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Nieuws

A
fgelopen maand is er weer veel gebeurd op
de Buitenham. Buiten het voetbal om de

uitvoeringen van Music Together, de vogelshow van vogelvereniging Vogelvreugde,
De reünie van het Jongerenkoor, De intocht
van Sinterklaas. En Stichting De Buitenham
had de beloften van De Graafschap naar de Buitenham laten komen om het inhaalduel tegen
koploper Sparta te laten spelen. Kortom het bruist
in en rondom het Dorpshuus. Normaliter beginnen
we ons verhaal altijd bij het voetbal maar omdat
het blad ook vaak gelezen wordt door niet voetballiefhebbers maken we een uitzondering hierop.
Wij willen vanaf deze plaats een grote pluim
uitdelen aan de organisatie van Music Together 4.
Uren, dagen, weken, maanden heeft de
voorbereidingstijd gekost. Repetities op de
maandagavonden van vaak half zeven tot wel half
tien en daarnaast ook nog eens de extra repetities.
Het geregel over o.a. beeld en geluid, opstellingen
etc. En dan op moment suprême zo’n voorstelling
geven waarin jong en oud talent laat horen en zien
dat dat allemaal niet voor niets is geweest. Velen
hebben - en sommigen onder ons tot wel twee
keer aan toe - genoten van het prachtige optreden.
Vaak met kippenvel op de armen omdat de songs
zo intens en echt werden vertolkt. Wij denken dat
ook veel mensen die niets met de fanfare hebben
en wel naar de uitvoering zijn gekomen hebben
genoten. En zondags na het optreden werden
sommige songs in het ‘noaproatuurtje’ nog eens
ten gehore gebracht. Wij bedanken al de mensen
die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Het was
met één woord Prachtig om te horen en te zien!
Over tot de orde van de dag. GWVV 1 heeft zich
na de mooie overwinning tegen Ulftse Boys bovenin kunnen handhaven en is na de overwinning
tegen Ajax Breedenbroek van afgelopen zondag
zelfs koploper geworden. Zoals Niels Schweckhorst al aangaf in het krantenartikel men heeft
heimwee naar de vierde klasse. Komende zondag
de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen VVL
thuis en dan wordt op 24 januari de draad weer
opgepakt in de wedstrijd in Etten tegen Etten.
Dennis zal in zijn rubriek zijn licht laten schijnen
over de gespeelde wedstrijden.
GWVV 2 staat er ook nog steeds goed voor. De
wedstrijd tegen koploper VIOD is afgelopen
zondag van doorslag gevende factor geweest.
Helaas heeft Viod de strijd gewonnen en moeten
ze het voorlopig doen met een 2e plaats. In deze
poule maken de eerste 5 teams uit wie mee gaat
doen. Toch lijkt VIOD de favoriet zij zijn nog
ongeslagen.
GWVV 3 blijft verbazen, De ene week wordt met
11-0 gewonnen van concurrent Wolfersveen een
week later verliezen ze van laagvlieger KSV. Toch
nemen ze nog steeds een 2e plaats in omdat de
concurrentie ook punten laat liggen.
GWVV 4 blijft wisselvallig spelen en dat is in de
stand terug te vinden, zij staan nl. in de middenmoot. Na de winterstop kunnen ze laten zien
dat met dit spelersmateriaal betere resultaten zijn
te behalen.
Bij de jeugd doet Gendringen/GWVV B1 het niet
slecht, afgelopen zaterdag werd er verloren bij
koploper Dinxperlo maar zij spelen in tegenstelling
tot de andere jeugdteams een hele competitie en
Boogbal nr. 3

kunnen hierdoor in de 2e competitiehelft nog stappen maken.
De B2 van Gendringen/GWVV heeft het er de
laatste maand bij laten zitten en bivakkeren in de
onderste regionen. Zij zijn uitgespeeld en zullen na
de winter opnieuw worden ingedeeld.
GWVV C1 heeft het in de voor hen misschien wel
te lage 4e klasse bijzonder goed gedaan. Zij
werden op 29 november kampioen tegen directe
concurrent Varsseveld C2. Na 3-0 achter gestaan
te hebben toonden zij zich uiterst veerkrachtig en
wonnen de wedstrijd met 3-5. De platte wagen kon
van stal en de eerste GWVV kampioen van het
seizoen 2015-2016 was een feit. Jongens/trainers/
leiders van harte proficiat. En voor in de 2e competitiehelft veel succes in de 3e klasse.
De D-pupillen moesten nog even wennen aan het
grote veld maar ze hebben nu de smaak te pakken.
De laatse maand wisten ze 3 partijen te winnen en
ook nog eens met grote cijfers. Of de training van
Niels en Jelle hier iets mee te maken heeft laten
we in het midden. De D1 speelt op 12 december
hun laatste wedstrijd voor de competitie en zullen
na de winterstop opnieuw worden ingedeeld.
De F-pupillen hebben na de vernieuwde indeling
de benodigde punten behaald, de wedstrijden die
verloren werden werd maar nipt verloren en niet
zoals voorheen met grote cijfers. Ook zij spelen op
12 december hun laatste wedstrijd en zullen in februari weer in een nieuwe competitie beginnen.
De Boogbalredactie is blij verrast door de kopieën
van de jeugd deze keer. Verder in deze Boogbal de
uitnodigingen voor de potstootavond en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast de gebruikelijke
artikelen zoals u van ons gewend bent.

Wij wensen iedereen een hele fijne gezellige kerst
en alvast een voorspoedig nieuw jaar.
De redactie

Noteer in je G.W.V.V. Agenda:
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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G.W.V.V. C1 Najaarskampioen 2015-2016

Achterste rij vlnr trainer trainer Sven Maatman, Sem Schepers, Marijn Fukkink, Bart Rots, Douwe Flipse, Cas Aalders,
Timo Steenbreker, leider Clemens Wissing, Maarten Wissing, Merlijn Wolters, Sjoerd Immink, trainer Mike Jansen en
trainer/vlagger Thomas Wissing. Knielend vlnr Milan Frazer, Siem Peters, Koen Offenberg, Gijs van Remmen en Jelle
Boland.

O
p 29 november is C1 in Varsseveld najaar
kampioen geworden in de 4e klasse. Zij vochten

de kampioenswedstrijd uit tegen directe concurrent Varsseveld C2. Varsseveld die op zes punten achterstond met een wedstrijd minder gespeeld begon sterk aan de wedstrijd en kwam de
doorgaans goed spelende C1 er niet aan te pas.
Vooral uit dode spelmomenten was Varsseveld dreigend. Al heel snel in de wedstrijd stond GWVV tegen een 3-0 achterstand aan te kijken en leek het
kampioenschap nog heel ver weg. Toch kwam na 20
minuten spelen het kantelmoment waar GWVV zich
herpakte en zowaar nog voor rust de 3-3 aantekende. De doelpunten werden gescoord door Sem
Schepers, Bart Rots en spits Douwe Flipse. Heel
knap van dit team dat ze op die manier terugkwamen en lieten zien aanspraak te maken op de titel.
In de 2e helft was het Varsseveld die weer sterk uit
de startblokken kwam en ook een paar echte kansen creëerden. Gelukkig voor GWVV dat deze werden gemist en dat Cas zijn doel op dat moment
schoon hield. De titel kwam helemaal in zicht nadat aanvoerder Maarten Wissing een penalty
verzilverde die gegeven werd nadat Bart Rots
binnen de zestien getackeld werd. 3-4. Ook de
mooiste goal van de middag kwam van Maarten
Wissing, een vrije trap vanaf 25 meter werd door
hem feilloos in de rechterbovenhoek geschoten.
3-5. Met nog vijf minuten op de klok moest dit
voldoende zijn om de titel binnen te halen. En dat
gebeurde dan ook want na de 70 speelminuten
voerden zij de ranglijst aan, met de concurrentie
op voldoende achterstand om hen niet meer in te
kunnen halen. Een mooie kampioenswedstrijd
waarin de C1 het voor de meegekomen ouders,
broers, zusters, grootouders en jeugdbestuur in
het begin nog even spannend maakte maar
daarna lieten zien een terechte kampioen te zijn.
Een ongeslagen kampioen met 30 punten uit 10
wedstrijden en een doelsaldo van 59 voor en 13
tegen. Bloemen, sleutelhangers en zelfs een
taart werd er naderhand uitgedeeld aan de kampioenen. En de paparazzi stond klaar om deze
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kampioenen op de foto te zetten. Eenmaal aangekomen in Varsselder lieten ze heel Varsselder met
oorverdovend claxonneren horen dat GWVV weer
een kampioen rijker was.
Naderhand werd in het Dorpshuus het kampioensfeest gevierd en werd er een ware rondtocht
op de platte (aanhang)wagen gemaakt door het
dorp. Zelfs kwam ook nog Jan Zweers langs die
normaliter altijd verslag doet van de thuiswedstrijden bij het 1e elftal, maar nu een uitzondering
maakte en ook voor hen een mooi wedstrijdverslag voordroeg, bij elk doelpunt werd nogmaals
luid gejuicht. Als afsluiting werden er nog patatjes
met frikandellen gegeten en kon teruggekeken
worden op een mooi kampioensfeest!

Jongens, trainers en leiders van harte proficiat!
En voor straks na de winter veel succes in de 3e
klasse.
Voor meer foto’s;
http://myalbum.com/album/AuOy0Boiinqg
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KERSTGEDACHTEN
VAN DE VOORZITTER

Intimidatie
Door columnist
Beent Klynsma

N
atuurlijk ben ik nu één van de velen. Want
sla maar een willekeurige krant of weekblad

open en er staat wel een column in over de huidige kerstperiode. En toch wil ik niet nalaten
om er in onze eigen Boogbal een aan toe te voegen. Daarin kan ik het natuurlijk hebben over de
kerstgedachte in het algemeen: vrede op Aarde.
Maar wie van ons wil dat niet? Via televisie en internet krijgen we ieder conflict en het leed van betrokkenen bijna live voorgeschoteld. Onbewust
voelt het allemaal zo ver weg. En is er die onmacht.
Nee, dan kijk ik liever wat dichterbij. En ook een die
de kerstgedachte aanwakkert.
Wie kan zich niet het recente voorval in Ulft herinneren, enkele idioten wie midden in de nacht een
bakkerij aansteken terwijl boven de bakkerij en winkel twee gezinnen liggen te slapen. Ik mag hopen
dat deze idioten snel terecht staan en dat er een
zware straf voor wordt uitgesproken.
Laat ik in mijn rol als voorzitter van onze voetbalvereniging daarom maar heel dichtbij kijken, en
vooral naar wat leukere dingen. Wat hebben wij
genoten van het weekend 6 t/m 8 november. De
vrijdag en de zaterdag heeft de fanfare 2 fantastische concerten neergezet, met twee maal een uitverkocht dorpshuus. Zondag 8 november hebben
we genoten van een hele mooie overwinning op
Ulftse Boys welke groots werd gevierd tijdens het
“noaproatuurtje”. Hier kan ik als voorzitter van
GWVV en als inwoner van Varsselder alleen maar
van genieten. Een groot compliment aan de organisatoren van deze beide activiteiten is daarbij op zijn
plaats, en natuurlijk naar onze spelers van de selectie samen met de technische staf. En aan al diegenen die er deze keer niet bij zijn geweest: volgende keer wel doen! Maar dit terzijde.
Toch besef ik mij al te goed dat er ook binnen onze
vereniging mensen zijn die elkaar helemaal (nog)
niet kennen. Daar kunnen we samen wel wat aan
doen. Voor iedereen een kwestie van een praatje
durven aangaan met die ander. Er zijn ook leden
die moeilijk met elkaar overweg kunnen. Dat is lastiger. Het zijn meestal voorvallen uit het verleden,
binnen of buiten onze vereniging, of het feit dat
mensen elkaar gewoon als personen moeilijk liggen. Maar als voorzitter heb ik overwegend het gevoel dat we daar samen wel wat aan kunnen doen.
Als we daar met zijn allen ten minste ook de wil
voor hebben. Ook dit is een kerstgedachte. En die
is goed voor alle betrokkenen en onze voetbalvereniging.
Resteert nog één kerstgedachte. En die gaat over
jullie en jullie gezinsleden. Ik hoop van ganser harte dat jullie allemaal fantastische en vooral gezellige kerstdagen kunnen vieren. En kijk ik nog een
aantal dagen verder, dan is er natuurlijk de jaarwisseling. De beste wensen aan jullie voor het nieuwe
jaar spreek ik uit op de nieuwjaarsreceptie, die op
zondag 3 januari 2015 gehouden zal worden in
ons dorpshuus. Eerst is er ’s morgens het jaarlijks
terugkerend snerttoernooi waarbij ik hoop dat alle
senioren aanwezig zijn! Het officiële gedeelte van
de receptie begint om 13.00 uur.

Evallen
nkele GWVV voetballers
bij een lichte duw of

aanraking meteen tegen de
grond, een ander geeft een
duw terug en laat weten dat hij
er ook staat.
Er worden soms over en weer wat lichte overtredingen gemaakt, je moet je ook niet laten kennen.
Maar blijf wel fair, in het ergste geval kun je beter
iemand vasthouden in het team belang dan hard
onderuit schoppen. Als je een beetje stevige overtreding maakt en de scheidsrechter beoordeelt dat
een beetje zwaar dan kan je zomaar een aantal
wedstrijden moeten toekijken langs de kant. Vaak
was de overtreding nog niet eens met opzet maar
men was gewoon te laat om de bal te raken en
toen kreeg de tegenstander een schop. Andersom
gebeurt dat natuurlijk ook, je moet ook incasseren
als speler en een pijntje kunnen verdragen. Ben je
te lief bent in het veld, roepen de teamgenoten dat
je er wat steviger in moet gaan. Het is maar net
om de juiste balans te vinden, van wel of geen
overtreding en de ene scheidsrechter vindt het wel
een overtreding en de ander niet. Dinsdags en
donderdags op de training moet de trainer bepalen of het te hard gaat of dat je er steviger in moet
gaan en toch ook geen blessures te maken. Je
weet vaak ook wel snel of een tegenstander er
stevig ingaat om jou een beetje te intimideren zodat je wat bang voor hem wordt. Ga je dan ook
stevige duels aan of ga je dat vermijden, het is
weer de balans vinden. Door sneller de bal rond te
laten gaan, kan je soms lichamelijk contact vermijden en krijg je geen trap van de tegenstander.
Maar ja de trainer en het publiek verwachten ook
individuele acties en het publiek ziet graag ook dat
je een tegenstander kunt passeren en meer mogelijkheden krijgt om te scoren of de bal voor te
zetten.
Er zijn heel veel voetbalteams die gaan net voor
de aftrap van de voetbalwedstrijd in een cirkel
staan, schouder aan schouder, en dan gaat de
aanvoerder nog een paar laatste dingen zeggen
voor de teambuilding en de motivatie, men geeft
elkaar nog een high five en de wedstrijd kan beginnen. Nee, doe mij dan maar die rugby spelers.
Ik en meerdere dorpsbewoners zagen op de tv het
WK rugby. Die rugbyspelers komen het veld op
gaan in een uitdagende formatie zich opstellen
met de benen wijd naar de tegenstander. Vervolgens komt er een soort (Hunten Haka dans) ritueel met verbale intimidatie kreten naar de tegenstander. Men probeert duidelijk de tegenstander
vooraf veel angst aan te jagen en met een keihard
gebrul en stampende voeten hun kracht te laten
zien. In het algemeen blijven de wedstrijden erg
sportief, maar het blijven en zijn natuurlijk wel
stoere kerels, het is hard maar fair. Misschien is
zo’n opkomst van alle GWVV voetballers, met een
rituele intimidatie dans en lekker brullen van het
GWVV clublied naar de tegenstander, eens een
keer wat anders en tevens leuk voor het publiek.
“GWVV’s historie eer en glorie”

Jan Aalders
Oan’t sjen.
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pagina 5

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

GWVV 1 koploper met nog 1 wedstrijd te
gaan voor de winterstop…

H

et eerste elftal van GWVV is koploper na de
mooie overwinning op Ajax Breedenbroek en
het gelijkspel van “de Boys” afgelopen zondag.
Het blijft ongemeen spannend in de top van de 5e
klasse D.
Het begon natuurlijk een paar weken geleden met
de prachtige 3-1 overwinning thuis op buurman
Ulftse Boys. Varsselder begon sterk en opende de
score na 2 minuten. Een vrije trap van Dirk viel
mooi binnen, een droomstart tegen de Boys. De
geel-witten hadden de wedstrijd redelijk onder controle en kreeg enkele goede kansen. Vlak voor rust
mocht ook de 2-0 op het scorebord genoteerd worden. Een voorzet van Jelle werd door Cas tegen
het net gewerkt. Na de rust kwam het offensief van
de boys, Varsselder kwam onder druk te staan
maar veel kansen kregen de Ulftenaren niet. In de
79e minuut scoorde de boys de aansluitingstreffer
waardoor het nog een spannend slot zou worden.
Pas in blessuretijd werd de spanning weggenomen
door Dominiek die na een mooie actie de eindstand op 3-1
zette. Een
prachtige wedstrijd met veel
publiek en natuurlijk een gezellig noaproatuurtje met de
gasten uit Ulft
die met grote
getalen bleven
hangen in het
dorpshuus.

Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
Ulftse Boys en noaproatuurtje;
http://myalbum.com/album/fR8f4srVV8Dm
Rijnland;
http://myalbum.com/album/jz2UIVSSmKal
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In Azwijn moest er
een week later natuurlijk gewonnen
worden. Op het hobbelige veld begon
GWVV goed maar
kreeg na 8 minuten
een penalty tegen na
een vermeende overtreding van Sven die
de spits niet eens
raakte… 1-0 voor Den
Dam na 9 minuten
spelen. Gelukkig bleven de spelers van
Varsselder rustig en werd de score na 18 minuten
recht getrokken en na een half uur spelen stond
het 1-3 voor Varsselder. Dit was tevens de russtand. De 2e helft ging Varsselder door met waar
het gebleven was. Vele kansen werden er gecreëerd. De eindstand werd uiteindelijk 1-6. Deze had
veel hoger kunnen uitvallen omdat het kwaliteitsverschil tussen DenDam en GWVV toch wel groot
was.
Zondag 29 november, een stormachtige dag…
wat het voetballen lastig maakt. De eerste helft
was niet slecht maar ook niet de scherpste van de
geel-witten. Rijnland profiteerde van de foutjes
van Varsselder en ging met een 3-0 voorsprong
de rust in. De 2e helft speelde Varsselder met de
wind in de rug en na 3 minuten spelen schoot
Niels uit een vrije trap fantastisch raak. Vanaf dat
moment begon ook het tijdrekken van Rijnlands
kant. Varsselder speelde sterker maar moest lang
wachten op de 2e goal. In 85e minuut scoorde
Maik de 2-3 en ver in de terecht bijgetrokken blessuretijd scoorde Dion uit een cornerbal de 3-3.
Wel 2 punten verloren maar wel knap en 0-3 achterstand recht getrokken…
Afgelopen zondag moest de topper gespeeld worden tegen het altijd lastige Ajax Breedenbroek.
GWVV begon erg sterk tegen de stugge oranjezwarten. Breedenbroek kwam amper in het spel
voor, voordat ze het wisten stonden ze met 3-0
achter. Niels 0-1, Chiel 0-2 en Niels 0-3. Net voor
rust wist Ajax uit een corner een bal achter de
goed keepende Sven te prutsen. De 2e helft bleef
het verwachte offensief van Ajax uit. In de 68e minuut werd het slot erop gegooid. Een prachtige lob
over de Ajax keeper van Cas gaf Dion de gelegenheid het laatste zetje te geven en de prachtige
eindstand van 1-4 op het bord te zetten. GWVV
was deze zondag een maat te groot voor Ajax
Breedenbroek en nam de koppositie over mede
door het gelijk spel van “de buren” uit Ulft.
Nog 1 wedstrijd voor de winterstop, thuis tegen
VVL uit Lengel. Na deze wedstrijd zal blijken of
GWVV zich de Herbstmeister mag noemen…
Graag tot Zondag!!!
…..GWVV 1 langs de lijn…..
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Kom kijken naar ons 1e elftal!
13 december
24 januari
31 januari
14 februari

GWVV 1
Etten 1
Stokkum 1
GWVV 1

-

VVL 1
GWVV 1
GWVV 1
SVGG 1
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aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
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Op zondag 3 januari a.s. wordt de G.W.V.V. Nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen
die G.W.V.V. een warm hart toedraagt.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er voor
de actieve leden een snerttoernooi georganiseerd.
Aanvang 10:00 uur.
Aanvang Nieuwjaarsbijeenkomst 13:00 uur met om 13:15 uur
nieuwjaarstoespraak door onze voorzitter,
daaropvolgend de huldigingen van
25-jarige, 40- en 50- jarige jubilarissen en afscheid van Erik Ketelaar als bestuurslid.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u
prettige feestdagen en tot zondag 3 januari in het Dorpshuus.
Het bestuur

PUPIL VAN
DE WEEK
Julian
Frazer
In de wedstrijd
G.W.V.V.
– Ulftse Boys

M
ijn naam is Julian Frazer, ik
was pupil van de week bij de wed-

strijd Gwvv-Ulftseboys, we gingen
naar de kelder en de trainer Frank zei
tegen mij wat is jou voorspelling voor
de wedstrijd en ik zei 3-1 voor gwvv en
dat was het juiste antwoordt. De beslissende
goal maakte dominiek
het was een mooie
goal na de wedstrijd
was het een groot feest
in de kantine en ik heb
nog een rondje ingedaan en ik heb nog een
mooie bal gekregen.
Iedereen bedankt voor
de leuke middag.
groetjes Julian

Boogbal nr. 3
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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
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
De Grensjagers
13-12-2015 wedstrijd tegen V.V.L.
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!

M

et deze laatste Boogbal voor de winterstop is het tijd voor een nieuwe
tussenstand.
Voor de meeste jeugdteams is de eerste helft
van de competitie tot een eind gekomen. Niet
elk team van GWVV is al aan de winterstop,
en dus kan er nog geen definitieve winterscore
gegeven worden. Wanneer alle teams hun
laatste wedstrijd voor de winterstop gespeeld
hebben, worden de scores evenredig aan elkaar verrekend. Het overzicht hiernaast zijn de
onaangepaste scores en daarmee dus derde
tussenstand:
Boogbal nr. 3

Team

Aantal punten

GWVV C1
GWVV 1
GWVV 3
Gendringen/GWVV B1
GWVV D1
GWVV 2
Gendringen/GWVV B2
GWVV F1
GWVV 4

89
68
65
58
50
39
29
28
22
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 29 oktober 2015

Opening.
● Jan Aalders opent om 21.10 uur de algemene
leden vergadering en heet de leden, leden van
verdiensten en ereleden van harte welkom.
● Aanwezig: 63 leden en 5 bestuursleden.
● Afgemeld: Marcel en Saskia v/d Pavert-Hebinck,
Paul Schut, Wim Pruyn en Jos Mulder.
Mededelingen.
● De bar zal tijdens de vergadering gesloten blijven.
● Agenda punt 9 zal in 2en worden geknipt, 9a
wordt begroting 2015/2016 GWVV en 9b wordt
verslag Stichting “De Buitenham”.
● Vanuit de stichting is het verzoek gekomen om
een fietsenstalling te maken tegen de erfscheiding ter plaatse van het trapveldje.
Daar het trapveldje meer voor algemeen gebruik
wordt ingezet en ook nooit meer als trainingsveld
wordt ingezet heeft het bestuur besloten hier positief gehoor aan te geven. Het veldje kan hierdoor voor algemeen gebruik gehandhaafd
blijven
zoals kermis en kivada. Het 2e veld kan gebruik
worden als trapveldje voor de jeugd. Mede in dit e
besluit heeft meegewogen dat gebruik van het 2
veld de graskwaliteit alleen maar ten goede komt.
Wel zal tijdens de periode van groot onderhoud,
circa 4 weken per jaar het veld gesloten zijn.
● Nogmaals wil ik onder de aandacht brengen dat
we zorgvuldig om moeten gaan met het gebruik
van de
lampen van zowel het hoofdveld als ook
het 2e veld. Doe de lampen direct na de training
uit en bekijk ook goed of je een heel veld moet
verlichten of dat een half veld voldoende is.
Voer besprekingen na de training niet op het veld
maar doe dit in de kleedkamer! Zelfs vanuit de
buurt is het opgevallen dat de lampen vaak onnodig branden, Jos Mulder heeft ons daar ook op
gewezen.
● De Boogbalredactie heeft formulieren op tafel gelegd voor deelname aan Superelf, het is vandaag
de laatste mogelijkheid om deze in te leveren.
● Wij zijn gestart met 45+ voetbal op de vrijdagavond, gemiddeld zijn er 7 voetballers aanwezig,
we hopen dit in de loop van de tijd verder uit te
bouwen. Belangstellende kunnen zich bij Jan Aalders melden.
● Er staan alweer diverse evenementen gepland.
17-12-2015 potstoten, 03-01-2016 nieuwjaarsreceptie, 26-02-2016 kaderavond, 21-05-2016 Jan
Rieken toernooi.
● We zijn het seizoen begonnen met een darttoernooi, dit was een zeere geslaagde
avond. Wel was
de opkomst van het 3 en 4e elftal teleurstellend.
We hopen dat dit volgend jaar beter is. Ook willen
we de volgende keer het jeugdbestuur en 45+
erbij uitnodigen.
● Wij willen de activiteitencommissie nieuw leven
inblazen. Bennie Mulder trekt nu de kar en wil dit
ook blijven doen maar wil graag mensen erbij.
Bennie zou het fijn vinden dat van elk elftal 1 persoon vertegenwoordigd is in deze commissie.
Indien je belangstelling hebt om in deze commissie
zitting te nemen kun je je melden bij Bennie.
1e klus is Jan Rieken Toernooi. Naast het toernooi wat perfect wordt georganiseerd door de
commissie kunnen we deze dag perfect aanvullen met andere activiteiten voor bij voorbeeld de
jeugd en wellicht toeschouwers zodat het een
club dag wordt voor iedereen.
● Wat betreft het trainingsmateriaal, ballen en kleding willen wij een strakker beleid gaan voeren.
Wij zijn gestart met het ballenrek per team comBoogbal nr. 3

pleet te maken en trainer/leiders verantwoordelijk maken voor gebruik hiervan. Hetzelfde gaan
we doen met de kleding en trainingsmateriaal. In
de catacombe zijn afsluitbare kasten geplaatst.
Elk team krijgt een kast om hier de bidons, hesjes, waterzak, etc. in op te bergen. Verder zal er
1 of meerdere gezamenlijke kasten komen voor
materiaal dat gezamenlijk gebruik wordt tijdens
trainingen.
● Uitgifte en beheer van kleding heeft Mike Frazer
op zich genomen. Hiervan wil ik jullie verzoeken
om kleding enkel te gebruiken waarvoor het voor
bedoelt is. Met andere woorden, privé gebruik is
niet toegestaan en absoluut verboden.
● Voor zowel de ballen, trainingsmateriaal en kleding zijn we gestart overzichten te maken wie
wat gebruikt of krijgt. Deze lijst wordt met de gebruiker ingevuld en ondertekend en aan het eind
van het seizoen wordt deze weer ingeleverd.
Ontbrekende materialen worden in rekening gebracht bij de gebruiker.
● Het Dorpshuus heeft nog steeds tekort aan barvrijwilligers, met name de evenementen en de
zondag is nog steeds een probleem. Ik wil jullie
nogmaals verzoeken om hier over na te denken.
Als je hiervoor belangstelling hebt hoor ik het
graag. Ook kun je je melden bij Rik Fisser. Bijkomend voordeel voor de club is dat voor elk gewerkt uur er 1 euro naar de clubkas gaat. Jaarlijks strijken wij hiermee een leuk centje binnen.
● Komende maanden gaan we de overkapping
achter de tribune gedeeltelijk dichtzetten om zo
duur materieel achter slot te krijgen. Hiervoor
zullen nog vrijwilligers benaderd worden om te
helpen. Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken
wie meegeholpen hebben aan de bouw van het
tassen- en kassahok. Het resultaat mag gezien
worden.
● Ook wil ik iedereen de complimenten maken
voor het gebruik van het tassenhok. Vanaf het
Jan Riekentoernooi hebben we deze in gebruik.
Het lijkt een heel stuk netter nu de tassen daar
staan in plaats van in de gaderobe.
Ingekomen stukken.
● De vieftig club heeft ons de toezegging gedaan
om de volgende doelen te schenken. Deze doelen zijn op de vieftig club oavond uit gekozen.
● Entree bord met de naam aanduiding
“Sportcomplex de “Buitenham”. Met SGVV is al
overleg geweest en wij gaan het bord plaatsen
naast de grote toegangspoort.
● Een jeugd clinic, hoe dit wordt georganiseerd
wordt nog verder uitgewerkt
● Als derde doel, of dit doorgaat is afhankelijk wat
de eerste 2 doelen gaan kosten is een extra ballenvanger op het hoofdveld om te voorkomen
dat de ballen op het kerkhof terecht komen.
● Verder is op deze avond besloten
om geen DugOuts te schenken voor het 2e veld, deze waren
vorig jaar toegezegd maar omdat er nagenoeg
geen wedstrijd meer wordt gespeelt op het 2e
veld is dit een onnodige investering.

Notulen algemene ledenvergadering
● De notulen van de algemene ledenvergadering
van 23-10-2014 worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Jeugdcommissie.
● Mike Frazer leest het verslag voor namens de
jeugdcommissie.
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Namens het jeugdbestuur heet ik iedereen welkom.
Als eerste willen wij even terugkijken op het vorig seizoen.
Vorig seizoen hadden wij 5 elftallen te weten een
f1, een e1, een c1,een b1 en een A1.
De f1 heeft het erg moeilijk gehad, zij zijn het
seizoen geeindigd met 0 overwinningen en meer
dan 100 doelpunten tegen, toch kwamen zij elke
woensdag en zaterdag met veel enthousiasme
naar het voetbalveld. De e1 heeft een redelijk
seizoen gedraaid, de e1 had veel spelers waardoor er zaterdags enkele spelers op toerbeurt
thuis moesten blijven, hierbij is telkens in het
achterhoofd gehouden dat we graag de hele
groep bij elkaar wilden houden om ze dit seizoen
allemaal in de D (11 tegen 11) te laten voetballen. De C heeft het vorig jaar voor de winterstop
lastig gehad, maar dit hebben zij na de winterstop, weliswaar een niveautje lager ruimschoots
goedgemaakt door bij de Sprinkhanen het kampioenschap binnen te halen.
De B junioren hebben het afgelopen seizoen gespeeld in een samenwerkingsverband met Gendringen. Dit is door beide verenigingen goed
bevallen, ondanks de kleine problemen die een
samenwerking met zich meebrengt.
De A junioren hebben een redelijk seizoen gedraaid ondanks een kleine groep, vele a junioren
hebben (met name einde seizoen) in het weekend een dubbel programma gedraaid, zaterdags
voetballen bij de A en zondags voetballen bij de
senioren om hier gaten op te vullen, dit is een
compliment waard.

Het afgelopen seizoen zijn er ook weer enkele
aktiviteiten georganiseerd zoals de flessenactie,
het Jan Rieken toernooi, pupil vd week, de potgrondactie waarbij veel A junioren hun steentje
hebben bijgedragen en een 3 daagse jeugdkamp. Hiervan wil ik nog vermelden dat er maar
2 afzeggingen waren van alle jeugdleden, dus dit
zegt wel iets over de betrokkenheid van de jeugd
bij GWVV. Wij willen iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet hartelijk bedanken.
Dan gaan we nu over naar het huidige seizoen.
Dit seizoen hebben wij in het jeugdbestuur afscheid genomen van Sven Maatman. Wij willen
langs deze weg Sven bedanken voor zijn inzet in
het jeugdbestuur. De functie van Sven wordt
overgenomen door Mark Kemperman, wij wensen Mark veel plezier en succes. In de boogbal
kunt u zien wie welke functie vervult binnen het
jeugdbestuur.
Het nieuwe seizoen starten wij met een f1 een
d1 een c1 een b1 en een b2
De f1 is dit seizoen wederom begonnen met 2
nederlagen. Na veel mail en telefoon verkeer
met de knvb zijn zij nu ingedeeld
in de 5e klasse
met als resultaat dat ze hun 1e wedstrijd gewonnen hebben.
Ook zijn wij zeer verheugd dat er een grote
groep kinderen tussen de 4 en 6 jaar zich heeft
aangemeld om op woensdagavond te komen
trainen op dit moment hebben wij 17 kinderen
bij de F pupillen. Voor de allerjongsten zullen wij
in de winterstop gaan bekijken of wij ze in een
minipupillen competitie kunnen plaatsen.
De e1 van het vorig seizoen is in zijn geheel
overgegaan naar de d1 zij spelen nu op een heel
veld 11 tegen 11. Zij hebben op dit moment 15
spelers.
De c1 is het seizoen wederom goed gestart, op
dit moment hebben zij alles gewonnen.
Voor de B junioren is er wederom gekozen voor
een samenwerking met Gendringen, dit omdat
het in deze leeftijdscategorie steeds lastiger
Boogbal nr. 3

wordt om een team bij elkaar te krijgen.
Voor de een is spelen op niveau belangrijk, terwijl
voor de ander juist plezier en voetballen met
vrienden belangrijk is. Doormiddel van deze samenwerking kunnen we aan deze twee punten
voldoen en op deze manier blijft elk lid behouden
voor GWVV
Na enkele selectiewedstrijden zijn er een aantal
spelers geselecteerd voor Gendringen B1, zij trainen en spelen hun thuiswedstrijden in Gendringen. De overige spelers vormen de B2, zij trainen
en spelen hun thuiswedstrijden in Varsselder.
Ook zal rond de winterstop nog een keer geevalueerd worden met de ouders van de B junioren,
dit is eind vorig seizoen ook gebeurd en is zeer
prettig ervaren door ouders en bestuur.
Dit seizoen worden de thuiswedstrijden
wederom
geleid door spelers van het 1e en 2e elftal
Dit wordt door het jeugdbestuur zeer gewaardeerd.
Rest ons het hoofdbestuur te bedanken voor hun
vertrouwen en medewerking en wij bedanken iedereen die zich inzet of heeft ingezet voor onze
jeugd en wij wensen iedereen een sportief en gezond seizoen 2015-2016
Vriendelijke groet het jeugdbestuur.
Namens jeugd GWVV.
Mike Frazer.
De voorzitter bedankt het hele jeugdkader voor het
vele werk dat zij gedaan hebben.
Technische commissie.

Freek van Arragon leest het verslag voor namens
de TC.
● Tijdens het afgelopen seizoen 2014-2015 was de
start voor de meeste seniorenteams uitstekend.
Wat er na de winterstop gebeurde is nog steeds
een groot raadsel.
Met als
dieptepunt de degradatie van het 1e naar
e
de 5 klasse.
Hierover is al voldoende gediscussieerd. Dus die
oude koeien blijven nu in de sloot.
Ook over de wisseling van trainers bij de selectie
is inmiddels genoeg gesproken en geschreven.
Zie hiervoor de vorige boogbal. Wij wensen onze
nieuwe hoofdtrainer Frank Lukassen en zijn assistent Ted v.d Pavert in ieder geval veel succes.

Ivm (te) veel gestopte actieve seniorenleden waren wij genoodzaakt het aantal teams terug te
brengen van 5 naar 4. Ook de A-junioren hielden
te weinig spelers over om aan de competitie mee
te kunnen blijven doen. Voordeel daarbij is dat
deze mannen een
welkome aanvulling voor de
selectie en het 3e elftal zijn geworden.
Helaas ging Swen te Kaat weer terug naar Silvolde. De tegenovergestelde beweging werd gemaakt door Niels Schweckhorst die na 1 jaar
weer terug is op het “oude nest”.
Het mag duidelijk zijn dat Niels van grote waarde
voor het elftal kan zijn als hij de positieve “drive”
maar weet vast te houden.
Ook dit seizoen zijn alle teams weer heel behoorlijk van start gegaan.
Wij durven wel de hoop een de everwachting uit te
spreken dat zowel het 1 als 2 elftal om de ebovenste plaatsen zullen meedoen. Ook het 3 laat
zien deze ambitie te hebben. De start van het 4e
was iets wisselvalliger. Dit team heeft nog steeds
een keepersprobleem. Een oplossing hiervoor ligt
niet voor het oprapen. Dus als er mensen zijn
met ideeën?
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Door de bredere personele bezetting verwachten
wij dat dit tot gewenste resultaten zal leiden. Wat
dan gewenst is mag U zelf invullen.
Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe.
TC GWVV
Eugène en Freek
Sponsorcommissie.
● Arno Geurts doet verslag namens de sponsorcommissie.
Arno geeft aan dat Physique is gestopt met de
sponsoring als supsponsor. Daar voor is Vandeloo in de plaats gekomen zodat we op 11
supsponsoren blijven. De reclameborden zijn verhoogd van €75.00 naar €90.00. Arno wil graag
aan iedereen meegeven binnen zijn werk, familie
of kennissen kring te kijken of er nog mogelijkheden zijn om onze sponsoren uit te breiden.
Chiel Le Comte stopt bij de sponsorcommissie,
Arno bedankt Chiel namens de sponsorcommissie en biedt hem een attentie aan.
Verslag penningmeester.
● André geeft een duidelijke uitleg over alle inkomsten en uitgaven van GWVV. Het afgelopen seizoen hebben we met een positief saldo afgesloten. Mede door de extra wedstrijden van het 1e
elftal is er veel entree geld binnen gehaald. Ook
de bierbonnen brengen een behoorlijk bedrag in
de clubkas.
Verslag kascommissie.
● Ton Scholten zit samen met Rik Fisser in de kascommissie. Door de ziekte van Ton is hij uiteraard niet in staat om op dit moment zitting te nemen in de commissie. Ik wil Ton veel sterkte toewensen in deze tijd. Wij hebben Rob van de
Pavert ( Rob is vorig jaar afgetreden) bereid gevonden om samen met Rik te controleren.
● Rik neemt het woord namens de kascommissie.
De kascommissie heeft geen enkele onregelmatigheid kunnen constateren, en geeft nog maar
eens aan dat GWVV blij moet zijn met André als
penningmeester.
● Nieuwe kascommissie.
Om volgend jaar niet in dezelfde situatie terecht
te komen willen wij graag 2 nieuwe mensen aan
stellen voor de kascommissie. Rik zal aftreden.
Een van de 2 nieuwe komt dan op de reserve lijst
en komt volgend jaar automatisch in de commissie.
Ton Scholten blijft in de kascommissie en Rik Fisser geeft aan nog wel een jaar in de kascommissie te zitten. Gert Ketelaar meld zich aan als reserve. De voorzitter bedankt hen allen hiervoor.

eerst groot onderhoud gepleegd. Door het goede onderhoud van Paul Schut die er wekelijks
vele uren insteekt ligt de mat er nog als nieuw
bij, de mensen van het groot onderhoud waren
dan ook blij verrast over de prima staat van het
veld. Wanneer we het goede onderhoud blijven
doen zou de mat zomaar langer mee kunnen,
wat natuurlijk financieel erg aantrekkelijk is.
Daarnaast geeft René aan dat de Stichting financieel gezond is, en er t.z.t. voldoende geld is
voor een nieuwe toplaag.
Daarnaast is de Stichting actief met het verhuren
van het veld. Het verhuren van 1 jaar aan de
Hockeyclub heeft ook mooi geld opgeleverd. Zo
zijn we nog bezig met subsidie en eventuele
zonnepanelen op de tribune. Ook wil hij nog
eens benadrukken van het gebruik van de verlichting om deze niet onnodig te laten branden
daar de stroomkosten toch maandelijks op
€300.00 uit komen.
Bestuursverkiezing.
● Erik Ketelaar is aftredend en niet herkiesbaar.
Wij zijn Erik veel dank verschuldigd voor het vele
werk dat hij gedaan heeft en zullen op de nieuwjaarsreceptie passend afscheid van hem nemen.
Mike Frazer gaat de open gevallen plek van Erik
invullen. Mike die al enkele jaren de vergaderingen van het hoofdbestuur bij woont van uit het
jeugdbestuur, weet dus al wat hem te wachten
staat. We wensen Mike een mooie tijd toe binnen het GWVV bestuur.
André Jansen en Freek van Arragon zijn ook
aftredend maar zijn beiden herkiesbaar. Een
groot applaus uit de zaal voor alle 4 heren is dan
ook zeker op zijn plaats. De voorzitter spreekt
dan ook van onmisbare mannen voor GWVV.
Rondvraag.
● Geen.
Sluiting.
● De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en
positieve inbreng voor ons aller GWVV.
● Om 22.05 uur sluit voorzitter de algemene ledenvergadering.
Varsselder oktober 2015.
Jan Aalders
voorzitter GWVV.

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

Begroting seizoen 2015/2016
● André laat op een duidelijke manier op het
scherm zien hoe de begroting voor het seizoen
2015/2016 er uit gaat zien. Ook geeft hij aan hoe
belangrijk de sponsor gelden zijn, en we zodoende de contributie zo laag kunnen houden. Binnen
de gemeente zijn we veruit de laagste wat contributie betekend. Studerende leden van 18 jaar of
ouder kunnen korting krijgen, wel moeten zij dan
de studentenpas aan André laten zien.

Komt uit op:
3 maart 2016
14 april
2 juni

Al deelnemer
bij de Vieftig Club?
Heb je hiervoor belangstelling meld je bij het
promoteam van
de Vieftig club.
Jos Mulder, Arno Geurts,
Freek van Arragon,
Chiel le Comte of
Nico Immink

Stichting “De Buitenham”.
● René Hakvoort wil de leden graag op de hoogte
brengen van de huidige stand van zaken wat betreft het kunstgrasveld. Het kunstgrasveld ligt er
nu alweer 3 jaar en dit jaar is er pas voor het
Boogbal nr. 3

Jan Roes
Secretaris GWVV
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In de afgelopen maand zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, twee fantastische uitvoeringen van Music Together, De 11-0 overwinning
van GWVV 3, de komst van Sinterklaas naar de
Buitenham, het kampioenschap van de C1. Allen
werden genomineerd er kan er echter maar één
uitverkoren worden en dat is deze
keer ...................... Cas de Neling, Cas voorhoedespeler bij GWVV 1 en man van de wedstrijd in
de gewonnen derby tegen Ulftse Boys. In deze
rubriek zullen we Cas o.a. vragen hoe het hem
bevalt bij GWVV.
Hallo Cas,
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP
DE BUITENHAM zou je jezelf voor willen stellen? Waar woon je, wat doe je in het dagelijkse
leven en waar hou jij je buiten het voetbal mee
bezig. Kortom alles wat je maar kwijt wil van
jezelf.
Ik ben dus Cas de Neling, woon na 13 jaar in Ulft
te hebben gewoond nu alweer 5 jaar in Bontebrug
aan de kant van Silvolde. Heb afgelopen mei mijn
Havo-diploma behaald en omdat ik nog niet wist
welke studie ik ging doen werk ik nu 6 dagen in de
week tot dat ik in februari aan een studie ga beginnen. In mijn vrije tijd kijk ik graag voetbal en ga ik
graag stappen met vrienden, op de vrijdagavond
dan... Omdat er zondags gevoetbald moet worden.
Je bent nu toch al zo'n drie-vier jaar bij GWVV.
Hoe bevalt het je tot nu toe en kun je iets vertellen over de overgang van SDOUC naar
GWVV?
Na zo'n 10 jaar bij SDOUC te hebben gespeeld
besloten met een heel team over te stappen naar
Varsselder. Bij Sdo hadden we het niet meer heel
erg naar onze zin en dachten er een aantal jongens aan stoppen, daarom gingen we het gesprek
met Varsselder aan met een aantal jongens. Het
was al snel duidelijk dat het doorging. Het beviel
meteen goed omdat de mensen die op dat moment in het bestuur zaten veel voor ons regelden
en er twee trainers/leiders voor ons klaarstonden,
namelijk Sven Maatman en Tim Jansen, met hulp
van veel van onze ouders en o.a. Freek hebben
we toch iedere zaterdag een grens gehad en de
wedstrijdpapieren in orde gekregen zonder dat we
dat zelf hoefden te doen, na dit jaar ging ik zelf na
het eerste elftal.

bij GWVV nog genoeg te leren heb
van de trainer, maar
ook vooral van spelers zoals Niels of
assistent Ted die al
een langere tijd
meelopen en op een
hoger niveau hebben gespeeld. Met
het team wil ik het
liefst weer zo snel
mogelijk promoveren naar de vierde
klasse en weer
goed daarin meedraaien. Hopelijk kunnen we dan
ook de goede prestaties van vorig jaar in het begin
van het seizoen de tweede seizoenshelft voortzetten en wie weet waar we dan eindigen.
Je ambities reiken nu dus (nog) niet verder dan
GWVV maar hoop je nog wel te leren van de ervaren krachten omtrent o.a. het maken van keuzes. Vaak is het zo dat veel spelers voetballen
op intuïtie als het gaat om het maken van keuzes. Voetbal jij ook op ingevingen of denk je bij
elke keuze bewust na welk vervolg je er aan
gaat geven als je in balbezit komt of bent?
Het meeste gebeurd toch wel op intuïtie, maar als
je daarvoor twee verkeerde keuzes hebt gemaakt
ga je misschien wat meer nadenken wat niet ten
goede komt aan de actie of het schot.
Je hebt bij GWVV altijd een positie in de voorhoede. Welke positie ambieer jezelf en denk je
het best tot je recht te komen als je bepaalde
voetballers om je heen hebt?
Vorig seizoen heb ik zo goed als het hele seizoen
in de spits gespeeld dit beviel best goed maar ik
denk dat ik op de linksbuiten waar ik nu sta beter
tot mijn recht kom en dan vooral op de manier hoe
Frank het wil, hij heeft me namelijk benoemd tot

Je bent dus bij SDOUC niet bepaald in beeld geweest voor een plaats in de selectie maar is je
talent op latere leeftijd ontdekt net als Dennis
Bergkamp. Je bent nog jong dus wie weet. Zie
je voor jezelf nog groeimogelijkheden of anders gezegd wil je nog stappen maken om op
een hoger niveau te gaan voetballen? Of misschien wil je samen met je teamgenoten GWVV
nog wel op een hoger niveau brengen?
Bij SDOUC ben ik in de B2 weggegaan, dus ook
niet erg dicht tegen de selectie aangezeten, daarvoor wel altijd in de eerste elftallen van de jeugd
gespeeld en een aantal keer met wat seniorenelftallen meegedaan. Op dit moment zit ik totaal niet
te denken aan een niveau hogerop aangezien ik
Boogbal nr. 3

Cas neemt als “Keerl van de wedstrijd” tijdens het
Noaproatuurtje de vlaai in ontvangst.
Aangeboden door Limburgia vlaai te Ulft.
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Bevalt je dit en zie je voor jezelf nog een vervolg hierin na dit seizoen?
Dit doe ik inderdaad voor het eerst dit seizoen samen met Tim Jansen. Dit bevalt zeker en we hebben een leuke groep waar we iedere donderdagavond mee trainen. Of ik er volgend jaar mee
doorga is nog de vraag omdat ik dan weer op
school zit, maar als het uitkomt zou ik het zo weer
doen.

zwerver waardoor ik wat
meer vrijheid
krijg en niet
per se aan de
lijn hoef te
staan om alleen maar
voorzetten te
hoeven geven
maar ook
naar binnen
mag trekken
om gevaarlijk
te zijn.
Speel je dus
liever in een
4-3-3 opstelling of gaat
je voorkeur
uit naar een
4-4-2 opstelDe lengte van Cas komt met een
ling?
kopduel goed van pas.
Daar heb ik
niet echt een voorkeur voor, vorig jaar hebben we
beide systemen gespeeld en dat ging eigenlijk allebei wel goed, al had ik het idee dat er met 4-3-3
wat meer ondersteuning was van achteruit en met
een 4-4-2 je wat meer op een eiland stond. Dit jaar
spelen we 4-3-3 wat prima bevalt en we ook de
ruimte krijgen voorin om eens van positie te wisselen om de tegenstander te verrassen of als het niet
lekker loopt op die plek.
Wat zijn je sterke punten en waar denk jezelf
nog ontwikkeling in door te maken?
Mijn sterke punten zijn dat ik snel ben en iemand
kan passeren. Koppen kan beter en ik moet vaker
de juiste keuze maken, schieten of afspelen en
andersom, dat gaat nog wel eens fout.
Je werd in de derby tegen Ulftse Boys uitgeroepen tot "Keerl van de wedstrijd". Kun je in
je eigen woorden zeggen waarom Frank Lukassen juist jou uitkoos hiervoor?
Ik denk dat we met het hele team ontzettend hard
hebben gewerkt die wedstrijd, dat gaf hij ook aan
na de tijd, het had net zo goed iemand anders
kunnen zijn. Dit liet hij ook blijken door het hele
team op de training op taart te trakteren. Maar het
is natuurlijk wel leuk om hier tot uitgeroepen te
worden.
Hoe heb jij deze wedstrijd zelf beleefd?
De wedstrijden tegen Ulftse Boys zijn altijd erg
mooi vanwege het vele publiek natuurlijk en er ligt
altijd wel een lading op die wedstrijd. Sinds dat ik
bij GWVV speel had ik nog niet van Ulftse Boys
gewonnen dus het moest er maar eens van komen. Het was fijn dat we al in de eerste minuut de
1-0 maakten zodat de druk er een beetje af was.
Vanaf de 70ste minuut ongeveer kreeg ik overal
kramp en kon ik niet meer veel uitrichten. Toch blijf
je dan gaan want je wil de overwinning over de
streep trekken en het publiek blijft je ook constant
maar aanmoedigen, als je dan wint is dat een
heerlijk gevoel.
Het aantal speelminuten dat je krijgt heeft mede te maken hoe je op dat moment in de wedstrijd zit. Heb je naar je gevoel al meer speelminuten gekregen dan bv het vorige seizoen?
Dit seizoen heb ik alles nog gespeeld en vorig seizoen ook eigenlijk zo goed als alles, ik geloof 1
wedstrijd gemist door een blessure. Dus daar ben
ik wel erg tevreden over.
Je traint sinds dit seizoen ook de B2 junioren.
Boogbal nr. 3

Vorig seizoen schreven ze in de krant "GWVV
heeft goud in handen met De Neling." Als je
zulke krantekoppen leest wat is jou reactie
hierop en welke reacties heb je hierop van de
mensen in je omgeving gekregen?
Toevallig was de krant er op die dag bij omdat er
een andere wedstrijd werd afgelast, ik scoorde
toen twee keer en als je dan na de wedstrijd wordt
geïnterviewd en de volgende dag dat artikel leest
is dat natuurlijk geweldig. Heel veel leuke reacties
op gehad in mijn omgeving.
Nu Niels Schweckhorst weer terug is heb je
niet het idee dat de aandacht van de tegenstander nu meer gericht is op hem en dat jij hieruit
je voordeel kunt halen?
We wisselen regelmatig van positie en kunnen zo
samen met Jelle aan de rechterkant de verdediging verassen en zijn we denk ik erg gevaarlijk en
scoren we veel, waarin Jelle wat meer de aangever is dan degene die het doelpunt maakt. We halen denk ik veel voordeel uit aanvallen door de tegenstander te verassen. En de tegenstander zal
zeker de aandacht vooral op Niels hebben aangezien hij de topscorer is en natuurlijk een bekende
in het voetbal is in de Achterhoek.
Enkele stellingen;
Varsselder of Ulft/Silvolde? Lastig Varsselder
of Ulft, maar toch Ulft, met Silvolde heb ik eigenlijk
niks.
Mooie bioscoopfilm of avondje stappen?
Avondje stappen.
Kunstgras of Natuurgras? Kunstgras.
Topscorer of aangever? Topscorer.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor je zijn?
Dit jaar te promoveren en volgend seizoen weer
goed meedraaien in de vierde klasse, ik denk dat
je daar als speler en als team alleen maar beter
van wordt.

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor
wakker maken?
Meestal ben ik niet wakker te krijgen, als het lukt
doe dan maar een lekker biertje met vrienden.

Cas kun je hiervoor midden in de nacht wel wakker maken. Een pilsje drinken met z’n vrienden.
Waaronder ook veel GWVV’ers
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We hadden het in één van bovenstaande vragen over voetballen met intuïtie. Kun je de goal
die je afgelopen zondag maakte tegen Ajax-B
omschrijven. Of is dit gewoon iets wat gebeurd?
Ik kreeg een goede bal van Chiel le Comte maar
nam de bal iets te ver naar buiten aan waardoor
de hoek lastig werd om hem binnen te schieten, ik
had niet gekeken of er iemand voor de goal was
maar dacht dat dat de enigste oplossing was om
de bal over de keeper in de verre hoek te stiften,
daar denk je op dat moment niet zo over na dus
dat gebeurd gewoon. Wel jammer dat niet iedereen geloofde dat het een bewuste was haha.
(Dominiek Seinhorst)
Cas, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek we wensen jullie heel veel succes en
wie weet misschien wel met promotie.
De redactie

RECTIFICATIE
Aanvulling op Opvallend op de Buitenham van Jos
Mulder;
Per abuis is in de vorige Boogbal met het interview met Jos een vraag en antwoord weggevallen.
Deze willen we jullie niet onthouden.
We weten dat je ook een tijdje in de
'beveiliging' hebt gewerkt, ook GWVV kon hier
dankbaar gebruik van maken als dat eens nodig mocht zijn. Welk 'incident' staat je hier het
nog het meest bij en hoe handel jij

G.W.V.V. Vier
gaat fier door
Iover
k kijk net even het vorige stuk tekst na dat
GWVV 4 gaat. De laatste wedstrijd die

daarin genoemd wordt is uit tegen Stokkum.
Sinds die tijd hebben we 5 wedstrijden gespeeld,
hieronder alvast de uitslagen:
1-11-2015
8-11-2015
15-11-2015
22-11-2015
29-11-2015
6-12-2015

GWVV 4 – Den Dam 3
uitslag 2-2
Terborg 4 – GWVV 4
uitslag 2-1
GWVV 4 – AJAX Br. 4
uitslag 5-1
“Baaldag” i.v.m. feest Paul Wijsman.
Kilder 5 – GWVV 4
uitslag 1-1
VIOD 10 – GWVV 4
uitslag 1-1

De meeste wedstrijden heb ik niet of gedeeltelijk
gevoetbald en de zaakjes dus vanaf de zijlijn bekeken. Meestal vallen je dan andere zaken op dan
dat je zelf tussen de lijnen staat.
Een van de zaken die mij opvallen is de kennis en
kunde van spelers en scheidsrechters.
Over de laatstgenoemde zul je van mijn kant weinig kritiek horen omdat ikzelf in het verleden ook
wel eens een wedstrijdje heb gefloten en ik weet
dat dat niet altijd even leuk en aangenaam is.
In ieder geval hebben mijn dochter Marloes en ik
smakelijk gelachen om een paar acties van de
leidsman in Terborg. Er schijnen nieuwe regels te
zijn die nog niet zijn doorgedrongen in Varsselder,
maar al wel gehanteerd worden in Terborg.
De scheidsrechter die de wedstrijd leidde in Kilder
gaf aan dat hij thuis onder de plak zat en dat hij
Boogbal nr. 3

dan hierin?
Mijn werk als horeca portier heb ik meer dan 20
jaar uitgevoerd en altijd gescheiden weten te houden van mijn privé ontspanning. Nu begrijp je natuurlijk wel dat wanneer je als supporter ziet dat er
een bepaalde sfeer hangt de voelsprieten beginnen te werken. Ik kan sowieso al slecht tegen onrecht en het overschrijden van de waarden en normen.
In dit geval kan ik met nog goed herinneren dat
g.w.v.v tegen Aerdt moest voetballen thuis.
.De sfeer in het veld was ver beneden peil
en ,onze jongens, werden geïntimideerd en half
lam geschopt. Ook was er nul respect naar de
scheidsrechter
Gert ketelaar was toen de vaste begeleider van de
scheidsrechter en keek me bij het affluiten van de
wedstrijd al vragend aan. En jawel hoor de boodschap was duidelijk dat de spelers van Aerdt wel
even met de scheids wilden gaan stoeien. Samen
met Gert liepen we met de scheids mee en ik zei
tegen Gert dat ik ook even door zou lopen naar de
kleedkamer van Aerdt. Er was al tegen een deur
geschopt en de shirts waren al uit getrokken. Ben
toen direct op Nico Berendsen afgestapt die toen
speler trainer was en heb gezegd of ze effe normaal konden doen. Hierbij aangevuld dat de schade vergoed gaat worden en dit anders wel in Aerdt
opgehaald gaat worden. Dat was een duidelijke
boodschap zonder met mijn ogen te knipperen.
Gezien mijn ervaring blijf ik altijd rustig maar de
adrenaline giert wel door je bilnaad,maar dat moet
je niet laten merken. Het is altijd zo dat wanneer je
rust uitstraalt krijg je ook rust terug. .Gert en ik
hebben toen de scheids rustig naar de kantine laten gaan en we waren blij dat het niet verder geëscaleerd is . Het had ook anders kunnen lopen maar
daarvoor ga ik het niet uit de weg.
iedere week 90 minuten lang de baas was en dat
ook wilde laten zien. Deze persoon was verbaal en
fysiek zo aanwezig dat ik me nog afvraag hoe het
toch mogelijk is geweest dat deze wedstrijd niet
ontspoort is. Dit is dus een groot compliment voor
mijn medespelers.
Soms heb je ook een beetje geluk. Bij VIOD liet de
scheidsrechter netjes doorspelen omdat volgens
ons de bal niet over de doellijn was gepasseerd,
volgens de spelers van VIOD wel. Zij voelden zich
duidelijk benadeeld en dit was nog lang na het aflopen van deze wedstrijd te horen.
De kennis van spelers inzake het voetbalspel is af
en toe ook bedroevend. Ze zien eens een keer wat
op de televisie en roepen dan maar iets.
Ik ga nu geen voorbeelden noemen uit mijn eigen
team omdat ik ook samen met hun in één kleedkamer zit en aan één tafel wil zitten, maar ook bij ons
gaat het wel eens fout. Ik zeg er meteen bij dat ik
ook niet alles weet.
Misschien is het wel een aanrader om René Hakfoort weer eens een avondje spelregelkennis te
laten doen. Kunnen wij onder het genot van een
vlammetje en een biertje onze kennis ophalen.
Volgens mij is de KNVB een traject gestart met betrekking tot het verhogen van de spelregelkennis
onder de jeugd. Wanneer ik goed geïnformeerd
ben zit hier ook een examen aan gekoppeld. Mijn
persoonlijke mening is dat dit traject ook van grote
waarde is voor de seniorenleden. Schreeuwen ze
tenminste niet om geluid te maken maar om een
punt duidelijk te maken.
Zondag 22-11-2015 waren we vrij omdat we de
avond ervoor een feestje hadden bij Paul Wijsman
m.b.t. het met een positief resultaat beëindigen van
zijn studie.
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GWVV 2 was ook uitgenodigd zodat ruim de helft
van de aanwezigen iets met voetballen te maken
had.
Paul was bang dat niet iedereen Grolsch zou lusten dus kon men ook nog kiezen voor Krombacher
en Heineken. Deze avond leerde je dus wel om
diverse soorten bier door elkaar te drinken of veel
rond te lopen om bij het juiste bier te komen.
Het was een zeer gezellig feestje en ikzelf ben niet
al te laat naar huis gegaan omdat ik de volgende
dag nog activiteiten had. Ik heb uit betrouwbare
bronnen vernomen dat er mensen zijn geweest die
in de ochtend konden aanschuiven bij het ontbijt.
Het aanvragen van de zogenaamde “Baaldag”
heeft dus goed uitgepakt.

kant op komt die wel met ons team wil voetballen.
Het schijnt wel een voetbalnomade te zijn, want
de overschrijving naar GWVV blijft ergens op hangen. Hij schijnt in het verleden actief te zijn geweest bij SDOUC en bij Etten.
Een vaste keeper zou heel welkom zijn en ik hoop
dat we na de winterstop kunne melden dat dit gerealiseerd is.

Op dit moment hebben we nog steeds geen vaste
keeper. Mark Welling, Miel Erinkveld, Rick Witteveen en Werner Wellink hebben als veldvoetballer
al één of twee keer onder lat gestaan, waarvoor
hulde.
Er gaan geruchten dat er een “vaste” keeper onze

Ik heb genoeg getypt en wens iedereen een leuke, warme Kerst en een zeer plezierige jaarwisseling en alvast een gelukkig nieuwjaar.

M

wedstrijd met zijn handelsmerk: een benutte vrije
trap en doet de wedstrijd eindigen in een zakelijke
2-0 overwinning.
Afgelopen zondag was het de kraker in de reserve
vijfde klasse: de koploper tegen de uitdager: VIOD
6 vs.GWVV2 thuis op de Buitenham. Een zeer
lastige wedstrijd, wetende dat VIOD 6 één van de
betere, zo niet best spelende ploeg van de competitie is. De wedstrijd staat vooral in het teken
van tegenhouden en hopen op een uitbraak via de
counter. VIOD6 weet aan het eind van de eerste
helft 1x te scoren en dit is voor hen voldoende om
de wedstrijd professioneel uit te spelen. Vlak voor
tijd krijgen we nog een grote kans op de gelijkmaker, maar dit zou ook niet verdiend zijn geweest.
VIOD6 blijft winnen en loopt verder uit op de rest
van de teams in de competitie.

et nog één wedstrijd tot de winterstop te
gaan, heeft GWVV2 zijn plek bovenin weten te
behouden. Momenteel bezitten we de tweede
plaats in de competitie. Door de verschillen in het
aantal gespeelde wedstrijden tussen de teams in
de competitie, geeft de ranglijst nog wel een wat
vertekend beeld. Sinds de vorige Boogbal zijn er
vier wedstrijden gespeeld, die tweemaal winst opleverden en tweemaal verlies.
Op 8 november stond de thuiswedstrijd gepland
tegen Terborg 2. Een bekende tegenstander van
de afgelopen jaren, waarvan we wisten dat het een
lastige ploeg is. Na een goed begin waarin we 1-0
maken, vallen we ver terug en maakt Terborg de
gelijkmaker vlak voor rust. Na rust wordt Terborg in
de zadel geholpen door balverlies op het middenveld, waardoor ze op voorsprong komen en lopen
ze snel uit naar een 1-3 voorsprong. De aansluitingstreffer komt op naam van Pascal, die een penalty benut, maar verder dan dit komen we niet.
Eindstand 2-3 en gezien het spel een terechte nederlaag.
Na een vrij weekend staat op 22 november de uitwedstrijd gepland tegen AD’69 3. Enkele uren na
het gezellige feestje van dokter Paul Wijsman was
de kantine om 8:30 nog aardig leeg... De spelers
die er wél waren togen naar het mooie Aalten, en
toen alle auto’s ook daadwerkelijk bij het sportcomplex van Ad’69 waren in plaats van AZSV, kon er
aan de wedstrijd begonnen worden. Het spel was
wat rommelig, maar toch kregen we snel een 2-0
voorsprong door Rick en Ramiro. Na rust maakt
AD’69 de aansluitingstreffer en dringt het aan op
de gelijkmaker. De gestopte penalty door Casper,
al zijn derde op rij(!), betekent dat we in leven blijven en niet veel later de wedstrijd op slot gooien
door een benutte vrij trap van Martin: 3-1. Een verdiende overwinning.
Weer een week later staat de thuiswedstrijd tegen
laagvlieger Winterswijk 7 op het programma. De
gehele wedstrijd hebben we de overhand, alleen
ontbreekt het aan de eindpass. Diep in de tweede
helft frommelt Pascal de 1-0 binnen, waarna de
wedstrijd eigenlijk al gespeeld is. Beide teams kunnen zich vinden in deze uitslag. Martin besluit de
Boogbal nr. 3

Er is niet zoveel geschreven over het voetbal, niet
dat dit niet interessant is, maar deelname aan een
voetbalteam is zoveel meer dan alleen tegen een
balletje trappen.
Het is één grote sociale interactie op veel verschillende gebieden.

Hans Bruins

Aankomende zondag staat nog één wedstrijd gepland tegen Dinxperlo 3, waarna het winterstop is.
Hoe GWVV 2 deze wedstrijd beleeft én de eerste
wedstrijden van 2016, leest u in de volgende
Boogbal.
Roel

D

Onderhoudsploeg

e GWVV / Dorpshuus onderhoudsploeg, die elke woensdagmorgen aanwezig zijn, voor reparaties en onderhoud in
en rondom het Dorpshuus en op de voetbalvelden, bedanken alle verenigingen / stichtingen / sponsoren / individuen voor de lekkernijen die afgelopen jaar zijn gebracht tijdens
de koffiepauze.
Wij wensen u allen
fijne Feestdagen en
een gezond, humorvol 2016.
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand december/
januari

11-dec
13-dec
14-dec
16-dec
16-dec
16-dec
18-dec
18-dec
20-dec
20-dec
21-dec
25-dec
29-dec
30-dec
30-dec

Sjoerd Immink
Wessel Immink
Cas Steenbreker
Hugo Offenberg
Dirk Jansen
Elze Braam
Robin Klompenhouwer
Mees Dickmann
Henny Ketelaar
Danny van Wessel
René Hakvoort
Bram Legeland
Frank van de Pavert
Sebastiaan Flipse
Joost Schut
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31-dec
31-dec
1-jan
1-jan
3-jan
3-jan
4-jan
6-jan
8-jan
11-jan
11-jan
15-jan
17-jan
23-jan
23-jan

Jeroen Bruins
Jan Aalders
Jeroen Aalders
Anne Aalders
Tiemen Berentsen
Eline Natrop
Wim Klompenhouwer
Ted van de Pavert
Mark Welling
Jan Roes
Bob Zweers
Clemens Wissing
Carlo Cornielje
Dion Ruesink
Stefan Zwanink

BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016

Tussenstand t/m 6-12-2015

Tussenstand Superelf

2015/2016

H
et Superelf seizoen 2015-2016 is nu dan echt
van start gegaan! Na de uitgave van de spelers-

lijst had men enkele weken de tijd om een mooi
team in elkaar te smeden. In deze derde Boogbal
de eerste tussenstand van de Superelf, waarbij
The Kellers van Kees v/d Pavert momenteel bovenaan staat.
Met 72 punten bekleedt dit team de koppositie van
de ranglijst. In deze eerste tussenstand zijn de
verschillen onderling nog erg klein. Van alles kan er
nog veranderen. De puntenaantallen over het algemeen liggen aardig hoog, vergeleken met andere
seizoenen. Dat GWVV1 en GWVV3 bovenin
meedraaien en voornamelijk ook veel scoren, ligt
zeker ten grondslag aan deze hoge puntenaantallen.
Coaches met Niels Schwekhorst en Cas de Neling in
het team doen goede zaken qua gescoorde doelpunten. Speler die met kop en schouders er bovenuit
steekt qua verzamelde punten tot aan deze eerste
tussenstand is Bram van de Pavert van het derde,
die extra veel punten scoort aangezien een verdediger die scoort meer punten oplevert dan een aanvaller. Trainers die daarnaast ook Nick Pruijn van
GWVV 3 op doel hebben staan verdienden veel
punten door de clean sheets die hij met het derde
behaalde de afgelopen tijd.
Maandprijs gaat ditmaal naar Mark Kemperman, die
in deze eerste tussenstand op de 4e plaats staat.
Aangezien in het eindklassement de top 3 altijd de
hoofdprijzen krijgen, heeft de redactie besloten om
de 4e plek(normaal de ‘net-buiten-de-boot-val-plek’)
te belonen met de maandprijs!
Zoals al gezegd zijn de verschillen nog erg klein en
zegt deze eerste tussenstand nog niet veel. In de
volgende Boogbal volgt de nieuwe tussenstand,
waarbij de eerste wedstrijden van 2016 worden meegenomen.
De wedstrijdleiding
‘The Kellers’ van Kees v/d Pavert
Sven te Kaat
Bram v/d Pavert - Pascal Sloot - Miel Erinkveld
Dominiek Seinhorst - Brian te Kaat - Hidde Böttcher Theo Heutinck
Tom Wanders - Niels Schweckhorst - Cas de Neling
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1
Kees v/d Pavert
The Kellers
2
Rien Klompenhouwer
Pol Boys
3
Merijn van Arragon
Völ te goed
4
Mark Kemperman
FC Bal op dak
5
Casper Bussink
Team Cappie
6
Carlo Cornielje
Wally team
7 Martijn Klompenhouwer
FC Capri Sones
8
Stan v/d Pavert
Hala Madrid
9
Marcel v/d Pavert
Superboys
10
Marie-José Cornielje
FC Kwiebes
11
Jordy Bussink
FC Knudde
12
Ted v/d Pavert
TVDP
13
Marijke van Wessel
Trotse Oma
14
Ferdie v/d Pavert
TKS
15
Beent Klijnsma
Bankzitters
16
Stijn Marcus
FC Super11
17
Danny van Wessel
FR1908
18
Jimi Moreno
VV Staphorst
19
Mart Aalders
FC Meulenpeerd
20
Hans Boland
FC Veldzicht
21
Frank Lukassen
FC Apothekers
22
Nico Immink
de Martelaren van Gorcum
Tuut, tuut, tuut, team van
23
Ruud v/d Pavert
Ruud
24
Chiel le Comte
FC Pip
25
Jorick Messink
FC Midjyland
26
Jim Weijkamp
A.L.A.A.
27
Bob Zweers
FC Duivenkearls
28
Maik Jansen
Chanson
29
Niels Huntink
Hup Ajax hup
30
Nick Pruijn
Legendary Legends
31
Bennie Bruins
Bruunske FC
32
Bennie Mulder
Bambino
33
Brian te Kaat
AFC Huntink
34
Sven te Kaat
FC Leemland
35
Jelle Boland
Snelle Jelle
36
Ivo Joosten
FC IBIB
37
Rik Fisser
FC de Leemlander
38
Andre Jansen
Eurobewaker
39
Sjoerd Immink
GWVV best
40
Ferenc Schepers
Ferencvaros
41
Jan Roes
S.F.G.V.V.
42
Jan-Ole Kantus
FC op de wreef
43
Bram v/d Pavert
Swansea City
44
Bryan Wijkamp
Broodje Bal FC

72
70
66
65
64
63
63
63
62
59
58
58
58
57
57
57
56
56
56
55
54
54

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

40
40
39
39
37
37
37
37
35
35
32
32
29

Theo van Wessel
Twan Berndsen
Tim Heutinck
Sven Huls
Cas Aalders
Cas de Neling
Simone Bussink
Yuri Sohilait
Anne Aalders
Wim Klompenhouwer
Jurjan Wezenberg
Promoteam
Kay Mulder
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FC Barcelona
FC Plakzak
Snelle Harrie
FC Huls
FC Kampioen
V.V Nathalie
Supermannen
Moet Lukken
FC Girlpower
WK-C
FC Knikeend
de Vieftig Club
FC Bal op 't dak

54
53
52
52
51
51
50
48
47
46
46
46
45
43
43
42
42
41
41
41
40
40
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Dat kump in de Boogbal

 In het bidprentje van moeder (Diny) Aaldering

(destijds de meest fanatiekste supportster van
het roemruchte GWVV 3 in de jaren ‘80) stond
een leuke Boogbal anekdote genoemd die we
hier nogmaals willen publiceren. De fam. Aaldering stond bekend om hun gastvrijheid en gezelligheid. Vaak werd er voor een belangrijke wedstrijd soep gegeten in Huize Aaldering. Een zinsnede uit een eerder gepubliceerd Boogbal artikel typeert de gastvrijheid;
‘Zonder Leo is de achterhoede van het tweede
zo lek als het koffiezeef van Dien Aaldering’

Wij wensen de fam. Aaldering veel sterkte met het
verlies van hun moeder.

 In de wedstrijd tegen Den Dam was het aan het
eind van de 1e helft echt winterweer. Op weg
naar de thee zegt Sven te Kaat, “ik heb het berekoud” waaop Bernadette Seinhorst tegen
Sven zegt; “I'j mot ow ook de handschoenen
antrekken.”

 Na het feestje van dokter Paul Wijsman kende

GWVV 2 maar liefst drie spelers die zich verslapen hadden. Zij maakten het coach Peter erg
makkelijk met het wisselbeleid. Heren daar kunnen we maar één ding opzeggen; 's oavond’s
een keerl, dan ook 's margens een keerl.

 ‘s Middags in de wedstrijd tegen Den Dam

speelt een speler met een lange (onder)broek
aan. Zie zegt Peter dat is de broer van Jimi, die
heeft z'n pyamabroek nog aan.

 Het derde elftal staat op een moment in de wedstrijd al met 7 - 0 voor. Op dat moment belt Roy
Cornielje z'n vader/coach Alex. Roy en Niels
prevaleren nl. de thuiswedstrijden van Feyenoord boven het spelen met het eigen team. Alex
vraagt vervolgens aan Roy "Is Niels ook bi'j ow,
zeg em dan moar dat jullie in het vervolg ook de
uutwedstrijden van Feyenoord können goan bezuuken." GWVV 3 won uiteindelijk met 11-0.

 Roel Jansen, speler van het tweede, schuift de

COMPETITIE
JEUGD/SENIOREN
7-11-2015
7-11-2015

DZC '68 D9
GWVV C1GD

4
5

0
1

3
2
2
3
2
0
2
4
2

0
4
5
1
3
10
1
4
1

GWVV C1GD
GWVV D1GD
GWVV 3
GWVV 4
GWVV C1GD
GWVV D1GD
Ulftse Boys F2
Erix B1D
AD '69 3
Den Dam 1

GWVV D1GD
Halle C1G
SJO Zeddam-Sint
Joris F2G
Vosseveld B1
Gendr/GWVV B1
Ulftse Boys 1
Terborg 2
GWVV 3
GWVV 4
GWVV F1
VIOD B2
SJO Den Dam/NVC
C1GD
Stokkum D1G
RKZVC 7
Ajax B 4
DZSV C2D
SDOUC D3
GWVV F1
Gendr/GWVV B2
GWVV 2
GWVV 1

7-11-2015
7-11-2015
7-11-2015
8-11-2015
8-11-2015
8-11-2015
8-11-2015
14-11-2015
14-11-2015

GWVV F1
Gendr/GWVV B2
Terborg B1
GWVV 1
GWVV 2
KSH 3
Terborg 4
DZC '68 F6G
Gendr/GWVV B1

14-11-2015
14-11-2015
15-11-2015
15-11-2015
21-11-2015
21-11-2015
21-11-2015
21-11-2015
22-11-2015
22-11-2015

9
0
3
5
8
6
4
3
1
1

1
12
0
1
0
1
3
1
3
6

22-11-2015
28-11-2015
28-11-2015
28-11-2015
28-11-2015
28-11-2015
29-11-2015
29-11-2015
29-11-2015
29-11-2015
5-12-2015
5-12-2015
5-12-2015
6-12-2015
6-12-2015
6-12-2015
6-12-2015

GWVV 3
GWVV F1
Ulftse Boys D2
Gendr/GWVV B2
Varsseveld B1D
Varsseveld C2
GWVV 1
GWVV 2
Kilder 5
KSV 4
Varsseveld B2
Dinxperlo B1D
Varsseveld D3
Ajax B 1
GWVV 2
GWVV 3
VIOD 10

Wolfersveen 3
Ajax B F2
GWVV D1GD
AZSV B4
Gendr/GWVV B1
GWVV C1GD
Rijnland 1
FC Winterswijk 7
GWVV 4
GWVV 3
Gendr/GWVV B2
Gendr/GWVV B1
GWVV D1GD
GWVV 1
VIOD 6
Meddo SC 3
GWVV 4

11
3
0
2
2
3
3
2
1
2
3
3
2
1
0
0
1

0
4
8
5
6
5
3
0
1
1
2
2
6
4
1
0
1

De heren trainers/coaches

bal tijdens de wedstrijd tegen Terborg 2, met
een verkeerde terugspeelbal zo in de voeten
van de spits van Terborg die wel raad weet met
dit buitenkansje. Aanvaller Rick Hendrixen laat
weten: ‘Ik zou willen dat ‘ie mij eens zo vrij voor
de goal zet!’

 Ervaren spits van GWVV2 Tom Wanders heeft

zich een nieuwe box gekocht voor in de kleedkamer. Niet zo’n dure van Björn Borg, maar eentje
waar muziek uit komt. Met muziek uit zijn tijd
pompt hij de spelers op voor een wedstrijd. Trainer Peter is niet bang dat het slecht is voor Tom
zijn gehoor: ‘I-j luustert toch al niet in ’t veld’.

Op donderdag 17 december Potstoten GWVV aanvang 21:00 uur
Afsluiting van het jaar 2015. Jij doet toch ook mee! Iedereen is welkom!
Boogbal nr. 3
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D
e eerste seizoenshelft zit er bijna op, met als hoogtepunt het
kampioenschap van de C1.


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



Zaterdag 28 november heeft de C1 een achterstand van 3-0 kunnen
ombuigen naar een 3-5 overwinning in Varsseveld, met als resultaat
het kampioenschap. Alle wedstrijden werden gewonnen deze eerste
competitie. Wij willen de C1 nogmaals van harte feliciteren!
De D1 heeft een motivatie training gehad van Niels Schweckhorst en
Jelle Visser. Dit resulteerde meteen in een goede overwinning bij
Ulftse boys.
We willen u er nog even op attenderen dat er op zaterdag 2 januari
tussen 12:00 en 15:00 weer een flessenactie is. Dit alles ten goede
van onze jeugd, dus breng na de kerst de lege flessen niet weg maar
steun de jeugd van GWVV.

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. In het
nieuwe jaar zien we u natuurlijk graag weer langs de lijn bij onze jeugdwedstrijden.
Het Jeugdbestuur

Verslagen F-PUPILLEN
Oefenwedstrijd tegen de Ulftse Boys in Ulft (24 okt.): 4-2
Boaz Tiemo, Keano, donna, Mees, Merle, Senne, Tiemen.
Coach: Wilco en Emile

Senne was er ook bij, was haar eerste wedstrijd.
Noura (de hond van Boaz en Donna) was er ook bij, hij had een mascotte-ding aan.
Het regende niet meer, voetbalveld was een knollenveld.
Doelpunten door Donna en Boaz.
Het was heel leuk, we hebben samen lekker gevoetbald.
Groetjes van Tiemen Berentsen
Hallo allemaal,

H
et was mooi weer.
Wij moesten 31 oktober tegen Vvl (Lengel) voetballen.

We hebben met 3-1 verloren.
Ik heb een doelpunt gescoord.
We hadden veel meer kansen dan hun, maar hij kwam tegen de lat of
binnenkant of we schoten mis.
Het was leuk alleen zeiden een vader en moeder (tegenstander) geen
leuke dingen. e
Kas was de 1 helft keeper en Keano de 2e helft.
Groetjes Boaz.
Dit is mijn verslag.

06-10270390
06-53651011
06-40940845

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

H
oi allemaal, we moesten op 7 november thuis
voetballen tegen Sint Joris/ Zeddam F2.

We hadden gewonnen met 3-0 Boaz(2) Donna(1) de
eerste helft was het 2-0 en de tweede helft was het 3-0 .
iedereen was blij dat we gewonnen hadden. De tweede
helft hadden we nog een penalty tegen maar die kwam
er gelukkig niet in. Hopelijk gaan we volgende week ook
winnen.
Groetjes Donna.

ISinds
k ben Mees en ben 6 jaar
dit seizoen mag ik meedoen met de wedstrijden.

Dit vind ik erg leuk.
De uitwedstrijd tegen DZC was erg spannend.
We stonden 4-1 achter en toen maakten we nog 3 doelpunten.
We waren erg blij.
Groetjes Mees
Boogbal nr. 3
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D1 getraind door
selectiespelers
H
et is zaterdag 14 November, het zonnetje
schijnt maar het is ijzig koud de D1 speelt

thuis tegen Stokkum. We verliezen met 12-0.
De spelers lopen bedroefd het veld af na deze nederlaag en de trainers hebben niet eens meer het
idee dat ze op deze planeet zijn 12-0, her en der
verschijnen er witte zakdoekjes is dit een teken of
zijn er zoveel mensen snotterig op deze zaterdag.
De grote vraag is hoe krijgen we de D1 weer aan
het voetballen.
Zaterdag is er tot diep in de avonduren vergaderd
door diverse besturen of de huidige trainers van
de D1 aan kunnen blijven of moeten zij vervroegd
op kerstvakantie???
Dit alles is ook bij de selectiespelers van Gwvv1
niet ongemerkt gebleven, ook zij hebben hierover
intern vergaderd en zij kwamen tot de conclusie
dat er drastisch ingegrepen moet worden en wel
door Jelle Visser en Niels Sweckhorst “de meest
rustigste en verstandigste spelers van het 1e “ een
training te laten verzorgen.
Dankzij dit nieuws wordt er op zaterdag 21 November met 6-1 gewonnen van Sdouc, wat alleen
zon mededeling al teweeg kan brengen.
Woensdagavond 25 November is het zover. Met
veel enthousiasme betreden Jelle en Niels het
veld, na een goede warming up volgen er een
aantal strakke oefenvormen er wordt duidelijk geschaafd aan de techniek van de spelers. Na deze
oefenvormen wordt er afgewerkt en hierna volgt er
een eindpartij waarin vooral het tactische aspect
benaderd wordt, ook de trainers Jelle en Niels laten hun kunsten zien tijdens het eindspel. Alle
spelers gingen voldaan het veld af onder luid applaus van het publiek. Na deze training gingen er
gingen geruchten dat de spelersraad van de D1
contact gaat opnemen met het bestuur om Jelle
en Niels te contracteren. Toch wordt er besloten
de huidige trainers nog een kans te geven.

Zaterdag 28 November wordt er met 8-0 !!!!!! gewonnen van Ulftse Boys iedereen loopt euforisch
het veld af, de training van de woensdag ervoor
heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de persconferentie liepen de Foppe de Haan emoties
hoog op. De trainers zijn dolgelukkig dat zij nog
een kans krijgen om hun contract uit te dienen.
Niels en Jelle namens de gehele spelersgroep
en leiding van de D1 BEDANKT

Wedstrijdverslagen
GWVV/Gendringen B2
Wedstrijdverslag Gendringen/GWVV B2 - Trias
B3 17-10-2015

W
e wisten al van te voren dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen omdat we er hele-

maal klaar voor waren. Dus de wedstrijd begon
al snel met veel kansen voor Gendringen/GWVV
die ook groten deels benut werden door met de
eerste 5 goals achter elkaar van linksbuiten Wessel
Immink. Trias wist nog wel een goal te maken maar
dat kon niets meer veranderen en ging Gendringen/
GWVV door met scoren de 6-1 kwam van Jules
Hartjes van de B3 van Gendringen met een dribbel
langs de verdedigers en wist hij het net te raken.
De laatste goal van deze wedstrijd werd gemaakt
door Enes Ilbay die een vrije trap mocht nemen en
met de fout van de keeper er toch in ging. De wedstrijd eindigde in een overwinning van 7-1.
Wedstrijdverslag Gendringen/GWVV B2 - AZSV
B5 31-10-2015

D
e wedstrijd begon al met veel kansen voor
AZSV B5, omdat Gendringen/GWVV nog niet

helemaal wakker was de eerste helft. Maar
AZSV heeft zijn kansen niet kunnen benutten ondanks al die gecreëerde aanvallen. Nadat de eerste
helft voorbij was kwam Gendringen/GWVV sterker
terug in de wedstrijd met dit keer veel kansen door
goede pasen en meer beweging in het spel maar
ondanks al die kansen is de wedstrijd bij een gelijkspel gebleven van een 0-0 stand.
Enes Ilbay

Boogbal nr. 3
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aftrap was het al gelijk erg spannend, beide teams
hadden veel energie. Hierdoor liep het gelijk op tot
Longa op voorsprong kwam (0-1). Gendringen/
GWVV reageerde hier eigenlijk vrijwel meteen op
met de 1-1 gemaakt door Wessel. Daarna gebeurde er niet erg veel meer, het liep heel erg gelijk
op. Tot er 10 minuten voor het einde een vrije trap
was voor Gendringen/GWVV de vrije trap werd
een voorzet
in de zestien deze werd doorgekopt
naar 2e paal waar Sam stond te wachten en hij
schoot hem er in (2-1). Op het nippertje maakte
Longa er nog gelijk spel van(2-2). De wedstrijd
eindigde in een gelijkspel.

Grol B4- Gendringen/GWVV B2 3-10-2015

Zteams
aterdag 3 oktober 2015 begonnen deze 2
aan de wedstrijd. De wedstrijd was niet

erg spannend al snel stond Grol voor later in de
wedstijd scoorde Enes van Gendringen/GWVV nog
het enige doelpunt voor zijn team maar dat was het
dan ook voor Gendringen/GWVV de wedstrijd eindigde in 9-1.
Gendringen/GWVV B2- Longa B4 10-10-2015

Zkansrijke
aterdag 10 oktober begon om 15.00 uur de
wedstrijd voor Gendringen/GWVV hier

Sam Heukshorst

zouden ze toch een punt moeten pakken. Na de

I

n de derby G.W.V.V. 1 - Ulftse Boys 1 werden zo langzamerhand een traditie wordend - weer
spandoeken opgehangen. Jammer dat door de
wind ze niet allemaal leesbaar meer waren.
Op de foto
hiernaast een
delegatie van
de GWVV
jeugd in de
kelder waar
de spandoeken werden
gemaakt.

Wanneer:

Zaterdag 2 januari

Hoe laat:

Tussen 12.00 uur en 15.00 uur

Waarvoor: Voor de jeugd van GWVV
Mocht u niet thuis zijn kunt u uw lege flessen bij de voor of achter deur zetten.
Boogbal nr. 3
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

December
7-13 December stemmen Appeltjes van Oranje
17 Potstoten GWVV
20 Kerstconcert Fanfare
23 Lichtjestocht vertrek vanaf de Kerk
31 Carbid schieten
Januari
2 Oud papier ophalen en flessenactie GWVV
3 Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV

Fanfare
St. Gregorius

besluit intensief 2015
met luchtig kerstconcert

O
p zondag 20 december 2015 zorgt fanfare
St. Gregorius uit Varsselder voor een licht-

puntje in de donkere dagen voor Kerstmis. Dit
jaar gebeurt dit weer in het Kerkgebouw van
Varsselder Veldhunten. Het concert begint om
10.30 uur en de toegang is gratis.
Op dit moment zit fanfare St. Gregorius in een bijzonder actieve periode. Op 6 en 7 November
heeft het orkest twee geweldige” Music Together
4” concerten gegeven. Beide avonden waren compleet uitverkocht en het was de beloning van
maanden van voorbereiding. Van de dirigent, muzikanten, slagwerkgroep, zangers(essen), bandleden en iedereen die heeft meegewerkt aan de Music Together 4 concerten, is veel gevraagd. Het
resultaat mocht er zijn. Het publiek heeft genoten
van het muzikale feestje op het podium.
Van deze spectaculaire happening zijn DVD
opnames gemaakt. De DVD kost €15,00 en zijn
nog te bestellen door middel een mail naar
gregorius@varsselderveldhunten.nl of telefoon 0610858962.
Nog maar net bijgekomen van de concerten stond
op 20 en 21 november de speculaasactie op het
programma. De leden zijn in Varsselder Veldhunten huis aan huis aan de deur geweest om de
speculaaskoeken te verkopen. Ook de buurtplaatsen werden bezocht. De actie werd succesvol afgesloten en de opbrengsten komen ten goede aan
de jeugdopleiding van de muziek verenigingen en
voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.
Op dit moment is het orkest volop bezig met de
voorbereidingen voor het kerstconcert 2015. Omdat het kerstconcert erg kort na de Music Together
4 concerten gepland is, hebben we er voor gekozen om een gastvereniging uit te nodigen. De keuze hierbij is gevallen op gemend koor Levertraan
uit Terborg. Het koor, dat onder leiding staat van
Riet Lieverdink, is bijzonder content met onze uitnodiging. Gezamenlijk met ons orkest, zullen zij er
alles aan doen om er een sfeervol concert van te
maken. Het koor bestaat uit ongeveer 35 zangers
en zangeressen. Bijzonder is het feit dat zij alleen
in de maanden waar een “r” in zit, repeteren en
optreden. Vandaar de naam Levertraan. Volgens
oud gebruik werd er in deze maanden ook Levertraan gebruikt. Op hun repertoire staan vrolijke en
Boogbal nr. 3

herkenbare muzieknummers. Uiteraard voor deze
gelegenheid staan bekende kerstliederen op het
programma.
Ook is dit jaar het jeugdorkest, onder leiding van
Gerjo Seesink, weer van de partij. Dit orkest is in
staat om een gedeelte van het kerstconcert voor
hun rekening te nemen. Het is een lust om zien
hoe enthousiast deze jonge muzikanten de kerstnummers ten gehore zullen brengen.
Nieuw dit jaar is de locatie. Dit keer is er, in overleg
met Vereniging Kerkgebouw, gekozen voor het
kerkgebouw van Varsselder Veldhunten. Een plek
die bij uitstek geschikt is voor een warme kerstsfeer. Er zijn wel de nodige voorbereidingen voor
nodig. Zo dient het altaar uitgebouwd te worden.
Het fanfareorkest is de laatste jaren enorm gegroeid, waardoor het niet meer op het oorspronkelijke altaar past. Dit lijkt meer een luxe probleem te
zijn! Er zullen voorzieningen getroffen worden om
voorin de kerk plek te creëren voor het gemend
koor. Ook zal de kerststal in de kerk worden opgebouwd. En natuurlijk wordt er iets geregeld om het
publiek een gratis kopje koffie in de pauze aan te
bieden.
Het concert wordt vanaf 10.00 uur door de midwinterhoornblazers “De Huttenpiepen” angebloazen.
Rondom het kerkgebouw zorgen zij voor een warm
onthaal voor de bezoekers. Binnen zorgen de orkesten en het koor voor warmte met hoofdzakelijk
vrolijke kerstnummers zoals een het bekende
Sleigh Ride, White Christmas en een bijzonder
kerstnummer waarbij het kerstverhaal tijdens het
nummer vertolkt zal gaan worden.
Na het concert is er gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten in 't
Dorpshuus van Varsselder Veldhunten.
Bestuur, dirigent en leden
van Fanfare St. Gregorius wensen U hele fijne
kerstdagen en een gezond en muzikaal 2016!
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V
V
V
V
V
V

oor alle lieve woorden
oor het medeleven
oor de bloemen
oor de schouderklopjes en geknuffel
oor de kaartjes
oor de telefoontjes, de mailtjes en sms-jes

De operatie is op tijd gedaan en het herstel verloopt voorspoedig.
Het heeft ons goed gedaan dat veel mensen aan
ons dachten en met ons meeleefden om ons door
deze lastige periode te helpen.
Beent en Nardi Klijnsma

Benny-Henny-Jos-Cas-ferenche en Sam waren de
gelukkige deelnemers. Bernard en Dave gingen
op Tonijn vissen en jan A, jan M, en Jan K bleven
thuis i.v.m het bezorgen van de forellen voor de
BBQ van de klanten.

Beste visvrienden.

W
e hebben de zomer periode achter de rug
en als vereniging zijn we niet stil blijven staan.

De verkoop van de forellen waarvan een bijdrage
naar de dieren weide gaat ,verloopt positief. Geregeld wordt er middels het formulier in het dierenverblijf een bestelling gedaan. In de winterperiode
hebben we bedacht om ook gerookte forel aan te
bieden .Dus mensen wacht niet langer en geniet
van een heerlijke gerookte forel. Ook wensen we
Toon onze vaste afnemer beterschap.
-------------------------------------------------------------Om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen
binnen de vereniging, kan ik melden dat we nog
steeds zonder subsidie draaien. We hebben een
aanvraag ingediend bij het rijk,maar deze gaf te
kennen andere onkosten te hebben met een hogere prioriteit. Waarschijnlijk heeft dat te maken met
het feit dat we al 5 jaar op het stabiele leden tal van
4 personen zitten.
Waar wel groei in zit zijn de aanmeldingen voor het
jaarlijkse uitje van de visclub. We hadden 63 aanmeldingen dus we hebben besloten om dit via de
notaris te laten verlopen. Het resultaat was dat we
met 6 personen werden uitgeloot om te gaan.
Boogbal nr. 3

De voorbereiding was dit jaar erg complex omdat
Dion Mulder de vaste vismaat van Benny verhindert was. Dit betekende dus dat er 5x daags gebeld werd door Benny wat hij allemaal mee moest
nemen. Nu hadden we het geluk dat Cas Aalders
al vaker een vistrip had gemaakt en dus Benny
kon ondersteunen. We hebben toen ook maar besloten om ze samen in het bootje te zetten .Dat
gaf Benny iets meer rust. Tenslotte gaat het erom
dat je plezier hebt op het water.
Dit jaar hadden we gekozen om naar Loodrecht te
gaan, omdat de vangstverslagen positief waren.
S,morgens op tijd vertrokken en op tijd aanwezig
in de jachthaven. Het reserveren was weer tot in
de puntjes geregeld dus konden we zonder problemen het water op.
Bij het uitvaren keek de havenmeester ons zorgwekkend na, omdat er een paar dure jachten lagen afgemeerd. Het valt ook niet mee om een vissloep te besturen, zeker niet als je alleen nog
maar op een veerpont hebt gestaan over het water heen .Gelukkig ging het goed en kon de borg
teruggestort worden.
Ference en Sam hadden de uitrusting prima voor
elkaar. Jos en Henny moesten enkele spullen op
de steiger achterlaten. Henny had een bijna complete huisraad had meegenomen, om vooral ook
maar comfortabel te kunnen zitten. Cas en Benny
dat ging ook vrij soepel gezien het inzicht van Cas
over het te verdelen gewicht.
Bij de eerst sessie vingen Sam en Cas de eerste
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grote exemplaren en keken Henny en Jos al een
beetje zenuwachtig om zich heen. Het verplaatsen naar de volgende stek liet niet lang op zich
wachten. Henny had een eilandje ontdekt met
veel vrouwelijk schoon ,dus daar zou dan ook vis
moeten zitten. Je kunt je wel voorstellen dat er
meer naar het eilandje werd gekeken dan naar de
dobbers. Hiervan kregen de meeste wel trek in
een versnapering dus werden de koelboxen open
getrokken en de middag lunch kon beginnen. Het
afval zoals het hoort netjes opgeruimd en de lege
flessen terug in de tas.
Het vangen ging daarna echter prima en in de namiddag besloten we om even te gaan rondvaren
Hierbij hebben we verschillende hoeken van het
meer bekeken,en kwamen we zowaar bijna vast
te zitten op een zandbank. Na enig trek en duwwerk konden we verder. Benny moest nog even
stunten door voor op de punt van de boot te gaan
staan. De titanic riep hij maar vergat dat de motor
aan de achterkant boven het water uit kwam, en
Cas alle zeilen moest bijzetten om niet te zinken.
Ference en Sam maakten zowaar een wheely met
de boot,alsof ze in een James bond film zaten.

Lachen toch om te zien hoe een dagje op het water
zo bevrijdend is.
Na een leuke dag vissen en varen zijn we teruggevaren naar de haven,waar ze verbaasd opkeken
dat we alles nog heel hadden en het aantal personen nog klopte.
Inladen in de auto,s en na een lange dag op het
water even naar de Macdonald om daar de nodig
verspeelde calorieën weer aan te vullen. Eenmaal
thuis hebben we nog een paar biertjes gedronken
en de dag positief afgesloten.
Een veel gehoorde kreet was om het volgend jaar
weer te gaan doen. Prima idee en dan proberen om
weer compleet te kunnen gaan zonder achterblijvers.
Noteer alvast in de agenda voor augustus 2016
vistrip V.V.V.V
I.v.m. evt. buitenlandse trip controleer of je een geldig paspoort / ID kaart hebt.
Gr Jos.

‘t Dorpshuus strijdt met negen andere ontmoetingsruimtes uit de regio Oost (Utrecht, Gelderland,Overijsel) om een plek bij de genomineerden voor de Appeltjes van Oranje 2016.
Het Nederlandse publiek kan ieder jaar meestemmen op zijn of haar favoriet in de regio.
We hebben jullie stemmen en die van jullie achterban nodig. Stemmen kan vanaf maandag
7 december 09.00 uur tot en met zondag 13 december 2015 op:
www.oranjefonds.nl/appeltjes.
Bezoekers van de site vullen een aantal gegevens in, alleen een e-mail, de postcode en het
huisnummer zijn verplicht. Op basis van de postcode huisnummer combinatie krijgen zij
de initiatieven te zien in hun regio.
In mei 2016 reikt Koningin Máxima voor de veertiende keer de Appeltjes van Oranje uit.
De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die groepen mensen samen brengen. Dit jaar draait de zoektocht om gemeenschappelijke
voorzieningen die worden beheerd en gerund door vrijwilligers.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 15.000,- en een bronzen Appeltje van Oranje, gemaakt
door Prinses Beatrix. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van
het Oranje Fonds.

Boogbal nr. 3
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Oud papier GWVV

D

e voetbalvereniging GWVV bedankt
alle inwoners van Varsselder Veldhunten voor het oud papier dat de voetbalclub mag inzamelen, de eerste zaterdag
van de maand komen we bij u langs de
deur. Tevens bedankt GWVV de chauffeur en alle mannen die op deze zaterdagen klaar staan om het oud papier in de
wagen de gooien en elke straat rond te
rijden. Natuurlijk bedanken we ook het
“koffieadres” aan de Hesterweg, waar een
kleine pauze is ingelast. Tevens wensen
wij U allen fijne feestdagen en in 2016 komen we weer bij u langs voor het oud papier.
Met vriendelijke groet,
Namens GWVV,
Beent Klijnsma en Bennie Mulder

Cardbid Schieten

O
p 31 december wordt traditiegetrouw weer carbid geschoten. De locatie is als voorheen hetzelf-

de bij Huize Lucassen aan de Hesterweg in de wei.
Het aanvangsschot vindt plaats om 12:00 uur. Tot ongeveer 16:00 uur zal er gebulderd worden.
Hierbij nodigen wij iedereen uit.
Boogbal nr. 3
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SCHUTTERIJ VINDT KOPER VOOR GILDEGEBOUW
Door Reinier Kroesen
VARSSELDER-VELDHUNTEN – Het Onze Lieve Vrouwe Gilde, tegenwoordig thuis in ’t
Dorpshuus, is erin geslaagd een koper te vinden voor het Gildegebouw, hun vroegere onderkomen. Sinds vorig jaar is het pand al verhuurd als expositieruimte aan Min40celsius.
Een gelijknamige stichting wordt logischerwijs
de nieuwe eigenaar. Mogelijk komt er in de
loop van jaren een nieuw bezoekerscentrum
bij de zandwinning in het Azewijnse Broek,
waar het archeologisch informatiecentrum aan
verbonden is. Dan lijkt sloop van het schuttershuis niet ondenkbaar.
De bijzondere ledenvergadering van het O.L.V.
Gilde in ’t Dorpshuus had onlangs maar één
agendapunt. Het bestuur bleek een koper te hebben voor het gildegebouw. Statutair gezien moesten leden echter eerst hun goedkeuring verlenen,
alvorens de gang naar de notaris te maken. Het
voorstel werd door de aanwezigen unaniem aangenomen. Daarmee komt een definitief einde aan
een belangrijk hoofdstuk in de gildehistorie. Sinds
1914 stond op het kavel aan de Hoofdstraat in
Veldhunten het zogeheten Feestgebouw, dat in
1977 werd gesloopt en vervangen door een
bouwwerk dat sinds toen bekend staat als De
Tent. Met enige onderbrekingen is er op die plek
bijna honderd jaar lang kermis gevierd. Drie jaar
geleden kwam het multifunctionele Dorpshuus in
het dorpshart tot stand waar ook de schutterij onderdak vond. Het gildehuis stond sindsdien op
Funda. Architect Jan Freriks maakte als alternatief een fictief ontwerp voor een riante woning op
het 5700 vierkante meter tellende kavel. Alles
werd in het werk gesteld om een potentiële koper
te wijzen op de mogelijkheden.
VERKOOP
In de nadagen van de crisis bleek dat nog niet zo
eenvoudig. Daarom is het pand sinds vorig jaar
verhuurd aan bezoekerscentrum Min40celsius,
dat gelieerd is aan de zandwinning. Het gebouw
herbergt nu een doorlopende expositie over geologie, landschap en evolutie van de Achterhoek,
geesteskind van amateur paleontoloog René van
Uum uit Gendringen. Vanaf daar zijn er regelmatig excursies met zoektochten naar fossielen in
het Azewijnse Broek, waar Netterden Zand en
Grind al decennialang bezig is met ontgravingen.
Dick Snippe, directeur van dat bedrijf richtte samen met René van Uum, Otto Willemsen en Leontien Witjes begin dit jaar stichting Min40celsius
op. Voornaamste doel was het veilig stellen van
de collectie en zichtbaar te houden voor publiek.
Die stichting heeft nu aangegeven het krap veertig jaar oude schuttersgebouw te willen aankopen.

VOGELSCHACHT
Bij de exploitant van de zandwinning leven plannen om ooit een eigen infocentrum aan de Azewijnsestraat te bouwen. In dat geval wordt De
Tent waarschijnlijk gesloopt. Wat het Gilde niet
verkoopt is het driehoekige grondstuk tegenover
het gildegebouw. Daar, waar jaarlijks beurtelings
Boogbal nr. 3

de cakewalk, botsautobaan en draaimolen opgebouwd werd staat nog altijd de zwartstalen schacht
voor het vogelschieten. Misschien wel tot in lengte
van dagen, dan de allerlaatste zichtbare representant van een roemrijk Veldhuntens kermisverleden.

Geplande Vieringen/bijeenkomsten

in December en Januari
Zondag 20 dec aanvang 10.30 uur
Kerstconcert van Fanfare St. Gregorius mmv het
gemengd koor "levertraan"
o.l.v. mevr. Riet Lieverdink , het jeugdorkest van
de fanfare en de midwinterhoornblazers de Huttepiepen.
Woensdag 23 dec : lichtjestocht met Start en
Afsluiting vanuit de kerk
Tijdens de Kerstlichtjestocht waant u zich even
terug in de tijd dat het kindje Jezus werd geboren.
Stel dat het 2015 jaar geleden allemaal in Varsselder gebeurd was. Hoe had het eruit gezien ?
Tijdens een route van ca. 1 kilometer loopt u met
een lichtje door het kerstverhaal en ontmoet zo
Romeinse soldaten, de Wijzen uit het Oosten, Jozef en Maria en vele anderen uit het Bijbelse kerstverhaal. De route wordt verlicht door vele kaarsjes
gemaakt door de kinderen van de basisschool en
de fragmenten uit het kerstverhaal komt u vanzelf
tegen. Aan het einde in de kerk is er nog de warme chocomelk waar u al luisterend naar kerstliederen van kunt genieten. In de kerk staan bovendien dit jaar meerdere kerstgroepen uitgestald.
Van heel vroeger tot nu, uit eigen plaats maar ook
uit bv India. Bij de Kerstlichtjestocht beleeft u een
sfeervolle start van de kerstdagen.
Deze tocht is voor iedereen goed te doen. Met name voor de kinderen, maar zeker ook hun ouders,
en grootouders , buren vrienden …..iedereen is
welkom.
We hopen u te zien op 23 december tussen 17.00
en 18.00 uur in de Kerk. En heeft u ook een mooie
kerstgroep die u op deze dag wilt laten zien, neem
dan gerust contact op met iemand van de organisatie.
Beide kerstdagen is de kerk geopend voor een bezoekje in sfeer aan het stalletje en het knikengeltje We houden u t.z.t. op de hoogte via de
dorpssite en het mededelingenbord bij de kerk.
Namens de vrijwilligers, Nelleke Wissing
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Standen en Topscoorders 2015-2016
STAND 2e PERIODE

5e klasse D
Club
GWVV 1
Ulftse Boys 1
Ajax B 1
Etten 1
Aerdt-Carvium 1
Rijnland 1
SDZZ 1
SVGG 1
Den Dam 1
Stokkum 1
NVC 1
Sint Joris 1
VVL 1
Loo 1

Gespeeld Punten voor tegen
12
29
48
16
12
29
35
12
12
28
34
19
12
24
43
16
12
20
44
33
12
20
18
15
11
18
22
21
12
12
12
11
12
11
11

18
15
8
7
7
6
4

24
18
16
14
21
11
8

28
33
28
36
48
24
27

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

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

4
3
4
3
4

4
3
2
1
0

12
3
8
2
6

16
4
14
6
13

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
8
24
44
14
11
21
28
18
12
21
35
26
9
20
27
14
10
19
32
18
9
18
28
29
10
10
11
9
12
11

16
12
10
6
5
4

28
20
20
17
19
10

20
30
20
25
59
35

Club
Gespeeld Punten voor tegen
Varsseveld 10
12
30
45
18
GWVV 3
11
25
44
9
Pax 11
10
24
30
16
Wolfersveen 3
10
21
27
23
AD '69 6
11
21
34
21
Westendorp 2
10
18
34
23
Gendringen 5
11
18
29
26
Meddo SC 3
10
14
20
18
RKZVC 7
10
14
24
24
Keijenburgse Boys 5
7
12
21
13
KSV 4
11
5
15
40
MEC 4
9
4
11
27
Bredevoort 3
11
3
15
48
KSH 3
11
3
11
54

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

Gespeeld Punten voor tegen
4
10
16
6
4
9
18
11
4
8
12
5
4
7
9
6
4
7
8
7
3
6
3
2
4
6
7
12
4
5
7
6
3
4
2
5

Gespeeld Punten voor tegen
11
31
65
18
9
22
38
14
10
22
34
15
10
19
24
23
12
17
29
34
10
14
24
33
10
13
15
14
9
10
22
30
9
8
24
38
9
6
21
30
9
4
11
29
10
1
12
41
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Niels Schwekhorst
Cas de Neling
Bram v/d Pavert
Roy Cornielje
Ramiro Tersteeg
Brian te Kaat
Theo Heutinck
Dirk Jansen
Dion Mulder
Dominiek Seinhorst
Tom Wanders
Pascal Sloot
Rick Hendrixen

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

18
13
13
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4

Werner Wellink
Martin Bolk
Jimi Moreno
Hidde Böttcher
Stefan Zwanink
Mark Kemperman
Jelle Visser
Twan Berndsen
Kris Hebbink
Joël Robben
Tom Wezendonk
Martijn Klompenhouwer
Marc Welling

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

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Lars Hendrixen
Maik Jansen
Chiel le Comte
Jurjan Wezenberg
Dion Ruessink
Niels Huntink
Jan-Ole Kantus
Jordy Bussink
Jos Ketelaar
Jurgen Schut
Mart de Leeuw

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

teGespeeld Punten voor gen

Dinxperlo B1D
Ajax B B1D
Gendringen/GWVV B1

9
10
10

27
24
21

48
26
31

14
14
18

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

11
8
10
11
10
11
10
10

21
18
13
13
12
10
4
0

31
27
12
24
28
19
12
17

19
12
27
24
31
32
38
46

Topscoorders B1-junioren
naam:
aantal doelpunten
Max Schut
15
Robin Klompenhouwer
6
Nico Ausma
4
Mats te Boekhorst
1
Colin te Wildt
1
Matthijs Kempers
1

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Vosseveld B1
Grol B4
Erix B1D
AZSV B4
Dinxperlo B2

10
10
10
9
9

24
23
20
19
16

40
48
34
41
31

13
13
14
17
19

FC Winterswijk B4D
Longa '30 B4
Varsseveld B2
AZSV B5

10
10
10
8

14
12
8
7

34
22
19
20

18
26
55
16

Gendringen/GWVV B2
FC Trias B3
MEC/Bredevoort B2

10
10
3

5
0
0

19
7
2

41
83
16

Topscoorders B2-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV C1GD

10

30

59

VIOD C4

10

22

47

8

Silvolde C2

10

22

31

16

Varsseveld C2

10

21

58

22

Etten C1

10

18

38

31

Den Dam/NVC C1GD

9

15

29

31

Halle C1G

8

9

12

19

Wessel Immink
Enes Ilbay
Colin te Wildt
Mick Besselink
Sam Heukshorst
Glenn Robben
Jules Hartjes
Mats te Boekhorst
Dawitt

10
7
2
1
1
1
1
1
1

13

DZSV C2D

10

9

19

34

Ajax B C2G

9

4

9

41

DZC '68 C7

10

4

16

51

MvR C3

10

1

4

56
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Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Douwe
Bart
Maarten
Sem
Koen
Merlijn
Marijn

26
14
9
5
3
1
1

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Julian Frazer
Jesper Kuster
Nout Sloot
Ties Flipse
Merijn Berendsen
Jurre Ditters
Pepijn Sloot
Gijs Roseboom
Boyd Ratering
Tom ter Bogt
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9
4
4
3
2
2
2
1
1
1
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Club

Stokkum D1G
VIOD D4G
DZC '68 D9
Silvolde D2
Varsseveld D3
AZSV D5
GWVV D1GD
Terborg D2D
MvR D3
Ulftse Boys D2
SDOUC D3
Zeddam-Sint Joris D2D

Club

Ulftse Boys F2
VVL F2
Ajax B F2
DZC '68 F6G
Varsseveld F4
Longa '30 F11
VIOD F7
Zeddam-Sint Joris F2G
GWVV F1
SVGG F1G
Pax F5G
VIOD F8G

Gespeeld Punten voor tegen
10
11
11
11
10
9
10
11
11
10
10
10

28
28
24
22
15
14
12
12
11
8
5
1

81
52
41
41
41
36
29
20
25
29
15
6

16
13
23
30
36
20
34
40
28
50
49
77

Gespeeld Punten voor tegen
10
10
11
11
8
9
10
10
6
7
9
9

25
25
21
18
17
13
11
11
7
7
3
0

64
43
48
41
47
41
35
25
19
13
10
9

19
24
33
25
22
31
29
35
15
21
50
91

Topscoorders F1-pupillen
naam:
aantal doelpunten
Boaz
Donna
Bram
Mees

12
4
3
2
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12-12-2015
12-12-2015

09:30
11:00

12-12-2015
13-12-2015
13-12-2015
13-12-2015
20-12-2015
24-1-2016
24-1-2016
31-1-2016
31-1-2016

13:00
09:30
11:00
14:30
10:00
11:30
14:00
09:30
14:30

13-02-2016
14-2-2016

14:30
10:00

14-2-2016
14-2-2016
14-2-2016

11:30
12:30
14:30

20-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
21-2-2016

14:30
09:30
10:00
11:30
14:00
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GWVV F1 Longa '30 F11
GWVV D1GD
AZSV D5
Gendr/GWVV
Silvolde B1
B1
Pax 11
GWVV 3
Dinxperlo 3
GWVV 2
GWVV 1
VVL 1
MEC 4
GWVV 3
GWVV 3
MEC 4
Etten 1
GWVV 1
AD '69 6
GWVV 3
Stokkum 1
GWVV 1
Gendr./GWVV
B1
Ajax B. B1D
GWVV 4
Silvolde 6
Keijenburgse
GWVV 3
Boys 5
Varsseveld 4
GWVV 2
GWVV 1
SVGG 1
Gendr./GWVV
Grol B2
B1
SDOUC 5
GWVV 2
GWVV 4
Stokkum 4
GWVV 3
Gendringen 5
NVC 1
GWVV 1

