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B2-JUNIOREN G.W.V.V. KAMPIOEN 2015-2016!!! 

G.W.V.V. 1 PROMOTIE NAAR 4e KLASSE!!! 
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V oor u ligt alweer de laatste Boogbal van het seizoen 
2015-2016. Als we terugkijken is het in een mum van 
tijd einde seizoen. Maar ook een tijd waarin natuurlijk 
ontzettend veel gebeurd op en rondom de velden. 
Voor GWVV kunnen we wel spreken over een wel heel 
moeilijk/zwaar seizoen als we naar het randgebeuren 
er om heen kijken. Hebben we in de vorige Boogbal 
aandacht besteed aan leden die ons hebben verlaten 
door overlijden. Nu maakt het ernstige ongeluk op de 
heenweg naar de promotiewedstrijd in Borculo op 22 
mei binnen de vereniging nog steeds diepe indruk. Elke 
zaterdag en zondag vertrekken er auto’s vanaf de Bui-
tenham in alle richtingen om te gaan voetballen. Het 
risico dat er dan wat kan gebeuren is aanwezig,  geluk-
kig staan we daar niet elke keer bij stil. Wij wensen alle 
betrokkenen veel sterkte toe in de komende tijd en dat 
het herstel goed mag verlopen. 
Voetbal is dan niet belangrijk meer, maar toch word je 
wel direct geconfronteerd met het feit dat die uitwed-
strijd op korte termijn gespeeld moet gaan worden. 
Het is dan ook knap van het 1e elftal dat ze de knop 
hoe moeilijk ook om hebben gezet en de wedstrijd op 
donderdag 26 mei hebben kunnen spelen. Het resul-
taat is bekend, een 0-1 overwinning en in de return-
wedstrijd op de Buitenham een 7-0 overwinning waar-
mee de doelstelling promotie naar de 4e klasse werd 
bereikt. Jongens van harte met dit resultaat. 
Tot aan de laatste wedstrijd toe in de reguliere compe-
titie  heeft GWVV 1 meegedaan om het kampioen-
schap. Van te voren geachte lastige wedstrijden wer-
den overtuigend makkelijk gewonnen, de uitwedstrijd 
tegen SVGG en de laatste minuut tegen de Ulftse Boys 
heeft roet in het eten gegooid. Ulftse Boys is over het 
hele seizoen gezien de terechte kampioen. Dat dan de 
doelstelling wordt gehaald in het toetje laat zien dat 
GWVV 4e klasser waardig is. Wat niet onvermeld mag 
blijven  is het gebaar van aanvoerder Maik Jansen en 
heel GWVV 1 die na afloop van de promotiewedstrijd 
het hondstrouwe GWVV publiek bedankte middels een 
staande ovatie. Dit zegt genoeg over het GWVV publiek 
die ook vaak in weer en wind de wedstrijden blijven 
bezoeken. Klasse! Dennis zal in zijn rubriek GWVV 1 
langs de lijn uitvoeriger in gaan op de gespeelde wed-
strijden. 
 
In de vorige Boogbal schreven we dat we de laatste 
fase in gingen en GWVV nog een paar potentiële kam-
pioenskandidaten onder zich had. Wat was het de af-
gelopen maanden spannend langs de velden, dit is ook 
het mooie aan het voetbal waarin strijd, emoties en 
belangen mee gaan doen om promotie/degradatie. De 
Graafschap houdt Ajax van de titel, maar is een week 
later zomaar weer eerste divisionist en wordt door de 
supporters op de schouders gedragen omdat ze alles 
hebben gegeven. Over dat andere randverschijnsel 
zullen we het hier maar niet hebben want dat zijn geen 
voetballiefhebbers meer. Uiteindelijk is er bij GWVV 
één kampioen geworden en dat zijn de jongens van 
Gendringen/GWVV B2. Deze groep die wordt gecoacht 
door René Bussink heeft dit dik verdiend. In de uitwed-
strijd tegen koploper De Bataven werd met 2-5 gewon-

Nieuws 

nen en werd een week later tegen OBW met een 3-1 
overwinning de kampioensschaal binnengehaald. Ver-
der in deze Boogbal meer aandacht voor dit team. Jon-
gens proficiat! 
GWVV 2 heeft het er in de staart van de competitie iets 
bij laten zitten. Alhoewel VIOD niet meer was in te lo-
pen hebben ze de wedstrijden tegen Varsseveld en 
Dinxperlo verloren waardoor ze in de totaalstand zak-
ten naar plaats 5. Toch mag coach Peter Roes niet onte-
vreden zijn met deze jongens die lieten zien dat ze toch 
ook goede resultaten neer kunnen zetten. Jammer dat 
het wat wisselvallig was. Complimenten aan de bereid-
willigheid van spelers die bij GWVV op de reservebank 
plaats namen ten tijde van nood.  
GWVV 3  heeft laten zien dat ze dit seizoen tot de bete-
re ploegen in de reserve 7e klasse hebben behoord. 
Ook voor dit elftal geldt dat er op de cruciale momen-
ten punten werden ingeleverd en hierdoor op achter-
stand kwam op concurrent Varsseveld 10 die kampioen 
werden. De witte zakdoekjes voor Alex kunnen terug in 
de broekzak want hij heeft over het hele seizoen geno-
men met z’n team prima gepresteerd. Een mooie 2e 
plek.  
GWVV 4 heeft in de 2e helft van de competitie prima 
resultaten behaald, jammer is het dan dat in de 1e helft 
heel wat punten werden gemorst. Toch zijn de mannen 
Carlo, Wies en Nico met hun team tevreden over de 
bereikte 4e plaats. Als je voor de winterstop nog maar 
13 punten hebt en afsluit met 33 punten dan is er pro-
gressie gemaakt en dat is ook de bedoeling. 
 
Bij de jeugd heeft de samenwerking tussen Gendrin-
gen/GWVV goed gewerkt. De opzet om de ’betere’ spe-
lers bij elkaar te laten spelen heeft er toe geleid dat 
Gendringen/GWVV B1 meedeed in de koppositie. Zij 
behaalden uiteindelijk een mooie 3e plek. Dinxperlo B1 
waren in deze 2e klasse superieur aan de concurrenten. 
Robin, Collin, Sam en Jarno zullen ook volgend seizoen 
bij Gendringen/GWVV actief zijn. 
De B2 heeft zoals hierboven beschreven de titel binnen 
gehaald en zullen in een nagenoeg onveranderende 
samenstelling volgend seizoen de ST Gendringen/
GWVV A2 gaan vormen. 
GWVV C1 heeft niet net zoals in de najaarscompetitie 
de strijd kunnen winnen. Ze hebben lang meegedaan in 
de strijd bovenin, toch werden juist de wedstrijden te-
gen de medeconcurrenten verloren waardoor de aan-
sluiting niet gehandhaafd bleef. Zij eindigden op een 5e 
plaats. Wel hebben ze een prijs te pakken, mede door 
de goede resultaten in de 1e helft van de competitie 
wonnen zij net als vorig seizoen de In de Aanvalcup. Zie 
verder in deze Boogbal. 
Ook de D-pupillen hebben op het laatst de aansluiting 
verloren. De wedstrijden tegen Den Dam, SDOUC en 
Silvolde werden verloren waardoor ze zakten naar een 
6e plaats. Toch is het gezien het feit dat ze elke keer 
met een wisselende groep spelen een mooie behaalde 
plek. Ook bij de F1 is dit het geval waardoor het ene 
moment flink wordt uitgepakt en een andere keer het 
minder gaat waardoor de punten blijven liggen. Het 
spelplezier is er niet minder om en een 5e plek in eind-
rangschikking is dan ook goed te noemen. 
De TC’s van de jeugd en senioren zullen zich gaan bera-
den en zullen tot teamsamenstellingen komen waarin  
gewichtige keuzes zijn gemaakt. Toch zullen hierdoor 
ook splers/ouders iets minder gelukkig zijn met die keu-
zes maar als je het één tegen het ander opweegt en 
hier een weloverwogen beslissing in wordt genomen 
dan hebben we dit te respecteren. 
In deze Boogbal o.a. de ontknopingen van de GWVV 
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(vervolg Redactienieuws) 

super elf en de rubriek In de Aanval. Ook de gebruikelij-
ke artikelen komen weer aan bod met o.a. Opvallend 
op De Buitenham en de verhalen van de teams. Ook 
een aankondiging van de wedstrijd De Graafschap te-
gen het GWVV streekteam die op 28 juli op de Buiten-
ham wordt gespeeld. 
Als redactie zijn wij tevreden op de manier zoals het 
gelopen heeft het afgelopen seizoen. De B2 en de F-
pupillen hebben laten zien dat ook de jeugd van zich 
laat horen als hier volgend seizoen de D-pupillen en de 
C-junioren aan toegevoegd kunnen worden dan is onze 
oproep aan het begin van het seizoen niet voor niets 
geweest. Ook in deze Boogbal weer dorpsnieuws waar 
de verenigingen wat van zich laten horen. 
Wij gaan ons als redactie voor-
bereiden op een nieuw seizoen 
en zullen er voor zorg blijven 
dragen dat ook volgend sei-
zoen De Boogbal weer bij u in 
de bus glijdt.   
Iedereen een hele fijne vakan-
tie gewenst en tot in de 45e 
jaargang van de Boogbal.   De redactie 

O p de redactievergadering heeft redacteur Roel Jan-
sen laten weten er een tijdje te mee willen stoppen. Roel 
gaat nl. een paar jaar studeren aan de universiteit van 
Antwerpen met als studierichting communicatieweten-
schappen. Deze kans willen we hem natuurlijk niet ont-
nemen en zullen we het zonder hem moeten doen. Het 
Boogbalwerk van Roel komt hiermee ook stil te liggen. 
Wij zijn dan ook op zoek naar een (tijdelijke) vervanger 
voor hem. Roel heeft een afgebakend takenpakket voor 
de Boogbal. Hij verzorgde o.a.: 
 
- In de aanval klassement 
- De GWVV super-elf 
- Standen en topscoorders 
- Bijdrage aan Onder Schotjes 
- Rubriek voor GWVV 2 
 
Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die redactionele 
aanleg heeft en basiskennis heeft van o.a. het office-
pakket waaronder Word, Excel en Publisher tevens wil-
len we graag iemand die affiniteit heeft met de selectie 
(GWVV 1 en GWVV 2) dit om de reden dat we willen 
voorkomen dat verhalen/onder schotjes telkens uit de-
zelfde hoek komen. 
 
Lijkt jou dit wat of wil je meer weten over wat deze 
functie inhoudt, informeer dan bij Roel Jansen of Nico 
Immink en wie weet ben jij volgend seizoen ook Boog-
balredacteur. 
 
Wat wij te bieden hebben; 
7x per seizoen een redactievergadering à 1 uur. 
1x per seizoen kaderavond. 
1x per seizoen ‘uitje’ met redactie. 
 
Wij wensen Roel veel succes in Antwerpen en bedan-
ken je voor je inzet  in de afgelopen jaren voor de Boog-
bal. Over een paar seizoenen kun je de geleerde stof 
over communicatie eventueel weer mooi gaan gebrui-
ken voor je werk in onze gemeenschap.   

N ormaal ben ik best wel positief 
over de sport, maar wij als Nederlan-
ders gaan overal steeds meer terrein 
verliezen in de sport.  
Van 10 juni tot 10 juli, hebben we 

het Europees landen voetbal kampioenschap in Frank-
rijk, helaas waren 24 laden beter dan Nederland, want 
Nederland is er niet bij deze keer. De Hollandse profs 
hebben het een beetje laten afweten of er is niet ge-
noeg kwaliteit. Tijdens het EK wordt er in maar liefst 
10 Franse steden voetbal gespeeld te beginnen met 6 
poules van 4 landen. Dus volop voetbal op tv deze zo-
mer en ik wens u veel succes met uw favoriete land. 
Mijn favoriete land is IJsland, niet om het voetbal, 
maar om de mooie natuur, wilde watervallen, mini 
bossen van 1.50 meter, fjorden, gletsjers, ijsmeren, 
geisers, warmwater baden, mooie vrouwen, vulkanen 
en vis, heel veel vis. De voetballers van Oranje kunnen 
lang genieten van hun vakantie, maar 1 september 
moeten ze weer oefenen tegen Griekenland. Daarna 
kunnen ze de borst nat maken, op 6 september uit 
naar Zweden voor het WK 2018. Vervolgens thuis te-
gen Wit-Rusland en Frankrijk op 7 en 10 oktober. 
Mochten we dan nog steeds geen wedstrijd hebben 
gewonnen, dan kunnen ze misschien tegen Luxem-
burg hun gram halen op 13 november.  
Onze dorpshelden van GWVV 1 promoveerden, naar 
de 4e klas, een plus puntje. 
Er zijn veel meer sporten waar het dramatisch gaat 
wat Nederlanders betreft, maar om toch nog wat posi-
tief te blijven; het was Steven Kruiswijk die in de Itali-
aanse Giro, met Tom Dumoulin, een paar dagen de 
roze trui droeg. Helaas kwam er, door het vallen en 
blessures van beide heren, geen eindoverwinning 
voor een Nederlander. Ook in Frankrijk hebben we 
straks te Tour de France van 2 juli tot 24 juli, kunnen 
we daar weer wat overwinningen halen ? Of kijken we 
op tv alleen maar naar de mooie kastelen en pittores-
ke dorpjes op het Franse platteland. Een eindoverwin-
ning in de Tour de France zou mooi zijn, maar wie 
moet het doen? We kunnen natuurlijk onze fiets fa-
naat Jan Roes, die kant opsturen. 
Op de Olympische Spelen is er misschien nog wel wat 
te halen voor de Nederlanders, maar ook hier geldt 
meedoen is belangrijker dan winnen, dit zijn niet alle-
maal profs. In Rio de Janeiro in Brazilië, met het Ziko 
virus, moet het dan maar gebeuren tussen 5 augustus 
en 21 augustus om de zomer goed af te sluiten. Ik ga 
me helemaal richten op Dafne Schippers, onze we-
reldkampioen hardlopen op de 200 meter sprint, van 
haar verwacht ik nog wat. Of zijn mijn verwachtingen 
te hoog? Ik droomde vannacht hoe een 200 meter 
sprint zou gaan tussen acht dames uit Varsselder Veld-
hunten, Wieneke van Hasselt, Petra Ditters, Nelleke 
Wissing, Desiree Marcus, Christel Aalders, Anne Mul-
der, Odette Neve en Judith Nieuwenhuis. Wie van de-
ze dames zou de 200 meter sprint winnen, met de 
borst vooruit over de finish streep. Of zou zo’n wed-
strijd ook een drama worden?  Maar of het ooit zover 
zal komen, ze zullen wel zeggen “ji-j droomt maor lek-
ker wieder”  
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie, kom gezond 
weerom, ’n protte simmerwille en tige mooi waer. 
 
Oan ’t sjen. 

Dramatische zomer 
door columnist  Beent Klynsma 
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I nderdaad bij het schrijven van dit 
stukje ligt het seizoen 2015-2016 al 
weer achter ons, wat gaat de tijd toch snel hoor je vaak. 
Het gaat inderdaad snel maar er gebeurd ook veel in 
een jaar. Het enige wat nog voor de deur staat bij het 
schrijven is ons jaarlijks Jan Rieken toernooi, de officiële 
afsluiting van het seizoen. 
Voetballend was het een jaar met meerdere successen. 
Het eerste elftal heeft onder leiding van onze nieuwe 
trainer Frank Lukassen het doel ruimschoots gehaald 
door via de nacompetitie te promoveren naar de 4e 
klasse. Met 68 punten, een punt minder dan de kampi-
oen en met meer dan 100 goals kunnen we terug kijken 
naar een meer dan geslaagd jaar. 
Ook ons 2e elftal heeft een mooi seizoen achter zich, 
geëindigd op een 5e plek. Ik wil mijn complimenten uit-
spreken naar dit elftal onder leiding van Peter Roes wat 
betreft de samenwerking met het 1e. Er is het hele jaar 
door perfect samen gewerkt. Regelmatig hebben er 
spelers van het 2e  met het 1e meegespeeld.  
Het 3e elftal is onder leiding van Alex Cornielje geëin-
digd op een 2e plek, een keurige prestatie en het 4e wist 
te eindigen op een mooie 4e plek. Het nieuwe seizoen 
zullen we ook weer spelen met 4 senioren elftallen. 
Wat betreft de jeugd kunnen we ook terug kijken op 
een mooi jaar. De C wist voor de winterstop kampioen 
te worden. Ook de B2 wist het kampioenschap binnen 
te halen, een hele mooie prestatie. Nogmaals hartelijk 
gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Ook de B1, F 
en de E hebben een goed seizoen achter zich. De F had 
het in het begin even lastig, de indeling wat de KNVB 
voor ogen had was veel te zwaar. Na enkele pittige dis-
cussies met de KNVB is ook dit goed gekomen en kon er 
weer op een prettige manier gevoetbald worden. 
De samenwerking met vv Gendringen voor de B is een 
goede keuze geweest, dit zal het nieuwe seizoen ook 
weer op deze manier gebeuren. 
Het nieuwe seizoen spelen we met de volgende jeugd 
teams: A1 en A2 ( samenwerking met vv Gendringen), 
B, D, E en F-jeugd. 
Dit jaar zijn ons helaas ook enkele mensen ontvallen. 
Na een slopende ziekte hebben wij afscheid moeten 
nemen van Ton Scholten. Ook het plotseling overlijden 
van Keeper van het 4e Dennis Mijnen viel zwaar. 
Wat ons ook nog lang bij zal blijven is het ernstige on-
geluk op weg naar de eerste wedstrijd in de nacompeti-
tie tegen DEO. Hierbij waren 5 mensen van onze vereni-
ging bij betrokken, Mark Kemperman, Cas de Neling, 
Dion Mulder, Twan Berndsen en Jochem Geerts. Ik wil 
jullie allemaal nogmaals veel sterkte toe wensen met 
het verwerken hiervan. Ook de familie wie hierbij be-
trokken was, Vader, moeder en 2 kinderen wens ik hier-
bij veel sterkte toe, we hopen met ons allen dat het 
herstel van iedereen voorspoedig verloopt.  
 
Ik wil afsluiten met iedereen een hele fijne vakantie toe 
te wensen, en de wens uit te spreken dat wij met ons 
allen weer een mooi seizoen tegemoet gaan. 

Seizoen  
2015-2016 

voorbij 
Door voorzitter Jan Aalders E en betere rentree bij G.W.V.V. had 

Niels Schweckhorst zich niet kunnen 
wensen. Na een seizoen ‘vreemd’ te zijn gegaan keerde 
Niels op het oude nest terug en dat voelde als een 
warm bad. Tenminste als we afgaan op z’n scorings-
drift, in 26 wedstrijden scoorde hij maar liefst 38x. Hij 
haalde hiermee niet alleen de Boogbaltopscoorders-
trofee binnen, maar ook kon hij op woensdag 1 juni De 
Gouden Schoen ophalen bij Benerink Sport te Zelhem 
die ism  Oude IJsselstreek Vizier een topscoorders 
competitie houdt tussen alle amateurverenigingen in 
gemeente Oude IJsselstreek. Lang heeft Niels in deze 
competitie de strijd aan moeten gaan met concurrent 
Roel Gebbinck van Ulftse Boys maar op het laatst van 
de competitie was het Niels die z’n geoliede machine 
nog beter deed doen lopen, door in elke wedstijd wel 
2 of meer doelpunten te scoren en hiermee uitliep op 
z’n naaste concur-
rent. Niels, van har-
te proficiat met 
deze mooie prijs, 
na de promotie een 
mooie prijs die 
Niels naar eigen 
zeggen verdiend 
werd door het ge-
hele team.  
Op het Jan Rieken-
toernooi 
werd Niels de 
Boogbaltop-
scoorders 
wisseltrofee 
uitgereikt. 
Het hele sei-
zoen heeft 
Niels boven 
aan gestaan. 
In het begin 
nog enigszins 
gevolgd door 
Roy Cornielje en Cas de Neling maar al naar gelang de 
competitie vorderde liep Niels uit. Niels neemt de Wis-
seltrofee over van Marc Arnold die de trofee maar 
liefst 3 seizoenen achtereen wist te winnen. Naast de 
trofee had de redactie nog een ander presentje voor 
Niels. Een fles Whiskey in de vorm van een ‘gouden’ 
voetbalschoen. Van zijn familie had hij al de linker-
schoen mogen ontvangen en de redactie had de hand 
weten te leggen op de rechterschoen. Ook trainer 
Frank Lukassen verraste Niels door een bord met daar-
op een gouden schoen ter ere van de meest scorende 
spits van de Oude IJsselstreek bij hem in de tuin te 
zetten. 
Op de vraag aan Niels welk doelpunt hem het meest 
was bijgebleven het afgelopen seizoen  antwoordde 
Niels “Het 1-ste doelpunt tegen DEO, want dat was 
toch wel de bevrijdende treffer richting de 4e klasse” 
Niels, van harte proficiat met deze twee gewonnen 
prijzen als je op deze manier weet terug te komen en 
je hele team daarmee op sleeptouw neemt dan reke-
nen wij je tot de ’kanjers van GWVV’.  

redactie De Boogbal 

Niels Schweckhorst  
wint Boogbaltopscoorders 
Trofee en Gouden Schoen. 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
SDZZ: 
http://myalbum.com/album/aTnQ5fy6xMmt 
Promotiewedstrijd tegen DEO; 
http://myalbum.com/album/6yZ9YvcVGoG6 

H et 1e elftal moest helaas het kampioenschap overla-
ten aan buurman Ulftse Boys maar keert toch via de na-
competitie terug in de 4e klasse. GWVV 1 eindigde op  de 
2e plaats met 68 punten, 102 doelpunten voor en 24 
doelpunten tegen, haalde de 2e periode binnen en 
moest dus tegen vv Deo uit Borculo aantreden in de 
nacompetitie… 
De laatste wedstrijden van de competitie werden alle-
maal met winst afgesloten, een kort overzicht van de 
laatste 5 wedstrijden, NVC – GWVV 0-5, VVL – GWVV 0-
6, GWVV – SDZZ 4-1, GWVV – AJAX B 3-1 en de laatste 
wedstrijd tegen Rijnland eindigde in een 2-3 in het 
voordeel van Varsselder. De meeste wedstrijden won 
GWVV met ruime cijfers en daarmee werd dus ook het 
historische aantal van 102 doelpunten behaald. Het 
elftal heeft dit seizoen duidelijk bewezen dat het niet in 
de 5e klasse thuis hoort. 
Zoals al gezegd behaalde GWVV de 2e periode en moest 
dus via de nacompetitie de promotie behalen. De na-
competitie heeft Varsselder de laatste jaren niet veel 
geluk gebracht, de nacompetitie van vorig jaar tegen 
Zeddam ligt nog vers in het geheugen… Er zou nu maar 
eens verandering in moeten komen, en met deze ploeg 
als team en vol zelfvertrouwen zou dit moeten lukken!! 
Op zondag 22 mei zou GWVV afreizen naar vv Deo in 
Borculo. Aan gekomen in Borculo kregen we bericht dat 
1 van onze auto’s in een ernstig ongeval was betrok-
ken… We wensen ook bij deze nogmaals alle beter-
schap toe en hopen op goed herstel voor alle betrokke-
nen!! De wedstrijd werd afgelast en verzet naar don-
derdag 26 mei. 
Dus op donderdagavond werd er weer afgereisd naar 
Borculo, enigszins gespannen natuurlijk. De eerste 15 
minuten was DEO ook de bovenliggende ploeg waarbij 
hun spitsen enkele malen gevaarlijk waren. GWVV 
kwam het 1e kwartier goed door en begon steeds beter 
te spelen met ook een aantal zeer goede kansen. De 
ruststand 0-0. De 2e helft bleef Varsselder goed voet-
ballen maar vergat het zichzelf te belonen. Een zenuw-

slopende wedstrijd… Tot 
10 minuten voor het 
eindsignaal met een 
prachtige steekpass van 
Roel en een prachtige 
actie van Cas en de be-
vrijdende goal… onbe-
schrijflijk wat er los 
kwam na zo’n week… 
Eindstand 0-1. Vv Deo 
dat liefst 5 kaarten op-
liep en 3 schorsingen 
moest dus zondag 29 
mei gehavend aantreden 
op sportpark de buiten-
ham. 
GWVV dat bloed rook, 
zou zoals later bleek keihard afrekenen met de ploeg 
uit Borculo. Na 8 minuten had Swekkie zijn 1e balletje 
er al in liggen, en was de spanning er eigenlijk al een 
beetje af. De gasten konden weinig brengen en wer-
den amper gevaarlijk. Wat bij GWVV de 1e wedstrijd 
niet lukte, lukte nu wel… kansen verzilveren, de ploeg 
belonen voor goed voetbal, hard werken en een team 
zijn.. wat de laatste weken heel belangrijk was…  De 
wedstrijd eindigde in maarliefst 7-0. Doelpuntenma-
kers: Swekkie 3x, Cas 2x, Jelle 1x en Thomas 1x. GWVV 
weer een 4e klasser!!! Er werd natuurlijk een ingeto-
gen feestje gevierd, met een lach en een traan… 
 
GWVV 1 SUCCES IN DE 4e KLASSE!!! 
 
GWVV langs de lijn. 
Dennis Lohschelder 

http://myalbum.com/album/aTnQ5fy6xMmt
http://myalbum.com/album/6yZ9YvcVGoG6
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Team Aantal punten 

GWVV C1 145 

GWVV 1 136 

Gendringen/GWVV B2 127 

GWVV 3 123 

GWVV D1 111 

GWVV F1 107 

Gendringen/GWVV B1 106 

GWVV 2 79 

GWVV 4 64 

H iernaast volgt de eindstand van de competitie 
van In de Aanval seizoen 2015-2016.  
 
Uiteindelijk is de C1 het team geworden met het 
hoogste puntenaantal. In de tweede seizoenshelft 
waren GWVV 1 en Gendringen/GWVV B2 erg op 
schot en kwamen nog dichtbij. Toch was het de 
zeer doelpuntrijke najaars-competitie 2015 van de 
C1 die ervoor gezorgd heeft dat zij over het gehele 
seizoen de meeste punten behaald hebben. Op het 
Jan Riekentoernooi werd aan aanvoerder Maarten 
Wissing de In de Aanval wisseltrofee overhandigd. 
GWVV C1 gefeliciteerd met de overwinning!   

 

Maik bedankt het publiek 
voor de steun! 

De grensjagers oftewel de drie 
grensrechters. 

Coach Frank  
Lukassen die 

GWVV 1 na één 
seizoen weer naar 

de 4e klasse 
brengt.  
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, de afsluiting van de competitie 
met als hoogtepunten het kampioenschap van de B2 
junioren en de promotie van het 1e elftal, de aanleg 
van de fietsparkeergelegenheid, Beent onze columnist 
Gildekoning 2016, zij allen werden genomineerd, er kan 
er echter maar één uitverkoren worden en dat is deze 
keer ...................... René Bussink. René is trainer/coach 
van de B2 junioren, die op 7 mei als enige van de 
club kampioen werden. Ook speelt René regelmatig 
een potje voetbal met de 45+ groep. Aan René o.a. de 
vraag hoe dit succes zo tot stand is gekomen.  
 
Hallo René,  
   
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP DE BUI-
TENHAM, als eerste gefeliciteerd met het behaalde 
kampioenschap.  
 
Zou je jezelf voor willen stellen aan de mensen die je 
nog niet zo goed kennen? Waar woon je, wat doe je in 
het dagelijkse leven en waar hou jij je buiten het voet-
bal mee bezig. Kortom alles wat je maar kwijt wil van 
jezelf.  
 
Ik ben René Bussink. Geboren en getogen in Varsselder-
Veldhunten. Getrouwd met Ester Weijkamp, en we heb-
ben drie kinderen Laura 18 jaar (woont sinds april 2015 
niet meer thuis) zij woont nu in Nieuw Wehl bij Elver 
voorheen Fatima ze is meervoudig gehandicapt, Koen 16 
jaar en Anne 12 jaar. Ik ben  werkzaam bij het Graaf-
schap College als seniordocent bouwtechniek in Doetin-
chem. Ik heb zelf als speler alle jeugdopleidingen doorlo-
pen binnen GWVV, en in de senioren elftallen gespeeld 
in het 1e (op 1 hand te tellen), 2e, 3e en 5e waar ik top-
scoorder ben geworden van de vereniging. Een aantal 
jaren geleden ben ik gestopt als actief lid, en daardoor 
het houden en kweken van vogels voor de tentoonstel-
ling opgepakt als hobby. 
 
Je bent aan het begin van dit seizoen begonnen aan 
een nieuwe uitdaging door trainer/coach te worden bij 
de B2. Wat heeft jou er toe bewogen om dit op te pak-
ken?  
   
Ik wilde al wel eerder iets gaan doen bij de jeugd maar 
vanwege de intensieve zorg voor onze oudste dochter 
was dit niet haalbaar, door de verandering nu in de 
thuissituatie is het nu wel mogelijk om voor de club wat 
te doen. Aangegeven dat ik wel wat wilde doen bij de B2 
waar Koen bij voetbalt, hier was men nog opzoek naar 
een trainer/coach. Ik heb dit samen opgepakt met Fred-
dy Besselink (leider/grensrechter) en Tim Jansen en Cas 
de Neling (trainers op de donderdagavond). 
 
Hoe ga jij je met je team in de training voorbereiden op 
de zaterdag?  
 
Ik vind het op dit niveau belangrijker dat ze met plezier 
trainen en de saamhorigheid met elkaar, natuurlijk ga je 
trainen op onderdelen die tijdens de wedstrijd minder 
gaan. Maar het hoofddoel voor mij is dat ze met plezier 
trainen, ik wil nog wel een keer naar Gert Ketelaar om te 
kijken of hij nog oefenstof heeft van de tijd dat ik bij de 

A2 voetbalde en trainen kreeg van Gert Ketelaar.  
Ik heb deze trainingen altijd als zeer prettig erva-
ren, de A2 waar ik toen in voetbalde vind ik veel lijken 
op de B2 die ik nu getraind hebt.   
 
Nu het seizoen voorbij is, kun je aangeven of het aan 
je verwachtingen heeft voldaan?     
   
Na wat opstart problemen organisatorische gezien en 
afspraken die niet nagekomen zijn (misschien ligt dit 
ook wel voor een deel aan mij, ik wil namelijk graag 
alles geregeld hebben wat vandaag kan vandaag doen 
en niet wachten tot morgen).  
Misschien heeft dit ook wel te maken met mijn eerdere 
werkzaamheden als uitvoerder.  
Ik kijk terug op een mooi seizoen, maar er zijn zeker ook 
verbeterpunt voor mij als trainer/coach.  
  
In december gedegradeerd naar de 5e klasse, toen 
ging het toch niet helemaal zoals het zou moeten. Kun 
je het verschil aangeven tussen de prestaties in de na-
jaars- en de voorjaarscompetitie?        
 
De degradatie in december naar de 5e klasse was mijn 
inziens niet nodig geweest, een aantal keer gelijk spel 
waarbij winst er zeker in had gezeten. En doordat een 
team zich teruggetrokken had, eindigde we op de derde 
plaats van onder, waardoor veroordeeld tot het spelen 
in de 5e klasse. Bij deze groep is het zo dat wanneer we 
2-3 goals om de oren krijgen dat de inzet minder wordt, 
anders om is het ook zo wanneer we er een aantal sco-
ren gaat het makkelijker. 
Ik denk dat dit ook wel komt door in welke klasse je 
voetbalt. Toen de indeling van de voorjaarscompetitie 
bekent werd gemaakt, hebben we met elkaar uitgesp-
roken dat een plek bij de eerste drie er wel in moet 
zitten. Mooi is het dan dat je de voorjaarscompetitie af 
kunt sluiten met het kampioenschap.  
 
Als je een moment in het seizoen 2015-2016 er uit 
mocht pakken waarin je tevreden terugkijkt welk mo-
ment is dat geweest?        
  
Mijn eerste doelstelling is met elkaar voetballen waar 
iedereen evenveel aan het spelen komt. Wij voelden 
wel na de eerste vijf wedstrijden dat een kampioen-
schap er wel in zou kunnen zitten, ik merk wel dat ik 
toen toch wel graag voor het kampioenschap wilde 
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gaan. Mooi is dat het dan lukt, ik  en het team heb ge-
noten van het aantal mensen die onze kampioenswed-
strijd bezocht hebben. Bedankt hiervoor.  
 

Wat is de succesformule voor een winnende coach?  
   
Kom ik weer terug op de saamhorigheid van het team, 
respect voor elkaar en elkaar wat gunnen, mede tot 
stand gekomen door een aantal activiteiten die we ge-
organiseerd hebben met het team b.v.;  
- karten, speedsoccer afgesloten met een buffet bij de 
chinees.  
- na de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen de 
Bataven s'avonds met zijn allen in de kroeg van Koen 
nog wat drinken.    
- na de kampioenswedstrijd met zijn allen bij Mick in de 
keet nog wat drinken.  
- het seizoen afgesloten met een BBQ.  
- na de laatste training nog wat gedronken met de jon-
gens in het Dorpshuus.  
 
Je legt dus vooral de nadruk op een goede saamhorig-
heid/teambuildingsgevoel, prestaties komen dan van-
zelf. Geloof je meer in people management dan in het 
persoonlijk 'beter maken' van spelers?  
 
Mooi voorbeeld is dat ik vroeger als uitvoerder aange-
sproken werd tijdens het functioneringsgesprek met de 
bedrijfsleider dat ik meer als dictator op moest treden, 
volgens mij werkt dat niet zo.  Je moet het met elkaar 
doen dat is in dit geval op het werk, maar zeker ook bij 
welke vereniging dan ook. 
 
Volgend seizoen wordt nagenoeg 
hetzelfde team, de A2 van Gen-
dringen/GWVV. Blijf je volgend 
seizoen ook trainer/coach van dit 
team? 
 
Zoals het er nu uit ziet ben ik vol-
gend jaar weer trainer/coach sa-
men met Freddy Besselink grens-
rechter/leider, wanneer zoals af-
gesproken het team aangevuld 
wordt met 2-3 spelers van vv Gen-
dringen. 
 
Wat zijn jou ervaringen met de 
jeugdsamenwerking tussen Gen-
dringen en GWVV, wat loopt goed 
en wat zou er bv verbetert kun-
nen worden? 
 
Over het algemeen liep de samen-
werking goed na wat opstart pro-

blemen, ik had alleen graag de competitie willen begin-
nen met een gelijk aantal spelers bij de B1, B2 en B3 ik 
heb me hier sterk voor gemaakt, dit is mij jammer ge-
noeg niet gelukt. Het is niet alleen dat je elke zaterdag 
mensen te kort komt, maar ook op de trainingsavonden 
sta je vaak maar met een klein groepje spelers. Het uit-
wisselen van spelers tijdens de wedstrijden verliep goed, 
dank hiervoor aan de B1, B3 van Gendringen en de C1 
van GWVV. Wat er beter kan; dat het nu al duidelijk 
moet zijn hoe de teams er volgend seizoen eruit gaan 
zien. We hebben half mei met ouders en jeugdbestuur 
overleg gehad over de indeling van de jeugdteams, toen 
had al bekend moeten zijn hoe de teams er volgend sei-
zoen uit zouden komen te zien. 
 
Je bent in het hele verre verleden al eens trainer/coach 
geweest, welke verschillen merk jij tussen de jeugd van 
toen en de jeugd van nu? 
 
Nou dat is hééél lang geleden dit was volgens mij bij de D 
pupillen, volgens mij voetbalde mijn collega Sandy Sche-
pers (Ditters) hier in. Dus meer dan 30 jaar geleden, ik 
weet niet meer of ik deze groep ook getraind hebt of 
alleen als grensrechter betrokken was bij dit team. Het 
grote verschil zal zijn het gebruik van mobiele telefoon, 
na het kampioenschap van de B2 waren alle spelers druk 
om het kampioenschap te delen met de wereld. 
 
Zelf ben je bij GWVV 5 topscoorder geweest van GWVV, 
wat moet een spits in zich hebben om ook goed te kun-
nen scoren? 
 
Een mooi stukje (in het clubblad van vv Gendringen) Na 
een wedstrijd tegen vv Gendringen waarin ik drie keer 
had gescoord, stond er in het wedstrijdverslag dat GWVV 
beschikte over een bonkige balvaste makkelijk scorende 
spits. Ik denk dat deze eigenschappen een spits moet 
bezitten, het bonkige mag overigens weg gelaten wor-
den. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor jou zijn? 
 
Als ik kijk binnen GWVV, probeer spelers zoveel mogelijk 
op leeftijd met elkaar te laten spelen, mijn visie hierop is 
dat talentvolle spelers de mindertalentvolle spelers be-
ter kunnen maken tijdens trainingen en wedstrijden. Zo 
ga ik op het werk ook om met leerlingen en vroeger op 
het werk waar ik als uitvoerder een aantal leerling bouw-
plaatsen heb uitgevoerd. Laat minder talentvolle leer-
lingen met talentvolle leerlingen werken, hier worden ze 
beiden beter van. Het moet niet zo zijn als een aantal 
jaar geleden bij de jeugd dat er leeftijd verschillen van 3-

René hier als speler van GWVV 5, in het seizoen 2000-2001 waar hij topscorer werd bij 
GWVV met  25 doelpunten. De tassen werden geschonken door HEnk MAsselink. 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 6 pagina 12 

(vervolg Opvallend op ….) 

4 jaar normaal zijn, er zijn hier nog spelers waarvan er 1 
in de C1 en 2 in de B1 voetballen en de rest voetbalt al 
een jaar bij de senioren. Hier had volgens mij het bestuur 
in moeten grijpen, ook om de jongens (meiden) te be-
schermen. 
 
Ook ben je actief in het 45+ voetbal. Valt het je na zo-
veel voetbal loze jaren mee om weer tegen de bal aan 
te trappen? 
 
Het tegen de bal aan trappen valt nog wel mee, ik krijg 
de bal nog redelijk op de plek waar ik hem hebben wil. 
Alleen de conditie laat me in de steek. Ik doe ook nog 
wel eens mee bij de trainingen van de B2. Ook met de 
rondo het komt nog wel eens voor dat ik aan de beurt 
ben om in het midden te gaan staan, dat  de rondo dan 
net is afgelopen, hier krijg ik nog weleens commentaar 
op van de spelers van de B2. 
 
Enkele stellingen; 
jeugd of senioren (45+)? Jeugd 
vogels of voetbal? Voetbal 
Ouder kijkende toeschouwer of coach langs het veld? 
Coach langs het veld 
werkzaam in de bouw of docent? Docent 
PSV of De Graafschap? PSV 
Bij deze stellen we je in de gelegenheid om op één van 
bovenstaande stellingen terug te komen. 
 
Het 45+ voetbal komt jammer genoeg niet van de grond, 
er zijn veel mensen die aangegeven hebben dat ze graag 
mee willen doen met het 45+ voetbal. Maar de praktijk 
leert dat er vaak nog geen handje vol spelers aanwezig 
zijn, daar ben ik er ook één van omdat de trainingen ver-
plaatst zijn van de vrijdagavond naar de donderdagavond 
(werken). Ik denk dat er op korte termijn een besluit ge-
nomen moet worden, of men hier mee doorgaat. 
 

Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Jullie niet, Ester wel. 
 
Verder geven we je 
de ruimte om zelf 
iets te vermelden 
wat je kwijt wilt of 
misschien heb je 
het idee van waar-
om hebben ze me 
dit of dat niet ge-
vraagd dan mag je 
die vraag ook aan 
jezelf stellen. 
 
Toen de vraag 
kwam of ik wilde 
deelnemen aan het 
interview OPVAL-
LEND OP DE BUI-
TENHAM, heb ik tegen Ester wel gezegd, waarom moe-
ten ze mij daarvoor hebben. Er zijn zoveel mensen die 
meer gedaan hebben voor de club dan ik. Toch heb ik 
het als leuk ervaren, om toch een aantal dingen kwijt te 
kunnen. 
 
Wij hebben het ook graag gedaan en als je per week 
hier wel 5 uren of meer energie in steekt dan heb je 
dat zeker verdiend. 
 
René, bedankt voor je medewerking aan de rubriek 
OPVALLEN OP DE BUITENHAM. We wensen je samen 
met je team volgend seizoen veel succes en alvast een 
fijne vakantie voor straks. 

De redactie 

Na de glorieuze overwinning een 
rondtocht door Gendringen en Vars-
selder-Veldhunten.  
De 1e kampioen onder de naam St. 
Gendringen/GWVV is een feit. 

Entree Volwassenen € 5,- Kinderen 12 t/m 16 jaar € 3,-  
Kinderen tot 12 jaar vrij entree. Kassa open vanaf 17.00 uur. 

 
Streekelftal G.W.V.V.  

- 
 

De Graafschap 
 

Op sportcomplex “De Buitenham” 
Aanvang 19:00 uur 
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N a een aantal weken geen voetbal meer gezien te 
hebben kreeg ik een berichtje van Nico Immink of ik nog 
tijd had om een stukje te schrijven voor de Boogbal. 
Natuurlijk wil ik wel een stukje schrijven, maar zoals 
gewoonlijk sla ik de wedstrijden in mijn korte termijn 
geheugen op en weet ik dus nu niet meer welke wed-
strijden er geweest zijn laat staan wat de uitslagen zijn. 
Gelukkig kun je veel vinden op het internet en na de 
laatste wedstrijd die Tonny Slutter in zijn verslag ge-
noemd heeft hebben we de volgende wedstrijden nog 
gevoetbald: 
  
17 april 2016 GWVV 4 – Kilder 5    3-3 
1 mei 2016 Gendringen 6 – GWVV 4    0-3  
8 mei 2016 GWVV 4 – Bredevoort 4    4-0  
12 mei 2016 GWVV 4 – Gendringen 6    2-3  
 
De wedstrijd waar ik nog het meeste van weet was de 
uitwedstrijd tegen Gendringen 6. Dit team kon theore-
tisch nog kampioen worden, maar dan moesten ze wel 
van ons winnen. Ikzelf deed niet mee, maar ben wel 
komen kijken om mijn teamkameraden aan te moedi-
gen.  
Ik stond langs de lijn te knipperen met mijn ogen. 
GWVV 4 voetbalde echt goed, was zeer gedreven en 
probeerde iedere bal te onderscheppen en zette de 
tegenstander direct onder druk. Het was dat Rick 
Witteveen zijn vizier niet echt op scherp had staan 
want anders hadden we met 0-6 gewonnen. In ieder 
geval werd na een zeer goede wedstrijd de drie punten 
mee naar huis genomen en was de tegenstander een 
illusie armer. De wedstrijd tegen Bredevoort 4 was 
geen wedstrijd omdat de tegenstander niet voldoende 
spelers op de been kon krijgen en gevraagd had om 
deze wedstrijd op papier af te handelen. Wel drie pun-
ten, maar we hebben nog steeds discussie wie die 4 
goals gemaakt heeft. De laatste wedstrijd was doorde-
weeks thuis tegen Gendringen 6. Het grootste gedeel-
te van deze wedstrijd hebben we voor gestaan. Op het 
eind van deze wedstrijd waren onze “knollen” op en 
won Gendringen 6 terecht. Door een aantal vrije week-
enden en de wedstrijd tegen Bredevoort die niet door-
ging was het einde van dit voetbalseizoen een beetje 
rommelig.  
Ook het grote aantal spelers is niet bevorderlijk voor 
een constant team. Iedere week moesten er wel 3 of 4 
spelers thuisblijven (lees aan de kant aanmoedigen) 
omdat er anders teveel spelers mee zouden doen.  
Om het seizoen toch goed af te sluiten was er natuur-
lijk de zomeractiviteit die dit jaar weer perfect gere-
geld was door Jurgen Schut en Rick Witteveen (met 
hun partners). Ino Zweers was benaderd voor de cate-
ring (dus dat zit wel goed). Na diverse mails, appjes, 
mondelinge berichten en herhaaldelijk navragen bij de 
leiding is het Tonny Slutter toch nog gelukt om te laat 
te komen. Waar moet dat heen met de schoolgaande 
jeugd wanneer de meester niet weten dat op tijd ko-
men ook op tijd komen is! Gelukkig hebben de mees-
ten van ons nog respect voor de ouderen, dus Tonny 
mocht nog mee. Na een leuke fietstocht door de bin-
nenlanden van Gendringen en Voorst kwamen we aan 
bij de golfbaan ‘t Lohr te Voorst.  
Fietsen maakt dorstig en na 1 versnapering kregen we 
een korte instructie van wat er wel en niet op zo’n 
golfbaan mag. Om bepaalde activiteiten uit te bannen 
werden de partners uit elkaar gehaald en deelde de 

eigenaar van ‘t Lohr de 
groepjes in. Op de één of 
andere manier was er 
een speciale connectie 
tussen de eigenaar van ‘t 
Lohr en Anne Mulder, 
want het klikte meteen 
tussen deze twee. We 
liepen dus in groepsver-
band 9 holes af en het 
was de bedoeling om 
deze in zo min mogelijke 
slagen te halen. Sommi-
ge groepen hadden dit 
schijnbaar niet begrepen 
want hoe kom je anders aan gemiddeld 50 slagen per 
groepslid om 9 holes te halen. Anne Mulder had van 
tevoren gezegd dat ze beter was in het slaan van gaten 
in de green dan van het raken van het balletje was uit-
eindelijk wel de dag winnaar met 33 slagen voor 9 holes 
( voor de golfkenner geef ik even aan dat 9 holes in 27 
slagen een par ronde is). Ik hoorde Jurgen Schut later 
nog zeggen dat de prijs in natura betaald zou worden, 
maar of Anne nu een flesje wijn of een paar flesjes bier 
heeft gekregen weet ik niet. Na deze activiteit was er 
weer gelegenheid om een versnapering te nuttigen en 
gingen we op een zeer twijfelachtige route terug naar ‘t 
Dorpshuus te Varsselder. Ik fietste achter Tonny Slutter 
en zijn vrouw omdat ik dacht dat Tonny niet twee keer 
op 1 dag foutjes maakt. Gelukkig kreeg ik gelijk, want zij 
wisten de weg wel en na een korte fietstocht waren we 
weer in Varsselder.  
Ino Zweers was daar al zeer druk met het etaleren van 
al het lekkere eten wat hij gemaakt had. Op diverse (en 
dan bedoel ik niet 1 of 2 maar 7 of 8) etagères had Ino 
op de meest bijzondere wijze hapjes klaargemaakt. De 
meeste hapjes bestonden uit wraps die gevuld waren 
met de meest uiteenlopende lekkere dingen. Er waren 
ook gevulde dadels en eieren en voor de warme 
liefhebber was er kipsaté en gehaktballetjes met de 
meest verrukkelijke satésaus.  Als ik er nu weer aan 
denk loopt het water me weer in 
de mond. Na een aantal uurtjes 
gezellig gegeten en gedronken te 
hebben, hebben we ook nog af-
scheid genomen van Erik Kete-
laar als actief voetballer van 
GWVV 4. Na ontzettend veel ja-
ren gevoetbald te hebben bij 
GWVV heeft hij te kennen gege-
ven dat het fysieke hem steeds 
moeilijker af gaat.  
Wij hopen Erik natuurlijk nog 
eens te zien op of rond het veld, 
want GWVV zonder Erik Ketelaar 
is geen GWVV zoals ik het ken.  
Voor de liefhebbers was er nog 
een uitje gepland naar Megche-
len voor de jaarlijkse kermis.  
Ikzelf ben er niet geweest, ik kan me het nog van vorig 
jaar herinneren en dat is bij mij niet goed “gevallen”.  
Ik wil iedereen een fijne zomerstop wensen met een 
leuke vakantie er tussendoor.  
Eind augustus, begin september zullen we elkaar weer 
zien en dan maken we er weer een mooi seizoen van.  
 
groetjes, Hans Bruins  
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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 

6-3-2016 wedstrijd tegen Aerdt-Carvium 
Bussink Transport 

20-3-2016 wedstrijd tegen sv Loo 
Café-cafeteria De Veldmuis 

10-4-2016 wedstrijd tegen Den Dam 
Jan Zweers 

1-5-2016 wedstrijd tegen SDZZ 
Pedicurian 

8-5-2016 wedstrijd tegen Ajax. B. 
Frans Ratering 

29-5-2016 promotiewedstrijd DEO 
Sport Eleven 

 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan 

 contact op met  
de sponsorcommissie. 

 

Sponsorcommissie; 

Arno Geurts,  Freek van Arragon,  
Nico Immink, Jan Aalders 

G.W.V.V. bedankt alle balsponsoren! 
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Al deelnemer  
bij de Vieftig Club? 

 
 

Heb je hiervoor belang-
stelling meld je bij het 

promoteam van  
de Vieftig club. 

Jos Mulder, Arno 
Geurts, 

Freek van Arragon, 
Chiel le Comte of  

Nico Immink 

De Boogbalplanner  

seizoen 2016-2017 

Copie inleveren: Komt uit op: 

20 september 29 september 

D e Vieftig Club wil via deze weg de dank uit spreken 
naar de deelnemers toe die in het seizoen 2015-2016 
hebben bijgedragen aan de bestedingsdoelen. Op de 
Vieftigoavend in oktober 2015 hebben de deelnemers 
zich uitgesproken voor twee bestedingsdoelen in 2015
-2016. Het 1e bestedingsdoel is inmiddels een feit, aan 
de ingang naar sportcomplex de Buitenham kun je nu 
op een bord zien dat je Sportcomplex de Buitenham 
betreedt. Het 2e bestedingsdoel een jeugdclinic is nog 
niet van de grond gekomen maar in het begin van het 
seizoen zal duidelijk zijn over wanneer dit plaats gaat 
vinden. Hierover worden jullie nog nader geinfor-
meerd. De datum voor de Vieftigoavend is bekend en 
deze zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober a.s. De 

Deelnemers krijgen hierover nog nadere informatie. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en tot 
in het seizoen 2016-2017. 
 
Het Vieftigclub promoteam; 
Jos Mulder 
Freek van Arragon 
Arno Geurts 
Chiel le Comte 
Nico Immink 

Vieftig club ook in seizoen 2016-2017 weer actief 

Wij bedanken alle stemmers die gestemd heb-
ben met de Rabo-Clubkas  

campagne op GWVV.  
De actie heeft GWVV € 231,66 opgebracht.  



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 6 pagina 16 

G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  juni/juli 

15-jul Kas Menting 

16-jul Niels Schweckhorst 

16-jul Tim Prinsen 

18-jul Wim Pruyn 

20-jul Theo van Niersen 

20-jul Jesper Kuster 

21-jul Jan Mulder 

23-jul Jelle Boland 

25-jul Miel Erinkveld 

31-jul Like Immink 

1-aug Mark Visser 

2-aug Dennis Boerboom 

2-aug Sem Schepers 

5-aug Boudewijn Aaldering 

6-aug Willem Messing 

7-aug Dennis Lohschelder 

10-jun Ramiro Tersteeg 

11-jun Tim Jansen 

12-jun Jurjan Wezenberg 

13-jun Frank Stokman 

16-jun Pascal Sloot 

20-jun Jordy Bussink 

20-jun Bas Wanders 

21-jun Stijn van Remmen 

21-jun Merle Kuster 

25-jun Erik Ketelaar 

28-jun Paul Schut 

1-jul Rik Fisser 

2-jul Cas de Neling 

4-jul Sven te Kaat 

4-jul Marc Schut 

9-jul Frank Heutinck 

10-jul Jimi Moreno-Ruiz 
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O nder ideale omstandigheden, al was voor sommi-
gen het nog al aan de benauwde kant, werd zondag 12 
juni het jaarlijks afsluitende Jan Riekentoernooi weer 
georganiseerd door de JR organisatie. 
Dit seizoen een beetje aan de late kant, maar door na-
competitie en de kermis was men genoodzaakt om dit 
zo ver naar achteren te schuiven. De keuze om het 
weer op de zondag te organiseren bleek gezien de goe-
de opkomst een juiste. 
Aan het toernooi werd door 7 teams deelgenomen 
waardoor er een volledige competitie van 6 wedstrij-
den werd gespeeld.  Naast de gebruikelijke Nederland-
se clubs Ajax, PSV en Feyenoord waren buitenlandse 
clubs als Schalke, Barcelona, Juventus en Dortmund 
aangetrokken. De organisatie had een zo evenwichtige 
mogelijke indeling gemaakt, waar de sterke en iets 
minder sterke spelers door elkaar waren gehutst. Aan 
de uitslagen viel te zien dat dit aardig was gelukt. Al-
leen de 5-1   overwinning van Schalke tegen Barcelona 
was in het oogspringend. Uiteindelijk was het na een 
felle strijd tussen Ajax en Feyenoord, Ajax die de titel 
naar zich toetrok. Frappant is wel, dat Ted, die Ajax 
nog van de landstitel afhield nu met Ajax de titel pakte. 
Na het toernooi was het Netty Rieken die de wisselbo-
kaal overhandigde aan aanvoerder Niels Schweckhorst. 
Die dit seizoen goud in handen blijkt te hebben want 
vanaf het begin van de competitie pakt hij alles wat er 
maar te winnen is. Op de 2e plek eindigde Feyenoord 
met aanvoerder Peter Roes die vorig seizoen de titel 
nog opeiste. Op de 3e plaats eindigde Schalke met 
aanvoerder Nick Pruyn. 
Ook was er deze dag veel vermaak voor de jeugd. Er 
werd een onderling toernooi afgewerkt en in de pau-
zes werd er gestreden om de penaltybokaal waarbij de 
volgende prijzen werden behaald; 
D-pupillen; 
1e Tom ter Bogt, 2e Jesper Kuster en 3e Pepijn Sloot. 
C-junioren; 
1e Gijs van Remmen, 2e Bart Rots en 3e Sem Schepers. 
B-junioren; 
1e Jarno Lippets, 2e Bryan Wijkamp en 3e Sam Over-
beek.  
Dit alles onder leiding van André Lippets en Bennie 

Mulder. Ook aan de kleinsten had de organisatie ge-
dacht zij konden zich vermaken op de diverse spring-
kussens die waren opgesteld. 
Na afloop van het toernooi was de uitreiking van de 
prijzen en werd door voorzitter Jan Aalders afscheid 
genomen van assistent-trainer Ted v.d. Pavert die na 
een aantal jaren de jeugd getraind te hebben, 3 seizoe-
nen assistent trainer is geweest bij G.W.V.V.. 
Ook de Boogbalredactie had voor de winnaars van de 
Boogbaltopscoorderklassement en In de Aanval compe-
titie nog wat weg te geven. Niels Schweckhorst kreeg 
van redactielid Nico Immink de Boogbaltopscoorders-
wisseltrofee uitgereikt. Voor de In de Aanval cup kwa-
men dit seizoen 3 genomineerde elftallen in aanmer-
king uiteindelijk waren het de C1 junioren die net als 
vorig seizoen met de trofee gingen lopen. GWVV 1 en 
Gendringen/GWVV B2 eindigden resp. op een 2e en 3e 
plek. Jongens van harte proficiat en ook volgend sei-
zoen veel succes!  
Voorzitter Jan Aalders bedankte iedereen voor ieders 
bijdrage in het seizoen 2015-2016 en wenste iedereen 
voor straks een hele fijne vakantie toe. 
Na het officieuze gedeelte was er vermaak in het Dorps-
huus en kon geproost, gezongen en gedanst worden 
met muziek van DJ Johnny. We kunnen terugkijken op 
een mooi afsluitend toernooi waarbij we de JR organi-
satie bedanken voor weer de perfecte organisatie er-
van. Het seizoen werd hiermee op waardig wijze afge-
sloten.  

De 2e en 3e prijs gewonnen door Feyenoord en Schalke le-
verde als prijs een plastic zak vol badslippers op. 
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(vervolg JR toernooi) 

Voor meer foto’s kijk op;  
http://myalbum.com/album/jKKMXXqLglnL 

http://myalbum.com/album/jKKMXXqLglnL
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2015/2016  

H et Superelf seizoen 2015-2016 is tot zijn einde ge-
komen. Winnaar van deze editie is geworden Stan van de 
Pavert. Stan gefeliciteerd! Met zijn Hala Madrid wist hij 
nog net zijn broer Kees met de Kellers achter zich te laten. 
Na klassebehoud bij SDOUC, nog een hele mooie prijs. De 
top drie wordt volledig gemaakt door Jordy Bussink, die 
met FC Knudde net voor zijn broertje Casper Bussink ein-
digt. Twee broederstrijden in de top 4 waarbij éénmaal de 
oudste wint en éénmaal de jongste. 
 
Naar de statistieken van dit seizoen kijkende is het aardig 
logisch dat Stan van de Pavert 1e is geworden. Met Niels, 
Cas en Roy in de voorhoede heeft hij veel punten 
gescoord. Daarnaast hebben de verdedigers Bram van de 
Pavert en Pascal Sloot ook vaak gescoord, iets dat Stan 
zijn team veel punten opleverde.  

In zo’n laatste fase van de Superelf competitie gaat het 
vaak om details, zeker omdat de verschillen erg klein zijn 
en waren dit seizoen. Net een cleansheet van een keeper 
die jij hebt of een tegendoelpunt meer of minder, heeft 
in de laatste fase altijd veel invloed.  

Naast de hoofdprijs, die naar Stan gaat, krijgen de coach-
es van de nummers 2 t/m 5 ook een prijs. De prijzen 
komen jullie kant op! 

Alle coaches bedankt voor het meespelen en hopelijk tot 
volgend seizoen, met nieuwe ronden en nieuwe kansen! 

 
De wedstrijdleiding 

 
 

‘Hala Madrid’ van Stan v/d Pavert 
 

Sven te Kaat 
 

Bram v/d Pavert - Pascal Sloot - Jurgen Schut 
 

Dominiek Seinhorst - Brian te Kaat - Jurjan Wezenberg -  
Theo Heutinck 

 
Roy Cornielje - Niels Schweckhorst - Cas de Neling 

Eindstand Superelf 

1 Stan v/d Pavert Hala Madrid 229 

2 Kees v/d Pavert The Kellers 220 

3 Jordy Bussink FC Knudde 203 

4 Casper Bussink Team Cappie 201 

5 Danny van Wessel FR1908 195 

6 Mark Kemperman FC Bal op dak 194 

7 Rien Klompenhouwer Pol Boys 192 

8 Ted v/d Pavert TVDP 191 

9 Ferdie v/d Pavert TKS 190 

10 Marcel v/d Pavert Superboys 190 

11 Jimi Moreno  VV Staphorst 190 

12 Mart Aalders FC Meulenpeerd 190 

13 Nico Immink de Martelaren van Gorcum 182 

14 Nick Pruijn Legendary Legends 178 

15 Ruud v/d Pavert 
Tuut, tuut, tuut, team van 

Ruud 177 

16 Chiel le Comte FC Pip 174 

17 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 173 

18 Beent Klijnsma Bankzitters 172 

19 Martijn Klompenhouwer FC Capri Sones 171 

20 Hans Boland FC Veldzicht 165 

21 Stijn Marcus FC Super11 165 

22 Merijn van Arragon Völ te goed 163 

23 Bob Zweers FC Duivenkearls 160 

24 Marijke van Wessel Trotse Oma 159 

25 Maik Jansen Chanson 158 

26 Bennie Mulder Bambino 156 

27 Jorick Messink FC Midjyland 152 

28 Carlo Cornielje Wally team 151 

29 Ivo Joosten FC IBIB 149 

30 Jim Weijkamp A.L.A.A. 149 

31 Brian te Kaat AFC Huntink 148 

32 Frank Lukassen FC Apothekers 147 

33 Rik Fisser FC de Leemlander 145 

34 Bennie Bruins Bruunske FC 139 

35 Twan Berndsen FC Plakzak 138 

36 Sven te Kaat FC Leemland 135 

37 Cas Aalders FC Kampioen 134 

38 Sjoerd Immink GWVV best 133 

39 Anne Aalders FC Girlpower 132 

40 Bram v/d Pavert Swansea City 130 

41 Ferenc Schepers Ferencvaros 130 

42 Jelle Boland Snelle Jelle 130 

43 Jurjan Wezenberg FC Knikeend 130 

44 Simone Bussink Supermannen 126 

45 Tim Heutinck Snelle Harrie 126 

46 Niels Huntink Hup Ajax hup 124 

47 Yuri Sohilait Moet Lukken 123 

48 Jan-Ole Kantus FC op de wreef 122 

49 Andre Jansen Eurobewaker 120 

50 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 115 

51 Cas de Neling V.V Nathalie 113 

52 Wim Klompenhouwer WK-C 113 

53 Jan Roes S.F.G.V.V. 108 

54 Sven Huls FC Huls 105 

55 Theo van Wessel FC Barcelona 99 

56 Promoteam de Vieftig Club 80 

57 Kay Mulder FC Bal op 't dak 79 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE 

JEUGD/SENIOREN 
16-4-2016 GWVV F1 SDOUC F3 0 1 

16-4-2016 GWVV D1GD Silvolde D2 3 4 

16-4-2016 GWVV C1GD Ulftse Boys C2 5 1 

16-4-2016 Gendr/GWVV B2 Concordia-W 4 0 

16-4-2016 Gendr/GWVV B1 Varsseveld B1 3 0 

17-4-2016 FC Winterswijk 7 GWVV 2 1 5 

17-4-2016 GWVV 4 Kilder 5 3 3 

17-4-2016 GWVV 3 KSV 4 10 2 

17-4-2016 NVC 1 GWVV 1 0 5 

23-4-2016 SDOUC D2D GWVV D1GD 7 1 

23-4-2016 VIOD C4 GWVV C1GD 4 3 

23-4-2016 VVO B3 Gendr/GWVV B2 0 19 

24-4-2016 GWVV 3 Pax 11 6 0 

24-4-2016 Varsseveld 4 GWVV 2 3 0 

24-4-2016 VVL 1 GWVV 1 0 6 

26-4-2016 Keijenburgse Boys C1G GWVV C1GD 8 3 

30-4-2016 
SJO MEC/Bredevoort 

D2G GWVV D1GD 2 8 

30-4-2016 VIOD F6 GWVV F1 0 2 

30-4-2016 Bataven B4 Gendr/GWVV B2 2 5 

1-5-2016 GWVV 2 AD '69 3 6 1 

1-5-2016 Gendringen 6 GWVV 4 0 3 

1-5-2016 Wolfersveen 3 GWVV 3 0 0 

1-5-2016 GWVV 1 SDZZ 1 4 1 

7-5-2016 GWVV D1GD DZSV D3 1 2 

7-5-2016 GWVV C1GD HC '03 C1 0 2 

7-5-2016 Gendr/GWVV B2 OBW B4 3 1 

7-5-2016 Gendr/GWVV B1 RKZVC B1 0 3 

8-5-2016 Ajax B 2 GWVV 2 2 3 

8-5-2016 GWVV 4 Bredevoort 4 4 0 

8-5-2016 GWVV 1 Ajax B 1 3 1 

10-5-2016 SVGG F1G GWVV F1 1 5 

12-5-2016 GWVV 4 Gendringen 6 2 3 

12-5-2016 Meddo SC 3 GWVV 3 2 4 

16-5-2016 Rijnland 1 GWVV 1 2 3 

22-5-2016 AD '69 6 GWVV 3 2 6 

26-5-2016 DEO 1 GWVV 1 0 1 

29-5-2016 GWVV 1 DEO 1 7 0 

 Wij feliciteren; 
- Anne en Bart Vinkenvleugel met de geboorte van 
zoontje Pim. 
- Beent en Nardi Klynsma met het behalen van de ko-
ningstitel bij het OLV Gilde. 
- André en Simone Bussink met hun 25-jarig huwelijk, 
- Ted v.d. Pavert met zijn sportieve opstap naar PEC 
Zwolle. 
 

 Je komt ze overal 
tegen, de GWVV 
paraplu’s, multi-
functioneel inzet-
baar. Langs het 
veld, op de fiets 
en aan de urinoir 
voor het eventue-
le gekletter van de 
buurman. Ook 
interesse? Informeer bij Arno Geurts. 

I n de maand april zijn er twee jeugdleden van GWVV 
geslaagd voor de pupillen scheidsrechtercursus te we-
ten Stijn van Remmen en Milan Frazer. 
Na 1 avond waar maar liefst drie uur lang alle ins en 
outs voor het fluiten van pupillen wedstrijden zijn 
doorgenomen moesten de jongens een week later hun 
theorie kennis laten zien op het veld. 
Na het fluiten van hun wedstrijd kregen ze een beoor-
deling en deze was GESLAAGD met vlag en wimpel. 
Jongens gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog vele 
wedstrijdjes zullen fluiten bij de pupillen. 
  
HET JEUGDBESTUUR 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Activiteiten; 

Christel Aalders 06-45729876 

Wedstrijdzaken;   

Sven te Kaat 06-23209163 

Mark Kemperman  06-16490233 

Algemene zaken; 

Mike Frazer 0315-631810 

Technisch coordinator; 

Andre Lippets 06-40940845 

 

F1 

Emile Kwak 0315-630500 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

D1  

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

C1 

Dirk Jansen 06-12696315 

Maik Jansen 06-51616194 

Clemens Wissing 0315-640815 

Sven Maatman 06-53569324 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

B1  

Jelle Elferink 06-10270390   

(gendringen) 

Bjorn Ketelaar 06-53651011   

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

B2 

René Bussink 0315-630410 

Tim jansen 06-53716910 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

Einde Seizoen 
  

H et seizoen 2015-2016 zit er weer op en de prijzen zijn verdeeld.  De Jeugd 
van Gwvv heeft een goed tweede seizoenshelft gekend.  
De F1 is op een 5e plaats geëindigd met 19 punten, zowel de kinderen als de 
trainers en begeleiding hebben het plezier van het voetballen in de tweede 
helft van de competitie weer helemaal teruggekregen na een dramatisch verlo-
pen 1e seizoenshelft. Ook heeft de F1 een knappe 2e plaats gehaald op het 
Boefjestoernooi bij Ulftse Boys. 
De D1 is op de 6e plaats geëindigd, lang hebben zij meegedaan om het kampi-
oenschap echter tegen de wat fysiekere tegenstanders werden er punten verlo-
ren waardoor zij 3 wedstrijden voor het eind van de competitie afhaakten. Toch 
moet er geconcludeerd worden dat de jongens en meiden een knappe prestatie 
neergezet hebben, ondanks dat er gespeeld werd met 6 jongens die nog in de E 
mochten voetballen en ondanks dat er midden in het seizoen 3 nieuwe meiden 
bijkwamen en ondanks dat er elke week om het kwartier 5 a 6 spelers gewisseld 
moesten worden heeft iedereen stinkend zijn best gedaan op het veld en dan 
blijkt dat je ver kunt komen. 
De C1 is op een 5e plaats geëindigd ook zij hebben lang meegespeeld om de 
eerste plaats, toch bleek het seizoen voor hen net iets te lang want de laatste 
wedstrijden werden verloren en zakte de motivatie wat weg, echter ook zij ver-
dienen de complimenten want ze hebben met een kleine groep waarin af en 
toe spelers van de D1 mee moesten toch lang meegedaan om de bovenste 
plaats. 
De B1 is op een derde plaats geëindigd. De B1 heeft als enige team van de jeugd 
een compleet competitieprogramma gespeeld. Al snel bleek dat Dinxperlo de 
grote favoriet was maar hier moet wel vermeld worden dat dit een dispensatie 
team was evenals de nummer 2 RKZVC dus ook hier kunnen we stellen dat de 
B1 het goed gedaan heeft met een derde plaats. 
De B2 is de grote winnaar van de tweede seizoenshelft met 27 punten uit 10 
wedstrijden zijn zij KAMPIOEN geworden. Na een verliespartij op een maandag-
avond tegen Groessen leek het erop dat de Bataven met de 1e plaats ging lopen 
echter in het onderlinge duel werd er met 5-2 gewonnen bij de Bataven uit. Er 
werd tegen VVO ook nog even aan het doelsaldo gewerkt door met 19-0 !!! te 
winnen. 
Op zaterdag 7 mei werd er na een moeizame eerste helft met 3-1 gewonnen 
van OBW en was het kampioenschap een feit. Na een ritje op de platte wagen 
in heuse kampioensshirts werd er nog een kampioensschaal uitgereikt en is er 
nog wat gegeten,  gedronken en gefeest. Ook bij de B2 blijkt het maar eens dat 
als je met z’n allen samenwerkt je heel ver kunt komen. 
Aan het einde van de competitie wordt er ook altijd weer hard gewerkt door 
diverse besturen om voor het nieuwe seizoen alles weer in orde te krijgen.  
In het nieuwe seizoen starten we met een F1 een E1 een D1  een B1/B2 
(samenwerking Gendringen) en een A2 (samenwerking Gendringen). Er is ge-
probeerd om de teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden en ze zo min moge-
lijk uit elkaar te halen, dit omdat afgelopen seizoen is gebleken dat we zeer po-
sitieve spelersgroepen hebben,  echter in gesprekken met de ouders zijn er nog 
wel een paar verbeterpuntjes waar we in het nieuwe seizoen als jeugdbestuur 
rekening mee moeten houden, hier zullen wij zeker aan werken. 
Aan het einde van een seizoen is het ook altijd tijd om mensen te bedanken en 
dit zijn er vele, als eerste willen wij de spelers zelf bedanken voor hun inzet en 
hun bereidheid om af en toe een ander team uit nood te helpen. 
We willen de trainers en leiders bedanken voor hun inzet op trainingen en wed-
strijden. Ouders bedankt voor het vervoer, het wassen vd kleding en voor de 
support op zaterdag.  We willen de scheidsrechters bedanken die zaterdags de 
wedstrijden van de jeugd hebben gefloten. 
We willen het barpersoneel bedanken voor het openhouden van het dorpshuus 
op zaterdag. Bennie bedankt voor het schoonhouden vd kleedkamers, Nico 
voor het maken vd fotos. Sponsors bedankt.  Iedereen die heeft meegeholpen 
met de flessenactie en de potgrondactie. En verder iedereen (die we vergeten 
zijn) die ook maar iets heeft betekent voor onze jeugd op welke manier dan 
ook. 
Als laatste willen wij het hoofdbestuur bedanken voor hun medewerking, ad-
vies en steun in het afgelopen seizoen. IEDEREEN BEDANKT!!! 
Rest ons alleen nog iedereen een prettige vakantie te wensen en tot volgend 
seizoen.  

Groeten het JEUGDBESTUUR 
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(Vervolg Jeugdhoek) 

B2—junioren  
wedstrijdverslagen 

Hallo allemaal  
 
We moesten tegen SVGG uit in megchelen  
en we hebben 4-1 gewonnen en ik heb 1 keer ge-
scoord en Bram 2 keer en Boaz 1 keer 
Ik heb door een penalty gescoord 
en dit was onze laatste wedstrijd 
 
Groetjes Mees 
 
Hallo allemaal, 
 
Zaterdag 30 april moesten we in Doetinchem voetbal-
len tegen Viod. Het was heel mooi weer.  
We waren net met 7 man/vrouw, niet iedereen was er 
ivm de vakantie.  
Mees stond in de spits en scoorde 2 keer met behulp 
van de dames Senne en Iris ! 
Ondanks dat we met zo weinig waren, hadden we veel 
kansen, het had wel 5-0 kunnen worden, maar het 
werd 2-0 voor ons. 
 
Groeten van Kas  

E-pupillen verslagen 

Met de beker in de hand vieren ze 2e plaats van 
het boefjestoernooi! 

GSV’38 B2– Gendringen/GWVV B2  
 
Uitslag: 2-4 

 
Op 9 april 2016 gingen wij richting GSV om daar 3 pun-
ten te halen. Echter op deze dag hadden wij niet ge-
noeg spelers, dus deden Luca en Sjoerd mee van de B3 
met onze wedstrijd. Met deze 2 spelers hebben wij uit 
eindelijk toch de 3 punten gepakt. Wij kwamen al snel 
op voorsprong door een eenvoudige goal van Wessel. 
Maar ja, GSV dacht van ja wij moeten ook punten pak-
ken dus kwamen op de 1-1. Toch dacht Enes hier an-
ders over en scoorde de 2-1. En in de rust stond het 
toch pas maar 2-1. Het was niet echt een ploeg waar 
wij van moesten verliezen want ook wij willen kampi-
oen worden. De 2e helft begon en wij moesten het ver-

schil toch nog wat groter maken. Frederic scoorde met 
een fantastische goal van een afstandje de 3-1. GSV 
scoorde snel erna de 3-2. Er kwam wat druk op ons 
team en wij wisten dat wij moesten winnen omdat ja, 
punten meenemen moeten wij natuurlijk voor het kam-
pioenschap. Niet veel later liet Wessel het wat rustiger 
voor ons team door de 4-2 te scoren en daarna gebeur-
de niet veel bijzonders. Hier hield de wedstrijd ook op 
en na veel gestreden te hebben toch met 3 punten 
weer terug naar Varsselder gegaan. Nu gaan we naar 
het kampioenschap nog een paar weken en dan kunnen 
wij kampioen worden!  

Rick Stienezen 
 
VVO B3 – Gendringen/GWVV B2  
 
Uitslag: 0-19 
 
Op 23 april moest Gendringen/GWVV B2 aantreden in 
Velp tegen VVO B3. De vele afwezigen deze wedstrijd 
werden vervangen door Nico Ausma, Matthijs Kempers, 
Jelle Immink en Mike Winkels. Het beloofde vooraf-
gaand aan de wedstrijd misschien nog wel spannend te 
worden, omdat VVO de 4e plaats in de competitie be-
zette. Na een aantal minuten spelen was het echter al 
raak en stond de 0-1 op het scorebord. De bezoekers 
speelden een goede wedstrijd, met als gevolg dat het 
bijna alleen maar eenrichtingsverkeer was richting het 
doel van VVO. Dit leverde veel kansen op, waaruit dan 
ook veel doelpunten vielen. Na 40 minuten spelen 
stond de stand 0-9 op het scorebord. De spelers wisten 
wat hen te doen stond, namelijk het doelsaldo verho-
gen. Dit zou namelijk nog belangrijk kunnen zijn in de 
strijd om het kampioenschap met Bataven B4. Na de 
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rust bleef het eenrichtingsverkeer aanhouden richting 
het doel, hoewel VVO nog een grote kans had op een 
doelpunt, belandde dit schot op de lat en werd de wed-
strijd met een 0-19 overwinning afgesloten. De doel-
puntenmakers waren Matthijs Kempers (6), Tom Wien-
holts (1), Nico Ausma (2), Enes Ilbay (2), Wessel Immink 
(2), Rick Stienezen (1), Mike Winkels (2), Jelle Immink 
(1), Koen Bussink (1) en viel er 1 eigen doelpunt. Door-
dat Bataven B4, wie de eerste plaats innamen, puntver-
lies leidde in de thuiswedstrijd tegen DCS B3 door met 1
-1 gelijk te spelen liep Gendringen/GWVV B2 met deze 
overwinning 2 punten in op de directe concurrent. Vol-
gend weekend volgt de kraker in de competitie tegen 
Bataven B4. Deze wedstrijd zal uit gaan maken wie zich 
waarschijnlijk kampioen mag noemen van de 5e klasse 
B, want dit is de kampioenswedstrijd voor Bataven B4. 
Bij winst kan Gendringen/GWVV B2 thuis kampioen 
worden tegen OBW B4G op 7 mei. Wordt vervolgd... 

        
  Tom Wienholst 

Bataven  B4 – Gendringen/GWVV B2  
 
Uitslag: 2-5 
Op 30 april was het dan toch zover, we spelen dé be-
langrijkste wedstrijd van het seizoen. Tijdens deze wed-
strijd kan namelijk de beslissing vallen over het kampi-
oenschap, we spelen tegen de Bataven B4 in Gendt, ook 
bij hun is te merken dat het kampioenschap op het spel 
staat. Want de Bataven staan op de 1e plaats met 1 
punt voorsprong op ons. Dus wanneer de Bataven win-
nen waren zij kampioen. 
We komen aan en in de kleedkamer hing gelijk al een 
hele andere sfeer als bij de andere wedstrijden. Dan 
komen we het veld op voor de warming up en de wed-
strijd komt steeds dichter bij en de spanningen worden 
groter. Het valt meteen op hoeveel supporters er aan 
de kant zitten en dat maakt dus ook zeker wel duidelijk 
hoe belangrijk deze wedstrijd is, als je bedenkt dat al 
deze mensen 50 minuten hebben gereden om deze 
wedstrijd te bekijken. 
Dan eindelijk beginnen we, de spanning is om te snij-
den. Beide teams kregen om de beurt verschillende 
kansjes om de score te openen. We gingen in het begin 
gelijk op maar uiteindelijk is daar dan de verlossende 0-
1. Maar binnen 5 minuten was daar dan helaas ook de 
gelijkmaker. Gescoord door een vrije trap tegen, waar-
bij we niet snel genoeg op reageerden. Het werd dus 1-
1. De opluchting bij de Bataven was groot. Nog steeds 
waren er kansen aan beide zijden, maar uiteindelijk ma-
ken we toch weer de 1-2. De wedstrijd bleef spannend 
want de Bataven kwamen toch weer op een gelijkspel 
want ze scoren de 2-2.  
Rust 
Na de rust ging de spanning weer volop verder. Zeker 
toen de scheidsrechter, een van onze spelers eruit 
stuurde, met een gele kaart.(Dit betekend een tijdstraf 
van 10 min.) Nog geen minuut later werd de volgende 
van ons er uitgestuurd (commentaar). Dus we speelden 
nu met 11 Bataven tegen 9 Geel-Witten. Gelukkig werd 
er na 7 minuten ook een speler van de Bataven eraf 
gestuurd. 
We bleven echter vechten voor de overwinning. Het 
duurde dan ook niet lang of we kwamen weer op een 2-
3 voorsprong. Hierdoor merkten we dat de Bataven de 
koppen een beetje lieten hangen en we hadden in de 
gaten dat we er nu snel nog een achter de keeper moe-
ten leggen omdat ze dan de moed op zullen geven, dit 
gebeurde dan ook (2-4) en toen waren de Bataven ge-
broken en maakten we uiteindelijk ook nog eens de 2-5.  
Ondanks dat de scheidsrechter niet helemaal eerlijk 

floot (naar onze mening) hebben we dan alsnog ge-
wonnen. De goals zijn gescoord door: Wessel (2), Nico 
(1) en Mats (2). 
Toen we later nog met het team gezellig bij elkaar za-
ten zagen we op hun site dat de leider er neer had ge-
zet Gendringen/GWVV B2 pakt Bataven B4 het kampi-
oenschap af op laffe wijze” Wij vonden dit woordje 
“laffe” een beetje onnodig en hebben hier dus enkele 
nette reacties achter gelaten, de club was het dus dui-
delijk ook niet eens met de manier van publiceren van 
de leider en heeft dit verslag verwijderd. We gaan vol-
gende week voor de laatste keer nog eens 80 minuten 
lang strijden en we hopen dan het kampioenschap bin-
nen te slepen. 

                   
Bas Wanders 

Gendringen/GWVV B2 – OBW B4 
 
Uitslag: 2-5 
Op 7 mei 2016 is Gendringen/GWVV B2 kampioen ge-
worden in de 5e klasse B. Nadat vorige week koploper 
De Bataven met 2-5 werd verslagen was het vandaag 
gelijk spelen of winnen van OBW B4 om kampioen te 
worden. De spanning onder de supporters werd lang 
hoog gehouden. In de 1e helft was GWVV wel de beter 
spelende ploeg maar werden de kansen niet verzil-
verd. OBW was ondanks dat ze op de ranglijst de laat-
ste plaats innamen gevaarlijk in de counters. De 2e 
helft werd uiteindelijk het betere van het spel be-
loond. Paal en lat stonden nog diverse keren in de weg 
maar uiteindelijk was het via een scrimmage voor de 
goal dat Wessel Immink de 1-0 aantekende. Daarna 
was het ijs gebroken en kreeg GWVV kans na 
kans. Kort hierna werd het 2-0 nadat een voorzet van-
uit een corner door wederom Wessel Immink werd 
binnengekopt. In de 74e minuut werd door nogmaals 
Wessel Immink een vrije trap vanaf 20 meter in de lan-
ge hoek achter de doelman geschoven en hiermee een 
zuivere hattrick scoorde. OBW was niet voor niets naar 
Varsselder gekomen en konden op het einde van de 
wedstrijd toch nog tegen scoren waardoor een 3-1 
eindstand op het scorebord kwam te staan. 
Hierna was het natuurlijk feest vieren en werd door 
het (jeugd) bestuur bloemen uitgereikt en kwamen 
familie/vrienden en kennissen het veld op om de felici-
taties uit te brengen. Daarna werd er meteen over ge-
gaan naar de officiële 'platte' wagen rondrit door Gen-
dringen en Varsselder-Veldhunten om te laten weten 
dat Gendringen en GWVV een kampioen rijker zijn. Na 
terugkomst op de Buitenham werd de ploeg in het 
zonnetje gezet door het jeugdbestuur en spraken Mike 
Frazer namens GWVV en Ruud Hendrixen namens 
Gendringen hun felicitaties uit. Een ware kampioen-
schaal werd door aanvoerder Koen Bussink door hen 
in ontvangst genomen. Op de uitgereikte shirts werd 
vereeuwigd dat zij in 2015-2016 de 1e ploeg waren die 
onder het samenwerkingsverband Gendringen/GWVV 
kampioen werden. 

Tom Wienholst 
 

Foto ‘s kampioenwedstrijd Gendringen/GWVV B2; 
 
http://myalbum.com/album/QFUqMCk2Uxed 

(Vervolg verslagen B2) 

http://myalbum.com/album/QFUqMCk2Uxed
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Tevreden leiders kunnen terug kijken  
op een mooi seizoen. 

 

We willen iedereen bedanken die is komen kijken of op 
elke andere manier heeft bijgedragen aan dit mooie 
seizoen. 
Ook leiders trainers van de B1, B3 van Gendringen en 
de C1 van GWVV, die regelmatig spelers hebben uitge-
leend aan de B2 om het elftal compleet te krijgen. 

Iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst. 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 6 pagina 25 

Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

Juli 
28 Oefenwedstrijd GWVV streekteam - De Graafschap aanvang 19:00 uur 
 
 
 

MBVO (meer bewegen voor ouderen)     
VARSSELDER     30 JAAR 

25-04-1986 ------------25-04-2016 

Z oals jullie in de vorige boogbal al hebben kunnen le-
zen bestaat de gymvereniging MBVO al 30 jaar!  
Dit hebben we met de leden gevierd op17 mei. Onze 
groep bestaat op dit moment uit 17 dames in de leeftijd 
van 60 tot 86 jaar. Er is 1 persoon die al 30 jaar lid is! Dit 
is Mevr. Dinie Sluiter. Zij kreeg op deze dag dan ook een 
mooi boeket. 
Om 13.30 uur begonnen we met een kopje koffie en 
iets lekkers er bij. Daarna moest er natuurlijk bewogen 
worden en dus gingen we de sporthal in.  
We werden in 2 groepen verdeeld (het rode en het 
blauwe team) en gingen stoel-honkbal spelen. De be-
doeling was om zoveel mogelijk pittenzakjes in verschil-
lende gaten te gooien, op deze manier konden er pun-
ten gescoord worden. Het ging er fanatiek aan toe, 
maar helaas had het rode team toch minder gescoord. 
Zo won het blauwe team dus. 
Moegestreden gingen we naar de kantine. 
Daar hebben we genoten van een drankje en een heer-
lijk diner! Dit was klaargemaakt door onze kok uit het 
dorp; Ino Zweers.  De bediening werd gedaan door Nar-
die Klynsma en Irma Timmers. Super. Dank jullie wel. 
 
Het was een geslaagde en gezellige middag. 
Zijn er dames of ook heren die ook  meer in beweging 
willen komen in een gezellige groep  kom dan gewoon 
een keer meedoen! Elke donderdagmorgen zijn we van 
10.00 tot 11.00 uur in de gymzaal. 
 
 
Ria Ketelaar. 

T oneelvereniging ‘Kom es Kieken’ wil iedereen bedanken die is komen kijken naar de voorstellingen ‘In de boot ge-
nomen’ die we in het tweede weekend van april gegeven hebben in 't Dorpshuus. 
Mede dankzij jullie, enthousiast publiek, was het een suc-
ces! We hopen dat u genoten heeft, en zien u graag vol-
gend jaar weer terug bij onze nieuwe voorstelling. 
Speciale dank ook voor de vele vrijwilligers die ons gehol-
pen hebben. Zonder hen was het niet mogelijk geweest 
deze productie op de planken te brengen. 
 
Bestuur en leden van toneelvereniging ‘Kom es Kieken’ 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

H et eerste is 3 jaar achter 
elkaar kampioen een ware pres-
tatie voor een kleine schietvere-
niging. We zijn daar dus erg 
trots op. 
 

Dit jaar zijn er nieuwe leden 
bijgekomen en wel dames deze 
hebben dit jaar de sterren van 
de hemel geschoten een gewel-
dige uitbreiding van onze 
schietvereniging. 

VARSSELDER - Gert Vonk (67) heeft zondag op de Vars-
selderse kermis een koninklijke onderscheiding gekre-
gen. Locoburgemeester Bert Kuster benoemde hem tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse kermis bij 
de Oranjeboom aan de Leemlandseweg in Varsselder, 
ten overstaan van de hele dorpsgemeenschap, waar-
voor hij zich gedurende 50 jaren zo heeft ingezet (en 
nog steeds doet). 
Gert Vonk heeft zich sinds zijn prille jeugd, vanaf 1960, 
ingezet voor de dorpsgemeenschap Varsselder-
Veldhunten. Al 50 jaar is hij verbonden aan het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde en gedurende die jaren heeft hij 
als vrijwilliger veel betekend voor het Gilde, de kerk en 
het gehele dorp. Hij was en is actief op vele fronten: 
onder meer oprichter van het tamboerkorps, metse-
laar/uitvoerder (in zijn vrije tijd), penningmeester, lec-
tor, docent vaandelzwaaien en tambour-maître. Bij 
kluswerkzaamheden, activiteiten met de jeugd, voor 
de kerk, in tijden van belangrijke dorpsevenementen 
als kermis en carnaval doet men nooit tevergeefs een 
beroep op hem. 
 
Binnen het dorp speelt Gert Vonk een belangrijke rol 
als het gaat over doorgeven van cultuurhistorische 
waarde en het behouden van tradities. Door zijn be-
trokkenheid werkt hij inspirerend op zijn omgeving, 
met name de jeugd weet hij te enthousiasmeren. Hij is 
actief, positief, respectvol, zeer sociaal en heeft een 
niet te onderschatten invloed op de volgende genera-
tie. 
 

Gert, namens de gehele gemeenschap Proficiat!! 

Z aterdag 9 april is het seizoen voor de dierenweide 
feestelijk geopend. Deze zaterdagmiddag werd de die-
renweide goed bezocht en er was een gezellige sfeer. 
Foto’s van deze middag zijn te vinden op de dorpsweb-
site. 
 
Tijdens deze middag en nog weken daarna werden wij 
blij verrast met schenkingen van mensen en verenigin-
gen binnen maar ook buiten ons dorp. Wij willen ie-
dereen wie ons een financiële steun heeft gegeven 
hartelijk danken, dit zijn: 
 VVVVV 
 Ibooij 
 Nacht van Hunten 
 Vrouwen aktief Varsselder-Veldhunten 
 Vendeliers O.L.V. 
 Visvereniging Varsselder-Veldhunten 
 Rabo bank 
 Jumbo Ulft 
 
Ook willen wij iedereen bedanken wie een stem heeft 
uitgebracht voor de dierenweide bij de Rabo clubkas-
actie en de actie van de Jumbo, spek de clubkas. 
Ook de vrienden van de dierenweide willen wij langs 
deze weg hartelijk danken voor de financiële steun, 
zonder u heeft de dierenweide geen bestaansrecht.  
Als u nog geen vriend van de dierenweide bent maar u 
heeft wel interesse stuur dan een mail naar:  
varsselder@gmail.com of spreek een van de beheer-
ders aan. Uw financiële steun wordt goed besteed.  

 
Graag tot ziens bij de Dierenweide 
Jan Aalders 
 
Foto’s seizoensopening Dierenweide: 
http://myalbum.com/album/ctG4gSrXJbVH 

NIEUWS van; 

mailto:varsselder@gmail.com
http://myalbum.com/album/ctG4gSrXJbVH
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Op 4 mei jl. legde ook het koningspaar Bennie en 
Carla Mulder van het O.L.V. Gilde een krans ter na-
gedachtenis aan de slachtoffers in de 2e wereld-
oorlog. 
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Eindstanden en Topscoorders 2015-2016 

STAND 3
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 26 69 84 22 

GWVV 1 26 68 102 24 

Etten 1 26 55 80 30 

Ajax B 1 26 48 58 43 

Rijnland 1 26 41 41 36 

SDZZ 1 26 41 49 53 

Aerdt-Carvium 1 26 36 70 64 

SVGG 1 26 31 39 55 

NVC 1 26 27 35 63 

Den Dam 1 26 24 35 74 

Loo 1 26 23 25 52 

VVL 1 26 21 40 64 

Stokkum 1 26 20 31 65 

Sint Joris 1 26 18 44 88 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld 10 26 59 98 46 

GWVV 3 26 52 95 38 

RKZVC 7 26 51 95 60 

Keijenburgse Boys 5 25 50 71 39 

Westendorp 2 26 49 74 48 

Pax 11 25 45 52 42 

Gendringen 5 26 44 75 60 

Wolfersveen 3 25 38 50 45 

AD '69 6 24 37 54 44 

Meddo SC 3 26 30 48 55 

KSV 4 25 25 37 79 

MEC 4 26 18 30 87 

KSH 3 26 11 31 103 

Bredevoort 3 26 5 26 90 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 6 21 59 96 31 

Varsseveld 4 22 46 66 36 

VVG '25 3 22 40 65 39 

Dinxperlo 3 22 40 56 37 

GWVV 2 22 39 56 34 

Stokkum 2 22 33 61 64 

Varsseveld 5 22 27 41 34 

AD '69 3 22 26 47 59 

Terborg 2 22 24 50 60 

SDOUC 5 22 15 35 97 

Ajax B 2 22 11 33 66 

FC Winterswijk 7 21 9 18 67 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 4 20 53 101 32 

Gendringen 6 20 43 65 35 

Silvolde 6 20 36 48 30 

GWVV 4 20 33 42 33 

Kilder 5 20 32 38 43 

Terborg 4 20 30 41 54 

VIOD 10 20 25 43 49 

Bredevoort 4 20 19 46 54 

NVC 3 20 18 30 43 

Stokkum 4 20 14 27 56 

Den Dam 3 20 7 21 73 

5e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 9 25 28 7 

GWVV 1 9 24 33 7 

Etten 1 9 21 23 6 

Rijnland 1 9 14 19 11 

Aerdt-Carvium 1 9 13 19 15 

Ajax B 1 9 13 15 16 

SVGG 1 9 12 13 16 

NVC 1 9 11 12 16 

SDZZ 1 9 11 15 23 

Sint Joris 1 9 10 14 20 

Loo 1 9 10 10 20 

Stokkum 1 9 9 11 20 

VVL 1 9 6 13 27 

Den Dam 1 9 3 9 30 
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EINSTAND TOPSCOORDERS SENIOREN:   

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:   

Niels Schwekhorst  1e 38 

Roy Cornielje   3e 27 

Cas de Neling   1e 20 

Bram v/d Pavert  3e 18 

Jimi Moreno   3e 11 

Brian te Kaat   3e 10 

Werner Wellink  4e 9 

Dion Mulder   1e 8 

Dirk Jansen   1e 8 

Tom Wanders   2e 7 

Theo Heutinck   4e 7 

Jelle Visser   1e 4 

Ramiro Tersteeg  2e 6 

Rick Hendrixen   2e 6 

Martin Bolk   2e 6 

Hidde Böttcher   3e 6 

Martijn Klompenhouwer 3e 6 

 

Pascal Sloot   2e 5 

Kris Hebbink   2e 5 

Mart de Leeuw   4e 5 

Dominiek Seinhorst  1e 4 

Maik Jansen   1e 4 

Twan Berndsen  2e 4 

Joël Robben   2e 4 

Niels Huntink   3e 4 

Marc Welling   4e 4 

Jurgen Schut   4e 4 

Mark Kemperman  1e 3 

Stefan Zwanink   4e 3 

Niek te Voert   4e 3 

Lars Hendrixen   1e 2 

Thomas Wissing  1e 2 

Chiel le Comte   1e 2 

Jim Weijkamp   2e 2 

Jurjan Wezenberg  2e 2 

Tom Wezendonk  3e 2 

Jos Ketelaar   4e 2 

Dion Ruessink   3e 2 

Jordy Bussink   3e 2 

Tim Jansen   1e 1 

Bart Vinkenvleugel  2e 1 

Tim Heutinck   2e 1 

Merijn van Arragon  2e 1 

Jan-Ole Kantus   3e 1 

Rick Witteveen   4e 1 

Ino Zweers   4e 1 

Erik Ketelaar   4e 1 

Miel Erinkveld   4e 1 

 

      

  

Club Gespeeld Punten voor 

te-

gen 
Dinxperlo B1D 20 55 90 24 

RKZVC B1D 20 42 59 28 

Gendringen/GWVV B1 20 40 66 37 

Ajax B B1D 20 39 48 33 
FC Winterswijk B2D 20 33 49 36 

Varsseveld B1D 20 27 53 55 

Silvolde B1 20 27 40 56 

VIOD B2 20 24 49 47 
GROL B2 20 16 31 60 

Westendorp/KSH B1 20 7 24 84 

Terborg B1 20 6 6 27 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen/GWVV B2 10 27 70 14 

Bataven B4 10 25 44 11 

ESA B6GD 10 19 46 23 

VVO B3 10 19 42 51 

DCS B3 10 15 27 24 

Groessen B3 10 13 45 52 

VIOD B6G 10 11 32 29 

Concordia W B4G 10 10 27 27 

GSV '38 B2G 10 9 17 27 

VVG '25 B3 10 9 20 60 

OBW B4G 10 3 5 57 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
HC '03 C1 11 28 33 14 

DVV C3 11 25 45 18 

VIOD C4 11 24 45 25 

Keijenburgse Boys C1G 11 22 50 25 

GWVV C1GD 11 18 38 26 

Ulftse Boys C2 11 18 38 31 

VVG '25 C2 11 17 22 18 

Loil sv C1 11 16 34 31 

VIOD C5G 11 10 22 27 

Varsseveld C2 10 7 25 47 

Silvolde C2 10 4 11 42 

DVC '26 C4 11 1 16 75 

Topscoorders B1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Max Schut 18 
Nico Ausma 5 
Mats te Boekhorst 2 
Matthijs Kempers 2 
Colin de Wildt 1 
Robin Klompenhouwer 1 
Sam Overbeek 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 10 
Bart 6 
Sem 3 
Siem 2 
Cas 2 
Maarten 1 
Julian 1 
Milan 1 
Jesper 1 
 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Wessel Immink 27 
Enes Ilbay 19 
Mick Besselink 12 
Glenn Robben 9 
Mathijs Kempers 6 
Rick Stienezen 4 
Mats te Boekhorst, Nico Ausma 3 
Mike Winkels, Colin de Wildt 2 
Sam Heukshorst, Jules Hartjes,  
Koen Bussink, Dawit Desbele 
Jelle Immink, Frederic Jose,  
Tom Wienholst en Jules Hartjes 1 
 

Door een technische storing zijn de topscoorders 
van de B1, C1 en D1 niet actueel. 
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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F2 11 33 99 16 

Terborg F1 11 28 60 14 

VIOD F6 11 23 47 16 

SDOUC F3 11 21 41 28 

GWVV F1 10 19 38 18 
SVGG F1G 11 16 31 32 

Longa '30 F8G 11 15 34 44 

Silvolde F2 11 14 24 39 
Gendringen F3 11 10 28 38 

DZSV F5 10 7 13 45 
Varsseveld F5G 11 3 17 71 

Etten F1M 11 0 3 74 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Boaz 12 
Mees 12 
Bram 11 
Tiemen, Merle,  
Keano en Thiemo 1 
 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SDOUC D2D 10 23 46 12 

Den Dam/NVC D1GD 10 22 53 16 

AZSV D6 10 22 40 13 

Silvolde D2 10 19 36 34 

Varsseveld D3 10 17 33 23 

GWVV D1GD 10 16 38 27 

DZSV D3 10 14 31 21 

Gendringen D3 10 12 56 42 

Terborg D2D 10 8 22 32 

MEC/Bredevoort D2G 10 3 9 89 

Dinxperlo D2 10 0 10 65 

Topscoorders D1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Gijs 2 
Jurre 2 
Jesper 2 
Merijn 1 

Oefen/bekerprogramma Senioren seizoen 2016-2017 
ZOMER 

De gehele maand juni nog mogelijkheid tot trainen 19:30 – 21:30 uur 
Donderdag 28 juli 19:00 uur GWVV regio – De Graafschap 
 
Zondag 31 juli 11:00 uur training  
 
Dinsdag 2 augustus 19:30 uur training 
 
Donderdag 4 augustus 19:30 uur training 
 
Zondag 7 augustus 11:00 uur training 
 
Dinsdag 9 augustus 20:00 uur GWVV 1 – Fc Winterswijk 1 
  
Woe-Dond 10/11 augustus 19:15 uur Start training 3 + 4  
   
Zondag 14 augustus    11:00 uur GWVV 1 – GSV 1 
    
Zondag 21 augustus 14:00 uur GWVV 1 1e beker 
 10:00 uur GWVV 2     (beker) 
 10:00 uur GWVV 3/4  (beker) 
 
Dinsdag 23 augustus 19:00 uur GWVV 1  2e beker 
   
Zondag 28 augustus                         14:00 uur GWVV 1  3e beker 
 10:00 uur GWVV 2     (beker)     
 10:00 uur GWVV 3  (beker) GWVV 4 speelt vet.toernooi Etten 
   
Zondag 4 september 14:00 uur GWVV 1     comp.     
 09:30 uur GWVV 2     beker        
 10:00 uur GWVV 3/4  beker  

De TC wenst iedereen een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe seizoen!! 
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              G.W.V.V. - Senioren     

          
Elftal:     3e 4e 

          

Wedstrijd: Selectie Selectie GWVV 3  GWVV 4  

Aanvang:         

Aanwezig:         

Scheidsrechter:         

Trainer: Frank Lukassen Peter Roes Alex Cornielje Frans van Hardeveld 

Ass.trainer:         

Leiders:     Alex Cornielje Nico Immink 

Leiders: Ferenc Schepers Danny van Wessel Marcel v/d Pavert Carlo Cornielje  

Leiders:       Wies Kummeling 

Grensrechter: Ruben Kasmarek Frank Heutinck     

Verzorger         

Spelers:                      

1 Sven te Kaat       Casper Bussink Nick Pruyn Joost Schut 

2 Jacco te Kaat Mart Aalders Jordy Bussink Marco van Remmen 

3 Chiel Le Comte Jurjan Wezenberg Niels Huntink Tonny Slutter 

4 Cas de Neling Jim Weijkamp Robbert Woeltjes Theo Heutinck 

5 Dirk Jansen Ramiro Tersteeg Roy Cornielje  Sebastiaan Flipse 

6 Lars Hendrixen Bart Vinkenvleugel Brian te Kaat Rien Klompenhouwer 

7 Tim Jansen Tim Heutinck Stijn Marcus Ino Zweers 

8 Niels Schweckhorst Sven Huls Ivo Joosten Rick Witteveen 

9 Maik Jansen Pascal Sloot Jorick Messink Paul Wijsman 

10 Jelle Visser Kris Hebbink Jan Ole Kantus Mark Welling 

11 Thomas Wissing Joël Robben Don Geerts Hans Bruins 

12 Merijn van Arragon Twan Berndsen Steven Riethorst Werner Wellink 

13 Dion Mulder Bob Zweers Niek ter Voert Jurgen Schut 

14 Dominiek Seinhorst Jeroen Aalders Stefan Zwanink Jos Ketelaar 

15 Jesse Peeters Martijn Klompenhouwer Miel Erinkveld Erwin Zimmerman 

16 Jochem Geerts   Dion Reusink Tom Wanders 

17 Bram v/d Pavert     Rick Hendrixen 

18 Bart v Emden       

19 Ron Prinsen       

20 Menno Wenting       

21         

Afgemeld/ Mark Kemperman Roel Jansen Kay Mulder Erik Ketelaar 

Geblesseerd   Martin Bolk Simon Kissing Mart de Leeuw 

      Jimmy Moreno   

      Hidde Bötcher   

          

          

Wedstrijd: 14.00 10.00 10.00 10.00 

Aanvang:         

VOORLOPIGE TEAMINDELING SENIOREN GWVV 
Seizoen 2016-2017 


