BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

CLUBORGAAN
VAN

V.V. G.W.V.V.
SEIZOEN 2014—2015
43e JAARGANG

Boogbal nr. 6

pagina 1

BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

B o o g b a l
Colofon:
Nummer 6 (mei/juni)
43e Jaargang
Seizoen 2014-2015
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Berghseweg 7N, 7076AD
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”
Uiterste copy inleverdatum:
22 September 2015
oplage: 420

n u m m e r

medewerkers/sters:
Jan Zweers
Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Drukkerij IJselstroom

6

Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij de redactie of Jan
Zweers
Copy kunt u ook in de
Boogbalbus deponeren voor
22 september 2015
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

Fotografie:
Nico Marcus

Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Nico Immink tel. 640168
Roel Jansen tel. 686667
Wieneke van Hasselt tel. 632987

Dorpskalender bij:
Wieneke van Hasselt

NAMEN EN ADRESSEN BESTUUR EN JEUGDBESTUUR
E-mail info@gwvv.nl

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Jan

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315 - 632727

Secretaris

Jan

Roes

Achter de Molen 6

7076 BM

Varsselder

0315 - 683655

Penningmeester

Andrè

Jansen

Vicarisweg 10

7076 AC

Varsselder

06 - 53542831

Bestuurslid

Erik

Ketelaar

Vicarisweg 33

7076 AC

Varsselder

00491712803037

Bestuurslid

Freek

van Arragon

Buizerdweg 1

7071 PS

Ulft

06-12961529

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten

E-mail: jeugd@gwvv.nl

Jeugdsecretaris

Sven

te Kaat

Leemlandseweg 15

7076 AL

Varsselder

06-23616620

Bestuurslid

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Bestuurslid

Sven

Maatman

Leemlandseweg 19

7076 AL

Varsselder

0315 - 843620

Bestuurslid

Christel

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315– 632727

Jeugdcoördinator

André

Lippets

Vicarisweg 3

7076 AC

Varsselder

0315 - 631929

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Jan Roes tel. 0315 683655
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl

Boogbal nr. 6

pagina 2

BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

Nieuws
Ivann dedatvorige
Boogbal maakten we er melding
er bij GWVV nog 2 kandidaten in de ra-

ce waren voor het kampioenschap.
GWVV 2 en de C1 junioren lagen toen nog in de
race. Dat het voor GWVV 2 anders is verlopen
daar zal menigeen al wel van op de hoogte zijn.
De wedstrijd tegen directe concurrent Terborg
werd thuis met 1-5 verloren. De wedstrijd hierna
waren de kampioenskansen helemaal verkeken na
het 2-1 verlies tegen Stokkum. Om het seizoen
toch op een positieve wijze af te sluiten werd de
laatste wedstrijd tegen Ajax in Breedenbroek per
huifkar afgelegd en werd het seizoen met een 1-5
overwinning afgesloten. Roel zal hier in deze
Boogbal meer over schrijven. De andere kandidaat
de C1-junioren hebben op de laatste wedstrijddag
in Nieuwdijk tegen de Sprinkhanen het kampioenschap behaald. Na de toch wel het rare 4-4 gelijke
spel tegen Silvolde C2 moest het op de laatste
wedstrijddag gebeuren, winst zou genoeg zijn om
het kampioenschap te behalen. De veel meegereisde Varsselderse supporters kregen waar voor
hun geld want in de rust stond het 0-2 in hun voordeel. Silvolde die tegen Peeske speelde stond
achter dus met nog één helft te gaan was het kampioensschap bijna binnen. De 2e helft waren het
de Sprinkhanen die terugkwamwn, het was aanvoerder Sam Overbeek die vervolgens op fraaie
wijze scoorde en de 1-3 eindstand op het scorebord zette waarmee het kampioenschap een feit
was. Jongens, meiden en kaderleden van harte
proficiat met dit hele mooie resultaat.
Voor GWVV 1 stonden er heel andere belangen
op het spel. Bijna herfstkampioen in december en
dan plotsklap 13 wedstrijden en met slechts 5 punten erbij spelen tegen degradatie naar de 5e klasse. We weten inmiddels allemaal hoe het verlopen
is, waar eigenlijk niemand op gerekend had is
waarheid geworden. Volgend jaar 5e klasse, de
kelder van het amateurvoetbal zoals het in de
volksmond wordt gezegd. Daar kwam ook nog
eens het opstappen van hoofdtrainer Eugéne Boerakker bij. In GWVV-historie hebben we dit nog
niet meegemaakt, echter het besluit van Eugéne
respecteren we. In deze Boogbal zal GWVV 1
veelvuldig aan bod komen. Ook zal GWVV 1 een
woordje richten tot de trouwe supporters van
GWVV.
De overige seniorenelftallen GWVV 3 t/m 5 hebben prima gedraaid dit seizoen, alhoewel er op het
laatst gepast en gemeten moest worden om genoeg spelers te krijgen. Jammer was het voor
GWVV 5 dat ze pas in de laatste wedstrijd lieten
zien dat er toch behoorlijk goed voetbal op de mat
gelegd kon worden. Zij eindigen hiermee op de 9e
plek in de competitie, GWVV 3 eindigde op een 3e
plek en GWVV 4 op een 4e plek in de eindrangschikking.
De TC is de laatste maand aan de slag geweest in
de wetenschap dat er bij de seniorenelftallen 9
spelers zijn die stoppen aan het eind van het seizoen. Voor de TC was het dus - ondanks dat de Ajunioren opgedeeld worden in de senioren elftallen
- niet moeilijk om te beslissen om het seizoen
2015-2016 te beginnen met 4 seniorelftallen. Het
huidige GWVV 4 wordt GWVV 3 en het huidige
GWVV 3 wordt GWVV 4. Hiervoor is gekozen om
GWVV 3 meer aan te laten sluiten bij de selectie
(GWVV 1 en 2).
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Bij de jeugd zijn de veranderingen voor volgend
seizoen inmiddels ook bekend. Het huidige E-elftal
wordt een D-team. Zij speelden op 20 mei een oefenwedstrijd om alvast te kunnen wennen aan het
spelen op een heel veld.
Bij de junioren heeft het jeugdbestuur besloten om
de samenwerking met Gendringen te intensiveren.
Met de B-junioren wordt er een samenwerking aangegaan waarbij ervoor is gekozen om de B2 (een
mix van Gendringen en GWVV spelers) hier in
Varsselder te laten trainen en te spelen en de B1
(een mix van Gendringen en GWVV spelers) te
laten trainen en spelen in Gendringen. Welke Bspelers er in de B1 gaan spelen worden momenteel nog selectiewedstrijden gespeeld. De samenwerking van B1 komt st. Gendringen/GWVV te heten en de B2 St. GWVV/Gendringen.
De C-junioren wordt een compleet GWVV-team
met enkele dispensatiespelers hierbij spelen zij volgend seizoen met 15 spelers de competitie op de
Buitenham.
In deze Boogbal o.a. de ontknoping van In de aanval en de GWVV-superelf. Ook voor Jan onze voorzitter hebben wij ruimte vrijgelaten om zijn zegje te
doen over het afgelopen seizoen. Waarbij gewezen
wordt op de 1e activiteit in het nieuwe seizoen
2015-2016 de GWVV-dartavond op 4 september.
Door Stichting De Buitenham is er samen met De
Graafschap een oefenwedstrijd gepland op de Buitenham. Op 11 juli speelt De Graafschap tegen 3.
Liga club SC Preussen Munster. Een affiche hiervoor is te vinden elders in de Boogbal.
Wij willen op deze plaats Ted feliciteren met de
promotie naar de eredivisie.
Het losse inlegvel in deze Boogbal betreft een uitnodiging voor de officiële opening van de Dierenweide op 20 juni a.s.
Voor jullie ligt alweer de laatste Boogbal van het
seizoen 2014-2015. Wij als redactie zijn tevreden
over het afgelopen seizoen, alhoewel we van de
jeugd teams wel iets meer copy hadden verwacht
ook na enkele oproepen hiervoor bleef het een
beetje stil aan die kant. Een verbeterpuntje voor
volgend seizoen. De senioren hebben regelmatig
wat van zich laten horen hoe het hen verging. Ook
werd veelvuldig gebruikgemaakt van de Dorpsnieuwsruimte om verenigingsnieuws te publiceren.
Wij wensen iedereen een fijne zomerstop en voor
straks een hele fijne vakantie. Veel leesplezier met
deze laatste Boogbal van het seizoen 2014-2015.
Tot in het volgende seizoen.
De redactie

Noteer in je
G.W.V.V. Agenda:
Vrijdag 4 september;
GWVV-Darttoernooi.
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Meer foto’s op: http://www.mijnalbum.nl/Album=L7VQ7ANT#37BJ6RIT
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Seizoen 2014-2015
voorbij

H
et seizoen 2014-2015 is voorbij, een jaar
waar winnen en verliezen zeer dicht bij elkaar

lag.
Het was een relatief rustig jaar wat betreft extra
activiteiten of bijzonderheden.
Senioren
Wij zijn gestart met 5 senioren elftallen, helaas
door een aantal mensen die stoppen om diverse
redenen gaan we het nieuwe seizoen 2015-2016
met 4 elftallen verder. De eerste seizoenshelft
streden zowel het eerste als ook het tweede bovenin mee, het tweede werd zelfs herfstkampioen,
wat na de gewonnen uitwedstrijd tegen Terborg
ook groots gevierd werd. Na de winterstop waren
voor wat het eerste betreft de rollen compleet omgedraaid, het geluk wat ons voor de winterstop
mee zat, zoveel of misschien nog veel meer pech
hadden we na de winterstop. Er werd bijna geen
wedstrijd meer gewonnen en we gingen richting
de plaats waar het spelen van nacompetitie een
feit werd. Vol goede moed zijn we deze gestart
met de uit wedstrijd tegen Zeddam, deze werd
met 2-0 verloren. Een week later moest het dan
maar gebeuren. Al snel werd de 1-0 gescoord en
nog voor rust werd het 2-0, het vertrouwen was
volledig terug. Helaas na rust werd er niet meer
gescoord waardoor een verlenging noodzakelijk
was,
Zeddam scoorde de 2-1, degradatie naar de
5e klasse was een feit. Het seizoen werd geëvalueerd tussen trainer Eugene Boerrakker, technische commissie en bestuur, uiteindelijk werd besloten om in onderling overleg niet verder te gaan
met elkaar. Wat wij als bestuur bijzonder jammer
vinden. Wij hebben Eugene leren kennen als een
bijzonder goede en sportieve trainer, en bovenal
een sympathieke persoon. Als je dan gezamenlijk
moet besluiten niet verder te gaan doet dat pijn en
brengt dat verdriet met zich mee. Eugene bedankt
voor alles wat je gedaan hebt voor ons.
Het tweede daar in tegen heeft nog lang gestreden voor het kampioenschap, helaas moesten ze
toch afhaken in de slotfase, toch hebben hun
een
mooi seizoen gekend en eindigden op de 4e plek.
Het derde eindigde knap op dee derde plek. Het
vierde ope een verdienstelijke 4 plek en het vijfde
op een 9 plek.
Jeugd
Mede door blessureleed bij het eerste en tweede
heeft de A vaak spelers af moeten staan wat nog
wel eens ten kosten ging vane hun eigen wedstrijden, hun eindigden op een 7 plek. Ik wil trainers
en spelers hartelijk danken voor de medewerking
welke hun verleend hebben richting het eerste en
tweede elftal.
Afgelopen jaar zijn we voor de B een samenwerkingsverband aangegaan met vv Gendringen, wat
we het nieuwe seizoen ook weer gaan doen. We
gaan samen met Gendringen een B1 en B2 samenstellen waarbij de B1 traint en de thuiswedstrijden speelt in Gendringen. De B2 traint en
speelt de thuiswedstrijden in Varsselder.
Voor de C eindigden het seizoen heel mooi, hun
eindigden op de eerste plek en werden onze kampioenen. Dit werd ook grootst gevierd.
Onze E eindigden
op een knappe 4e plek en de F
e
op de 12 plek.
Ik wil alle trainers, leiders en grensrechters bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen.
Aktiviteiten
Afgelopen jaar zijn er weer diversen activiteiten
georganiseerd, te denken valt aan het darttoernooi, snerttoernooi en natuurlijk ons jaarlijkse teBoogbal nr. 6

rugkerend Jan Rieken toernooi. Opvallend was wel
dat bij alle 3 de activiteiten de animo gering was.
Jammer is dat, teleurstellend voor de mensen wie
het organiseren en bovenal slecht voor het teambelang. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zullen
wij ook een jaarplanning maken voor al deze activiteiten, zodat de data lang van te voren bekend is.
We hopen op deze manier dat iedereen rekening
houdt met deze data zodat het animo
weer toeneemt.
Voor de jeugd zijn er ook diverse activiteiten georganiseerd met als klap op
de vuurpijl het jeugdkamp eind mei.
Ik wens iedereen een goede periode
van rust en vakantie toe.
Jan Aalders, voorzitter

Ode aan de
supporter/fan
H
et seizoen begon voor ons als 1 elftal boven verwachting goed.
e

We begonnen ijzersterk aan de competitie, met tal
van overwinningen die soms moeiteloos leken te
gaan. We klommen, misschien wel boven verwachting, naar de bovenste plekken toe en met de winterstop in zicht, kon ons geluk niet op gezien deze
ranglijst. Luid aangemoedigd door het GWVV- publiek, werkten we ons van wedstrijd naar wedstrijd.
Het begon bijna vanzelfsprekend te worden: punten pakken, naar boven kijken en al voorzichtig aan
mooie dingen denken, altijd trouw gevolgd door
onze aanhang. Bijna standaard leek het, dat er
steeds opnieuw publiek vanuit Varsselder aanwezig was. Jong en oud die hun vrije middag (soms
de enige in de week) wilden delen met ons, om de
drie punten samen binnen te halen. Als na de winterstop het punten pakken niet meer zo vanzelf
gaat, dan hou je je als speler zijnde ineens met andere dingen bezig, zoals het afvragen hoe hier
weer bovenop te komen. Opmerkingen vanaf de
zijlijn, kun je dan minder goed hebben of worden
misschien verkeerd opgevat. Misschien hebben we
hier niet altijd goed op gereageerd en vergaten we,
in de emotie van het spel, dat het meestal goed
bedoeld was. We zijn op sommige momenten misschien vergeten dat de supporter/fan langs de lijn
kritiek mag leveren, of dat nu positief of negatief is.
Jullie staan er voor ons!
In de “Dikke van Dalen” staat een supporter/fan
omschreven als:
Een enthousiast bewonderaar van een club, die
doorgaans veel tijd, geld en moeite in deze club wil
steken.
Dit geldt zeker voor jullie: de supporter van GWVV!
Jullie zijn er het afgelopen seizoen altijd voor ons
geweest. Of de mussen nu van het dak vielen of,
zoals in Groessen, het weer zo slecht was, dat
zelfs Jan Pelleboer geen stap buiten de deur zou
zetten. Jullie waren er trouw, altijd. Zo vanzelfsprekend als hetesoms leek, is dat zeker niet. Afgelopen
maandag (2 Pinksterdag) hebben we ons erbij
moeten neerleggen, dat we volgend jaar een niveau lager gaan voetballen. We zullen dit na de
zomerstop samen moeten
oppakken, om weer zo
snel mogelijk in de 4e klasse te kunnen spelen.
Ondanks dat we in het nieuwe seizoen een stap
terug moeten, hopen we dat we volgend jaar weer
van jullie support mogen genieten, want daar heeft
het zeker niet aan gelegen……..Bedankt!!
G.W.V.V. 1
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Zmoest
ondag 17 mei en maandag (2 pinksterdag)
GWVV helaas aantreden voor de nacome

petitie voor eklasse behoud in de 4e klasse. We
hebben de 2 seizoenshelft te weinig punten bij elkaar kunnen
sprokkelen om
van de onderste
plaatsen weg te
blijven… Normaal zou je met
het behaalde
aantal van 33
punten veilig zijn
maar dat bleek edit
seizoen in de 4 klasse D helaas niet zo te zijn. Op
de Laatste speeldag ging Kilder GWVV voorbij op
de ranglijst nadat GWVV de laatste wedstijd verloor bij HC’03 met 3-1. Na de winterstop werden
alleen punten gehaald bij etten (0-0) thuis tegen
Loil (2-0) en thuis tegen Westervoort en Angerlo,
beiden 0-0. De andere wedstrijden gingen jammerlijk verloren…. Waar het fout ging.. Zeg het maar…
het leek allemaal gewoon niet te “lukken”. En dan
hoor je zo vaak van tegenstanders dat Varsselder
1 van de best voetballende ploegen
is uit deze
klasse maar zoals blijkt in de 4e klasse D kwamen
we toch tekort…
De eerste wedstrijd in de nacompetitie werd uit in
en tegen Zeddam gespeeld. De eerste helft speelde Varsselder aardig maar kon het niet echt kansen creeren en was Zeddam
effectiever en kon het
met een 2-0 winst op 2e pinksterdag naar Varsselder afreizen. De returnwedstrijd begon GWVV
scherp en agressief en kwam ook na 6 minuten
spelen op een verdiende 1-0 voorsprong. Dit is wat
Varsselder graag wilde.. een snelle goal.. Zeddam
kwam kon ook niet voorkomen dat GWVV de 2-0
op het scorebord bracht na 18 minuten… Zo was
het weer helemaal gelijke en nu moest ook de 3e
goal komen… Ook de 2 helft bleef Varsselder de
kansen creëren maar de bal wilde er niet meer in…
de paal en de lat stonden in de weg en andere
kansen konden net niet verzilverd worden… En zo
werd er 2 x 15 minuten verlengd… Een ware
krachtstrijd waar de pijntjes en krampverschijnselen langzaam begonnen te komen. In de 2e helft
kwam Zeddam door
een prachtig
doelpunt op
2-1 en leken
de kansen
voor GWVV
bekeken…
Het vol druk
zetten van
Varsselder
leverde nog
wat hectische momenten op

Meer foto’s op
http://www.mijnalbum.nl/Album=GVZGCMVN
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZNNMMB7G
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voor het Zeddamse doel
maar helaas
bleef Varsselder
steken op 2-1.
Ondanks de gewonnen wedstrijd degradeerde GWVV
naar
de 5e klasse.
Na de wedstrijd
werden de staf
en spelers bijeen geroepen
en werd bekend
gemaakt dat in
goed overleg
tussen bestuur
en Eugene is
besloten dat
GWVV en Eugene als hoofdtrainer helaas
uit elkaar gaan.
Helaas hebben
we ons niet
kunnen hand-e
haven in de 4
klasse, iets
waar we allen
verantwoordelijk voor zijn
staf, leiders,
verzorging en
spelers. We zullen Eugene missen, een goede
trainer en een zeer fijn mens om mee te werken!!
We wensen Eugene dan ook het beste in zijn
loopbaan als hoofdtrainer.
GWVV zal komend seizoen uitkomen in de 5e
klasse en zal weer alles
uit de kast moeten halen
om weer richting de 4e klasse te gaan…
Ook willen we ons publiek bedanken dat ons dit
seizoen in goede maar ook in mindere tijden door
weer en wind heeft gesteund.
Onze dank is groot.

GWVV 1 langs de lijn…….
Dennis Lohschelder

GRENSRECHTER GEZOCHT

H
et 1e elftal van GWVV zoekt voor volgend
seizoen 2015-2016 een nieuwe grensrechter.
Onze huidige "vaste vlagger" Arno Geurts heeft
aangegeven te stoppen.
Daarom zijn wij dringend op zoek naar iemand
die deze rol kan en wil overnemen.
Of heeft U een idee wie dit zou kunnen/willen
doen dan horen wij dit ook graag.
Voor vragen over de inhoud van deze taak en/of

mogelijke belangstelling neem dan contact op
met de Technische Commissie (Freek van Arragon en/of Eugene Lucassen).
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G.W.V.V.
In de aanval!!

Team

EINDKLASSEMENT

D

e eerste versie van de competitie van
In de Aanval is ten einde.
Winnaar van dit seizoen is de C1 geworden
met een puntenaantal van 61 punten. Het lag
enigszins in de lijn der verwachting dat zij met
deze prijs aan de haal gingen. Het kampioenschap in hun eigen competitie zorgde namelijk voor veel gescoorde doelpunten zowel
thuis als uit. Als tweede is de E1 geworden
en als derde Gendringen/GWVV B2.
Hoogste seniorenteam is GWVV 5 op de vierde plaats. Het volledige eindklassement is
hieronder te zien.

Boogbal nr. 6

GWVV C1
GWVV E1
Gendringen/GWVV B2
GWVV 5
GWVV A1
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 1
GWVV F1

Aantal punten
61
27
24
22
19
19
18
15
8
1

Volgend seizoen zal In de Aanval weer een
vaste rubriek zijn in de Boogbal. Dan zal de
competitie het gehele seizoen lopen, waardoor
het nog spannender wordt wie uiteindelijk met
de In de Aanval cup naar huis gaat.
Uitreiking in de Aanval cup
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Bram
Menting

Jurre
Ditters

In de wedstrijd
G.W.V.V. 1

– Westervoort 1

wedstrijd

In de

G.W.V.V. 1
– Angerlo V. 1

H allo,

Zondag mocht ik pupil van de
week zijn, Varsselder tegen Angerlo.
Eerst mocht ik met de grote jongens in de kelder de wedstrijd
bespreken, toen gingen we naar
de kleedkamer omkleden. Toen
gingen we naar het voetbalveld
overspelen en warmlopen. En toen…. mocht ik
een goal maken, ook al viel ik, hij ging er mooi in !
De wedstrijd was super spannend. In de pauze
was de ‘baas’ van het voetbal nog een beetje
boos op de jongens. De jongens in de dug-out
hielpen mij met het invullen van de stand op mijn
kladblok, het werd 2-2 ! Ik vond het heeeeel leuk
en spannend. Ik kreeg een mooie foto en een
heel speciale bal (met alle namen van de jongens). Die heb ik iedereen al laten zien !
Doei, Bram Menting
Ouders van Bram;
Een indrukwekkende ervaring voor zulke kleine
mannen. Dank voor deze leuke, goed verzorgde
middag ! Ook Nico Marcus bedankt voor de
prachtige foto's.

Voor meer foto’s; http://www.mijnalbum.nl/Album=YNYUTUQH
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Voor meer foto’s; http://www.mijnalbum.nl/Album=XP84NZQX
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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!!
Boogbal nr. 6
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Jan Rieken toernooi
2015

O
p zaterdag 23 mei jl heeft de jaarlijks afsluitende activiteit - het 36e Jan Riekentoer-

nooi - voor het seizoen 2014-2015 plaats gevonden.
Deze keer was er minder animo van de senioren om aan het toernooi deel te nemen. Eén
van de redenen was o.a. dat het eerste elftal
maandag nog een hele belangrijke wedstrijd
voor de boeg had. Een kleine 30 personen
hadden zich opgegeven voor het toernooi zodat er 4 teams samengesteld konden worden.
In een dubbele Bundesliga competitie moesten
de teams zich gaan meten wie zich de sterkste
mocht noemen van het toernooi. Het was uiteindelijk Schalke '04 die de Jan Rieken wisselbeker in de wacht sleepte. Zij behaalden uit de
6 wedstrijden 13 punten en kregen uit handen van Het winnende team Schalke’04;
Achterste rij vlnr. Dominiek Seinhorst,
Netty Rieken de wisseltrofee uitgereikt.

Bram v/d Pavert, Stijn Marcus. Voorste rij

vlnr Peter Roes, Twan Berntsen, Thomas
Naast de sprinkussens die voor het Dorpshuus
opgesteld waren kon de jeugd zich op de achter- Wissing en Rien Klompenhouwer.
ste helft van het veld vermaken met onderlinge
partijtjes en streden zij in de rust om de penaltybokaal. Bij de F-pupillen werd deze gewonnen door
Donna Kwak, bij de E-pupillen door Marloes
Bruins, bij de C-junioren door Elze Braam en tenslotte bij de B-junioren door Sjoerd Immink. Van
de vier teams werd er bij 3 dus door een meisje
gewonnen. Klasse meisjes!

Door de Boogbalredactie werd de 'In de aanval'
wisseltrofee uitgereikt. Deze trofee wordt uitgereikt
aan het meest aanvallende team van GWVV. Dit
seizoen waren het de C-junioren die de meeste
punten hiervoor verzamelden, zij wisten de Epupillen ruimschoots voor te blijven met 61 punten. In de afsluitende rede van voorzitter Jan Aalders werden zij nog een keer extra in het zonnetje
gezet en zongen ze samen met de aanwezigen
'We are the champions'.
De voorzitter bedankte na afloop
iedereen die het Jan Riekentoernooi mogelijk heeft gemaakt en
riep hierbij iedereen op om 2e
pinksterdag met z'n allen als 12e
man achter GWVV 1 te gaan
staan. Hij wenste daarnaast iedereen alvast een hele fijne vakantie
toe en kondigde de 1e activiteit
voor het seizoen 2015-2016 aan.
Hij riep iedereen op om vrijdag 4
september alvast in de agenda te noteren dan
wordt nl. het seizoen met z'n allen 'afgetrapt' met
het jaarlijkse GWVV darttoernooi.

Meer foto’s op;
http://www.mijnalbum.nl/Album=OBCUVCLF

Boogbal nr. 6
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Iopgevallen
n de afgelopen maand zijn ons wat dingen
op de Buitenham, het Jan Rieken-

toernooi, de finish van de competitie 2014-2015
met o.a. de degradatie/promotie wedstrijden van
GWVV 1 en de uiteindelijke degradatie, het vertrek
van Eugène Boerakker, De C1 die kampioen werd,
de 45-plussers die voor het eerst sinds jaren weer
aan het (kunst)gras roken, het Jan Riekentoernooi
allen werden genomineerd er kan er echter
maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer…….. Beent Klijnsma, Beent is o.a. actief geweest in de jubileumcommissie bij het 50-jarig bestaan en is vaak ook door de weeks te vinden op
de Buitenham, samen met de woensdagploeg verrichten ze allerlei klussen in en rondom het Dorpshuus. Ook is hij behulpzaam bij de kassa/entree
bij de thuiswedstrijden van GWVV 1. Samen met
Paul Schut heeft hij de voorkant van de tribune
voorzien van de tekst vv GWVV. Aan Beent o.a.
de vroag "Hoe krieg i'j dat er zo recht op te stoan."
Hallo Beent,

Als eerste willen we je vragen om je, alhoewel de
meeste mensen je al wel kennen, voor te stellen
aan de lezers;
Ik ben dus Beent Klijnsma 62 jaar, gehuwd met
Nardi. Ik ben geboren in dorpje met zo’n 500 inwoners, zoals Varsselder Veldhunten, genaamd
Langweer in de toenmalige gemeente Doniawerstal in Friesland. Gelegen aan de Langweerder
Wielen in het meren gebied van zuid west Friesland. Zeilers onder ons zullen dit wel weten. In
1973 naar de Achterhoek gekomen, ik woon hier
dan ook al meer dan 40 jaar. Dan mo-j al wat plat
praoten. Ik heb een grote zus Klaske, mijn vader
( heit ) Jan is in 2011 overleden en moeder (mem)
Antje in 2014.

Beent heb jezelf ook gevoetbald in het verleden?
Ik ben vroeger als B-junior begonnen bij de vve
Langweer. Langweer speelde ook ooit in de 4 e
Klasse, maar zit nu al weer enkele jaren in de 5 e
klasse A in Noord en dit jaar geëindigd op een 6
plaats. En bij SDOUC gespeeld in de lagere
teams recreatief en meer voor de derde helft. Ik
speelde altijd links half of links back, kon zowel
links of rechts schieten, maar beter met rechts.
Zo ja, op wat voor een niveau en wat waren hierbij
voor jou de hoogtepunten?
Dat was toen ik bij de selectie 015 afd. Friesland
zat als aanvoerder. ( spelers van 15 jaar of jonger)
We speelden in Sneek tegen het Zweedse Lulea
gelijk met 1-1 ik maakte de openingstreffer met
een afstandsschot. Die jongens uit Lulea speelden
nooit in een korte broek vanwege het klimaat aldaar. Ik heb nog een speldje van die club uit Zweden.
We weten ook dat je actief bent geweest en of
misschien nog wel bent voor de KNVB, wat heb of
wat doe je precies voor de bond?
Boogbal nr. 6

Ik was 9 jaar scheidsrechter, begonnen in 1973 tot
1982. Eerst voor de afdeling Gelderland en later
voor de KNVB maar door mijn huidziekte psoriasis
af moeten haken. Vervolgens voetballer en bestuurslid bij SDOUC en daarna 12 jaar secretaris
bij SDOUC. In 1988 speld en vaantje ontvangen in
Goch Duitsland van Fussballverband Niederrhein
i.v.m. het organiseren van toernooien tussen Nederlandse en Duitse voetbalclubs in de regio. In
1989 uitgenodigd in ’s Gravenhage voor het 100
jarig bestaan van de KNVB ( gala avondvoorstelling) Werd rapporteur afdeling Gelderland, werd
later district Oost 1992-2009. In 2001 rapporteur
SB ( speciale begeleider) en dat werd later Talenten Traject scheidsrechters. Enkele scheidsrechters die ik mocht opleiden fluiten nu in de Jupiler
League. In Zeist en Deventer diverse bijscholingen
gevolgd voor certificaten rapporteur. In 2005 geslaagd voor het “praktijkbegeleider” scheidsrechters en dat ben ik nog steeds, verder overal mee
gestopt. Ik zat in de werkcommissie Scheidsrechterszaken regio E, rapporteur aansteller, werd later
vice voorzitter van deze commissie. Op 17 september 2008 de waarderingsspeld in goud + oorkonde
ontvangen.
Hoelang woon je al in Varsselder en woon je er
met plezier?
We zijn in 2005 van Ulft naar Varsselder verhuisd.
Ik kwam hier voorheen wel eens voetbal kijken en
de gemoedelijkheid sprak me erg aan, ik herkende
dit van mijn geboorte dorp Langweer, je moet wel
bijna van elke vereniging lid of donateur zijn om het
bestaan van de verenigingen of clubs te waarborgen. We hebben allemaal lieve buren in onze straat
en dat is ook erg belangrijk.
Je was/bent dus actief geweest als scheidsrechter/
rapporteur wat is in jouw ogen een goede scheidsrechter?

Als eerste moet hij zich goed voorbereiden op de
wedstrijd en niet al met de gedachten bij de wedstrijd van volgende week zijn. Een goede scheidsrechter, is iemand die niet opvalt en niet zijn stempel op de wedstrijd zet. Hij moet goed met de aanval meelopen, dus kort achter de situatie zijn om
het goed te volgen. Tevens dient hij de spelsituatie
rechts van zich te houden, zodat hij meteen de assistent kan zien als deze vlagt. Ook moet hij consequent zijn naar beide partijen. Als je als toeschouwer met de rug naar het veld staat, moet je kunnen
horen aan de toon van het fluiten of het een zware
of lichte overtreding is. Tevens zijn beslissing nonverbaal verduidelijken. Hij moet de juiste spelregels
en spelstraffen toepassen aan beide partijen. Hij
zal zelf ook eens de assistent moeten controleren
bij buitenspel en niet fluiten rond de middencirkel.
Hij moet op correcte wijze met spelers praten / omgaan. Bij voordeel moet een scheidsrechter duidelijk roepen: “Ga door” spelers zien dan meestal niet
zijn gebaren. ( De overtreding van een Zeddam
speler op Tim Jansen, voor de Dug-out van Zeddam werd te licht bestraft, was dit aan de overzijde
gebeurd had hij misschien wel rood gegeven) Spelregels zijn spelregels ook midden voor een Dugpagina 11
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out. Dat zijn wel eens dingen waar ik me aan erger
als toeschouwer.
Je gaf al aan dat je in Varsselder bijna van elke
vereniging lid moet zijn om het goed in stand te
kunnen houden. Ook kunnen de verenigingen aankloppen bij VVVVV (Vrienden Van Verenigingen
Varsselder Veldhunten) waar ook jij deel van uitmaakt. Wordt hier door de verenigingen veel gebruik van gemaakt?
Ik ben penningmeester. De doelstelling van de
VVVVV is het stimuleren van culturele en sportieve
activiteiten van verenigingen of belangengroepen
in Varsselder Veldhunten, met extra aandacht voor
de jeugd. Er komen genoeg aanvragen binnen, op
de Dorpswebsite kan met een formulier invullen en
dit opsturen naar de VVVVV. Deze worden dan
later door de VVVVV besproken, wat voor bedrag
en wel of geen doelstelling. Daar krijgt men dan
bericht van.
Je bent vaak actief bij de woensdagploeg in en
rondom het Dorpshuus hoe zit zo'n morgen/dag
eruit?
Elke woensdagmorgen bij de klussenploeg, zowel
op de velden als in en rondom het Dorpshuus. We
beginnen natuurlijk met een kop koffie, die de
schoonmaak dames al klaar hebben staan voor
ons en horen we de laatste nieuwtjes/roddels uit
Varsselder Veldhunten. Op de velden wordt gras
gemaaid, blad weg geblazen, gras rond de paaltjes, bomen en randen getrimd. Tribune en paden
schoon houden, soms nieuwe netten ophangen/
vervangen aan doelen, netten repareren. Heggen /
struiken knippen. Schilderen wat beschadigd is.
Prullenbakken legen. Bij minder goed weer in het
Dorpshuus schilderen, kapotte lampen vernieuwen, gym spullen herstellen ( onlangs klimrek)
deuren geschilderd kleedlokalen en ander onderhoud reparatie. Wat kapot is e.d. wordt opgeschreven op een klussenlijst of een idee op een wensenlijst. Om half elf is er een rustpauze soms met gebak, (bij deze bedanken wij de huidige de taart
sponsoren, nieuwe zijn altijd welkom) daarna worden de karweien voor die dag om of rond 12 uur
afgerond, we kijken niet op 5 minuten 
Je hebt samen met Paul de tekst vv GWVV aangebracht. Hoe krijg je dat er zo netjes op?
Door het timmermansoog van Paul Schut. Want
we lieten vaak de duimstok vallen van de steiger,
en wilden dan niet weer naar beneden. We hadden
afgesproken, mocht er commentaar op komen dat
we elkaar de schuld zouden geven.

met veel blessure leed en schorsingen. Gele kaarten voor opmerkingen aan de leiding is doodzonde
want daar schiet je niets mee op, mocht je aan de
noodrem moeten trekken in het belang van het
team is het een ander verhaal. Teleurgesteld met
de degradatie,
meestal ben je niet 1,2,3 terug in
de 4e klasse en krijgen we nu in de 5e klasse meer
het “lange halen” voetbal bij sommige tegenstanders.
Nu is Eugene Boerakker opgestapt als trainer/
coach hoe kijk jij als supporter hier tegenaan en
met wat voor een soort trainer moet GWVV in zee
gaan?
Het is me opgevallen
dat het loopvermogen c.q.
conditie van het 1e elftal niet optimaal was
de laatste wedstrijden. De koek was op in de 2e helft. Er
zal iemand moeten staan met een “soort discipline” niet alleen tactisch en technisch trainen maar
ook conditioneel. Soms is conditioneel trainen niet
leuk, maar hoort er toch wel bij. Misschien een
Ruud Tempels? ( ik ken zijn vrouw Marlene beter
 ) Ik heb hem een paar keer gezien bij de A van
RKHVV, een positieve kerel. Veel trainers zijn al
bezet, de keus zal moeilijk worden voor het bestuur. Ik wens ze veel succes om en goede te vinden.
Met wie zou jij weleens een avondje willen gaan
stappen en waarom juist hij of zij?
Hier moest ik wel even over nadenken….. Meestal
ga ik met Nardi eten of stappen, maar als ik iets
anders moet kiezen en jullie gaan dat regelen, doe
dan maar Carice van Houten, zij is een hele goede
actrice, presentatrice en zangeres. Ze maakte heel
veel indruk op mij in de film “zwartboek”, daar
kreeg ze een gouden kalf voor, ze lijkt me heel
aardig en je kan er volgens mij veel lol mee hebben. Mocht Carice niet kunnen, dan wordt het natuurlijk Desiree Marcus, elke woensdagmorgen
hebben we daar al lol mee.   
Als je wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor je zijn?
Ik heb al enkele grote stadions in Europa voetbal
mogen zien, maar ik zou graag nog eens naar het
stadion van CA Riverplate in Montevideo willen, de
Uruguayaanse Hoofdstad. De sfeer moet nog
emotioneler en hartverwarmend zijn als bv. bij Barcelona of Olympiakos Piraieus heb ik vernomen.
Dat lijkt me wel wat   , wensen moet je blijven
houden.

Naast hulp bij de kassa bij de thuiswedstrijden van
GWVV 1 kunnen we je ook rekenen tot de vaste
supporters. Kun je in het kort weergeven hoe jij dit
seizoen als supporter hebt beleefd?
De eerste
helft van de kompetitie hebben we
( we=1e elftal) soms met wat geluk onverwachte
punten binnen gehaald, terwijl de tegenstander
soms beter was. Vooral bij uitwedstrijden o.a. in
Angerlo, Lil en de wedstrijd bij Sprinkhanen had
ook geen vijf minuten langer moeten duren, dan
hadden we die nog verloren. Ik heb me wel verbaasd als supporter dat er bij de uitwedstrijd bij
Rijnland, geen spelers van het tweede team stonden
opgesteld maar een 6 tal A-junioren, terwijl het
2e die zondag vrij was. De tweede helft van het seizoen misten we de beleving en de wil om te winnen bij een aantal spelers, het jagen en wat agressief spelen was er niet meer. We lieten de tegenstander het spel maken en kropen steeds meer in
de verdediging. Daarnaast hadden we te kampen
Boogbal nr. 6

Beent en Paul in beeld, voor de tribune.
Een GWVV-selfie gemaakt door Paul.
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Enkele stellingen;
Allemaal dilemma’s, de keuzes zijn erg moeilijk
voor enkele.
Carnaval of Kermis? Allebei de helft, je kunt er
niet buiten.
Peter Post of Beent Klynsma? Ik ben Beent Klijnsma, alias Peter Post  (gestopt)
Scheidsrechter of toeschouwer? Je hebt ze allebei nodig, maar nu toeschouwer.
Koning of Keizer? Allebei geweest, maar nu toch
Keizer
Ulft of Varsselder? Varsselder-Veldhunten
(Veldhunten hoort er ook bij)
Sdouc of GWVV? GWVV
Heerenveen of De Graafschap? Na lang aarzelen, Heerenveen.
We stellen je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen.
Ik heb soms een beetje halve keuzes gemaakt,
maar ik woon nu in Varsselder en ik vind dat je
dan daar voor moet gaan. Wat de Graafschap
betreft, ik wens ze het allerbeste, maar helaas
voor mij heeft Heerenveen toch wat meer. Ik ben
trouwens wel AJAX supporter  wat ere divisie
betreft.
Mocht je denken waarom hebben ze me dit of dat
niet gevraagd of je wilt iets anders kwijt dan geven
we je hiervoor helemaal de ruimte;
Niet dat ik dit allemaal wil gaan organiseren, maar
zou het niet leuk zijn om een senioren playbackshow te regelen in de maand januari ( winterstop)
voor GWVV senioren, a-junioren GWVV, bestuur
GWVV, Bestuur Dorpshuus, etc. Of een stoelendans, waar paren zich opgeven, elke voetballer neemt zijn partner mee, met live muziek
van de Fanfare, twee winnaars blijven over.

Beent, alias Peter
Post, hier tijdens zijn
laatste optreden bij
de carnaval 2015 in
het Dorpshuus.
Beent wist de zaal
vaak plat te krijgen
door zijn verhalen
van ‘zien Hannah’ .
Ook werden tijdens
zijn buut veel dorpelingen op de hak genomen.

Marc Arnold voor derde
keer Boogbaltopscorer

M
arc Arnold is voor het derde opeenvolgende seizoen Boogbaltopscorer geworden van de

GWVV senioren. Dit keer met aanzienlijk minder
doelpunten (18) dan vorig seizoen, toen hij er 40
inschoot.
Voor de winterstop leek het erop dat Cas de Neling
dit seizoen de wisseltrofee op het Jan Riekentoernooi in handen zou krijgen maar Cas’s productie
viel na de winterstop stil en Marc bleef scoren. Ook
Rick Hendrixen was voor de winterstop nog kandidaat maar liet ook na de winterstop verstek gaan.
Daarbij kwam wel dat 5e speler Mart de Leeuw
zich in de 2e helft van de competitie zich in de kijker speelde hij werd dan ook tweede in eindrangschikking met 14 doelpunten.
Marc, proficiat met het behalen van deze titel!

Beent, bedankt voor het beantwoorden van de
vragen en we wensen je heel veel plezier/
succes als vrijwilliger en als vaste supporter
van GWVV.
Graag gedaan.

Beent tijdens de reüniebijeenkomst 50 jaar GWVV,
als ceremoniemeester bij de receptie.

Boogbal nr. 6

pagina 13

BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

Sponsoren op
bezoek bij sponsor
Zwasaterdag
25 april jl.
het zover, de

jaarlijkse sponsoravond voor de hoofd, ster– en subsponsoren en de vrienden
van G.W.V.V. samen
met het bestuur en
sponsorcommissie
van G.W.V.V..
Om half zeven werd iedereen verwacht, in totaal
waren er 30 personen aangemeld die mee zouden
gaan naar GWVV-subsponsor HJ v.d. Pavert BV/
Brimapack BV te Ulft. Dit keer was Rick Schut onze BOB die de huifkar al klaar had staan om naar
Ulft te vertrekken. Onderweg werden Jos en Cissy
opgepikt zodat zij ook het bezoek aan hun bedrijf
konden meemaken.
Aangekomen in
Ulft stonden Ron
v.d. Pavert en Martijn ons al op te
wachten. Gastvrouw Jacqeline
had de koffie al
klaar staan in de
kantine alwaar
door Ron een presentatie verzorgd
werd en met trots
vertelde hoe het
mechanisatiebedrijf te Varsselder van z’n vader
uitgegroeid was tot een volwaardig
bedrijf dat verpakkings– en sorteersystemen maakt voor over de hele
wereld. Ook vervaardigen ze oogstmachines waar de groente van het
land meteen in één proces kant en
klaar wordt ingepakt. Velen stonden
versteld welke wereld er achter schuil ging bij het
inpakken van ijsbergsla, broccoli,
bloemkool, cabbes
of meloen. In Ron’s
presentatie kwam
heel duidelijk naar
voren hoe belangrijk hierin o.a. het
verpakkingsmateriaal en de manier
van het verpakken
is waardoor o.a. de
houdbaarheid gegarandeerd word.
Vaak zijn die dingen belangrijk voor de klant om
voor een bepaald systeem te kiezen. Na de presentatie werd de groep in tweeën gesplitst waarbij
Ron een groep
rondleidde en
Martijn. Hierbij
zagen we o.a.
een compleet
veldverpakkingsmachine
die in aanbouw
was, ook vertelde Ron dat er
instructie/
opleiding wordt
gegeven zodat
de mensen zelf
de machines
Boogbal nr. 6

kunnen onderhouden.
Nadat de nodige informatie
hoe alles in zijn werk gaat
tot ons was gekomen werd de thuisreis naar De
Buitenham weer aanvaard. Voor onderweg had
sponsorcommissielid Chiel le Comte voor een opkikkertje (Flugel) gezorgd zodat Rick niet voor
niets de BOB
was op deze
avond.
Weer in het
dorpshuus
aangekomen
werden we
voorzien van
een ’natje’ door
barkeeper Wim
Pruyn. Door
voorzitter Jan
Aalders werd
nog eens onderstreept dat
GWVV heel blij is met de groep sponsoren die
momenteel bij GWVV actief zijn. De fam. v.d.
Pavert werd d.m.v een bloemetje bedankt voor de
gastvrijheid in hun bedrijf.
Autobedrijf Geert Stevering kreeg uit handen van
Chiel le Comte namens GWVV 1 een tweetal foto’s uitgereikt waarbij GWVV 1 voor hun showroom pronkt.
Hierna was het tijd
voor het ‘hapje’ en
werd het buffet officieel geopend door
Ron en Jacqeline
v.d. Pavert.
Wat later in de
avond verzorgde
Wim Pruyn namens Stichting Get
on track een presentatie waarbij hij
wilde benadrukken
dat het slim verbinden tussen sponsoren/clubs/
gemeente (de participatieverplichting) gebruikt kan
worden om een
‘win-win’ situatie te
creëren. Dit kan de
club en de sponsoren middelen op
gaan leveren. In
zijn presentatie gaf
hij als voorbeeld
een project met ’n
gemeente waarbij
zij als Stichting bemiddelde tussen
clubs/bedrijven/
gemeente door
o.a. het efficiënt
omgaan met afvalstoffen. Na de presentatie van Wim werd er nog verder gepraat over
o.a. dit onderwerp en werd de avond op informele
wijze afgesloten onder het genot van een drankje.
Een mooie geslaagde avond waar club en sponsoren elkaar op een andere wijze ontmoeten.
Sponsorcommissie G.W.V.V.
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de

maanden juni/juli
4-jun
5-jun
10-jun
10-jun
11-jun
12-jun
13-jun
16-jun
20-jun

André Lippets
Ruben Kaczmarek
Bas Cornielje
Ramiro Tersteeg
Tim Jansen
Jurjan Wezenberg
Frank Stokman
Pascal Sloot
Jordy Bussink

20-jun
21-jun
21-jun
25-jun
28-jun
30-jun
1-jul
2-jul
4-jul
4-jul
9-jul
10-jul
10-jul
13-jul
15-jul
15-jul
16-jul

Bas Wanders
Stijn van Remmen
Merle Kuster
Erik Ketelaar
Paul Schut
Boaz Kwak
Rik Fisser
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Frank Heutinck
Jimi Moreno-Ruiz
Emiel te Kaat
Arthur Bonenkamp
Cesar van Hasselt
Kas Menting
Tim Prinsen
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16-jul
18-jul
19-jul
20-jul
20-jul
21-jul
23-jul
23-jul
25-jul
31-jul
1-aug
2-aug
2-aug
5-aug
6-aug
7-aug
8-aug

Niels Schweckhorst
Wim Pruyn
Maichel Liebrand
Theo van Niersen
Jesper Kuster
Jan Mulder
Jelle Boland
Thijs Maalderink
Miel Erinkveld
Like Immink
Mark Visser
Dennis Boerboom
Sem Schepers
Boudewijn Aaldering
Willem Messing
Dennis Lohschelder
Harm te Kaat
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Eindstand Superelf

GWVV Superelf

2014/2015
Sponsored by

H
et voetbalseizoen 2014/2015 is ten einde en
daarmee ook het Superelf-seizoen. Winnaar van
dit seizoen is: Rien Klompenhouwer met zijn
‘P en O’. De topdrie bestaat verder uit Ferdie
van de Pavert met ‘TKS’ en Dirk Jansen met
‘FC Maggy’. Dirk wist net met 1 punt verschil
met Jurgen Schut op het podium te eindigen.
De prijzen die horen bij de topdrie-klassering
komen jullie kant op. De poedelprijs gaat dit
jaar naar Jan Terhorst, met ‘GWVV 6’.

De verschillen bovenin bleven klein, maar Rien en
Ferdie wisten bovenin te blijven staan. Dirk maakte
nog een eindsprint waardoor hij klom naar de derde
positie. Het was nog even spannend tussen Ferdie
en Rien wie eerste zou worden, maar de doelpuntendrift van speler Tom Wanders van het
Tweede zorgde ervoor dat Rien op het laatst een
gat sloeg met Ferdie.

1

Rien Klompenhouwer

P en O

240

2

Ferdie v/d Pavert

TKS

230

3

Dirk Jansen

FC Maggy

224

4

Jurgen Schut

B.L.D.M.

223

5

Theo van Wessel

FC Barcelona

221

6
7

Danny van Wessel
Bennie Bruins

BaloDanny
Bruunske FC

220
215

8

Chiel Terhorst

Mes que un club

215

9

Eugene Lucassen

Waterboys

214

10

Jordy Bussink

GWVV 4

205

11

Stan v/d Pavert

Hala Madrid

204

12

Martijn Klompenhouwer

FC Klomp

203

13

Carlo Cornielje

Wally team

200

14

Marijke van Wessel

Trotse Oma

199

15

Cas Aalders

Dreamteam

196

16

Theo Heutinck

The Champ

195

17

Peter Roes

FC Langs de Lijn

192

18

Swen te Kaat

FC Naamloos

192

19

Twan Berntsen

FC Plakzak

188

20

Lars Hendrixen

D'r op stoeven

185

21

Marco van Remmen

Brandholt

183

22

Simone Bussink

De Bussies

182

23

Paul Schut

Tuinploeg

182

24

Nico Immink

De Geel-Witten

180

25

Jan Roes

S.F.G.V.U.

177

26

Marcel v/d Pavert

Superboys

177

27

Andre Jansen

Eurobewaker

173

28

Lucia Heutinck

Het geknipte team

172

29

Bryan Wijkamp

30

Ruud v/d Pavert

31

Rik Fisser

FC Leemland

171

Met deze laatste ronde is de Superelfcompetitie tot
zijn einde gekomen. Alle coaches, bedankt voor het
meespelen en tot volgend seizoen!

32
33

Sjoerd Immink
Marie José Cornielje

Het Dorpsclubsken
FC Kwiebes

171
170

Roel

34

Roy Cornielje

FIFA Ultimate team

167

35

Casper Bussink

Team Cappie

165

36
37

Ted v/d Pavert
Kees v/d Pavert

FC de Boetoeham
The Kellers

164
159

38

Alex Cornielje

FC Knudde

159

39
40

G.W.V.V. 6
Bankzitters City

155
153

41
42

Sandra Immink
Beent Klijnsma
Bennie Mulder / Sven te
Kaat
Clara Bussink

FC KDM
Claar is Kees

152
148

43

Maud te Kaat

FC Leemland

126

44
45
46

Jan-Ole Kantus
Ivo Joosten
Jan Terhorst

FC Op de Wreef
FC Ulft
GWVV 6

97
86
60

Naast Tom, kregen teams met Mart de Leeuw van
het Vijfde ook veel punten de laatste ronde, door
zijn vier doelpunten in de laatste weken. Andere
spelers die op de valreep van de competitie nog
voor veel punten zorgden waren Werner Wellink en
Niek te Voert. Laatsgenoemde scoorde de afgelopen weken vijf keer. Dit leverde veel punten op,
gezien het feit dat hij als verdediger een hoge vermenigvuldigingswaarde heeft. De laatste periode
kregen ook teams met Joost Schut en Nick Pruijn
op doel de nodige punten door de cleansheets die
zij behaalden.

‘P en O’ van Rien Klompenhouwer
Joost Schut
Chiel le Comte - Pascal Sloot - Bram v/d Pavert
Brian te Kaat - Jos Ketelaar - Mark Kemperman Theo Heutinck
Tom Wanders - Marc Arnold - Mart de Leeuw

De Boogbalplanner
copie binnen:
22 september

komt uit op:
1 oktober
Boogbal nr. 6

FC Tikkie Takkie
172
Tuut, Tuut, Tuut, Team van
Ruud
172

Super-elf winnaar 2014-2015
is Rien Klompenhouwer met het team “P en O”
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Vieftig club nieuws
H
et promoteam van De Vieftig club heeft voor
het seizoen 2015-2016 al een datum geprikt
voor de Vieftigoavend. Deze zal gehouden worden op zaterdag 10 oktober a.s.. Wat er die avond
precies op het programma staat zullen we via de
mail naar de deelnemers nog laten weten. Eén
punt uit de agenda voor deze avond willen we er
alvast uitlichten en dat is de het kiezen van een
bestedingsdoel voor het seizoen 2015-2016. Als
promoteam hebben we onze gedachten al even
laten gaan en zijn tot de voorlopige nominaties gekomen;
- Scheidsrechters in het nieuw steken,
- Naam aanduiding boven entree/kassa/tassenrek.
- Boogbal bijdrage.
Naast deze bestedingsdoelen heeft ook het bestuur een nominatie voor het bestedingsdoel aangewezen en wel;
- extra ballenvanger achter het doel (kerkhof)
Tevens stellen we natuurlijk de deelnemers ook in
de gelegenheid om een nominatie in te brengen. In
de mail zullen we hier meer over berichten.
Op de Vieftigoavend van 2014-2015 in oktober jl
werd als 2e bestedingsdoel de dugouts aan het 2e
veld gekozen. Dit bestedingsdoel staat nog overeind, het promoteam zal met het bestuur in overleg
gaan hoe we dit gaan uitvoeren.
Het bestedingsdoel (bijdrage € 3000,- kassatassenrek ruimte) van het seizoen 2013-2014 is
bijna klaar. Tijdens het Jan Riekentoernooi werd
het tassenrek al in gebruik genomen en ook de
kassaruimte is al een paar keer gebruikt. Als Vief-

Boogbal nr. 6

tig club willen wij iedereen die een bijdrage
heeft geleverd bij de
bouw hiervan heel hartelijk bedanken voor deze
mooie uitbreiding. Zonder
jullie had dit niet gerealiseerd kunnen worden.
Bedankt!
Samen met SGVV zullen
we gaan overleggen of
we een officieel tintje
kunnen geven aan de in
gebruik name van deze 2
ruimtes.
Wenst ons iedereen nog
een hele fijne vakantie
toe te wensen en tot in
het seizoen 2015-2016.

De kassa en het
tassenrek is in
gebruik genomen.

Het Vieftig club promo-team;
Arno Geurts, Chiel le Comte, Freek van Arragon,
Jos Mulder en Nico Immink.
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Het derde
Update 45+ voetbal
Eseizoen
n al weer is er een seizoen voorbij. Na één
V
rijdag 22 mei
in de zesde klasse te hebben gespeeld
stond de eerste
avond gepland
voor de 45+ voetbal.
Met ruim 20 man
zijn we deze avond
gestart met een
enquête om de meningen van de belangstellende te
polsen. Uit deze
enquête zijn de volgende punten naar
voren gekomen:








Wij starten met een keer per maand te voetballen op vrijdagavond.
Er worden dan onderlinge partijtjes gevoetbald 7 tegen 7.
Er wordt op termijn gekeken naar deelname
aan toernooien bij buurtverenigingen.
We gaan niet mee doen met een competitie.
We gaan voetballen in de periode september
tot november en van maart tot eind juni.
De mogelijkheden om donderdags te trainen
wordt nog nader onderzocht.

Na het invullen van de enquête
werden de voetbalschoenen
aan getrokken en de eerste
stappen op het kunstgras gezet. Voor de meeste was het
weer fijn om te voetballen, wel
bleek dat voetbalschoenen wel
onderhouden moeten worden.
Al snel vlogen de stukken rubber door de lucht doordat de
schoenen waren uitgedroogd
door het te lang werkloos staan
in de kast.
Nadat er gedoucht was werd er
gezellig nagepraat in het
dorpshuus
waar mooie
verhalen en
anekdotes
van vroeger
de revue passeerden.
De eerst volgende avond
staat gepland
op vrijdag 19
juni, aanvang
19.30 uur.
Iedereen is
hierbij van
harte welkom.
Jan Aalders

Volgende voetbalavond 45+ is;
19 juni 19:30 uur
Boogbal nr. 6

zijn we vrijwillig weer terug gekeerd naar de
onderste kelder van het amateurvoetbal: de
(altijd lastige) reserveklasse zevende klasse
14.
Na de eerste wedstrijden leefde één van onze
spelers (die met die zwakke lies) al met de gedachte dat we aan het eind van het seizoen op de
platte wagen door het dorp zouden worden gereden. Als je al een paar jaar meeloopt in het voetbal, dan weet je dat het seizoen lang is en dat er
gedurende het seizoen van alles kan gebeuren.
We begonnen met één puntje tegen Ajax B.-4 en
een ruime 6 – 2 overwinning op Stokkum-4. Volop
ruimte voor euforie. Maar vervolgens kregen we
een pijnlijke voetballes in Netterden. Terug met
beide beentjes op de grond en de platte wagen
weer terug in de schuur. Daarna werden de nodige puntjes bij elkaar gesprokkeld. Zoveel zelfs dat
S.D.O.U.C.-8 alleen in de sterkste opstelling tegen
ons wilde voetballen. Dat we dat laf vonden, hebben we duidelijk laten blijken. Hierna volgde de
welverdiende winterstop, het snerttoernooi en de
nieuwjaarsreceptie en de geweldige winteractiviteit.
Om te zorgen dat we fit aan de tweede seizoenshelft konden beginnen zijn we direct na het winterreces weer begonnen met de trainingen. Het voorjaar begon goed met een paar overwinningen,
maar Kilder-5 stootte ons bikkelhard van de roze
wolk af. Misschien waren we te verwend met ons
mooie kunstgras dat we de strijd op een matig
grasveld niet aankonden. Een harde les, jammer.
Het werd steeds duidelijker dat Etten-4 de te kloppen ploeg was. Zij werden uiteindelijk terecht kampioen.
De laatste wedstrijd tegen
S.D.O.U.C.-8
stond er niets
meer op het spel.
Vanwege moederdag en extra
spelminuten voor
de derde helft
werd besloten om
de wedstrijd te
verplaatsen naar
de zaterdagmiddag. Het werd
een gemoedelijk
potje voetbal. Wel
verloren, maar
dat heeft de pret
niet gedrukt. Na
de wedstrijd was
er, zoals bij S.D.O.U.C. gebruikelijk is, eerst een
kratje bier in het kleedlokaal. In de kantine van
S.D.O.U.C. werd de rest van de dorst gelest.
Werd het toch nog gezellig in de kantine van
S.D.O.U.C.. Het gerucht gaat dat een paar spelers
nog een vierde helft hebben gespeeld, maar daar
weet ik het fijne niet van.
Aan het eind van het seizoen hebben we helaas
van een paar spelers afscheid moeten nemen.
Mark, Arthur, Joost en Floyd hebben aangegeven
dat ze volgend seizoen niet meer voetballen. Ook
Paul zal in de loop van het nieuwe seizoen minder
tijd krijgen om een balletje met ons te trappen. Helaas!! Mannen: Bedankt voor jullie inzet voor het
derde en voor de gezelligheid tijdens trainingen en
wedstrijden.
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Aan het eind van het seizoen
volgt traditiegetrouw het Jan
Rieken toernooi. Na vele jaren trouw te hebben meegespeeld was ik dit keer i.v.m.
een weekendje Amsterdam
afwezig. Ok de selectie kon
vanwege de belangrijke nacompetitie wedstrijd niet meedoen. Het werd een kleiner,
maar wel een goed toernooi.
Ik heb de foto’s van onze hoffotograaf Nico bewonderd.
Op één foto zag ik Hans wel
héél moeilijk kijken. Gezien
zijn lichaamshouding lijkt het
wel of Hans moeite heeft zijn
plasje op te houden. Wat ik
begrepen heb is dat het uiteindelijk toch goed gekomen
is.
Spelers en leiders van het derde voelen zich ook
sterk betrokken bij alles wat er binnen de vereniging gebeurt. Zo zie je vele spelers van het derde
als supporter bij het eerste. Ook tijdens de belangrijke en zeer spannende laatste nacompetitie wedstrijd tegen Zeddam. Zeddam had een flinke schare zeer luidruchtige supporters meegenomen.
Maar wat schetse mijn verbasing? Aan het einde
van de wedstrijd stonden Ino en Sebastiaan tussen de juichende Zeddam supporters.

De hele vereniging in rouwstemming en deze twee
heren vieren feest. Heulen met de vijand!! Er zijn
tijden geweest dat je, besmeurt met pek en veren,
op de platte wagen door het dorp werd rondgereden. Had je toch nog op de platte wagen gezeten,
Ino.
Nog een paar keer trainen, de afsluitende zomeractiviteit met het derde en het zit er weer op. We
gaan eerst genieten van een welverdiende vakantie en daarna beginnen we aan weer een nieuw
seizoen. D. V.
Groet, Tonny

Oefen/bekerprogramma
seizoen 2015-2016
ZOMER
De gehele maand juni nog mogelijkheid te trainen/balletje trappen 19:30 – 21:00
Zondag 2 augustus
Dinsdag 4 augustus
Donderdag 6 augustus
Zondag 9 augustus
Woe-Dond 12/13 augustus

11:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
11:00 uur
19:15 uur

1e training selectie
training
training
GWVV 1 (nnb)
Start training 3 + 4

Zaterdag 15 augustus HUNTENPOP
Dinsdag 18 augustus
Zaterdag 22 augustus
Zondag 23 augustus
Dinsdag 25 augustus
Zondag 30 augustus
Zondag 6 september
Zondag 13 september

19:00 uur
19:30 uur
17:00 uur

GWVV 1 (beker)
rest selectie trainen
GWVV 1 – SVGG 1

09:30 uur
09:30 uur
18:45 uur

GWVV 2 (beker)
GWVV 3/4 (beker)
GWVV 1 (beker)
14:30 uur GWVV 1
09:30 uur
GWVV 2 (beker)
09:30 uur
GWVV 3/4 (beker)
14:30 uur
GWVV 1 comp.
09:30 uur
GWVV 2 beker
11:30 uur
GWVV 3/4 beker
start competitie GWVV 2,3 en 4

(beker)

De TC wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe en tot in het seizoen 2015-2016
Boogbal nr. 6
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Trainers:
Assistent:
Leider:
Leider:
Grens:

SELECTIE

SELECTIE

3e

4e

??
Raymond Wienholts
Ferenc Schepers
Dennis Lohschelder
??

Peter Roes

Alex Cornielje
Marcel v.d Pavert
Rob v.d Pavert
Rik Heinen

Frans van Hardeveld
Nico Immink/Carlo Cornielje
Wies Kummeling

Sven te Kaat K
Casper Bussink K
Tom Wanders
Tim Jansen
Dirk Jansen
Mart Aalders
Danny van Wessel
Jurjan Wezenberg
Dominiek Seinhorst
Tim Heutink
Bart Vinkenvleugel
Maikel Heister
Ruben Kazmarek
Cas de Neling
Merijn van Arragon
Jim Wijkamp
Dion Mulder
Thomas Wissing
Pim Teunissen

Ramiro Tersteeg
Niels Schweckhorst
Maik Jansen
Jeroen Aalders
Sven Huls
Jelle Visser
Pascal Sloot
Jacco te Kaat
Roel Jansen
Chiel Le Comte
Bob Zweers
Mark Kemperman
Twan Berndsen
Rick Hendrixen
Juul Rabelink
Kris Hebbink
Lars Hendriksen
Martin Bolk
Joel Robben
Luiz v.d Pavert

Nick Pruyn K
Jan Ole Kantus
Martijn Klomenhouwer
Yuri Sohilait
Niels Huntink
Bram v.d Pavert
Robbert Woeltjes
Jimmy Moreno
Jordy Bussink
Tom Wezendonk
Roy Cornielje
Simon Kissing
Kay Mulder
Hidde Botcher
Brian te Kaat
Jorick Messink
Stijn Marcus
Mark Welling

?? Keeper ??
Theo Heutinck
Sebastiaan Flipse
Rien Klompenhouwer
Jos Ketelaar
Tonny Slutter
Werner Wellink
Erwin Zimmerman
Ino Zweers
Jurgen Schut
Hans Bruins
Rick Witteveen
Erik Ketelaar
Paul Wijsman (tot dec.)
Dion Reusink
Ivo Joosten
Jeffrey Bruil
Mart de Leeuw
Miel Erinkveld
Niek te Voert

Frank Heutinck
Frank Heutinck

Zaterdag 11 juli a.s.
OP SPORTCOMPLEX

-

Kassa open vanaf 15.30 uur/ Entree € 5,- volwassenen-jeugd/€ 2.50 kinderen t/m 12 jaar
Voor en tijdens de wedstrijd is er ’n lotenverkoop. Opbrengst komt ten goede aan de jeugd van
G.W.V.V. Er zijn ’n vijftal prachtige prijzen.
Prijsuitreiking is direct na de wedstrijd in het Dorpshuus.
De kersverse eredivisieclub gaat na ’n tal van wedstrijden in de voorbereiding tegen amateursclubs, in deze 1e serieuze test de nieuwe selectie presenteren.

Boogbal nr. 6
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Dat kump in de Boogbal

 Leider/coach van GWVV 4 heeft zijn leven er

COMPETITIE
JEUGD/SENIOREN

voor over om de bal die hoog boven in de boom
langs het hoofdveld vastgeklemd zit tussen de
takken toch weer in zijn bezit te krijgen.

- Men neme de langste ladder die er is.
- Plaats deze tegen de bewuste boom
- Men neme een motorzaag
- Vervolgens ga je met motorzaag de ladder op.
- En probeert met de uiterste krachtinspanning
de stam van de hoogste tak af te zagen.
Gelukkig liep dit alles goed af en kwam de bal met
tak en al naar beneden zeilen. Het had een mooi
reclamespotje voor Nike-ballen kunnen zijn, want
de ballen waarmee GWVV 4 voetbalt zijn hoogst
eigen persoonlijk bezit van Alex. “Veur een prikkie
gekocht bi’j Vitesse”. Dit is waarschijnlijk ook de
reden geweest dat hij z’n leven ervoor in de weegschaal gooide.

 Dat Alex ook wel eens niet wat onder controle

heeft bleek op zondag 10 mei in de wedstrijd tegen V.V.L.. A-junior verdediger Jan Ole Kantus
die op die zondag meespeelde had Alex voorgehouden dat hij altijd voorin voetbalt, dus Jan Ole
kreeg een positie in de voorste linie toebedeeld.
Dit resulteerde meteen in succes want de wedstrijd was nog maar amper begonnen en Jan-Ole
had z’n treffer al te pakken. De wedstrijd werd
met 0-2 gewonnen mededankzij de slimme zet
van Jan-Ole.

 Zo hebben de laatste wedstrijden niet alleen di-

verse junioren hun opwachting gemaakt bij de
seniorenelftallen, ook een ander jeugdlid werd
door absentie opgeroepen. Zo floot Cas Aalders
de wedstrijd GWVV F1 – SVGG F1 omdat er
geen scheidsrechter was. Cas klasse!

 Ook in de wedstrijd GWVV B – Pax B liet de

scheidsrechter verstek gaan. Gelukkig was Ruben Winkels (vv Gendringen) bereid om in allerijl
richting de Buitenham te komen om de wedstrijd
in goede handen te begeleiden.

 Op 17 april werden de reclameborden onder

handen genomen. De spelers van de diverse
elftallen gingen met sop en borstel de reclameborden langs. Alles zag er naderhand weer spik
en span uit! Jongens bedankt!
Mocht je een bedrijf weten die ook belangstelling
heeft laat dit de sponsorcommissie even weten.
Er zijn nog enkele plekken vrij.

 Het eerste elftal en kader loopt in Drempt rich-

ting het veld en halen Ramiro in die op dat moment met krukken loopt ivm een blessure die hij
de donderdag ervoor had opgelopen. In z’n
voorbijgang zegt Eugene Boerakker: “Wi’j vroagen de scheidsrechter wel of hi’j wat later kan
beginnen.”
Boogbal nr. 6

18-4-2015

GWVV F1

VIOD F6G

0

16

18-4-2015

VIOD E6G

GWVV E1

4

3

18-4-2015

GWVV C1G

OBW C4

8

4

18-4-2015

Gendringen A1

GWVV A1

2

3

19-4-2015
19-4-2015

GWVV 3
GWVV 5

SDOUC 8
AD '69 5

1
5

0
8

19-4-2015
19-4-2015

SDOUC 4
Keijenburgse Boys 5

GWVV 2
GWVV 4

1
0

3
4

19-4-2015
22-4-2015
25-4-2015

Ulftse Boys 1
GWVV 4
Varsseveld F4

GWVV 1
Sint Joris 2
GWVV F1

3
1
11

0
1
0

25-4-2015
25-4-2015
25-4-2015
26-4-2015
26-4-2015
26-4-2015

Gendringen E3
Silvolde C2
GWVV A1
GWVV 2
Meddo SC 3
Terborg 4

GWVV E1
GWVV C1G
Kilder A1
Terborg 2
GWVV 5
GWVV 3

3
4
2
1
2
1

1
4
3
5
2
3

26-4-2015

GWVV 1

2

2

29-4-2015

GWVV E1

Westervoort 1
SJO Den Dam/NVC
E2G

4

5

2-5-2015
2-5-2015
3-5-2015
3-5-2015
3-5-2015

GWVV F1
GWVV C1G
GWVV 3
SVGG 4
GWVV 5

Ulftse Boys F2
DZC '68 C7
Ajax B 4
GWVV 4
RKZVC 7

1
8
7
1
2

8
0
0
3
6

3-5-2015
3-5-2015
9-5-2015
9-5-2015
9-5-2015
10-5-2015
10-5-2015
10-5-2015
10-5-2015

Stokkum 2
GWVV 1
Terborg E2G
GWVV F1
Sprinkhanen C1
SDOUC 8
VVL 3
GWVV 5
Ajax B 2

GWVV 2
Angerlo Vooruit 1
GWVV E1
SVGG F1G
GWVV C1G
GWVV 3
GWVV 4
KSH 3
GWVV 2

2
2
0
0
1
2
0
8
1

1
2
13
13
3
1
2
1
5

10-5-2015
12-5-2015

HC '03 1
Kilder 4

GWVV 1
GWVV 4

3
1

1
0

17-5-2015
25-5-2015

Zeddam 1
GWVV 1

GWVV 1
Zeddam 1

2
2

0
1

De vaste sup-

portsters van
GWVV leven intens mee tijdens
de wedstrijden,
getuige van de
hiernaast gepaatste foto’s. Bij
de aanval van
Rick Hendrixen
waar hij als het
ware gelanceerd
werd hielden de
dames hun hart
vast.
Gelukkig is Rick
zo atletisch om dit
goed op te vangen.
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VERSLAGEN F-PUPILLEN

Hallo allemaal,

Zaterdag 25 april moesten we voetballen in Varsseveld. Ik was vandaag
aanvoerder. We hebben verloren met 12-0. Maar met penalty schieten
wonnen we met 5-2, dus eigenlijk was het 1-1 !! De hele wedstrijd regende het, bah.
Maar aan het eind kregen we nog een lekkere lolly en de uitnodiging
voor het voetbalkamp en dat maakte alles weer goed.
Groet, Bram Menting !!!

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

Hoi allemaal
De wedstrijd was heel leuk.
We hadden leuk gespeeld maar we
hadden verloren.
Het was 17-0 we moesten tegen Viod.
De penalty’s gingen goed maar de
meeste
schoten er over heen of tegen de paal.
Er was ook een witte hond met een
geel T-shirt aan.
En die hele lieve hond heet Noura.
Groetjes Donna
Hallo,
Aflopen zaterdag was ik aanvoerder bij de wedstrijd tegen de Ulftse
Boys. Het hele seizoen ging het voetballen nog niet zo goed, als in deze
wedstrijd.
We hadden zelfs kans om te scoren en dat deed Boaz dan ook, de eerste goal van dit seizoen ! Wat waren we blij met z’n allen ! Uiteindelijk
werd het 1-9, maar we hadden een super wedstrijd gevoetbald, dit beloofd wat voor de toekomst ! Na de wedstrijd genoten we buiten in de
zon van een welverdiend zakje chips en pakje drinken.
Doei, Kas Menting

Trainers/leiders F1:
Emile Kwak
Wilco Pennings
Jeugdbestuur;
Christel Aalders
Sven te Kaat
Sven Maatman
Mike Frazer

tel. 632727
tel. 06-623616620
tel. 06-53569324
tel. 631810

Elftalfoto F-jes
Bovenste rij: Kas, Teun, Merle en Bram
Onderste rij: Thiemo, Tiemen, Noura (mascotte), Donna, Nieke (trouwe supporter), Boaz en Keano
Eline was op vakantie tijdens
Boogbal nr. 6
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Dorpsnieuws

DORPSKALENDER

Varsselder - Veldhunten

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Juni:
9 ledenvergadering VDVV ism SGVV
13-16 Kermis
20 Officiële opening Dierenweide
Juli:
11 Graafschap—SC Preussen Munster
September:
4 GWVV—Darttoernooi

Jaarverslag 2014
Uitnodiging algemene
ledenvergadering
V.D.V.V. i.s.m. SGVV
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten nodigt u uit voor de algemene
ledenvergadering. De Stichting Gemeenschapshuis Varsselder – Veldhunten zal ook van deze
gelegenheid gebruik maken om de stand van zaken te bespreken.
Deze vergadering wordt gehouden op 9 juni 2015
Aanvang is 20.00 uur.
Locatie: ’t Dorpshuus, multifunctionele ruimte
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening door voorzitter
Huishoudelijke mededelingen
Vaststellen definitieve agenda
Bestuursverkiezing: Jors ten Have en Jeroen
Mulder treden af en zijn herkiesbaar. Nieuwe
bestuursleden blijven daarnaast welkom! Mail
naar: vdvv@varsselderveldhunten.nl
5. Jaarverslagen
- Het jaarverslag VDVV over 2014 (in de
Boogbal / website gepubliceerd)
- Financieel verslag/kascommissie
- Vaststelling contributie
- Het jaarverslag SGVV over 2014
6. Stand van zaken herbestemming kerk
7. Stand van zaken herinrichting Hoofdstraat
8. Stand van zaken school
9. Stand van zaken Groene Belevingsruimte/
Kern met Pit
10. Aandachtsgebieden 2015
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
Wij zien u allen graag op dinsdag 9 juni Wij
zijn immers een vereniging voor en door de
inwoners van Varsselder-Veldhunten!
Boogbal nr. 6

Ook in 2014 hebben we als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) weer aan
een verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt.
We hebben weer een aantal concrete resultaten
behaald. Die resultaten bereiken we niet alleen als
bestuur VDVV, maar samen met jullie: de verenigingen en de mensen uit het dorp. VDVV probeert
daarmee haar rol als intermediaire organisatie positief te vervullen met als doel om de leefbaarheid
en saamhorigheid van Varsselder-Veldhunten en
het positieve imago te behouden dan wel te vergroten.

Het aantal leden van de VDVV is in 2014 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013.
Afgelopen jaar heeft de VDVV zich met een aantal
onderwerpen intensief bezig gehouden:
Basisschool Pius X.
Samen met school hebben en een aantal betrokken ouders, heeft de VDVV zitting in de denktank
die zich bezig houdt met alle actuele ontwikkelingen rondom Pius X. Een belangrijk gedachte hierachter is dat we Pius X positief in het vizier willen
houden, zowel naar het dorp, het bestuur van Essentius, als ook de gemeente.
Een aantal activiteiten die direct /indirect uit dit initiatief komen /gaan komen zijn:
Actievere benadering van gezinnen met kinderen
Deelname aan NL-doet
In het voorjaar (maart 2015) op school een open
dag organiseren.
Samenwerking binnen de Groene Bevingsruimte
Dat we er samen positief de schouders onder willen zetten, kwam o.a. tot uiting tijdens NL-doet.
Op zaterdag 22 maart gingen vrijwilligers samen
met het team van Pius X aan de slag om het
schoolgebouw een stukje verder voor te bereiden
op de toekomst. Er waren meerdere klussen gepland waaronder het isoleren van de zolder, het
schilderen van de lerarenkamer en een klaslokaal
en schoonmaakwerk. Uiteindelijk is het lokaal van
groep 7/8 geschilderd net als de lerarenkamer.
Ook zijn de lokalen van groep 1/2 en 3/4 grondig
schoongemaakt.Het isoleren van de zolder nam
nog een paar zaterdagen in beslag, maar uiteindelijk zullen de stookkosten van de school verlaagd
worden. Pius X is voorbereid op de toekomst!
NL-Doet
Aan het einde van de NL-doet-dag werd ook de
nieuwe dorpswebsite van Varsselder-Veldhunten
gelanceerd door de Zinkputters van 2014, Arnold
en Els Versleijen, en hun kleindochter Anne Aalders. In het kader van Jong ontmoet Oud heeft Anne haar oma uitgelegd hoe je een Twitter bericht
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kunt sturen en daarmee het nieuws van de nieuwe
website via de sociale media verstuurd.
Groene belevingsruimte/Kern met Pit
De VDVV wil in samenwerking met de SDVV, Pius
X en het AOC een Groene Belevingsruimte creëren
waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Door op deze manier de samenwerking tussen de partijen te stimuleren, wordt de
ruimte op het voormalige 3e veld, meer dan een
dierenweide en dorps/-schooltuin: een groene belevingsruimte. AOC zal meedenken in de inrichting
van de tuin. Pius X zal in het nieuwe jaar wekelijks
de belevingsruimte bezoeken met een klein groepje
kinderen. Vrijwilligers zullen hen dan begeleiden.
Richting de Rabobank is een verzoek uit gegaan
tot financiering/sponsoring van een kas.
Voor 2015 willen we met dit project meedingen
naar de titel ‘Kern met Pit’. De inschrijving daarvoor
is inmiddels verstuurd. Begin 2015 horen we of we
een van de projecten zijn die binnen Gelderland
worden uitgekozen om binnen het bestek van een
jaar te laten zien dat we een Kern met Pit zijn!
Herbestemming kerk.
Ook hierbij had de VDVV de intentie om vanuit de
dorpsmonitor in 2013 een projectgroep op te zetten. Helaas waren er vanuit het dorp geen belangstellenden voor deze groep en werd daarom besloten het proces kritisch te volgen. Eind 2014 is
VDVV gevraagd door de initiatiefnemers, de heren
Wanders en Frazer, om mee te denken en verdere
structuur te geven aan hun idee voor herbestemming van het kerkgebouw. Dat we hierin mee ingestemd hebben, ligt in het feit dat de inwoners van V
-V zich duidelijk hebben uitgesproken voor het instand houden van het kerkgebouw.
Het eerste dat we samen met de initiatiefnemers
gedaan hebben is brainstormen over hoe wij als
VDVV de toekomst zien van het kerkgebouw en of
dat overeen komt met hun beeld.
Uit deze sessies is duidelijk naar voren gekomen
dat we als uitgangspunt nemen dat het kerkgebouw
en ‘t Dorpshuus elkaar daar waar mogelijk moeten
versterken.
Op dit moment zijn wat ons betreft alle opties open
wat betreft herbestemming. Draagvlak en haalbaarheid zijn wat ons hierbij belangrijke criteria.
Het terrein van de Möll
Ondanks de grote belangstelling voor woningbouw
op het voormalig terrein van de Moll, loopt dit proces toch vast. Mede door het teruggeschroefde woningcontingent vanuit de provincie, maar ook door
problemen rondom de monumentenstatus van de
molenromp. De VDVV blijft dit proces volgen en
zoeken naar oplossingen. Om het terrein een dragelijker aanzien te geven hebben we in 2014 op het
terein een bijenmengsel gezaaid.
Herinrichting Hoofdstraat.
Om deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krijgen, hebben we als VDVV er voor gekozen om van
de herinrichting Hoofdstraat een zgn. burgerinitiatief te maken. Dit betekent meer inspraak voor burgers, waarbij de gemeente een faciliterende rol
speelt. We zien dit als een mooi voorbeeld van het
benutten van burgerkracht!

De eerste informatieavond was in september. Tijdens deze avond hebben zich al een 5-tal bewoners aangemeld om als klankbordgroep aan de
slag te gaan. Samen met de gemeente zullen we er
de komende jaren na streven om de Hoofdstraat
een metamorfose te laten ondergaan. Zelfwerkzaamheid zal hier zeker een onderwerp van gesprek in worden. Om dit proces met zijn allen tot
een goed einde te brengen, is er in overleg voor
Boogbal nr. 6

gekozen om de huidige bomen nog één keer flink
te snoeien (kalaberen). Dit is ondertussen gebeurd en geeft in menig huiskamer volgend jaar
weer meer licht.
Projectplan “Jong en oud ontmoeten elkaar
actief in V-V".
In 2013 werd vanuit de ‘krimpgenerator’ van de
provincie een subsidiebedrag toegekend aan de
VDVV aan de hand van het projectplan “Jong en
oud ontmoeten elkaar actief in V-V”. Verschillende deelprojecten van het plan zijn in 2014 uitgevoerd. De aanschaf van de dartborden,een WII,
verduisteringsgordijnen in sportzaal en multifunctionele zaal. Een nieuwe beamer met scherm in
de multifunctionele ruimte, maar ook de Jong-Inn
V-V en de Piep-Jong-Inn (zie hieronder) zijn hier
uitvloeisels van.

‘Jong-Inn V-V’ en Piep-Jong-Inn V-V
In maart zijn we voor het eerst gestart met een
maandelijkse jongeren-inloop: de Jong-Inn V-V.
Vanaf dit begin zijn er ongeveer 30 jongeren per
keer geweest die zichzelf op zaterdag vermaken
met de playstation, voetballen in de zaal, let’s
dance doen en gewoon hangen en chillen. Voor
hen is het een manier om op een ontspannen manier elkaar dicht bij huis te ontmoeten.
Op 27 september hebben we tijdens de Burendag
een (Piep)Jong-Inn georganiseerd. Overdag was
er een activiteit voor de allerkleinsten (en hun ouders), daarna hebben we met z’n allen pannenkoeken gegeten en liep de avond door in en regulier Jong-Inn.
In de kerstvakantie hebben we wederom op deze
manier een (Piep)Jong-Inn georganiseerd.
Website 2.0.
Sinds eind maart is de nieuwe dorpswebsite officieel in de lucht. Deze site site biedt ten opzichte
van de vorige site meer mogelijkheden en ruimte
om te kunnen laten zien waarin V-V sterk is: samenwerken. Iedere vereniging heeft een inlognaam en code waarmee de ‘achterkant’ van de
site te bezoeken is. Iedere vereniging kan zo zijn
eigen pagina beheren. Nieuwsartikelen verschijnen automatisch ook op de voorpagina. Met de
sponsoropbrengsten van de website, betalen we
de opzet en het onderhoud van de site. Wat er
overblijft, komt ten goede aan het dorp.
Narrowcasting
Het Narrowcasting-systeem in ‘t Dorpshuus is
sinds dit jaar te zien op twee televisies. Hierdoor
zijn belangrijke mededelingen, reclame- en sponsor-uitingen nog beter te zien.
Activiteitenplatform
In 2014 heeft de VDVV het initiatief genomen tot
samenwerking van de verschillende activiteitencomité’s. We zijn daartoe in overleg gegaan met
het Oranjecomité, het Actiecomité en de KIVADA.
Omdat we allemaal voor ogen hebben om activiteiten te organiseren en ontwikkelen voor jong en
oud, wilden we onze krachten bundelen. Uiteindelijk zijn we met het Oranjecomité en het Actiecomité in verregaand overleg tot het delen van zowel (nieuwe) ideeën als op financieel vlak. Een
eerste aanzet was de Haloweenparty.
Uiteraard zijn andere partijen die willen aanschuiven, van harte welkom. Daarnaast willen we namens alle partijen nogmaals benadrukken dat activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden bij
voldoende vrijwilligers. Interesse?, laat het ons
weten!!
Intermediaire rol VDVV.
We gebruiken het ambtelijk- en politiek netwerk
om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Daarpagina 24
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mee sluiten we aan bij het wijk- en buurgericht
werken vanuit de gemeente. Naar aanleiding van
het, vanuit onze kant, opgezegde convenant, zijn
we in gesprek gebleven met de gemeente over
een betere manier van samenwerken. Hieruit zal
in het nieuwe jaar ook een discussieavond voortvloeien, die we in overleg met de gemeente zullen
organiseren in ‘t Dorpshuus.

Voortgang behoud
Kerkgebouw en begraafplaats

Daarnaast hebben we zitting in diverse stichtingen
zoals de SGVV en de Buitenham. En vervullen we
binnen een aantal werkgroepen een verbindende
en/of ondersteunende factor: herinrichting van de
kerk, de denktank van school, de ‘Hoofdstaatwerkgroep’, het Activiteitenplatform en de Groene
Belevingsruimte.

Met hierin reacties waarin ook weer ideeën geopperd worden voor een mogelijke herbestemming.
Ook zijn er veel vragen, waar we op dit moment
het antwoord niet op hebben.
Duidelijk moet ook zijn dat als u nu de enquête invult dit niet leidt tot enige vorm van verplichting.
De enquête is alleen bedoeld om uit te zoeken of
er draagvlak is om als dorpsgemeenschap het
kerkgebouw en de bijbehorende begraafplaats terug te kopen om vervolgens als dorp tot een passende invulling te komen.

Nominatie gemeente voor de
“Meer dan Handen- Vrijwilligersprijs”
In oktober heeft de VDVV de gemeente Oude –
IJsselstreek voorgedragen voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen De “Meer dan Handen”vrijwilligers prijzen zijn in het leven geroepen om
inspirerende voorbeelden in het zonnetje te zetten
en waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Er worden prijzen uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties, projecten en burgerinitiatieven, bedrijven en gemeenten. Deze aanmelding leidde tot een finaleplek. Een aanmoediging voor het gemeentelijk
apparaat om door te gaan o
p de ingeslagen weg waarin partijen op basis van
gelijkheid inzien dat als we komende jaren zaken
willen bereiken dit vanuit de samenleving geïnitieerd moet worden en de gemeente hierbij faciliteert en kaders vooraf aangeeft.
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2014
als een jaar waarin we wederom als dorp hebben
laten zien waar we goed in zijn: onze krachten
bundelen en laten zien dat we in dit dorp met elkaar en er voor elkaar zijn. De vele vrijwilligersuren die worden gedraaid in en rondom ‘t Dorpshuus, met als hoogtepunt het Federatief Schuttersconcours, onderstrepen dit.
Vanuit het projectplan ‘Jong ontmoet oud’: ontmoeten we elkaar actief in V-V’ , zullen we in samenwerking met andere partijen, activiteiten voor
een ieder blijven faciliteren. Daarnaast zijn we bezig een discussieavond op te zetten over de samenwerking met de gemeente.

Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban.
Wij hopen dan ook dat u zich in 2015 laat horen
en weer mee doet om de leefbaarheid van Varsselder-Veldhunten verder te vergroten. Vragen en
opmerkingen horen we graag via
vdvv@varsselderveldhunten.nl. Samen met u blijven we ook in 2015 samen werken aan samenwerking.
Nieuwe bestuursleden blijven altijd welkom!
Namens bestuur VDVV,
Sandra ten Have, secretariaat

W
e hebben ondertussen al vele enquêtes
retour.

Vinden we met zijn allen dat het kerkgebouw en
bijbehorende begraafplaats een dusdanige waarde
heeft dat we als dorpsgemeenschap zelf willen beslissen hoe hier naar de toekomst een invulling
aan te geven?
Wat is het mooiste als je terug komt van vakantie?
Een herkenningspunt… de kerktoren van Varsselder –Veldhunten zien, wetend dat je dan weer veilig thuis bent aangekomen.
Deze zekerheid hebben we alleen als we als
dorpsgemeenschap zelf een passende herbestemming vinden.
9 juni willen we als VDVV de uitkomsten van
de uitgezette enquête aan u terugkoppelen.
Hebt u de enquête nog niet ingevuld dan verzoeken wij u deze alsnog in te vullen.
Ook als u het initiatief “voor het terugkopen als
dorpsgemeenschap” totaal niet ziet zitten, dan
nog vragen wij u om de enquête in te vullen.
We willen graag zoveel mogelijk meningen
terug ontvangen.
Hebt u de enquête nog thuis liggen, lever deze
dan alsnog ingevuld in.
Uiterste inleverdatum 7 juni as.
Kunt u de enquête niet terugvinden, geen probleem
u kunt de enquête online via de dorpswebsite invullen.

http://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/vdvv/
enquete-kerk
Wilt u hem toch liever op papier invullen, dan bezorgen wij u graag een nieuwe enquête.
Wij zien uw meningen / ideeën graag online /via
papier terug.
Het bestuur van de VDVV staat voor samen werken aan samenwerken nu, maar ook in de toekomst!
Volg Varsselder – Veldhunten niet alleen digitaal,
doe gewoon mee.
Samen delen wij immers het alledaagse dorpsleven.
En laeven is toch meer dan alleen maor werken !!
Emailadres: vdvv@varsselderveldhunten.nl
website: www.varsselderveldhunten.nl

Boogbal nr. 6
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Nieuws van de afdeling
Varsselder-Veldhunten
Op woensdagmiddag 24 april hadden we weer
een gezellige ontspanningsmiddag voor onze
gasten uit Varsselder Veldhunten in Het Dorpshuus.
Om 14.00 uur werden de gasten muzikaal begroet
door Jan Wensink op zijn keyboard met vrolijke
liedjes.
Na de koffie met cake werd er een spel gespeeld
waarmee de gasten mooie prijzen konden winnen
als ze het juiste antwoord op de vraag wisten.
De vragen gingen allemaal over wetenswaardigheden van Varsselder.
Van wie de koning van de kermis was tot de namen van de lammetjes uit de Dierenweide. Bij de
eerste vraag goed , kregen ze een hoed op. Het
volgende goede antwoord leverde een prijs op van
zelfgemaakte jam tot een mozaiek beplakte zelfgemaakte lamp door de vrijwilligsters. Natuurlijk heeft
iedereen een prijs bemachtigd!
Daarna speelde Jan de sterren van de hemel met
zijn vrolijke meezingliedjes.
Er werd zelfs gedanst op de gezellige meedeinnummers!
Of zou dat door het advocaatje met slagroom zijn
gekomen?
Kortom een geslaagde en gezellige middag.
Zonnebloemloterij 2015.
Eind april is de Zonnebloemloterij 2015 van start
gegaan.
Dat betekend dat onze vrijwilligsters weer op pad
gaan om de loten te verkopen.
Een leuk extraatje is dat iedereen die een lot koopt
zijn lot kan registreren bij De Zonnebloem.nl en
dan automatisch bericht krijgt als hij/zij een prijs
heeft gewonnen. Ook krijgt U dan een Denksport
puzzelplezier gratis. Zo heeft iedereen altijd prijs
en is elk lot van €2,- zeker zijn geld waard!
Wilt U ons ook dit jaar helpen bij het verkopen van
loten in Uw buurt, familie, kennissenkring? Dan
kun je (vanaf 14 jaar) je opgeven bij Dianne Bujak
Telefoon: 630012 of mail naar diannebujak@planet.nl.
U zou ons er een enorme dienst mee bewijzen! In
1 boekje zitten 10 loten.
Wij willen graag in alle straten in Varsselder Veldhunten de loten verkopen om leuke middagen voor
onze gasten te kunnen blijven organiseren en hen
een bloemetje te brengen bij ziekte, eenzaamheid
en verdriet.
Hartelijk bedankt voor alle steun , door het kopen
van een lot of het verkopen
ervan, namens de vrijwilligsters:
Els Versleijen, Anny Vonk, Wil Steutel , Ine Scholten en Dianne Bujak.

Mededeling
VAN

SGVV
Vanwege de verhoging van de inkoopprijzen is in goed gezamenlijk overleg besloten de consumptieprijs van €1,75 in 't
Dorpshuus per 1 juli te verhogen
naar €1,85.
Overige prijzen blijven gelijk.
Boogbal nr. 6

Middaguitstapje
naar museum
Min40Celsius op
woensdag 27 mei 2015.

O
m half 4 werden we verwacht bij ons Varsselders museum in De Tent, Min40Celsius.

Met 20 gasten kregen we een reis door de tijd met
leerzame dia’s en filmpjes vanaf de ijstijd tot nu bij
de zandwinning
“Azewijnse
Broek”.
Na een kop
koffie met
koek konden
de gasten
de skelet
van o.a. een
wolharige
neushoorn
en de kop
van een
mammoet, haaientanden
en beenderen van allerlei dieren die hier vroeger geleefd hebben bekijken.
Daarna ging het richting
Wieken waar we bij Restaurant Lukassen aan
een heerlijk buffet
konden aanschuiven.
We werden nog
verrast
door Joop
toen hij
een extra
toetje had
voor ons:
verschillende
smaken
ijs.
Voldaan,
letterlijk
en figuurlijk, gingen we richting huis na weer een geslaagde middag.
De vrijwilligers van De Zonnebloem wensen alle
bewoners van Varsselder-Veldhunten een hele
fijne, ontspannen, zonnige vakantie!
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OPROEP!!!
W
ie wil ons komen versterken om in geval
van nood het Dorpshuis schoon te maken?
Het betreft schoonmaakwerkzaamheden voor zo
nodig de maandagochtend en/of vrijdagochtend.
Bij belangstelling of voor info. bellen;
Desiree Marcus tel: 631011
Graag voor 1 augustus bericht.
Groetjes,
Desiree Marcus, Yvonne Hebbink, Jeanette Lippets

Oud ijzer-actie
Fanfare St. Gregorius

Fspurt
anfare St. Gregorius maakt een stevige groeidoor. Een maximaal aantal jeugdleden
volgen lessen aan de muziekschool en in het orkest spelen op dit moment maar liefst 45 muzikanten. Voor deze vereniging is dit hoge aantal uniek
en het is iets waar we met z’n allen super trots op
zijn.
Natuurlijk heeft elke muzikant een instrument nodig. Een instrument wordt door de vereniging gratis
in bruikleen gegeven. De instrumenten hebben onderhoud nodig en er moet wel eens iets aan gerepareerd worden. Ook zijn sommige instrumenten
zo oud dat deze aan vervanging toe zijn. Daarvoor
is geld nodig en hiervoor hebben we een mooie
actie verzonnen:

Wij gaan voor u het
oud ijzer en metaal verzamelen.

mei 2015

Toneelvereniging 'Kom es kieken'
bestaat volgend jaar 15 jaar

Emetr waren
plannen om dit jubileum te vieren
de opvoering van een openluchtstuk in

het voorjaar van 2016.
Het bestuur heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden, er is een concept bedacht en ook de
locatie was al geregeld. Maar helaas is er te weinig draagkracht om dit te kunnen realiseren. De
groep is hiervoor te klein en de risico’s te groot.
De vereniging telt te weinig leden waardoor het
moeilijk is een goede en volledige cast te hebben
voor een dergelijke productie.
Daarom heeft het bestuur bij nader inzien besloten volgend jaar geen openlucht-voorstelling te
organiseren. Wellicht dat er in de toekomst wel
een keer een dergelijke voorstelling komt.....
Wél zal er extra aandacht gegeven worden aan
het jubileum én zal er weer een spetterende nieuwe voorstelling zijn in het Dorpshuus.
De data hiervoor zijn inmiddels bekend, dus maak
alvast een aantekening:

De opbrengst hiervan gebruiken we voor nieuwe
instrumenten maar ook voor investeringen in de
jeugdopleiding en in uniformen.
De oud-ijzer actie werkt heel eenvoudig: heb je oud
ijzer of metaal waar je van af wilt, dan kan dit ingeleverd worden op “Het Leemland”, bij Rik Fisser,
Berghseweg 12 in Varsselder Veldhunten.
Iedereen heeft wel eens een oude fiets, wasmachine, kruiwagen, oude accu’s of iets dergelijks in de
weg staan. Denk ook aan de spullen achter de
schuur of op zolder. Of misschien ligt er nog ergens oud ijzer bij je werkgever. Het is nu het moment om dat in te leveren. Het bij u thuis ophalen
behoort ook tot de mogelijkheden.
Bel met Rik(06-22470288). De actie loopt het gehele jaar door.
Onder het motto “Van uw oud ijzer en metaal,
gaan wij muzikaal aan de haal” hopen we dat de
actie een groot succes gaat worden.

Toneelvereniging 'Kom es Kieken' brengt een
nieuwe voorstelling op zaterdag 16 en zondag
17 april 2016.
Onze vereniging is op zoek naar nieuwe leden.
Daarom een oproep aan een ieder die houdt van
toneel en zelf ook wel eens op de planken wil
staan: kom es kieken bij onze wekelijkse oefenavond op maandagavond in 't Dorpshuus en doe
een keertje mee. Er wordt flink geoefend maar er
wordt ook veel gelachen. Proef de sfeer en laat je
verleiden om mee te doen.
Toneelvereniging 'Kom es Kieken”
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Van Uw oud ijzer en metaal, gaan wij muzikaal
aan de haal.
Inleveren bij Rik Fisser, Leemlandseweg 12
Varsselder.
Ophalen kan ook, bel dan Rik op 06-2247288
Steun hiermee Fanfare St. Gregorius voor aanschaf instrumenten, uniformen en de jeugdopleiding.
De actie loopt het hele jaar door.
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Onze Lieve Vrouwe Gilde
Varsselder-Veldhunten

Gildekermis 2015

D
e jaarlijkse kermis zit er
weer aan te komen op 13-14-15

-16 juni zal ons dorp in de ban
zijn van dit jaarlijkse dorpsfeest. Al jaren is het moeilijk
om buiten de gezelligheid in ’t
dorpshuus of voorheen in Gildegebouw “de tent” ook te zorgen
dat de aankomende jeugd voldoende vertier heeft.
De kermisexploitanten zien geen
grote noodzaak meer om in de
kleine dorpen de attracties neer
te zetten zoals wij graag zouden
zien. Al jaren is er de spanning
gaat het ons dit jaar wel of niet
lukken en helaas is ons dit al
twee jaar enorm tegen gevallen.
Het resultaat geen autoscooters
dus helaas veel teleurstelling en
begrijpelijk veel onbegrip in het
dorp. We hebben in onze laatste
Gilde vergadering samen met de
leden en bestuur van SGVV besloten dat er geïnvesteerd moet
worden om ook het plezier van
de jeugd te vergroten tijdens de
kermis. Door deze gezamenlijke
investering zijn wij dit jaar verzekerd van de fel begeerde autoscooters voor onze jeugd. Buiten
de autoscooters mogen we op
ons kermisterrein ook verwachten de schietsalon/draaimolen/lijn
-ballengooien/snoepkraam en de
snacks van Decker, dus we kunnen stellen dat er voor elk wat
wils zal zijn. Er is in de genoemde vergadering besloten dat we
de investering met z’n allen moeten dragen middels een verhoging van de consumptieprijs t.o.v.
de normaal gehanteerde consumptieprijs in ’t dorpshuus.
Er kan dan ook tijdens de kermis uitsluitend met de speciaal
gemaakte groene kermismunten afgerekend worden.
Wij vertrouwen erop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd en wensen ons allen een
hele fijne kermis 2015 toe met
veel mensen en veel goed
weer!!!!

Namens bestuur O.L.V. Gilde en
bestuur SGVV
Boogbal nr. 6
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Kermis nieuwe stijl
(m.i.v. 2016!!!)
Beste mededorpsbewoners,

H
ierbij leest u de (motivatie voor de) opzet
van de kermis voor Varsselder-Veldhunten in
een nieuw jasje. Onze kermis.

FOREL
VERKOOP
VIS VERENIGING
VARSSELDER-VELDHUNTEN

W

ij als vis club zijn buiten de sport om ook
dierenliefhebbers en respecteren de natuur.
Nu is het zo dat er in Varsselder een prachtige
dierenweide is gerealiseerd.
Hier wordt door een aantal vrijwilligers dag en
nacht gewerkt om het perfect te laten uitzien.
Het is natuurlijk ook zo dat deze dieren moeten
eten en verzorging nodig hebben.
Wij als vis club hebben gedacht om dit project financieel te ondersteunen
Het visseizoen draait weer op volle toeren dus
staan we weer scherp.
De forellen hebben hun trek genomen en zijn dus
klaar om gevangen te worden.
De forellen die we vangen worden schoongemaakt en vacuüm verpakt.
Deze forellen nemen we mee naar huis en zijn
klaar voor consumptie.
Binnen bij de dierenweide komt een lijstje te hangen waar je een bestelling kunt doen.
Hierop schrijf je je naam en adres en tel nr.
De kosten voor 1 forel schoongemaakt en vacuüm
verpakt zijn € 2,50
Voor elke bestelde forel staan wij als vis club een
bijdrage af aan de dierenweide.
Groeten
Jan Ketelaar, Henny Ketelaar
Jan Mulder, Jos Mulder

'Niet nodig' zult u misschien direct denken, of
'waarom veranderen?'.
Dat willen we hiermee duidelijk maken en gelijk
twee voorstellen doen, zodat u weet wat wij ons er
bij voorstellen. Dit allemaal naar aanleiding van
een gesprek over dit onderwerp bij de jaarvergadering van het Onze Lieve Vrouwe Gilde.
MOTIVATIE
- De bezoekersaantallen lopen al jaren achtereen
terug. De ene keer wat harder dan de andere keer,
maar toch. Dit heeft weer directe consequenties
voor de inkomsten en de betaalbaarheid van het
één en ander.
Zo heeft het bijvoorbeeld tot gevolg dat het steeds
moeilijker wordt kermisattracties te boeken. Of om
de muziek betaalbaar te houden.
- Daarom staan we een iets andere invulling van
het kermisprogramma voor, zodat we met minder
méér kunnen doen. En dat we wellicht een breder
publiek aanspreken en dus meer bezoekers/
deelnemers krijgen.
- Zoals u zult lezen is het voornaamste punt dat de
kermis wordt ingekort van 4 naar 3 dagen. En dat
er een paar onderdelen toegevoegd worden.
Dit om het bestaande publiek te behouden, wellicht
meer publiek te trekken en om hiermee ook de
kosten in de hand kunnen houden.
Bovendien is 4 dagen voor veel mensen simpelweg te lang en 3 dagen makkelijker te combineren
met de moderne agenda.
Simpelweg komt het er op neer dat de dinsdag er
van af gaat (in ons voorstel).
- Deze verkorting heeft ook tot gevolg dat muziekkosten minder worden en dat, zoals eerder gemeld, we bands kunnen blijven boeken in de nabije
toekomst.
- Door de activiteiten van de dinsdag naar de andere dagen te verplaatsen, vinden hier meer activiteiten plaats en stijgt in ieder geval het bezoekersaantal voor die dagen, omdat er bijvoorbeeld ook
een groep bezoekers alleen voor het keizersschieten naar de kermis komt.
Ook een mogelijkheid is het verplaatsen van het
Koningsschieten en Jeugd koningsschieten naar
de zaterdag. Dit genereert meer publiek, omdat
niemand daar meer speciaal een vrije dag voor
hoeft op te nemen. En is de nieuwe Koning meteen de rest van de kermis in functie.
- Daarnaast hebben we een paar ideeën die het
plezier en de motivatie om kermis te vieren
(kunnen) vergroten.

Voor verder informatie kunt u terecht bij;
Henny Ketelaar.
Tel. 06-12318698

Zo stellen we bijvoorbeeld voor de kermis weer te
beginnen met een kerkviering. We heten per slot
van rekening niet voor niets het ONZE LIEVE
VROUWE Gilde. Tijdens de viering worden de vogels voor het konings- en keizersschieten gezegend, als ook het nieuwe symbool voor de kermis:
Boogbal nr. 6
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de tamboer van papier-maché.
Zaterdagavond is het tijd voor de familie-barbeque.
De (niet) aanwezige bezoekers kunnen, tegen
kostprijs, aanschuiven bij dit nieuwe fenomeen.
Gezellig met z'n allen op het kermisterrein tafelen.
En neem gerust bezoek, kinderen en familie mee.
Goedkoop, lekker en afwas-vrij.
Op vrijdag- of zaterdagavond wordt een kermisreünie georganiseerd in het Dorpshuus. De plek
voor inwoners en oud-inwoners om elkaar weer
eens te ontmoeten onder muzikale begeleiding van
Raymond van Osch.
Hiervan zullen ook oud-inwoners elders in de wereld op de hoogte gesteld worden door een nog
samen te stellen organisatiecomité. Kortom: dè
plek om te weten te komen hoe het toch je ex is
vergaan.
Tot slot wordt aan het eind van de Kermis, op
maandagavond, volgens een nieuwe traditie, de
Tamboer (van papier-maché) in de fik gestoken.
Kon je maandag overdag geen vrij krijgen? Dan
kun je toch nog naar deze bijzondere kermisafsluiting komen en van de na-zit genieten met een
hapje en een drankje.
Doordat we meer bezoekers verwachten op de resterende 3 dagen, wordt het voor de kermisexploitant ook weer interessanter om 3 dagen op een
beter gevulde kermis te staan (en überhaupt om op
onze kermis te blijven staan).
We beseffen dat een nieuw programma consequenties heeft voor een aantal onderdelen, zoals
het 'omtrekken', het ontbijt op dinsdag en vendelhuldes.
Wij hebben deze zo goed mogelijk een nieuwe
plaats gegeven in het nieuwe programma.
Maar graag horen we van u wat u er van vindt en
worden we graag op onze vingers getikt bij zaken
die we vergeten zijn of die we volgens u, fout hebben bedacht.
Bovendien kan het zomaar zijn dat u betere en leukere ideeën hebt dan ons. Die zouden we natuurlijk
heel graag horen. Of dat u sowieso tegen vernieuwen bent van de kermis?
Het is niet zo dat dit programma een garantie is
voor nog eens 5 eeuwen kermis in VarsselderVeldhunten, maar het is wel een aanpassing die er
voor kan zorgen dat kermis vieren in ons dorp
voorlopig kan blijven bestaan.
Op de volgende pagina’s staan de twee voorstellen
voor een nieuw programma.
Wat verwachten wij U , onze mededorpsbewoners ??
Reactie van U op deze voorstellen via de mail en/of
tijdens de kermis 2015
Mailadres: m-engelen@outlook.com
Tijdens de kermis 2015 hangen deze twee voorstellen ter inzage waarbij U de mogelijkheid heeft
om te reageren op deze voorstellen om ons te helpen met aanvullende c.q nieuwe ideeën.
Het zijn dus ideeën en niets staat vast!
Met vriendelijke groeten
Comité Kermis nieuw stijl,
Andre Bussink, Rik Fisser, Nico Immink, Angelique
en Rob v.d Meer en Freek van Arragon
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Met ingang van Kermis 2016
Voorstel 1:
Vrijdag:
19.00 Gildemis (inclusief inzegening “Vogel” en Tamboerpop).
20.30 - 00.30 Feest c.q Kermisreunie in Dorpshuus
(met bijv.Raymond v. Os, organisatie door een aparte werkgroep)
Zaterdag:
11.00 uur Ophalen “oude” Koning
12.00 uur Start vogelschieten (Koning en Jeugdkoning)
14.30-18.00 uur Huldiging nieuwe Koning en mid.prog in
Dorpshuus
(Live Muziek)
18.00 – 21.00 Barbecue met zoveel mogelijk familie en vrienden. (locatie 2e veld , “aankleden” tussen de kermisexploitanten)
21.00 - 01.00 uur Avondprogramma Dorpshuus (Live Muziek)
Zondag:
10.00 uur Fruhshoppen Dorpshuus
13.00 uur Ophalen Koning
14.30 uur Opening op de Leemlandseweg
15.00-21.00 uur Middag/avond programma in Dorpshuus
(Live Muziek)
Maandag:
06.30 uur Reveille
11.00 uur Optocht naar Veldhunten
12.00 uur Start dag programma Keizerschieten, Vogelknuppelen en Prijsschieten in en rondom Dorpshuus (Live Muziek)
19.00 – 20.00 uur Symbolische tamboer c.q popverbranding
ter afsluiting Kermis.
Voorstel 2:
Zaterdag:
09.30 uur Ophalen “oude” Koning
10.00 uur Gildemis (inclusief inzegening “Vogel” en Tamboerpop)
12.00 uur Start vogelschieten (Koning en Jeugdkoning)
14.30-18.00 uur Huldiging nieuwe Koning en mid.prog in
Dorpshuus (Live Muziek)
18.00 – 21.00 Barbecue met zoveel mogelijk familie en vrienden. (locatie 2e veld , “aankleden” tussen de kermisexploitanten
21.00-01.00 uur Avondprogramma (Kermisreünie?) Dorpshuus (Live Muziek)
Zondag:
10.00 uur Fruhshoppen Dorpshuus
13.00 uur Ophalen Koning
14.30 uur Opening op de Leemlandseweg
15.00-21.00 uur Middag/avond programma in Dorpshuus
(Live Muziek)
Maandag:
06.30 uur Reveille
10.00 uur Fruhshoppen Dorpshuus
12.00 uur Optocht naar Veldhunten
13.00 -16.30 uur Dag/middag prog Keizerschieten, Vogelknuppelen en Prijsschieten in en rondom Dorpshuus (Live
Muziek)
20.00 – 21.00 uur Symbolische tamboer c.q popverbranding
ter afsluiting Kermis.
21.00-24.00 uur Avondprogramma Dorpshuus (Live Muziek)
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Eindstanden en Topscoorders 2014-2015
STAND 3e PERIODE

4e klasse D
Club
Gespeeld Punten voor tegen
Westervoort 1
26
48
61
39
RKPSC 1
26
46
56
32
Angerlo Vooruit 1
26
44
58
39
Sprinkhanen 1
26
43
63
42
Groessen 1
26
41
44
34
Loil sv 1
26
40
51
41
HC '03 1
26
39
46
48
Peeske 't 1
MvR 1
Kilder 1
GWVV 1
Ulftse Boys 1
Etten 1
Rijnland 1

26
26
26
26
26
26
26

38
38
34
33
30
19
9

47
50
49
41
48
28
30

44
52
50
51
64
56
80

Res. 5e klasse
Club
Silvolde 3
Terborg 2
Varsseveld 4
GWVV 2
KSH 2
Stokkum 2
Dinxperlo 3
FC Winterswijk 5
MvR 3
SDOUC 4
Zeddam 2
Ajax B 2

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Kilder 1
RKPSC 1
Groessen 1
Sprinkhanen 1
Peeske ´t 1
Ulftse Boys 1
Westervoort 1
Loil sv 1
MvR 1

9
9
9
9
9
9
9
9
9

19
16
16
16
15
15
14
12
11

22
26
16
21
18
17
18
10
16

13
11
10
16
13
17
16
11
16

Angerlo Vooruit 1
HC ´03 1
Etten 1
GWVV 1
Rijnland 1

9
9
9
9
9

11
11
8
5
4

12
16
10
9
8

14
20
16
22
24

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
22
45
73
35
22
44
65
37
22
44
49
32
22
39
54
38
22
37
69
41
22
36
55
59
22
22
22
22
22
22

25
24
21
21
21
21

42
50
49
42
47
34

52
72
65
63
71
64

Club
Etten 4
SDOUC 8
GWVV 3
VVG '25 4
Silvolde 6
NVC 3
Terborg 4
Kilder 5
Ajax B 4
Stokkum 4
Gendringen 6

Gespeeld Punten voor tegen
20
52
81
21
20
40
78
22
20
37
57
29
20
36
57
40
20
33
48
48
20
31
55
58
20
22
37
57
20
20
40
52
20
19
38
69
20
18
29
75
20
12
24
73

Res. 7e klasse
Res. 7e klasse
Club
Gespeeld Punten voor tegen
Sprinkhanen 4
22
59
83
25
MvR 4
22
50
78
41
VVL 3
22
41
70
42
GWVV 4
22
35
38
28
Kilder 4
22
34
53
36
Wolfersveen 2
22
32
39
53
Sint Joris 2
22
28
58
50
Stokkum 3
22
26
46
65
SVGG 4
22
20
30
57
OBW 9
22
20
35
64
Keijenburg. Boys 5
22
19
47
68
HC '03 4
22
14
31
79
Boogbal nr. 6

Club
NVC 2
Gendringen 7
Varsseveld 9
AD '69 5
RKZVC 7
Westendorp 2
Meddo SC 3
KSV 4
GWVV 5
Bredevoort 4
KSH 3
MEC 4
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Gespeeld Punten voor tegen
22
57
76
21
22
55
70
18
22
53
53
26
22
49
93
36
22
39
65
33
22
36
56
39
22
27
38
41
22
23
30
53
22
17
47
87
22
14
18
91
22
11
28
71
22
3
21
79
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Marc Arnold
Mart de Leeuw
Cas de Neling
Tom Wanders
Rick Hendrixen
Rick Witteveen
Theo Heutinck
Jimi Moreno
Niek te Voert
Chiel le Comte
Roy Cornielje
Pascal Sloot
Dominiek Seinhorst
Jeroen Aalders
Danny van Wessel
Werner Wellink
Niels Huntink
Ramiro Tersteeg
Hidde Böttcher

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

18
14
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5

Jeffrey Bruil
Mark Kemperman
Sebastiaan Flipse
Jos Ketelaar
Twan Berntsen
Arthur Bonenkamp
Jurgen Schut
Tom Wezendonk
Erik Ketelaar
Jelle Visser
Tim Jansen
Pim Teunissen
Dirk Jansen
Jurjan Wezenberg
Sven Huls
2e
Thymo Scholten
Jordy Bussink
Ivo Joosten
Stijn Marcus

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

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

2
2
2
2

Miel Erinkveld
Swen te Kaat
Sven te Kaat
Roel Jansen
Bart Vinkenvleugel
Dion Mulder
Thomas Wissing
Ino Zweers
Erwin Zimmerman
Hans Bruins
Simon Kissing
Brian te Kaat
Jorick Messink
Yuri Sohilait
Bram v/d Pavert
Jan-Ole Kanters
Lars Liebrand
Mark Welling
Dennis Boerboom

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

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

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VVG '25 A1
VIOD A2
Doetinchem A1

22
22
22

56
56
47

141
96
59

23
24
46

AZSV A2
Gendringen A1
Kilder A1
GWVV A1
ST MEC/Bredevoort A1
DZC '68 A2
Etten A1D
Longa '30 A2
Grol A2

22
22
22
21
21
22
22
20
22

46
39
28
26
24
22
15
14
4

88
87
38
53
39
50
37
40
26

54
37
70
57
61
86
71
76
149

Topscoorders A1-junioren
naam:
aantal doelpunten

Dion Mulder
16
Thomas Wissing
7
Juul Rabelink
6
Kris Hebbink
5
Jim Wijkamp
4
Cas de Neling en Merijn van Arragon
3
Martijn Klompenhouwer, Lars Hendrixen en Luis van de Pavert

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Angerlo Vooruit B2GD
MvR B3D
AZSV B5
VIOS B. B2

11
11
11
11

26
25
22
21

50
62
39
30

17
19
36
11

Longa ´30 B5
RKZVC B2D
DZC ´68 B5
DVC ´26 B5D

11
11
11
11

21
20
16
15

38
30
36
35

24
19
30
45

SDOUC B3GD
Pax B3
Gendringen/GWVV B2
Concordia-W B4G

11
11
11
11

12
7
6
0

44
17
28
15

59
60
49
55

Topscoorders B2-junioren:
naam:
aantal doelpunten
2

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV C1G
MvR C3D

11
11

28
27

70
39

20
17

Silvolde C2

11

25

43

20

Sprinkhanen C1

11

21

27

20

Wessel Immink, Mick Besselink
9
Collin te Wildt
6
Roy Vermeulen, Tom Wienholts, Koen Bussink
en Rick Stienessen
4
Frederic Josée
2
Mats te Boekhorst, Stijn van Remmen en Glenn Robben 1

Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Robin Klompenhouwer
Bart Rots
Elze Braam
Jarno Lippets
Sam Overbeek
Sem Schepers
Douwe Flipse
Kay Messing, Marijn Fukkink,
Milan Frazer en Koen Offenberg

22
21
17
16
7
4
2

OBW C4

11

18

45

31

Angerlo Vooruit C3G

11

18

39

29

SDOUC C3

11

14

45

36

Den Dam/NVC C1GD

11

13

26

33

Peeske 't C2

11

12

22

33

Concordia-W C4

11

7

12

49

Club

VIOD C5
DZC '68 C7

11
11

5
4

16
10

51
55

Den Dam/NVC E2G
Gendringen E3
VIOD E6G
GWVV E1
SDOUC E2
SVGG E1G
RKZVC E3

10
10
10
10
10
10
10

28
26
25
16
15
13
10

69
62
34
40
34
29
9

28
24
14
25
32
43
22

DZSV E4
Zelos E5
MvR E3
Terborg E2G

10
10
10
10

10
8
7
0

28
31
20
12

45
36
37
62

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

20
15
10
7
6
3
2
1
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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Topscoorders F1-pupillen
naam:
aantal doelpunten

Gespeeld Punten voor tegen

VVG '25 F2G
VIOD F6G
Ulftse Boys F2
Den Dam/NVC F1G
SVGG F1G
VVL F1
VIOD F4G
Etten F1
Varsseveld F4
DZC '68 F7
Silvolde F2
GWVV F1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

30
25
25
20
19
19
17
12
12
9
6
0

73
47
49
35
60
44
33
33
26
18
21
1

11
13
18
21
28
27
31
28
44
42
50
127

GWVV 2 slaagt
niet in inhaalrace

Nout Sloot
Gijs Roseboom
Jesper Kuster
Julian Frazer
Pepijn Sloot
Ties Flipse
Merijn Berentsen
Boaz Kwak

11
4
3
2
2
2
1
1

Jeugdkamp 2015
Afgelopen weekend (29 t/m 31 mei) vond het jeugdkamp
weer plaats. Op de valreep hebben we nog wat foto’s
kunnen meenemen. Vrijdagavond was de spelavond,
zaterdag overdag trainen survival en ‘s avonds de playbacktalentenshow. De kinderen hebben een paar geweldige dagen gehad. Maar zondag’s wel erg moe.

H
et tweede elftal van GWVV is er niet in geslaagd om de koppositie weer de heroveren.

Na een zeer goede eerste seizoenshelft waar we
als winterkampioen de winter in gingen, leden we
in 2015 te veel duur puntverlies om aanspraak de
maken op de titel in de vijfde reserveklasse. Een
uiteindelijke vierde eindklassering in de competitie
was het hoogst haalbare. Een leuke competitie
waar het jammer is dat we de lijn van 2014 niet
mee konden nemen naar het tweede deel van de
competitie.
In de vorige Boogbal was al te lezen dat het nog
lastig ging worden om de titel te pakken en we
afhankelijk waren van anderen. Van de vier wedstrijden werden er twee gewonnen en twee verloren. Concurrenten lieten ook wat punten liggen,
maar door ons eigen puntverlies waren we uitgespeeld om de titel.
De eerste wedstrijd was uit tegen SDOUC 4. Een
goede eerste helft, waar het spel weer eens goed
was, eindigde met een 2-0 ruststand na een verwoestend afstandsschot van Danny en een droge
knal van Tom na een goede aanval. In de tweede
helft was het spel een stuk slechter en kwam
SDOUC terug. Na een slim versierde penalty van
Tom, mocht Pascal aantekenen voor de beslissing in dit duel: 3-1.
Een week later stond de topper tegen Terborg 2
op het programma. Zij toonden deze wedstrijd aan
waarom ze ook bovenin stonden. Een terechte
nederlaag, ietwat geflatteerd liepen zij uit na een 1
-5 overwinning, nadat spits Tom ons eerst nog op
voorspong had geschoten. Een week later verloren we ook van Stokkum 2 met 2-1 (weer doelpunt Tom), en wisten we dat de laatste wedstrijd
er één zou zijn des keizers baard.
Deze laatste wedstrijd werd 1-5 gewonnen uit tegen Ajax B 2. Zo werd het nare einde van de competitie toch nog met een goede laatste wedstrijd
afgesloten. Mooie doelpunten waren er van Danny tweemaal, Tom tweemaal(die daarmee Rick
nog voorbij ging als topscorer) en Sven. De heenweg en terugweg met de huifkar was ook een gezellige rit, waarbij enkele die-hards uit het team
zich al opwarmden(indrinken) voor het weekend
daarop. 15-16-17 juli was het nl zover: het beroemde GWVV2 weekend. Bestemming ditmaal:
Münster. Het was een mooi weekend (gelukkig
hebben we de foto’s nog).
Tot volgend seizoen!
Roel

Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=C6DRTF4Q
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