebruikers hinder ondervinden. De website kan tijdelijk onbereikbaar
zijn en emailadressen eindigend op
@varsselderveldhunten kunnen eventueel foutmeldingen geven. We zullen proberen dit tot een
minimum te beperken, maar vooral op 1 oktober
zullen de meeste werkzaamheden plaatsvinden.
Onze excuses voor het ongemak.
Als VDVV bestuur streven we er naar om begin
november officieel live te gaan.
U, als gebruiker en /of bezoeker kunt ons waardevolle input geven in de opstartfase van de nieuwe
website. Alle feedback over de huidige website en
tips voor de nieuwe zijn van harte welkom en kunnen gestuurd worden aan webmaster@varsselderveldhunten.nl
Woensdag (10/7)
bezochten ruim
100 personen de
informatieve bijeenkomst die vanuit VDVV werd georganiseerd.
Het bestuur van
VDVV had voor
deze avond een
presentatie in elkaar gezet. Deze
diende tevens als
leidraad door de
avond heen.
Vanuit de gemeente was dhr. Rob van Eck aanwezig. (Teamleider “Ruimte” gemeente )
Hij gaf aan dat er vanuit de gemeente geen kaders
liggen. Er zal zo zich het nu laat aanzien ook geen
beleid worden opgesteld door de gemeente. Een
kerk is immers geen gemeentelijk gebouw. Milieutechnisch zal e.a. wel in overeenstemming moeten
zijn.
Wel is er vanuit de gemeente een studie gestart
naar mogelijkheden herbestemming. 1e bijeenkomst al geweest met betrokkenen. Herbestemming voor woningbouw (appartementen) wordt
vanuit gemeente niet wenselijk geacht.
Duidelijk is dat het idee moet passen in het dorpsbeeld en in het dorpsleven. De bestemming moet
zich aanpassen, niet het dorp. Het dorp is leidend.
Vervolg herbestemming kerk.
Een ieder kan ideeën uitwerken die leiden tot een
passende herbestemming van de kerk. Duidelijk is
in elk geval dat een moskee, sekstent en gokhal
niet zijn toegestaan. Het is ook duidelijk dat het papagina 24
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rochiebestuur het principe hanteert, wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.
De initiatiefnemer voor het crematorium zal zelf
moeten bepalen hoe een vervolg aan deze informatieve avond te geven.
Vereniging Dorpsbelangen V –V zal hier geen leidende rol in hebben. VDVV vindt het belangrijk dat
het proces om te komen tot een herbestemming
goed verloopt.
Ieder plan verdient het gehoord te worden en dient
op haalbaarheid en draagvlak te worden beoordeeld. In eerste instantie door alle bewoners van
ons dorp zelf!

H

Als VDVV zijn wij hierin een neutrale partij. Wel
zullen we het proces blijven monitoren.
We kijken met een goed gevoel terug op deze
informatieve avond. Een avond waarop respectvolle wijze met elkaars mening werd omgegaan.
Wij bedanken de gespreksleider van deze avond,
David van Hasselt.
Lees het gehele verslag op de dorpswebsite.
Bestuur VDVV staat voor samen werken aan samenwerken nu maar ook in de toekomst.
Volg Varsselder – Veldhunten niet alleen digitaal,
doe gewoon mee.
Samen volop in beweging.

Weet je nog van toen?

et voetbalseizoen is weer begonnen en de voetbalvelden worden weer bezocht door spelers
en toeschouwers. GWVV heeft door de jaren heen ook telkens een flink aantal spelers gehad uit
buurtverenigingen.
Een daarvan is SDOUC uit Ulft, waarvan twee oud spelers ook trainer van GWVV zijn geweest en wel,
Theo Gruson en Theo Huls. Theo Gruson was de eerste trainer van GWVV na de oprichting in 1963. Hij
bracht uit zijn SDOUC jaren als eerste elftalspeler, 1953-1962 en trainer 1962-1963, een flinke brok routine en ervaring mee. Buurtvoetballers moest hij eerst leren dat een echte wedstrijd er heel anders uitziet.
Daarbij kwam nog de beperkte middelen in die jaren. Ondanks dit, waren de trainingsavonden heilig voor
Theo op de toen zeer primitieve accommodatie, ook wel de "Molshoop" genoemd. Veld, kleedlocatie, verlichting enz. waren onvergelijkbaar met wat er nu is op "de Buitenham". Vanaf het 2e seizoen was Theo
trainer / speler een geduchte versterking voor het team, waarmee hij de club onvergetelijke jaren bezorgde. Hij was een harde werker, die met zijn eenvoudige ideeën en manier van spelen en trainen zijn tegenstanders aftroefde. Met Boelie zoals hij werd genoemd, groeide er sfeer, gesteund door een grote schare
supporters. Met twee kampioenschappen en het winnen van de G.V.B. Beker voor de toen nog bestaande 3e en 4e klassen, beleefde GWVV topjaren. Ook buiten het voetballen om maakte de trainer gauw
vrienden, en zorgde voor humor. Waar er feest gemaakt kon worden, was hij van de partij en het middelpunt als trainer van GWVV. In positieve zin wordt nog altijd gedacht aan, en gesproken over Theo Gruson, die GWVV 1963-1967 trainde. Na een periode van ziek zijn, overleed hij op 29 mei 1984 op 54 jarige
leeftijd.
Een ander persoon in voetbalkringen was Theo Huls uit Ulft. Op zeer jeugdige leeftijd kwam hij in het 1e
elftal van SDOUC. Vele seizoenen speelde hij voor de rood-gelen, en groeide uit tot een gevreesde
schutter voor tegenstanders. Hij is topscorer van het 1e elftal en de productiefste speler die SDOUC ooit
heeft gehad. In latere jaren heeft hij nog enkele seizoenen gespeeld voor Ulftse Boys evenals zijn broer
Willy. In 1962 maakten zij de promotie mee van dit team naar de 4e klas KNVB. Hiervan kreeg Theo als
aanvoerder een mascotte, in de vorm van een levende bok aangeboden van de Ulftse Girls
(handbalvereniging). Ook heeft hij Uftse Boys nog enkele jaren getraind en spelvreugde bezorgd. Zijn
rood-gele hart trok echter weer naar de club, waar hij ooit de grootste triomfen vierde. In de nadagen van
zijn voetballoopbaan speelde hij bij de veteranen van

1979 Theo Huls bij zijn afscheid
als speler van SDOUC

SDOUC in 1955 Staande 2e van links Theo Huls.
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GWVV in 1963 staande 5e van rechts Theo Gruson

SDOUC. In 1968 kwam hij als trainer bij GWVV. Met zijn enorme voetbal kennis en ervaring bracht hij na
de euforie jaren van GWVV, weer realiteit in de vereniging en leerde om ook te kunnen verliezen. Vier
seizoenen 1968-1972 leerde hij buiten het voetbal om, ook de cultuur van ons dorp kennen. En de grote
schare supporters die GWVV steunde, en niet te vergeten de gezellige avonden in het clubhuis van Mulder. In 1979 nam hij op 50 jarige leeftijd van SDOUC afscheid als voetballer, waarbij uitvoerig werd stilgestaan. In de jaren tachtig schakelde Theo over op een andere sport. Als leider van de Ulftse wandelgroep
"de Avondster" was hij vele jaren actief, en werden ook hier vele prijzen behaald, evenals de kampioenschappen bij SDOUC. Nog altijd is Theo Huls met zijn 84 jaar oud, zeer vitaal en spontaan om over zijn
voetbaljaren te praten. Maar ook over de tijd, dat hij trainer was van GWVV.
B. Kroesen

STANDEN E - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

DZC '68 E12
SVGG E1G
VVG '25 E2

3
3
3

9
9
9

43
31
28

0
4
5

Concordia-W E5
Dinxperlo E3
Den Dam E1
DZC '68 E13
Zeddam E2
Kilder E3G
Halle E3
DVC '26 E5
GWVV E1

2
3
2
3
3
3
3
2
2

4
4
3
3
3
1
1
0
0

14
12
5
18
12
9
6
2
0

6
18
7
17
31
21
36
9
26

Topscoorders E1-pupillen
naam:
aantal doelpunten
Nog geen doelpunten
VOORLOPIG INHAAL/BEKER
PROGRAMMA SENIOREN:
20-10-2013
20-10-2013
20-10-2013
20-10-2013

09:30
09:30
11:30
14:30

GWVV 2
Sint Joris 2
GWVV 4
GWVV 1

Dinxperlo 3
GWVV 5
Doetinchem 6
Doetinchem 1
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G.W.V.V. PROGRAMMA:
5-10-2013
5-10-2013

10:00
11:30

5-10-2013

12:30

5-10-2013
6-10-2013
6-10-2013
6-10-2013
6-10-2013
12-10-2013
12-10-2013
12-10-2013
12-10-2013

13:00
09:30
09:30
10:00
14:30
10:00
10:45
13:00
14:30

12-10-2013
13-10-2013
13-10-2013
13-10-2013
13-10-2013
13-10-2013
19-10-2013
19-10-2013
19-10-2013
19-10-2013

14:30
10:00
11:30
12:00
12:30
14:00
10:00
10:00
10:00
12:30

19-10-2013

14:30
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GWVV E1
VVG '25 E2
GWVV C1G
HC '03 C2G
ST Zeddam/Sint
Joris C2GD
GWVV C2
FC Winterswijk ST GWVV/SVGG/NVC
B2
B1
GWVV 2
Grol 5
Sint Joris 4
GWVV 4
GWVV 5
DVV 5
GWVV 1
VVG '25 1
GWVV C2
DZSV C2D
DVC '26 E5
GWVV E1
Loil sv C1G
GWVV C1G
Halle A1D
GWVV A1
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
FC Trias B2
Doetinchem 4
GWVV 3
GWVV 4
NVC 3
Terborg 4
GWVV 5
SDOUC 4
GWVV 2
MEC 1
GWVV 1
DZC '68 C4
GWVV C1G
GWVV C2
DZC '68 C8
Den Dam E1
GWVV E1
DZC '68 A3
GWVV A1
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
AD '69 B1

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

Standen en Topscoorders 2013-2014
4e klasse C
Club
Reunie 1
Neede 1
SP Rekken 1
AD '69 1
GWVV 1
SVBV 1
Ulftse Boys 1

STAND 1e PERIODE
Gespeeld Punten voor tegen
4
12
11
4
4
10
11
3
4
9
11
5
4
9
13
8
4
6
6
5
4
6
9
10
4
5
12
6

MEC 1
Etten 1
Terborg 1
Dinxperlo 1
VVG '25 1
FC Trias 1
DEO 1

4
4
4
4
4
4
4

5
4
4
3
3
2
1

7
9
7
5
3
3
7

10
8
6
12
15
9
13

Res. 5e klasse

2
2
2
2
3
2
3
3

3
3
3
3
1
0
0
0

7
4
4
2
2
0
2
0

4
2
3
1
9
6
11
9

Res. 7e klasse
Club
VVG '25 4
Ulftse Boys 6
SDOUC 5
Silvolde 5
Doetinchem 6
GWVV 4
Kilder 5
NVC 3
Sint Joris 4
Stokkum 4
VIOD 8

Gespeeld Punten voor tegen

Reunie 1
Neede 1
SP Rekken 1
AD '69 1
GWVV 1
SVBV 1
Ulftse Boys 1
MEC 1
Etten 1

4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
10
9
9
6
6
5
5
4

11
11
11
13
6
9
12
7
9

4
3
5
8
5
10
6
10
8

Terborg 1
Dinxperlo 1
VVG '25 1
FC Trias 1
DEO 1

4
4
4
4
4

4
3
3
2
1

7
5
3
3
7

6
12
15
9
13

Res. 6e klasse

Club
Gespeeld Punten voor tegen
FC Trias 4
3
9
17
5
FC Trias 5
3
9
6
2
Dinxperlo 3
2
6
9
1
Silvolde 3
2
4
7
5
Vosseveld 2
2
4
3
2
FC Winterswijk 6
3
4
8
11
AD '69 3
Varsseveld 5
GWVV 2
SDOUC 4
Grol 5
Bredevoort 2
Varsseveld 6
SC Meddo 2

Club

Gespeeld Punten voor tegen
2
6
11
1
2
6
11
4
2
6
10
4
1
3
3
1
2
3
9
6
2
3
7
5
3
3
9
14
2
1
2
6
3
1
4
14
1
0
1
7
2
0
3
8
Boogbal nr. 1

Club
Gespeeld Punten voor tegen
Ajax B 3
3
7
13
7
Ulftse Boys 5
2
6
8
3
Vosseveld 4
3
6
14
8
Concordia-W 5
3
6
5
2
Terborg 3
3
6
6
7
Dinxperlo 4
2
4
11
5
SVGG 2
3
4
8
8
FC Winterswijk 7
3
4
9
11
Den Dam 2
2
3
5
8
GWVV 3
2
0
4
6
Gendringen 6
3
0
2
8
Doetinchem 4
3
0
7
19

Res. 7e klasse
Club
SDZZ 5
DVC '26 10
DVV 5
Doetinchem 5
sv Loil 5
SC Doesburg 3
Sint Joris 2
Aerdt 2
GWVV 5
VVG '25 5
Terborg 4
VIOD 7
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Gespeeld Punten voor tegen
3
9
24
2
3
7
17
2
2
6
9
5
3
6
14
9
3
6
12
11
3
4
5
7
2
3
9
5
2
3
4
6
2
3
2
13
3
0
2
11
3
0
6
18
3
0
4
19

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

TOPSCOORDERS SENIOREN:
Roy Cornielje
Mark Kemperman
Pim Teunissen
Dominiek Seinhorst
Niels Schwekhorst
Tim Jansen
Tom Wanders
Werner Wellink
Danny van Wessel
Jelle Visser

4e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Andres Moreno
Arthur Bonenkamp
Esger Stork
Theo Heutinck
Don Geerts
Jimi Moreno
Bram v/d Pavert
Twan Berntsen
Mark Welling

3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
5e
5e

1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

FC Trias A2
Halle A1D
GWVV A1

3
3
2

7
7
6

12
10
11

5
3
3

Pax A2D
FC Winterswijk A4
Terborg A2GD
Etten A2
Longa '30 A3
DZC '68 A3
VIOS B. A2
Ruurlo A2
Vorden A3

2
3
2
3
3
2
3
2
2

6
6
3
3
3
1
1
0
0

9
7
7
14
4
6
6
1
4

6
6
7
7
5
7
10
11
21

Topscoorders A1-junioren
naam:
aantal doelpunten
Cas de Neling
Jim WIjkamp, Mart de Leeuw, Jesse Spoel
Jeffrey Bruil
Dion Ruessink

Club

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
1
2
2
3
2
3
1
2

9
6
6
6
3
3
3
3
1
1
0
0

18
14
8
6
1
14
4
14
5
8
0
4

1
7
8
8
0
6
4
6
14
10
11
21

Topscoorders B1-junioren:
naam:
aantal doelpunten

3
2
1
1

Joey Lenting
Juul Rabelink
Kris Hebbink
Fiore Bongers

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD C2

3

9

16

5

Loil sv C1G

3

9

14

4

SDOUC C2

3

6

12

4

HC '03 C2G

3

6

11

8

Concordia-W C2

3

6

8

5

VVG '25 C2

3

5

8

7

GWVV C1G

2

3

4

7

DCS C2

3

1

4

9

Terborg C1G

3

1

10

16

Kilder C1

3

1

6

12

MvR C2
DZC '68 C4

3
2

1
0

5
3

14
10

Topscoorders C2-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Douwe
Timo
Mick
Stijn

Club
Zelos B1
Gendringen B1
FC Winterswijk B2
Longa '30 B2
Silvolde B1
AZSV B2
GWVV B1
VIOS B. B1
FC Trias B2
Ajax B B1
AD '69 B1
RKZVC B1

2
1
1
1

Boogbal nr. 1

1
1
1
1

Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Sam Overbeek
Colin te Wildt
Roy Bongers

Club

2
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

Terborg C2
DZSV C2D
Gendringen C2
VVG '25 C3
MvR C4
GWVV C2
Silvolde C2D

3
3
2
3
3
2
2

9
9
6
6
6
4
3

20
16
17
13
12
5
4

8
5
5
3
7
2
5

AZSV C7
DZC '68 C8
VIOD C5
Zeddam/St Joris C2GD
Pax C4

2
1
3
3
3

1
0
0
0
0

6
4
4
2
1

11
9
9
13
27
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