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H et lijkt alsof de zomer om gevlogen is, de 
laatste zin in de vorige Boogbal was “Tot in het 
volgende seizoen” en nu is het dan alweer zo 
ver. We hopen dat iedereen een geweldige va-
kantie heeft gehad en dat er in de aanloop naar 
het nieuwe seizoen goed is getraind om de com-
petitie in te gaan. We zijn alweer drie/vier wedstrij-
den op weg in de competitie en zo langzamerhand 
kunnen we ook zien wie tot de kanshebbers gere-
kend worden voor de hoogste plaatsen. Voor 
GWVV 1 is het seizoen alleraardigst begonnen. 
Onder een compleet nieuwe trainersstaf (de TC 
zal hier verderop in de Boogbal nog op terugko-
men) werd de bekercompetitie afgewerkt. De 
KNVB had de buurtclubs in één groep ingedeeld 
waardoor er ook veel publiekelijke belangstelling 
was. Een juiste keuze ons inziens. Eerst werd Ter-
borg in Terborg verslagen met o.a. een wonder-
schoon doelpunt van de teruggekeerde Niels 
Schweckhorst. Daarna werden twee thuiswedstrij-
den tegen resp. SDOUC en Gendringen gespeeld. 
Tegen SDOUC bood GWVV goed weerstand, door 
de vele penalty’s werd dit een knotsgekke wed-
strijd die uiteindelijk in een 5-5 gelijkspel eindigde. 
De wedstrijd tegen Gendringen kwam GWVV min-
der uit de verf en was het klasse verschil te zien. 
Toch werd de wedstrijd pas op het laatst door 
Gendringen definitief beslist. Dennis zal in de ru-
briek GWVV 1 langs de lijn zijn verhaal weer doen 
over het wel en wee bij het eerste elftal. Ook in de 
rubriek Opvallend op de Buitenham zullen we de 
nieuwe trainer/coach Frank Lukassen introduce-
ren. 
Het seizoen werd op 11 september officieel afge-
trapt door middel van het darttoernooi. Jammer 
was dat er weinig animo hiervoor was maar de ge-
zelligheid was er gelukkig niet minder om. Roel zal 
in deze Boogbal hiervan een kort verslag doen. 
Na de officiële aftrap konden ook de andere teams 
aan de competitie beginnen. Hieraan voorafgaand 
hadden zij zich al warm gedraaid in de bekercom-
petitie die als oefenwedstrijden werden be-
schouwd. Van al de teams zijn alleen de C-
junioren verder in de beker, zij zullen dus in okto-
ber in de volgende ronde spelen. Zoals al aange-
geven in de laatste Boogbal van het vorige sei-
zoen starten we de competitie 2015-2016 met 4 
senioren elftallen, 2 B-junioren teams in samen-
werking met Gendringen, één C-team, een D– en 
een F-pupillen team. Het jeugdbestuur heeft het 
kader weer bezet gekregen en ook de scheids-
rechters voor de zaterdag zijn weer bereid gevon-
den om alles in geode banen te leiden. Over de 
resultaten kunnen we na een paar wedstrijden nog 
weinig zeggen maar tot nu toe ziet het er  naar uit 
dat er bij de senioren wel punten gepakt gaan wor-
den. Bij de jeugd en met name de F-pupillen is dit 
wat genuanceerder zij verliezen elke zaterdag met 
grote cijfers het bestuur/jeugdbestuur is zich mo-
menteel aan het beraden hoe het spelplezier er in 
te blijven houden. 
In deze Boogbal een compleet overzicht van de 
(voorlopige)activiteiten voor het komend seizoen. 
Het bestuur heeft voor zover mogelijk was aan el-
ke activiteit een datum gehangen zodat iedereen 
hier alvast rekening mee kan houden. De Algeme-
ne Ledenvergadering staat als eerst op de agen-
da. In deze Boogbal vindt je hiervoor een uitnodi-

Nieuws 

ging. 
Als redactie zijn we druk geweest met de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen. De adverteerders 
in de Boogbal dragen een steentje bij aan de tot-
standkoming hiervan. De meeste adverteerders 
hebben aangegeven verder te gaan, er zijn ook 
enkele afvallers maar daarentegen staat weer dat 
er enkele bij zijn gekomen. Wij bedanken de adver-
teerders dan ook voor hun steun voor niet alleen 
GWVV maar alle verenigingen die dankbaar ge-
bruik maken om te mogen publiceren onder de ru-
briek Dorpsnieuws. 
Hier dan de eerste Boogbal van het nieuwe sei-
zoen. Veel zal er niet veranderen tov het vorige 
seizoen. De gebruikelijke artikelen van de elftallen, 
de verjaardagskalender, Opvallend op de buiten-
ham, Super elf, In de aanval, Onder Schot, Jeugd– 
en dorpsnieuws. Toch willen we mensen aanspo-
ren om ook als je redactioneel talent hebt eens een 
keer iets onder de aandacht te brengen. Met name 
van de jongere lichting voetballers vernemen wij te 
weinig. Twitteren, whatsappen of facebooken kun-
nen ze allemaal waarom dan ook niet even naar 
GWVV. Als je iets spannends/leuk/geinigs heb 
meegemaakt bij de club. GWVV heeft een twitter-
account maak er dan ook gebruik van. Wij dagen 
de jongeren dan ook uit. Wij zijn benieuwd naar het 
aantal berichten wat we binnenkrijgen. Heb je bv 
iets voor Onder Schot en je weet het niet goed on-
der woorden te brengen dan zijn enkele steekwoor-
den voor ons al voldoende om er iets smeuigs van 
te maken. Schroom dus niet om wat te sturen. 
 
Wat in de Boogbal wel nieuw is voor het komende 
seizoen is een column. Beent Klijnsma zal in een 
vaste column zijn licht laten schijnen over allerlei 
zaken die op/rondom het voetbalveld gebeuren 
maar waarvoor weinig aandacht is. Beent was 
eerst gevraagd voor De Gelderlander maar hij kon 
gelukkig hiervoor een waardig iemand vinden in de 
vorm van Hugo Borst en heeft de redactie laten 
weten het contract met de Boogbal voor één sei-
zoen aan te gaan. Beent bedankt voor je medewer-
king. We zien je stukjes met belangstelling tege-
moet. 
In deze Boogbal ook de inschrijving voor de Super 
elf, tot 29 oktober heeft men tijd om deze af te ge-
ven bij Roel of in de boogbalcopie bus te doen. 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn seizoen en veel 
leesplezier met de 1-ste Boogbal van het seizoen 
2015-2016 

De redactie   

Noteer in je G.W.V.V. Agenda:  

Zaterdag 10 oktober;  Vieftigoavend 

Donderdag 29 oktober; Ledenvergadering 

Zondag 8 November; Noaproat uurtje 

Donderdag 17 December: Potstoten 

Zondag 3 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 

Vrijdag 26 februari: Kaderavond 

Zondag 10 april: Noaproatuurtje 

Zaterdag 21 mei: Jan Riekentoernooi bij 

nacompetitie op zaterdag 11 juni. 
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Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING           
 
Deze zal worden gehouden in de ontmoetingsruimte 
van ‘t Dorpshuus op 
 

Donderdag 29 oktober 2015 om 20.45 uur 
 
 De agenda voor deze avond is als volgt: 
 
 1) Opening en mededelingen door de voorzitter. 
 
 2) Ingekomen stukken. 
 
 3) Notulen algemene jaarvergadering  
 d.d. 23-10-2014. 
 
Deze staan in Boogbal nr.3 2014-2015 en in de digi-
tale Boogbal pagina 9 op de site van GWVV.  

Klik hier om notulen te lezen.  
 
 4) Jeugdcommissie. 
 
 5) Technische commissie. 
 
 6) Sponsorcommissie. 
 
      PAUZE. 
 
 7) Verslag penningmeester. 
 
 8) Verslag kascommissie en vaststellen 
 nieuwe kascommissie.  
 
 9) Begroting 2015/2016. 
 
 10) Bestuursverkiezing 
 
Aftredend: Erik Ketelaar (niet herkiesbaar). 
Aftredend: André Jansen en Freek van Arragon. 
 (beiden herkiesbaar) 
 

Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor  
\de vergadering gemeld worden bij het bestuur. 

    
11) Rondvraag. 
 
12) Sluiting. 
 
 
 

Tot ziens op 29 oktober a.s. 
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen. 

 
Met sportieve groet, 

Het bestuur. 

W ij zijn inmiddels volop aan 
ons nieuwe seizoen 2015-2016 begonnen. Maar 
voor het zover was is er ontzettend veel werk 
verricht door verschillende commissies en 
mensen. Op de eerste plaats wil ik iedereen 
nogmaals hartelijk danken voor de geweldige inzet 
van het afgelopen seizoen. Het was een seizoen 
waar we aan alles hebben mogen proeven, win-
nen, verliezen, geluk hebben maar ook veel pech. 
Ook een seizoen waar we met een jeugdteam de 
samenwerking hebben gezocht bij vv Gendringen, 
hierover later meer. 

Senioren 
Dit jaar hebben we helaas na lang beraad moeten 
doen besluiten met 4 in plaats van 5 senioren elft-
allen van start te gaan. Wel hebben we op deze 
manier de teams kunnen versterken, mede door 
de vele jeugdspelers vanuit onze eigen A. Vorig 
seizoen was het vooral voor de technische com-
missie niet leuk meer op de donderdagavond om 
steeds weer 5 teams zondags op de been te krij-
gen. Ze hebben hier veel extra werk door gehad, 
dit heeft zeker meegespeeld om naar 4 teams te-
rug te gaan. Ik wil dan ook de technische commis-
sie hartelijk danken voor hun geweldige inzet en 
hun vele goede werk van het afgelopen jaar. Ook 
wil ik de spelers op deze manier aan het denken 
zetten en wijzen op hun verantwoordelijkheid. Als 
je lid bent van een vereniging, in dit geval voetbal-
vereniging GWVV brengt dit ook enige verplichtin-
gen met zich mee. Het zomaar afmelden is helaas 
steeds makkelijker geworden, maar je laat wel je 
team in de steek. Ondanks dat we nu wat ruimer 
zitten in de aantallen is het normaal dat je op de 
trainingen aanwezig bent en is het normaal dat je 
zondags aanwezig bent, afmelden is dus niet nor-
maal en zeker niet vanzelfsprekend! 
Peter Roes, Alex Cornielje en Frans van Harre-
veld hebben aangegeven weer voor respectieve-
lijk  het 2e, 3e en 4e de trainingen te verzorgen. 
Hier zijn we ontzettend blij mee. Voor het eerste 
moesten wij op zoek naar een nieuwe trainer en 
assistent trainer. Ik heb het volste vertrouwen dat 
wij deze 2 functies  goed ingevuld hebben in de 
persoon van Frank Lukassen en Ted van de 
Pavert. Verderop in deze boogbal staat een uitge-
breid interview met Frank in de rubriek “opvallend 
op de Buitenham”, zodat voor mij verdere intro-
ductie overbodig is. Ted hoef ik helemaal niet aan 
jullie voor te stellen, dit is een vertrouwd gezicht 
bij de senioren en ook zeker bij de jeugd. Ik wil 
alle teams heel veel succes wensen het komende 
seizoen, maak er een leuk en sportief seizoen van 
met als doelstelling het hoogst haalbare! 
 
Jeugd 
Dit jaar spelen we met een F, D, C en een B team. 
Allereerst wil ik het jeugdbestuur bedanken voor 
hun inzet van de afgelopen maanden. Jullie ston-
den voor een hele uitdagende klus om de teams 
zo goed mogelijk in te delen. Uiteindelijk zijn we 
daar samen goed in geslaagd. Dit jaar hebben we 
de samenwerking met vv Gendringen uitgebreid. 
Bij dergelijke samenwerkingen loop je tegen diver-
se, vaak praktische problemen aan. Ik kan en mag 
rustig stellen dat uiteindelijk voor alles een goede 
keuze is gemaakt. Er is gekozen voor een B1 en 
een B2, middels selectiewedstrijden zijn deze 
teams samengesteld. Uiteindelijk is afgesproken 
dat de B1 traint en de thuiswedstrijden in Gendrin-

Nieuw seizoen,  
nieuwe kansen 
Door voorzitter Jan Aalders 

http://www.gwvv.nl/images/GWVV/Boogbal/Boogballen/14-15boogbal3.pdf
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gen speelt en de B2 de trainingen en thuiswed-
strijden in Varsselder speelt. Ook hebben we voor 
alle teams enthousiaste trainers en leiders staan, 
op voorhand wil ik jullie bedanken voor de inzet.  

Activiteiten 
Dit jaar hebben we weer diverse activiteiten op de 
agenda staan, de data staat verderop in deze 
boogbal zodat iedereen hier alvast rekening mee 
kan houden. Het afgelopen seizoen was de op-
komst vaak beneden maats, ik hoop en vertrouw 
erop dat dit jaar de opkomst beter is. Als dat niet 
zo blijkt te zijn moeten we toch eens kritisch kijken 
of wij de activiteiten anders op moeten zetten of 1 
of meerdere schrappen. Ideeën hierover hoor ik 
graag. 

 

Tot slot wil ik iedereen een geweldig voetbalsei-
zoen toewensen, tot ziens op “De Buitenham” 

(vervolg Voorzitter Jan Aalders) 

Contributie-overzicht 
seizoen 2015/2016 

O nderstaand de contributiebedragen zoals 
die gaan gelden voor het seizoen 2015-2016.  
De eerste contributie-inning zal half oktober zijn. 
Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal een 
paar dagen voor de inning zijn rekening ontvan-
gen via de mail. Wordt er een bedrag bij u afge-
schreven en u hebt geen bericht gehad stuur dan 
alsnog een mail naar mij en u zult voortaan ook 
uw rekening via de mail ontvangen.   
De leden die nog geen machtiging hebben ingele-
verd ontvangen in oktober hun eerste factuur via 
de post met het verzoek deze voor de vervalda-
tum te betalen. Ook zullen zij een machtiging ont-
vangen om de contributie automatisch af te laten 
schrijven. Dit voorkomt vertraging en scheelt mij 
veel werk in de administratie.    
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en 
normen van de KNVB. De peildatum is 1 januari 
2015.  
De contributie bedragen zien er na indexatie als 
volgt uit:  
 
F pupillen 6 en 7 jaar  €   56,--  
E pupillen 8 en 9 jaar  €   78,--  
D pupillen 10 en 11 jaar €   81,--  
C junioren 12 en 13 jaar €   88,--  
B junioren 14 en 15 jaar €   92,--  
A junioren 16 en 17 jaar € 102,--   
Senioren 18 jaar en ouder € 162,--  
Ondersteunende leden  €   20,--   
 
Voor studenten (vanaf 18 jaar op 1 januari 2015) 
geldt een korting van € 50,--. Studenten worden 
verzocht een kopie van hun studentenpas 
(schooljaar 2015/2016) aan mij te mailen. Zodra ik 
deze heb ontvangen, zal ik de korting verrekenen. 
Mailen: andrejansen@telfort.nl of bij mij in de bus: 
Vicarisweg 10 Varsselder.   
De maanden van inning zijn:  
Jaarbedrag in oktober.                                                
Halfjaar bedrag in oktober en maart. 
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart 
en mei   
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aan-
spreken of mailen (andrejansen@telfort.nl). 
  
Met vriendelijke voetbalgroeten,   
André Jansen Penningmeester   

A ls GWVV ploegen aan het 
voetballen zijn, herken ik ze 
meteen. Mooie gele shirts en 
witte broeken. 
Soms ook nog voorzien van rug-
nummers, bij het eerste elftal 

worden ze vooraf opgelezen, als je dat allemaal 
kunt onthouden weet je welke speler het is. De te-
genstanders hebben meestal andere kleuren, dan 
weet je meteen, die zijn niet van hier. De rugnum-
mers van de tegenstanders worden ook voor gele-
zen, maar die ben ik zo weer vergeten dus ik weet 
niet hoe die jongens heten. Als je bij een andere 
voetbalvereniging op bezoek bent krijg je wel eens 
een soort programmaboekje, dan kun je tijdens de 
wedstrijd nog even kijken, wie, wie is. Dat is eigen-
lijk best wel handig, een klein programmaboekje 
voor een supporter. Kun je vooraf, in de rust of tij-
dens de wedstrijd alles even bekijken. De suppor-
ters van GWVV zouden eigenlijk geel/witte sjaals of 
papaplu’s moeten kunnen kopen, hoort een beetje 
bij de outfit van een supporter. Na de thuiswedstrijd 
van het eerste elftal komen de spelers van GWVV 
in een ander mooi shirtje terug in de kantine, dan 
weet je meteen weer dat het een voetballer/leider 
is van GWVV 1. Bij GWVV hebben ze dat met de 
shirts prima voor elkaar. De sponsorcommissie 
heeft weer goed werk geleverd denk ik dan, alles is 
keurig en netjes. Wie van de GWVV sponsorcom-
missie zou er mee over de rode loper of op de cat-
walk hebben gelopen in zo’n chique warenhuis van 
de modewereld?  
Laatst op een donderdagavond was er darten in de 
kantine, ook een competitie wedstrijd, de bezoe-
kers herkende ik meteen; heldere oranje shirts met 
Eibergen achter op de rug. Naar de jongens van 
het Dart team Varsselder moest ik even zoeken, 
die hadden geen team shirtje aan en ook geen rug-
nummers en ook niet iets met Varsselder  Veldhun-
ten op de rug. Misschien waren hun shirts net naar 
de wasserij, of ze hebben ze elders laten liggen. 
Maar ja, voetballers laten soms ook van alles lig-
gen. Even gekeken in de doos van de gevonden 
kledingstukken, in de kast van de catacombe. Ca-
tacombe is eigenlijk een verkeerd woord, want het 
betekend ondergrondse begraafplaats. Spelers-
gang is een beter woord. Maar goed, ik dus in de 
doos gevonden kledingstukken gekeken en daar 
lag in; een spijkerbroek, ( zou er iemand in de on-
derbroek naar huis zijn gegaan?) diverse handdoe-
ken, t-shirts, broeken, truien, een hoeveelheid sok-
ken, maar liefst negen verschillende trainingsjasjes 
en een paraplu. Ook heeft er enkele weken een 
fiets aan het hekwerk gestaan op slot, nu is de fiets 
weer weg maar het slot zit nog aan het hekwerk 
vast. De kledingstukken blijven overal rondslinge-
ren op het sportcomplex en gevonden in de dug-
out, tribune, kleedlokalen en garderobe. Blijkbaar 
hecht men geen waarde aan deze spullen, terwijl 
er gloednieuw spul tussen zit. Iedereen heeft toch 
wel een paar, van die kledingstukken waar je op de 
één of andere reden geen afstand van kan doen. 
Of je hebt jou kleding volgende week niet meer no-
dig om te gaan sporten? En waar de één zuinig is 
op de spullen, is de ander erg slordig en raakt zijn 
kleding kwijt en ze worden blijkbaar niet gemist. 
 
As it net kin sa’t it moat,dan moat it mar sa’t it kin. 
 
Oan’t sjen. 

Kleding 
Door columnist  
Beent Klynsma 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 1 pagina 5 

N a een prima voorbereiding met 2 winstpartij-
en tegen Terborg en SVGG een verliespartij te-
gen Gendringen en een spectaculaire 5-5 tegen 
onze lieftallige buurman SDOUC ging zondag 6 
September het nieuwe voetbalseizoen weer van 
start.  
We verzamelden ons bij de club en vertrokken van-
uit Varsselder naar SDZZ(je weet wel dat voetbal-
veld aan de snelweg), daar zouden wij onze eerste 
wedstrijd van het seizoen spelen. 
In het begin van de wedstrijd leek er niet veel aan 
de hand, SDZZ hanteerde alleen maar de lange 
bal en wij probeerde voetballend tot een doelpunt 
te komen, tot echt levensgrote kansen kwam het 
nog niet, maar nog relatief vroeg in de wedstrijd 
kregen we een vrije trap aan de linkerkant van het 
veld, deze werd het penaltygebied ingedraaid en 
belandde bij Dominiek Seinhorst [Witte Tulp] en 
met zijn geweldige inzicht zag hij onze grote vriend 
Dirk Jansen vrijstaan, hij legde de bal terug en Dirk 
schoot de bal er knap met rechts in. Niet veel later 
scoorde SDZZ al de 1-1, dit kwam tot stand door 
een communicatieve fout in de defensie, hierdoor 
had de spits van SDZZ vrije doortocht op Sven en 
kon de bal eenvoudig over onze goalie heen tik-
ken. 
De wedstrijd verliep rustig in het begin op een paar 
kleine overtredingen na, naarmate de eerste helft 
vorderde werden de overtredingen harder en de 
sfeer grimmiger dit resulteerde ook in een rode 
kaart voor een middenvelder van SDZZ die vol-
gens de scheids geslagen zou hebben, het spel 
werd door deze rode kaart er niet beter op en het 
leek erop dat SDZZ met nog minder man de wed-
strijd wilde eindigen want er werden overtredingen 
gemaakt die niet op het voetbalveld thuishoren, het 
is misschien dan ook maar goed dat SDZZ aan de 
snelweg ligt want dan is de ambulance er wel snel 
bij, mocht dit nodig zijn. 
De tweede helft verliep gelukkig een stuk rustiger 
en GWVV ging weer op zoek naar de voorsprong, 
na een paar speldenprikjes was het dan ook einde-
lijk raak, Niels Schweckhorst kreeg een voorzet 
vanaf rechts, die hij aannam en knap de verdediger 
van zich af hield, hierdoor kon hij draaien en de bal 
achter de keeper schieten. 
We stonden weer voor en tegen 10 man moesten 
we de overwinning over de streep trekken, uit de 
spaarzame aanvallen van SDZZ kregen ze een 
riante kans om weer op gelijke hoogte te komen 
want de scheids zag dat er een speler van SDZZ 
werd getackeld in de zestien en kende een straf-
schop toe. Deze werd alleen geweldig gepakt door 
onze Sven waardoor we nog steeds voor stonden. 
We dachten de overwinning binnen te kunnen ha-
len alleen ging het net voor tijd toch nog mis en 
kregen we de 2-2 om de oren. 
 
Op zondag 13-09-2015 spelen we de eerste derby 
en die is tegen vv Etten, voor ons altijd een lastige 
tegenstander, maar we waren vastbesloten dat we 
deze derby zouden winnen. We schoten uit de 
startblokken en onze kleine vriend de Zeis oftewel 
Lars Hendrixen kopte de bal heel subtiel over de 
keeper van Etten. Bij de 2-0 was Lars nogmaals 
betrokken samen met Niels kwamen ze door de 
defensie en laatstgenoemde legde de bal neer bij 
Cas [Blonde Sokratis] die wist er wel raad mee en 

schoot de bal knap met links achter de keeper. 
Etten werd niet echt gevaarlijk al had het wel net 
voor rust 2-1 kunnen worden maar die bal kwam 
op de paal. We gingen dus met 2-0 de rust in, dan 
wordt er besproken in de rust dat we scherp moe-
ten starten in de 2de helft alleen kregen we een 
minuut in de 2de helft weer een penalty tegen en 
deze werd vervolgens ook benut. De stand was nu 
2-1 en nu moesten we oppassen dat Etten niet 
ging denken dat er wat te halen viel, maar dat ge-
beurde ook niet want nog geen 5 minuten later 
kregen we een vrije trap en deze vrije trap beland-
de bij onze enige echt killer Niels Schweckhorst 
op het hoofd die de bal vervolgens GE-WEL-DIG 
binnen kopte. Vervolgens scoorde we ook nog de 
4-1 alleen deze goal was meer geluk dan wijsheid, 
Domi liep vrij in de zestien alleen tijdens het vrijlo-
pen struikelde hij over zijn eigen voeten waardoor 
hij achterover viel en toevallig tijdens het vallen 
kreeg hij de bal tegen de schoen die vervolgens 
tot ieder zijn verbazing in de goal belandde. 
De wedstrijd was gespeeld en we zakte wat weg 
hierdoor kon Etten nog een keer scoren maar het 
zou de overwinning niet meer in gevaar brengen. 
 
Op 20-09-2015 speelde we nog een keer thuis en 
ditmaal tegen Stokkum. 
Het was geen geweldige wedstrijd we konden het 
een beetje rustig aan doen, in de 12e minuut kre-
gen we een penalty die natuurlijk door onze killer 
Niels Schweckhorst werd benut, vervolgens kreeg 
Cas nog een grote kans na een geweldige Dennis 
Bergkamp  actie van Jelle die de bal laag voorzet-
te op Cas maar deze vervolgens hoog over 
schoot. Een kleine 10 minuten later kreeg Cas op-
nieuw een levensgrote kans na een flinke blunder 
in de defensie van Stokkum en deze benutte hij 
wel netjes door de bal met links geplaatst langs de 
keeper te schieten. In de 2de helft was het spel-
beeld niks veranderd, GWVV deed aanvallen en 
Stokkum deed verdedigen. Dit resulteerde ook 
weer in een goal, na goed voorbereidend werk 
van Niels was het Jelle die de bal hard en zuiver 
vanaf de zestien binnen schoot, Frank was door 
het dolle heen dat hij daarom maar besloot om 
Jelle een publiekswissel te geven. 
De mooiste goal moest nog komen en die kwam 
van de linker schoen van Dirk Jansen, hij werd 
geweldig weggestoken door Dominiek en kon zo 
alleen op de keeper af, maar in plaats van de bal 
rustig links of rechts onderin de hoek te schieten 
deed hij een geweldig lobje. 
Zo werd het dus 4-0 en konden we ons op gaan 
maken voor de wedstrijd tegen SVGG. 

Jelle Visser 
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4 oktober GWVV 1  - NVC 1 aanvang 14:30 uur 
11 oktober Aerdt/Carvium 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
18 oktober GWVV 1 - St. Joris 1 aanvang 14:30 uur 
1 november Loo 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
Bekerwedstrijden SDOUC en Gendringen 
http://www.mijnalbum.nl/Album=HBQPKFW6 
Competitiewedstrijd Etten; 
http://www.mijnalbum.nl/Album=ECJTTJS8 
Competitiewedstrijd Stokkum; 
http://www.mijnalbum.nl/Album=RGSDSNW7 

http://www.mijnalbum.nl/Album=HBQPKFW6
http://www.mijnalbum.nl/Album=ECJTTJS8
http://www.mijnalbum.nl/Album=RGSDSNW7
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PUPIL 
VAN  
DE WEEK 

 Senne 
Ditters 

 
In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 
– Etten 1 

Hoi allemaal, 
  

I k was op zondag 13 
september tegen Etten 
pupil van de week. 
Toen ik samen met papa 
en mama in Dorpshuus 
kwam , kwam Mark Kem-
perman mij ophalen om 
samen naar de kelder te 
gaan, want hier hadden 
ze de wedstrijd bespre-
king. De trainer zei nog 
tegen mij dat ik vandaag 
hun Geluksengeltje was. 
In het begin vond ik het 
best eng, zo alleen sa-
men met alle voetballers. 
Na de bespreking mocht 
ik het tenue aan van Pu-
pil van de week. 
Daarna gingen 
we naar het veld 
om warm te lopen 
en te spelen, dit 
vond ik erg leuk. 
Toen om half 3 de 
wedstrijd begon, 
mocht ik naast de 
scheidsrechter en 
grensrechter het 
veld oplopen. En 
daarna mocht ik 
nog een goal pro-
beren te maken, 
en ik scoorde. De 
hele wedstrijd heb 
ik bij de jongens 
in de dugout gezeten. 
Ze hebben gewonnen 
met 4-2.  Na de wed-
strijd kreeg ik nog wat 
lekkers en wat drinken. 
Ik vond het super om 
pupil van de week te 
zijn, en wil iedereen 
bedanken die er voor 
gezorgd heeft dat ik 
zo’n fijne middag heb 
gehad. 
  
  
Groetjes Senne 

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

H et seizoen 2014/2015 kende een “dramatisch” 
einde.   
Na een geweldige seizoenstart stonden de meeste 
teams er heel goed voor. Alle teams draaien rond 
de winterstop in de bovenste regionen mee.  
Het 1e en 2e droomden zelfs van een kampioen-
schap. Helaas liep het totaal anders.  
Met als eindresultaat voor het 1e elftal zelfs de de-
gradatie. Wat ons betreft was dit nog niet het ergste. 
Het dieptepunt kwam daarna pas met het onom-
keerbare afscheid van 2 kanjers.  
Zowel onze hoofdtrainer Eugène Boerakker als zijn 
assistent Raymond Wienholts moesten het veld rui-
men.   
Het mag inmiddels bekend zijn dat met Eugène na 
onderling goed overleg hieromtrent een gezamenlij-
ke beslissing is genomen. Dit was al een ongeloof-
lijk moeilijke beslissing voor TC en bestuur.  
Kort daarop werd het ook duidelijk dat het niet meer 
haalbaar was om met Raymond verder  
te gaan als assistent. Vooral voor Raymond was dit 
een grote verrassing.  
Dit was nog het vervelendste van alles. Het is van 
belang om te weten dat Raymond zijn 
taak twee jaar lang uitstekend heeft vervuld. Uit res-
pect naar Raymond en de spelersgroep 
willen wij graag intern houden wat ons (TC en be-
stuur) heeft doen besluiten om toch te stoppen 
met deze samenwerking.  
Het kenmerkt de instelling van  Raymond en Eugè-
ne dat ze allebei alweer op de Buitenham geweest 
zijn om het 1e te bekijken. Vergeet niet dat dit een 
aardige “drempel” zal zijn geweest. 
Daarom hopen wij ook zeer dat deze “weg naar on-
ze club” door beide mannen, nog regelmatig gevon-
den blijft worden.   

Dieptepunt!! (Door TC GWVV) 

N a het succes van de eerste twee edities volg-
de op vrijdag 11 september 2015 alweer de der-
de editie van het darttoernooi van GWVV. Afge-
vaardigde duo’s van de vier seniorenteams streden 
fanatiek om de dartbokaal tijdens deze gezellige 
avond. Aan het eind van de avond kon er zich één 
duo gekroond worden tot beste darters van GWVV.  
Onder leiding van Joost Schut werden de spelre-
gels uitgelegd. De duo’s streden in verschillende 
poules tegen elkaar. In het begin was het was aftas-
ten voor de meesten, maar al snel kon toch ook het 
onderscheid gemaakt worden tussen de beginner, 
de professional of bijvoorbeeld de recreatieve Hap-
py Days-darter als type(voornamelijk 
‘zwabberpijlen’) 
Na de poulewedstrijden en kruisfinales stond aan 
het eind van de avond de finale gepland tussen het 
duo: Niels Schweckhorst en Maik Jansen vs. Ino 
Zweers en Sven te Kaat. Na een bloedstollende fi-
nale, kon slechts één duo zich kronen tot beste dar-
ters van GWVV, namelijk Niels en Maik. Uit handen 
van Joost kregen zij de dartbokaal overhandigd. 
Niels sprak emotioneel tot het publiek en was blij 
met deze eerste prijs van het seizoen! 
Een geslaagde avond, waarbij de precisie van het 
gooien op het dartbord hopelijk ook wordt overge-
nomen naar de schoten op het doel op zondag. Or-
ganisatie en deelnemers bedankt en tot volgend 
jaar. 

De redactie 

Derde darttoernooi GWVV  
wederom succes! 

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

de ballen gesponsord; 
 

13-9-2015 wedstrijd tegen Etten; 
Vieftig club 

20-9-2015 wedstrijd teggen Stokkum; 
Jan en Willemien Frazer 

4-10-2015  wedstrijd tegen NVC; 
Jan en Christel Aalders 

8–11-2015 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 
Gergotal 

 

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 

G.W.V.V. 
In de aanval!! 

G.W.V.V. bedankt alle balsponsoren! 

Deze eerste tussenstand geeft nog wel een verte-
kend beeld, omdat bijvoorbeeld het Eerste al vier 
wedstrijden gespeeld heeft en het Derde pas 1. 
Het laat al wel zien welke elftallen in de eerste 
wedstrijd(en) van hun seizoen veel gescoord heb-
ben.  
Omdat de jeugdteams een voorjaars- en najaars-
competitie hebben, worden van alle elftallen een 
winterstopscore en zomerscore berekend, die te-
zamen de eindstand oplevert van 2015-2016 aan 
het einde van het seizoen. Hierbij wordt de score 
ook evenredig verrekend aan de verschillen in 
wedstrijden die elk team in totaal gespeeld heeft, 
die ontstaan door het aantal andere teams dat in 
de competitie van de verschillende GWVV-teams 
zitten. 
 
In de volgende Boogbal de volgende tussenstand.  
 
De competitieleider Roel Jansen 

I n het nieuwe seizoen wordt het klassement 
van ‘In de Aanval’ weer gestart. Vorig seizoen 
is er met deze competitie tussen alle elftallen van 
GWVV begonnen. Zowel senioren- als jeugd-
teams dingen dit seizoen mee naar de In de Aan-
val-bokaal, die de vorige keer gewonnen werd 
door GWVV C1. 
Waar er vorig seizoen halverwege is gestart met 
deze competitie, zal het deze jaargang de volledi-
ge competitie gelden. Om nog even eenieder de 
spelregels van ‘In de Aanval’ op te frissen: 
Welk team van GWVV is, zoals de naam als 
enigszins doet vermoeden, het meest aanvallend? 
Het idee is als volgt: elke goal die een team scoort 
levert één punt op. Doelpunten gescoord in uit-
wedstrijden leveren dubbele punten op. Tegen-
doelpunten zijn niet van toepassing, enkel de zelf 
gescoorde doelpunten tellen mee in het klasse-
ment.  
De eerste tussenstand is hieronder te zien: 

Team Aantal punten 

GWVV C1 28 

Gendringen/GWVV B1 16 

GWVV D1 14 

GWVV 1 14 

Gendringen/GWVV B2 8 

GWVV 2 7 

GWVV 4 5 

GWVV 3 4 

GWVV F1 0 

V ia deze weg willen wij iedereen bedanken, 
die op welke manier dan ook steun heeft gege-
ven tijdens de nare periode waarin Jeroen, en 
wij als gezin in verkeerde. 
Het heeft ons allemaal heel goed gedaan dat er 
zoveel mensen aan ons dachten en meeleefde. 
 
Heel erg bedankt!!! 
 
Groetjes, 
Jeroen, Bianca, 
Dylano en Jaylinn Aalders 
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O ok voor het tweede elftal van GWVV is de 
competitie weer begonnen. Na een verdiende 
zomerstop, waarin de batterijen weer opgeladen 
werden, werd er in augustus weer fris aan de voor-
bereiding begonnen. Vele trainingen en enkele be-
kerwedstrijden hebben het voetbalritme weer aan-
gescherpt, zodat er goed voorbereid aan de com-
petitie gestart kon worden. 
Qua bezetting zijn er kleine wijzigingen geweest. 
We hebben een aanwas van jong talent vanuit de 
A-junioren en Bob is zo goed als hersteld van zijn 
lange knieblessure. Daar tegen over staat wel het 
wegvallen van onze captain Jeroen, voor nog on-
bekende tijd. Aangezien GWVV1 veel man op pa-
pier heeft, zijn er ook af en toe spelers die ritme op 
doen bij ons, het talententeam van Varsselder (incl. 
good ‘old’ Tom). Zodoende krijgen we telkens op 
zondagmorgen toch wel (ruim) 11 man op de been. 
Na drie wedstrijden in de competitie, waar we dit 
jaar weer voor de bovenste plaatsen strijden, kan 
de balans opgemaakt worden naar 2 keer winst en 
1 verliespartij. De eerste wedstrijd was een ‘lelijke’ 

1-0 overwinning op Ajax B 2. Het klasseverschil 
was snel duidelijk, maar het ontbrak ons vaak aan 
de eindpass. In het eerste helft werd slecht opbou-
wen van Ajax B afgestraft met een snelle aanval, 
waarbij Twan de 1-0 kon binnentikken. De rest 
van de wedstrijd werd door ons ‘doodgemaakt’ 
zoals dat zo mooi heet en zorgde voor de eerste 
driepunter. Een week later stond VIOD 6 op het 
programma, een grote onbekende in de competi-
tie. Het eerste deel van de wedstrijd was zeker 
voor ons, waar Rick na een slimme steekpass de 
0-1 kon binnentikken. VIOD bleek al snel geen 
slechte ploeg, waar zeker slimheid/ervaring zat en 
enkele aanvallers die aan een halve kans genoeg 
hadden. Al snel kwamen we 2-1 achter. In de 
tweede helft, net als wij meer risico willen nemen, 
wordt het 3-1 en ietwat geflatteerd loopt VIOD 6 
uit naar een, voor ons pijnlijke, 5-1 overwinning. 
Afgelopen week werd de nare smaak van die wed-
strijd weggespoeld met een 4-2 overwinning tegen 
Varsseveld 4. Doelpunten ditmaal door Ramiro, 
Pascal, Rick en Tom. Verder weinig te vertellen 
over deze wedstrijd door mij, aangezien onderge-
tekende niet aanwezig was.  
 
In de volgende Boogbal leest u het verdere ver-
loop van de competitie van GWVV2. 

G.W.V.V. 2 door Roel Jansen 

Achterste rij v.l.n.r. Tim Heutinck, Thomas Wissing, Chris Hebbink, Bob Zweers, Dion Mulder en Danny van Wessel. 
Middelste rij v.l.n.r. trainer/coach Peter Roes, Bart Vinkenvleugel, Joël Robben, Jim Weijkamp, Roel Jansen,  

Twan Berndsen, Jeroen Aalders en leider Frank Heutinck.  
Voorste rij v.l.n.r. Rick Hendrixen, Sven Huls, Mart Aalders, Casper Bussink,  

Jurjan Wezenberg, Tom Wanders en Pascal Sloot.  

G.W.V.V. 2 seizoen 2015-2016 
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GWVV 3 heet weer als 
vanouds GWVV 4! 

Door een uitgeruste speler 

N a een welverdiende vakantie was het 13 au-
gustus weer tijd om de voetbalschoenen uit de 
kast te halen en het voetbalseizoen 2015-2016 
in te gaan.  
Met een net iets te aangezweld buikje enigszins al 
moe bij de gedachte om moe te worden, toch maar 
richting sportcomplex De Buitenham. Ondanks dat 
de laatste week van de vakantie ingegaan vond ik 
mezelf al goed bezig om er iets van te maken. Op 
de Buitenham aangekomen ook medespelers die 
‘genoten’ hadden van de vakantie. Vakantieverha-
len ophalen met z’n allen en dan plotseling uitein-
delijk sta je weer vol in het leven als Frans van 
Hardeveld het veld op komt. Gelukkig is Frans niet 
iemand die meteen het uiterste vergt van z’n hard-
leerse leerlingen. Hij heeft gelukkig oog voor het 
spelletje en voor de kleine details die het voetbal 
met zich meebrengen en staat conditietraining 
enigszins laag op het lijstje. Balletje over tikken, 
oefeningen met de bal en dan eindelijk waar het 
hem om te doen is  ‘het partijtje’. Heerlijk wat had 
ik dat gemist de laatste maanden. Nu is de op-
komst bij de lagere elftallen variërend, de ene 
week sta je met een kleine 20 man de andere 
week met misschien maar 10 man of zelfs soms 
nog minder. Als je met zo weinig man bent om nog 
amper partijtje te kunnen spelen dan is het zeker 
gezien voor je uithoudingsvermogen een hele kluif 
om dat vol te houden. Gelukkig waren er deze eer-
ste training voldoende spelers om een goede partij 
te spelen en kon ik mij enigszins nog ‘drukken’ op 
het moment dat mijn lichaam daar om vroeg. Reik-
halzend keek ik al uit naar m’n eerste vers getapte 
‘Heineken’ na de training. Het is per slot nog va-
kantie dus dat kan/mag dan nog. En of die smik na 
zo’n intensieve training. 
GWVV 3 waren wij, voorheen GWVV 5, en nu zijn 
we weer GWVV 4. Klinkt ook vertrouwender in de 
oren; GWVV 4, terugdenkend aan de gloriejaren 
met de ‘oudjes’ van GWVV van weleer. GWVV 4 
nu in een iets verjongerende versie met nog steeds 
de oude rakkers als Tonny, Rien en Theo. Jongens 
die nog steeds door het vuur gaan als ze een bal 
zien. Maar ook nieuwe gezichten als Mart, Stefan, 
Niek en Miel, een jonge generatie waar GWVV nog 
heel lang plezier van kan hebben. En de spelers 
die ook al lang meegaan bij GWVV maar nog nooit 
in GWVV 4 speelden zoals o.a. Ino, Werner, Erik, 
Erwin, Mark, Jos en Sebas. Zoals je leest een di-
versiteit aan spelers waar we in elke linie mee uit 
de voeten kunnen. Alleen de allerlaatste linie is 
nog leeg, Joost heeft blessureleed en ook Freek 
zijn stand-in heeft een lichamelijk ongemak waar 
door keepen niet mogelijk is.  Daardoor is er nood-
gedwongen een vacature ontstaan bij GWVV 4 (zie 
vacature).  
 
Gelukkig hebben we in de eerste wedstrijden een 
keeper op inhuurbasis kunnen lenen van GWVV 3 
omdat zij nog niet in actie kwamen. Nick Pruyn on-
ze bioloog die elk soort grassprietje op het voetbal-
veld kan determineren heeft ons uit de brand ge-
holpen. Nick bedankt! 
Op 13 september begon voor ons de competitie en 
wel meteen tegen de torenhoge favoriet Brede-
voort 6. De leiding had een mooi rij-lijstje gemaakt 
waarbij de meest ervaren rijders op die zondag-
morgen met de auto vol richting het verre Brede-
voort vertrokken. We kunnen heel kort zijn over 
deze wedstrijd. De 1e helft hebben we niet gevoet-

bald maar zijn we meteen aan de thee (of was het 
afwaswater) begonnen. Het gekke was dat Brede-
voort toen al wel met 2-0 voorstond. De 2e helft 
waren we met z’n allen wel zo uitgerust van de 1e 
helft dat we beter waren dan Bredevoort. En wat 
het meest  mooie van deze wedstrijd was dat onze 
jonge debutant Stefan Zwanink (gehaald uit de 
Feyenoord jeugd) scoorde op aangeven van de 
goed invallende Niek te Voert. Jammer dat we de-
ze wedstrijd met 2-1 verloren, wat niet nodig was 
geweest zeker als we de 1e helft hadden gevoet-
bald. Hans Bruins is deze wedstrijd verkozen tot 
meest vrouwvriendelijkste supporter, hij heeft nl. 
de hele wedstrijd staan kijken bij de dames die op 
het naastgelegen veld voetbalden. Paul’s vriendin 
speelde hier een niet onverdienstelijke partij en 
behaalde in huize Wijsman wel drie punten. 
 
De 2e wedstrijd werd gespeeld tegen Viod 10. We 
zouden eerst tegen Den Dam 3 voetballen maar 
de politie zag hierin mede door de Nacht van Hun-
ten een risicowedstrijd. Gelukkig kon de KNVB wel 
een andere tegenstander porren om naar Varssel-
der te komen. Viod 10, een lekkere tegenstander 
om tegen te voetballen, wilden de bal rond laten 
gaan en waren ook gretig net als wij. Nu speelden 
we wel 2 wedstrijdhelften en lieten we zien dat 
door inzet en de juiste instelling wel resultaat te 
boeken is. Het venijn van deze wedstrijd zat in de 
staart, alhoewel we al lang door druk te zetten op 
de Viod defensie voor hadden moeten staan. In 
de 91e minuut was het good-old Theo Heutinck 
die met een fraai diagonaal schot de 1-0 aante-
kende. De goed leidende inval-scheidsrechter 
Alex Cornielje (Wim Pruyn viel in de rust uit met 
een blessure) gaf aan dat er nog drie extra speel-
minuten te spelen waren. En ja het onvermijdelijke 
gebeurde, Viod in de 2e helft amper van eigen 
helft komend, gaf vanaf de aftrap een bal op links 
en de ontvangende speler schoot die bal wel met 
zo’n raar akelig effect op goal dat Nick er zich to-
taal op verkeek. Eindstand 1-1 waar we zeker ge-
zien het spelbeeld in de 2e helft meer hadden ver-
diend. 
 
Bij deze geef ik de pen door aan schoolmeister 
Ton die de volgende Boogbal voorziet van de ver-
halen van GWVV 4. GWVV 4 wat klinkt dat toch 
lekker in de oren.  

V A C A T U R E  
 

G.W.V.V. 4 spelend in de zevende klasse van 
de KNVB zoekt op zeer korte termijn 

  

Een keeper/timmerman  
 
Die de goal kan dicht spiekeren.  
Ervaring is hierbij een pré  
De keeper dient verder minimaal te beschikken 
over; 
 
- Koleschoppen van handen. 
- Bal vastheid. 
- Breed en/of  lang lichaam, liefst niet te klein 
- Medische vaktaal dit ivm de dialoog met onze 
libero. 
- Sociale vaardigheid (ivm gebruik Whatsapp) 
- Derde-helft bestendig 
 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot één van 
onze de drie directeuren; 
Wies; Medisch directeur 
Carlo; Technisch directeur  
Nico; Financieel directeur 
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham,  
het begin van het seizoen 2015-2016, De beker-
wedstrijden van GWVV 1 maar ook van GWVV 2 
en 3, en de jeugdteams, het eerste toernooi van 
de 45-plussers in Stokkum, het GWVV darttoer-
nooi en de aftrap voor de competitie 2015-
2016. Allen werden genomineerd er kan er echter 
maar één uitverkoren worden en dat is deze 
keer ...................... Frank Lukassen de nieuwe 
trainer/hoofdcoach bij G.W.V.V.. Frank een gere-
nommeerd ex-voetballer in de Achterhoek aan 
hem o.a. de vraag hoe het hem bevalt op de Bui-
tenham. 

 
Hallo Frank, 
 
Velen kennen de voetbalnaam Frank Lukassen 
maar velen kennen niet je gezinssituatie en je 
voetbalverleden zou jij je aan de lezers kort willen 
voorstellen? 
  
Ik ben getrouwd met Astrid en we hebben 3 kin-
deren, Chiel 20 jaar, Merel 18 jaar en Sil 13 jaar. 
Ik ben begonnen met voetballen bij 
v.v.Gendringen en heb daar vanaf mijn jeugd tot 
mijn 17e met veel plezier mogen spelen.  
Daarna in 1983 begonnen in het tweede elftal van 
de Graafschap en na 2 jaar de overstap gemaakt 
naar het 1e elftal van de Graafschap en daar een 
geweldige tijd gehad. In 1998 de overstap ge-
maakt naar Heracles Almelo en daar 2 seizoenen 
en 3 maanden actief geweest. Laatste jaar nog 
één jaar bij sc Babberich gespeeld om mijn voet-
balperiode af te ronden. Vanaf mijn 35e een x-
aantal jaren mee blijven trainen bij de selectie van 
v.v.Gendringen. 
 
Nu dan aan de slag als nieuwe hoofdcoach/trainer 
van G.W.V.V.. Kun je ons iets vertellen over je 
aanstellingsprocedure en het besluit van jou om te 
kiezen voor G.W.V.V.? 
 
Vorig jaar heb ik een tweetal trainingsdiploma's 
(TC3 en TC2) positief kunnen afronden. Ik werd 
benaderd door Freek van Arragon of ik er iets voor 
voelde om met GWVV in gesprek te gaan inzake 
hoofdtrainerschap. Ik had vooraf al een goed ge-

voel en na een aantal positieve gesprekken heb ik 
besloten om voor GWVV te kiezen. 
 
Je begint je trainerscarrière in de kelder van de 
amateurs heb je voor jezelf als trainer nog een stip 
aan de horizon betreffende jouw ambities? 
 
Ik heb absoluut ambities en wil presteren. De stip 
aan de horizon is voor mij op dit moment GWVV en 
ik wil met ons team maximaal presteren. Verder 
vooruit kijken doe ik niet en heeft ook geen zin. 
 
Als hoofdtrainer 
heb je nu de be-
schikking over een 
assistent-coach/
trainer in de per-
soon van Ted van 
de Pavert. Kun je 
aangeven wat jij 
van een assistent 
coach/trainer ver-
wacht? 
 
Ik wil spelers tech-
nisch, tactisch, 
mentaal en fysiek 
beter maken. Een 
assistent die daar-
in iets kan bijdra-
gen is bij mij welkom en dat kan Ted. 
 
Je bent nu ruim een maand bezig met het team. 
Hoe heb jij deze start ervaren zowel bij club als met 
het trainen/coachen van GWVV 1? 
 
Ik heb het goed naar mijn zin bij GWVV en vind het 
trainen en coachen erg leuk en uitdagend om te 
doen. De voorbereiding is prima verlopen maar er 
is nog genoeg werk aan de winkel. DE INTENTIE 
OM HET GOED TE DOEN IS ER EN DAT IS DE 
BASIS. Ook het overleg met de trainer van het 2e 
elftal, Peter Roes verloopt prima zodat we elkaar 
kunnen helpen indien nodig. 
 
Je geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is 
op welk vlak moeten we dat zoeken? 
 
Ik denk dat er nog veel te leren en te verbeteren 
is voor deze selectie (jong en oud). Technische, 
tactische, mentale en fysieke aspecten zijn onder-
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(vervolg Opvallend...) 

delen waar ik dan aan denk. Ook het team centraal 
stellen is van groot belang. 
 
Op moment van schrijven staan we aan de voor-
avond van de competitie 2015-2016 en wordt er 
afgetrapt tegen S.D.Z.Z. in Zevenaar. Heb je het 
gevoel dat je groep er klaar voor is? 
 
Er zijn een aantal jongens nog niet fit/geblesseerd, 
dus nog niet iedereen is er klaar voor. We hebben 
wel een representatieve groep om een goed resul-
taat te boeken in Zevenaar. Voetbal blijft voetbal 
dus alles is mogelijk. 
 
In welke formatie speel je momenteel het liefst als 
je ook de geblesseerde spelers tot je beschikking 
had gehad? 
 
1:4:3:3 heeft bij mij een lichte voorkeur maar je 
moet altijd kijken of de selectie kwaliteiten heeft om 
in een bepaalde formatie te spelen en niet anders-
om. 
 
G.W.V.V. staat erom bekend altijd verzorgd voet-
bal te willen spelen, in de vijfde klasse zal je af en 
toe ook je fysieke kracht moeten tonen om punten 
te halen. Stel je daar als trainer op in op de trainin-
gen om ook met fysieke weerbaarheid om te kun-
nen gaan? 
 
Je moet altijd fit en fysiek sterk zijn om goed voet-
bal te kunnen spelen. Wij (trainers en medische 
staf) proberen er voor te zorgen dat spelers sterk 
genoeg zijn om veel te geven tijdens wedstrijden 
en trainingen  Duels horen bij het voetbal en is een 
belangrijk onderdeel van het spel of je nu hebt over 
de 5e, 3e of 1e klasse. 
  
De 1e competitiewedstrijd zit er inmiddels op en 
heeft G.W.V.V. het eerste punt binnen, kun je een 
korte analyse geven van deze wedstrijd? 
 
In het begin van de wedstrijd kwamen we op 0 - 1 
voorsprong door een doelpunt van Dirk Jansen. 
Niet veel later wist de thuisploeg gelijk te maken 
door een persoonlijke fout aan onze zij-
de. Ruststand 1-1. Na rust kon Niels Schweckhorst 
na een voorzet de 1-2 binnentikken en leek het 
erop dat we de 3 punten mee konden nemen rich-
ting Varsselder. Kort voor het eindsignaal ging we-
derom één van onze spelers in de fout waardoor 
SDZZ gelijk kon maken. Eindstand 2-2. Dit gelijke 
spel voelde als een nederlaag mede omdat SDZZ 
de 2e helft met 10 man verder moest en de gelijk-
maker net voor het eindsignaal viel. 
 
Als je jezelf als trainer/coach moest omschrijven 
wat zou je dan op papier zetten? 
 
Dit kunnen anderen beter op papier zetten denk ik. 

 
De 2e wedstrijd tegen Etten is gespeeld. Een ver-
diende 4-2 overwinning. Wat ging er voor jou goed 
en wat minder goed in deze wedstrijd? 
 
We hebben ons goed gehouden aan de afspraken 
die we vooraf hebben gemaakt. WILLEN WINNEN 
was en is ons uitgangspunt en dat hebben de spe-
lers laten zien. In de eindfase na de 4-1 waren we 
erg slordig zodat we de score niet verder konden 
uitbouwen. 
 
Heb je een bepaald wisselbeleid voor ogen. Speel 
je bv elke zondag met de basis elf (als ze fit 
zijn) en wanneer krijgen bv. spelers die minder 
speelminuten krijgen de kans om zich in de kijker 
te spelen? 
 
Ik stel iedere wedstrijd het beste team op. Spelers 
die minder aan bod komen in het 1e elftal kunnen 
minuten maken in het 2e elftal en daar ritme op-
doen of houden. Ook trainingen zijn er voor om 
jezelf te verbeteren en zo de concurrentie te verg-
roten. 
 
Welke doelen hebben jullie je gesteld voor dit sei-
zoen? 
 
Meedoen bij de bovenste plaatsen in de competitie 
en het spelplezier bewaken. 
 
Enkele stellingen; 
 
Ulft, Gendringen of Varsselder? 
Jullie vergeten de stad Doetinchem. Gendringen is 
mijn geboortedorp, ben daar naar de basisschool 
geweest en heb daar tot en met mijn 16e gevoet-
bald. Veel familie, vrienden en kennissen komen 
uit Gendringen maar ik woon alweer vanaf mijn 
26ste met veel plezier in Ulft. Onze kinderen zijn in 
Ulft naar school geweest en voetballen bij SDOUC 
dus dan weet je het wel. Een lange periode ( van 
mijn 17e tot mijn 31ste ) heb ik bij de Graafschap 
in Doetinchem mogen spelen en ben daar naar 
school geweest dus ook met Doetinchem heb ik 
een click. Varsselder is voor mij nog heel vers 
maar heb het gevoel dat ik Varsselder over een 
tijdje mooi achter dit lijstje kan plakken. 
 
Verdediger of aanvaller? 
Een verdediger moet aanvallend denken en een 
aanvaller moet verdedigend denken. Maar als ik 
moet kiezen zet ik de tv aan voor de aanvallers. 
Persoonlijk heb ik beide posities kunnen invullen 
tijdens mijn voetbalperiode en ik merk dat dit mij 
goed van pas komt als trainer. 
 
Natuurlijk grasveld of kunstgras? 
Er gaat niets boven een lekker natuurlijk goed 
grasmatje. 
 
Heracles of De Graafschap? 
Heb bij beide clubs een mooie tijd gehad maar de 
Graafschap staat met stip bovenaan.  
 
Zomer of Winter? 
Ik hou erg van de verschillende jaargetijden maar 
dan toch maar de zomer. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat voor je zijn? 
Dat ik weer 12 jaar mocht zijn. 
 
Frank, bedankt voor je medewerking aan deze ru-
briek. We wensen je veel succes en plezier bij 
G.W.V.V. 
 
Redactie De Boogbal 
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D it is al het derde seizoen dat we ingaan met De Vieftig club. Het promo-
team is dan ook bijzonder tevreden over de aanmeldingen tot dusver bij de club. 
Een dank aan diegenen die GWVV op deze manier financieel willen ondersteu-
nen. 
Zoals zo langzamerhand gebruikelijk wordt in oktober weer de Vieftigoavend ge-
houden. Dit zal op 10 oktober a.s. weer plaats vinden. De deelnemers hebben 
zich hiervoor op kunnen geven en we hebben inmiddels al zo’n 100 deelnemers 
voor de Vieftigoavend mogen noteren. 
 
Het programma voor die avond ziet er als volgt uit: 
 
20:00 uur Aanvang 
20:15 uur Welkomstwoord door Arno Geurts 
20:30 uur Officiële opening entree/kassa/tassenruimte door Bert Scheefhals/Jan Aalders. 
20:45 uur Financieel overzicht Vieftig club.  
20:45  Gebruikelijke proost borrel/likeur drinken op goed verlopen seizoen 
21:00  Aanwijzen uit de 3 genomineerde bestedingsdoelen; in willekeurige volgorde;  
   - Naam/logo GWVV/Sportcomplex “De Buitenham” 
   - Jeugdclinic 
   - Extra Ballenvanger kerkzijde 
21:30  Mystery Guest. 
22:00-0:00 Drankje/hapje 
 
Wij hopen een op een geweldige avond en voor 
diegenen die zich nog niet aangemeld hebben. 
Er is nog een mogelijkheid om zich aan te mel-
den, dit kan nog tot uiterlijk maandag 5 oktober. 
 
Ben je nog geen Vieftig-club deelnemer, maar is 
je belangstelling hierdoor gewekt meldt je dan 
bij één van onderstaande promoteam leden. 
 
Het promoteam van De Vieftig club, 
Chiel le Comte, Freek van Arragon, Jos Mulder,  
Arno Geurts en Nico Immink   
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  oktober 

25-okt Eric Huls 

25-okt Sven Maatman 

26-okt Thomas Wissing 

30-okt Julian Frazer 

31-okt Koen Nieuwenhuis 

31-okt Sam Overbeek 

31-okt Hugo te Kaat 

2-nov William Knipping 

6-nov Gijs Roseboom 

1-okt Robbert Woeltjes 

3-okt Koen Offenberg 

6-okt Tom ter Bogt 

13-okt Nico Immink 

15-okt Wouter Kock 

15-okt Peter Berendsen 

16-okt 
Saskia van de Pavert-

Hebinck 

18-okt Theo Vonk 

20-okt Mark Kemperman 

21-okt Mick Besselink 

22-okt Daan Kroesen 

22-okt Floyd Robben 

22-okt Martijn Klompenhouwer 

23-okt Paul Geelen 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 1 pagina 15 

2015/2016  

I n dit seizoen wederom een G.W.V.V. Super-
elf competitie, met ditmaal wederom Grandcafé 
& Stadbrouwerij HendriXen als hoofdsponsor 
voor onze Superelf competitie. De onderhande-
lingen met de sponsor liepen zeer voorspoedig, 
zodat het contract voor weer 1 jaar is ondertekend. 
De wedstrijdleiding van de Superelf is zeer blij met 
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij 
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs 
weggeven. 
Het is de bedoeling dat niet diegene die bovenaan 
staat elke keer de prijs in ontvangst kan nemen, 
het is natuurlijk leuker dat iedereen evenveel kans 
maakt op de hoofdprijs. De wedstrijdleiding beslist 
elke maand in welke categorie de prijs wordt 
weggegeven bv. - de hoogste vrouwelijke 
deelneemster, het bestuurslid dat het hoogst 
geklasseerd staat of het jeugdlid dat het laagst 
geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren zijn te 
verkrijgen in de kantine, maar in de Boogbal zit 
natuurlijk ook een formulier.  Deze formulieren 
kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gede-
poneerd worden. De uitslagen van G.W.V.V. Su-
perelf worden elke keer gepubliceerd in de Boog-
bal en op de site, www.gwvv.nl. Bij het bepalen 
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het 
hoogst aantal punten heeft behaald. 
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) 
mogen 3 veldspelers geselecteerd worden. Waar-
van 2 als reserve speler aangewezen dienen te 
worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e 
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in 
één elftal spelen van één der gekozen verdedig-
ers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 re-
serve-spelers. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  midden-
velders en aanvallers uit verschillende teams. De 
wedstrijdleiding bepaald wie in welke categorie 
thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 

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

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,  
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN 

EEN MOOIE NAAM EN DOE HET  
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS. 

 
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN 

DE BOOGBAL TE STAAN WEES ER DUS 
SNEL BIJ!!.  

http://www.varsselderveldhunten.nl


BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 1 pagina 16 

Sp
o

n
so

re
d

 b
y 

 “
G

ra
n

d
ca

fé
 &

 S
ta

d
sb

ro
u

w
er

ij 
H

en
d

ri
X

en
” 

     Keepers:   

1 Sven te Kaat 1e  

2 Casper Bussink 2e 

3 Nick Pruijn 3e 

4 Joost Schut 4e  

  Verdedigers:   

5 Chiel le Comte 1e 

6 Martin Bolk 1e 

7 Tim Jansen 1e 

8 Lars Hendrixen 1e 

9 Jacco te Kaat 1e 

10 Maikel Heister 1e 

11 Ruben Kazmarek 1e 

12 Merijn van Arragon 1e 

13 Mart Aalders 2e 

14 Tim Heutinck 2e 

15 Sven Huls 2e 

16 Pascal Sloot 2e 

17 Bob Zweers 2e 

18 Bart Vinkenvleugel 2e 

19 Jan-Ole Kantus 3e 

20 Martijn Klompenhouwer 3e 

21 Robbert Woeltjes 3e 

22 Bram v/d Pavert 3e 

23 Stijn Markus 3e 

24 Kay Mulder 3e 

25 Jurgen Schut 4e 

26 Rien Klompenhouwer 4e 

27 Hans Bruins 4e 

28 Erwin Zimmerman 4e 

29 Tonny Slutter 4e 

30 Paul Wijsman 4e 

31 Miel Erinkveld 4e 

 Middenvelders:  

32 Mark Kemperman 1e 

33 Dirk Jansen 1e 

34 Maik Jansen 1e 

35 Dominiek Seinhorst 1e 

36 Thomas Wissing 1e 

37 Roel Jansen 2e 

38 Joël Robben 2e 

39 Jim Weijkamp 2e 

40 Jurjan Wezenberg 2e 

41 Jeroen Aalders 2e 

42 Brian te Kaat 3e 

43 Jordy Bussink 3e 

 Jorick Messink 3e 

44 Hidde Bötcher 3e 

45 Tom Wezendonk 3e 

46 Yuri Sohilait 3e 

47 Theo Heutinck 4e 

48 Ino Zweers 4e 

49 Werner Wellink 4e 

50 Niek ter Voert 4e 

51 Jos Ketelaar 4e 

 Aanvallers:  

52 Niels Schwekhorst 1e 

53 Jelle Visser 1e 

54 Cas de Neling 1e 

55 Ramiro Tersteeg 1e 

56 Dion Mulder 1e 

57 Rick Hendrixen 2e 

58 Kris Hebbink 2e 

59 Twan Berntsen 2e 

60 Tom Wanders 2e 

61 Danny van Wessel 2e 

62 Jimi Moreno 3e 

63 Niels Huntink 3e 

64 Roy Cornielje 3e 

65 Ivo Joosten 3e 

66 Dion Reusink 3e 

67 Simon Kissing 3e 

68 Rick Witteveen 4e 

69 Mark Welling 4e 

70 Mart de Leeuw 4e 

71 Stefan Zwanink 4e 

72 Sebastiaan Flipse 4e 

73 Erik Ketelaar 4e 

De Boogbalplanner seizoen 2015-2016 

Copie inleveren: Komt uit op: 

27 oktober 5 november 

1 december 10 december 

23 februari 3 maart 2016 

5 april 14 april 

24 mei 2 juni 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE 

JEUGD/SENIOREN 
18-8-2015 Terborg 1 GWVV 1 (beker) 2 4 

22-8-2015 GWVV C1GD Groessen C2 (beker) 5 1 

23-8-2015 Ulftse Boys 2 GWVV 2 (beker) 4 2 

23-8-2015 GWVV 3 Gendringen 4 (beker) 6 0 

25-8-2015 GWVV 1 SDOUC 1 (beker) 5 5 

29-8-2015 GWVV D1GD DVC '26 D5 (beker) 4 2 

29-8-2015 RKPSC C2 GWVV C1GD (beker) 1 6 

30-8-2015 GWVV 2 Etten 2 (beker) 3 1 

30-8-2015 Den Dam 3 GWVV 3 (beker) 1 5 

1-9-2015 GWVV 1 Gendringen 1 (beker) 0 3 

5-9-2015 GWVV D1GD DZC '68 D9 (beker) 2 3 

5-9-2015 GWVV C1GD 
Rijnland C3GD 

(beker) 11 0 

6-9-2015 GWVV 2 
FC Winterswijk 6 

(beker) 2 2 

6-9-2015 Ulftse Boys 4 GWVV 3 (beker) 7 1 

6-9-2015 SDZZ 1 GWVV 1 2 2 

12-9-2015 Ulftse Boys F1 GWVV F1 15 0 

12-9-2015 
SJO Zeddam-Sint 

Joris D2D GWVV D1GD 1 5 

12-9-2015 MvR C3 GWVV C1GD 0 7 

12-9-2015 RKZVC B1D Gendr/GWVV B1 0 2 

13-9-2015 GWVV 2 Ajax B 2 1 0 

13-9-2015 Bredevoort 4 GWVV 4 2 1 

13-9-2015 GWVV 1 Etten 1 4 2 

16-9-2015 Gendr/GWVV B2 MEC/Bredev B2 6 0 

19-9-2015 GWVV F1 VVL F1 0 15 

19-9-2015 GWVV C1GD Silvolde C2 4 3 

19-9-2015 Winterswijk B4 Gendr/GWVV B2 7 0 

19-9-2015 Gendr/GWVV B1 Dinxperlo B1D 3 5 

20-9-2015 GWVV 4 VIOD 10 1 1 

20-9-2015 VIOD 6 GWVV 2 5 1 

20-9-2015 GWVV 1 Stokkum 1 4 0 

26-9-2015 DZC '68 C7 GWVV C1GD 1 5 

26-9-2015 Silvolde D2 GWVV D1GD 4 2 

26-9-2015 Gendr/GWVV B2 Dinxperlo B2 2 7 

26-9-2015 AJAX B1D Gendr/GWVV B1 3 1 

27-9-2015 GWVV 2 Varsseveld 4 4 2 

27-9-2015 Silvolde 6 GWVV 4 0 1 

27-9-2015 Keijenburgse Boys 5 GWVV 3 1 2 

27-9-2015 SVGG 1 GWVV 1 2 1 

Wij feliciteren; 
- Ruben en Maud Kaczmarek 
- Rick en Ceciel Witteveen 
- André en Rianne Jansen 
- Joost en Deborah Schut 
Zij allen stapten de afgelopen maanden in het hu-
welijksbootje. Allen een goed en fijn huwelijk toe-
gewenst 
- Natuurlijk mogen we ook Bennie en Carla  Mulder 
niet vergeten, zij werden op de Varsselder-
Veldhuntse kermis koningspaar. We wensen hen 
een heel mooi jaar toe. 
- Bianca en Jeroen Aalders gefeliciteerd met het  
6 1/4 huwelijk. 

 Dat het Rick Hendrixen, aanvaller van GWVV2, 
weer helemaal goed zit, was te zien in de beker-
wedstrijd tegen Winterswijk 6. Vorig seizoen ge-
plaagd door een fikse teennagelblessure, waar-
mee hij wel doorvoetbalde(hulde), maar je toch 
kon merken dat de scherpte voor het doel eraf 
was. Nu hij elke week naar de pedicure gaat, zit 
het weer snor met de teennagel. Tegen Winters-
wijk 6 krijgt Rick een hoge bal voor zich, bedenkt 
zich geen moment, en schiet de bal, via de klei-
ne teen, vol de kruising in. Of het door het her-
stel van de nagel zelf komt of de roze nagellak, 
laten we in het midden… 

 De GWVV-supporters verwelkomden de nieuwe 
GWVV verzorger Jochem Geerts wel op heel 
ludieke wijze. Na z’n eerste actie ging hij onder 
luid applaus van het publiek terug naar de 
dugout. Een leuke binnenkomer. 

  Natuurlijk verwelkomen wij ook de andere nieu-
we GWVV spelers, wij wensen hen een fijne 
sportieve tijd bij GWVV. 

 Freek van Arragon en Arno Geurts van de spon-
sorcommissie, zitten met een Duitse sponsor te 
praten. Vraagt die Duitser; “Was bedeutet 
GWVV”   Oh, zegt Arno Geurts das ist “Geil 
Weiss Varsselder Veldhunten” 

 Johan Helmink besteld wel eens spullen voor de 
ouderhoudsploeg GWVV/Dorpshuus uit China. 
En moet soms enkele dagen wachten voordat 
het spul er is.  Bij de Nederlandse Post kun je 
het soms ophalen bij de Formido of Primera.  
Zegt Leo Ditters, die aan het timmeren is in het 

Hey Swekkie, wi’j 
pissen hier altied 
nog in de pisbak! 

tassenhok, kun je het niet ophalen bij de Chi-
nees?  ( de afhaal chinees) 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Activiteiten; 

Christel Aalders 06-45729876 

Wedstrijdzaken;   

Sven te Kaat 06-23209163 

Mark Kemperman  06-16490233 

Algemene zaken; 

Mike Frazer 0315-631810 

Technisch coordinator; 

Andre Lippets 06-40940845 

 

F1 

Emile Kwak 0315-630500 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

D1  

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

C1 

Dirk Jansen 06-12696315 

Maik Jansen 06-51616194 

Clemens Wissing 0315-640815 

Sven Maatman 06-53569324 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

B1  

Jelle Elferink 06-10270390   

(gendringen) 

Bjorn Ketelaar 06-53651011   

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

B2 

René Bussink 0315-630410 

Tim jansen 06-53716910 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

 

H et voetbalseizoen 2015-2016 is weer begonnen. 
 
Alle jeugdelftallen zijn weer in training en enkele hebben al 1 of 2 wed-
strijden gespeeld. 
We hebben dit seizoen een F1 een D1 een C1 een B1 en een B2. 
Voor de B junioren is er gekozen om een samenwerkingsverband aan te 
gaan met vv Gendringen, dit omdat er in Varsselder niet voldoende jon-
gens zijn om 2 B elftallen op de been te brengen en om de jongens een 
kans te geven om ieder op zijn eigen niveau te laten voetballen. De B1 
speelt zijn thuiswedstrijden in Gendringen en de B2 speelt zijn thuiswed-
strijden in Varsselder. Deze samenwerking is niet zonder slag of stoot 
gegaan en heeft sommige mensen binnen onze club heel wat vrije uur-
tjes gekost langs deze weg willen we deze mensen nogmaals bedanken 
voor hun medewerking. 
Aan het eind van het seizoen nemen we afscheid van spelers/trainers/
leiders en aan het begin van het seizoen verwelkomen we nieuwe spe-
lers/trainers/leiders daarom willen we iedereen,  \waarvan we afscheid 
hebben genomen bedanken voor hun inzet voor Gwvv en we wensen ze 
veel succes voor de toekomst bij hun nieuwe vereniging, tevens heten 
we alle nieuwe spelers, trainers en leiders van harte welkom en wensen 
hen veel plezier/succes in het komende seizoen. 
Ook dit jaar zal het jeugdbestuur er alles aan doen om alles zo soepel 
mogelijk te laten verlopen mochten er vragen en/of opmerkingen zijn 
dan kan men altijd bij een van de bestuursleden terecht. 
Wij wensen iedereen een sportief en gezond seizoen en hopen veel 
supporters/ouders te mogen begroeten op de Buitenham. 
 
Gr Het Jeugdbestuur 

VERSLAG F-PUPILLEN 
Hallo, 

N a twee keer trainen met heel veel nieuwe talenten/kinderen, 
mochten we zaterdag 12 september weer een wedstrijd spelen.   
Dichtbij in Ulft tegen Ulftse Boys F1. En ik was gelijk ook aanvoerder, 
cool. 
De wedstrijd ging eigenlijk best wel goed, ook al werd het wel 15-0. We 
waren best vaak op de andere helft ! Met het penalty schieten waren we 
ook best goed.  
Hopelijk gaan wij dit seizoen ook nog eens winnen en doelpunten sco-
ren, vol goede moed weer richting Varsselder !  
 
Groeten, 
Bram Menting 

B2 junioren Gendringen/GWVV 
M aandag 23 augustus speelden wij onze eerste oefenwedstrijd. 
Deze wedstrijd was op het laatste moment geregeld, en zou zijn te-
gen SDOUC B2. Dit elftal speelt 2e klasse en wij 4e klasse. Dus we wis-
ten van te voren dat het een moeilijke opgave zou worden. Maar we had-
den er allemaal zin in. De eerste 20 minuten hebben we goed tegenstand 
geboden, ze kwamen niet tot scoren. Daarna werd het steeds moeilijker. 
Uiteindelijk hebben we met 0-6 verloren.  
Zaterdag 5 september speelden wij tegen de B3 van Gendringen dit was 
onze tweede oefenwedstrijd. We spelen oefen wedstrijden omdat we niet 
in de beker zitten maar toch al graag wedstrijden willen voetballen. We 
hadden wel liever beker gespeeld maar dit kon helaas niet, maar toch 
was het wel leuk dat we nog oefenwedstrijden konden spelen. De wed-
strijd tegen Gendringen was erg spannend en het ging gelijk tegen elkaar 
op. Gendringen kwam eerst op 1-0 waarna wij weer op gelijke hoogte 
kwamen. Hierna bleef het lange tijd gelijk en bleef het spannend omdat 
beide ploegen kansen creëerden. Uiteindelijk scoorde Gendringen vlak 
voor tijd nog de 2-1. In de minuten daarna hadden wij nog enkele kansen 
maar hij ging er niet in, het bleef dus 2-1 voor Gendringen. Ondanks de 
nederlaag waren we erg tevreden over de pot.  
Woensdag 16 september hebben wij onze eerste competitiewedstijd ge-
speeld tegen MEC/Bredevoort. Dit was de eerste competitiewedstrijd dus 
we wisten niet wat we ervan konden verwachten, maar we gingen er wel 
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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 aan-

schaf instrumenten, uniformen en de jeugdop-

leiding. 

De actie loopt het hele jaar door. 

vol vertrouwen in en met een goede inzet. We 
speelden de wedstrijd thuis op woensdag avond 
omdat de wedstrijd was verplaatst van zaterdag 
naar woensdag vanwege kermis.  We hadden te 
weinig man dus hadden we ook een paar man 
van de B1 geleend. De wedstrijd zelf was een 
groot succes we scoorde veel goals en met rust 
stonden we al met een paar goals verschil voor. 
Ook de tweede helft hebben we er nog ’n paar 
ingetikt en we hielden het achterin goed dicht 
waardoor we ook geen tegengoals kregen. De 
tegenstander heeft maar een paar kleine kansjes 
gehad, maar wij hadden  genoeg kansen en die 
kansen hebben we ook verzilverd. Enes scoorde 
3x, Wessel 2x en Mick 1x. Aan het eind van de 
wedstrijd stond er dan ook een wel verdiende 6-0 
op het scorebord.  

Zaterdag 19 september hebben we in Winterswijk 
gevoetbald. We werden daar gastvrij ontvangen, 
op een prachtig sportpark met maar liefst 6 kunst-
gras velden en 18 kleedlokalen. Het was er alle-
maal goed geregeld.                                                 
Dit was onze tweede competitiewedstrijd, we heb-
ben de eerste helft redelijk gevoetbald we gingen 
met een achterstand van 2-0 de rust in. Het nadeel 
van 6 kunstgrasvelden is wel dat je een eindje 
moet lopen naar het kleedlokaal. De tweede helft 
waren we minder scherp en fanatiek waardoor er 
bij Koen een aantal doelpunten om de oren vlogen. 
We verloren de wedstrijd met 7-0. 
 
Op naar de volgende wedstrijd, Mick en Koen 

Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

Aanmeldstrook 
 
Neemt op 28 oktober deel aan “Anschoev’n”. 

Aantal personen: _________________________ 

Naam /namen:  _________________________ 

 _________________________ 

 
Lever deze strook in bij: Els Versleijen. 
Uiterste aanmelddatum: 19 oktober as. 
Kosten deelname maaltijd: € 5,00 per persoon 

 

Steun de jeugdopleiding van de fanfare en 

lever uw oud ijzer in bij Rik. 

 

U bent af van het oude ijzer, dat klinkt toch 

als muziek in de oren. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

Oktober: 
3 oud papier ophalen 
10 Vieftigoavend GWVV 
28 Anschoev’n Zonnebloem 
 
November 
7 oud papier ophalen 
6 en 7 Music Together St. Gregorius 
 

25 jaar  
VOLKSDANSGROEP 

DOSIDO 
 (1 OKTOBER  1990………1 OKTOBER  2015) 

bij Maatman op de Daele, of op de boerderij bij 
Tersteeg toen in Netterden, uitwisseling met ande-
re groepen uit de regio, de Sinterklaasmiddagen, 
sfeervolle Kerstmiddagen, Carnaval. De laatste 
zes jaren organiseren we zelf de dansdagen in het 
Buurtschapshuus in Sinderen samen met de volks-
dansgroepen uit Gendringen en Doetinchem .Het 
is eigenlijk teveel om op te noemen. 
De droevige momenten zijn er ook geweest en 
hebben we in de loop van deze jaren afscheid 
moeten nemen van deelnemers die ziek werden en 
overledenen. 
En voor degene die nu denkt dat dansen lijkt mij 
ook wel wat kom gerust een keertje kijken of mee-
doen. U bent van harte welkom van 13.30/15.00 
uur in het Dorpshuus. We dansen zeer gevarieerd 
van volksdansen (geen “klompendans”) uit ver-
schillende landen tot stijldansen en country en line 
dance. 
Mijn slogan is: 
HET IS NIET BELANGRIJK HOE OUD JE BENT 

EN WAT JE NIET MEER KUNT…MAAR BE-
LANGRIJK IS HOE JE OUD BENT EN WAT JE 

NOG WEL KUNT. 
                                                                                                 

Nardy Kok al 25 jaar de “dansjuf” 
 

M ij is gevraagd om voor deze feestelijke dag 
van ons 25 jarig jubileum van de volksdans-
groep Dosido iets op papier te zetten. 
Als eerste wil ik de dames van het begin te felicite-
ren met hun zilveren jubileum en ook onze bekwa-
me leidster Nardy. Dat zijn Wilhelmien Frazer, Wil-
helmien Wenting, Ria Ketelaar en Ria 
Bruins ,Proficiat!! 
Dan probeer ik iets te schrijven over deze afgelo-
pen 25 jaar. 

N og een paar weken dan is het zover dat de 
volksdansgroep Dosido uit Varsselder-
Veldhunten alweer 25 jaar bestaat. We zullen 
dit gaan vieren op maandagmiddag 5 oktober a.s. 
Ondertussen zijn we al druk bezig met de voorbe-
reidingen  om deze dag een feestelijk tintje te ge-
ven. Alles geven we niet prijs maar er zal worden 
gedanst en met een verrassing waarbij de lach-
spieren zeker ook aan het werk zullen worden ge-
zet!!!!onder het genot van koffie met taart en op 
tijd een hapje en een drankje. Daarna gaan we 
met z’n allen naar De Zon waar voor ons een 
heerlijk diner is klaargemaakt. 
Er zijn nog steeds leden van het eerste uur die 
wekelijks op de maandagmiddag in het Dorpshuus 
komen dansen en dat al 25 jaar en mogen dan 
ook wel even genoemd worden. Wilhelmien Fra-
zer, Wilhelmien Wenting, Ria Ketelaar, en Ria 
Bruins knappe prestatie. Dat iedereen graag komt  
blijkt iedere maandagmiddag weer, deelnemers 
komen trouw en met veel plezier. 
Ooit begonnen in zaal Balduk met 12 personen is 
de groep uitgegroeid tot 30 leden en dansen nu in 
het Dorpshuus naar volle tevredenheid.  
Wel  zijn we in de tussentijd nog vaker verhuisd, 
De Mol/De Tent waar we allemaal met een beetje 
weemoed aan terug denken, deelnemers vonden 
het daar “knus” maar inmiddels zeer tevreden met 
het prachtige Dorpshuus. 
Dat er veel is gebeurd 
in 25 jaar dat is een 
feit. We hebben heel 
veel vrolijke momenten 
samen beleefd zoals 
de dansdagen in Gors-
sel waar we met de 
bus  naar toe gingen 
en als afsluiting heer-
lijk gingen eten hier in 
de omgeving en alles 
opging tot grote hilari-
teit van de zaalhou-
ders. Naar Nijverdal 
waar verschillende bui-
tenlandse groepen in 
prachtige kostuums 
optraden en wij ook 
mee mochten doen. 
De jaarlijkse afsluitin-
gen voor de zomerva-
kantie op de boerderij 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

De dansgroep is begonnen bij Balduk in 
Varsselder met 12 personen onder leiding 
van Nardy die het toen aandurfde hier een 
volksdansgroep op te richten. Dat heeft suc-
ces gehad, zelf zo dat we nu  30 leden heb-
ben en nu  dansen in het Dorpshuus na 
eerst nog vele jaren in De Tent waar we het 
heel gezellig vonden. Ook hebben we van 
leden afscheid moeten nemen door ziekte, 
ouderdomskwaaltjes en  door overlijden. 
Dat hebben we altijd samen herdacht, met  
bezoekjes ons medeleven betuigd of een 
kaartje die Nardy  altijd wel in voorraad 
heeft. 
Ook vele feestjes zoals verjaardagen, hu-
welijksjubileum’s, van onze leden waar we 
dan ook als volksdansgroep optraden en die 
zeer gewaardeerd werden. Zelfs enkele ja-
ren op de dinsdagmiddag met de kermis in 
Varsselder. 
Ook zijn we met vijf leden van onze volks-
dansgroep een zeer lange periode de volks-
dansgroep in Mechelen gaan versterken die 
ook onder leiding stond van Nardy en te 
kampen hadden met te weinig leden. En ook al be-
staat deze volksdansgroep niet meer, komen we  
nog steeds jaarlijks  een middag bij elkaar. Mooie 
en waardevolle vriendschappen zijn hierdoor ont-
staan. 
We zijn ook elders wezen dansen met verschillen-
de dansgroepen, Gorssel, Keyenborg ,Nijverdal. 
Maar met ons ouder worden van allen, blijven we 
nu al enkele jaren dichter bij huis en gaan we in 
maart telkens naar Sinderen in het Buurtschaps-
huus en ontmoeten we daar andere volksdans-
groepen uit Gendringen en Doetinchem, niet zo 
massaal, en wel zo gezellig. 
Maar onder leiding van Nardy en Elly zijn we daar 
prima ontvangen, goed van eten en drinken. 
Ik wil nog even ’n paar grappige dingen aanhalen. 
In Nijverdal, dat was heel bijzonder. 
Ook weer met de bus er naar toe, een grote tent 
stond er en ik zou niet meer weten hoeveel dans-
groepen daar waren met de mooiste klederdrach-
ten. Wat ik mij herinner is dat er ook een groep uit 
Amerika was met zeer mooie dames en omdat wij 
ook de kans kregen om mee te dansen (je moest 
natuurlijk wel gevraagd worden) en er maar enkele 

heren met ons mee waren werd één van hen toe-
vallig! uitgekozen om met deze groep mee te dan-
sen tot hilariteit van ons allemaal. En weigeren 
staat niet netjes. Voor Hendrik was dit geen enkel 
probleem en hij danste er vrolijk op los en genoot 
zichtbaar en…dat moest hij nog lang horen tot 
zelfs in de Sinterklaasgedichten aan toe. 
We hebben als afsluiting voor onze  zomervakan-
ties  afwisselend vaak  op de boerderij Maatman 
in Varsselder en op de boerderij  Richard Tersteeg  
in Netterden gedanst met “live” muziek van Moni-
ka klanken van Gerard Smits, Bennie Kroesen, 
Herman Spee, en Nardy zelf. 
En zo kan ik nog wel veel meer vertellen over de 
afgelopen 25 jaar, ook de dansen die we geleerd 
hebben zijn niet te tellen…..en het geduld dat Nar-
dy vaak op moet brengen als wij van die rumoeri-
ge buien hebben!!! 
 
We kunnen met z’n allen met veel plezier terug 
denken aan de afgelopen 25 jaren, laten we pro-
beren om zo in goede harmonie zoals we dat altijd 
hadden door te gaan. 

                                                                                                                             
Riek Tersteeg 

F anfare St. Gregorius maakt een stevige groei-
spurt door. Een maximaal aantal jeugdleden 
volgen lessen aan de muziekschool en in het or-
kest spelen op dit moment maar liefst 45 muzikan-
ten. Voor deze vereniging is dit hoge aantal uniek 
en het is iets waar we met z’n allen supertrots op 
zijn. 
Natuurlijk heeft elke muzikant een instrument no-
dig. Een instrument wordt door de vereniging gratis 
in bruikleen gegeven. De instrumenten hebben on-
derhoud nodig en er moet wel eens iets aan gere-
pareerd worden. Ook zijn sommige instrumenten 
zo oud dat deze 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. De opbrengst hiervan gebruiken we 
voor nieuwe instrumenten maar ook voor investe-
ringen 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 inge-
leverd worden op “Het Leemland”, bij Rik Fisser, 
Berghseweg 12 in Varsselder Veldhunten. Ieder-
een 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 er-
gens oud ijzer bij je werkgever. Het is nu is het 
moment om dat in te leveren. Het bij u thuis opha-
len 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. 

Oud-ijzer actie  
fanfare St.Gregorius 

Voor degenen die de Varsselderse-
Veldhuntse kermisdata alvast in de agen-
da willen zetten. Kermis 2016 wordt vol-

gend jaar gevierd van  
zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni. 

Nadere infomatie over het programma 
volgt t.z.t.. Zaterdag staat o.a.  
in het teken van de Gildemis  

en het Keizerschieten. 

GILDE KERMIS 2016 
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Music  

Together 4 

D e laatste vijf jaar zijn voorbij 
gevlogen en voor je het weet 
staan we vlak voor Music Toge-
ther 4. De tijd vliegt immers als je 
het naar je zin hebt. En dat hebben 
de leden van Fanfare St. Gregorius. 
Na de eerste drie concerten Music 
Together in 2000, 2005 en 2010 kij-
ken we met z’n allen uit naar ons 
vierde ambitieuze muziekspektakel. 
Het concept is voor dit jaar weer 
hetzelfde gebleven: de Fanfare haalt 
het onderste uit de kan en aange-
vuld met een bassist, gitarist en een 
toetsenist zullen we plaatselijke en 
regionale zangtalenten begeleiden 
met afwisselende rock- en popmu-
ziek. Wat wel anders is, is de inhoud 
van het concert maar daar vertellen 
we nog niet te veel over. Wel kun-
nen we vertellen dat er nog meer 
sensatie te beleven valt, een nóg 
betere en uitgekiende lichtshow, nóg 
meer bewegende geprojecteerde 
beelden en natuurlijk nóg mooie-
re nummers. 
Vanaf eind vorig jaar is de Fanfare 
al bezig met de voorbereidingen van 
Music Together 4. De datum is vast-
gezet op vrijdag 6 november en za-
terdag 7 november 2015. Nieuw is 
de locatie. De concerten worden in 't 
Dorpshuus in Varsselder-
Veldhunten gegeven. Als we in ons 
eigen dorp zo'n prachtige accommo-
datie hebben is het zonde om naar 
elders te gaan. Omdat er minder 
bezoekers in 't Dorpshuus kunnen 
dan in de DRU popzaal, is er voor 
gekozen om het concert op twee 
avonden te houden. Zangers en 
zangeressen zijn benaderd, ideeën 
worden verzameld en muzieknum-
mers worden her en der vergaard. 
En telkens weer op zoek naar pas-
sende arrangementen. Soms prach-
tige ideeën maar geen passend arrangement, dan weer 
een prachtig arrangement, maar dan blijkt achteraf dat 
het toch een slecht idee was. Kortom veel puzzelen, 
zoeken, bellen, mailen en app-en. En zo komen we 
steeds verder en komt de puzzel steeds verder af. En er 
kwamen nog meer zaken die geregeld moeten wor-
den: Kleding, presentatie, video opnames, kaartverkoop, 
sponsoren enzovoort. 
 
We gaan fanatiek verder met de organisatie en houden 
u tijdig op de hoogte. 
 
 
Reserveer alvast in uw agenda: 
 

 
 

Vrijdagavond 6 november en zaterdagavond 7 november 2015. 
 
De concerten beginnen om 20.00 uur en de kaarten kosten € 7,50. Leden van het orkest komen 
in Varsselder Veldhunten aan de deur om kaarten te verkopen voor deze spectaculaire avond. 

Daarnaast zijn er kaarten te verkrijgen in ’t Dorpshuus, via een mail naar; 
gregorius@varsselderveldhunten.nl of bellen naar 0315-684024.  

De zaal is vanaf 19.15 uur open en er zijn een beperkt aantal zitplaatsen. 
 

De organisatie van Music Together 4. 
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3-10-2015 09:45 VIOD F6 GWVV F1 

3-10-2015 10:15 MvR D3 GWVV D1GD 

3-10-2015 13:00 GWVV C1GD VIOD C4 

3-10-2015 14:30 
Gendr/GWVV 

B1 Grol B2 

3-10-2015 14:30 Grol B4 
Gendr/GWVV 

B2D 

4-10-2015 09:30 GWVV 2 SDOUC 5 

4-10-2015 12:00 Gendringen 5 GWVV 3 

4-10-2015 14:30 GWVV 1 NVC 1 

10-10-2015 09:30 GWVV F1 
SJO Zeddam-
Sint Joris F1 

10-10-2015 11:00 GWVV D1GD Terborg D2D 

10-10-2015 13:00 Etten C1 GWVV C1GD 

10-10-2015 15:00 
Gendr/GWVV 

B2 Longa’30 B4 

10-10-2015 15:15 
Winterswijk 

B2D 
Gendr/GWVV 

B1 

11-10-2015 09:30 GWVV 4 NVC 3 

11-10-2015 10:30 VVG '25 3 GWVV 2 

11-10-2015 11:30 GWVV 3 Westendorp 2 

11-10-2015 14:00 
SSA Aerdt-
Carvium 1 GWVV 1 

17-10-2015 08:30 MvR F2 GWVV F1 

17-10-2015 09:00 Varsseveld D3 GWVV D1GD 

17-10-2015 14:30 
Gendr/GWVV 

B1 
Westendorp/

KSH  B1 

17-10-2015 15:00 
Gendr/GWVV 

B2 FC Trias B3 

18-10-2015 09:30 GWVV 2 Varsseveld 5 

18-10-2015 10:00 Bredevoort 3 GWVV 3 

18-10-2015 10:00 VVG '25 4 GWVV 4 

18-10-2015 14:30 GWVV 1 Sint Joris 1 

25-10-2015 09:30 Stokkum 4 GWVV 4 

25-10-2015 11:30 GWVV 3 AD '69 6 

31-10-2015 09:30 GWVV F1 SVGG F1G 

31-10-2015 11:00 GWVV D1GD VIOD D4G 

31-10-2015 11:15 Ajax B C2G GWVV C1GD 

31-10-2015 13:00 Silvolde B1 
Gendr/GWVV 

B1 

31-10-2015 12:45 AZSV B5 
Gendr/GWVV 

B2D 

1-11-2015 10:00 GWVV 4 Den Dam 3 

1-11-2015 11:30 Stokkum 2 GWVV 2 

1-11-2015 11:30 GWVV 3 Varsseveld 10 

1-11-2015 14:30 Loo 1 GWVV 1 

Secretariaat : 

      Maarten Wijkamp   

        Past.Reulinkstraat 3 

        7076 AP Varsselder-Veldhunten 
 
 

Aan de ouders van leerlingen  
van Basisschool Pius X  
 
Varsselder-Veldhunten 14 mei 2015 
Betreft: Cursus Muziek Maak Je Zelf 
 
Geachte ouder, 
 

D e Fanfare ‘St. Gregorius’ organiseert de cur-
sus ‘Muziek Maak Je Zelf’. Tijdens deze cursus 
wordt op een speelse manier muzikale kennis bij-
gebracht  door het spelen op een blokfluit, waarbij 
ze tevens het notenschrift leren lezen. Ook wordt 
er aandacht besteed aan de verschillende blaas- 
en slagwerkinstrumenten uit de fanfare en ontdek-
ken de kinderen door te luisteren naar muziek, te 
bewegen op muziek, het doen van ritmeoefeningen 
en andere belangrijke aspecten die je nodig hebt 
voor het maken van muziek. 
De cursus zal in oktober 2015 starten en duren tot 
juni 2016. 
   
In aansluiting op deze cursus kan uw kind, met fi-
nanciële steun en met een instrument van de fan-
fare, lessen volgen aan de muziekschool.  
 
Wanneer uw kind interesse heeft voor deze cur-
sus, kunt u het onderstaande strookje  
inleveren bij het secretariaat van de Fanfare.   
Voor inlichtingen kunt u bellen met Karin van Arra-
gon, tel. 0315-684335. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van fanfare St. Gregorius   
Karin van Arragon-Fisser 
 

---------------------------------------------------Hier afknippen 
Ondergetekende:

…………………………………………………… 

Adres:

…………………………………………………… 

Postcode 

…………..…………..  

Plaatsnaam 

…………………………………………………. 

Telefoonnummer   ……………………………………  

E-mailadres:           …………………………..…….. 

Geeft hiermede te kennen dat 

 zijn/haar*  zoon/dochter* 

…………………………………................(naam) 

zal deelnemen aan de Muziek Maak Je Zelf cur-

sus. Geboortedatum:  ……-………-………… 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.               

Handtekening:…………………………………………………. 
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Standen en Topscoorders 2015-2016 

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 4 12 15 2 

Ajax B 1 4 12 12 4 

Rijnland 1 4 9 5 5 

Etten 1 4 7 14 5 

Aerdt-Carvium 1 4 7 14 9 

GWVV 1 4 7 11 6 

SVGG 1 4 6 5 8 

Den Dam 1 4 6 4 9 

SDZZ 1 4 5 11 11 

VVL 1 4 4 7 10 

NVC 1 4 3 9 14 

Stokkum 1 4 2 4 9 

Loo 1 4 0 2 10 

Sint Joris 1 4 0 1 12 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Pax 11 3 9 12 1 

Varsseveld 10 3 9 14 6 

Gendringen 5 3 9 8 2 

Westendorp 2 3 6 10 6 

Meddo SC 3 3 4 9 6 

GWVV 3 1 3 2 1 

AD '69 6 2 3 9 5 

Bredevoort 3 2 3 7 6 

RKZVC 7 2 1 4 6 

MEC 4 1 0 0 5 

Keijenburg. Boys 5 2 0 2 6 

Wolfersveen 3 2 0 1 7 

KSH 3 2 0 1 11 

KSV 4 3 0 5 16 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Terborg 2 3 9 12 1 

VIOD 6 3 9 14 7 

Dinxperlo 3 3 6 11 5 

Varsseveld 4 3 6 10 6 

GWVV 2 3 6 6 7 

VVG '25 3 1 3 3 0 

Ajax B 2 3 3 8 5 

FC Winterswijk 7 2 1 2 4 

AD '69 3 2 1 2 7 

Varsseveld 5 3 1 5 10 

SDOUC 5 3 1 3 12 

Stokkum 2 3 0 4 16 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Terborg 4 3 9 12 6 

Ajax B 4 2 6 9 4 

Silvolde 6 3 6 9 2 

GWVV 4 3 4 3 3 

VVG '25 4 1 3 5 3 

Gendringen 6 2 3 6 3 

Kilder 5 2 3 7 6 

Bredevoort 4 2 3 5 6 

VIOD 10 2 1 2 5 

NVC 3 1 0 4 5 

Den Dam 3 2 0 1 9 

Stokkum 4 3 0 4 15 

5e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 4 12 15 2 

Ajax B 1 4 12 12 4 

Rijnland 1 4 9 5 5 

Etten 1 4 7 14 5 

Aerdt-Carvium 1 4 7 14 9 

GWVV 1 4 7 11 6 

SVGG 1 4 6 5 8 

Den Dam 1 4 6 4 9 

SDZZ 1 4 5 11 11 

VVL 1 4 4 7 10 

NVC 1 4 3 9 14 

Stokkum 1 4 2 4 9 

Loo 1 4 0 2 10 

Sint Joris 1 4 0 1 12 

G.W.V.V. Supporters door weer en wind. 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Dinxperlo B1 3 9 19 4 

Silvolde B1 3 7 5 3 

FC Winterswijk B2D 2 6 6 1 

Ajax B. B1D 2 6 8 4 
VIOD B2 3 6 10 9 

Varsseveld B1D 2 3 6 9 

Gendringen/GWVV B1 3 3 6 8 

Westendorp/KSH B1 2 1 3 5 
RKZVC B1D 2 0 2 5 

Terborg B1 3 0 5 12 

Grol B2 3 0 1 11 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Vosseveld B1 3 9 13 4 

Grol B4 3 9 10 2 

Erix B1D 3 6 12 5 

Varsseveld B2 3 6 7 9 

Dinxperlo B2 2 4 8 3 

FC Winterswijk B4D 3 4 8 5 

Longa '30 B4 2 3 6 4 

Gendringen/GWVV B2D 3 3 8 14 

AZSV B5 1 0 1 5 

AZSV B4 2 0 4 8 

FC Trias B3 2 0 3 7 

MEC/Bredevoort B2 3 0 2 16 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV C1GD 3 9 16 4 

Varsseveld C2 2 6 13 2 

Etten C1 3 6 14 6 

Den Dam/NVC C1GD 3 6 11 7 

VIOD C4 2 4 2 1 

DZSV C2D 2 3 8 6 

Silvolde C2 2 3 5 4 

Halle C1G 3 2 2 4 

MvR C3 3 1 2 18 

DZC '68 C7 2 0 2 11 

Ajax B C2G 3 0 1 13 

Topscoorders B1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Max Schut 5 
Mats te Boekhorst 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe  7 
Bart 4 
Koen 2 
Maarten 2 
Sem 1 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Enes Ilbay 4 
Wessel Immink 3 
Mick Besselink 1 

Topscoorders D1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Julian Frazer 4 
Nout Sloot 1 
Jesper Kuster 1 
Gijs Roseboom 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZC '68 D9 3 9 16 6 

Stokkum D1G 3 7 20 9 

Silvolde D2 3 7 10 6 

Varsseveld D3 3 6 18 6 

Terborg D2D 3 6 8 14 

AZSV D5 2 4 10 6 

VIOD D4G 3 4 9 5 

GWVV D1GD 2 3 7 5 

MvR D3 3 1 6 11 

SDOUC D3 3 1 8 14 

Ulftse Boys D2 3 0 6 18 

Zeddam-Sint Joris D2D 3 0 2 20 

Niels Schwekhorst   1e   3 

Cas de Neling   1e   3 

Dirk Jansen    1e   2 

Rick Hendrixen   2e   2 

Theo Heutinck   4e   2 

Lars Hendrixen   1e   1 

Dominiek Seinhorst  1e   1 

Jelle Visser    1e   1 

Twan Berntsen   2e   1 

Tom Wanders   2e   1 

Pascal Sloot    2e   1 

Ramiro Tersteeg   2e   1 

Jimi Moreno    3e   1 

Dion Ruessink   3e   1 

Stefan Zwanink   4e   1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVL F1 2 6 22 4 

SJO Den Dam/NVC F1G 2 6 19 4 

Ulftse Boys F1 3 6 25 6 

Gendringen F2 3 6 20 7 

SJO Zeddam-Sint Joris F1 3 6 21 9 
MvR F2 3 6 15 11 

Terborg F1 3 6 7 9 

DZC '68 F4 3 3 9 7 
VVG '25 F2 1 0 0 15 

SVGG F1G 2 0 4 25 

GWVV F1 2 0 0 30 

VIOD F6 3 0 2 17 


