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Nieuws
O
p het moment van schrijven is het buiten
prachtig herfstweer en schijnt de zon op al die

kleurenpracht. Hiervan kun je genieten wat de
natuur ons geeft.
Toch moeten we nog even wachten om te kunnen
uitmaken wie zich Herbstmeister mag gaan noemen want die wordt pas net voor de kersttijd bekend.
We kunnen voor deze te vergeven titel al wel enkele GWVV elftallen nomineren. GWVV 1 zit nog
in de wachtrij om naar de bovenste plaats te kunnen kruipen, de komende maand staan de wedstrijden tegen o.a. Ulftse Boys en Ajax Breedenbroek op het programma. Na deze ‘derby’s’ weten
ze precies waar ze staan en kan dan met voorzichtigheid worden opgemaakt of ze ervoor in aanmerking komen. Vorig jaar liep dit net voor de
kerst helemaal de mist in, laten we hopen dat dit
deze keer niet het gevolg is. GWVV 2 is een elftal
die al ervaring heeft in het vieren van herfsttitels,
het vorig seizoen stonden zij bovenaan na de 1e
seizoenshelft en gingen ze met de herfstbeker lopen. Momenteel zitten ze goed op koers, samen
met Dinxperlo en Viod voeren zij de lijst aan in de
reserve 5e klasse 09. GWVV 3 heeft het helemaal
op de heupen gekregen, zij brengen de ene na het
andere team een nederlaag toe. Op zich een
knappe prestatie omdat ze met een bezetting van
18 man telkens in een andere formatie spelen. We
zullen zien of Alex z’n mannen scherp kan houden
tot aan de winterstop. GWVV 4 kent een moeilijke
start en staat dan ook niet op de nominatie om de
herfsttitel te gaan pakken, ze kruipen wel zo langzamerhand naar de middenmoot en als het de 2e
seizoenshelft lukt om deze trend door te zetten
zouden ze wel een goede subtopper kunnen worden. Eerst maar eens de resultaten tot aan de winterstop afwachten. Voor de jeugd zijn het de B1
junioren en de C1 junioren die aanspraak maken
op de herfsttitel. Van de B1 die in samenwerking
met Gendringen speelt waren de verwachtingen
niet hoog, maar toch zitten ze nu bij de subtop en
met nog 5 wedstrijden voor de boeg is er nog van
alles mogelijk. De C1 junioren spelend in de 4e
klasse staan er nog het beste voor, zij staan op dit
moment ongenaakbaar bovenaan, jammer genoeg
zijn zij wel als enigst overgebleven GWVV elftal in
de beker uitgeschakeld in de 2e ronde. Penalty’s
gaven hierbij de doorslag nadat de reguliere tijd 33 op het scorebord stond tegen Erix. De overige
jeugdteams B2 en D1 pakken zo nu en dan de
punten maar zullen niet meedingen voor de herfsttitel. De F-pupillen zijn na lang KNVB beraad overgeheveld naar een ‘lichtere’ klasse en hebben
sinds anderhalf jaar hun 1e overwinning geboekt.
Jongens/meisjes veel succes en dat er nog meer
punten gehaald mogen worden.
Wat kunt u van ons verwachten in deze 2e Boogbal wij hebben zoals gewoonlijk de belevingen van
de verschillende teams, Opvallend op de Buitenham, In de aanval, Onder Schot, Jeugdnieuws en
Dorpsnieuws op het menu staan. De 1e uitslag
van de GWVV superelf die afgelopen weekend
van start is gegaan laat nog even op zich wachten
omdat de gegevens eerst nog ingeklopt moeten
worden. In deze Boogbal al wel de namen die het
meest zijn gekozen door de coaches. Ook zullen
Boogbal nr. 2

we terugblikken op de Vieftigoavend en het uitstapje naar Duisburg waar de wedstrijd MSV Duisburg
– 1.FC Nurnberg werd bezocht. Verder weer veel
dorpsnieuws waar de verenigingen wat van zich
laten horen.
Komend weekend (6 en 7 november) vindt Music
Together 4 plaats waar o.a. ons plaatselijk talent
samen met Fanfare St.Gregorius laten horen dat je
muziek met z’n allen maakt. Wij wensen hen hierbij
heel veel succes op beide avonden.
De redactie

In herinnering
Gert Slutter

O

p 26 september is Gert
Slutter één van de medeoprichters en tevens de 1e penningmeester van G.W.V.V. op
83-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden.
Velen zullen Gert niet in de hoedanigheid als pennigmeester van G.W.V.V. hebben gekend. Maar
wel als vaste supporter bij de thuiswedstrijden van
G.W.V.V. 1. Ook bij de activiteiten en jubilea was
Gert nog vaak aanwezig. In het jubileumboek
“Vervolg Historie GWVV” heeft Gert een klein
woordje geschreven. Hierin gaf hij aan dat de oprichtingsjaren een mooie periode was van hard
werken en veel inzet, maar dat dit mede dankzij de
dorpsgemeenschap Varsselder-Veldhunten goed
gelukt is. En dat blijkt ook wel want G.W.V.V. is na
ruim 42 jaar een vereniging die volop actief en financieel gezond is. Veel hebben we te danken aan
de grondleggers waar Gert er ook één van was.
Tien jaar heeft hij het penningmeesterschap op
zich genomen en te bedenken dat het in die tijd
vooral oppassen was om niet in de ‘rode’ cijfers te
komen heeft hij zijn taak voor G.W.V.V. met en
naar tevredenheid gedaan. Vooral tijdens de oprichting van G.W.V.V. moest er in korte tijd geld
komen. Van subsidies had men toen nog niet gehoord daarom werd er ondanks dat de bestuursleden een gezin te onderhouden hadden een lening
afgesloten waarvoor de bestuursleden persoonlijk
garant moesten staan.
Met Gert hebben we als laatste lid van het oprichtingsbestuur afscheid genomen van een generatie
waar wij als leden heel dankbaar voor moeten zijn.
Gert, bedankt voor je inzet bij G.W.V.V., rust in
vrede.

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte
bij het verlies van (schoon)vader en opa.

pagina 3

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

Zondag 8 november a.s.
Na de derby

Licht en donker

G.W.V.V. 1

D
e donkere dagen komen er
weer aan, de wintertijd is weer

Door columnist
Beent Klynsma

aangebroken en dan het is het
’s avonds weer vroeg donker,
dus minder licht. Ik hoorde deze week een paar kleine meisjes
praten over Sinterklaas en de Pieten. Tegenwoordig heb je allerlei soorten Pieten, vroeger waren ze
allemaal zwart, nu heb je gele Pieten, groene Pieten, oranje Pieten of regenboog Pieten. Maar zegt
één meisje: “na het douchen zijn ze gelukkig allemaal weer zwart”.

-

Ulftse Boys 1

Noaproatuurtje
Met o.a.
Pupil van de week
Wedstrijdanalyses
door beide coaches
en verkiezing
Keerl van de wedstrijd

Aanvang 16:30 uur
mmv
DJ Raymond van Osch
Noteer in je G.W.V.V. Agenda:
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

Het was dit jaar genieten van een prachtige nazomer. In de 14 dagen van eind september en begin
oktober, er was bijna geen wolk te bekennen en
dus volop zon. Op het terras van het Dorpshuus
kon je nog bruin worden als je dat nog niet was. Ik
ben zelf nog een paar dagen naar het overzeese
gebiedsdeel van Nederland, Terschelling, geweest,
maar natuurlijk wel voor de voetbalwedstrijden van
GWVV weer terug in ons dorp. Tussendoor had je
nog naar de maansverduistering kunnen kijken,
van een supermaan die ORANJE gekleurd was. De
maan stond dicht bij de aarde, daardoor leek hij
veel groter. Dit was ook bij een zeer heldere nacht
en een prachtige sterrenhemel. De zon komt altijd
weer tevoorschijn, al zitten er soms wolken voor
die het zonlicht wat tegen houden.
Afgelopen zomer was ik aan het schilderen in de
sporthal, door te bewegen gaat automatisch het
licht aan, dus je bent verplicht door te schilderen,
maar zodra je de kwast even stil houdt gaat het
licht uit en sta je in het donker. Alhoewel het vrijwilligerswerk is wil je toch door gaan en voorkomen
dat het licht uit gaat. Overal waar je in het Dorpshuus heen gaat, bijvoorbeeld als je naar de wc
gaat, gaat ook automatisch het licht aan door beweging. Maar blijf je een poos te lang zitten op de
pot…… tja dan gaat het licht uit en zit je helemaal
in het donker.
De GWVV voetballers worden helemaal in de watten gelegd, als men op het sportcomplex arriveert,
en in de spelersgang komt knipt het licht automatisch aan, als men in het kleedlokaal en douche
ruimte komt knipt het licht alweer spontaan aan.
Zelfs in het nieuwe tassenhok gaat het licht automatisch aan bij beweging, zo ook in de garderobe.
Behalve op de voetbalvelden, daar moeten de lichten met een knopje worden aangezet en dan kan
er volop getraind worden. Na afloop van de trainingen, hoor je de GWVV bestuursleden en bestuurders van stichting de Buitenham soms mopperen,
geen voetballers meer op de velden en alle lampen
branden nog, volop licht. Kost allemaal centjes, de
lampen laten branden. Op de velden gaan de lampen NIET automatisch uit er moet een knopje worden omgedraaid om ze uit te zetten. De meeste
voetballers denken natuurlijk die gaan automatisch
wel uit, dat is hier toch overal zo? Ook de lampen
in de kantine gaan niet automatisch uit, die gaan
pas uit, als het laatste rondje is geweest.
Oan’t sjen.

nacompetitie op zaterdag 11 juni.
Boogbal nr. 2
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H
et 1 elftal van Varsselder heeft zich in de
top 3 van de 5 klasse D genesteld na 4 overe

e

winningen op rij. Mede door het puntverlies van
koploper Ulftse Boys is het gat teruggebracht naar
3 punten. Leuke ontwikkelingen natuurlijk met komende zondag de wedstrijd tegen “de Boys” in
Varsselder.
De laatste overwinningen werden behaald
tegen NVC,
Aerdt/Carvium
Sint-Joris en
Loo. De overwinning tegen
NVC werd vrij
eenvoudig behaald. Na 27
minuten spelen
stond het al 3-0
voor Varsselder. Deze doelpunten kwamen
allen identiek
tot stand door 3
scherpe indraaiende cornerballen van Dirk.
Deze ballen werden respectievelijk ingekopt door
Mark, Cas en wederom Mark. Nog voor rust werd
NVC op 5-0 achterstand gezet door doelpunten
van Cas (4-0) en Niels (5-0). Ook na de rust kwam
NVC bijna niet in het spel voor. Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het Netterdense
doel. Na ongeveer 50 minute spelen bracht Niels
de
stand op 6-0 en vlak voor tijd scoorde Cas zijn
3e doelpunt en de eindstand op 7-0.
Een week later kreeg Varsselder het een stuk lastiger. In Aerdt werden nipt de 3 punten meegenomen. Na 22 minuten opende Varsselder de score.
Een fraai schot van Niels bracht gwvv op 0-1. Even
leek Varsselder te gaan rusten met 0-2 door een
doelpunt van Cas maar Aerdt wist nog voor de e
thee 1-2 van de stand te maken. Richting de 70
minuut versierde Dominiek een pingel waar Swekkie wel raad mee wist. Even later werd nog een
goal van GWVV afgekeurd wegens een vermeend
buitenspel…. Een paar minuten voor het verstrijken
van de officiële speeltijd kwam Aerdt nog terug op
2-3 en omdat de stevige man in het zwart onnodig
lang liet doorspelen werd het nog even behoorlijk
spannend. Enige opluchting was er na het laatste
fluitsignaal.
Een week later kwam Sint-Joris uit Braamt ballen.
Braamt dat zich in de onderste regionen bevindt
mocht niet al te veel problemen opleveren. Wat
Varsselder graag wilde was snel weten te scoren.
Dit gebeurde ook want na 6 minuten werd het scorebord op 1-0 gezet door Ferenc. Ferenc? Ja, hij
bedient het scorebord. Niels was het met de 1-0,
maar even later bracht Sint– Joris de stand weer in
evenwicht. Lang konden de groen-witten hier niet
van genieten want een paar minuten later stond
Ferenc weer te drukken.

Binnen 5 minuten na de gelijkmaker scoorden
Niels en Jelle de
2-1 en de 3-1.
Na 45 minuten
had Varsselder
een veilige afstand genomen
van 5-1. De 2e
helft leverde nog
genoeg kansen
op maar verder
dan 7-1 kwam het niet. Nogmaals de doelpuntenmakers, Niels 4x, Jelle 1x, Dominiek 1x en Dion
(zoon van Bennie M.) ;-)
Deze reporter was er afgelopen zondag niet bij
tegen Loo dus helaas geen uitgebreid verslag. Het
belangrijkste was in ieder geval dat de 3 punten
mee naar Varsselder gingen. De doelpuntenmakers voor de geïnteresseerden: Niels 1x, Cas 2x
en Dirk 1x.
Voor zondag 8 november staat 1 van de mooiste
derby’s op het programma. Het zou natuurlijk geweldig zijn om tegen Ulftse Boys de reeks overwinningen voort te zetten. Dat zal uiteraard zwaar
worden tegen de koploper die pas 2 punten liet
liggen… Graag tot zondag bij….

…..GWVV 1 langs de lijn…..
Dennis Lohschelder

Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
http://www.mijnalbum.nl/Album=UMB6J6W4
Boogbal nr. 2
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Kom kijken naar ons 1e elftal!
8 november
15 november
29 november
6 december

GWVV 1
Den Dam 1
GWVV 1
Ajax. B 1

-

Boogbal nr. 2

Ulftse B. 1 aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:00 uur
Rijnland 1 aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:00 uur
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL VAN
DE WEEK
Dylano
Aalders
In de wedstrijd
G.W.V.V. 1 – NVC 1

Iris
Wanders

In de wedstrijd
G.W.V.V. 1
– St.Joris 1

Hallo, ik heet Iris Wanders.

Ipupil
k was zondag 18 oktober
van de week.

Ik had kriebels in mijn buik.
Wat zal er gebeuren.
We gingen naar de kelder
om de wedstrijd te bespreken. Ik kreeg daar een bal
met alle namen.
Toen kreeg ik het pupil van
de week pak aan.
Ze moesten het veld op.
Eerst warm lopen.
Toen moesten ze weer naar
de kleedkamer.
Ze deden een jel, maar ze
schreeuwden wel hard.
We moesten eerst kop of
munt spelen.
Ik heb geprobeerd om te
scoren en het lukte.
Ze vonden de wedstrijd erg
spannend.
Gelukkig hebben ze gewonnen met 7-1.
Niels Sweckhorst heeft 4
goals gemaakt.
De rest weet ik niet meer.
Het was koud en nat. Ik mocht de
warme deken om.
Het was een leuke wedstrijd.
Ik wil iedereen bedanken die er
voor gezorgd heeft dat ik zon leuke
middag heb gehad.
Bedankt.
Groetjes Iris Wanders.

O

p zondag 4 oktober was ik,
Dylano Aalders, pupil van de week. De wedstrijd GWVV 1-NVC 1 stond op het programma.
S’morgens ben ik
met papa
eerst naar het 2e van GWVV
wezen kijken en toen was het
13:00 uur en konden we eindelijk gaan. Mama werd helemaal gek van mijn gezeur over
wanneer we nou gingen.
Ik was s’morgens al heel zenuwachtig en vond het erg
spannend.
We kregen toen we kwamen
eerst wat te drinken en toen
kwam Mark Kemperman mij
ophalen, dit vond ik wel erg
spannend want ik mocht mee naar beneden
naar de kelder. Een hoop jongens kende ik wel
omdat papa altijd met hun gevoetbald heeft of
van de Carnaval. Na het gesprek mocht ik samen met de trainer de jongens Succes wensen,
dit vond ik wel een beetje eng. In de kleedkamer
bij de jongens werd ik omgekleed en mocht ik
gaan overschieten met de wissels. Dit vond ik
erg leuk. De wedstrijd ging beginnen en ik mocht
naast de scheidsrechter lopen en samen met de
jongens van GWVV en NVC het veld op, dit
vond ik erg stoer.
Ook heb ik nog een doelpunt gemaakt bij de
keeper van NVC, dus dat ging met de jongens
van GWVV helemaal goed komen. De hele wedstrijd heb ik in dug-out gezeten of er voor gelegen, en voor mij was iedereen goed! Einduitslag
7:0 voor GWVV.
Ik heb een hele mooie
bal
gekregen van het
1e ,een lekker snoepzakje van Kristel (erg lekker)
en ik vond het erg leuk
en spannend. Mijn papa
en mama hebben het
ook leuk gehad.
Iedereen heel erg bedankt en heel veel succes GWVV 1 in de verdere competitie!
Groetjes,
Dylano Aalders

Boogbal nr. 2

pagina 7

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

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
18-10-2015 wedstrijd tegen St. Joris
Bosman Transport Gaanderen
8–11-2015 wedstrijd tegen Ulftse Boys;
Gergotal
29-11-2015 wedstrijd tegen sc Rijnland
Beent en Nardi Klijnsma

Ook interesse om een bal te sponsoren
neem dan
contact op met
de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie;

Arno Geurts, Freek van Arragon, Nico Immink

G.W.V.V. bedankt alle balsponsoren!
G.W.V.V.
In de aanval!!

I

n deze Boogbal weer een nieuwe tussenstand van In de Aanval.
Zoals de hoge scores doen vermoeden zijn er
veel teams bij GWVV die in hun competities
bovenin meedraaien en veel doelpunten maken, zowel uit als thuis.
De tweede tussenstand van 2015-2016 is
hieronder te zien:
Team

Aantal punten

GWVV C1
GWVV 1
Gendr./GWVV B1
GWVV 2
GWVV 3
Gendr./GWVV B2
GWVV D1
GWVV 4
GWVV F1

57
42
30
29
29
19
16
11
11
Boogbal nr. 2

Sommige teams hebben al wat meer wedstrijden gespeeld en daardoor kan het een vertekend beeld geven. Wel kan men meteen zien
welke teams aanvallend op dreef zijn.
In de winterstop wordt de eerste tussenscore
voor elk team, verhoudingsgewijs berekend
en vastgezet. Hierbij wordt de score 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 GWVVteams zitten.
Aan alle teams nog veel scoringsdrift toegewenst, zodat ze kunnen toewerken naar een
gunstige wintertussenstand, die volgt in de
volgende Boogbal.
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VandeLoo nieuwe subsponsor G.W.V.V

G

.W.V.V. heeft het sponsoren bestand uitgebreidt met één van de grootste staalleveranciers van Nederland genaamd vandeloo te Venlo. Een afvaardiging van de sponsorcommissie
en bestuur toog op vrijdag 2 oktober jl. naar Venlo
om het contract te laten ondertekenen.
Wij bedanken Vandeloo met het sponsoren van
onze club G.W.V.V. en hopen op een fijne wederzijdse samenwerking.
Overig nieuws sponsorcommissie;
Sport– en gezondsheidscentrum Physique heeft te
kennen gegeven niet langer sub-sponsor van
G.W.V.V. te willen zijn. Ze blijven echter nog wel
behouden voor G.W.V.V. als sponsor middels een
reclamebord en een advertentie in ons clubblad.
Wij bedanken Physique voor de sub-sponsoring in
al die jaren.
Op de Algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Chiel le Comte als sponsorcommissielid. Chiel heeft een aantal jaren de bestellingen verzorgd voor de kleding en materialen.
Chiel bedankt voor je inzet voor de sponsorcommissie van G.W.V.V. De taak die Chiel verrichte zal
worden opgenomen door het bestuur in de persoon
van Mike Frazer.

G.W.V.V. 2 sprokkelt
punten binnen en
nestelt zich bovenin
door Roel Jansen

H

et tweede elftal van GWVV is voorspoedig
begonnen aan de competitie 2015-2016. Na zeven wedstrijden staat de teller op 15 punten,
met 5 keer winst en tweemaal verlies.
Sinds de vorige Boogbal zijn er vier wedstrijden
gespeeld door GWVV 2. De eerste drie leverden
ons het maximale op, namelijk 9 punten. Alleen
onze laatst gespeelde werd helaas verloren.
Op 4 oktober stond de derby tegen SDOUC 5 op
het programma. Na een rommelige eerste helft,
waarin we zeker beter waren, maar voornamelijk
slordig, werd er met een 3-1 voorsprong de kleedkamer ingegaan, na twee doelpunten van Ramiro
en één van Pascal. Na rust bleek al snel dat het
kwaliteitsverschil en conditieverschil ervoor ging
zorgen dat dit een mooie overwinning zou worden.
Einduitslag: 7-1, waar in de tweede helft Twan,
Martin, Tom een doelpuntje meepikten. Het meest
verwoestende schot van de wedstrijd was de eigen goal van een SDOUC5-speler.
Een week later stond uitwedstrijd tegen VVG 3
gepland, op het nieuwe kunstgrasveld in Gaanderen. Al snel komen we op 1-0 achter en tot overmaat van ramp nog een penalty tegen. Kantelpunt
is de redding van Casper op deze pingel. Langzamerhand trekken we het spel naar ons toe en
Boogbal nr. 2

gaan we de rust in met een 1-2 voorsprong door
een mooie kopbal van Tom en een prima vrije trap
van Jurjan. Het vervolg van de wedstrijd wordt zakelijk uitgespeeld, waarbij we uitlopen naar 1-4,
door een doelpunt van Kris en deze week wederom
een eigen doelpunt van de tegenstander. Mooiste
moment van de tweede helft is de fabelachtige
schijnbeweging van Jim bij de 1-3…
Thuis tegen Varsseveld 5 een week later is het
spel weer wat rommelig. Een defensief Varsseveld
blijkt moeilijk doorheen te komen. Diep in de tweede helft is het Dion die de bal erin frommelt, nadat
de keeper de bal los laat. Een degelijke overwinning en het belangrijkste: weer een driepunter. Na
een vrij weekend konden we ons afgelopen weekend opmaken voor ‘Uit naar Stokkum’. Na een slap
begin liep Stokkum 2 uit naar een 3-1 voorsprong,
waarbij het spel van ons niet best is. Toch weten
we nog gelijk te trekken naar een 3-3. De, voor de
neutrale kijker, vermakelijke wedstrijd, valt helaas
toch de verkeerde kant op, namelijk naar een 4-3
overwinning voor Stokkum 2. Doelpunten ditmaal
door Dion(met een haast identieke frommelgoal),
Tom en Ramiro.
Met nog enkele wedstrijden te gaan tot de winterstop is het zaak het goede spel door te zetten en
zoveel mogelijk punten te pakken. Momenteel
staan we 4e in de competitie en we willen graag bij
deze bovenste plaatsen blijven/iets stijgen. Het vervolg van de competitie voor GWVV 2 volgt in de
nieuwe Boogbal!
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Door Tonny Slutter

H
erfstvakantie. Tijd om eens heerlijk tot rust
te komen en al vast een eerste opzet te maken

voor het stukje dat ik moet schrijven voor de
Boogbal. Het eerste deel van de competitie zit
er al weer op. Helaas was de start van dit seizoen
niet zo heel gelukkig.
We hebben met Mart, Miel, Niek en Stefan de gemiddelde leeftijd flink laten dalen, met Jos en Erik
is de routine toegenomen en ook Marc (de broer
van Ilse) is weer terug op het oude nest. Met zo’n
team dachten we hoge ogen te gooien, maar de
werkelijkheid is anders.
Aan het moraal ligt het in ieder geval niet. De trainingen worden goed bezocht. Hopelijk blijft dat ook
zo als het weer wat minder wordt. De trainingen
zijn heel gevarieerd: een tikspelletje, handbal, rugby, een rondootje en tot slot een partijtje. Misschien moeten we zo af en toe nog eens wat gaan
afronden, want het aantal doelpunten dat we scoren is toch wel erg magertjes. Inzet en spelvreugde
is er altijd volop en aan het eind van de training
gaat iedereen moe en bezweet naar de kleedkamer. Na de warme douche (als Benny tenminste
niet aan de knoppen heeft gezeten) staat Wies ons
al op te wachten met zijn specialiteit: een schaal
met overheerlijke kaas en worst. Met een koud
biertje erbij kan de avond dan niet meer stuk.
We kunnen ons dan wel flink hebben versterkt, op
één positie hebben we een héél groot probleem.
We hebben geen keeper. Aan het eind van het vorige seizoen heeft Joost aangegeven dat hij om
medische redenen de keepershandschoenen
(tijdelijk) aan de wilgen ging hangen. Heel jammer
voor Joost, maar wij zaten ook met een heel groot
probleem: waar haal je een keeper vandaan? De
leiding (inclusief de T.C.) heeft grote inspanningen
verricht. Verschillende (ex)-keepers zijn er benaderd met de vraag om te komen keepen bij
G.W.V.V.-4. Wies probeerde Arno nog te strikken
door hem de schaal met kaas en worst een paar
keer extra voor te houden. Maar Arno vond dat
Wies eerst maar eens met de vingers uit de mosterd moest de
blijven. Helaas dus, niemand kon of wilde bij het 4 onder de lat. Je snapt niet waarom
niemand die positie bij zo’n stel leuke voetballers
wil vervullen. We hebben afgesproken dat we per
week zouden bekijken wie of er beschikbaar zou
zijn.
De eerste twee wedstrijden hadden we geluk. Nick
Pruyn was beschikbaar. De eerste wedstrijd uit tegen Bredevoort werd helaas verloren met 1 – 2.
Het hoogtepunt voor sommigen was de wedstrijd
vrouwenvoetbal op het naastgelegen veld.
De week erop hebben we thuis, op ons vertrouwde
kunstgrasveld gespeeld tegen V.I.O.D. – 10. Een
pittige wedstrijd die tot het einde toe spannend
bleef. Het leek op een 0 – 0 uit te draaien maar in
blessure tijd wisten we toch nog de 1 – 0 te scoren.
Het leek dat we onze eerste overwinning konden
gaan vieren, maar scheidsrechter Alex vond helaas
dat er nog even moest worden door gevoetbald.
Gevolg: een zondagsschot en een bal die er eigenlijk gezegd nooit in kon gaan, ging er nu wel in. Gevolg: twee punten naar de Filistijnen en een kater
nog voor dat we waren begonnen met bierdrinken.
De week erop hadden we René Hakvoort bereid
gevonden om het keeperstenue en de keepershandschoenen aan te trekken en onder de lat
plaats te nemen. Op sportpark de Munsterman
zouden we de wedstrijd spelen tegen spcl. Silvolde
– 6. De eerste helft zijn we zonder veel problemen
doorgekomen. Onze kersverse doelman had weinig problemen om het doel schoon te houden. Met
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rust dachten we dat we de tweede helft het karwei
eenvoudig af konden maken. Maar Silvolde tapte
de tweede helft uit een heel ander vaatje. We
moesten vol aan de bak om de 0 – 1 voorsprong
te verdedigen. Ook René had een paar geweldige
reddingen. Het laatste kwartier gooide Silvolde
alles in de strijd om de gelijkmaker te scoren. Bij
ons kraakte en piepte het aan alle kanten. Gelukkig blies deze scheidsrechter wel op tijd af en konden we met drie punten in de tas terug naar Varsselder.
Tussen de wedstrijden en trainingen door kwam
het mooie bericht de Paul Wijsman was geslaagd.
Vanaf nu hebben we een echte dokter in ons
team. Dokter Paul: proficiat met deze knappe
prestatie. 21 november komen we er ééntje (of
een paar meer) drinken op deze prestatie waar je
trots op kunt zijn.
De wedstrijden tegen Terborg (kermis) en N.V.C.
(knollenkermis) houden we nog te goed. Na deze
twee weken gedwongen rust reisden we af naar
Gaanderen voor de wedstrijd tegen V.V.G. – 4. De
tegenstander prefereerde om te spelen op het
veld van Gaanderense Boys in plaats van het
schitterende nieuwe kunstgrasveld. Jammer, want
in de regel spelen wij beter op kunstgras dan op
een wat zwaarder natuurgrasveld. Werner was de
gelukkige om het paarse keeperstenue aan te mogen trekken. Dat tenue staat hem prachtig, heel
jammer dat hij dat tenue maar één keer wil dragen. De eerste helft was voor ons, we hadden het
betere spel, maar wisten de kansen niet om te zetten in doelpunten. We lieten ons niet intimideren
door een paar forse overtredingen. De scheidsrechter liet twee keer buitenspel doorgaan (terecht
gevlagd door de uiterst correct vlaggende Carlo)
maar dankzij goed keeperswerk van Werner gingen met de brilstand naar de thee. In de tweede
helft begonnen we ook weer sterk. Er kwamen
kansjes, die we niet wisten te benutten. Ook
V.V.G. kwam een paar keer gevaarlijk voor de
goal maar Werner stond als een rots in de branding te keepen. Als je zo goed kunt keepen dan
zou je toch eigenlijk vaker willen c.q. moeten keepen. Uiteindelijk wist V.V.G. de bal in het net te
krijgen. We lieten de kop niet hangen, maar de
schouders werden eronder gezet. Er werd gestreden voor de gelijkmaker. Zo als zo vaak gaat dat
ten koste van de verdediging. De 3 – 0 eindstand
was daarom ook wel een beetje geflatteerd. Maar
daar koop je weinig voor.
Op zondagmorgen 25 november zat (bijna) iedereen om 8.15 uur achter een bak koffie in het
Dorpshuus. Jurgen had zich vertild aan het verzetten van de klok en Theo had zijn tanden ergens
ingezet wat erg pijn deed. Dus moesten we met
14 fitte spelers naar Stokkum. Miel moest zich
melden bij de staf en kreeg te horen dat hij de
goalie van deze wedstrijd zou zijn. Hij accepteerde
dit als een “grote kearl”. Klasse Miel. Het veld in
Stokkum was heel redelijk bespeelbaar en ook het
spelniveau was heel redelijk. Onze aanvoerder
Werner wist dat hij in de eerste wedstrijden al veel
dotten van kansen had verprutst. Hij stond dus op
scherp en wist inderdaad een hele aardige goal
met het hoofd te scoren. Jos wist met een nog
mooiere goal de 0 – 2 op het scorebord te verwezenlijken. Een schot uit een vrije trap leverde de
uitstekende gelegenheidskeeper Miel een probleempje op, zodat we met een 1 – 2 voorsprong
aan de thee begonnen. Na rust werd het heel lastig. We kwamen er heel moeilijk uit, maar we wisten het doel met kunst en vliegwerk (en met heel
erg goed keeperswerk van Miel) schoon te houden. Moe, maar voldaan keerden we terug naar
Varsselder om daar een welverdiend biertje te
drinken op de zwaarbevochte overwinning.
De stemming is goed, de inzet is goed, de belepagina 10
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ving is goed en de derde helft is goed. Helaas dat
de ranglijst iets anders laat zien. Jammer, maar als
het niet anders is, dan hebben we hier ook vrede
mee.
Tot een volgende keer. Tonny

Matchdays G.W.V.V. 3
4-10-2015
Gendringen5-Gwvv3

H
et is een mooie zondagmiddag, dat betekent
hoop op een zegen en een lekker potje voetbal.
Na de dramatische start van vorige week met gelukkig wel 3 punten, gingen we naar Gendringen
met maar 1 doel.
Dat zijn de drie punten met dit maal beter voetbal.
Alex besloot te beginnen met deze 11.
Keeper:
Nick
Verdediging:
Jan-ole/Bram/Robbert/Miel
Middenveld:
Martijn/Tom/Hidde
Aanvallers:
Stefan/Jimi/Dion
Wissels: Simon/Erwin

Warming up begon al enigszins onzeker omdat
Nick geblesseerd lijkt te zijn, gelukkig weet hij de
pijn opzij te zetten om de wedstrijd te gaan keepen.
Gwvv heeft zich voor genomen om de bal het werk
te laten doen, elkaar aanspelen wanneer mogelijk
is en niet al te veel meters te gaan maken als het
niet nodig is. Al snel in de wedstrijd weet Bram, iets
buiten de 16 goed aan de bal te komen, speelt beheerst 1 man voorbij en neemt de rust om een
hoek uit te kiezen voor een schot. Hij doet dit prima
en weet loepzuiver en hard de rechterhoek uit te
kiezen, 3e minuut van de wedstrijd en het staat 0-1
voor Gwvv..
Wij bleven het spel maken, de organisatie stond
goed en door het goede werk van de verdedigers
kwam Gendringen niet echt tot kansen. Gwvv
speelt geduldig en met vlagen erg verzorgd voetbal, waardoor Bram ook dacht dat die even tijd kon
maken voor een one men show. Hij speelt 1 man
voorbij op het middenveld met meteen daar achter
aan een perfecte Zidane waardoor hij nog een man
kwijt raakt. Helaas resulteerde het niet tot iets gevaarlijks, maar ach het oog wilt ook wel eens wat!
Ook Jimi werd weer getroffen door een lichte blessure, door een duel gaat hij door z'n enkel en lijkt
het erop dat ook dit verkeerd af loopt. Gelukkig lijkt
het allemaal mee te vallen en hervatten we de wedstrijd.
Ook Gendringen lijkt te begrijpen dat als hun zo
door gaan, dat ze de onverslagen reeks gaan verliezen. Ze speelden vooral op de counter waardoor
ze toch regelmatig goed door komen. Ze krijgen
ook een vrije trap op een redelijk gevaarlijke positie. De speler van Gendringen neemt plaats achter
de bal en weet hem goed voor te krijgen, helaas
voor hen zijn onze verdedigers weer in uitstekende
kunnen en Bram weet de bal met zijn hoofd weg te
werken. Gwvv weet de bal goed in het team te houden, maar wist echter ook dat ze wel snel op zoek
moesten gaan naar de 2-0.
Dion,Jimi, en Stefan wisten zich vaak goed vrij te
lopen waardoor ze voorin de bal konden opeisen
en verder de combinatie aan te gaan met hoop op
meer.
In de 38e minuut krijgt Gwvv nog een corner die
Bram neemt. Bram weet de bal goed voor te krijgen, en Hidde loopt zich vrij en weet goed te springen waardoor de bal perfect op zijn hoofd komt.
Helaas, net mis en Hidde begreep goed dat zon bal
er gewoon in moet. Fluitsignaal van de scheidsBoogbal nr. 2

rechter, dus het is tijd voor thee.
In de kleedkamer hangt een fijne sfeer. Gwvv is
positief en vooral heel erg tevreden met het spel
wat ze spelen. Toch word er ook gezegd dat ze
snel op zoek moeten gaan naar de tweede treffer,
anders kan de wedstrijd alsnog omslaan tot een
nederlaag.
Aftrap Gendringen.
Gwvv laat ze gewoon de bal achterin rond spelen,
want vooruit kunnen ze niet omdat Gwvv georganiseerd staat en alles afgedekt is. Snel weet Gwvv
weer in balbezit te komen en zetten het spel voort
wat in de eerste helft ook perfect ging.
55e minuut krijgt Gwvv een vrije trap en Bram
neemt plaats achter de bal. Helaas gaat dat niet
goed en word de bal hoog over geschoten.
Kort daarna werd Gwvv weer gevaarlijk. Bram was
aan de bal en Dion liet zich van links buiten iets
inzakken waardoor Hidde de ruimte in kon lopen.
Bram weet de bal perfect tussendoor te geven en
Hidde loopt richting de achterlijn. Hidde kijkt en
ziet Jimi de goaltjesdief alweer perfect in positie
staan. Enige wat er moet gebeuren is de bal goed
voor krijgen. En dat gebeurt dan ook, Hidde legt
hem voor en Jimi hoeft er alleen tegen aan te lopen, en maakt het ook prima af. 0-2 voor Gwvv en
we hebben nog meer adem en kunnen nog rustiger deze wedstrijd uit voetballen.
Dion weet zich ook telkens weer los te wringen
van de nogal irritante en gefrustreerde verdedigers en weet ook tot kansjes te komen.
Ook weet Dion soms ook de rust te bewaren om
zijn medespelers te zoeken in de 16, hij ziet dan
ook Bram staan. Dion speelt hem aan en Bram
maakt koelbloedig de 0-3.
Gendringen is er wel klaar mee. Ze zitten niet lekker in de wedstrijd en niks lukt ook. Hidde weet
nog 2 keer prima de achterlijn te halen met een
goede voorzet wat eigenlijk alleen een kwestie
van inlopen is. Helaas kopt Jimi 1 bal over en weten Simon en Martijn samen 1 bal te missen.
Jimi weet zich nog vrij te spelen en kan door lopen
op de keeper, hij besluit alleen om Dion aan te
spelen die vrij staat in de 16 "helaas wel in buitenspelpositie"
Over het algemeen gebeurde er verder niet veel
bijzonders meer. Gwvv laat het balletje lekker lopen en Gendringen lijkt er ook geen zin meer in te
hebben. 90e minuut fluit de scheidsrechter dan
ook af. Weer de 3 punten voor Gwvv en staan nu
op 6 punten. Complimenten naar iedereen in het
team, ook aan Erwin/Stefan/Miel die zich beschikbaar hebben gesteld om mee te doen, en prima
de posities hebben ingevuld.
We hebben leuk voetbal gespeeld, en de 3 punten
zijn het kersje op de taart. Volgende week hebben
we een thuiswedstrijd op de planning, dus we
gaan woensdag weer heerlijk trainen om zo
scherp mogelijk te zijn voor aankomende zondag.
1 voor alle, alle voor 1!
Matchday 11-10-2015
Gwvv 3 – Westendorp 2

H
et is weer een prachtige voetbal dag met
een heerlijk zonnetje, en vermoeide gezichten.
We hebben eindelijk onze selectie compleet, en
als er net zoveel goals zullen vloeien als de drank
gisterenavond/nacht bij de verjaardag van Nick
dan word het vandaag een waar spektakel.
Alex begon met de volgende 11.
Keeper:
Nick
Verdedigers:
Jan-ole, Bram, Robbert, Stijn
Middenvelders:
Martijn. Brian, Jordy
Aanvallers:
Tom, Jimi, Hidde
Wissels:
Roy, Niels, Jorick, Ivo, Simon
1e helft:
Gwvv heeft zich voor genomen om het spel van
vorige week door te zetten naar vandaag. Gwvv
pagina 11
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begint al snel dreigend met een mooie aanval van
Jimi in de 3e minuut. Jimi komt vanaf rechts naar
binnen, rand 16 en haalt uit, net naast. Gwvv heeft
zich nog niet omgedraaid en Westendorp die echter niks hebben in te brengen brengt de bal richting de tweede paal van Gwvv. Hij komt goed voor
en een speler van Westendorp weet zich met een
sliding achter de bal te krijgen en weet de goal te
bereiken. Dat is een vroege tegenvaller voor
Gwvv. Aftrap voor de thuisploeg, en Gwvv laat het
balletje z’n werk doen. Makkelijke oplossing zoeken en aanspelen wanneer het kan. De rust en
het positiespel van Gwvv loont zich uiteindelijk
vanzelf. En dat bewijzen ze dan ook in de 15e minuut. Hidde word aan de linkerkant aangespeeld,
maakt een actie naar binnen en weet buiten de 16
de bal bij zich te houden. Hidde houd de rust en
ziet Bram helemaal vrij staan in de 16, maar echt
zo vrij dat hij zijn veters nog kon strikken. Bram
word aangespeeld en scoort uiteraard. Gwvv blijft
het spel maken maar weet niet echt tot scoren te
komen. Meerdere malen komen Jimi, Bram, Tom
en Brian tot het creëren van kansen, helaas niet
tot succes. In 33e minuut had het zover kunnen
zijn. Westendorp speelt de bal nogal zacht terug
en Hidde loopt op die bal en weet hem te onderscheppen om de bal mee richting de goal te nemen. Hij heeft 2 mogelijkheden, kies een hoek of
loop de keeper voorbij, dus niet tegen de keeper
aanschieten. En dat gebeurt. Kort daarna is Gwvv
weer dreigend en komt in de 16 terecht waar Hidde word aangespeeld, hij kan schieten maar ziet
Tom vrij doorkomen en legt hem af waarna Tom
de bal koelbloedig afmaakt.
Het is einde 1e helft en beide teams bereiden zich
in de rust voor om de tweede helft te beginnen.
Gwvv beseft echter wel dat als zij niet snel de 3-1
maken dat het nog een pittige wedstrijd kan worden.

2e helft:
Net zoals in de 1e helft ligt er heel veel ruimte achter de backs van Westendorp. Gwvv weet daar
keer op keer goed van te profiteren en weet kort in
de 2e helft weer de flanken goed te bereiken. Door
een goeie paas van Jimi weet Hidde de 16 te bereiken om vervolgens op goal te schieten of een mede speler te vinden. Hij ziet Martijn door komen en
weet hem te bereiken. Martijn maakt de bal goed af
en het staat 3-1, en nu is het een kwestie van de
wedstrijd goed en verzorgd uit te spelen. De tweede helft is jammer genoeg stukken minder dan de
eerste helft, maar Gwvv weet het spel wel te maken. Westendorp daarin tegen die eigenlijk constant achter de feiten aan lopen weten niet echt tot
een aanval te komen waardoor de keeper van
Gwvv wederom een rustige wedstrijd heeft.
Meerdere malen komen er nog spelers van Gwvv
tot kansen, waaronder Jimi, Roy, en Niels. Laat in
de wedstrijd weet Niels nog mooi de 4-1 binnen te
schuiven. Ook is er nog een wazig moment waardoor Gwvv de 5-1 viert, gemaakt door Roy. Roy
schiet hem goed en beheerst in de goal, maar verdwijnt achter de goal, dus de scheidsrechter keurt
het doelpunt van Gwvv af. Later blijkt dat er een
gat in het net zat, maar de beslissing is al genomen
en kan niet worden terug gedraaid. Laatste fluitsignaal komt en het is einde wedstrijd.
Eindstand Gwvv 3 - Westendorp 2: 4-1
De 3e zege op rij voor Gwvv dit zorgt voor een
goed begin, en een boost van vertrouwen voor de
spelersgroep. Gwvv zet de lijn door waar ze vorig
seizoen mee geëindigd zijn. Ze hebben geknokt
voor elke meter, gevochten voor elk duel, gestreden als een echte eenheid. Eindelijk komen de
kwaliteiten van de individuen en als team goed tot
hun recht.
1 voor alle, alle voor 1

Vlnr Achterste rij Brian te Kaat, Simon Kissing, Martijn Klompenhouwer, Jan Ole Kantus, Bram v.d. Pavert en Tom
Wezendonk. Op de middelste rij vlnr coach/trainer Alex Cornielje, grensrechter Rob v.d. Pavert, Ivo Joosten, Robbert Woeltjes, Jordy Bussink, Stijn Marcus, Jorrick Messink, Jimmy Moreno en grensrechter/leider Marcel van de
Pavert. Voorste rij vlnr Dion Reusink, Hidde Bötcher, mascotte De Beer, Nick Pruyn, Niels Huntink, Roy Cornielje en
mascotte The Pink Panther
Boogbal nr. 2
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Iopgevallen
n de afgelopen maand zijn ons wat dingen
op de Buitenham, het verdere ver-

loop van de competitie, de Algemene Ledenvergadering, de goeie prestaties van GWVV 3, de busreis naar MSV Duisburg, de officiële opening van
de kassa/tassenruimte. Allen werden genomineerd
er kan er echter maar één uitverkoren worden en
dat is deze keer ...................... Jos Mulder,
één van de promoteam leden van de Vieftigclub. Jos, een graag gezien iemand op de Buitenham niet alleen omdat hij een Mulder is, maar ook
omdat hij oor en oog heeft voor dingen die spelen
op en rond de Buitenham. In deze rubriek zullen
we Jos o.a. vragen wat hij als promoteamlid bij de
Vieftigclub doet.
Hallo Jos,
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP
DE BUITENHAM zou je, ondanks dat bijna iedereen je al wel kent, jezelf voor willen stellen?
Ik denk dat de meeste wel weten dat ik getrouwd
ben met Yvonne en samen twee dochters hebben
Anne en Jet. Onze dochters wonen inmiddels samen. Jet met Michel in Ulft en Anne met Jurgen en
de meiden Anouk en Marit in Varsselder.
In mijn dagelijkse leven werk ik in de jeugdzorg
wat erg intensief is, maar enorm veel voldoening
en waardering oplevert.
Gevoetbald heb ik vanaf de jeugd tot aan de selectie van G.W.V.V.. Noodgedwongen moest ik
vanwege blessure leed aan mijn knieën stoppen.
Ben toen met Peter v/d Heiden gestart met Stichting Jopie. Zeg maar de voorloper van de Vieftig
Cub. Na enkele jaren is dit overgegaan naar de
sponsorcommissie. Tijdens de klussen zorg ik met
Toon Scholten voor het voegwerk om zo een bijdrage te leveren aan het geheel.
Op dit moment maak ik deel uit van het promo
team van de Vietigclub en ben ik al jaren supporter
van G.W.V.V..
Wat voor een type voetballer was je?
Als ik eerlijk moet zijn dan was ik geen technische
voetballer, en had ook niet het meest atletische
figuur. Wel was ik super gemotiveerd en werd er
niet warm of koud van om de tegenstander te intimideren. Ik speelde op de rechtsback en zorgde
ervoor de ze aan die kant niet verder kwamen, om
ook maar enig gevaar op te leveren richting doel.
Gezien mijn postuur en instelling ging dit ook redelijk en was ik een vaste waarde voor de selectie.
Zo kent iedereen wel altijd ups en downs in zijn
actieve voetbalcarrière, zou je aan de lezers enkele ups en downs van jou willen geven?

Wat me bij is gebleven was het kampioenschap
van het tweede onder leiding van Joop Peters.
We hadden een team dat als collectief zoveel voor
elkaar over had, en daardoor de zogenaamde
technische voetballers keer op keer verrasten.
Moet ik er wel bij vermelden dat Joop Peters altijd
voor de wedstrijd zei van ,jongens probeer niet de
bal hoog te houden maar sluip de zestien in en
Boogbal nr. 2

druk dan af. Ja, en dat deden we.
In het eerste was het ook een leuke tijd. Weet nog
dat we na een wedstrijd de schade opnamen,
en samen met Tonny Tempels een fruitmand
brachten naar een speler van Ruurlo die in het
gips lag. Even op huisbezoek en met een stalen
gezicht medeleven betuigen.
Het jaarlijkse uitje met team 1 naar Valkenburg was
ook een hele happening. Hier kwamen we altijd
gesloopt en totaal ontheemd van terug. Geen mobiel dus ook geen achteraf gezeik.
Minder was dat in een wedstrijd in Etten toen mijn
kruisband afscheurde en dat dit tevens einde carrière was.
Je bent momenteel in revalidatie met je knie, is dit
nog een nasleep van je gescheurde kruisband?
Nee, nu is mijn rechter knie vervangen omdat deze
er slecht aan toe was. Tijdens een stoeipartij op het
werk was deze verder beschadigd, waardoor de
knie bleef opspelen. Dan is de keuze snel gemaakt. Zit in de familie want er lopen nu 3 Mulders
met een nieuwe knie. Kan te maken hebben met
de lange periode als misdienaar in onze jeugd!
Je woont net als toen je nog thuis woonde dicht
aan het voetbalveld. Hoe heb je dit als kind ervaren
en hoe kijk je nu het hoofdveld ook als trainingsveld gebruikt wordt hier tegenaan?
G.w.v.v liep als een rode draad door ons gezinsleven. Mijn vader zat in het bestuur en zette zich op
allerlei fronten honderd procent in voor de club.
Overal lag altijd wel ergens een papiertje met het
logo van g.w.v.v erop, met een aantekening waar
we dan vanaf moesten blijven.
Zo kon het zijn dat je mee moest doen bij een elftal
wat je dan zaterdagnacht na het stappen kreeg te
horen. Discussies waren niet aan de orde, je deed
het gewoon.
Toen we besloten om bij het voetbalveld te gaan
wonen voelden we er ons al thuis. We hebben
nooit geen last gehad en 1x ruitschade in deze 17
jaar. Met de plannen van het kunstgras en tevens
trainingsveld zijn we er als buurt direct bij betrokken geweest. Prima overleg en tot op heden wordt
er goed gecommuniceerd mochten er aandachtspuntjes zijn.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat de voetbalvelden hier al waren voordat wij er gingen wonen.
Het is een verrijking voor eenieder die er gebruikt
van maakt. Voor ons is het een sociale achtertuin.
Je hebt je na de oprichting van de Vieftigclub aangemeld als lid van het promoteam, als jij
tegen iemand zegt waarom hij of zij lid moet worden van de Vieftigclub wat zou je hen dan zeggen?

Om iemand te motiveren om lid te worden dan benoem ik dat je g.w.v.v een warm hart toedraagt.
Het is een kleine financiële bijdrage van 50 euro
waarbij jezelf inspraak hebt over de besteding van
het geld met een jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens de
Vietigclub oavond bespreken we de ingebrachte
doelen,en maken plannen voor het volgende seizoen. De club is een mix van jong en oud waarin
iedereen zich zonder verplichting thuis voelt. Buiten
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de financiële bijdrage om wel te verstaan. Gezien
het aantal stabiele leden voelt iedereen zich er
thuis.
Welke rol vertolk je bij het promoteam van de Vieftigclub?
Eigenlijk hebben we niet echt een rollen verdeling
en werken we in goed overleg, over hoe en wie
wat doet. Tijd en communicatie is hierbij een belangrijke ader.
Doordat ik er later bij ben gekomen en de meeste
taken al ingevuld waren, ben ik me gaan toeleggen om een mysterie gast te strikken voor de jaarlijkse bijeenkomst. Verder probeer ik natuurlijk ook
leden te werven en/of enthousiast te maken voor
de club. Vooral in deze tijd is het van belang om
niets te gaan forceren maar het gereduceerd
brengt, en dan alert blijft tijdens de volgende ontmoeting om de zaak sluitend te krijgen. Ik moet
wel aangeven dat er door Arno, Freek, Nico en
Chiel enorm veel tijd in wordt gestoken en daardoor de motor goed blijft lopen.
Stel een lid schenkt de Vieftig club een enorm bedrag. Wat zou jij dan voor een bestedingsdoel uit
kiezen?
Om te beginnen zou ik voor de jeugd een kunstgrasveldje aanleggen met verlichting. De rest van
het geld reserveren voor doelen die zich aanduiden als zijnde echt nodig. Klinkt misschien zeikerig
maar wat achter de hand hebben is altijd prettig
toch.
10 oktober jl. was dan weer de jaarlijkse Vieftigoavend. Is het promoteam tevreden over het verloop hiervan?
Het was weer een gezellige avond met goede bestedings doelen en Fred Baars als een leuke
gastspreker. Jong en oud door elkaar en met op
de achtergrond een zacht muziekje, zodat je met
elkaar kon praten. Dit zeg ik extra omdat na de
wedstrijd in de kantine de muziek weleens hard
staat, en ikzelf dan begin te drammen om het
zachter te zetten. Moet ook kunnen toch. Het aantal deelnemers voor de bijeenkomst was meer als
het jaar ervoor dus dat zegt genoeg.

Jos met mystery guest Fred Baars.

Enkele stellingen;
Bouw of Jeugdzorg? Jeugdzorg.
Had ik eerder moeten gaan doen. Met 50 jaar naar
school viel niet mee. Toch mijn eerste diploma gehaald. Hoewel de bouw ook leuk was, maar de
laatste jaren werd het steeds minder en de reisafstand steeds groter. Vandaar die keuze.
Boogbal nr. 2

Kermis of Carnaval?
Kermis sla ik niet over en vindt ik super gezellig.
Carnaval ben ik niet zo'n fan van. Maar in combinatie met de hele buurt is het altijd wel weer gezellig.
Vissen of supporten?
Van beide krijg ik voldoende ontspanning maar ga
toch voor supporteren. Vissen kun je ook op andere tijden en dagen.
Avondje stappen of een filmpje met Yvonne?
Ha ha het zal het avondje stappen zijn. Yvonne
moest al lachen toen ik het voorlas.
Op vakantie of thuis lekker vakantie vieren?
Thuis is prima maar op vakantie is heerlijk. Effe
een andere omgeving en een ander ritme.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor je zijn?
Ik hoop dat de voetballerij niet ten onder gaat aan
individuen,zowel betaald als amateurs. Het zou
mooi zijn dat deze sport de uitstraling blijft houden
als zijnde teamsport. Kijk eens naar rugby met wat
voor een passie deze topatleten voor elkaar werken, om een mooi resultaat te behalen.
Begin eens te kijken op you-tube naar een Haka
ritueel van Nieuw-Zeeland voor de wedstrijd. Dat is
respect en teambuilding. Dat wens ik voor de toekomst het voetbal toe.
Wie mag jou waar voor wakker maken?
Om te beginnen is het beter dat niemand me wakker maakt. Ben dan nl niet te genieten als er geen
goede reden voor is. Bij uitzondering mag Bonny
ST Claire me wakker maken,dan weet ik in ieder
geval zeker dat ik de avond ervoor direct ben gaan
slapen.
Waar krijg jij energie van?
Mensen die een positieve instelling hebben. Zeker
die mensen waarvoor de normaalste alledaagse
dingen niet vanzelfsprekend zijn.
Als jij het bestuur van advies moest voorzien om
beleid te maken voor de komende tien jaar wat
zou jij het bestuur dan adviseren?

Voor de komende tien jaar is
het belangrijk
om de begroting
op peil te houden. Zorg dat
het jeugdbeleid
voldoende
draagvlak heeft
om als vereniging te blijven
bestaan. Blijf
investeren in
trainers die passen bij de cultuur
van de club.
Wees zuinig op
de sponsoren en
vrijwilligers door
ze het gevoel te
blijven geven dat
ze gewaardeerd
worden.
Blijf je eigen
identiteit houden
zoals we die met
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GWVV vlag.
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z'n allen hebben neergezet. G,w,v,v is een vereniging die altijd met beide benen op de grond is blijven staan. Dus ook in de toekomst.

en wee van de club. Een volgende stap naar een
persoonlijke invulling binnen G.w.v.v is dan ook
niet meer zo groot.

Bij deze stellen we je nu in de gelegenheid om als
je nog wat kwijt wil aan de Boogballezers;

Jos, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. We wensen jullie als promoteam heel veel
succes met de Vieftig club.

Bij deze wil ik de lezers bedanken dat ze de moeite hebben genomen om de boogbal te lezen. Hierdoor toon je al een stukje betrokkenheid bij het wel

De redactie

ZVieftigoavend
aterdag 10 oktober jl. tijdens de jaarlijkse
is de aanbouw aan het Dorps-

huus officieel in gebruik genomen. Arno Geurts
verzocht alle aanwezigen om zich naar buiten te
begeven om aldaar Bert Scheefhals voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis Varsselder Veldhunten en GWVV voorzitter Jan Aalders de officiële
openingshandelingen te zien verrichten. Bert
Scheefhals gaf in zijn woordje vooraf aan dat deze
aanbouw niet mogelijk was geweest zonder de vele
vrijwilligers die hier hun steentje aan hadden bijgedragen. Ook de samenwerking tussen SGVV en
GWVV heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
Ook de financiële injectie van € 3500,- door de
Vieftig Club werd bijzonder gewaardeerd. Door
middel van het openen van de toegangsdeur door
beide voorzitters werd deze als officieel in gebruik
genomen verklaard. Uit een rookgordijn kwam
de mascottebeer van GWVV 3 te voorschijn die de
aanwezigen vermaakte met enkele leuke danspasjes. Inmiddels was er door de GWVV vuurwerk
specialist op het 2e veld een vuurwerkshow ontstoken waar de aanwezigen van konden genieten.
Hierna werd (zoals inmiddels te doen gebruikelijk)
geproost met
het stro rummetje op de
opening. Ook
Jan Aalders
bedankte iedereen
voor het werk
dat was verricht voor deze
functionele
ruimte.
Op de Vieftigoavend werd hierna gekozen voor een
nieuw bestedingsdoel 2015-2016. Hierbij kwam de
naamvermelding van de voetbalvereniging/
sportcomplex bij de ingang als nummer èèn uit de
bus, met kort daarachter het organiseren van een
jeugdclinic en als derde werd verkozen een extra
ballenvanger aan kerkzijde.

Om half tien stond de
mystery guest op het
programma en dat was
dit keer de wandelende
voetbalencyclopedie/
mister St.Joris Fred
Baars uit Braamt. Hij
vermaakte het publiek
met smeuïge verhalen
over zijn liefde voor de
voetbalsport. Geboren
op het moment dat Frits
van Turenhout zondagmiddag om vijf uur de wekelijkse voetbaluitslagen
voorlas in het radioprogramma Langs de lijn. Over
zijn bezoeken aan de wedstrijden van het Nederlandse elftal maar vooral zijn liefde voor Ajax. Hoe
hij samen met de Ajax-spelers het winnen van de
wereldbeker vierde in hartje Tokio en zijn vriendschap met Louis van Gaal. Drie kwartier achtereen rakelde hij het ene na het andere verhaal op
waarbij hij oa zijn verzamelde voetbalattributen
toonde, het shirtje van Jari Litmanen en van wereldster Pelè. Hij eindigde met het radiofragment
van de gewonnen EK finale tegen Rusland in
Munchen. Hij zou zo nog uren kunnen vertellen
over zijn ervaringen, bezeten van het voetbalspelletje waarbij niet alleen het voetbal ter sprake
kwam maar ook de emotionele menselijke kant
waar Fred erg bij betrokken is. Fred bedankt voor
je komst naar de Buitenham op de Vieftigoavend.
En als dat museum er een keer komt met al je verzamelde voetbalspullen dan gaan we die zeker
een keer bezoeken.
De Vieftigoavend werd verder op informele wijze
voortgezet onder het genot van een drankje en
een hapje. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Hier de foto's van de Vieftigoavend.en de opening
van het tassenhok en kassa ruimte.
http://www.mijnalbum.nl/Album=DN87DQ6R

Boogbal nr. 2
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Het was even
zweten, maar
dan heb je ook
wat

De drank en hapjes waren weer prima verzorgd.
Johan en Riet bedankt!
Boogbal nr. 2
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand november

6-nov
7-nov
8-nov
9-nov
9-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
13-nov
15-nov
18-nov
19-nov
20-nov

Gijs Roseboom
Rick Hendrixen
Jos Mulder
Ferdie van de Pavert
Frank Rots
Arno Geurts
Anne Bussink
Jorick Messink
Lars Hendrixen
Sven Huls
Fred Besselink
Ronny Overbeek
Gert Martens
Esger Martijn Stork

Boogbal nr. 2
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22-nov
23-nov
23-nov
23-nov
30-nov
30-nov
1-dec
4-dec
6-dec
6-dec
7-dec
8-dec
9-dec
10-dec

Han van de Pavert
Cas Aalders
Niek ter Voert
Dominiek Seinhorst
Hans Bruins
Koen Bussink
André Jansen
Walter Hendrixen
Paul Wijsman
Bryan Wijkamp
Willie Zweers
Ton Scholten
Jelle Visser
Petra Bruins

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

2015/2016

H
et Superelf seizoen 2015-2016 is van start gegaan! Na de uitgave van de spelerslijst in de

vorige Boogbal had men enkele weken de tijd om
een mooi team in elkaar te smeden. In totaal hebben 57 coaches het gewaagd mee te doen aan de
Superelf-competitie en een in zijn/haar ogen succesvol team op papier gezet.
Welke spelers scoren veel? Welk seniorenteam heeft
een stabiele defensie? Welke verdedigers gaan vaak
succesvol mee naar voren? Allerlei vragen die de
coaches voor zichzelf beantwoord hebben.
Dit seizoen is er één seniorenteam minder bij GWVV,
dat natuurlijk ook gevolgen heeft voor de Superelf.
Van elk seniorenteam zijn er in plaats van twee, nu
drie spelers vertegenwoordigd in elk Superelf-team.
Elk team heeft daardoor twee reserves.
Bij het kiezen van de keepers is er niet echt een
duidelijke uitschieter te zien. Daaruit mogen we toch
concluderen dat de seniorenelftallen van GWVV dit
seizoen weinig tegendoelpunten gaan krijgen!
Verdedigers die volgens de meeste coaches punten
voor ze gaan scoren zijn Chiel le Comte, Pascal
Sloot, Bram v/d Pavert en Jurgen Schut. Als middenvelders werden Mark Kemperman, Dominiek Seinhorst en Theo Heutinck vaak gekozen en de echte
doelpunten gaan we, als het aan het merendeel van
de coaches ligt, dit seizoen gescoord zien worden
door Cas de Neling, Niels Schwekhorst, Rick Hendrixen en Roy Cornielje.
Nu alle teams ingevuld zijn en het klassement is opgemaakt, kan de Superelf competitie beginnen. In de
volgende Boogbal de eerste tussenstand van de
Boogbal!
Roel

De Boogbalplanner
seizoen 2015-2016
Copie inleveren:
1 december
23 februari
5 april
24 mei

Komt uit op:
10 december
3 maart 2016
14 april
2 juni
Boogbal nr. 2

1
André Jansen
Eurobewaker
2
Anne Aalders
FC Girlpower
3
Beent Klijnsma
Bankzitters
4
Bennie Bruins
Bruunske FC
5
Bennie Mulder
Bambino
6
Bob Zweers
FC Duivenkearls
7
Bram v/d Pavert
Swansea City
8
Brian te Kaat
AFC Huntink
9
Bryan Wijkamp
Broodje Bal FC
10
Carlo Cornielje
Wally team
11
Cas Aalders
FC Kampioen
12
Cas de Neling
V.V Nathalie
13
Casper Bussink
Team Cappie
14
Chiel le Comte
FC Pip
15
Danny van Wessel
FR1908
16
Ferdie v/d Pavert
TKS
17
Ferenc Schepers
Ferencvaros
18
Frank Lukassen
FC Apothekers
19
Hans Boland
FC Veldzicht
20
Ivo Joosten
FC IBIB
21
Jan Roes
S.F.G.V.V.
22
Jan-Ole Kantus
FC op de wreef
23
Jelle Boland
Snelle Jelle
24
Jim Weijkamp
A.L.A.A.
25
Jimi Moreno
VV Staphorst
26
Jordy Bussink
FC Knudde
27
Jorick Messink
FC Midjyland
28
Jurjan Wezenberg
FC Knikeend
29
Kay Mulder
FC Bal op 't dak
30
Kees v/d Pavert
The Kellers
31
Maik Jansen
Chanson
32
Marcel v/d Pavert
Superboys
33
Marie-José Cornielje
FC Kwiebes
34
Marijke van Wessel
Trotse Oma
35
Mark Kemperman
FC Bal op dak
36
Mart Aalders
FC Meulenpeerd
37 Martijn Klompenhouwer
FC Capri Sones
38
Merijn van Arragon
Völ te goed
39
Nick Pruijn
Legendary Legends
40
Nico Immink
de Martelaren v. Gorcum
41
Niels Huntink
Hup Ajax hup
42
Promoteam
de Vieftig Club
43 Rien Klompenhouwer
Pol Boys
44
Rik Fisser
FC de Leemlander
Tuut tuut tuut team van
45
Ruud v/d Pavert
Ruud
46
Simone Bussink
Supermannen
47
Sjoerd Immink
GWVV best
48
Stan v/d Pavert
Hala Madrid
49
Stijn Marcus
FC Super11
50
Sven Huls
FC Huls
51
Sven te Kaat
FC Leemland
52
Ted v/d Pavert
TVDP
53
Theo van Wessel
FC Barcelona
54
Tim Heutinck
Snelle Harrie
55
Twan Berndsen
FC Plakzak
56 Wim Klompenhouwer
WK-C
57
Yuri Sohilait
Moet Lukken
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Mit G.W.V.V. nach ein
2.Bundesliga spiel.

O
p zaterdag 24 oktober jl. vertrok vanaf de
parkeerplaats De Buitenham een bus vol met

GWVV-ers naar de Schauinsland Reisen Arena
te Duisburg om daar een wedstrijd te bezoeken
tussen MSV Duisburg—1.FC Nurnberg.
Het promoteam van de Vieftigclub had van Sporteleven te Dinxperlo een aanbieding gekregen om
deze wedstrijd te kunnen bijwonen. Als eerste werden de Vieftig clubleden in de gelegenheid gesteld
om zich hiervoor in te schrijven, hierna werden ook
de overige leden van GWVV in de gelegenheid
gesteld. In totaal hadden zich hiervoor zo’n kleine
50 personen ingeschreven en kon zo met een volle bus worden vertrokken. Arno Geurts en Chiel le
Comte hadden gezorgd voor de ’versnaperingen’
in de bus, waardoor de stemming er al vroeg in
zat. Alhoewel het nog vroeg was werd er geregeld
gebruik gemaakt van de bar. Na een uurtje reisen
arriveerden we op den Parkplatz van het
Schauinsland-Reisen-Arena. Voordat we ons naar
de kramen van de ‘brat- und currywursten begaven werd er buiten nog gemoedelijk een blikje bier
gedronken voordat we overgingen op het Konigspils aldaar. Samen met Thorsten onze reisleider
begaven we ons naar de Ticketbox en kwamen
onderweg de aanhang van 1 FC Nurnberg tegen
die na een lange busreis van zo’n 6 uur de campingtafels hadden uitgestald om samen de lunch
te nuttigen, dit natuurlijk onder het genot van een
biertje. Op de wijze hoe dat het er daar aan toegaat is in Nederland al lang een gepasseerd station, met al die veiligheidsmaatregelen rondom
een voetbalwedstrijd. Zeker gezien de Schalke
aanhang die als Bruderverein van 1. FC Nurnberg
ook naar Duisburg kwamen was het een risicowedstrijd, maar hoe de Duitsers hiermee omgaan
is bewonderingswaardig. Zo ga je tenminste wel
op een prettige gezellige manier naar een voetbalwedstrijd. Nadat Thorsten de tickets had uitgedeeld gingen we richting vak P op de Zuid-Oost
tribune. Onderweg nog even een currywurst meenemen voor de inwendige mens en konden we
ons opmaken voor das Spiel. Helaas was het niveau van de wedstrijd niet wat we er van verwacht
hadden. In totaal zijn er zo’n 4 echte kansen geweest over de hele wedstrijd en speelde het spel
zich voornamelijk af op het middenveld. De entourage was er niet minder om want we hadden het
geluk om naast het uitvak te zitten van de 1. FC
Nurnberg aanhang die zich de hele wedstrijd de
longen uit het lijf zongen om hun team op die manier aan te moedigen. Bennie Mulder was op het
moment dat het even stil viel zo alert om het superboeren geroep (boeren,boeren) bij ons op te
zwepen zodat de aanhang van Nurnberg nu ook
weten waar wij vandaan komen. Petje af voor die
aanhangers want om al ‘s morgens vroeg te moeten vertrekken en na uren in de bus gezeten te
hebben zo’n draak van een wedstrijd voorgeschoteld krijgen. Een bloedeloze 0-0 was de einduitslag
maar zoals al gezegd de entourage er om heen
was geweldig. Na de wedstrijd nog even
‘naborrelen’ en weer op naar de bus om te vertrekken nach hause. Sommige GWVV’ers waren wel
zo gebroederlijk geworden met de aanhang van
FC Nurnberg dat ze bijna in de verkeerde bus
stapten. Half vier zouden we gaan, maar onze
reisleider Thorsten was in geen velden of wegen
meer te bekennen. Freek had gelukkig nog z’n
mobiele telefoonnummer zodat hij bij de businessclub kon worden opgepikt. Thorsten heeft de terugreis voornamelijk slapend doorgebracht. EnterBoogbal nr. 2

tainment werd in de bus gebracht door onze Ino
die als een aapje in de bus hing en zelfs Thorsten
niet wakker kreeg toen hij de microfoon ter hand
nam om een lied ten gehore te brengen. Ook het
GWVV clublied werd een paar keer luidkeels gezongen. Het uurtje in de bus was met deze stemming zo voorbij en net voordat we bij Anholt waren
schrok Thorsten wakker die ons nog even uitnodigde voor een ‘nazakkertje’ bij zijn club Viktoria
09 Suderwick. Dit lieten wij ons geen twee keer
zeggen en in plaats van linksaf richting Anholt
sloegen wij rechtsaf om even gezellig nog even te
proosten op deze mooie geslaagde dag.
Wij bedanken hiervoor het promoteam van de Vieftigclub en Thorsten van Sport Eleven te Dinxperlo.
Als er nog eens een keer zoiets georganiseerd
wordt houden wij ons aanbevolen.
Een Vieftig club deelnemer
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 Arbiter Wim Pruyn viel in de rust uit met een

blessure, gelukkig zijn we bij GWVV dan niet
voor één gat te vangen en staat er altijd een
‘reserve’ klaar om dit over te nemen. Alex trok
z’n zondagse pak uit, trok Wim’s arbiterpak aan
en nam het fluitje ter hand. Ziet u Wim een keer
fluiten en denk je wat is die Wim toch dik geworden dan berust dit op een misverstand want de
vorm is nog in het tricot blijven zitten.

 Gelukkig stond Wim een paar weken later weer

te fluiten en keurt een doelpunt in de 1e helft
goed ondanks dat de bal door Nick achter de
goal vandaan gehaald moest worden. In de 2e
helft gebeurd precies hetzelfde maar wordt de
goal afgekeurd. Achteraf bleek dat er een gat in
het net zat. Gelukkig dat het 3e elftal al met 4-1
voorstond. Als ze straks in de strijd om het kampioenschap dan maar niet één doelpunt te kort
komen!

 Reserve staan is nooit leuk maar nu we alle elft-

allen overcompleet hebben is dit vaker dan anders noodzakelijk. Gert Ketelaar was ook altijd
reserve liet hij weten op de Algemene Ledenvergadering. Toen de voorzitter dan ook vroeg om
een reserve voor de kascommissie was Gert
degene die zich direct aangesproken voelde en
meteen de hand opstak. Waren ze zondag allemaal maar zo, dan zou dat de leiders het een
stuk makkelijker maken.

 Iedereen heeft wel een

idool. Is het niet Ronaldo dan is het wel Messi,
Robben of Ibrahimovic,
Bij GWVV hebben we
nu ook een look a like
Ibrahimovic in de persoon van Zlatan Twan
Berndsen. Twan, een
beginnend staartje is
er, nu het voetbal nog.

3-10-2015
3-10-2015
3-10-2015
3-10-2015
4-10-2015
4-10-2015
4-10-2015
10-10-2015
10-10-2015
10-10-2015
10-10-2015
11-10-2015
11-10-2015
11-10-2015
14-10-2015

3
3
5
9
7
0
7
5
1
0
2
1
4
2
3

0
1
2
1
1
3
0
0
2
4
2
4
1
3
5

17-10-2015

MvR D3
GWVV D1GD
GWVV C1GD
VIOD C4
St. Gendr/GWVV B1
GROL B2
Grol B4
St. Gendr/GWVV B2
GWVV 2
SDOUC 5
Gendringen 5
GWVV 3
GWVV 1
NVC 1
GWVV F1
SVGG F1G
GWVV D1GD
Terborg D2D
Fc Winterswijk B2D St. Gendr/GWVV B1
St.Gendr/GWVV B2D
Longa’30 B4
VVG '25 3
GWVV 2
GWVV 3
Westendorp 2
SSA Aerdt-Carvium 1
GWVV 1
Etten C1
GWVV C1GD
St.Westendorp/KSH
St. Gendr/GWVV B1
B1

1

0

17-10-2015

St.Gendr/GWVV B2D

FC Trias B3

7

1

18-10-2015
18-10-2015
18-10-2015
18-10-2015
25-10-2015
25-10-2015
26-10-2015
31-10-2015
31-10-2015
31-10-2015
31-10-2015
1-11-2015
1-11-2015
1-11-2015
1-11-2015

GWVV 2
Bredevoort 3
VVG '25 4
GWVV 1
Stokkum 4
GWVV 3
Erix C1GD
GWVV D1GD
VVL F2
Ajax B C2G
AZSV B5
GWVV 4
Stokkum 2
GWVV 3
Loo 1

Varsseveld 5
GWVV 3
GWVV 4
Sint Joris 1
GWVV 4
AD '69 6
GWVV C1GD
VIOD D4G
GWVV F1
GWVV C1GD
St.Gendr/GWVV B2D
Den Dam 3
GWVV 2
Varsseveld 10
GWVV 1

1
1
3
7
1
3
3
1
3
0
0
2
4
2
1

0
5
0
1
2
1
3
5
1
8
0
2
3
3
4

Het siert Jimi dan wel weer dat hij direct na afloop
van de 2-3 verloren wedstrijd de tegenstander
zijn excuses aanbood met een meter bier.

 Jelle Visser scoort altijd op vrijdagavond ipv op

 Volgens penningmees-



COMPETITIE
JEUGD/SENIOREN

ter André Jansen had het 1e elftal het helemaal
nog niet zo slecht gedaan in de promotie/
degradatie wedstrijden tegen Zeddam. André
bedoelde hiermee te zeggen dat ze het in financieel opzicht niet slecht gedaan hadden. De
wedstrijd leverde voor de clubkas nl. een recordrecette op van een kleine € 1000,- . Dit seizoen dan maar hopen op een promotiewedstrijd
zodat ze het in financieel en sportief opzichtgoed gedaan hebben. Dit betekent dan promotie. En nu laten we de koeien echt liggen in de
sloot.

Zondagmorgen jl. werden de wedstrijden later
begonnen door verschillende oorzaken. De half
twaalf wedstrijd werd later begonnen door toedoen van een speler die nog op het toilet zat.
GWVV 3 speelde de wedstrijd tegen directe
concurrent Varsseveld, gelukkig kwam Jimi Moreno nog op tijd van het toilet om niets te missen. Jimi zou toch niet ‘poepnerveus’ zijn geweest voor deze topper?
Boogbal nr. 2

zondagmiddag. Als we die treffers allemaal tellen
dan had hij nu ruim bovenin gestaan in de topscoorderslijst.

Welk G.W.V.V. team
pakt aan het eind
van de 1e helft van
het seizoen de
G.W.V.V.
Herbstbokaal
En volgt hiermee
GWVV 2 op die deze
beker in de herfst
van het
seizoen 2014-2015
in ontvangst mocht
nemen.
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I

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
Wilco Pennings

0315-630500
0315-237406

D1
Manfred Kuster
Hans Bruins
Mike Frazer

0315-630282
0315-632247
0315-631810

C1
Dirk Jansen
Maik Jansen
Clemens Wissing
Sven Maatman
Thomas Wissing
Ramiro ter steeg

06-12696315
06-51616194
0315-640815
06-53569324
06-52718671
06-12616216

B1
Jelle Elferink
(gendringen)
Bjorn Ketelaar
(gendringen)
Andre Lippets
B2
René Bussink
Tim jansen
Cas de Neling
Fred Besselink

nmiddels zijn we alweer een aantal wedstrijden bezig in het seizoen 2015/2016.
De F1-pupillen waren te hoog ingedeeld zodat ze de eerste wedstrijden
met grote cijfers verloren, na veel mail verkeer met de KNVB zijn ze lager ingedeeld en hebben ze de eerste wedstrijd inmiddels gewonnen.
De D1 spelers spelen dit jaar voor het eerst op het grote veld 11 tegen
11 en je kunt zien dat ze eraan moeten wennen, het veld is groter en ze
komen ook grotere tegenstanders tegen maar met de juiste inzet en trainingen kunnen ze zeker in de middenmoot meedraaien. De C1 staat op
moment van schrijven bovenaan en hebben alle wedstrijden gewonnen
6 wedstrijden 18 punten, maar de concurrentie (Varsseveld,Viod ) blijft
loeren. De B2 heeft na een moeizame start de eerste punten ook weten te pakken, je kunt merken dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld
raken en dat is een groot compliment voor de trainers en leiders. Bij de
F1 die op Maandag en Woensdag trainen zijn er zoveel kinderen die
zich aangemeld hebben en mee trainen (18) dat we daar nog een trainer voor zoeken, dus vind je het leuk om met de allerkleinste GWVV
jeugd te trainen meld je dan bij een van de leden van het jeugdbestuur.
Verder willen we jullie er nog op wijzen dat begin Januari weer de
GWVV flessenactie word gehouden en de opbrengst is bestemd voor
het jeugd voetbal van GWVV, dus bewaar alllemaal jullie statiegeld flessen.
Met sportieve groeten
Het Jeugdbestuur

VERSLAG F-PUPILLEN
Hallo allemaal,

IMegchelen
k ben Merle,en ik was aanvoerder met de wedstrijd SVGG/
We hadden met 5-0 gewonnen.
De goals werden gemaakt door:Donna(2),Bram(2),Boaz(1).
Het was een hele leuke wedstrijd.
En iedereen was blij dat we gewonnen hadden.
Dit was mijn verslag.
Groeten Merle.
Op de foto op
de voorste rij
vlnr Mees Dickman, Keano
Pennings, Bram
Menting en
Thiemo Pennings.
Op de 2e rij vlnr
Tiemen Berentsen, Boaz
Kwak, Kas
Menting, Iris
Wanders en
Donna Kwak.
Op de achterste
rij vlnr de leiders/trainers
Emile Kwak en
Wilco Pennings.
Op de foto ontbreken Merle
en Eline.

06-10270390
06-53651011
06-40940845

0315-630410
06-53716910
06-36481673
0315-329948

Boogbal nr. 2
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

November
7 oud papier ophalen
6 en 7 Music Together St. Gregorius
14 Reünie-mis voormalig Jongerenkoor
20,21 Speculaas verkoop Fanfare
22 Sinterklaasintocht
27 Try out concert Carmina Burana, Anschoev’n
December
2 Verrassende Sinterklaasmiddag Zonnebloem
5 Oud papier ophalen

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2015
Datum trekking: 26 oktober 2015

Afdeling
VarsselderVeldhunten
Op 26 oktober is de uitslag bekend geworden
van de trekking van De Zonnebloem loterij.

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij
2015. Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan
Stichting SNL/Zonnebloem 8727
d.d. 25 november 2014.

Hopelijk heeft U een prijs gewonnen, maar de
grootste winnaars zijn natuurlijk onze gasten,
want die kunnen we verrassen door de opbrengst
met een bloemetje bij ziekte of een leuke ontspanningsmiddag.
De vrijwilligsters hebben ook op het Centrumfeest
in Ulft en op de rommelmarkt Pruttel ut Hunten
allerlei zelfgemaakte spullen en leuke hebbedingetjes verkocht voor het goede doel.

Zaterdag 14 november hebben we voor onze gasten uit Varsselder en Ulft al een leuke ontspanningsmiddag georganiseerd in Zaal Köster in Etten met medewerking van het koor
Songs4All uit Oost Gelre. Wie er nog kaarten wil
moet er snel bij zijn, want op is op. (te koop bij een
van de vrijwilligsters.)
Voor onze gasten van De Zonnebloem uit Varsselder Veldhunten organiseren we op woensdagmiddag 2 december in het Dorpshuus een verrassende Sinterklaasmiddag!! Wees erbij! De vrijwilligers
zullen hiervoor bij U aan de deur komen. Gemist?
Bel dan even naar Els Versleijen.
Telefoon 685859.
Namens de vrijwilligsters Anny Vonk, Willy Steutel, Els Versleijen, Ine Scholten,
Dianne Bujak.

Boogbal nr. 2
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Speculaasactie
Fanfare
St. Gregorius
voor aanschaf
instrumenten
voor jeugdleden.

O
ndanks de drukte van de Music
Together 4 concerten, blijven de le-

den van de muziekvereniging volop
in beweging. Ditmaal staat de speculaasactie op het programma.
Op vrijdag 20 november en zaterdag
21 november houdt Fanfare St. Gregorius uit Varsselder weer haar jaarlijkse
Speculaasactie. Op vrijdagmiddag worden de ambachtelijke speculaaskoeken, die gebakken zijn door bakker
Heijerman, ingepakt en klaargemaakt
voor verkoop. De leden van de Fanfare
zullen aan uw deur verschijnen om deze heerlijke koeken aan te bieden. Een
zakje bevat acht grote speculaaskoeken en bij aankoop hiervan heeft u niet
alleen smakelijke speculaaskoeken,
maar helpt u de Fanfare haar jeugdopleiding te stimuleren.
De opbrengsten van de speculaasactie
komt namelijk ten goede aan de jeugd
van het orkest. Op dit moment telt het
orkest een groot aantal jeugdleden.
Om ervoor te zorgen dat zij optimaal
muziek kunnen maken, zijn er (nieuwe)
instrumenten en uniformen nodig. Met
de opbrengst van de speculaasactie is
het voor de Fanfare mogelijk om hierin
te investeren. Als u koeken koopt van
de Fanfare, bevordert u dus de jeugdopleiding van de Fanfare.
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag de hele dag kunt u de leden van
de Fanfare aan de deur verwachten.
Er wordt niet alleen in Varsselder verkocht, maar ook in Gendringen, Ulft en
omliggende dorpen. Heeft u de verkopers aan uw deur gemist dan kunt u
vrijdagmiddag vanaf 15.00 en zaterdag
de hele dag ook terecht in ‘het Dorpshuus’ in Varsselder voor de heerlijke
speculaaskoeken.
Speculaaskoeken als attentie
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, winkels, verenigingen of instellingen die in de Sinterklaas periode
een attentie willen uitdelen aan klanten
of medewerkers. Hiervoor zijn onze
zakjes met speculaas uitstekend geschikt.
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn
van harte welkom bij Henri Hebbink tel.
06-22619426.

25 jarig bestaan
Volksdansgroep Dosido

O
p maandag 5 oktober vierde de volksdansgroep Dosido
haar 25 jarig bestaan.
Onder genot van een kopje koffie met wat lekkers werden de
jubilarissen in het zonnetje gezet , de dames Wilhelmien Frazer, Wilhelmien Wenting ,Ria Ketelaar en Ria Bruins zijn er
vanaf de oprichting bij en vierden ook hun 25 jarig jubileum, ze
kregen dan ook van Nardy Kok (onze danslerares) een roos
aangeboden.
De drie W,s : Wilhelmien Frazer ,Wilhelmien Wenting en Wilhelmien Aalbers zorgen iedere week dat alles weer perfect in
orde is, zoals de koffie, alles klaarzetten en alles opruimen en
kregen daarom ook een bedankje namens Nardy in de vorm
van een mooie bos bloemen.
Riet Tersteeg blikte terug op de voorbijgaande 25 jaren en vertelde hilarische momenten waar we smakelijk om gelachen
hebben, aansluitend werd er namens de dansgroep aan Nardy
een bloemstuk aangeboden en werd ze bedankt voor haar inzet de afgelopen 25 jaar.
Intussen werd er in onze dansruimte een groot wasdraad geBoogbal nr. 2
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spannen waar twee dames
uit Dinxperlo ons lieten genieten van een enorme
mand vol met dames en
heren “ondergoed” vanaf
het jaar 1850! tot lingerie
anno 2015!en dat werd met
anekdotes en een knipoog
en waargebeurde verhalen
gebracht.
Na het dansen vertrokken
we richting Cafe Restaurant De Zon waar we samen mochten genieten van een heerlijk diner.
Alles bij elkaar hebben we genoten van een een heel gezellige middag en hopen nog lang met Nardy door te dansen

De vier jubilarissen.

Namens de leden van Dosido,
Irma Timmer en Els Versleyen

Try-out concert
Carmina Burana in VarsselderVeldhunten op 27 november

H
et Ettens Mannenkoor is na de zomervakantie weer met enthousiasme gaan repete-

ren voor de uitvoering van de Carmina Burana op 13 februari 2016 in Amphion.
Voor de pauze presenteren koor, orkest en solisten een even verrassend als herkenbaar programma uit film, musical en opera, met daarin
bekende muziek van Andrew Lloyd Webber
(Music of the Night, Cats, Jesus Christ Superstar), Giuseppe Verdi (La Verginé d'egli Angeli)
en Era (Ameno), maar ook het overdonderende
'Skyrim-thema' uit het computerspel Dragonborn. Uit dit voorprogramma is Men of Harlech
voor een deel al uitgevoerd op 6 juli tijdens het
Steenovenconcert.

van de Carmina Burana en het voorconcert daarvan. Ondanks het ontbreken van het orkest en de
andere deelnemende koren zal dit concert toch
een goede indruk geven van inhoud van het grote
concert op 13 februari volgend jaar in Amphion.
Het concert zal plaatsvinden in een ontspannen
sfeer. Dirigent Nick Moritz zal steeds een toelichting geven op de uit te voeren liederen. Sopraan
Armanda ten Brink zal optreden als solist en pianist.
’t Dorpshuus is natuurlijk niet zo groot als Amphion, dus het aantal kaarten dat beschikbaar is voor
deze avond is beperkt. Vrijwilligers zullen in Varsselder-Veldhunten de zaal ombouwen tot een
prachtige concertzaal.

Na de pauze volgt dan de Carmina Burana, het
magistrale werk van Carl Orff. Het magistrale
van dit werk komt tot uitdrukking in de klank en
inhoud van de liederen, maar ook door het grote aantal uitvoerenden: naast het Ettens Mannenkoor onder andere de zangeressen van
Vrouwenkoor Con Brio uit Etten, Dameskoor
Luscinia uit Ulft en Kinderkoor de Ulftse Nachtegalen, in totaal ruim 200 zangers en zangeressen. Het ruim 60 leden tellende OostNederlands Symfonieorkest uit Hengelo (Ov)
verzorgt de orkestrale begeleiding met als pianisten Heike Knief en Brigitta Klein Goldewijk.
Solisten zijn sopraan Armanda ten Brink, bariton Gregor Stachowiak en tenor Hendrik
Veldink. De ruim 260 uitvoerenden zorgen voor
een enerverende uitvoering van dit beroemde
werk.
Als u dit jubileumconcert wilt bijwonen dan kunt
u via www.Amphion.nl kaarten bestellen voor
de voorstelling op 13 februari 2016.
Als u niet kunt wachten tot de uitvoering van de
Carmina Burana op 13 februari in Amphion, dan
kunt u op vrijdagavond 27 november alvast een
try-out concert bijwonen in 't Dorpshuus in
Varsselder-Veldhunten.
De inhoud van dit concert zal bestaan uit delen
Boogbal nr. 2
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Klik hier
Stem nu!!

CV “DE ZINKPUT”

I

n de maand november komt CV “ De
Zinkput ‘’ weer aan
de deur met de jaarlijkse donateurs kaarten.
De Kaarten Kosten 7.50 euro per persoon
en zijn strikt persoonlijk.
Kaart verplicht vanaf 16 jaar
CV “De Zinkput”

Ook bij de barploeg??
Meld je hiervoor dan aan.
Het is er altijd beregezellig!!
Boogbal nr. 2

pagina 25

(vervolg Dorpsnieuws)

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

VOORMALIG
JONGERENKOOR
ZINGT
REÜNIE-MIS IN VARSSELDER

Zomaterdagavond
14 november aanstaande is er
18.30 uur in de H. Martelaren van Gorcum

Ejaarindelijk
na 23 jaar koning schieten was ik dit
de gelukkigste schutter van het Onze lieve

Vrouwe Gilde.
Die bewuste kermismaandagmorgen, net zoals andere jaren, komen Freek en Ferenc bij ons een
bakkie doen. Wij zaten al samen buiten koffie te
drinken. Toen de jongens kwamen zei Carla, kijk
hier zit het nieuwe koningspaar!
Jaja, kregen we als antwoord, schiet hem er eerst
maar eens af.
André Bussink riep mijn naam en ik liep naar de
vogel toe, dacht deze mus is voor mij. En als die
dan valt kun je niet beschrijven wat er dan door je
heen gaat. Ik draaide me om en kreeg gelijk een
omhelzing van de voorzitter van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde, André Bussink.
Carla zou thuis nog even wachten op Astrid om
met haar nog een kopje koffie te drinken.
Carla en Astrid zaten buiten en konden precies de
namen horen die werden opgenoemd, het was
11.30 uur en Carla zei tegen Astrid we doen nog
een bakkie en dan gaan we richting het Dorpshuus.
Carla kwam buiten met de koffie, en zegt tegen
Astrid "Volgens mij is de vogel eraf want ik hoor
een heleboel gejuich”. Ja hoor, zij goed luisteren
wat voor naam er werd geroepen.
Ojee Bennie Mulder werd er gezegd. Carla heeft
de vogel er niet af zien gaan, maar zag wel een
heel gelukkige Bennie.
De felicitatie's die je krijgt van de mensen uit het
dorp dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Serenades,
huldigingen en mooie woorden die toegesproken
worden tot het koningspaar. En natuurlijk niet te
vergeten een bezoekje aan moeder Alie.
's-Avonds vaandel zwaaien voor het huis, gezellig
met het hele korps wat gedronken bij ons in de tuin
en daarna op naar de maandagavond kermis.
De volgende morgen ontbijten met de jongens van
de tamboers, ritje naar Fam. Zweers in Hunten, en
terug gekeerd bij het Dorpshuus kon begonnen
worden met het keizerschieten.
Het eerste concours als koningspaar in Duitsland
was geweldig ondanks het slechte weer.
Onze ervaring tot nu toe als koningspaar van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde is in één woord geweldig.
Wij als koningspaar zien jullie graag terug met de
nieuwe opzet van de kermis 2016.
Groeten Bennie en Carla Mulder
Boogbal nr. 2

kerk een bijzondere gezongen mis.
Die viering wordt muzikaal omlijst door een aantal
oud-leden van het vroegere Jongerenkoor van
Varsselder-Veldhunten. Later die avond is er voor
iedereen die ooit actief geweest is binnen dat koor
een reünie in ‘t Dorpshuus.
Het organisatiecomité vond het gepast om voorafgaand daaraan samen nog één keer op het altaar
te staan om tijdens een mooie viering een aantal
liedjes te zingen uit het vroegere repertoire.
Voor de gelegenheid is pastoor Holterman bereid
gevonden de mis te doen. Hij was jarenlang de
vaste pastoor van de Antoniusparochie in Ulft en
in die jaren maar ook nu nog in Varsselder geen
onbekende. Het Jongerenkoor staat die avond net
als vroeger weer onder leiding van Jos van Toor,
die het koor in 1981 oprichtte. In die samenstelling
heeft het twintig jaar bestaan, tot een fusie werd
aangegaan met het Jongerenkoor Ulft. Er kwam
op dat moment een nieuwe dirigent en de naam
werd veranderd naar Inspiration.
Aan alle oud-leden die zich opgaven voor de reünie is gevraagd of ze misschien nog een keertje
mee wilden zingen. Een flinke groep zangers,
evenals een aantal muzikanten van het vroegere
combo zijn weer van de partij. Kortom, een aanrader voor iedereen die eerder fan was, of gewoon
nog weer eens in Varsselder naar de kerk wil, voor
een sfeervolle, warme ouderwetse kerkdienst. De
organisatoren hopen op volle banken, net als in de
gloriejaren tussen 1981 en 2001, de hoogtijdagen
van het Jongerenkoor oude stijl.

Bericht van de
Verijzenis parochie
Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving
die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk
wenst, neem dan gerust contact op met ons.
Greet Offenberg tel. 0315-685664
Maria Dellemann tel. 0315-631743
Mensen (zieken en/of ouderen) die graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Greet Offenberg. Tel. 0315-685664
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7-11-2015

08:30

7-11-2015

09:30

GWVV F1

7-11-2015

13:00

GWVV C1GD

7-11-2015

12:30

7-11-2015

14:30

Terborg B1
St Gendr/
GWVV B2D

Vosseveld B1

8-11-2015

09:30

GWVV 2

Terborg 2

8-11-2015

10:00

KSH 3

GWVV 3

8-11-2015

10:00

Terborg 4

GWVV 4

8-11-2015

14:30

GWVV 1

Ulftse Boys 1

14-11-2015

09:30

DZC '68 F6G

GWVV F1

14-11-2015

11:00

14-11-2015

13:00

14-11-2015

14:30

14-11-2015

14:30

15-11-2015

09:30

GWVV 4

Ajax B 4

15-11-2015

11:00

Dinxperlo 3

GWVV 2

15-11-2015

11:30

GWVV 3

RKZVC 7

15-11-2015

14:00

Den Dam 1

GWVV 1

21-11-2015

09:00

Ulftse Boys F2

GWVV F1

21-11-2015

11:00

GWVV D1GD

SDOUC D3

21-11-2015

13:00

GWVV C1GD

21-11-2015

15:00

Erix B1D

DZSV C2D
St Gendr/
GWVV B2D

22-11-2015

10:00

AD '69 3

GWVV 2

22-11-2015

11:30

GWVV 3

Wolfersveen 3

28-11-2015

09:30

GWVV F1

Ajax B F2

28-11-2015

11:00

Ulftse Boys D2 GWVV D1GD

28-11-2015

12:30

28-11-2015

14:30

28-11-2015

15:00

29-11-2015

09:30

Varsseveld C2 GWVV C1GD
Varsseveld
St Gendr/
B1D
GWVV B1
St Gendr/
GWVV B2D
AZSV B4
FC WintersGWVV 2
wijk 7

29-11-2015

09:30

29-11-2015

11:30

KSV 4

GWVV 3

29-11-2015

14:30

GWVV 1

5-12-2015

14:30

Dinxperlo B1D

Rijnland 1
St Gendr/
GWVV B1

6-12-2015

09:30

GWVV 2

VIOD 6

6-12-2015

10:00

VIOD 10

GWVV 4

6-12-2015

11:30

GWVV 3

Meddo SC 3

6-12-2015

14:00

Ajax B 1

GWVV 1
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DZC '68 D9

GWVV D1GD
SJO ZeddamSint Joris F2G
Halle C1G
St.Gendr/
GWVV B1

GWVV D1GD Stokkum D1G
SJO Den
Dam/NVC
GWVV C1GD
C1GD
St Gendr/
Varsseveld B2 GWVV B2D
Gendr/GWVV
B1
VIOD B2

Kilder 5

GWVV 4

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

Standen en Topscoorders 2015-2016
STAND 1e PERIODE

5e klasse D
Club
Ulftse Boys 1
Ajax B 1
GWVV 1
Etten 1
SVGG 1
Rijnland 1
SDZZ 1

Gespeeld Punten voor tegen
8
22
26
6
8
21
26
12
8
19
32
10
8
16
31
11
8
16
16
14
8
15
11
9
8
12
19
19

Aerdt-Carvium 1
Den Dam 1
Stokkum 1
VVL 1
NVC 1
Sint Joris 1
Loo 1

8
8
8
8
8
8
8

11
9
8
5
3
3
1

26
11
10
9
12
9
5

22
21
15
18
31
32
23

Res. 5e klasse
Club
VIOD 6
Varsseveld 4
Dinxperlo 3
GWVV 2
Terborg 2
AD '69 3
VVG '25 3
Stokkum 2
Ajax B 2
Varsseveld 5
FC Winterswijk 7
SDOUC 5

Club
Ulftse Boys 1
Ajax B 1
GWVV 1
Etten 1
SVGG 1
Rijnland 1
SDZZ 1
Aerdt-Carvium 1
Den Dam 1
Stokkum 1
VVL 1
NVC 1
Sint Joris 1
Loo 1

Gespeeld Punten voor tegen
8
22
26
6
8
21
26
12
8
19
32
10
8
16
31
11
8
16
16
14
8
15
11
9
8
12
19
19
8
11
26
22
8
9
11
21
8
8
8
8
8

8
5
3
3
1

10
9
12
9
5

15
18
31
32
23

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
6
18
37
14
6
15
21
10
7
15
25
12
7
15
21
13
7
12
23
17
6
11
14
14
5
5
7
7
6
7

6
6
6
5
1
1

11
14
16
16
7
11

12
23
17
16
24
44

Club
Gespeeld Punten voor tegen
Varsseveld 10
7
18
26
10
Pax 11
7
18
21
6
GWVV 3
6
15
19
7
Wolfersveen 3
7
15
23
11
AD '69 6
7
12
21
16
Meddo SC 3
7
10
18
15
Westendorp 2
6
9
13
14
Gendringen 5
6
9
11
12
RKZVC 7
6
8
14
13
Keijenburgse Boys 5
5
6
12
11
MEC 4
5
4
8
15
Bredevoort 3
6
3
8
24
KSV 4
7
2
13
30
KSH 3
6
0
5
28

Res. 7e klasse
Club
VVG '25 4
VIOD 10
Silvolde 6
Gendringen 6
Terborg 4
GWVV 4
Kilder 5
Bredevoort 4
Ajax B 4
NVC 3
Stokkum 4
Den Dam 3

Gespeeld Punten voor tegen
6
16
28
9
8
16
25
18
7
15
24
9
6
13
20
9
6
12
17
11
6
8
7
9
6
7
18
22
7
7
15
19
5
6
16
23
5
4
12
17
7
4
9
22
7
1
8
31
Boogbal nr. 2
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Niels Schweckhorst
Cas de Neling
Roy Cornielje
Ramiro Tersteeg
Tom Wanders
Bram v/d Pavert
Dirk Jansen
Jimi Moreno
Theo Heutinck
Dion Mulder

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

12
9
6
4
4
4
3
3
3
3

Mark Kemperman
Jelle Visser
Dominiek Seinhorst
Pascal Sloot
Twan Berndsen
Rick Hendrixen
Tom Wezendonk
Werner Wellink
Lars Hendrixen
Martin Bolk

1e
1e
1e
2e
2e
2e
3e
3e
1e
2e

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Jurjan Wezenberg
Kris Hebbink
Martijn Klompenhouwer
Dion Ruessink
Niels Huntink
Brian te Kaat
Jos Ketelaar
Stefan Zwanink

2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e

1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Dinxperlo B1D
Ajax B1D
Gendringen/GWVV B1

6
6
6

18
15
12

29
17
16

10
9
10

Silvolde B1
FC Winterswijk B2D
Grol B2
Varsseveld B1D
VIOD B2
RKZVC B1D
Westendorp/KSH B1
Terborg B1

6
5
7
5
6
6
6
5

10
9
9
6
6
6
4
0

7
13
14
12
13
11
9
9

9
9
19
16
15
13
18
22

Topscoorders B1-junioren
naam:
aantal doelpunten
Max Schut
12
Mats te Boekhorst
1
Robin Klompenhouwer
1
Nico Ausma
1

Club

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV C1GD

6

18

32

8

Varsseveld C2

6

15

36

10

VIOD C4

6

13

30

5

Den Dam/NVC C1GD

6

12

21

14

Silvolde C2

5

10

14

7

Etten C1

6

9

24

22

Halle C1G

5

6

8

8

DZSV C2D

6

6

15

20

Ajax B C2G

5

1

3

23

DZC '68 C7

6

1

9

35

MvR C3

7

1

4

44

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

5
2
1
1

Boogbal nr. 2

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Grol B4
Vosseveld B1

7
6

17
14

32
17

6
9

FC Winterswijk B4D
AZSV B4
Erix B1D
Dinxperlo B2

7
6
6
6

13
10
10
10

30
27
18
17

10
13
9
12

Longa '30 B4
Gendringen/GWVV B2
Varsseveld B2
AZSV B5

6
6
6
4

6
5
4
2

14
12
11
3

15
26
33
8

FC Trias B3
MEC/Bredevoort B2

6
3

0
0

6
2

46
16

Topscoorders B2-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Wessel Immink
9
Enes Ilbay
6
Mick Besselink
1
Sam Heukshorst
1
Jules Hartjes
1

Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Douwe
Bart
Maarten
Koen
Sem
Merlijn

Club

15
5
5
3
3
1

Gespeeld Punten voor tegen

Stokkum D1G

6

16

43

12

VIOD D4G
Silvolde D2
Varsseveld D3
DZC '68 D9
MvR D3
Terborg D2D

7
7
6
6
7
6

16
13
12
12
10
9

36
27
34
21
19
13

8
21
19
18
17
25

AZSV D5
Ulftse Boys D2
SDOUC D3
GWVV D1GD
Zeddam-Sint Joris D2D

5
7
6
5
6

7
6
4
3
0

18
24
12
9
5

13
37
29
15
47
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VVL F2
Ulftse Boys F2
Ajax B F2
DZC '68 F6G

6
6
7
7

16
13
12
11

30
29
30
20

10
12
26
15

Zeddam-Sint Joris F2G
Longa '30 F11
Varsseveld F4
VIOD F7
GWVV F1
Pax F5G
SVGG F1G
VIOD F8G

6
5
5
6
2
6
3
5

10
9
8
5
3
3
1
0

14
28
22
14
6
9
1
3

15
13
13
15
3
34
9
41

Topscoorders F1-pupillen
naam:
aantal doelpunten
Boaz
Donna
Bram

2
2
2

D-PUPILLEN G.W.V.V.;

Kom ook eens op een zaterdag
kijken naar de G.W.V.V. jeugd!
Jeugd van G.W.V.V.
Is de toekomst van G.W.V.V.

Achterste rij vlnr;
Leider/trainer Hans Bruins, Ties Flipse, Jesper Kuster,
Nout Sloot, Gijs Roseboom, Boyd Ratering.
Middelste rij vlnr Tom ter Bogt, Anne Aalders, Julian Frazer, Merijn Berentsen, Cas Steenbreker en trainer/leider
Mike Frazer. Op voorste rij vlnr Jurre Ditters, Marloes
Bruins, Tjebbe Huls, Teun Lukassen en Pepijn Sloot. Op
de foto ontbreekt leider/trainer Manfred Kuster.
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