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W e zitten alweer in de laatste fase van de 
competitie en de beslissingen gaan de komen-
de weken vallen. Bij GWVV bestaat de moge-
lijkheid dat we kampioenen in onze gelederen heb-
ben. Zo strijden de C-junioren en het 2e elftal nog 
mee om het kampioenschap. GWVV 1 deed voor 
de winterstop nog vlot mee voor de bovenste 
plaatsen en werd er stilletjes gehoopt op een peri-
odetitel. Dat het zo in een paar maanden zo an-
ders kan zijn bewijst maar weer eens dat voetbal 
een aaneenschakeling is van factoren waardoor er 
succesvol of minder succesvol wordt gepresteerd. 
Door veel mensen worden er dan oorzaken ge-
zocht maar de vraag is of die er wel zijn. Hebben 
we voor de winterstop niet iets boven onze stand 
geleefd en viel het dubbeltje de juiste kant op. Nu 
zit het even tegen en of het niet mee spelen van 
Sven door schorsing hier debet aan is is niet de 
vraag. Casper heeft het uitstekend gedaan, ga er 
maar eens voor staan als 18-jarige waarbij toch 
iedereen extra let op je verrichtingen. 8 van de 9 
wedstrijden verliezen betekend in de competitie 
waarin je nu speelt dat je ineens van kampioens-
kandidaat tot degradatiekandidaat bent gebombar-
deerd. Aan het teambuildingsgevoel ligt het in elk 
geval niet, daar hebben ze de afgelopen weken 
vlot aan gewerkt. Nu maar hopen dat de resultaten 
binnen de lijnen goed uitpakken zodat we op 10 
mei kunnen zeggen. Het was een mooi seizoen 
volgend seizoen weer lekker ballen in de 4e klas-
se.  
Bovenstaande is geschreven voor de wedstrijd 
tegen sv Loil waar met 2-0 van gewonnen werd. 
Een verdiende overwinning. Zo kan de wereld er in 
eens weer heel anders uitzien. De derby komend 
weekend tegen Ulftse Boys komt voor hen dan 
ook op het juiste tijdstip om de huidige lijn door te 
trekken. 
Het 2e elftal zit nog in de race om het kampioen-
schap. In het paasweekend profiteerden zij zonder 
te spelen van de onderlinge resultaten van de con-
currenten. Jammer is wel dat ze dan wel weer 
punten laten liggen tegen de onderste Zeddam. 
Door het verlies van afgelopen zondag tegen 
Varsseveld zijn ze nu in een underdog positie te-
recht gekomen. Als op 26 april in een directe con-
frontatie tegen koploper Terborg gewonnen wordt 
en de komende zondag worden ook drie punten 
gepakt dan zijn er nog mogelijkheden. De wed-
strijd tegen Terborg wordt gespeeld om 9:30 uur 
op de Buitenham. 
GWVV 3 heeft er het afgelopen maand bij laten 
zitten om nog mee te kunnen doen om de titel-
strijd. Tegen Kilder werd met maar liefst 4-0 verlo-
ren waardoor de kansen verkeken zijn. Op een 
doordeweekse dag werd de wedstrijd tegen koplo-
per Etten afgewerkt (met dank aan GWVV 4) ook 
deze werd ondanks het goede spel met 2-1 verlo-
ren. Door blessures en afmeldingen kon de wed-
strijd tegen Etten op zondag niet doorgaan. Afge-
lopen maand is gebleken dat we op dit moment 
alle spelers nodig hebben die ook maar enigszins 
in staat zijn om te voetballen. Regelmatig moeten 
we een beroep doen op de A-junioren die dan al 
een wedstrijd van zaterdag in de benen hebben 
zitten. 
 
Daarom aan allen een oproep om  je niet af te 

Nieuws 

melden voor elk wissewasje. Deze oproep geldt 
over de hele breedte van de seniorenelftallen. 
Vaak zit de TC op de donderdagavond met de 
handen in het haar met de vraag hoe ze het nu 
weer op moeten lossen. Dit is geen probleem 
van hen, maar van ons allen!! 
 
GWVV 4 is na een goede competitiestart nu op een 
plaats beland waar ze gezien het voetbal ook thuis 
horen, zij bekleden op dit moment een positie in de 
middenmoot. Dit team met een mix van spelers die 
wat met een bal kunnen. De kunst is dan om de 
mindere spelers beter te laten voetballen. Dit lukt 
Alex aardig, niet voor niets wordt de woensdag-
avond training goed bezocht. 
GWVV 5 blijft in de onderste regionen hangen en 
krijgt het nog niet goed op de rails. Deze jonge 
groep heeft vertrouwen nodig zodat ze ook de wed-
strijden die net verloren worden kunnen ombuigen 
naar een overwinning. Een geruststelling is dat de 
wedstrijden niet met grote cijfers worden verloren. 
De TC zal zich samen met de leiders binnenkort 
gaan buigen over het seizoen 2015-2016, hierbij 
speelt o.a. de bezettingen in de diverse teams een 
grote rol. Zoals we het nu kunnen bekijken zal het 
moeilijk worden om nog 5 teams op de been te 
brengen dit is o.a. afhankelijk van hoe de jeugd-
teams worden ingedeeld. In het mei nummer zullen 
we hier een beter beeld over kunnen geven. 
Bij de jeugd gaat het op dit moment goed en spe-
len de C-junioren nog om het kampioenschap, al-
hoewel de nederlaag van afgelopen zaterdag hard 
aan is gekomen. De B-junioren springen eruit om-
dat deze jongens ondanks alle goede bedoelingen 
niet een echt team kunnen vormen. Zij wachten 
nog steeds op het eerste puntje dit seizoen. 
Ook het jeugdbestuur is bezig om het seizoen 2014
-2015 te evalueren en te kijken naar het seizoen 
2015-2016. Dit zal nog een hele kluif worden. 
 
Roel onze competitieleider van de GWVV superelf 
zal verslag doen van de gespeelde wedstrijden en 
de ontknoping van de superelf nadert. Ook de 
stand in de nieuwe rubriek in de Aanval zal deze 
Boogbal het levenslicht zien. Valt dit in de smaak 
dan gaan we hier het volgende seizoen mee ver-
der.   
In deze Boogbal weer veel dorpsnieuws. Afgelopen 
maand hebben er in het dorp veel activiteiten 
plaats gevonden en er staat er de komende maand 
ook weer veel te gebeuren, dit is te lezen onder het 
Dorpsnieuws. 
 
Alle teams veel succes met de laatste wedstrijden 
van het seizoen 2014-2015. Begin juni komt de 
laatste Boogbal van dit seizoen uit en zullen we 
jullie op de hoogte brengen hoe het afgelopen is en 
kunnen we al meer zeggen over het seizoen 2015-
2016.  
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze 
Boogbal. 
 
De redactie   

Noteer in je  

G.W.V.V. Agenda:  

Zaterdag 23 mei; 

Jan Riekentoernooi. 

29-31 mei Jeugdkamp 



BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015 

Boogbal nr. 5 pagina 4 

19 april Ulftse Boys 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
26 april GWVV 1  - Westervoort 1 aanvang 14:30 uur 
3 mei GWVV 1 - Angerlo V 1 aanvang 14:30 uur 
10 mei HC’03 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

D e winterstop lijkt ons niet veel goeds ge-
daan te hebben, waar we de eerste seizoens-
helft nog bijna alles wonnen werden deze na de 
winterstop verloren. 
Niemand wist waar het aan zou kunnen liggen toch 
wisten we allemaal heel goed dat er iets moest ver-
anderen. De ommekeer zou dan ook moeten ko-
men tegen onze buren uit het alom bekende Etten, 
hier zou het dan moeten gebeuren. Iedereen was 
scherp en extra gemotiveerd om deze derby te 
winnen en te laten zien aan alle trouwe supporters 
dat we wel degelijk kunnen voetballen. Iedereen 
werkte kei hard voor elkaar, het spel daarin tegen 
was wat aan de rommelige kant maar dat had ook 
grotendeels te maken met het niet al te beste veld. 
Tot levensgrote kansen kwamen beide partijen in 
de eerste helft niet, het enige opmerkelijke moment 
was dat onze spits Cas de Neling [Blonde Sokratis] 
de keeper van Etten wilde om spelen maar toen 
naar de grond werd gewerkt door de goalie, hij 
kreeg hier enkel geel voor waar rood zeker op zijn 
plaats was geweest. Na rust wilde Eugene Boerak-
ker [Fritz Korbach]wat aanvallender gaan spelen, 
daarom bracht hij Ramiro Ter Steeg [Pinzz] binnen 
de lijnen. Dit zorgde meteen voor meer gevaar 
vanaf de linker flank. Echte grote kansen zouden 
er niet meer komen op 1 na voor Jelle[Snelle Jelle], 
hij mocht in de slotfase alleen op de keeper af 
maar in plaats van te schieten wilde hij de bal 
breed leggen voor de meegekomen Dominiek 
Seinhorst[Blonde Tulp], dit was echter de verkeer-
de keuze en daardoor eindigde de wedstrijd in 0-0 
oftewel de brillenstand. 
 
De wedstrijd erop tegen Peeske werd gespeeld op 
2de paasdag ondanks de 0-0 tegen het laag geklas-
seerde Etten had men vertrouwen dat het vandaag 
allemaal goed zou komen en dat we met 3 punten 
van het veld zouden gaan. Hier leek het ook op in 
de eerste 20 minuten, er werd goed gevoetbald en 
dat leverde al gauw een aantal 100% kansen op 
die jammer genoeg niet verzilverd werden. 
Naarmate de wedstrijd vorderde zag je dat Peeske 

de overhand 
kreeg en dat 
resulteerde ook 
in 2 doelpunten. 
In de slotfase 
hebben we nog 
wel alles op al-
les gezet om er 
misschien nog 
een gelijkspel 
uit te slepen 

 
Meer foto’s op  

http://www.mijnalbum.nl/
Album=FA4HWXGG 

http://www.mijnalbum.nl/
Album=ZTSTIADI 

maar we kwamen helaas niet verder dan 1 doel-
punt die werd gemaakt door onze rots in de bran-
ding Sven te Kaat. 
Eindstand: 1-2 

 
Zondag 12 april heeft G.W.V.V. het opgenomen 
tegen sv Loil deze wedstrijd vond plaats op de 
zon overgoten accommodatie van G.W.V.V. 
Alle ingrediënten waren aanwezig om er een 
mooie dag van te maken, een mooi veld, lekker 
temperatuurtje en een goede tegenstander, wat 
wil een voetballer nog meer? Juist 3 punten. 
En die zouden er ook komen want al in de eerste 
minuut was het Jelle[Snelle Jelle] die een corner 
afdwong, deze werd kort genomen met Swen te 
Kaat [Analist] hij kaatste de bal terug en Jelle
[Snelle Jelle] gaf hem perfect voor op de com-
pleet vrij staan-
de Mark Kem-
perman
[Kempie] die 
vervolgens de 
bal goed ge-
plaatst in kon 
koppen. 
De wedstrijd 
kende dus een 
droomstart 
door al binnen 
een minuut met 
1-0 voor te 
staan, dit gaf 
een enorm 
goed gevoel. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8UJ48OYD
http://www.mijnalbum.nl/Album=FA4HWXGG
http://www.mijnalbum.nl/Album=FA4HWXGG
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZTSTIADI
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZTSTIADI
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(vervolg GWVV 1 langs de lijn) 

Nog in de eerste 20 minuten maakte we dan ook 
de 2-0 wederom uit een corner die Jelle [Snelle 
Jelle] wederom perfect op het hoofd legde van 
Mark Kemperman[Kempie] die de bal schitterend 
en snoeihard tegen de touwen kopte. 
Er waren de hele wedstrijd veel kansen maar we 
kwamen niet verder dan een magere 2-0, desal-
niettemin was het een boeiende wedstrijd en waar 
we weer hebben laten zien dat we als team goed 
kunnen voetballen en ook kansen kunnen cre-
ëren. 
Het was een enorme opluchting en de feestvreug-
de was dan ook in de verste verte nog te horen, 
het zou dan ook nog tot in de late uurtjes onrustig 
blijven op de Buitenham. 
Aankomende week zal er weer flink getraind moe-
ten worden en moeten we ons zelf klaarstomen 
voor de derby van de 4e klasse en dat is namelijk 
de wedstrijd tegen Ulftse Boys. 
Wij hopen op een mooie wedstrijd en dat zoals 
altijd er weer veel trouwe supporters zullen zijn om 
ons naar de overwinning te schreeuwen!! Tot dan. 
 
Groetjes de knapste jongen van het 1e elftal.  
 
GWVV langs de lijn….. 
Jelle Visser                                                                          

N ieuwe Rubriek in de Aanval! Welk team is 
het meest in de aanval? In de vorige Boogbal 
hebben we de spelregels van In de Aanval uitge-
legd. Om het nog even kort op te frissen: 
Welk team van GWVV is, zoals de naam al enigs-
zins doet vermoeden, het meest aanvallend? Het 
idee is als volgt: elke goal die een team scoort le-
vert één punt op. Doelpunten gescoord in uitwed-
strijden leveren dubbele punten op. Tegendoelpun-
ten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoor-
de doelpunten tellen mee in het klassement.  
Zoals in de vorige Boogbal uitgelegd, tellen van elk 
team de eerste 7 gespeelde wedstrijden mee. Met 
de uitslagen van de afgelopen periode levert dit de 
volgende tussenstand op voor in de Aanval: 

G.W.V.V. 

In de aanval!! 

Team Aantal punten 
GWVV C1 37 
GWVV E1 15 
GWVV A1 11 
GWVV 5 10 
Gendringen/GWVV B2 9 
GWVV 2 9 
GWVV 4 9 
GWVV 3 8 
GWVV 1 7 
GWVV F1 0 

In de volgende en laatste Boogbal van dit seizoen, 
volgt de einduitslag van In de Aanval! 
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PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Marloes  

Bruins 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Sprinkhanen 1 

I k heet Marloes Bruins en ik voetbal bij de E-
tjes. Ik ben meestal laatste vrouw en ik ben 
links. 
Ik mocht bij de wedstrijd GWVV 1 – Sprinkhanen 
de pupil van de week zijn. Ruim voor aanvang 
van de wedstrijd werd ik opgewacht door Christel 
en kreeg ik voetbalkleding die ik aan moest trek-
ken. Ik mocht bij de wedstrijdbespreking zijn. 
Hiervan heb ik weinig onthouden. Ik kreeg wel 
een flesje AA om te drinken. Tijdens de warming-
up mocht ik verschillende oefeningen doen met 
Merijn en Lars. Later kwam Arno er ook bij. Hij 
schoot de bal steeds heel hard naar Merijn en 
Lars. Dit was heel leuk. Ik mocht mee het veld 
oplopen en ik heb een doelpunt gemaakt bij de 
keeper van de Sprinkhanen. De eerste helft was 
heel spannend. Ik kon alles heel goed zien vanuit 
de dug-out. Ramiro moest na zijn 2de gele kaart 
van het veld af. In de rust was de trainer hier heel 
boos over. Bij de E-tjes zijn de trainers ook wel 
eens een beetje boos op ons maar niet op deze 
manier. 
De 2de helft was helemaal niet leuk meer. Martin 
en Sven kregen ook nog een rode kaart en we 
verloren met 0-2. Ik vond de scheidsrechter heel 
slecht, volgens mijn vader mag je dit niet zeggen, 
maar toch was het zo. Ik kreeg een hele mooie 
poster van het elftal en een mooie voetbal met 
allemaal handtekeningen van de spelers erop. 
Na het voetballen hebben we nog iets gedronken 
in ‘t Dorpshuus en toen ik thuis kwam was ik zo 
moe dat ik meteen ben gaan slapen. 
Bedankt voor alles en misschien tot de volgende 
keer. 
 
Marloes Bruins 

Voor meer foto’s; http://www.mijnalbum.nl/Album=CYPZPBZ4 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Nout en  

Pepijn  

Sloot 
 

In de  

wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– sv Loil 1 

http://www.mijnalbum.nl/Album=CYPZPBZ4
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

14-9-2014 wedstrijd tegen Rijnland sc; 
Welkoop Gendringen 

27-9-2014 wedstrijd teggen vv Etten; 
Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 

12-10-2014  wedstrijd tegen Kilder; 
Waterkracht/Lucassen 

2–11-2014 wedstrijd tegen MvR; 
Jan en Willemien Frazer 

9-11-2014 wedstrijd tegen Groessen; 
Miracle 

30-11-2014 wedstrijd tegen HC’03; 
Wim Pruyn 

14-12-2014 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 
Autobedrijf Geert Stevering 

22-2-2015 wedstrijd tegen RKPSC; 
Dennis en Ester Lohschelder 

7-3-2015 wedstrijd tegen Sprinkhanen; 
Frans Ratering 

6-4-2015 wedstrijd tegen ‘t Peeske; 
LN Agro/De onderneming 

12-4-2015 wedstrijd tegen Loil; 
De Vieftig club 

26-4–2015 wedstrijd tegen Westervoort 
Pedicurian 

3-5-2015 wedstrijd tegen Angerlo V. 
Bosman Transport 

 

Ook interesse om een bal te 
sponsoren neem dan 

 contact op met  
de sponsorcommissie. 

 
 
 

Sponsorcommissie;
 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 

ALLE BAL SPONSOREN BEDANKT!! 
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Het Derde 

D e aanhef hierboven klopt eigenlijk niet want 
om verschillende redenen is de samenstelling 
van het derde elftal steeds anders.  
Tegen Etten 4 waren er 6 vaste spelers van GWVV 
3 en 7 gastspelers uit het 4de. Dankzij hun waren 
we in staat om deze wedstrijd op een woensdag-
avond te voetballen omdat de zondag ervoor er 
ook al te weinig voetballers waren. Het was ook 
nog een goede wedstrijd waar we net met 2-1 ver-
loren. Etten 4 staat helemaal bovenaan, dus heb-
ben we het niet slecht gedaan. Soms vertrekken 
we ook met 2 of 3 A-junioren of er zijn ieder week 
wel een aantal gastspelers. We moeten natuurlijk 
dolgelukkig zijn met ieder persoon die met ons mee 
wil voetballen, maar een hecht team krijg je er niet 
van. De donderdagavond (na het trainen) heeft er 
gelukkig nog niet onder geleden, maar de animo 
wordt wel steeds minder. 
 
Ik heb het verhaal van Tonny Slutter nog even na-
gelezen en hij was gestopt bij de wedstrijd thuis 
tegen Gendringen. Op 8 maart mochten we aantre-
den tegen Silvolde 6. Vroeger was dit een zeer res-
pectabele tegenstander, maar ook bij hun zijn niet 
altijd alle sterspelers aanwezig. We hebben deze 
wedstrijd met 2-0 gewonnen en als ik het mag zeg-
gen was dit ook een terechte uitslag. 
De volgende wedstrijd was uit tegen Kilder 5. Ik wil 
hier niet teveel woorden aan vuil maken. We voet-
balden slecht en onze tactiek was waardeloos. Er 
waren nog een paar redenen om op te noemen 
waarom we niet echt in de wedstrijd kwamen, maar 
een zeer zwak fluitende leidsman (volgens mij had 
hij zelfs vergeten om de fluit mee te nemen) en een 
zeer fysieke tegenstander brachten niet het beste 
in ons naar boven. Deze wedstrijd werd met 4-0 
verloren. 
Gelukkig hadden we de week erop al een kans op 
revanche. Kilder 5 mocht toen bij ons op bezoek. 
Onze scheidsrechter had zijn fluitje niet vergeten 
en ondanks dat de scheidsrechter veel door liet 
gaan was het toch een andere wedstrijd dan die 
van een week daarvoor. Eén speler van Kilder 
maakte het echter te bont toen hij na een gele 
kaart van de scheidsrechter richting de scheids-
rechter spuugde. Ik ben trainer van de E-pupillen, 
de eerste de beste die naar iemand spuugt op het 
veld kan van mij persoonlijk vertrekken. Dan wacht 
ik niet meer op wat de scheidsrechter eventueel 
gaat doen. Er zijn in dit land nog wel een beetje 
normen en waarden waaraan je je moet houden. 
In ieder geval heeft deze speler van Kilder direct 
rood gekregen en kan nu een paar weken met zijn 
partner op de fiets om zondags een paar leuke rit-
jes te maken. Wat is voetbal toch leuk! Het mooiste 
van deze wedstrijd was dat op het laatst een speler 
van Kilder 5 een zeer fraaie eigen goal maakte 
waardoor we met 2-1 hebben gewonnen. Er wordt 
zelfs gezegd dat deze eigen goal bijna net zo mooi 
was als diegene die ikzelf heb gemaakt in Winters-
wijk. Kan ik me niet voorstellen, want ik ben een 
echte specialist op het gebied van eigen goals.  Dit 
jaar heb ik er nog geen gemaakt. Ik heb echter nog 
een paar wedstrijden waar Joost goed op moet 
passen anders mag hij een keer vissen.  
De laatste tijd gaat het dus heen en weer. Soms 
wordt er gewonnen en soms wordt er verloren. Het 
is te hopen dat we de laatste wedstrijden van dit 
seizoen met onze eigen spelers aan het voetballen 
komen. Het voetbalt toch het fijnst met je eigen 
spelers waarvan je weet wat ze wel en wat ze niet 
kunnen. 
 
 

Vlammetjes. 
Tonny Slutter eindigde zijn 
verhaal met dit onderwerp. Ik 
zal het nu even zwart op wit 
zetten omdat er sommige 
leraren zijn die de Nederland-
se taal naar hun eigen hand willen zetten. Ik had 
beloofd dat wanneer wij (GWVV 3) van SDOUC 8 
zouden winnen ik zou trakteren op vlammetjes. 
Iedere week nadat ik dat gezegd had werd er wel 
een opmerking gemaakt dat het wel eens tijd 
werd voor die vlammetjes. Schijnbaar werkt het 
gehoor van een leraar anders als bij de rest van 
de mensheid. 
Na een aantal weken van onrust binnen de gele-
deren, wilde ik na de wedstrijd tegen Etten 4 gaan 
trakteren op deze lekkernij. Ikzelf was toch ge-
blesseerd en kon dan mooi in de keuken de hap-
jes klaarmaken. Buiten mijn schuld om wordt deze 
wedstrijd op een woensdagavond gezet en wor-
den de vlammetjes door de leiding van GWVV 3 
afgezegd. Tonny, je zult dus moeten wachten tot 
de volgende thuiswedstrijd. Trouwens heb ik al 
wel 1 doosje geopend en een paar van deze over-
heerlijke scherpe vlammetjes naar binnen ge-
werkt. Ze zijn van goede kwaliteit en ik zal probe-
ren om er van af te blijven, anders blijven er niet 
veel over voor de heren voetballers. Krijgen we 
daar de rest van het seizoen weer opmerkingen 
over. Ik neem trouwens aan Tonny dat ik dan wel 
een biertje van jouw krijg? 
 
De groeten van Hans Bruins 

Onderwerp: 45+ voetbal 
 
Geacht (oud) lid, 
Enige tijd geleden hebben wij via een persoonlijke 
brief en een oproep in de Boogbal aangekondigd 
het thema 45+ voetbal op de agenda te zetten. 
Ook werd er in deze oproep aan u gevraagd aan 
te willen geven of u belangstelling had om u zich 
hierbij aan te sluiten. Wij kunnen melden dat hier 
goed gehoor aan is gegeven, waar wij als initia-
tiefnemers zeer blij mee zijn. Naast behoorlijk wat 
aanmeldingen hebben wij ook veel positieve reac-
ties ontvangen. 
Dit heeft ons doen besluiten om een eerste avond 
te organiseren om ons initiatief nader toe te lich-
ten en een start te maken met het voetballen zelf. 
Graag willen wij u uitnodigen voor deze avond, en 
wel vrijdag 22 mei om 19.30 uur in het dorpshuus. 
Ook als u zich niet heb aangemeld bent u op deze 
avond van harte welkom. 
 
Hoe ziet deze avond eruit: 

19.30 uur ontvangst en toelichting hoe wij het 
45+ voetbal eruit willen laten zien. 
20.00 uur warming up en aansluitend voetballen 
7 tegen 7 op een half veld. 
21.30 evalueren en het vervolg met elkaar be-
spreken. 

 
 
Wij hopen u enthousiast te kunnen maken en ver-
welkomen u graag vrijdag 22 mei. 
Ps. Denk aan u voetbalschoenen en voetbalkle-
ren! 
Voor  vragen kunt u zich richten tot: 
Bennie Mulder 06-51262531 
Jan Aalders 06-21127597 of 
j.c.aalders@kpnmail.nl 
 
Graag tot ziens op 22 mei. 

45
+ 

VOETBAL 

mailto:j.c.aalders@kpnmail.nl
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de drukte op 
22 maart met de Hen en Weerum, de Rabo Club-
kas campagne, de Welkoop potgrondactie, de to-
neeluitvoeringen van Kom Es Kieken, de open 
dag van de PIUS X, de Hazes Tribute, het drama-
tische weekend van 20/21 maart waarin alle wed-
strijden verloren werden allen werden genomi-
neerd er kan er echter maar één uitverkoren wor-
den en dat is deze keer .......................... Rob v.d. 
Pavert, Rob o.a. vrijwilliger achter de bar, altijd be-
reid om zijn handen uit de mouwen te steken en 
naast inval trainer ook grensrechter bij GWVV 
4. Met de nieuwjaarsbijeenkomst werd Rob gehul-
digd voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij GWVV. In 
deze rubriek zullen we Rob o.a. vragen hoe het 
hem bevalt als grensrechter bij GWVV 4 en wat 
hem drijft om belangeloos het vrijwilligerswerk op 
zich te nemen.  
   
Hallo Rob,  
   
Als eerste willen we je vragen om je alhoewel de 
meeste mensen je al wel kennen voor te stellen 
aan de lezers;   
 
Zoon van Marietje en Willy en de middelste van 
een gezin van zeven. Irmi, Frank en Juul boven 
mij en onder mij Gon, Ferdy en Monic. Woonachtig 
in Ulft op de Boogschutter in een gezellige buurt. 
Vader van twee fijne zoons Pim en Bram en 
schoonvader van Carlijn, een leuke meid. Het on-
derwijs vind ik nog steeds leuk en is elke dag an-
ders. Ik ben al jaren groepsleerkracht op SBO 
SAM te Doetinchem. SBO staat voor speciaal ba-
sisonderwijs.  
 
Rob, 50 jaar GWVV, kun je iets vertellen over je 
actieve periode als voetballer bij GWVV en wat 
daarin voor jou het meest is bijgebleven? 
 
Ongeveer een jaar na de oprichting van GWVV 
( 1963) mocht ik van mijn ouders op voetbal. Mijn 
oudere broers waren mij al voorgegaan. In de juni-
oren speelden we een seizoen met vijf Paverts in 
één team en werden dat jaar ook kampioen. Mar-
cel en Raymond uit Doetinchem waren ook van de 
partij. De scheids dacht vaak dat wij hem in de 
maling namen als hij de spelerspasjes controleer-
de. Voor dat ik de overstap maakte naar de senio-
ren heb ik een jaar bij SDOUC gespeeld. In dat 
jaar kon GWVV namelijk géén A-juniorenteam op 
de been brengen. Weer terug in Varsselder kwam 
ik even bij de eerste selectie, maar werd vrij snel 
basisspeler van het tweede. De jaren erna zakte ik 
af naar het 3e en 4e, waar ik trouwens met veel 
plezier gevoetbald heb. Het meest bijgebleven is 
het seizoen o.l.v. Ton van Gelder, waarin we op 
trainingskamp gingen naar Mallorca en op het eind 
van het seizoen ook nog de titel pakten. Mijn actie-
ve periode moest ik jammer genoeg vroegtijdig 
beëindigen na een ernstige knieblessure, die ik in 
Stokkum op een erbarmelijk slecht veld op liep.   
 
Onder wat voor een type voetballer zouden we je 
kunnen scharen? De bikkel? De man met de flu-
welen pass? de man met het overzicht? de tech-

nisch begaafde speler? Stofzuiger? of misschien 
juist wel een combinatie van de genoemde?  
 
Ik was geen speler 
die het van het bikke-
len moest hebben en 
de fluwelen pass 
kwam vaak niet aan. 
Ik denk dat de tech-
niek en het overzicht 
wel redelijk was. Om 
een voldoende te 
scoren moest ik het 
vooral van mijn loop-
werk hebben. Ik wil 
mijzelf niet te kort 
doen, maar mijn 
broers hebben in de 
genen ( natuurlijk al-
leen wat voetbal be-
treft) meer mee ge-
kregen.  
   
Je hebt in de loop van de jaren behoorlijk wat func-
ties vervuld van barvrijwilliger, jeugdbestuurslid, 
trainer lagere elftallen, trekker van de jubileumcom-
missie 50 jaar GWVV, grensrechter. Welke functie 
was/is voor jou het meest aansprekend en waar 
haal jij je meeste voldoening uit? 
  
Alle functies deed of doe ik met plezier. Ik heb altijd 
geprobeerd een steentje bij te dragen aan het wel 
en wee van de club en dat zal ik blijven doen. 
GWVV is mijn cluppie en heeft de zaakjes goed 
voor elkaar en als we gezamenlijk ons blijven inzet-
ten, zal dat ook zo blijven. Als lid vind ik het niet 
meer dan normaal dat je in meer of mindere mate 
vrijwilligerswerk doet. Ik geniet wel van het feit dat 
Bram ( na jaren blessureleed) weer aan het ballen 
is. Als je dan toch wekelijks gaat kijken, kun je de 
vlag ook wel ter hand nemen.   
 
Ook was je tijdens het 50-jarig bestaan lid van de 
jubileumcommissie hoe kijk je terug op die tijd? 
Wat vond jezelf bv het hoogtepunt en had voor jou 
misschien wat anders gekund of ben je er helemaal 

De gebroeders v.d. Pavert  
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2015 

Rob in duel om de bal in het 
kampioensjaar 2006. 
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(vervolg Opvallend...) 

tevreden mee? 
 
Ik kreeg destijds de vraag van Wim Pruyn of ik zit-
ting wilde nemen in de commissie. Samen met en-
kele andere, enthousiaste vrijwilligers nl. Beent, 
Bennie en Arno hebben we een drietal activiteiten 
georganiseerd. Het was voor mij een afgebakende 
taak en ik heb het met plezier gedaan. Natuurlijk 
was het meer werk dan je van te voren kon in-
schatten. Ik denk alleen maar aan het achterhalen 
van adressen van oud-leden. Terugkijkend ben je 
al het werk gauw vergeten, zeker als de activiteiten 
aanslaan en je leuke reacties krijgt. Hoogtepunt 
was misschien wel het sportcafé met Hans Kraay, 
al heb ik ook genoten van de spelenkermis, zes-
kamp, de reünie en voetbalclinic met Graaf-
schapspelers. We hebben voor al die activiteiten 
heel wat hulp gehad van vrijwilligers. Waar een 
klein dorp groot in is. Ik heb gemerkt dat je bij 
GWVV nooit tevergeefs een beroep op leden doet. 
De saamhorigheid is in één woord geweldig.  
   
Je geeft aan dat je door je knie niet meer in staat 
bent om actief te voetballen. Op de donderdag-
avond zien we je toch nog wel geregeld op het trai-
ningsveld als vervangende trainer of train jezelf 
met de groep mee. Is dit nog wel mogelijk met je 
knie?  
 
Ik weet gewoon dat ik bepaalde oefeningen beter 
niet kan doen om klachten aan mijn knie te voorko-
men. Op die manier hoop ik nog een tijdje door te 
gaan en lid te blijven van GWVV.  Voetbal is en 
blijft toch mijn hobby. Het sociale element om ge-
zellig even na te praten (onder het genot van een 
wijntje) laat ik ook niet gauw schieten.  
   
Je bent zelf ook actief trainer geweest bij GWVV, 
heb je nooit de ambitie gehad om trainers papieren 
te halen en het in de trainerswereld te gaan zoe-
ken net zoals je oudere broer Frank?  
 
Heel wat jaartjes geleden heb ik oefenmeester 3 
gehaald. Frans was in die tijd medecursist. In de 
jaren daarna heb ik de bijscholingen niet gevolgd, 
waardoor  het diploma nu niet meer geldig is. Ik 
had die ambitie ook niet echt. Ik was liever speler 
dan trainer. Overdag sta ik ook al voor de groep 
( wel een andere leeftijdsgroep) en daar had ik in 
de avonduren niet zo'n zin in. Lekker bezweet het 
veld verlaten geeft mij meer voldoening. En af en 
toe een training overnemen doe ik met alle plezier. 
Bij mijn broer Frank haal ik nog wel eens wat nieu-
we oefenstof. Als ik dan een training leid, wil ik wel 
proberen variaties in de training te leggen.   
   
We kunnen het ons voorstellen nu je vlagt bij 
GWVV 4 het verleidelijk is om toch de jongens te 
coachen als grensrechter, heb je daar geen moeite 
mee?  
 
Klopt helemaal. Ik ben veel aan het coachen, pro-
beer het spel te volgen. Eigenlijk moet je je daar 
als grensrechter voor afsluiten, maar dat gaat mij 
niet lukken. Dat heeft in mijn ogen nog niet geleid 
tot veel puntverlies. In ieder geval hebben de jon-
gens en de trainer mij daarvoor nog niet op het 
matje geroepen. 
 
Je bent dus nog niet teruggeroepen door coach en 
spelers, ook niet door de scheidsrechter? Want 
officieel hoor je als grensrechter alleen maar bezig 
te zijn met de spelregels, de grens van GWVV 3 
is een keer door de scheidsrechter op geatten-
deerd dat hij teveel met het spel bezig was.  
 
Ik heb de indruk dat de spelers en coach mijn aan-
wijzingen wel op prijs stellen. Ik ben wel eens te-
recht gewezen door een scheids, omdat ik nog al 

impulsief reageerde op een ( in mijn ogen) foutieve 
beslissing. Daar kan ik slecht tegen, weet ik. Die 
reacties komen gelukkig sporadisch voor. Ik weet 
ook wel dat je de scheids in zijn waarde moet la-
ten. Zo erg was het ook allemaal niet. 
   
Kun je in een korte omschrijving weergeven wat 
voor een team GWVV 4 is?  
 
Een leuke, enthousiaste groep o.l.v. Sir Alex. Elke 
woensdag verzorgt hij de training. Ik probeer regel-
matig mijn gezicht dan even te laten zien. Op don-
derdagavond hebben we dan vaak overleg over de 
zondag. Ik merk wel dat sommige jongens zich op 
de vrijdag of zaterdag nog te gemakkelijk afmelden 
en zich dan onvoldoende realiseren dat ze Alex 
dan met een probleem opzadelen. Daar kan ik 
slecht tegen. Er zit wel steeds meer voetbal in, al 
is dat aan de huidige stand misschien niet af te 
lezen.  Doe waar je goed in bent. Iedereen heeft 
zijn kwaliteiten, maar sommige spelers overschat-
ten zichzelf en dan gaat het juist mis. De spelers 
en trainer van GWVV 4 stralen plezier uit. Daar 
gaat het toch om en ik vind het leuk om daar on-
derdeel van uit te maken. 
 
Ook heb je de afgelopen seizoenen in de kascom-
missie van GWVV gezeten om de financiële huis-
houding bij GWVV te controleren en geef je tijdens 
de ledenvergadering altijd een keurig verslag hier-
van. Hoe vind je dat GWVV er financieel voorstaat 
zeker gezien het feit dat we al enkele jaren de kan-
tineomzet hebben omgeruild voor het Dorpshuus? 
 
GWVV heeft de zaakjes goed voor elkaar, ook wat 
de financiële huishouding betreft. Een kundige 
penningmeester is van wezenlijk belang. Ik ben 
niet echt iemand van de cijfertjes en vond het pret-
tig dat iemand in de kascommissie met mij mee 
keek. Belangrijk blijft het investeren in de jeugd, 
wat wie de jeugd heeft ...........  
  
Enkele stellingen; 
Trainer of Grensrechter? trainer  
GWVV 3 glorieuze jaren (1980) of GWVV 4's glori-
euze jaren (1996)? GWVV 4 ( 1996)  
Koppen of trappen? trappen 
Carnaval of kermis? kermis 
Motor of fiets? motor 
grasveld Stokkum of kunstgras GWVV? kunstgras 
GWVV 
Voor of achter de bar? voor de bar. 
  
Bij deze stellen we je in de gelegenheid om terug 
te komen op één van bovenstaande stellingen.  

Rob tijdens het avondeten trainingskamp Mallorca sa-
men met verwarmings-/materiaal man Wies. 
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Volgens mij ben je een goede trainer als je jon-
gens beter kunt leren voetballen. Wat spelers al 
beheersen moet je onderhouden en waar ze 
moeite mee hebben, daar meer op trainen. Bij de 
één kan dat de traptechniek zijn en bij de ander 
juist het koppen (individueel of in groepsverband) 
Ik hoor je al denken, gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Klopt. Mijn carriëre heb ik moeten beëin-
digen, na een blessure aan mijn knie in Stokkum. 
Het mocht de naam van een voetbalveld niet heb-
ben. Ik heb destijds bij de gemeente Bergh 
(middels een brief) mijn zorg uitgesproken, dat op 
zo'n veld meer spelers geblesseerd kunnen raken. 
Ik heb er tot op de dag van vandaag niets van te-
rug gehoord. Twee weken geleden ben ik er 
met het 4e nog geweest, maar er is weinig ver-
anderd/verbeterd. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn?  
 
Dat GWVV nog 
lang blijft bestaan 
en dat ik daar nog 
jaren deel van uit 
mag maken. We 
mogen trots zijn op 
onze accomodatie. 
Daar hebben we 
ook met z'n allen 
hard aan gewerkt. 
Er komen vanzelf 
wel weer dingen 
op mijn pad, die ik 
voor mijn cluppie 
kan doen.  
  
  
Rob, we bedanken 
je voor de mede-
werking aan deze 
rubriek en wensen 
je heel veel succes 
en plezier bij 
GWVV 4, als 
'overneem' trainer 
en als vrijwilliger in 
het Dorpshuus. 
  
De redactie 
 
 
 

(vervolg Opvallend op..) 

 

 

 
 

De  POTGRONDACTIE 

 

Is in samenwerking met de Welkoop 

weer een succes gebleken.   

 

Het verdiende bedrag komt geheel 

ten nutte aan de jeugd van 

G.W.V.V. 

 

Hierbij dank aan allen die hieraan 

hebben bijgedragen. 

Rob wordt tijdens het Jan Riekentoernooi 2009 be-
dankt namens de lagere elftallen voor de trainingen 

die hij verzorgde tijdens de ziekte van Ton van Gelder. 

De Rabobank Clubkas campagne heeft 

voor G.W.V.V. het bedrag 

  

van € 197,22 opgebracht 

 

 

Wij bedanken alle stemmers voor hun 

uitgebrachte stem(men) op G.W.V.V. 

Rob als ceremonie mees-
ter tijdens de GWVV  

reünie 50 jaar G.W.V.V.  
23 juni 2013 

http://www.rabobank.nl/graafschap-zuid
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  

april/mei 

17-apr Maik Jansen 

17-apr Luis van de Pavert 

21-apr Glenn Robben 

21-apr Ferenc Schepers 

22-apr Frank Slutter 

24-apr Rien Klompenhouwer 

24-apr Alex Wilmans 

24-apr Kay Mulder 

24-apr Pepijn Sloot 

27-apr Peter Roes 

29-apr Patrick Bouwman 

2-mei Marcel van de Pavert 

3-mei Alex Cornielje 

5-mei Bart Vinkenvleugel 

6-mei Mart de Leeuw 

7-mei Willy Immink 

10-mei Wies Kummeling 

11-mei Mart Aalders 

12-mei Ben Hendriksen 

16-mei Bernard Terhorst 

18-mei Maud Rots 

18-mei Tim Heutinck 

19-mei Freek van Arragon 

20-mei René Bussink 

21-mei Gert Ketelaar 

22-mei Jeffrey Bruil 

22-mei Niels Huntink 

24-mei Chiel Terhorst 

25-mei Juul Rabelink 

26-mei Willy Fischer 

29-mei Frans Hardeveld 

29-mei Bart Rots 

30-mei Donna Kwak 
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Maandprijs is voor het “BLDM” 

GWVV Superelf 

2014/2015 

Tussenstand Superelf t/m 12 april 

H et seizoen loopt langzaam tegen het einde aan 
en hetzelfde geldt voor de Superelf-competitie. De 
afgelopen periode zijn er veel wedstrijden 
gespeeld en dus veel punten verdiend. In de top 
blijven dezelfde coaches staan al hebben er wel 
enkele wisselingen plaatsgevonden. Rien 
Klompenhouwer staat een maand voor de eind-
uitslag op de eerste plaats. 
De verschillen op de ranglijst zijn nog steeds erg 
klein, al lijkt er een klein gat te ontstaan tussen de top 
drie en de coaches daaronder. Tot aan de laatste 
Boogbal blijft echter alles nog mogelijk en zal het tot 
de laatste speelronde spannend blijven wie zich 
uiteindelijk de winnaar van de Superelf-competitie 
2014/2015 mag noemen.  
 
Speler die de meeste punten de afgelopen periode 
verdiend heeft, is aanvaller van het Vierde: Jimi More-
no. Het warmere weer dat zijn intrede heeft gedaan 
lijkt een positieve ontwikkeling te hebben gehad voor 
de scoringsdrift van Jimi: maar liefst 18 punten be-
zorgde hij coaches die hem in het team hebben 
staan. Andere spelers die veel punten opleverden 
waren Mark Kemperman, Jeroen Aalders en Marc 
Arnold.  
Coaches die Sven te Kaat in hun gelederen hebben 
kregen 10 punten bijgeschreven door de benutte pen-
alty van Sven. Helaas ‘verdiende’ Sven ook min-
punten voor zijn rode kaart, dus die 10 punten werden 
er 5 voor coaches met Sven ‘op hok’. Deze vijf min-
punten ontving Martin Bolk ook, door zijn rode kaart.  
 
Maandprijs gaat ditmaal naar de coach die het meest 
in punten is gestegen sinds de vorige Boogbal. Met 
een stijging van 54 punten gaat de prijs naar…. 
Jurgen Schut! De prijs komt naar je toe! 
 
De laatste wedstrijden van het seizoen zullen bepa-
lend zijn voor de einduitslag van de Superelf. Wie de 
winnaars worden, lees je in de volgende Boogbal! 

 
 
 

Roel 
 
 
 

‘BLDM’ van Jurgen Schut 
 

Joost Schut 
 

Chiel le Comte - Pascal Sloot - Bram v/d Pavert 
 

Tom Wezendonk - Jeroen Aalders - Mark Kemperman -  
Theo Heutinck 

 
Dominiek Seinhorst - Marc Arnold - Mart de Leeuw 

 

1 Rien Klompenhouwer P en O 189 

2 Ferdie v/d Pavert TKS 187 

3 Jurgen Schut B.L.D.M. 184 

4 Bennie Bruins Bruunske FC 175 

5 Danny van Wessel BaloDanny 175 

6 Theo van Wessel FC Barcelona 175 

7 Dirk Jansen FC Maggy 171 

8 Chiel Terhorst Mes que un club 170 

9 Eugene Lucassen Waterboys 166 

10 Martijn Klompenhouwer FC Klomp 161 

11 Carlo Cornielje Wally team 160 

12 Jordy Bussink GWVV 4 160 

13 Stan v/d Pavert Hala Madrid 160 

14 Marijke van Wessel Trotse Oma 154 

15 Cas Aalders Dreamteam 154 

16 Theo Heutinck The Champ 152 

17 Peter Roes FC Langs de Lijn 149 

18 Swen te Kaat FC Naamloos 148 

19 Lars Hendrixen D'r op stoeven 147 

20 Twan Berntsen FC Plakzak 146 

21 Simone Bussink De Bussies 144 

22 Marco van Remmen Brandholt 141 

23 Nico Immink De Geel-Witten 141 

24 Paul Schut Tuinploeg 141 

25 Andre Jansen Eurobewaker 137 

26 Jan Roes S.F.G.V.U. 137 

27 Lucia Heutinck Het geknipte team 137 

28 Marcel v/d Pavert Superboys 137 

29 Bryan Wijkamp FC Tikkie Takkie 136 

30 Marie José Cornielje FC Kwiebes 134 

31 Rik Fisser FC Leemland 134 

32 Ruud v/d Pavert 
Tuut, Tuut, Tuut, Team van 

Ruud 133 

33 Sjoerd Immink Het Dorpsclubsken 133 

34 Roy Cornielje FIFA Ultimate team 130 

35 Casper Bussink Team Cappie 130 

36 Ted v/d Pavert FC de Boetoeham 129 

37 Kees v/d Pavert The Kellers 125 

38 Alex Cornielje FC Knudde 124 

39 Sandra Immink G.W.V.V. 6 124 

40 Beent Klijnsma Bankzitters City 120 

41 
Bennie Mulder / Sven te 

Kaat FC KDM 117 

42 Clara Bussink Claar is Kees 116 

43 Maud te Kaat FC Leemland 99 

44 Jan-Ole Kantus FC Op de Wreef 78 

45 Ivo Joosten FC Ulft 70 

46 Jan Terhorst GWVV 6 47 
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Ook een Onder Schotje? 

 
Laat het ons weten!! 
boogbal@gwvv.nl of @vvgwvv 

 

D e afgelopen weken heeft het tweede elftal 
van GWVV zichzelf onnodig in de moeilijkheden 
gebracht ten aanzien van de titelaspiraties. 
Waar de reeks na de vorige Boogbal begon met 
een zakelijke 2-0 overwinning op concurrent Silvol-
de 3, werd er daarna tweemaal gelijkgespeeld en 
een keer verloren. De koppositie is hierdoor verlo-
ren, maar nog niet geheel uit zicht. 
De overwinning op Silvolde 3 kwam stand door 
doelpunten van Jeroen en Pim Teunissen. Zoals 
gezegd een zakelijke overwinning die belangrijk 
was. Na een inhaalweekend waarin wij vrij waren 
en concurrenten punten lieten liggen was het tijd 
voor de uitwedstrijd tegen concurrent KSH 2. Een 
fysieke wedstrijd die op en neer ging leek af te ste-
venen op een 2-1 overwinning door een vrije trap 
van Pascal en een afstandsschot van Jurjan. He-
laas scoorde KSH 2 een paar minuten voor tijd de 
gelijkmaker, wat gezien de wedstrijd wel verdiend 
was, maar wel zuur. Maar met één punt in een uit-
wedstrijd tegen een naaste concurrent konden we 
niet ontevreden zijn. 
Een week later stond de wedstrijd tegen laagvlie-
ger Zeddam 2 op het programma. Een wedstrijd 
waarin veel mis ging en bijna niets lukte. Na 90 mi-
nuten stond er een 2-2 uitslag op het scorebord
(doelpunten van Jeroen en A-junior Thomas Wis-
sing), maar het voelde als een zware verliespartij. 
Daarnaast ook duur puntverlies. Afgelopen zondag 
stond de topper tegen Varsseveld 4 gepland. De 
eerste helft hadden wij het betere van het spel, 
maar toch gingen we de rust in met een brilstand. 
De tweede helft kon beide kanten opvallen, en uit-
eindelijk was een gelijkspel misschien het meest 

terecht geweest qua verhoudingen, maar er werd 
met 1-3 verloren (doelpunt van Tom). Wederom 
geen winst en dure verliespunten!  
De koppositie is, door deze minder goede resulta-
ten, verder buiten bereik gekomen. Voordeel is dat 
alles nog erg dicht op elkaar staat. Helaas hebben 
we het niet meer geheel in eigen hand en zijn we 
afhankelijk van resultaten van andere concurren-
ten. Met nog vier wedstrijden te gaan, is alles nog 
mogelijk. Lees de ontknoping van de competitie in 
de laatste Boogbal! 
 
Roel 

G.W.V.V. 2 maakt het zichzelf moeilijk 

copie binnen: komt uit op: 
19 mei 4 juni 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2014-2015 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE 

JEUGD/SENIOREN 

7-3-2015 MvR E3 GWVV E1 1 5 

7-3-2015 Peeske 't C2 GWVV C1G 0 8 

7-3-2015 GWVV F1 VVG '25 F2G 0 19 

7-3-2015 
St Gendringen/GWVV 

B2 RKZVC B2 1 9 

7-3-2015 GWVV 1 Sprinkhanen 1 0 2 

8-3-2015 GWVV 2 Silvolde 3 2 0 

8-3-2015 MvR 4 GWVV 4 3 0 

8-3-2015 Silvolde 6 GWVV 3 0 2 

8-3-2015 Bredevoort 4 GWVV 5 1 1 

12-3-2015 VVG '25 A1 GWVV A1 4 0 

14-3-2015 Etten F1 GWVV F1 12 0 

15-3-2015 GWVV 5 Gendringen 7 0 6 

15-3-2015 Kilder 5 GWVV 3 4 0 

15-3-2015 Sint Joris 2 GWVV 4 1 0 

15-3-2015 Rijnland 1 GWVV 1 5 0 

21-3-2015 DZC '68 F7 GWVV F1 9 0 

21-3-2015 GWVV E1 SDOUC E2 1 5 

21-3-2015 GWVV C1G 
SJO Den Dam/NVC 

C1GD 5 1 

21-3-2015 Longa’30 B5 
St Gendringen/

GWVV B2 5 1 

21-3-2015 GWVV A1 DZC '68 A2 8 1 

22-3-2015 GWVV 3 Kilder 5 2 1 

22-3-2015 KSH 2 GWVV 2 2 2 

22-3-2015 GWVV 5 KSV 4 2 4 

22-3-2015 GWVV 4 Wolfersveen 2 0 1 

22-3-2015 MvR 1 GWVV 1 6 2 

28-3-2015 RKZVC E3 GWVV E1 1 1 

28-3-2015 GWVV F1 VIOD F4G 0 12 

28-3-2015 GWVV C1G VIOD C5 12 1 

28-3-2015 Etten A1D GWVV A1 2 1 

29-3-2015 GWVV 2 Zeddam 2 2 2 

29-3-2015 Westendorp 2 GWVV 5 4 1 

29-3-2015 Stokkum 3 GWVV 4 2 3 

29-3-2015 GWVV 1 Groessen 1 0 2 

1-4-2015 Etten 4 GWVV 3 2 1 

4-4-2015 Etten 1 GWVV 1 0 0 

6-4-2015 GWVV 1 Peeske 't 1 1 2 

11-4-2015 Silvolde F2 GWVV F1 9 0 

11-4-2015 GWVV E1 Zelos E5 2 1 

11-4-2015 DVC’26 B5 
St Gendringen/

GWVV B2 4 3 

11-4-2015 GWVV A1 AZSV A2 1 6 

11-4-2015 MvR C3D GWVV C1G 7 2 

12-4-2015 GWVV 2 Varsseveld 4 1 3 

12-4-2015 VVG '25 4 GWVV 3 3 0 

12-4-2015 NVC 2 GWVV 5 7 2 

12-4-2015 GWVV 4 HC '03 4 3 2 

12-4-2015 GWVV 1 Loil sv 1 2 0 

 Een GWVV supporter tegen de grensrechter van 
de Sprinkhanen; "A'j straks noar huus goat nem 
den scheidsrechter ook moar met, want doar 
hew hier helemoal niks an." De grensechter had 
hier een pasklaar antwoord op; "Dat lo'w moar 
niet doen doar hemmen wi'j d'r ook al genog 
van." 

 De liefde voor je voetballende kleinzoon gaat 
soms wel (heel) ver. 's Morgensvroeg om zes 
uur nog even naar het westen van het land als 
koerier, vervolgens om half elf terug en voordat 
de wedstrijd van kleinzoon begint nog even op 
de bank tot 12 uur. Al liggende op de bank 
schrikt opa wakker door het kloksignaal, springt 
op en gaat met spoed richting het voetbalveld 
om de wedstrijd te aanschouwen. Daar aange-
komen is het wel erg rustig op het veld. Opa 
vraagt vervolgens aan enkele aanwezigen 
waarom de wedstrijd niet plaats vindt, waarop 
die vragen "Hoe laat begint de wedstrijd dan" 
"Um twaalf uur" antwoord opa. "Moar dan bu'j 
een uur te vrog, het is pas elf uur" Opa stapt 
stomverbaasd op de fiets om een uur later terug 
te keren en wederom is het rustig op het veld. 
Wat blijkt, zijn de tegenstanders de tenues ver-
geten die nog even in Zieuwent opgehaald 
moeten worden. Om half één kan opa dan ein-
delijk de wedstrijd van zijn kleinzoon kijken, maar 
ook dit wordt een teleurstelling er wordt met 
maar liefst 1-9 verloren.  

 Zelfs het GWVV bestuur grijpt alle middelen aan 
om het eerste elftal weer aan het winnen te 
krijgen. Voor de wedstrijd GWVV 1 - Loil 1 werd 
er special een bestuurslid afgevaardigd naar 
bedevaartsoord Kevelaer om daar een kaarsje 
aan te steken in de Basilica. Om exact half drie 
werd de kaars aangestoken en jawel om één 
minuut over half drie had GWVV 1 al gescoord. 
Het kaarsje heeft geholpen want er werd weer 
gewonnen. Gelukkig heeft het bestuurslid een 
stompkaars aangestoken zodat succes voor de 
rest van het seizoen verzekerd is. 

 Weekend van 20/21 maart; 
Dramatisch weekend voor GWVV; alle wedstrij-
den op de zaterdag en zondag werden verloren. 
Dus 0 punten, maar het ergste is nog dat er ook 
nog eens 0x werd gescoord met daarentegen 
wel 20 tegengoals. Deze kan in het GWVV gui-
nessrecord boek bijgeschreven worden. 
 

 Onze clubscheidsrechter Wim Klompenhouwer 
is voorzien van de modernste techniecken voor-
dat hij de wedstrijd kan beginnen moet er ge-
wacht worden tot de straalverbinding er is met 
z’n satelliet watch. In de 2e helft (35e min) van 
de wedstrijd, zet Rick Heinen de tijd op score-
bord 5 minuten terug. Wim vertrouwd z'n 
satteliet watch toch niet helemaal meer en loopt 
richting de dug-out om te bekijken of de tijd op 
z'n watch wel correct is. Moraal van het verhaal, 
vertrouw nooit de tijd op het scorebord. 

In de wedstrijd GWVV 1 –Loil 1 beklaagde de 
leidsman zich over het doorlopen van het score-
bord dat inmiddels al 92 minuten aangaf. De arbi-
ter eiste dat het apparaat stilgezet werd. Was de 
leidsman van plan er nog een hele lange voor-
stelling van te gaan maken? Gelukkig werd er 
niet al te lang doorgespeeld en kon GWVV 1 de 
eerste winst in 2015 gaan vieren. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

Trainers A1:  

Chiel Terhorst  06-12212142  

Sven Maatman 06-53569324 

Tim Jansen       06-53716910 

 

Trainers B1:  

Freek van Arragon 06-12961529 

Wim Pruijn             0315-683363 

Stan Legeland 

Niek Legeland 

Marco Heukhorst 

 

Trainers/leider C1:  

Kees vd Pavert: 06-44341448 

Stan vd Pavert  06-20917927 

André Lippets 0315-631929 

 

Trainers/leiders E1: 

Hans Bruins tel. 632247 

Manfred Kuster tel. 630286 

Manuel te Bogt 

Erik Huls 
 
Trainers/leiders F1: 
Emile Kwak 
Wilco Pennings 
 
Jeugdbestuur; 
Christel Aalders tel. 632727 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 

Sven Maatman         tel.  06-53569324 
Mike Frazer tel. 631810 

H ier weer wat nieuws vanuit het jeugdbestuur. 
Nog een aantal zaterdagen te voetballen,en dan zit het seizoen er al 
weer op. 
De F-jes staan op het moment onderaan, maar ze doen er alles aan om 
te winnen,en hebben plezier met hun team. 
De E-tjes staan op een mooie vierde plaats. 
De C1 doet het erg goed, staan op dit moment op een mooie eerste 
plaats,waarschijnlijk dat we voor hun de platte wagen uit de schuur 
moeten halen. 
De B1 staan op dit moment op een laatste plaats, hopen dat ze nog een 
paar puntjes pakken. 
De A1 doet het goed,op dit moment staan ze mooi in het midden van de 
ranglijst. 
  
Verder willen we iedereen die heeft meegewerkt 
aan de potgrondactie hartelijk bedanken voor 

hun inzet, 
waarvan de opbrengst voor de jeugd is. 

  
Dit jaar gaan we ook weer een jeugdkamp houden!! 
De datums daarvan zijn 29-30-31 mei…dus zet dit vast in de agenda. 
Verdere informatie volgt nog. 
  
Rest ons iedereen nog succes te wensen met de laatste wedstrijden. 
  
Groeten het jeugdbestuur 

H oi allemaal, 
  
Hier komt mijn verslagje als aanvoerder. 
Zaterdag 28 febr moesten we op de Netterdense klei voetballen. 
We hebben met 7-0 verloren. We hebben allemaal erg ons best gedaan, 
maar volgens mij hadden hun er 3 of meer kinderen van de E ertussen, 
dus niet helemaal eerlijk. 
Voetbal groetjes van Teun Lukassen (keeper) 
Doei doei 
 
7maart  gwvv-   vvg25 f 2  
 
Op 7 maart was ik Thiemo Pennings aanvoerder. 
 
Met z,n alle gingen we vol goede moed, de wedstrijd tegen vvg 25 in. 
We hebben ons best gedaan om te winnen, door samen te spelen en hard te 
werken. 
In de pauze hebben we onze tactiek besproken voor de tweede helft, om toch 
nog te proberen een goal te maken. 
Toch hebben we verloren. 
 
Groetjes Thiemo 
  
HALLO ALLEMAAL !!! 
 
Op zaterdag 28 maart moesten we tegen Viod f4. 
Wij hebben met 12-0 verloren jammer maar onze trainer zegt altijd win-
nen is leuk maar als je verliest maak ook niet uit. Als je het maar leuk 

heb gehad. Bijvoorbeeld als je heel veel wordt 
getackeld dat vind je niet leuk, soms doen ze 
het wel maar dan heb je een vrije trap dus ik zal 
niet tackelen. 
 
DOEI!!!! GROETJES  BOAZ 

VERSLAGEN F-PUPILLEN 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Mei; 
23 Jan Riekentoernooi 
26 Viertal schieten 
29-31 Jeugdkamp GWVV 
 

Juni; 
13-16 Kermis 
 

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

April; 
25 Lenteconcert St. Gregorius 
27 Koningsdag 

Fanfare  

St. Gregorius 

zoekt  

de Lente op 

O p zaterdagavond 25 april a.s. organiseert 
Fanfare St. Gregorius uit Varsselder haar 
voorjaarsconcert in ’t Dorphuus te Varsselder 
Veldhunten.  
Ditmaal gaat de Fanfare op zoek naar de Lente. 
Vrolijke nummers zullen er tijdens het Lentecon-
cert voorbij komen. Ook het jeugdorkest en de 
allerjongsten uit de “Muziek maak je zelf”-groep 
zijn van de partij.  De gezamenlijke slagwerk-
groep van de fanfare én het O.L.V. Schuttersgilde  
draagt een ritmische bijdrage aan het concert. 
De fanfare o.l.v. Gerjo Seesink zorgt voor een 
afwisselend programma. Zo wordt er nog even 
teruggekeken op de, door de fanfare georgani-
seerde, Hazes Tribute met één van de mooiste 
nummers van André Hazes: Zij gelooft in mij. Ook 
komt de jeugd aan bod met een live uitgevoerde 
Cupsong met zang, jongleren en acteren onder 
begeleiding van het orkest. Verder wordt er voor-
uitgekeken naar het prestigieuze Music Together 
4 concert dat op 6 en 7 november 2015 staat ge-
pland. Om een klein tipje van de sluier op te lich-
ten word tijdens het Lente-concert het nummer 
“Don’t cry for me Argentina” uitgevoerd. Ditmaal 
instrumentaal, maar in november….? En als ech-
te opwarmer voor Music Together 4 sluit het or-
kest af met het dynamische  Fanfare for the Com-
mon Man. 
Het jeugdorkest fungeert nog steeds als spring-
plank naar het grote orkest. Afgelopen twee jaar 
zijn maar liefst 16 leerlingen doorgestroomd. Een 
groot gedeelte blijft ook nog in het jeugdorkest 
o.l.v. Gerjo Seesink spelen. 
De slagwerkgroep staat onder leiding van Collin 
Janssen. Naast de drie eigen werken spelen ze 
samen met het fanfareorkest de mars Excellence. 
Deze mars zal na dit optreden regelmatig tijdens 
optochten en concoursen te horen zijn. 
De allerkleinste leerlingen nemen deel aan het 
muziek opleidingsprogramma “Muziek maar je 
zelf”. Tijdens deze opleiding leert men in korte tijd 
de basisbeginselen van het muziek maken en 
kunnen de leerlingen al snel een keuze maken 
met welk instrument ze verder willen. De “Muziek 
maak je zelf” groep, waar leerlingen uit Ulft, Etten 
en Varsselder mee doen, staat onder leiding van 
Anniek Wilbrink. 
 De muziekvereniging zit op dit moment helemaal 
in de lift. Maar liefst 11 leerlingen zijn onlangs ge-

slaagd voor hun A, B of C muziekdiploma. Zij wor-
den op deze avond in het zonnetje gezet.  Verder 
heeft het orkest een record aantal van 45 muzikan-
ten. Ook de oudere leden worden op deze avond in 
het zonnetje gezet met als hoogtepunt de huldiging 
van een 60 jarige jubilaris. 
De toegang is gratis en het concert begint om 20.00 
uur in ’t Dorpshuus, dat dit keer op het “Lente the-
ma” is aangepast. 
 
 

Geslaagde jeugdleden  

Fanfare St. Gregorius 
 

O nlangs heeft een record-aantal van de jeugd-
leden van de Fanfare St. Gregorius hun muziek-
examen met succes behaald.  
In totaal 11 jeugdleden van de Fanfare hebben op 
hun eigen instrument het praktijkexamen met hoge 
scores weten af te ronden. De examens vonden 
plaats in ’s-Heerenberg, waarbij bij elk examen een 
vakkundige jury van de HAFABRA(Harmonie, Fan-
fare en Brassband) zat die de het examen beoor-
deelde. 
De volgende jeugdleden hebben het praktijkexa-
men succesvol afgesloten: 
Dewi Sprenkeler            A-examen          Hoorn 
Jelle Boland                   B-examen          Bariton 
Britt Wellink                   B-examen          Trompet 
Tess Wellink                  B-examen          Trompet 
Anne Helmink                B-examen          Trompet 
Lian Sprenkeler             B-examen          Trompet 
Merel Marneth               B-examen          Trompet 
Amber Lucassen           B-examen          Bugel 
Anouk Marneth             B-examen          Bugel 
Maud Rots                    C-examen          Saxofoon 
Stan Kraaijvanger         C-examen          Slagwerk 
 
Alle geslaagden: gefeliciteerd! Tijdens het aanko-
mende Lente-concert van 25 april as. worden de 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

geslaagde jeugdleden in het zonnetje gezet. 
Fanfare St. Gregorius telt op dit moment maar 
liefst 73 leden, waarvan 39(!) jeugdleden zijn. Een 
statistiek waarop de Fanfare erg trots is. 

VDVV nieuws 
 
Voortgang herin-
richting Hoofdstraat 
De projectgroep heeft 
ondertussen de aanwon-
enden van de Hoofdstraat het plan /ontwerp zoals 
het er nu ligt laten zien.  
Aanwonenden hebben input kunnen geven, deze 
nemen we mee, om te kijken of we de gegeven 
input een plek kunnen geven in de volgende versie 
van het ontwerp op hoofdlijnen. 
Een ontwerp dat recht doet aan de wensen van het 
dorp, maar volgens de projectgroep ook past bin-
nen de gestelde kaders vanuit de gemeente. Een 
1e bijeenkomst met ambtenaren vanuit de gemeen-
te heeft dit bevestigd. 
De projectgroep hoopt nog voor juni het definitieve 
ontwerpplan ( op hoofdlijnen) aan het dorp te pre-
senteren. 
 
Open dag basisschool Pius X groot succes 
De eerste open dag van onze dorpsschool Pius X 
op zaterdag 14 maart jl. was een succes!                    
Bezoekers werden welkom geheten door een en-
thousiast team, stapten binnen in een bruisende 
school en werden verrast door de brede mogelijk-
heden zowel binnen als buiten. Tijdens de open 
dag werd ook de schoolbibliotheek geopend. 
Ook de groene belevingsruimte heette bezoekers 
welkom. De kleine gasten konden een rondje rij-
den op de pony en geitje Lilly zorgde voor de nodi-
ge hilariteit. 
"Wat een fijne en open sfeer heerst er op deze 
school en mooi om te zien dat het dorp zo betrok-
ken is!" "Wat fijn dat kinderen via een veilige route 

van zoveel faciliteiten gebruik kunnen maken!, 
waren enkele reacties. 
Dank aan een ieder die zich voor en op deze dag 
heeft ingezet!  
 
 
Realisatie groene belevingsruimte 
Er komt steeds meer ( jong ) leven in de groene 
belevingsruimte.  
De hoogstamfruitbomen komen tot leven. De 
ideeën voor een moestuin krijgen vorm.                    
We hebben samen met Stichting Dierenweide een 
1e bijeenkomst gehad met een 10-tal belangstel-
len voor de moestuin. Voor de dorpsmoestuin 
kunnen we nog vrijwilligers gebruiken.  Altijd al 
gecharmeerd geweest van een moestuin?  
U krijgt de kans te beschikken over een nader te 
bepalen stuk grond. Deze wordt u gratis ter be-
schikking gesteld. Als tegenprestatie verwachten 
we wel dat u schoolkinderen laat delen / (gaat hel-
pen met) in uw kennis.   
 
Uw interesse gewekt, neem dan contact op met 
Ceciel Straat  
Achter de Molen 27. Haar emailadres is; 
moestuinvarsselder@gmail.com  
 

SERENADE???? 
 

I ets te vieren? En u wilt hiervoor een serenade 
gebracht hebben door het OLV Gilde en fanfare 
St.Gregorius. Aanmeldingen svp 3 weken voorafgaan-
de aan de serenade. 
 
De jubilea waarbij een serenade gebracht wordt, zijn: 
25-, 40-, 50-, 60- en 70- jarig huwelijksfeest en wan-
neer u de leeftijd van 90 of 100 jaar bereikt. 
 
Voor het aanmelden van een serenade kunt u  contact 
opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
 
Secretariaat O.L.V. Gilde;  Fanfare St. Gregorius; 
Marcel Engelen   Patrick Schut 
0315-641099     06-20183834 
m-engelen@outlook.com p.schut.7076av@canaldigitaal.nl 

LENTE OP DE DIERENWEIDE 

mailto:moestuinvarsselder@gmail.com
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DE VENDELIERS 

DOEN WEER VAN 

ZICH SPREKEN  
 

O p zondag 22 maart 2015 zou de Gelderse 
kampioenschappen indoor vendelen plaats 
hebben in de markthal te Didam. 
Het was al wel zo'n 15 jaar geleden dat wij, de 
vendeliers van het O.L.V. gilde deelgenomen, 
hadden aan dit evenement. 
De reden hiervan was dat het resultaat toen erg 
tegen viel en volgens ons[de vendeliers] de jury 
erg streng jureerde. 
Toch kwamen er na zoveel jaren stemmen naar 
voren om weer eens een keer deel te nemen. De 
stoute schoenen werden dan ook aangetrokken 
en unaniem werd  besloten om 22 maart 2015 
weer deel te nemen aan het vendelen indoor in de 
markthal te Didam,  waar in het verleden de poe-
ten verhandeld werd 
 
Wij wilden natuurlijk goed voor de dag komen en 
na het federatief schuttersconcour in ons dorp 
hebben we onze pijlen gericht op Didam. De oe-
fenintensiteit werd opgevoerd wat helaas ook be-
tekende dat er blessures kwamen. Henry Slut-
ter,Theo Menting en ook Bert Vink moesten tij-
dens deze intensieve trainingsperiode helaas af-
haken door een blessure. Toch hield Theo Vonk, 
onze commandant, zich strak aan het trainings-
schema en werd er stevig door geoefend wat na-
tuurlijk voor de omzet van het dorpshuus ook po-
sitief was.  De laaste weken werd zelfs 3 maal in 
de week geoefend waaronder een paar keer in de 
sporthal om echt het indoor gevoel te krijgen. En-
kele uitspraken van Theo tijdens het oefenen: wat 
hebben jullie de enkels hoog zitten of niet van de 
plaats lopen. Toch kregen we het gevoel dat het 
steeds beter ging en dat we er klaar voor waren 
om met ons allen een goed resultaat neer te zet-
ten op 22 maart. Alsof het nog niet erg  genoeg 
was met blessures struikelde Rob v.d. Meer over 
Whiskey{de hond vanRob en Angelique} en liep 
zo een pols blessure op en was dus ook uitge-
schakeld.  
 
Op zondag 22 maart melden zich dan toch nog 
een 8 tal "fitte"vendeliers om om klokslag 14.00 
richting Didam te vertrekken. De commandant 
was al eerder vertrokken om het terrein [de markt-
hal] al vast te verkennen. Het tijdstip waarop wij 
moesten aantreden was 15.20 dus we hadden 
nog even tijd om sfeer te proeven en natuurlijk 
voor de eerste zenuwen[in overleg met de com-
mandant] een biertje. Wij moesten ten tonele ver-
schijnen met Claudius Civillis uit Pannerden en 
met De Eendracht uit Didam, die met 10 vende-
liers  waren, waardoor de ruimte aardig krap 

werd. Ondanks dit nadeel sloegen we er ons tij-
dens ons optreden  aardig doorheenen en na af-
loop keken we er toch met een goed gevoel op te-
rug.   Zou het vele oefenen dan nou toch z'n vruch-
ten gaan afwerpen? De sfeer in de markthal was 
prima en we besloten om,in afwachting van de 
prijsuitreiking,ons in het feestgedruis te storten. Het 

duurde niet lang of Gert Vonk liep al voor op in de 
polonaise.Dit had natuurlijk met de ontlading te ma-
ken want voor de wedstrijd stond er toch wel een 
enorme spanning op de groep. 
 
Klokslag 17.30 begon de prijsuitreiking, zoals de 
hele wedstrijd precies volgens schema verlopen 
was. Wij behaalden voor onze vendeluitvoering 
17,5 punten maximaal konden we 21 punten halen 
dus toch een aantal slagen niet helemaal correct 
gemaakt waaronder de enkelslag, waarop Theo 
altijd zo hamerde tijdens het oefenen.  Nu was het 
afwachten wat de andere verenigingen binnen on-
ze afdeling, de vaandelafdeling, gedaan hadden. 
Van de elf verenigingen in de vaandelafdeling be-
haalden we een derde plaats bij de olympische 
spelen zou dat een bronzen plak geweest zijn. 
 
De uitslag was als volgt: 
 
Senioren VA      
1e prijs  St Andreas, Zevenaar     18,5 pnt. 
2e prijs  Claudius Civillus,Pannerden  18  pnt. 
3e prijs  O.L.V. Gilde, V-Veldhunten   17,5 pnt. 
 
Als bronzen plak winnaars keerden we dus huis-
waarts waarna we in het Dorpshuus nog een paar 
biertjes gedronken hebben op dit mooie resultaat. 
Naast wereldkampioen vendelen op hoogte en we-
reldkampioen massavendelen zijn we nu ook bron-
zen plak winnaar indoorvendelen 2015. Een mooie 
erelijst dacht ik zo. 
 
Een bronzen plak vendelier 

(vervolg Dorpsnieuws) 
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(Vervolg Dorpsnieuws) 

Toneelvereniging 'Kom es Kieken' wil iedereen 
bedanken die is komen kijken naar de voorstellin-
gen “een rits te ver” die we in het laatste week-
end van maart gegeven hebben in 't Dorpshuus. 
Mede dankzij jullie, enthousiast publiek, was het 
een succes! We hopen dat u genoten heeft, en 
zien u graag volgend jaar weer terug bij onze 

nieuwe voorstelling. 
Speciale dank ook voor de vele vrijwilligers die 
ons geholpen hebben. Zonder hen was het niet 

mogelijk geweest deze productie op de planken te 
brengen. 

 
Bestuur en leden van  

toneelvereniging “Kom es Kieken” 

Herdenken en Vieren  

op 4 en 5 mei 
 
Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar  

en niet vanzelfsprekend. 
Dat besef je pas goed 
wanneer de vrijheid 

er niet meer is. 
4 mei herdenken we  

de oorlogsslachtoffers 
5 mei vieren we dat we vrij 

zijn….. 
Iedereen, ieder jaar opnieuw. 

 
LAAT HET VUUR VAN  

DE VRIJHEID BRANDEN……… 
 

N et als andere jaren willen we in Varsselder-
Veldhunten ook dit jaar stilstaan en denken 
aan alle slachtoffers van oorlog en geweld. On-
ze aandacht gaat ook uit naar de toestand in de 
wereld en daar mogen we zeker even bij stilstaan. 
Vooral de ouderen onder ons zullen de beelden uit 
de tweede wereldoorlog nog in hun geheugen 
hebben maar ook de jongeren worden geconfron-
teerd met veel agressie en negatieve beelden uit 
de samenleving. 
Het is inmiddels 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn 
en overal kun je de toename van herdenken en 
vieren ondervinden. Nu zijn er nog mensen  die 
het kunnen vertellen en daarom mogen we nooit 
vergeten. Herdenken is de manier om krachten  te 
bundelen en  de  vrijheid door te geven. 
De avond zullen we beginnen om 19.15 uur met 
een herdenkingsdienst in onze kerk verzorgt door 
het 4-mei comité, met medewerking van het he-
renkoor. 
Aansluitend zal bij het oorlogsmonument, het 
beeld van Christus Koning, de kranslegging 
plaatsvinden. Hierbij zullen enkele nabestaanden 
van de slachtoffers aanwezig zijn. 
De tamboers en vendeliers van het O.L.V. Gilde 
zullen ook hun medewerking verlenen en na de 
ode van het Trompet-signaal, zal er twee minuten 
stilte worden gehouden. 
Wij nodigen u van harte uit om deze keer een 
bloem bij het monument te leggen, vooral in het 
kader van 70 jaar bevrijding zou dit  een mooi ge-
baar zijn. 
We hopen dat u allen naar deze gedenkwaardige 
avond komt om een teken van 
saamhorigheid te tonen. 
Na afloop zal er in  Het Dorpshuis een kopje koffie 
voor u klaar staan. 
 
Het 4-mei comité 

BEDANKJE!!! 

Vanwege de verhoging van de inkoopprij-
zen is in goed gezamenlijk overleg beslo-

ten de consumptieprijs van €1,75 in 't 
Dorpshuus per 1 juli te verhogen 

 naar €1,85.  
Overige prijzen blijven gelijk. 

Mededeling 
VAN 

SGVV 
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De familiedag die je niet missen mag om dit seizoen 

2014-2015 heerlijk af te sluiten. 

Zaterdag 23 mei a.s.  Hou deze dag vrij !!! 

 

Opgave kan bij de leider van je elftal. 

Het wordt een succes als iedereen meedoet! 
 

Het meespelen is op eigen risico. 

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 2014-2015 
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Standen en Topscoorders 2014-2015  

STAND 3
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

RKPSC 1 20 39 43 22 

Westervoort 1 21 38 50 31 

Sprinkhanen 1 20 34 48 29 

MvR 1 20 34 45 42 

Groessen 1 22 34 38 31 

Angerlo Vooruit 1 21 33 48 34 

Loil sv 1 21 33 44 34 

GWVV 1 22 31 36 41 

Peeske 't 1 21 30 37 35 

HC '03 1 20 29 32 36 

Kilder 1 22 28 35 38 

Ulftse Boys 1 22 23 39 56 

Etten 1 22 13 21 46 

Rijnland 1 20 6 25 66 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Etten 4 16 42 70 17 

SDOUC 8 16 36 72 15 

VVG '25 4 18 34 53 36 

GWVV 3 16 28 45 26 

Silvolde 6 17 27 36 42 

NVC 3 18 25 48 58 

Terborg 4 17 22 34 48 

Ajax B 4 16 16 33 53 

Stokkum 4 16 15 27 61 

Kilder 5 16 11 30 48 

Gendringen 6 16 9 19 63 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Terborg 2 20 40 58 34 

Varsseveld 4 18 36 40 28 

Silvolde 3 19 36 54 32 

GWVV 2 18 33 44 29 

Stokkum 2 18 32 45 44 

KSH 2 17 30 55 27 

FC Winterswijk 5 18 22 41 50 

SDOUC 4 19 21 40 51 

Ajax B 2 18 20 32 51 

Dinxperlo 3 18 18 29 47 

MvR 3 18 15 39 53 

Zeddam 2 19 14 37 68 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Sprinkhanen 4 17 44 63 21 

MvR 4 16 37 55 30 

VVL 3 17 36 62 30 

Sint Joris 2 19 27 56 45 

Wolfersveen 2 19 26 34 50 

GWVV 4 17 25 28 25 

Kilder 4 16 21 40 28 

Stokkum 3 16 19 37 47 

Keijenburg. Boys 5 17 17 42 55 

SVGG 4 17 17 27 45 

OBW 9 17 16 28 51 

HC '03 4 16 8 22 67 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Kilder 1 5 13 8 1 

RKPSC 1 3 9 13 1 

Groessen 1 5 9 10 7 

Ulftse Boys 1 5 8 8 9 

MvR 1 3 7 11 6 

Sprinkhanen 1 3 7 6 3 

't Peeske 1 4 7 8 4 

Sc Westervoort 1 5 7 10 9 

sv Loil 1 4 5 3 4 

Angerlo Vooruit 1 5 3 5 10 

GWVV 1 5 3 4 12 

Etten 1 5 2 3 6 

HC '03 1 4 1 3 11 

SC Rijnland 1 4 1 4 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 7 18 46 61 14 

NVC 2 18 45 62 17 

Varsseveld 9 18 44 41 18 

AD '69 5 18 40 77 26 

Westendorp 2 18 33 50 30 

RKZVC 7 18 32 49 27 

Meddo SC 3 17 20 31 33 

KSV 4 18 16 25 48 

Bredevoort 4 17 13 15 73 

GWVV 5 18 13 30 70 

KSH 3 18 8 21 55 

MEC 4 18 2 18 69 

Res. 7e klasse  
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Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Mick Besselink  7 
Roy Vermeulen, Collin te Wildt, Wessel Immink 4 
Rick Stienissen, Tom Wienholts  3  
Frederic Josée,   2 
Koen Bussink,  Mats te Boekhorst  1 

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 
VIOD A2 18 47 86 18 

VVG '25 A1 19 47 127 22 

Doetinchem A1 19 41 52 42 

AZSV A2 18 39 77 46 
Gendringen A1 18 36 78 28 

GWVV A1 19 23 48 52 

MEC/Bredevoort A1 17 20 33 52 

Kilder A1 17 20 27 59 
DZC '68 A2 19 16 42 81 

Etten A1D 18 14 33 63 

Longa '30 A2 18 10 31 74 

Grol A2 18 4 22 119 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Vios B. B2  7 19 26 4 

MvR B3D  7 16 44 13 

DVC ´26 B5D  7 15 28 17 

AZSV B5  7 15 21 28 

Angerlo Vooruit B2GD  7 14 23 14 

Longa ´30 B5  7 11 29 20 

DZC ´68 B5  7 9 27 22 

RKZVC B2D  7 8 15 14 

Pax B3  6 6 12 28 

SDOUC B3GD  7 6 27 40 

Gendringen/GWVV B2  6 0 12 35 

Concordia W B4G  7 0 10 39 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Silvolde C2 8 21 34 11 

GWVV C1G 7 18 47 11 

OBW C4 7 15 29 14 

MvR C3D 7 15 22 14 

Sprinkhanen C1 7 15 20 12 

SDOUC C3 7 10 33 20 

Den Dam/NVC C1GD 7 9 18 19 

Angerlo Vooruit C3G 7 9 15 19 

Peeske 't C2 5 5 10 16 

Concordia-W C4 7 3 6 40 

VIOD C5 7 1 9 41 

DZC '68 C7 6 0 4 30 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 15 
Thomas Wissing 6 
Kris Hebbink en Juul Rabeliuk 5 
Cas de Neling en Merijn van Arragon 3 
Martijn Klompenhouwer, Lars Hendrixen,  
Luis van de Pavert en Jim Wijkamp 2 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 18 
Elze Braam 16 
Jarno Lippets en Bart Rots 13 
Sam Overbeek 5 
Sem Schepers 2 
Kay Messing, Marijn Fukkink, 
Milan Frazer en Douwe Flipse 1 
 

Topscoorders E1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Julian Frazer 20 
Ties Flipse en Tom te Bogt 15 
Gijs Roseboom 10 
Jesper Kuster, Boyd Ratering en  
Jurre Ditters 7 
Merijn Berentsen 6 
Iris Schut en Cesar van Hasselt 3 
Jesper Schut 2 
Marloes Bruins, Nout Sloot en Pepijn Sloot 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VIOD E6G 6 18 26 3 

Gendringen E3 6 16 43 17 

Den Dam/NVC E2G 6 16 44 19 

GWVV E1 6 13 19 13 

SDOUC E2 7 12 27 23 

SVGG E1G 5 6 14 21 

DZSV E4 7 6 21 40 

Zelos E5 7 4 16 25 

MvR E3 7 4 13 25 

RKZVC E3 6 3 3 14 

Terborg E2G 5 0 9 35 

Marc Arnold  3e + 5e  16 

Rick Hendrixen  2e  10 

Mart de Leeuw  5e  10 

Cas de Nelling  1e  9 

Theo Heutinck  3e + 4e  9 

Chiel le Comte  1e  7 

Jimi Moreno  3e + 4e  7 

Roy Cornielje  3e  7 

Tom Wanders  2e  6 

Jeroen Aalders  2e  6 

Pascal Sloot  2e  6 

Rick Witteveen  3e  6 

Dominiek Seinhorst 1e  5 

Ramiro Tersteeg  1e  5 

Mark Kemperman  1e  4 

Werner Wellink  3e  4 

Jos Ketelaar  3e + 5e  4 

Niels Huntink  4e  4 

Jeffrey Bruil  5e  4 

Niek ter Voert  5e  4 

Danny van Wessel  2e  3 

Twan Berntsen  2e  3 

Arthur Bonenkamp 3e  3 

Tom Wezendonk  3e  3 

Jelle Visser  1e  2 

Pim Teunissen  1e + 2e  2 

Dirk Jansen  2e  2 

Jurjan Wezenberg  2e  2 

Sebastiaan Flipse  3e  2 

Jurgen Schut  3e  2 

Thymo Scholten  3e + 5e  2 

Jordu Bussink  4r  2 

Miel Erinkveld  5e  2 

Swen te Kaat  1e  1 

Tim Jansen  1e  1 

Sven te Kaat  1e  1 

Bart Vinkenvleugel  2e  1 

Sven Huls  2e  1 

Dion Mulder  2e  1 

Thomas Wissing  2e  1 

Ino Zweers  3e  1 

Erwin Zimmerman 3e  1 

Hans Bruins  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Jorick Messink  4e  1 

Yuri Sohilait  4e  1 

Bram v/d Pavert  4e  1 

Lars Liebrand  5e  1 

Erik Ketelaar  5e  1 

Mark Welling  5e  1 

Stijn Markus  5e  1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

18-4-2015 10:00 GWVV F1 VIOD F6G 

18-4-2015 10:15 VIOD E6G GWVV E1 

18-4-2015 13:00 GWVV C1G OBW C4 

18-4-2015 14:30 Gendringen A1 GWVV A1 

19-4-2015 10:00 GWVV 3 SDOUC 8 

19-4-2015 10:00 GWVV 5 AD '69 5 

19-4-2015 11:30 SDOUC 4 GWVV 2 

19-4-2015 11:30 
Keijenburgse Boys 

5 GWVV 4 

19-4-2015 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

25-4-2015 10:00 Varsseveld F4 GWVV F1 

25-4-2015 10:30 Gendringen E3 GWVV E1 

25-4-2015 12:30 Silvolde C2 GWVV C1G 

25-4-2015 14:30 GWVV A1 Kilder A1 

26-4-2015 09:30 GWVV 2 Terborg 2 

26-4-2015 09:30 Meddo SC 3 GWVV 5 

26-4-2015 10:00 Terborg 4 GWVV 3 

26-4-2015 11:30 GWVV 4 Sint Joris 2 

26-4-2015 14:30 GWVV 1 Westervoort 1 

2-5-2015 10:00 GWVV E1 
SJO Den Dam/

NVC E2G 

2-5-2015 10:00 GWVV F1 Ulftse Boys F2 

2-5-2015 13:00 GWVV C1G DZC '68 C7 

2-5-2015 14:45 Longa '30 A2 GWVV A1 

3-5-2015 10:00 GWVV 3 Ajax B 4 

3-5-2015 10:00 SVGG 4 GWVV 4 

3-5-2015 10:00 GWVV 5 RKZVC 7 

3-5-2015 11:00 Stokkum 2 GWVV 2 

3-5-2015 14:00 GWVV 1 Angerlo Vooruit 1 

G.W.V.V. PROGRAMMA:   Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F2G 7 21 57 8 

VIOD F6G 7 16 24 9 

VVL F1 7 15 36 16 

Ulftse Boys F2 7 15 27 12 

VIOD F4G 7 13 28 14 

Den Dam/NVC F1G 6 10 22 11 

SVGG F1G 7 7 26 22 

Silvolde F2 6 6 18 31 

Etten F1 7 6 23 22 

DZC '68 F7 7 6 12 28 

Varsseveld F4 7 6 9 30 

GWVV F1 7 0 0 79 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Nout Sloot 11 
Gijs Roseboom 4 
Jesper Kuster 3 
Julian Frazer 2 
Pepijn Sloot 2 
Ties Flipse 2 
Merijn Berentsen 1  
Boaz Kwak 1 

9-5-2015 10:00 Terborg E2G GWVV E1 

9-5-2015 10:00 GWVV F1 SVGG F1G 

9-5-2015 13:00 Sprinkhanen C1 GWVV C1G 

10-5-2015 09:30 SDOUC 8 GWVV 3 

10-5-2015 10:00 VVL 3 GWVV 4 

10-5-2015 10:00 GWVV 5 KSH 3 

10-5-2015 10:30 Ajax B 2 GWVV 2 

10-5-2015 14:00 HC '03 1 GWVV 1 

17-5-2015 09:30 Kilder 4 GWVV 4 
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a.s. Zondag 19 april 
Op Sportpark ‘t Oerseveld 

 

ULFTSE BOYS 1  -   G.W.V.V. 1 
Aanvang 14:00 uur 

 
OPGEVEN IS GEEN OPTIE 

 
Geachte Boogbal lezers en clubgenoten van 
G.W.V.V..  
 
Langs deze weg wil ik uw aandacht vragen voor de 
aktie : OPGEVENISGEENOPTIE.   
 

O nlangs heb ik mij in laten schrijven voor deze 
aktie.(de strijd tegen kanker). 
Ik fiets tegen de berg Alpe d` Huzes op, als tegen 
prestatie voor uw donatie aan mij.  
Daar ik dit voor de eerste keer onderneem,en niet 
kan inschatten hoe zwaar deze bergrit is, heb ik 
voor 1x ingeschreven. (Toch ga ik het vaker probe-
ren als mijn conditie het toelaat).  
Bijna iedereen weet wel wat over kanker. 1 op de 3 
mensen heeft, of krijgt te maken met deze ziekte.  
Ook ik heb afgelopen jaar, fam/vrien/kenis/ verloren 
als gevolg van kanker.   
Dit was voor mij ook de reden om deel te ne-
men aan deze aktie. Veel geld is er nodig voor 
onderzoek en ondersteuning in de strijd tegen 
kanker.  
Op de link, komt u op mijn persoonlijke site van 
Alpe d` Huzes. Daar vindt u alle informatie en 
donatie`s die al  hebben plaats gevonden.  
Ook kunt u mij blijven volgen.  
 
Doneren kan ook op de volgende manier. 
Collecte doos in het clubhuis Donderdag ‘s 
avonds vanaf 20.30 uur. 
 
Frans van Hardeveld. (Trainer GWVV 3 en 5)  
Onstein 22  
7006JV Doetinchem.  
tel: 0314323143.  
Email: 
fransvhardeveld@gmail.com 
  
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/
franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx 

mailto:fransvhardeveld@gmail.com
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx

