BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

B o o g b a l

n u m m e r

Colofon:

Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij de redactie of Jan
Zweers

medewerkers/sters:
Jan Zweers

Nummer 3 (december)
45e Jaargang
Seizoen 2016-2017
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Berghseweg 7N, 7076AD
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”

Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Printx.nl

Uiterste copy inleverdatum:
14 februari 2017
oplage: 450

3

Copy kunt u ook in de Boogbalbus
deponeren voor 14 februari 2017
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

Fotografie:
Nico Marcus

Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Nico Immink tel. 640168
Stijn Marcus tel. 631011
Wieneke van Hasselt tel. 632987

Dorpskalender bij:
Wieneke van Hasselt

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

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Jan

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315 - 632727

Secretaris

Jan

Roes

Achter de Molen 6

7076 BM

Varsselder

0315 - 683655

Penningmeester

Andrè

Jansen

Vicarisweg 10

7076 AC

Varsselder

06 - 53542831

Bestuurslid

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Bestuurslid

Freek

van Arragon

Buizerdweg 1

7071 PS

Ulft

06-12961529

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten

E-mail: jeugd@gwvv.nl

Algemene zaken

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Wedstrijdzaken

Sven

te Kaat

Leemlandseweg 15

7076 AL

Varsselder

06-23209163

Wedstrijdzaken

Mark

Kemperman

Vechtstraat 8a

7071 VC

Ulft

06-16490233

Activiteiten

Christel

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315– 632727

Technisch coördinator

André

Lippets

Vicarisweg 3

7076 AC

Varsselder

0315 - 631929

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

Boogbal nr. 3

pagina 1

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

O

Nieuws

p het moment van uitkomen van de boogbal 8 december zitten we plots voor de kerstdagen. Er wordt nog
één weekend gevoetbald en dan is het schluss 2016
voor wat het voetbal betreft. De gezellige maand december is er om samen door te brengen met familie,
vrienden en/of kennissen. Niet de sleur van de dag
maar even lekker het verstand op nul en leuke gezellige
dingen doen. Voetbal staat op dat moment op een laag
pitje en er worden plannen gemaakt voor het nieuwe
jaar. Ook de voorzitter zal in deze Boogbal even stil
staan met een kerstgedachte want een moment van
bezinning is in deze tijd zeker op z’n plaats. Dat er ook
voetbal plannen gemaakt worden voor volgend jaar
werd duidelijk toen de KNVB in één week kwam met 3
nieuwe plannen. In deze Boogbal zullen we deze KNVB
plannen publiceren en zoals het er nu voor staat zullen
deze ook verwezenlijkt gaan worden. Zo heb je bij elk
plan weer z’n voor en tegens en zullen we het eerst
moeten ’ondervinden’ om er daadwerkelijks iets van te
vinden.
Zoals gezegd staat er nog één voetbalweekend voor de
deur en kunnen we gaan terugblikken op de 1e helft
van de competitie. Er is in tegenstelling tot voorgaande
seizoenen veel gevoetbald. Vaak gingen de lagere
teams met minder dan 10 wedstrijden de winterstop in,
maar dit seizoen hebben ze de maximale 12 wedstrijden gespeeld. Het goede weer heeft hier duidelijk z’n
stempel op gehad en ook het feit dat er vaker op kunstgras wordt gevoetbald speelt hierbij een rol. In de vorige editie van de Boogbal besteden wij nog ruime aandacht aan het feit dat het spelen op kunstgras ivm de
aanwezigheid van rubbergranulaat voorlopig niet meer
verantwoord is voor de pupillenteams. Inmiddels zijn er
diverse berichtgevingen dat de concentratie hoger uitvalt dan maximaal toegestaan. De KNVB zal het officieuze onderzoek door de RIVM afwachten en hoopt medio
december hier meer over te kunnen mededelen. Wellicht kan de voorzitter in de nieuwjaarsbijeenkomst op 8
januari a.s. ons hier meer over vertellen.
In november heeft GWVV 1 uit de gespeelde wedstrijden 2 punten gehaald waarbij het 6-2 verlies tegen
buurman Ulftse Boys nog het meest pijn deed. Zoals er
nu gevoetbald wordt hoort het 1e elftal gewoon bij de
middenmoot (plaats 5 tot 10). Als ze dit in de 2e helft
van de competitie weten door te zetten dan is behoud
in de 4e klasse voor volgend seizoen veilig gesteld. De
nummers 13 en 14 degraderen rechtstreeks en de nummers 11 en 12 spelen nacompetitie met de periodekampioenen in de 5e klasse. Dit is nog een eind weg, maar
voor je het weet is de winterstop voorbij en wordt de
draad op 29 januari alweer opgepakt in een uitduel tegen Etten.
GWVV 2 is goed op dreef en heeft in november nog
geen duel verloren. Na de wisselvallige periode in oktober worden de duels nu toch wel overtuigend gewonnen. Zij staan momenteel op een verdienstelijke 2e
plek.
GWVV 3 heeft in november ook punten gehaald en is
nu niet meer helemaal onderin te vinden. Zij spelen in
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een competitie van 14 wat betekent dat zij ook de
competitie op 29 januari alweer hervatten. In de rubriek Opvallend op de Buitenham zullen we coach Alex
Cornielje vragen wat we nog van hen kunnen verwachten dit seizoen.
GWVV 4 is de laatste tijd op schot gekomen en naar
het zich er nu laat uitzien kunnen ze zich met de besten meten. De beide spitsen die in de zomer zijn aangekocht hebben zich na wat aanpassingsproblemen
volledig ten dienste van het elftal opgesteld. Het 4e
elftal bezet momenteel een verdienstelijke 2e plaats.
Tonny Slutter zal deze maand berichtgeving doen vanuit het vier kamp.
De jeugd kan ook terugkijken op een goede 1e helft
van de competitie. In de vorige Boogbal gaven we aan
dat er zich mogelijk wat kampioenen zouden aandienen. Helaas is dit (nog) niet gelukt, de JO13-1 strijden
nog met Concordia om het kampioenschap waarbij zij
afhankelijk zijn van de resultaten van Concordia, als ze
tenminste zelf de nog te spelen wedstrijd tegen Doesburg weten te winnen. Meisjes/Jongens en leiding veel
succes!
We willen een compliment geven aan alle jeugdelftallen voor het aanleveren van Boogbalcopy. Onze oproep in de 1e boogbal zijn ze zeker nagekomen. De
verdere afloop van de overige teams kun je terugvinden in deze Boogbal onder jeugdnieuws.
In deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken die jullie
van ons gewend zijn. Ook onder dorpsnieuws de nodige mededelingen van de diverse verenigingen. Via deze weg willen we fanfare St. Gregorius van harte feliciteren met de mooi behaalde 1e prijs op het muziekconcours te Enschede.
Op de cover deze keer de papierploeg die voor de laatste keer het papier ophaalde op deze wijze. In deze
Boogbal meer nieuws hierover.
GWVV sluit het jaar af op donderdagavond 15 december met het potstoten. Hierbij willen we iedereen uitnodigen om op die avond een gooi te doen naar de
potstoottrofee. Wie volgt Joël Robben, de winnaar van
het vorige jaar op. Komt allen!
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een
heel goed 2017. We zien elkaar weer op de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari a.s. waarvan jullie de
uitnodiging in deze Boogbal vinden.

De Boogbalredactie

Frank Lukassen verlaat G.W.V.V.

N

a goed onderling
overleg hebben Gwvv en
trainer Frank Lukassen
besloten de samenwerking aan het einde van
dit seizoen te beëindigen.
Frank begon vorig jaar
als beginnend trainer bij
Gwvv en behaalde daarbij direct promotie van de 5e naar de 4e klasse. Op dit
moment staat Gwvv in de middenmoot van deze 4e
klasse”.

TC G.W.V.V.
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Een huwelijk in
blessuretijd

E

en voetbalteam is als een goed huwelijk tussen de spelers en de trainer,
je speelt om samen te winnen en de
winst te delen met de supporters.
De keeperstraining is soms apart van de groep, maar de
achterhoede spelers hebben de doelmannen wel weer
nodig, ze kunnen niet buiten elkaar. Er is een samenwerking nodig net als bij een huwelijk. Soms kun je
goed overweg met elkaar en soms ook niet. De trainingen worden, zo te zien, met veel plezier afgewerkt. De
klik onderling bij de teams is goed, na afloop zijn ze samen in het Dorpshuus, zowel het eerste en de lagere
teams.
Een vriend van mij, ook voetbal trainer, vertelde me:
“Mijn vrouw en ik waren ruim 20 jaar erg gelukkig, toen
ontmoeten we elkaar.” Echtgenoot is verleden tijd van
echtgenieten. Een huwelijk is een relatie waarin er eentje altijd gelijk heeft en de ander de man is. Hij zei ook:
“Sommige mensen hebben een droomhuwelijk, jammer dat ik iedere keer wakker wordt” Hij trainde de
laatste jaren alleen dames teams, maar er kwamen
steeds minder dames door blessures. Hij wilde niet aan
de slag met een uitgeklede damesploeg en is gestopt.
Hij is de laatste tijd zelf aan het dokteren. Zijn nieuwe
dokter nam de praktijk over van een oude dokter voor
een prikje. De nieuwe dokter stuurde hem door naar
een cardioloog en die zei meteen dat er iets niet klopte.
Hij mag nu niet meer roken, maar dat blijft een teer
onderwerp. Tevens moest hij minder gaan eten van de
dokter, dus eet hij nu alleen kinderhoofdgerechten. Al
is dit verhaal een beetje dubbelzinnig opgeschreven, hij
zit nu in de kreukels na een eenzijdig auto ongeluk.
De voetbal teams van GWVV hebben ook te maken met
veel blessureleed, ondanks de goede samenwerking
tussen trainers en spelers zijn er veel spelers die noodgedwongen aan de kant staan. Voor een technische
commissie weer moeilijk om de elftallen bij elkaar te
krijgen en of aan te vullen van een ander team. De TC
moet maar zien om de huwelijken die er zijn bij GWVV
tussen spelers en leiders in stand te houden. Wel vraag
ik mij af hoe kunnen er zoveel spelers geblesseerd zijn.
Waarvan enkele al heel erg lang, bij GWVV kunnen we
eigenlijk niemand missen. In de maand oktober en november was er veel blessure leed, je zou er één team
van kunnen maken. Te veel getraind, te zwaar, te lang
door gegaan met een oude blessure? Nu maar hopen
dat de spelers snel weer “de oude” worden en kunnen
gaan voetballen, ze kunnen niet gemist worden. Ik
wens alle geblesseerde spelers beterschap en een
spoedig herstel.

Kerstgedachten
van de voorzitter

M

et Kerst is het gebruikelijk om
terug te kijken op het afgelopen jaar
en ons te bezinnen op de dingen die er gebeurd zijn.
Ook willen we aandacht geven aan anderen in het besef dat niet alles altijd maar vanzelfsprekend en maakbaar is.
De voorbeelden daarvan komen we bijna iedere dag
tegen en soms ondervinden wij ze aan den lijve of in
de nabije familie en vriendenkring.
We staan er vaak niet lang bij stil en gaan snel over tot
de orde van de dag, waarbij we onze kwetsbaarheid
snel onder het tapijt schuiven.
Gezondheid, geluk en een voorspoedig leven is immers
de norm waarnaar we allemaal streven en we weten
ons persoonlijk soms geen raad met het tegenovergestelde.
Aandacht en belangstelling voor elkaar en elkaars bezigheden: Soms schiet het er in alle dagelijkse drukke
beslommeringen gewoon bij in, maar het is wel de
kurk waarop onze relatie tot elkaar drijft en moet blijven drijven. Het afgelopen jaar hebben wij bij G.W.V.V.
dit alles meerdere keren aan de lijve ondervonden, wij
hebben samen veel verdriet gedeeld. Ook dit hoort bij
een vereniging, en zoals een goede vereniging betaamd hoor je dit samen te doen. Dit laatste hebben
wij dan ook zeker gedaan, ik zal hier tijdens mijn
nieuwjaarstoespraak uitvoerig op terug komen. Ik wil
wel alvast jullie allemaal, lid van G.W.V.V. bedanken
voor de geweldige steun wat wij het afgelopen jaar
aan elkaar gehad hebben. Dit maakt een club zoals een
club hoort te zijn. Gelukkig hebben wij ook veel mooie
momenten gekend in het afgelopen jaar, ook dit hebben wij samen groots gevierd. De terugkeer in de 4e
klasse was daar wel het hoogtepunt van. Ook daar en
op nog veel meer mooie momenten blik ik terug op de
nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari.
Tot slot wil ik zeggen; laten wij vooral samen de handen in één slaan om onze mooie vereniging nog mooier te maken en helpen een omgeving te zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Allemaal fijne feestdagen, een goed begin van 2017 en
tot ziens op de nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2017

Noflike Krystdagen en
lokkich Nijjier
Oan ’t sjen.

Potstoten donderdag 15 december
Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 8 januari
Kaderavond vrijdag 17 februari
Boogbal nr. 3
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Op zondag 8 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.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u
prettige feestdagen en tot zondag 8 januari in het Dorpshuus.
Het bestuur

Contributie-overzicht seizoen
2016/2017

O

nderstaand de contributiebedragen zoals die gaan
gelden voor het seizoen 2016-2017. De eerste contributie-inning zal eind oktober zijn. Iedereen waarvan ik
een mailadres heb, zal een paar dagen voor de inning
zijn rekening ontvangen via de mail. Wordt er een bedrag bij u afgeschreven en u hebt geen bericht gehad
stuur dan alsnog een mail naar mij en u zult voortaan
ook uw rekening via de mail ontvangen.
De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd
ontvangen in oktober hun eerste factuur via de post
met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen.
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contributie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt
vertraging en scheelt mij veel werk in de administratie.
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en normen van de KNVB. De peildatum is 1 januari 2016.
De contributie bedragen zien er na indexatie
als volgt uit:
F pupillen (JO7) 6 en 7 jaar € 58,-E pupillen (JO9) 8 en 9 jaar € 80,-D pupillen (JO11) 10 en 11 jaar € 83,-C junioren (JO13) 12 en 13 jaar € 90,-B junioren (JO15) 14 en 15 jaar € 94,-A junioren (JO17) 16 en 17 jaar € 104,-Senioren 18 jaar en ouder € 165,-Boogbal nr. 3

Ondersteunende leden € 20,-Voor studenten (vanaf 18 jaar op 1 januari 2016) geldt
een korting van € 55,--. Studenten worden verzocht een
kopie van hun studentenpas (schooljaar 2016/2017)
aan mij te mailen. Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik
de korting verrekenen. Mailen: andrejansen@telfort.nl
of bij mij in de bus: Vicarisweg 10 Varsselder.
De maanden van inning zijn: Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart en mei
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken
of mailen (andrejansen@telfort.nl).

Met vriendelijke voetbalgroeten,
André Jansen Penningmeester

De Boogbalplanner seizoen 2016-2017
Copie inleveren:
14 februari 2017
4 april
9/23 mei
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Z

ondag 6 November was het tijd om aan te treden
tegen Angerlo Vooruit. Een stugge tegenstanderwaar we
al direct moeite mee hadden. Angerlo was de eerste
helft vele malen beter en kregen ook al een paar kansen
om de score te openen. Dit gebeurt dan ook in de 17e
minuut, een lage voorzet vanaf rechts wordt niet helemaal goed in geschat door Sven waardoor de bal bij de
2e paal vrij ingeschoten kan worden.
Gezien het spelbeeld een terechte score, in de 37e minuut is het opnieuw Angerlo die Sven test alleen deze
keer weet Sven een vrije trap uitstekend te pakken. Net
voor rust krijgen beide teams nog een goede scoringskans, met als eerste Angerlo die een kopbal net over
het doel ziet verdwijnen.
Vervolgens is het Niels Schweckhorst die de stand nog
op gelijke hoogte kan brengen maar hij ziet zijn kopbal
naast het doel gaan. Na rust blijft Angerlo doorgaan
met waar het in de eerste helft is geëindigd, desalniettemin blijft de marge maar 1 doelpunt want Angerlo
verzuimt om de kansen af te maken. Een kwartier na de
rust komt GWVV beter in haar spel en dit leid dan ook
tot een paar goede kansen. Rond de 60e minuut ziet
GWVV een bal in het zijnet belanden na een ietwat
zwakke redding van de Angerlo goalie. Niet veel later
krijgt GWVV nog een goede kans maar helaas wordt dit
schot geblokt door een speler van Angerlo. In de 79e
minuut slaat het noodlot toe voor GWVV nadat er een
klein beetje tumult ontstaat bij de zijlijn. Er wordt een
beetje geduwd en getrokken, helaas voor GWVV resulteert dit geduw in een discutabele rode kaart voor Ron
Prinsen. GWVV laat zich door de rode kaart niet uit het
veld slaan en probeert te vechten voor wat het waard
is. In de 84e minuut krijgt GWVV een vrije trap die hoog
wordt ingebracht, wederom door slecht optreden van
de keeper belandt de
bal in de voeten van
Merijn van Arragon die
vervolgens de bal heel
beheerst met links binnen schiet. Een zwaar
bevochten gelijkspel
waar we blij mogen zijn
met een punt.
Deze zondag stond de
derby voor ons op het programma, we moesten namelijk tegen Ulftse Boys.
Een mooie wedstrijd waar iedereen altijd heel erg naar
uit kijkt. Helaas bleek deze derby er niet één om graag
op terug te kijken, we stonden na een paar minuten al
met 1-0 achter. Een corner van Ulftse Boys werd niet
goed verwerkt en viel voor de voeten van Chiel Gerritsen die de bal van dichtbij kon binnen schieten. Niet
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
Angerlo:
https://myalbum.com/album/WcWdnaIGPwAe
Ulftse Boys;
https://myalbum.com/album/T4UjSgEVd59d
HC’03;
https://myalbum.com/album/G0HIw5yRsZ6W
Boogbal nr. 3

veel later werd het nog
erger en mocht Lars
Hendrixen op zijn verjaardag scoren….. Helaas wel in eigen doel.
Een kleine 10 minuten
later krijgt GWVV een
corner die vervolgens
door een razendsnelle
counter wordt omgezet
in een doelpunt voor
Ulftse Boys, stand 3-0. Net voor rust weet GWVV nog
een doelpunt te maken, dit kwam doordat onze aanvoerder Maik Jansen ten val werd gebracht in de zestien en de scheidsrechter GWVV een penalty toekende.
Deze werd vervolgens koeltjes binnen geschoten door
Niels Schweckhorst. Kort na rust is het Ulftse Boys die
gevaarlijk dichtbij komt maar deze bal gaat via de bovenkant van de lat achter. In de 58e minuut is het dan
wel raak, door een verkeerde inspeel bal kan Ulftse
Boys aan de linkerkant doorbreken hierna wordt goed
het overzicht bewaard en kan de vrijstaande JP de bal
binnen tikken. GWVV kan hierna de stand iets dragelijker maken door wederom via een penalty te scoren
nadat Cas de Neling wordt gevloerd door de keeper van
Ulftse Boys. Niels gaat nogmaals achter de bal staan
en weet ook dit keer weer
het net te vinden. Hierna
lukt het GWVV niet meer
om nog gevaarlijk te worden en kan Ulftse Boys nog
2 keer scoren via een penalty die benut wordt door
Roel Gebbinck en een
knappe actie van JP die de
bal keurig terug legt op Rik
Perloy die ook nog even
een duit in het zakje mag doen. Een wedstrijd waar iedereen erg na uit keek maar er één werd om snel te
vergeten.
Na een weekend vrij te zijn van voetballen was het
HC03 dat op bezoek kwam. Een team dat samen met
Ulftse Boys in de bovenste regionen staat, we wisten
dus wat ons te wachten stond en wilden natuurlijk niet
nog een keer tegen zo’n nederlaag aan lopen. Dit was
ook goed te zien bij de spelers want GWVV ging voortvarend van start. HC03 kon maar moeilijk grip krijgen
op het spel van GWVV en dit leidde in de 22e minuut tot
de openingstreffer. Niels Schweckhorst werd diep gestuurd en kon vervolgens de bal vanaf de rechterkant
voor geven, de bal kwam bij Cas de Neling terecht die
eerst nog wel moeite had de bal onder controle te krijgen maar vervolgens subtiel binnen schoot. Hierna
speelt het zich voornamelijk af op het middenveld en
worden er nog weinig kansen gecreëerd. Op slag van
rust krijgen zowel HC03 als GWVV nog een kans om te
scoren maar deze treffen voor beide teams geen doel.
Na rust is het spelbeeld niet veel veranderd en gaat
GWVV gewoon verder met goed voetballen. GWVV beloond zichzelf door in de 56e minuut de 2-0 te maken,
dit keer is het Cas de Neling die de bal bij Niels
pagina 5

(vervolg GWVV 1 langs de lijn)

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

Schweckhorst krijgt en vervolgens de bal hard en strak
diagonaal in schiet, de keeper kan alleen maar toekijken
hoe deze bal in het net verdwijnt. Op dat moment lijkt
er geen vuiltje aan de lucht voor GWVV en ziet het er
naar uit dat de drie punten gewoon in Varsselder blijven. Na dit doelpunt lijkt echter HC03 wakker geschud
en gaat het op zoek na de aansluitingstreffer, na een
paar goede kansen is het dan ook raak voor de ploeg uit
Drempt en is de stand 2-1. GWVV denkt dan de wedstrijd uit te voetballen maar niets is minder waar. Uit
één van de laatste kansen scoort HC03 de gelijkmaker,
een bal valt uit de
kluts voor de van
Joep Baars die de
bal hard op doel
schiet, onder weg
raakt de bal nog
een been van een
GWVV speler waardoor de bal via het
gezicht van onze
keeper Sven te Kaat
in het doel belandt. Een teleurstellend gelijkspel waar
een overwinning er zeker in had gezeten wanneer je het
iets slimmer uitspeelt.
We moesten nog twee wedstrijden spelen voor de winterstop en vandaag was Loil van die twee tegenstanders. In de eerste helft leek er niet veel aan de hand,
GWVV had een paar zeer goede aanvallen die zich ook
ontpopte tot een paar goede kansen. Één van die kansen was voor Chiel le Comte, een goede voorzet kwam
bij Chiel op het hoofd en kopte de bal goed op goal,
helaas voor ons redde de keeper deze inzet waardoor
de stand gelijk bleef. Kort hierna had Dion Muldeeeeeeeeer vrije doortocht en stond hij oog in oog
met de keeper, hij probeerde de keeper te omspelen
maar die was alert en tikte de bal weg waardoor het
slechts een corner werd. Loil had nog een kans van scoren toen een bal er bijna via een scrimmage in ging,
maar tot ieder zijn opluchting werd deze weg gewerkt.
GWVV had nog één mooie aanval in huis en deze ging
over de linkerkant en bereikte uiteindelijk Thomas Wissing maar hij schoot de bal hoog over, de ruststand was
daarom ook 0-0. Na rust was er weinig meer over van
wat GWVV liet zien in de eerste helft en kwam het ook
steeds meer onder druk te staan. Loil kreeg in de 62e
minuut een corner en deze werd zonder enige hinder
van een GWVV speler ingekopt. Hierna was GWVV het
helemaal kwijt en scoorde Loil nog 2 keer binnen een
kwartier. De wedstrijd ging dan ook met 3-0 verloren en
gezien de stand was dit een belangrijke wedstrijd om te
winnen om niet te dicht in de buurt te komen van de
teams onder ons.
We hebben nog één wedstrijd voor de boeg en dan
moeten we zorgen dat we deze winnend afsluiten zodat
we met een goed gevoel de winterstop in gaan.

Sinterklaas bezoekt GWVV 1

V

rijdag 2 december was het weer zover, Sinterklaas
kwam weer op bezoek bij de kindjes van GWVV 1.
Ook dit jaar werd dat weer gevierd bij de Leemlander,
hier kan Sinterklaas altijd rustig aan alle kindjes de cadeautjes geven. Vanaf 8 uur waren alle kindjes van
GWVV 1 uitgenodigd, maar sommige vonden het zo
opwindend dat ze er al wat eerder waren. Toen alle
kindjes binnen waren en iedereen een lekker glaasje
ranja had kwam Piet Mulder binnen samen met Sinterklaas Kindje Niels vond het zelfs zo spannend dat hij
niet durfde te komen, maar naar flink aandringen van
zijn moeder kwam hij toch maar naar de Leemlander.Omdat Niels nu te laat was moest hij een Sinterklaasliedje zingen. Toen hij klaar was met het lied werden alle kindjes muisstil, want wat vonden ze het toch
spannend, waren ze wel lief genoeg geweest? Of zouden ze voor straf mee moeten in de zak van Sinterklaas
naar Spanje toe.
Allereerst was
Kindje Casper
aan de beurt,
hij is het hele
jaar heel braaf
geweest en
daarom kreeg
hij een leuk gedicht en heel
veel mooie cadeautjes. Kindje Lars had wel een heel bijzonder cadeau, Sinterklaas had namelijk gehoord dat Lars van
kippetjes houdt en daarom gaf Sinterklaas hem 3 kippen. Kindje Lars was er heel blij mee en ging na het
feest als de wiederweerga naar huis om alles aan papa
en mama te vertellen. Sommige kindjes waren minder
lief en moesten even uitleggen wat ze dit jaar allemaal
hadden uitgespookt. De Sint vroeg ook nog of Kindje
Thomas even bij hem wilde komen, want kindje Thomas
doet graag gehaktballetjes eten en daarom wilde de
Sint wel weten waar die gehaktballetjes het lekkerst
zijn. Tot grote verdriet van het GWVV kantine personeel
koos kindje Thomas voor de gehaktballetjes van Sint
Joris. Zal het aan de naam liggen dat hij voor die gehaktballetjes koos? Nadat het laatste kindje het gedicht
had gelezen en de cadeautjes had uitgepakt, dronken
Sinterklaas en Piet Mulder nog een glaasje ranja mee.
Al met al waren alle kindjes van GWVV 1 toch braaf genoeg geweest en hoefde niemand in de zak van Sinterklaas.
Toen Sint en Piet het drinken op hadden werden ze onder luid gezang uitgezwaaid, vervolgens hebben alle
kinderen nog wat gedronken en nog wat Sinterklaasliedjes gezongen.

Jelle Visser

Kom kijken naar ons 1e elftal!
11 december GWVV 1
29 januari
Etten 1
5 februari
GWVV 1
12 februari ’t Peeske
19 februari GWVV 1

-

Kilder 1
GWVV 1
VIOD 1
GWVV 1
VVG’25 1
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Hallo

O

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Mees
Dickman
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– Angerlo V.

p 6 november was ik
pupil van de week, het eerste speelde tegen Angerlo
vooruit. Half één moest ik er zijn, we gingen eerst naar
het keldertje. De trainer zei wat ze moesten doen en
na de bespreking gingen ze zich omkleden en ik ook.
Na het omkleden gingen we het veld op voor de warming-up en toen we met de warming-up klaar waren
gingen we weer naar binnen. Daarna gingen we met de
scheidsrechters en spelers het veld op. Toen we op
het veld waren mocht ik van de middenstip naar de
goal dribbelen en scoren, daarna rende ik naar de dugout. De wedstrijd begon en in de eerste helft had de
tegenstander één keer gescoord en in de tweede helft
had Gwvv één keer gescoord.
Na de wedstrijd gingen we ons weer omkleden.
Ik vond deze dag heel leuk en bedankt voor de bal.

Tuchtrecht KNVB

H

et tuchtrecht in het amateurvoetbal gaat vanaf het
seizoen 2017/’18 werken met een aanklager. Dat is een
onderdeel van het nieuwe tuchtreglement, waar de
ledenraad 26 november mee instemde. Het streven is
met de intrede van aanklagers de voetbalrechtspraak
onafhankelijker en transparanter te maken.
Hoe gaat de aanklager te werk?
Bij rode kaarten of andere overtredingen in het voetbal bepaalt een aanklager de hoogte van de straf en
verstuurt vervolgens een schikkingsvoorstel. Accepteert een speler het schikkingsvoorstel niet, dan behandelt de tuchtcommissie de zaak verder. Ook kan de
aanklager besluiten een overtreding te seponeren of
direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.
In de huidige voetbalrechtspraak fungeert de tuchtcommissie in een dubbelrol, door zowel een aanklacht
in te dienen als de zaak te beoordelen. De aanklager
krijgt ook de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een
uitspraak van de tuchtcommissie, wat de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de voetbalrechtspraak ten goede komt. In het betaald voetbal werkt de voetbalrechtspraak al langer op deze manier.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal

Competitie 2017-2018
start mogelijk later

Groetjes Mees
Voor meer foto’s;

https://myalbum.com/album/U2sONRdChBZD

S

amen met amateurclubs gaat de KNVB de mogelijkheid bespreken om het voetbalseizoen 2017/’18 later
te beginnen dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk
was. Vanuit voetballend Nederland werd de vraag opgeworpen waarom het seizoen niet overal na de zomervakantie begint en langer doorloopt. Met het opgestelde voorstel hoopt de KNVB de clubs van dienst
te zijn.
Door pas volledig na de zomervakantie te beginnen
met bekerwedstrijden, denkt de bond dat minder
voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams én
clubs zich beter voorbereiden op de start van de competitie.
Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook
langer door, wat betekent dat meer wedstrijden in de
lente worden gespeeld, met hierdoor meer kans op
mooi weer. Hoe de speeldagenkalender definitief
wordt vormgegeven bespreekt de bond de komende
periode met verenigingen door heel het land.
Amateurclubs hakken knoop door
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal
overweegt de KNVB om de competitie in 2017/’18 in
het weekend van 23 en 24 september te starten. Dit
geldt dan voor de A-categorie (1e tot en met 5e klasse
mannen standaard en reserve, jeugd en vrouwenvoetbal) en de volledige categorie B in het amateurvoetbal.
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal
Boogbal nr. 3
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overweegt de KNVB om de competitie in 2017/’18 in
het weekend van 23 en 24 september te starten.
Het bekertoernooi start voorafgaand op 2 en 3 september met de eerste bekerpoulewedstrijden. Na drie
bekerpoulewedstrijden, die allemaal in de daaropvolgende weekenden gespeeld worden, begint de competitie.
Voorleggen en uitwerken
In januari gaat de KNVB het land in om de plannen
voor te leggen en samen uit te werken. Dit gebeurt op
themabijeenkomsten, door heel het land, met clubvertegenwoordigers. Het is de insteek om uiterlijk voor 1
februari duidelijkheid te hebben over de speeldagenkalender 2017/’18.
Of het amateurvoetbalseizoen 2017/’18 inderdaad
later gaat beginnen hangt af van de reactie van amateurclubs. Wil je hierover meedenken of een mening
en/of suggestie geven? Stuur dan een e-mail.
(bron: http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/)

Het nieuwe Pupillenvoetbal:
plezier en ontwikkeling voorop

W

anneer je aan kinderen vraagt wat het leukste
aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel
aan de bal zijn en samen spelen. Als kinderen plezier in
het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze
steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling.
In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders
en natuurlijk de kinderen zelf, heeft de KNVB het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Hieruit
blijkt dat er verbetering mogelijk is. Dat zou de
KNVB vanaf de start van seizoen 2017/’18 willen doen.
Het idee is dat er nieuwe wedstrijdvormen komen
voor de pupillen (Onder 6 t/m Onder 12 jaar).
Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en
meiden, op alle niveaus. Zo worden er bijvoorbeeld
wedstrijden gespeeld met minder veldspelers en op
kleinere veldjes. Hierdoor zijn ze vaker aan de bal, scoren ze meer en hebben ze dus een hogere betrokkenheid in het spel. Deze nieuwe vormen zijn volledig gericht op het vergroten van spelplezier, op samen voetballen en op de ontwikkeling van de spelers op alle
gebieden. Samen met verenigingen willen we deze
vernieuwing in het jeugdvoetbal tot stand brengen.
Bijeenkomsten door het land
In de periode van 19 september tot 14 oktober jl. hebBoogbal nr. 3

ben wij bijeenkomsten gehouden bij 80 verengingen
door het hele land. Deze bijeenkomsten waren bedoeld
om verengingen deelgenoot te maken van onze plannen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gevraagd
wat verenigingen vinden van de plannen en wat hun
ideeën, tips, kritiekpunten en vragen zijn. Tevens vragen wij verenigingen pilots te organiseren en hierin de
nieuwe wedstrijdvormen en de nog te bepalen kaders
te testen.
Vanuit de bijeenkomsten hebben wij veel waardevolle
informatie ontvangen die wij als KNVB meenemen in de
uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe spelvormen.
Tevens hebben wij informatie opgehaald over hoe verengingen en de KNVB dit samen op een zo goed mogelijke manier in de praktijk kunnen brengen.
Vanuit de 80 bijeenkomsten en de pilots die verenigingen zelf organiseren in de periode van september - november, verzamelen we alle input. Op basis daarvan is
in januari 2017 duidelijk of invoering van de nieuwe
wedstrijdvormen per seizoen 2017/’18 haalbaar is en
zo ja, onder welke voorwaarden.
Met hulp van alle betrokkenen zijn wij ervan overtuigd
dat we voetbal nog beter en leuker kunnen maken voor
al die 300.000 kinderen.
(bron:
http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormenpupillen )

slaat weg omhoog in

N

a een wisselvallig begin waarin de hoge verwachtingen niet helemaal uitkwamen, worden de aankomende
wedstrijd door de mannen van GWVV3 toch weer de
nodige punten gepakt.
Beginnend bij de uitwedstrijd naar Wolfersveen, op
sportpark ´´De stikke bocht´´ werd op een winderige
zondag ochtend gevoetbald. Een wedstrijd waarmee
we vorig seizoen de competitie mee afsloten stond ons
nog goed in het geheugen. We wisten wat ons te wachten stond. Al snel kwamen we in de wedstrijd op voorsprong, maar lang konden we niet genieten van deze
voorsprong want al snel was de stand al weer gelijk getrokken. Ondanks dat wij het betere van het spel hadden konden we dit niet uitdrukken in grote kansen. Met
geluk komen we dankzij een eigen doelpunt van de tegenstander toch nog net voor rust op een 1-2 voorsprong. Door verschillende pijntjes zijn er tijdens de
rust verschillende wisselingen gemaakt in het elftal.
Helaas heeft dit niet geleid tot het behouden van de
voorsprong. Door snelle counters van de tegenstanders
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bouwen zij de scoren uit tot 4-1. Zoals voorgaande wedstrijden gemerkt zit aan onze zijde het venijn hem in de
staart. We komen nog terug tot 4-3 met nog genoeg
kansen om de overwinning te pakken, maar als je die
kansen niet afmaakt dan doe je je zelf te kort.
Het weekend er op komt de hekkensluiter bij ons thuis
op bezoek, een wedstrijd tegen VV Doetinchem. Van
enige onderschatting leek het eerste kwartier wel spraken. Binnen de vijftien minuten konden we de bal al
twee keer uit ons doel halen. 0-2 achter. Maar vanaf
toen ging de turbo er op en nog voor de rust komen we
dankzij twee doelpunten van Roy en één doelpunt van
Donn nog langszij. Het is aan ons de taak dit de tweede
helft vast te houden. Ondanks snelle counters en goede
kansen van Doetinchem behouden we onze voorsprong. Tien minuten voor het einde gooien we het duel op slot, doordat Steven de verlossende 4-2 weet te
scoren. Eindelijk weer eens de drie broodnodige punten
weten te bemachtigen.
Dan zul je net zien als je de winning mood te pakken
hebt het weekend erop een vrij weekend volgt omdat
VIOD een ‘baaldag’ heeft aangevraagd.
Na de kleine competitie onderbreking van één weekend
staat het uitduel in en tegen Varsseveld op het programma. Voor de wedstrijd was het nog even flink puzzelen voor trainer/leider Alex wie hij in de goal zal positioneren. Wij hadden dit weekend geen keeper tot onze
beschikking, gelukkig heeft hij Stefan bereid gevonden
om een handje uit de mouwen te steken! Ondanks dat
de uitslag zal doen vermoeden heeft Stefan boven verwachting goed gekeept. Met een uitslag van 5-5 was de
neutrale toeschouwer die helemaal naar Varsseveld is
afgereisd de winnaar. Zij hebben wel een pot voetbal
gezien waarin beide teams gelijkwaardig aan elkaar waren en de spanning de gehele wedstrijd voelbaar was.
Echter de spanning werd de aanval van GWVV3 te veel
want in de laatste vijf minuten werd er nog een opgelegde kans onbenut gelaten. Een gelijk spel is daardoor
een mooie afspiegeling van de wedstrijd geweest. Dit
betekend voor het 3e elftal al de tweede wedstrijd zonder verliesbeurt.
Het weekend er op stond de wedstrijd tegen Westendorp 2 op het programma. Een wedstrijd die vooraf
misschien beter afgelast had kunnen worden. Want de
nacht ervoor had het aardig gevroren waardoor ons 2e
veld behoorlijk hard aanvoelde, maar mede door de al
aanwezige tegenstander en de warming-up die al was
afgelegd is er door de scheids toch maar besloten om
de wedstrijd van start te laten gaan. Een eerste helft
waarin weinig was te beleven, beide ploegen waren
amper gevaarlijk in de aanval. De concentratie lag hem
vooral op het belopen van het veld. In de 2e helft toen
het zonnetje er een beetje doorkwam begonnen we
steeds beter te voetballen, wat uiteindelijk de verlossende 1-0 van invaller Steven opleverde. Hij schoot de
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bal bekeken laag in de verre hoek. Niet veel later werd
door een goede actie van wederom Steven, Roy in stelling gebracht welk vrij voor het doel simpel kon binnen
tikken. Het slot akkoord kwam op naam van Danny, hij
tekende voor de eindstand van 3-0. Dat betekent dat
de witte zakdoekjes voor Alex Cornielje weer de broekzak in kunnen want GWVV 3 heeft de weg omhoog
ingezet met zeven punten uit de laatste drie duels. Nu
nog hopen dat we de laatste wedstrijd voor de winterstop ook nog goed weten af te sluiten. Dan kunnen we
terug kijken op een goede en mooie afsluiting van het
voetbaljaar 2016!

Gr. Stijn Marcus

4 goals enige optie bij

G.W.V.V. 2

H

et eerste weekend sinds de vorige boogbal hadden
we een vrije zondag, daar heeft een groot deel van de
selectie op zaterdagavond flink gebruik van gemaakt.
Er was zelfs sprake van een pre-winteruitje bij de DRU
waar een groot deel van ons team zich vermaakte bij
yumyum. Iedereen heeft zich flink laten gaan en het
laatste biertje opgedronken in plaats van die te laten
staan. Het was zo erg dat zelfs een aantal lantaarnpalen de avond niet ongeschonden zijn doorgekomen.
Dat deze vrije zondag nodig was blijkt wel uit de wedstrijd tegen Viod 6. Vooraf was de sfeer al erg goed en
we kregen zelf complimenten voor de muziek van een
voorbijganger wie er speciaal voor onze kleedkamer in
kwam, hij verbaasde zich alleen over onze huidskleur...
want deze goede muziek kan toch niet van een blank
persoon komen. Na een goede scherpe warming-up
begonnen we ook goed aan de wedstrijd op het hoofdveld van Viod. Al snel creëerden we kansen en lieten
Viod geen moment in het spel komen. De 1-0 viel na
een afgeslagen corner wie bij Jurjan terecht kwam,
Jurjan zette de bal voor en Pascal kopte de bal tegen
de touwen. Hierna lieten we Viod meer in het spel komen al hadden we in de counter de 2-0 moeten maken. maar Kris en Jochem op de brommer waren niet
zo scherp in de afronding. In de 2e helft werd Ramiro
gebracht en dit blijkt een gouden wissel te zijn geweest, kort na rust werd defensief geschutter van Viod
keihard afgestraft door Ramiro 2-0. Ramiro bleek de
smaak te pakken te hebben na zijn 1e doelpunt van
het seizoen, want hij maakte deze ochtend nog 2 doelpunten een onvervalste Hattrick dus. Als een kind zo
blij huppelde hij over het veld. We kwamen zelf niet
meer in de problemen en hadden er misschien wel wat
meer moeten maken, maar het was een goede 4-0
overwinning. Hoewel er toch iemand anders jarig was,
was Ramiro de gevierde man en verdiende een extra
biertje uit de verjaardagskrat. Menno heeft deze biertjes ook laten smaken en zat in de kantine net lekker
aan weer een biertje toen hij hoorde dat hij bij het 1e
op de bank moest zitten. Het 1e verloor jammerlijk
maar Menno trof geen blaam in de paar minuten
speeltijd wie hij had. Waarna hij zijn 3e helft vervolgde
met de rest van het 2e, of spreken we hier van een 5e
helft?
Een week later stond de thuiswedstrijd tegen Stokkum
2 op het programma. Op zaterdagavond hadden we
nog 15 spelers op papier, maar daar bleek op zondagmorgen nog weinig van over. Bob had last van zijn nek,
Dion had last van zijn kuit en Joel zijn bed lag te lekker.
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Toen Mart ook niet geheel fit bleek tijdens de warming
-up besloot Twan (eigenlijk minimaal 6 weken uit de
roulatie met een knieblessure) zijn spullen toch op te
halen om voor noodgevallen op de bank te zitten. Vanwege de storm lag er veel blad op het veld maar onze
Clubheld Paul Schut was voor dag en dauw opgestaan
om het veld blad vrij te maken. Onze complimenten
Paul wij zijn je zeer dankbaar voor het geweldige veldonderhoud. Ondanks een prima veld begonnen we
dramatisch aan de wedstrijd. Binnen de minuut kreeg
Stokkum 2 kansen waarvan het er 1 benutte. Hierna
richtten wij ons op en spelen bij vlagen prima voetbal.
Na een goede actie van Jochem aan de rechterkant
legde hij de bal panklaar neer voor Pascal wie de bal
snoeihard in de goal schoot 1-1. De 2-1 kwam via ditzelfde duo, ditmaal was het Pascal wie de bal aan Jochem gaf, Jochem kapte van rechts naar binnen en
schoot de bal met links binnen. Voor rust hadden we
het duel al kunnen beslissen maar zelfs niet te missen
kansen gingen mis. In de rust werd doorgenomen dat
we gewoon moesten blijven voetballen en alles moesten geven en dat we de strijd ook moesten aangaan. In
de 2e helft bleek het een gouden zet te zijn geweest
om Twan zijn voetbaltas te laten ophalen, want hij bekroonde zijn inval beurt met 2 doelpunten. de 1e was
een counter waar Ramiro niet zelfzuchtig was en de
bal opzij legde zodat Twan hem kon intikken. De 2e
was wederom in de counter waar Twan zelfzuchtig was
en de bal zelf afmaakte in plaatst van Mart een doelpunt te gunnen. Einduitslag 4-1.
De laatste thuiswedstrijd in 2016 was tegen Varsseveld

5 een fysiek sterke tegenstander wie de duels niet
schuwden. We kwamen op 1-0 voorsprong via een doelpunt van Kris wie eindelijk weer het net wist te vinden.
De 2-0 was van Ramiro na een goede assist van Kris,
vervolgens maakte Varsseveld de aansluitingstreffer via
een corner wie niet goed wordt weggewerkt. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Ramiro die met een geweldige lobbal de keeper wist te verschalken. Nog voor rust werd de 4e goal gemaakt via
een van richting veranderd schot van Kris. In de 2e helft
was het spel slordig en leek het wel of de linkerkant lag
te slapen. We kregen nog een aantal kansen maar die
werden allemaal om zeep geholpen. Door een fout in
de opbouw kon Varsseveld er nog 4-2 van maken maar
echt spannend werd het niet meer. Wegens een blessure van Casper werd het doel verdedigd door Koen Bussink. Koen bedankt en hopelijk mogen we vaker een
beroep op je doen mocht het nodig zijn. De laatste wedstrijd van 2016 uit tegen Stokkum werd afgelast wegens
de vorst.
Een ijzersterk slot van 2016 zorgt ervoor dat we in de 2e
helft van het seizoen nog volop meedoen om de prijzen
en we hopen deze serie een vervolg te kunnen geven.
Maar voor nu gaan we genieten van een welverdiende
winterstop en gaat de focus op 14 januari het jaarlijkse
winteruitje.

Sven Huls

Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden
de ballen gesponsord;
4-9-2016 wedstrijd tegen Etten;
Fam. Mulder
18-9-2016 wedstrijd teggen ‘t Peeske;
Jan en Willemien Frazer
2-10-2016 wedstrijd tegen Westervoort;
De Vieftigclub
16-10-2015 wedstrijd tegen RKPSC
Arno en Manon
6-11-2016 wedstrijd tegen Angerlo V.;
Hoveniersbedrijf Edwin Jansen
27-11-2016 wedstrijd tegen HC’03;
Grandcafé & Stadsbrouwerij Hendrixen

Ook interesse om een bal te sponsoren
neem dan contact op met
de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie;
Arno Geurts, Freek van Arragon,
Nico Immink, Jan Aalders
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De Buitenham in winterse sferen

9-dec

Jelle Visser

10-dec

Petra Bruins

11-dec

Sjoerd Immink

13-dec

Wessel Immink

14-dec

Cas Steenbreker

16-dec

Hugo Offenberg

16-dec

Dirk Jansen

18-dec

Robin Klompenhouwer

18-dec

Mees Dickmann

20-dec

Henny Ketelaar

20-dec

Danny van Wessel

21-dec

René Hakvoort

29-dec

Frank van de Pavert

30-dec

Sebastiaan Flipse

30-dec

Joost Schut

31-dec
31-dec

Jeroen Bruins
Jan Aalders

1-jan
1-jan
3-jan
3-jan
4-jan
6-jan
8-jan
11-jan
11-jan
15-jan
15-jan
17-jan
23-jan
23-jan
24-jan
24-jan
25-jan
25-jan

Jeroen Aalders
Anne Aalders
Tiemen Berentsen
Eline Natrop
Wim Klompenhouwer
Ted van de Pavert
Mark Welling
Jan Roes
Bob Zweers
Maren ten Have
Clemens Wissing
Carlo Cornielje
Stefan Zwanink
Dion Ruesink
Martin Bolk
Gijs van Remmen
Tonny Slutter
Marloes Bruins
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26-jan
26-jan
26-jan
27-jan
28-jan
31-jan
7-feb
7-feb
9-feb
10-feb
11-feb
12-feb
20-feb
23-feb
24-feb
26-feb
27-feb

Kris Hebbink
Bjorn Engelen
Iris Wanders
Eugène Lucassen
Jim Weijkamp
Bennie Mulder
Rob van de Pavert
Bart van Embden
Tom Wanders
Jurgen Schut
Merijn Berentsen
Pim Teunissen
Merlijn Wolters
Karel Arentz
Theo te Kaat
Maarten Wissing
Thymo Scholten
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M

et de laatste boogbal voor het jaar 2016 is er
weer een nieuwe tussenstand bekend.
Voor de meeste senioren en jeugdteams is de winterstop/einde van de najaars competitie aangebroken, er zal hooguit nog één á twee wedstrijden
worden afgewerkt. Hierdoor kan er helaas geen
enkele team met de eer gaan strijken als ‘’winter’’
kampioen.
Als we kijken naar de afgelopen periode van maximaal vijf wedstrijden is de top drie is ten opzichte
van de vorige editie van de boogbal niet veranderd. De junioren van JO13-1 en JO09-1 hebben
zelfs verder afstand genomen van de concurrentie.
Opvallend te noemen is dat de mannen van het 3e
en 4e de afgelopen wedstrijd aardig goed op schot
zijn geweest. Zij hebben in één periode hun punten aantal weten te verdubbelen! Hierdoor zijn de
mannen van het 1e elftal wat verder naar onderen
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gezakt. Voor alle teams, veel succes voor de aankomede wedstrijden in het nieuwe jaar, dat er
maar veel gescoord mag worden!
Team

Aantal punten

GWVV JO13-1
GWVV JO09-1
GWVV JO17-1
GWVV 4
GWVV JO17-2
GWVV 3
GWVV 2
GWVV JO11-1
GWVV 1
GWVV JO19-2

130
100
63
60
52
46
39
38
30
24
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Sponsoren op bezoek bij Nordic Fire BV te Zeddam
met afsluiting bij Grandcafé/zalen de Zon

O

p zaterdagavond 29 oktober werd zoals inmiddels
gebruikelijk de jaarlijkse sponsoravond gehouden.
Ditmaal werd op uitnodiging van Moniek en Willian
verzameld bij De Zon in Veldhunten. Om half zes kwamen hoofd-ster-sub sponsoren, bestuur GWVV en de
GWVV sponsorcommissie tezamen om na de koffie en
een taartje (voorzien van het Nordic Fire logo) samen
te vertrekken naar Zeddam. Alvorens het vertrek
heette sponsorcommissielid Freek van Arragon iedereen welkom en was ondanks een aantal afmeldingen
verheugd op de grote opkomst hopende op een gezellige avond met ons allen.
Al ver voordat we in
Zeddam aankwamen
zagen we de rookpluimen al, en wisten
we waar we wezen
moesten. Gelukkig
was het de buurman
die zoals op de zaterdagmiddag gebruikelijk nog wat te verbranden had en niet
de Nordic Fire kachels want zij produceren alleen maar schone uitstoot.
Het bedrijf Nordic Fire is zoals we allen ongetwijfeld
weten van Tom Wanders met echtgenote Wendy. Het
bedrijf kun je als je over de Zeddamseweg richting Zeddam rijdt goed waarnemen. De bedrijfsnaam is vanaf
de weg goed te lezen. Aldaar aangekomen werden we
een ‘warm’ welkom geheten door Tom, echtgenote
Wendy en medewerker Jelle Gerritsen (de zoon van
onze oude GWVV-er Toon). In de showroom stonden
diverse modellen opgesteld die in alle glorie branden
zodat we de jas
al snel konden
uittrekken.
Nadat we een
koele versnapering aangeboden kregen
heette Tom
iedereen van
harte welkom
en vertelde dat
hij gevraagd
was door Arno
en Freek om
zijn bedrijf te laten zien en hier ook iets over te vertellen. Natuurlijk was Tom bereidt om het één en ander te
laten zien, maar wat kon hij eigenlijk vertellen over
‘zijn’ kachels. Toch bleek Tom meer te kunnen vertellen
dan dat hij voor die tijd had kunnen bedenken. Het verhaal hoe hij na vallen en op staan toch een winstgevend bedrijf wist neer te zetten en waar onderhand 10
mensen hun boterham mee verdienen. En dat het eerst
een kwestie was van dozen overpakken en daarna geleidelijk over ging op een eigen product. Ook het verhaal hoe hij niet net als zijn vader in de gaskachels is
gegaan en hiervoor niet concurrerend wilde zijn en het
gezocht heeft in hout- en palletkachels. Ook Tom’s verBoogbal nr. 3

haal over de te vergeven rijkssubsidies op de CV kachels -wat velen niet weten– was interessant om te
horen. Tot ver in Europa komen de producten naar
Zeddam, om daar vervolgens weer na assemblage gedistribueerd te worden over de dealers van NordicFire in Nederland, Duitsland en België. Na het verhaal
van Tom werd het magazijn bekeken waar tot in de
nok van het dak de dozen van verschillende modellen
lagen opgeslagen. Zeker in deze tijd van het jaar is het
telkens rennen om de klanten op tijd van dienst te
kunnen zijn
en worden
er de nodige
overuurtjes
gedraaid, in
de voorjaars/
zomermaanden is
het vanzelfsprekend
rustiger, om
weer toe te
werken naar
de drukkere
periode. Nordic-Fire verkoopt zelf geen kachels, maar
gaan de kachels zoals gezegd naar de dealers. Wel
kunnen particulieren op de zaterdag een kijkje in hun
showroom komen nemen om daar de verschillende
modellen aan het ‘werk’ te zien. Een geslaagd bezoek
aan Nordic Fire, wij bedanken Tom en Wendy voor
hun gastvrijheid en de mogelijkheid voor ons om een
kijkje in hun ‘keuken’ te mogen nemen.
Na het bezoek aan Nordic Fire reden we weer terug
naar Hunten om vervolgens bij de Zon te genieten van
een heerlijk wildbuffet, die Willian en Moniek hadden
klaargezet. Na het eten nam Freek het woord en bedankte Tom en Wendy door het overhandigen van een
bloemetje en natuurlijk dank aan Willian en Moniek
voor het aanbod om bij De Zon de jaarlijkse sponsoravond te houden. De Zon die onlangs het sponsorcontract verlengde voor weer een seizoen. Onder het genot van een drankje werd er hierna nog gezellig
‘nagepraat’ en keerden sponsoren, bestuur en sponsorcommissie rond middernacht tevreden huiswaarts.
Maar voordat dat zover was hadden Tom en Wendy
nog een ‘surprise’ voor iedereen. Met een chocoladereep met Nordic logo gingen iedereen naar huis.

Sponsorcommissie G.W.V.V.
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I

n de afgelopen maand is ons wat opgevallen op de Buitenham, de nederlaag van GWVV 1 tegen
Ulftse Boys, de nominatie van Paul Schut als clubheld,
de rode kaart van Ron Prinsen er kan er echter
maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer ...................... Alex Cornielje.
Alex is trainer/coach van GWVV 3 en fluit ook regelmatig een wedstrijd bij GWVV. Ondanks de wat matige
prestaties t.o.v. vorig seizoen blijft Alex fanatiek om
'zijn jongens' beter te laten presteren, op de woensdagavond de vaste trainingsavond wordt hier volop
aan gewerkt. Aan Alex o.a. de vraag hoe houdt hij zijn
fanatisme in deze iets mindere tijden vast.
Hallo Alex,

Fijn dat je mee wil werken
aan OPVALLEND OP DE BUITENHAM, alhoewel de
meeste GWVV'ers je wel kennen vragen we je of
jij jezelf toch nog even voor willen stellen aan de lezers? 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 Alex Cornielje. Ik
ben geboren op 3 mei
1963 als tweede zoon
van een boerengezin van
vier jongens. Ik groeide
op in Azewijn en daar
begon mijn passie voor
voetbal. Na de lagere
school heb ik vier jaar op
de landbouwschool gezeten. Daarna heb ik
twee jaar in de wegenbouw gewerkt. Nu werk
ik al 34 jaar bij Sita Doetinchem als rolcontainerchauffeur. Ik woon vanaf 11 november 1988 samen
met Elly in Azewijn, in 1990 zijn wij getrouwd en daarna volgden er drie kinderen: Kim, Roy en Bas. Dankzij Roy ben ik terechtgekomen bij GWVV als trainer/
leider/scheidsrechter.

Nu als coach/trainer aan de slag bij GWVV, waar en
welke ervaring(en) heb jij opgedaan als trainer?
Ik ben, na mijn eigen voetbalcarrière, begonnen als trainer/leider bij de jeugd van Azewijn. Naast de trainingen
die ik aan mijn team gaf, gaf ik ook keeperstraining.
Azewijn had te weinig voetballende jeugd om een team
te vormen, daarom is v.v. Den Dam samen gegaan met
v.v. Zeddam. Ik ging met mijn spelers mee en vormde
daar met spelers van v.v. Zeddam een nieuw jeugdteam. Ook in Zeddam was ik trainer/leider en gaf ik
keeperstraining. Van 2009 t/m 2012 heb ik het damesteam van v.v. Den Dam getraind en gecoacht. En nu ben
ik met mijn vierde seizoen bij GWVV bezig.

Waar leg jij tijdens de trainingen juist de nadruk op en
waarom?
Tijdens de trainingen leg ik de nadruk op conditietraining, positiespel en afronden. Door de conditietrainingen hebben wij vaak meer uithoudingsvermogen in de
tweede helft en daardoor komt het regelmatig voor dat
wij winnen. Ten minste, dat proberen wij haha.

Wat vindt jij belangrijk als trainer/coach hoe een speler
zich in stelt op een wedstrijd/training?
Ik vind het belangrijk dat de spelers op tijd aanwezig
zijn zowel op de training als bij een wedstrijd. Een goede warming-up voorkomt blessures en draagt bij aan
het spelen van een goede wedstrijd. Tijdens de wedstrijd vind ik het belangrijk dat spelers elkaar bij de
voornaam noemen en respectvol met elkaar en met de
tegenstander omgaan. De spelers mogen geen discussie
met de scheidsrechter aangaan. Zij mogen van alles
denken, maar niks zeggen.

Je had dus al een behoorlijke ervaring toen je aan de
klus in Varsselder-Veldhunten begon. Heb je voor jezelf
nog doelstellingen opgelegd voordat je bij GWVV kwam
of deed je het voor de club om hen uit de brand te helpen?

Kun je in het kort iets zeggen over je voetbalcarrière,
waar heb je gevoetbald, en wat waren je hoogte- en/
of dieptepunten als actieve voetballer?
Vanaf mijn 6e ben ik keeper geweest bij v.v. Den Dam
in Azewijn. Dit heb ik tot mijn 48e volgehouden. Ik ben
42 jaar voetballend lid geweest van v.v. Den Dam. Mijn
hoogtepunt was dat ik met de dames van v.v. Den
Dam het 2e seizoen kampioen in de 4e klasse werd.
Maar één van mijn mooiste hoogtepunten was dat ik
samen met Roy en Bas in één team heb gevoetbald.
Roy in de spits, Bas op de back en ik in de goal. Mijn
dieptepunt is dat ik door mijn knieblessure niet meer
mocht keepen en daarmee mijn voetbalcarrière als
keeper voorbij was.
Boogbal nr. 3

Alex ,hier als scheidsrechter op het Jan Riekentoernooi
heeft er duidelijk veel plezier in.
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Mijn zoon Roy voetbalde
al bij GWVV en ik floot
regelmatig een wedstrijd. Op een ochtend
had ik het 2e elftal van
GWVV gefloten en
kwam Roy bij mij om te
vragen of ik de 2e helft
van GWVV 4 tegen Stokkum wilde vlaggen. Ik
had de eerste helft van
deze wedstrijd gezien en
Alex met zijn
ben in de rust het kleedsecondant Marcel
lokaal ingegaan. Ik heb 5
of 6 jongens op een andere positie gezet. Ze stonden in de rust met 0-1 achter en wonnen uiteindelijk de wedstrijd met 6-2. Na de
wedstrijd kwamen een aantal jongens naar mij toe om
te vragen of ik hun leider wilde worden. Toen heb ik
gezegd dat ik dan ook hun trainer werd. De jongens
gingen hiermee akkoord en zo ben ik bij GWVV terecht
gekomen.

Toen je begon als trainer bij GWVV was het derde
(destijds vierde) hoofdzakelijk een vriendengroep die
met elkaar wilden voetballen, naarmate de seizoenen
vorderde zag je een veranderende samenstelling van
deze groep. Hoe zou je het elftal die je nu onder je
hoede hebt willen omschrijven?
De jongens uit het team hebben een enorme wilskracht. Ze willen voetballen voor elkaar en met elkaar.
Doordat er op de trainingen veel opkomst is, werken
we ook wekelijks aan het teamverband. Zo is er uit
groepjes vrienden één echt team ontstaan. De jongens
zijn fanatiek en blijven ondanks nederlagen met opgeheven hoofd voetballen.

Als op woensdagavond in de gehele Oude IJsselstreek
de lampen op de trainingsvelden zijn gedoofd zie je op
de Buitenham de lampen nog branden. Normaliter
trainen de seniorenelftallen altijd op de donderdag-
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avond, de clubavond van GWVV. Om welke redenen
trainen jullie op de woensdag en zou je niet liever om
de binding met te club te vergroten op donderdagavond trainen?
De belangrijkste reden van het trainen op de woensdag
is dat er veel jongens op dinsdag- en donderdagavond
school hebben. Om het teamverband te onderhouden
en op elkaar te kunnen inspelen is het belangrijk dat er
veel opkomst is op de training. Als ik op de donderdagavond ga trainen blijft er maar 1/3 van mijn team over
en dat vind ik te weinig.

Hoe zijn op dit moment de prestaties van je team, en
waar denk je wat nog voor verbetering vatbaar is?
De prestaties zijn iets minder dan het vorige seizoen,
maar het nieuwe seizoen hebben wij 7 nieuwe spelers
erbij gekregen. Het kost tijd voordat deze spelers en de
oude spelers op elkaar ingespeeld zijn. Op dit moment
heb ik te kampen met een keepersprobleem en heeft
één van mijn spelers zich opgeofferd om het seizoen al
keepende af te maken. Ik hoop dat mijn hele team nu
op elkaar is ingespeeld en dat de prestaties na de winterstop beter worden.

In vergelijking met vorig seizoen staan jullie lager geklasseerd, hoe hou jij het fanatisme vast binnen je
team?
De jongens zijn fanatiek en willen graag voetballen. Op
de trainingen zijn veel spelers aanwezig, dat laat hun
fanatisme en wilskracht zien. Ik vind het een fijn team
om mee te voetballen en trainen.

Zoals in je antwoorden al aangegeven hou je van discipline in je team, betekent dit ook dat je disciplinaire
straffen uitdeelt op het moment dat er een keer iemand niet in de 'rij' loopt. Zoja en hoe reageren je jongens hierop?
Als de jongens zich niet aan de regels/afspraken houden, moeten ze bankzaken doen. Het hele team weet
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Met dit team een keer kampioen worden.
Als laatste geven we je de ruimte om iets anders te
vertellen of denk je waarom hebben ze me dit of dat
niet gevraagd dan mag je deze vraag aan jezelf stellen.

(Noot redactie: Het verbaasd ons enigszins ,ondanks
dat Alex graag praat wordt hier geen gebruik van gemaakt. Ook bij het naar huis gaan op de donderdagavond is dit het geval, als Alex om 10 uur zegt: “Ik goa
noar huus” dan komt het regelmatig voor dat Alex om
11 uur nog bij een ander staat te praten.)

ervan, dus ze houden zich netjes aan de regels/
afspraken.

Met welk systeem voetbal jij het liefst, voetbal je liever
vanuit de verdediging of zoek je juist de aanval op om
zo de tegenstander onder druk te zetten?
Ik probeer altijd vanuit de achterhoede op te bouwen.

Je fluit ook regelmatig een wedstrijd bij GWVV. Als je
jezelf als scheidsrechter zou moeten omschrijven wat
zou je dan op papier zetten?

Alex, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.
We wensen jou met je team en natuurlijk Marcel van
de Pavert je secondant veel succes dit seizoen en hopen dat in de 2e helft van de competitie de weg naar
boven wordt gevonden.

Oud papier G.W.V.V.

V
anaf 1 januari moeten de mensen, de container
met de blauwe deksel, de papiercontainer, aan de weg

Ik fluit altijd neutraal. Wat voor de thuisploeg geldt,
geldt ook voor de uitploeg. Ik wil geen commentaar en
geen scheldwoorden horen.

zetten. De eerste zaterdag van de maand wordt het papier opgehaald, een lid van GWVV gaat mee met de
papierauto. LET OP !! de container moet om 07.00 uur
aan de weg staan. Er mag geen papier of carton naast
de container staan, dit wordt niet meegenomen, alles
moet in de container.

Enkele stellingen;
Azewijn, Zeddam of Varsselder? Alle drie.
Ajax kampioen of Feyenoord degraderen? Ajax degra-

GWVV bedankt de inwoners van Varsselder Veldhunten voor hun steun aan GWVV voor het oud papier.
Ook het koffie adres bedankt !! De lopers natuurlijk
bedankt en we rekenen volgend jaar weer op jullie.

deren en Feyenoord kampioen.
Scheids of coach? Coach.
keeper of speler? Keeper.

Woensdag- of Donderdagavond? Woensdagavond.

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen
Met een vriendelijke groet,
Beent Klijnsma en Bennie Mulder.

Hierbij geven we je de gelegenheid om op één van bovenstaande antwoorden terug te komen.
Ik heb in Azewijn en Zeddam mooie tijden gehad. Nu
ben ik met mijn mooie tijd in Varsselder bezig.

Wat is voor jou het meest favoriete moment van de
dag?
Met drie punten naar huis.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?

W

illie Zweers met zoon Bob halen voor de laatste
keer traditioneel op deze wijze het papier op. Was het
eerst met tractor en platte kar, daarna de papierwagen
waarbij er telkens 2 achteraan liepen, ook tijdens regen en kou. Vanaf 1 januari wordt de papiercontainer
automatisch geleegd in de papierwagen.

Hulde voor de ophalers in al die jaren!!

Boogbal nr. 3
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G.W.V.V. 4 in november

N

a de riante 2 – 9 overwinning op Zeddam – Sint Joris
5 stond de thuiswedstrijd tegen Gendringen 5 op het
programma.
We hebben al vele derby’s uitgevochten en zijn elkaars
Angstgegner. We willen beiden niet van elkaar verliezen. Over en weer waren de messen geslepen en het
vierde had goed getraind. Jurgen had helaas gekozen
voor een weekendje Huttenheugte in plaats van te
voetballen met zijn eigen team, maar Olaf was een prima vervanger.
Never change a winning team. Je zou denken dat de
leiders na die overwinning ook zo zouden denken. Helaas!! Na een goede wedstrijd in Zeddam kon ik het trainingspak aantrekken en weer op de bank plaats nemen.
Het is herfst, de blaadjes vallen en die blijven dan toevallig op het veld liggen. Maar gelukkig hebben wij een
super accommodatie beheerder. Neef Paul was al voor
dag en dauw in de weer om het veld bladvrij te maken.
Paul: Bedankt.
Al vroeg in de wedstrijd kwamen we met 0 – 1 achter.
Het eerste deel van de wedstrijd zag er voor ons niet zo
florissant uit, maar we herpakten ons goed. Met veel
inzet en strijd wisten we kansjes te creëren. Uit een
geweldige cornerbal van Ino (ja, hij was op tijd) kopte
Tom de bal terug op Marc en die kon hem rustig en beheerst intikken. De wedstrijd lag weer helemaal open.
Zelf wisten we nog enkele kansen (kansjes) te creëren
(Marc, Tom, Theo, Rick), maar Gendringen was de gelukkige en trok de overwinning met een zondagsschot
naar zich toe. We verloren met 1 – 2, daar waar een
gelijkspel beter op zijn plaats was geweest.
Het Petje Op Petje Af spel op de avond van de Vieftig
Club was een leuke ervaring. Ik was vereerd om uitgekozen te worden voor de rubriek “Opvallend op de Buitenham”. Het heeft flink wat tijd en moeite gekost om
het artikel te maken. De leuke reacties die ik gekregen
heb deden me goed.
Ik dacht dat ik een positieve oproep had gedaan om te
komen trainen. Eerst een rondootje spelen en proberen
elkaar een oor aan te naaien, dan wat oefeningen en als
afsluiting een partijtje met heerlijk Braziliaans Tikkie
Takkie voetbal met de knapste man van Ulft. Na een
warme douche onder het genot van een koud biertje en
kaas en worst van Wies even napraten.
Maar donderdag 10
november was het
even anders. Het
bleef heel lang leeg
in het kleedlokaal.
Uiteindelijk
kwamen er nog vier
man bij (Tom, Theo,
Marc en Werner)
om te trainen. Het regende de hele avond, geen Tikkie
Takkie voetbal want Arno was er niet, een te koude
douche (Bennie bedankt!!), tijdens de derde helft géén
kaas en worst van Wies want hij had het in de rug (kun
je toch nog wel worst snijden!!) en de terugweg naar
huis moesten we ook nog door de regen fietsen. Toch
was het een heerlijke avond.
De zondag daaropvolgend speelden we thuis tegen
Doetinchem 6. Het was een frisse morgen en het was
weer even wennen om op het grasveld te spelen, maar
het veld was prima bespeelbaar. Bij de tegenstander
waren een paar spelers die meer met de mond dan met
de benen voetbalden. Zeer irritant, maar daardoor kwaBoogbal nr. 3

men ze zelf niet zo goed aan het spelen. Wij hebben
die wedstrijd goed gespeeld, weinig balverlies, sterk in
de duels en veel kansen gecreëerd. Alle spitsen hebben weer gescoord, net als (gast)speler Olaf. Het laatste half uur was er zelfs een vlammend optreden van
Hans. Een belangrijke opdracht die morgen was om ze
weinig mogelijk slidings te maken (om de wasvrouw te
ontzien). Dit lukte maar voor een deel. Na een riante 5
– 1 overwinning was er nog een gezellige derde helft
met een biertje op de verjaardag van Rick Hendrixen
en ontzettend veel verhalen over Katerina.
Ondanks het weinige trainen wordt het spel langzaamaan steeds beter (hoe zou het zijn met heel veel trainen??). Het vertrouwen was groot toen we uit naar
Kilder 5 moesten. Maar het weer was zeer slecht, een
flinke herfststorm teisterde ons land. Toch reisden we
af naar Kilder. Het weer klaarde wat op en om half 10
konden we onder redelijke omstandigheden aan de
wedstrijd beginnen. Vanaf het begin wisten we Kilder
flink onder druk te zetten en creëerden we veel kansen, maar het scoren verliep stroefjes. Halverwege de
wedstrijd kwam de doelpunten productie goed op
gang. Na 90 minuten stond er een 0 – 8 stand op het
scorebord. Rick H. scoorde zelfs drie keer, Rick W.,
Theo, Jos en Tom ieders één keer en een eigen doelpunt maakt samen acht. Na ons moesten de vrouwen
van Kilder spelen tegen de vrouwen van Warnsveldse
Boys/Almen. Het was moeilijk om Hans, groot liefhebber van vrouwenvoetbal, mee te krijgen. Hij wilde nog
graag even blijven kijken.
Na de wedstrijd ging het gesprek voornamelijk over
Katerina, de nieuwe vriendin van Marc. Ze is een
maandje over uit Riga (Letland) om Marc beter te leren kennen. Velen hadden gehoopt dat Marc ze mee
zou brengen, maar het weer was te slecht. Daarom
werden foto’s op Facebook gezocht. Zelfs de drie oude
snoepers van het elftal waren het meest geïnteresseerd in foto’s van Katerina.

Zelfs Wies heeft kosten nog moeite
gespaard om er, speciaal voor Katerina, zo goed mogelijk uit te zien.
De oproep om massaal de training
te bezoeken begint vruchten af te
werpen. Op donderdag 24 november waren we, althans voor het
vierde, met een flinke groep aanwezig. Het weer was goed, de sfeer
was goed en de motivatie was
goed. Helaas duurde mijn training
maar héél kort. Na een vervelende
botsing kon ik met een pijnlijke borstkas al gaan douchen.
Ook de zondag erop was het voor mij nog niet mogelijk
om te spelen. Tegen Netterden, daar waar mijn onderwijs carrière 38 jaar geleden begon, had ik graag meegedaan. Helaas moest ik de wedstrijd vanuit de dug
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out “bewonderen”. We begonnen sterk en wisten een
aantal zéér grote kansen te creëren en net zoveel kansen om zeep te helpen. Uiteindelijk wist Rick H. op
aangeven van Tom de 0 – 1 binnen te tikken. Daarna
volgden er een flink aantal Tommietjes en bleef de
stand nog steeds onveranderd. In de 30ste minuut was
Marc even in gedachte bij Katerina. Gevolg: hij zat met
de handen aan de tegenstander en een penalty tegen.
Nu hadden we alle vertrouwen in Marco want hij heeft
tot nu toe alle penalty’s gestopt. Alleen deze was voor
hem onhoudbaar. Hierna kreeg Jurgen het nog aan de
stok met de scheidsrechter. Hij werd met geel naar de
kant gestuurd (had ook makkelijk rood kunnen zijn).
Met zijn tienen moesten we Netterden zien te pareren.

Boogbal nr. 3

Dat lukte. Gelukkig bracht Theo voor rust de stand op 1
– 2 (op GEWELDIG aangeven van Rick H.)
Ook in de tweede helft bleven de kansen komen maar
werd er weer niet gescoord (wel twee keer tegen de
kruising). Het werd werkvoetbal, iets wat Nettereden
beter beviel. Het bleef zo spannend tot het einde. In de
slotfase nog een Marcootje, maar die bal bereikte gelukkig het net niet. Met een terechte 1 – 2 overwinning
kon de derde helft beginnen.
Na een wederom goed bezochte donderdagavond
moesten we in de laatste competitieronde voor de winterstop thuis tegen Kilder 5 spelen. Het had een paar
graadjes gevroren, de zon scheen, Tom had niet gedronken en het kunstgrasveld lag er schitterend bij.
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dat regelmatig een biertje nuttigt in het Dorpshuus
toestaat dat ze zelf borrelhapjes mogen frituren. Super
bedankt!!!
Na de verjaardagsmeter van Paul en een paar boete
meters was het dan eindelijk zover. Marc stelde zijn
Katerina voor. Het elftal was onder de indruk en wilde
natuurlijk graag samen op de foto.

Kortom, betere omstandigheden voor een wedstrijd
kun je je niet wensen. Gezien de stand op de ranglijst
was een (ruime) overwinning te verwachten. Dat was in
het begin ook te zien. De hele voorhoede en het complete middenveld liep voor in het centrum te voetballen. Iedereen wil zijn goaltje meepikken en denkt aan
zijn plaats in de topscores lijst of aan de super elf. Maar
het kan ook anders. Theo wist te scoren na geweldig
afleggen van Tom (Jos Westerhof zou er jaloers van
worden). Rick W. had èn een goede assist èn een mooi
doelpunt. Het kan dus toch als je maar meer samen
speelt. Onze slogan: ”Meer overspel” blijkt dus we degelijk te werken. Alleen jammer dat vlak voor tijd het
geweldige, ik denk wel haast onhoudbare schot, van
Theo werd geblokt door Rick Hendrixen. Hij voelde de
hete adem van Theo in zijn nek. Om te voorkomen dat
Theo hem in zou lopen in de topscorerslijst blokte hij
zelf dat schot. Zo’n jeugdige Rick moet toch eigenlijk op
een faire manier topscorer kunnen worden.
Hans, net 47 jaar geworden, zat de eerste helft op de
bank (zit hij de hele week ook al) te popelen van ongeduld om in te vallen. In de tweede helft zag hij dat Rick
W. moest worden gewissel. Hans was héél erg blij (nog
meer dan Churandy Martina) want hij hoopte om in te
mogen vallen als linksbuiten en zo zijn doelpuntenaantal van één te kunnen vergroten. Langs de lijn hadden
we het hem allemaal gegund, maar de leiding besliste
dat Hans links back moest spelen. Hans pakte het echter zeer sportief op en heeft een superieure invalbeurt
laten zien. Een tegenstander, dertig jaar jonger dan
Hans, werd er door Hans moeiteloos uitgelopen en had
niets in de melk te brokkelen. Als de Rabobank net zo
solide is als het verdedigen van Hans, dan hebben we
geen bankencrisis meer te vrezen.
Na de wedstrijd bleef Hans ons verbazen. Vanwege zijn
47ste verjaardag trakteerde hij ons op warme hapjes (de
vlammetjes komen nog). In plaats van thuis de hapjes te
bakken mocht Hans in het Dorpshuus gebruik maken
van de frituurpan om de hapjes te bakken. Wij van het
vierde vinden het heel sympathiek van de leiding van
het Dorpshuus dat ze een speler (Hans) van een elftal

De eerste seizoenshelft zit er weer op. Het was een
leuke tijd. Behalve dat we veel gelachen hebben, werd
ons spel ook steeds beter. De nieuwe aankopen hadden het in het begin best moeilijk maar ze laten de
laatste weken zien dat ze de forse investering waard
zijn.
Rest ons nog de laatste training met potstoten, de
sfeervolle Kerstdagen in huiselijke kring en het oude
jaar uitluiden. Dan start voor ons allen een nieuw jaar:
2017. Een groot deel van dat jaar is nog onbeschreven.
Ik hoop dat iedereen dat kan vullen met geluk, vrede,
voorspoed, liefde, een goede gezondheid…………..en
héél véél goals en punten.

Fijne dagen en een goed 2017.
Tot het volgende stukje in de Boogbal.
Groet Tonny. D.V.

Programma WINTER seizoen 2016-2017 (voorlopig)
Donderdag 15 december

19:30 uur

Zondag 18 december

10:00 uur
14:30 uur
10:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
10:00 uur
19:30 uur

Zondag 8 januari
Dinsdag 10 januari
Donderdag 12 januari
Zondag 15 januari
Dinsdag 17 januari
Woensdag 18 januari
Donderdag 19 januari
Zondag 22 januari
Zondag 29 januari

Zondag 5 februari
Zondag 12 februari

20:00 uur
INHAAL
14:00 uur
12:00 uur
14:30 uur
10:00 uur
14:00 uur
11:30 uur
14:30 uur

Evt schaduw ??
14:30 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

trainen alle elftallen
Aansluitend potstoten
evt Inhaal
Jong deGraafschap – Hercules
snerttoernooi / nieuwjaarsbijeenkomst
2e training selectie
3e training selectie
4e training selectie
5e training selectie
1e training lagere elftallen
GWVV 1 – GSV 1
Etten 1 - GWVV 1 (comp.)

GWVV 1 – Reunie 1 (schaduw)
Jong DeGraafschap – HSC’21
GWVV 3 – VIOD 9 (comp.)
GWVV 1 – VIOD 1
Pax 10 – GWVV 3
Peeske 1 – GWVV 1

Jong de Graafschap – Magreb’90
Gendringen 3 – GWVV 2
GWVV 3 – ZeddamStJoris 3
GWVV 4 – Stokkum 4

Boogbal nr. 3
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2016/2017

H

et Superelf seizoen is dan eindelijk begonnen, waarin de vorige editie van de boogbal alle coaches werden
voorgesteld is er de afgelopen periode gestreden om de
eerste punten. Wat geresulteerd heeft in de eerste tussenstand.
Er is ten opzichte van andere jaren al veel punten behaald voor de eerste tussenstand van de Superelf. Dat
komt mede door de goede prestaties van GWVV 4. Zij
hebben als team al twee wedstrijden geen tegendoelpunten hoeven te incasseren, dus hun keeper pakt de
nodige punten bij elkaar en met Tom Wanders en Rick
Hendrixen voor in de aanval hebben ze een dodelijk
duo bij elkaar, want ze scoren aan de lopende band. Zij
hebben hun coaches daardoor deze periode veel punten opgeleverd.
Ook dit jaar wordt bij elke editie van de boogbal een
winnaar gekozen. Dit keer heeft de wedstrijdleiding
bepaald dat de maandprijs gaat naar: Merijn van Arragon. Met zijn team ‘’Fc stil staande situatie’’ gaat hij als
‘’Herbstmeister’’ de winterstop in. Merijn Gefeliciteerd! We zullen zorgen dat het presentje jouw kant op
komt.
Voor de andere deelnemers niet getreurd er komen
nog genoeg wedstrijden aan waarin de nodige punten
nog zijn te behalen om Merijn van zijn 1e positie te stoten. De verschillen in punten zijn nog niet al te groot,
dus er is nog volop kans.

De wedstrijdleiding

‘Fc stil staande situatie’ van Merijn van Arragon
Casper bussink
Niek ter voert—Merijn van Arragon-Marc Wellink
Ron Prinsen—Theo Heutinck– Joel robben
Danny van Wessel
Niels Schweckhorst-Pascal sloot– Rick Hendrixen

Boogbal nr. 3

(tussenstand t/m 4 december)

1

Merijn van Arragon

Fc stil staande situatie

102

2

Jeroen Aalders

V.V. Naamloos

95

3

Maud te Kaat

Fc. Woezel en pip

95

4

Stan van de Pavert

Halla Madrid

93

5

Martijn Klompenhouwer

One Team One Dream

92

6

Chiel le Comte

Fc P.W.K.

92

7

Cas de Neling

Fc. Lange halen

90

8

Carlo Cornielje

Wally-team

89

9

Maik Jansen

Fc Kanon

87

10

Rien Klompenhouwer

N.E.A.

86

11

Vieftig club promoteam

'De vedetten''

85

12

Marie-Jose Cornielje

FC Kwiebes

84

13

Ferdie van de Pavert

T.K.S.

84

14

Chiel terhorst

Fc Dorpshuus

83

15

Menno Wenting

W.I.V.

82

16

Peter Roes

Het andere 2e

82

17

Sven te Kaat

Fc Leemland

82

18

Koen Bussink

Koeneim FC

81

19

Willie Schut

De Waterkers

81

20

Casper Bussink

FC Cappie

80

21

Dominiek Seinhorst

Fc het vriendinnetje

79

22

Kees van de Pavert

The Kellers

76

23

Nico Immink

De Geel-Witten

75

24

Ruud v/d Pavert

vv Gendringen

74

25

Like Immink

Mia san mia

74

26

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

73

27

Rik Fisser

Fc de Leemlander

73

28

Nico Marcus

Fc SuperCanon

73

29

Jan Roes

S.F.G.V.U.

73

30

Bennie Bruins

Bruunske FC

72

31

Jesse Peters

Fc No Mercy

70

32

Ron Prinsen

Halve haan

70

33

Stefan Hoogland

www.neerlander.nl

68

34

Marcel v/d Pavert

Superboys

68

35

Cas Aalders

Dreamteam

68

36

Jan Aalders

FC de Voorzit

68

37

Beent Klijnsma

Goede Generatie

67

38

Twan Berendsen

I love Maxime en Jewell

67

39

Dirk Jansen

Fc Djansen

65

40

Marloes Bruins

Fc Tweety

63

41

Sjoerd Immink

De jonkies

62

42

Mart Aalders

Helemaal knettaaah

61

43

Bennie Mulder

Beheerder

59

44

Jurgen Schut

B.L.D.N.

59

45

Jim Weijkamp

A.L.A.A.

54

46

Bryan Wijkamp

BroodjeBal FC

53

47

Anne Aalders

Dreamteam

48

48

Paul Schut

Tuinploeg

48

49

Petra Bruins

Fc Tara

44

50

André Driever

No name

32

51

Bart van Embden

Fc Karting

11
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

- Frank Rots met het bereiken van de Abrahamsgerechtigde leeftijd van 50 jaar.
- Theo en Helma Vonk met hun 40-jarig huwelijk.

 Het is weer tijd voor de GWVV paraplu of een GWVV

das, ook interesse informeer bij Arno Geurts. Gelukkig
kon ook enkele keren de paraplu’s ingeklapt blijven.





Paul Schut was genomineerd voor de regiowinnaar
Clubhelden 2016, helaas
werd Paul het niet, maar
hij was wel afgetekend de
nummer 1 in gemeente
Oude IJsselsteek. Hier mogen we als vereniging best
trots op zijn. Ook broer
Willie draagt hier zijn
steentje aan bij. Na zijn
uitverkiezing sprak Paul de
legendarische woorden:
“Now hek het niet meer in
eigen handen.”
Wat schets onze
verbazing als we
zaterdag 12 november de voorpagina De Neue
Rheinzeitung
lezen. Promotie
voor G.W.V.V.
über die Grenze.
Beent zal toch
niet in onderhandeling zijn
om daar als columnist aan de
slag te gaan?

COMPETITIE/BEKER
JEUGD/SENIOREN
5-11-2016
VIOD JO13-5
5-11-2016
GWVV JO11-1Gd
5-11-2016
GWVV JO9-1
5-11-2016
Silvolde JO17-2d
5-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
6-11-2016
GWVV 4
6-11-2016
Wolfersveen 2
6-11-2016
GWVV 1
12-11-2016
GWVV JO11-1Gd
12-11-2016
GWVV JO9-1
12-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2
12-11-2016
Terborg JO17-1

GWVV JO13-1G
Concordia-W JO11-5
SJO MEC/Bredevoort JO9-1
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
MvR JO17-1
Gendringen 5
GWVV 3
Angerlo Vooruit 1
DCS JO11-8
VIOD JO9-7G
Varsseveld JO17-2d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1

3
1
18
3
2
1
4
1
4
6
6
1

8
8
0
2
0
2
3
1
3
4
4
7

13-11-2016
VIOD 6
GWVV 2
13-11-2016
GWVV 3
Doetinchem 4
13-11-2016
GWVV 4
Doetinchem 6
13-11-2016
Ulftse Boys 1
GWVV 1
16-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-3
Dinxpelo JO17-1d
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium
19-11-2016
JO11-3
GWVV JO11-1Gd
19-11-2016
GWVV JO9-1
Gendringen JO9-2
19-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
VVG '25 JO19-2d
19-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Ulftse Boys JO17-1d
19-11-2016
Ulftse Boys JO17-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
20-11-2016
Kilder 5
GWVV 4
20-11-2016
GWVV 2
Stokkum 2
26-11-2016
VVL JO11-2G
GWVV JO11-1Gd
26-11-2016
DZSV JO9-2
GWVV JO9-1
26-11-2016
DZC '68 JO17-4
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
26-11-2016
SVGG JO13-1G
GWVV JO13-1G
26-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
OBW JO17-2d
26-11-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
Pax JO19-2
27-11-2016
GWVV 2
Varsseveld 5
27-11-2016
NVC 3
GWVV 4
27-11-2016
Varsseveld 10
GWVV 3
27-11-2016
GWVV 1
HC '03 1
3-12-2016
GWVV JO13-1G
Silvolde JO13-3
3-12-2016
FC Winterswijk JO17-2d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
4-12-2016
GWVV 3
Westendorp 2
4-12-2016
GWVV 4
Kilder 5
4-12-2016
Loil sv 1
GWVV 1

0
4
5
6
0

4
2
1
2
7

3
8
2
7
0
0
4
13
0
3
3
4
2
4
1
5
2
17
1
3
4
3

3
1
5
1
3
8
1
0
9
3
4
0
4
2
2
5
2
1
3
0
0
0
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Trouw maakt onze hoffotograaf
op de zondagen bij de thuiswedstrijden altijd de foto’s voor bij
het site verslag. Soms zijn er
foto’s waar je even vaker moet
kijken om te zien hoe het precies zit. Zo ook deze actie foto
van Thomas. Alsof hij de afrikaanse Samba aan het dansen is
om zijn tegenstander op het
verkeerde been te zetten.
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D

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
JEUGDBESTUUR
Christel Aalders
06-45729876
Sven te Kaat
06-23209163
Andre Lippets
06-40940845
Mark Kemperman
06-16490233
Mike Frazer
0315-631810
JO9-1
Olaf Dickman
Wilco Pennings

06-30612201
0315-237406

JO11-1
Emile Kwak

06-16474875
0315-630282
0315-632247
0315-631810

JO17-2
Leo Bruggeman
Clemens Wissing
Thomas Wissing
Ramiro ter steeg

06-11107115
0315-640815
06-52718671
06-12616216

JO19-2
René Bussink
Cas de Neling
Fred Besselink
Merijn van Arragon

Het is alweer December, enkele jeugdelftallen hebben al winterstop, andere
moeten nog 1 of twee wedstrijden spelen. Sinterklaas heeft onze jeugd dit jaar
verrast met een lekkere chocoladeletter, dus het jeugdbestuur gaat er vanuit
dat iedereen braaf!!! is geweest het afgelopen jaar.
Ook koning winter heeft al even zijn gezicht laten zien, maar deze was weer
snel verdwenen.
Nu de resultaten van onze jeugd. De Jo9 is uitgespeeld en zijn keurig op de
tweede plek geëindigd helaas was Zeddam net iets te sterk, toch hebben zij
boven verwachting goed meegedaan om de bovenste plaats.
De Jo 11 is op de 8e plek geëindigd, af en toe werd er gewonnen en af en toe
werd er verloren ondanks de kleine groep hebben zij er toch veel plezier in
elke week. De jo 13 doet op het moment van dit schrijven nog steeds mee om
het kampioenschap, zij moeten nog twee wedstrijden spelen en staan drie
punten achter op de koploper, die echter nog tegen de nummer drie moet
spelen. Dus het blijft spannend.
De Jo 17-1 staat op dit moment bovenaan met vijf punten voorsprong en een
wedstrijd minder op de nummer twee, echter spelen zij een hele competitie
en hebben ze nog een tweede seizoenshelft te gaan.
De jo 17-2 is in de middenmoot geeindigd met 16 punten uit elf wedstrijden.
De Jo 19-2 staat op de 7e plaats zij moeten oficieel nog twee wedstrijden spelen.
We kunnen dus concluderen dat de jeugd de 1e seizoenshelft goed bezig is
geweest, wij zijn als jeugdbestuur ook erg tevreden over de inzet en enthousiasme van onze spelers, leiders en trainers.
Graag willen wij u erop attent maken dat op zaterdag 7 Januari tussen 11.00
en 15.00 uur weer de jaarlijkse FLESSENACTIE wordt gehouden, de jeugd komt
bij u aan de deur om lege statiegeldflessen op te halen , de opbrengst is geheel
tbv onze jeugd.
Op zaterdag 28 Januari zal er voor de jo9, jo11 en jo13 tussen 8.00 uur en
12.00 uur een knakworstentoernooi worden georganiseerd in de sportzaal.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die zich op welke manier dan
ook heeft ingezet voor de jeugd van Gwvv.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig,gezond en sportief
2017.

Groeten, Het Jeugdbestuur

JO13-1
Manfred Kuster
Hans Bruins
Mike Frazer

JO17-1
Luuk Messink
(gendringen)
Andre Lippets

e winterstop komt eraan.

Wedstrijdverslag JO-9
Hallo,

Z

06-20871868

aterdag 29 oktober hadden we de uitwedstrijd bij Zeddam-Sint Joris
Dit was de nummer 1 tegen de nummer 2
Het was een moeilijke wedstrijd voor ons en we kregen
niet veel kansen en we hebben ook niet kunnen scoren
We hebben met 2-0 verloren maar ik vond het toch een
leuke wedstrijd en ik heb wel met de penalty gescoord

06-40940845

Groetjes Mees

06-53928248
06-36481673
0315-329948
06-20385856
Boogbal nr. 3
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Wedstrijdverslagen JO-11
Wedstrijd verslag gwvv jo 11-Concordia Wehl jo 11
Het was een koude zaterdag morgen, en we moesten
op het gewone grasveld voetballen.
We hadden een paar mooie kansen tegen Concordia .We hadden alleen de pech dat er wat geblesseerd
raakten,
waardoor we in de tweede helft een poos met een
man minder gevoetbald hebben.
We hebben twee goals gemaakt en de tegenstanders
hebben er acht gemaakt. Dus helaas verloren.
Na afloop heb ik scheidsrechter Jelle en de tegenstanders bedankt voor de wedstrijd.

Tot de volgende keer, groetjes Senne
Onze wedstrijd tegen SDOUC
Halo allemaal,
Op zaterdag 29 oktober waren wij uit tegen SDOUC.
We begonnen met spelen en het begon goed.
Ondanks het goede spel was de tegen partij toch sterker.
We hadden een aantal kansen maar ze hadden een
goede verdediging.
Helaas hebben we verloren met 8-0.
Iedereen vond het een leuke wedstrijd en we hadden
veel supporters.
We moesten met 8 dames in een krap kleedkamertje,
Dat was minder maar de wedstrijd was super leuk.
Groetjes Donna J

Z

aterdag 19 november moesten we uit tegen AerdtPannerden voetballen.
Het was vroeg opstaan want we moesten kwart over 7
verzamelen!
Maar het was het een leuke wedstrijd en hadden als
eindstand : 3-3
Het was in de laatste minuut 3-2 toen scoorde we nog
net en toen was het 3-3
Luuk hat 2 x gescoord(1 uit penalty) en Nout 1 x

Groetjes Boaz

Wedstrijdverslagen JO19-2

Concordia-W JO19-3 – Gendringen / GWVV JO19-2
29-10-2016
Na een aantal zaterdagen geen wedstrijd te hebben
gespeeld moesten we op 29 Oktober op bezoek bij Concordia. De wedstrijd begon voor ons niet goed want
Concordia kreeg al in de beginfase van de wedstrijd veel
kansen. Doordat Koen sterk keepte stond het nog 0-0
maar na een tijdje werd het 1-0 en zelfs 2-0. Na de 2-0
begonnen we sterker te spelen en kregen we een vrije
trap die door Enes hard op de keeper werd geschoten.
De keeper had hier grote moeite mee en daardoor kon
Tom de bal erin tikken voor de 2-1. In de 2e helft kreeg
Concordia weer veel kansen omdat zij toch met iets
meer inzet speelden. Maar 15 minuten voor het fluitsignaal verlengde Mick een voorzet van Wessel waardoor
Collin werd bereikt en hij de 2-2 kon maken. Concordia
was veel beter maar we namen toch nog een punt mee
Boogbal nr. 3

naar huis.

Wessel Immink
Gendringen / GWVV JO19-2 – VVG ’25 JO19-2
05-11-2016
Zaterdag moesten we tegen VVG ‘25 ze stonden 4e dus
we wisten al dat het een lastige pot ging worden. Maar
het was zo ver de wedstrijd begon. Al na 10minuten
spelen scoorde Vvg de 0-1 en snel daar achteraan de
0-2 en de 0-3 we gingen de rust in met 0-3. Iedereen
was al somber en er zat niet veel motivatie in om te
winnen. De 2e helft ging van start het ging een kwartier
goed alleen toen viel helaas alweer de 0-4. Na de 0-4
begonnen wij weer een beetje te voetballen. We gingen vanuit het middenveld lange ballen spelen want
voorin hebben we snelle spelers. We kregen toen al
een stuk meer kansen. Er gingen nog veel ballen over
en naast het doel. Maar in de 70e minuut scoorde Berto met een mooi shot wie onderkant lat er in ging. Na
de goal stroopten we de mouwen toch maar weer op
en we gingen verder. Enes gaf een mooie diepte bal op
Bryan en die rende naar achterlijn en gaf hem op randje 16 voor Wessel. Wessel schoot hem er kei hard in en
we hadden er nog vertrouwen in. Want het stond inmiddels al weer 2-4. We waren beter de 2e helft. De
lange ballen werden weer gespeeld maar toen zat een
Vvg speler er tussen en konden ze makkelijk counteren
en scoorde daar door uit de wedstrijd eindigde daarom ook in een 2-5.
Bryan Wijkamp
Gendringen / GWVV JO19-2 – PAX JO19-2
26-11-2016
Op 26-11-16 om 14.30 werd de wedstrijd Gendringen/
GWVV J019-2 tegen PAX J019-2 afgetrapt in Gendringen. Dankzij medewerking van Tim en Matthijs had
Gendringen/GWVV genoeg spelers om aan deze wedstrijd te gaan beginnen. De wedstrijd was aardig in balans, met enkele kansjes voor beide ploegen. Echter
stond er na ongeveer 20 minuten spelen de 0-1 op het
scorebord, door een foutje op het middenveld. Enkele
minuten later viel ook een knullige 0-2, door een misverstand tussen Koen en Tom. Na de 0-2 waren er nog
een aantal grote kansen voor Gendringen/GWVV om
doelpunten te maken, maar helaas viel de bal maar
niet in het net. Daarom gingen Gendringen/GWVV en
PAX met een stand van 0-2 de rust in. Na de thee
kwam Tim in het veld voor Matthijs en schoof Glenn
op naar het middenveld. De wedstrijd was net als de
eerste helft weer in balans en zonder dat PAX ook
maar een goede uitgespeelde aanval had, viel toch de
0-3. Na de 0-3 ging Gendringen/GWVV vol op de aanval, door Tim door laten schuiven naar het middenveld. Dit leidde dan nog wel tot een aantal grote kansen. Na een mooie solo van Collin maakt dan eindelijk
het verdiende doelpunt, 1-3. Gendringen/GWVV kreeg
het gevoel dat er nog wel wat te halen viel, maar op
dat moment valt aan de andere kant de 1-4. Berto bepaalde de later in de wedstrijd de eindstand, door de 2
-4 te scoren.
Tom Wienholst
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Wedstrijdverslag JO17-2

Wedstrijdverslag DZC’68 JO17-4 – GWVV JO17-2

G.W.V.V.

O

p zaterdag 26 november hebben wij tegen DZC
gespeeld. Het beloofde een leuke wedstijd te gaan worden, omdat wij op dat moment zesde stonden en DZC
vierde. In de beginfase van de wedstrijd ging het leuk
tegen elkaar op en waren er over en weer verschillende kansjes. Na ongeveer 15 minuten kregen wij een
corner en was het Sem die de bal indraaide. 0-1. Het
bleef erg tegen elkaar op gaan, dus leek het erop dat
we met deze stand ook zouden gaan rusten. Niets
bleek minder waar, DZC wist vijf minuten voor rust
toch nog op gelijke hoogte te komen. 1-1. Na de rust
begonnen we sterk, en wist Timo al na 5 minuten te
scoren. 1-2. Na deze goal werd DZC weer iets dreigender en wist ook nog twee keer te scoren. 3-2. De
wedstijd ging langzaam richting het eind, maar toen
kwam de mooiste goal van de wedstrijd. Timo wist
zich vrij te spelen op de punt zestien en schoot de bal
prachtig in de kruising. 3-3. Dit is ook de eindstand
gebleven. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken.

Jelle Boland

Wanneer:
Zaterdag 7 januari
Hoe laat:
Tussen 11.00 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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E

Gendringen / GWVV O17-1
heeft als team vooruitgang geboekt

en goed begin is het halve werk zegt men vaak. Bij de
B1 gaat dit gezegde niet op. De 1e wedstrijd in Zelhem
werd verloren. Waarom? Omdat het spelletje er nog
steeds omgaat dat je de bal er in moet schieten. Tijdens
deze wedstrijd wilde dit gewoon weg niet lukken. De
kansen waren niet besteed aan ons. Als je de kansen zelf
niet maakt, dan maakt de tegenstander ze wel.
Het mooie aan deze groep is dat je deze groep steeds
meer een team ziet worden. Het wegvallen van Timo als
speler heeft de jongens echt geraakt. Timo van harte
beterschap!
Mede hierdoor is het een groep geworden zonder
“haantjes” die bereid is voor elkaar te knokken. Daarnaast heeft de groep de 1e helft van dit seizoen ook al
laten zien over veel voetballend vermogen te beschikken.
De vaste GWVV jongens in dit team Sam / Jarno / Robin
zijn hier een onderdeel van. Waar nodig wordt er uitgewisseld met de B2 of B3. Het er staan als team heeft als
resultaat dat dit team als “Herbstmeister” in de 2e klasse
de winterstop in gaat. Een knappe prestatie als je bekijkt
dat er in deze competitie ook een aantal dispensatie
teams zitten. We zijn benieuwd of deze spelers zich individueel en als groep blijven door ontwikkelen na de winterstop. Want dat is immers het belangrijkste binnen het
jeugdvoetbal.
Jongens, veel succes in de 2e helft van de competitie!

Programma G.W.V.V.

Boogbal nr. 3

10-12-2016

10:00 Doesburg SC JO13-2G

10-12-2016

14:00

10-12-2016
11-12-2016
11-12-2016

14:30
11:00
14:00

VIOD JO19-3
Gendringen/GWVV
JO17-1
Dinxperlo 4
GWVV 1

28-1-2017

13:15

Ulftse Boys JO17-1d

29-1-2017

10:00

GWVV 3

VIOD 9

29-1-2017

14:00

GWVV 1

4-2-2017

14:30

Etten 1
Gendringen/GWVV
JO17-1

Zelhem JO17-1D

5-2-2017

11:30

Pax 10

GWVV 3

5-2-2017

14:00

GWVV 1

11-2-2017
12-2-2017
12-2-2017

13:00
10:00
10:00

Ajax B JO17-1d
Gendringen 3
GWVV 3

VIOD 1
ST: Gendringen/GWVV
JO17-1
GWVV 2
Zeddam-Sint Joris 3

12-2-2017
12-2-2017

10:00
14:00

18-2-2017
19-2-2017

14:30
10:00

GWVV 4
Peeske 't 1
Gendringen/GWVV
JO17-1
GWVV 2

Silvolde JO17-1
Terborg 2

19-2-2017
19-2-2017
19-2-2017

11:30
11:30
14:00

Stokkum 3
SDOUC 5
GWVV 1

GWVV 3
GWVV 4
VVG '25 1
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GWVV JO13-1G
ST: Gendringen/GWVV
JO19-2d
VIOD JO17-2
GWVV 3
Kilder 1
ST: Gendringen/GWVV
JO17-1

Stokkum 4
GWVV 1
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

December
14 Anschoeve’n
15 Potstoten GWVV
23 Lichtjestocht
31 Carbid schieten
Januari
7 De goede voornemensviering
8 Nieuwjaarsreceptie GWVV
20 Jeugdpronkzitting Zinkput
21 Pronkzitting Zinkput

Fanfare St. Gregorius sluit 2016
met prachtig resultaat af

speelt de tragikomedie

H

“De vermoorde onschuld”

eeft u ook zo genoten van onze toneelvoorstelling
afgelopen voorjaar … of heeft u het gemist?.....Dan is er
nu een nieuwe kans!
Toneelvereniging Kom es Kieken komt dit voorjaar weer
met een nieuwe verrassende voorstelling.
Op 25 en 26 maart brengt ze het toneelstuk “De vermoorde onschuld” op de planken,
een tragikomedie, een genre dat nog niet eerder gespeeld is.
Een nieuwe uitdaging voor de spelers, die al maanden
volop aan het oefenen zijn.
Het stuk gaat over een moord die opgelost moet worden en waarbij meerdere verdachten zijn. Dan valt er
nóg een dode. Het publiek krijgt stukje bij beetje meer
zicht op wat er gebeurd is en wie de mogelijke dader
zou kunnen zijn. Maar, let goed op en laat je niet door
de personages misleiden.
DIT WIL JE NIET MISSEN, DUS KOM ES KIEKEN OP ZATERDAG 25 OF ZONDAG 26 MAART IN HET DORPSHUUS
IN VARSSELDER-VELDHUNTEN.
NOTEER DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!!

H

et fanfareorkest heeft afgelopen november deelgenomen aan het muziekconcours in Enschede.
Uitkomend in de vierde divisie, kreeg het orkest 83,33
punten. Dit was ruim voldoende voor een eerste prijs!
De jury had in het juryrapport lovende woorden voor
de gespeelde nummers. Een flinke opsteker voor het
orkest, waar op dit moment erg veel jeugdleden in
mee spelen. Alle drie juryleden sloten hun rapport af
met de opmerking dat het orkest veel potentie bezit
en dat het in de toekomst mooie resultaten kan halen.
Een prima resultaat om het muzikale jaar af te sluiten.
Verder heeft de muziekvereniging er voor gekozen om
dit jaar geen kerstconcert te organiseren. Enerzijds
vanwege de korte voorbereidingstijd na het muziekconcours. Anderzijds wil men een andere weg inslaan
door in de toekomst te kiezen voor een Winterconcert.
Met deze opzet kan de vereniging meer kanten op
door een grotere keuze in muzieknummers. Deze hoeven niet alleen met kerst te maken te hebben maar
kunnen ook iets met de winter te maken hebben. Zo
zal een combinatie met een echte kerstmarkt tot de
mogelijkheden kunnen behoren. Ook biedt de ruime
periode, begin december tot en met eind januari,
waarin het Winterconcert wordt gehouden meer mogelijkheden. Dit concert vindt elke twee jaar plaats. In
het jaar dat er geen Winterconcert is, wordt het
“Spatshopconcert” in oktober georganiseerd. Op deze
manier kan het fanfareorkest zich optimaal voorbereiden voor de concerten en zal er flink uitgepakt worden.
Voor 2017 heeft fanfare St. Gregorius als eerste het
voorjaarsconcert op het programma staan. Dit wordt
op zaterdagavond 8 april gegeven in ‘t Dorpshuus met
als thema “Evergreens Hits”.

Bestuur, dirigent en leden van Fanfare St. Gregorius
wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2017.
Boogbal nr. 3

pagina 26

(vervolg Dorpsnieuws)

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

Vrijdag 20 januari 2017: Jeugdpronkzitting
Hierbij wordt er bekend gemaakt wie de nieuwe jeugdprins(es) wordt van Zinkputdorp.Opa’s/oma’s,papa’s/
mama’s,broertjes en zusjes zijn van harte welkom
Aanvang 19:11 uur in het Dorpshuus tot +/- 21.00 uur
Vrijdag 24 februari 2017: Schoolcarnaval
Aanvang om 9:11 uur op school. Hier start het programma. Hierbij zijn ouders/broertjes of zusjes,opa’s
en oma’s van harte welkom.Ter afsluiting gaan we een
optocht door het dorp houden. Vertrek vanuit school
richting de Leemlandseweg en gaan daarna via de Vicarisweg terug naar school.
Het zou leuk zijn als u langs de weg komt staan.
Zondag 26 februari 2017: Optocht en kindermiddag
Aanvang optocht om 13:11 uur bij Schut Hesterweg/
Elsterweg te Varsselder-Veldhunten.
Na de optocht zal de kindermiddag plaats vinden.

Mocht je het leuk vinden om een
act,toneelstukje,dansje of playback te willen gaan doen,
Geef je dan op vóór 17 februari via de mail:
jeugdteam@hotmail.com

Tot dan!!!
Het Jeugdteam

Lichtjestocht met start en
afsluiting vanuit de kerk
op vrijdag 23 december.

T

ijdens de Kerstlichtjestocht waant u zich even terug
in de tijd dat het kindje Jezus werd geboren.

Stel dat het 2016 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. Ook de dieren van de dierenweide met hun herder zullen aanwezig zijn die avond. De route wordt verlicht door vele
lichtjes, o.a. gemaakt door de kinderen van de basisschool. De fragmenten uit het kerstverhaal komt u vanzelf tegen. Aan het einde, in de kerk is er nog de warme
chocomelk of glühwein met iets lekkers erbij waar u al
luisterend naar kerstliederen van kunt genieten. Kinderen mogen verkleed komen als bv. herder of engel en
er kan een mooie kleurplaat worden gemaakt. In de
kerk staan bovendien dit jaar meerdere kerstgroepen
uitgestald. Van heel vroeger tot nu, uit eigen plaats of
van ver. 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 voor hun ouders en
grootouders, buren, vrienden …..iedereen is welkom.
We hopen u te zien op 23 december tussen 18.00 en
19.00 uur in de kerk. Heeft u ook een mooie kerstgroep
die u op deze dag wilt laten zien, neem dan gerust contact op met iemand van de organisatie.
We houden u t.z.t op de hoogte via de dorpssite en het
mededelingenbord bij de kerk.
De eerstvolgende viering in onze kerk in het nieuwe jaar
2017 is de goede voornemensviering op zaterdag 7 januari.
Om 19.00 start deze woord gebedsviering. Iedereen is
van harte welkom. Voorgangers zijn uit de vrijwilligersgroep en muziek wordt verzorgd vanaf CD.
Met alle aanwezigen willen, wij ter ere van het nieuwe
jaar, na de viering nog een gezellig samenzijn houden
met een kopje koffie of thee, een klein hapje en een
drankje.
We verheugen ons weer op uw komst.

Wo 14 december/ Wo 11 januari/ Vr 10 februari
Wo 14 maart/ Vr 14 april/ Wo 10 mei

Boogbal nr. 3

Groeten van de vrijwilligers,
Diane Kock , Karin Boland, Maria Dellemann en
Nelleke Wissing
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Voorgestelde aanpassing
N817/Hoofdstraat/Varsselderseweg
door Provincie Gelderland

O

p woensdag 23 november stelde de provincie Gelderland in ‘t Dorpshuus plannen voor m.b.t. aanpassingen aan de N817 Ulft-Gendringen.
De plannen hebben verregaande gevolgen voor de ontsluiting van onze kern. De avond was goed bezocht en
het was duidelijk dat het leeft onder de inwoners. De
VDVV was deze avond ook aanwezig en hoorde graag
de mening van de inwoners.
Wat duidelijk naar voren kwam is dat er geen enkele
discussie is over het voorstel om een rotonde aan te
leggen bij de kruising van de N817 met de Varsselderseweg en de Rieze. Hier gebeuren al jaren veel (ernstige)
ongelukken en het was duidelijk dat de meeste aanwezigen deze aanpassingen al jaren geleden hadden willen
zien. Waar de instemming met deze aanpassing groot
was, zo groot was ook de afkeuring van het voorstel om
de Hoofdstraat (buiten de bebouwde kom) om te vormen tot fietspad (tot aan N817) en de Varsselderse weg
middels grasbetonblokken op te plussen naar ontsluiting van ons dorp aan de noordzijde van ons dorp.
(steekproef door VDVV voor/tegen: 1 voor, 20 tegen)
Een aantal argumenten die genoemd werden:
• Varsselderseweg is ongeschikt als ontsluitingsroute
(mede ook door landbouwverkeer en recreatief gebruik)
• Verhoging van het aantal verkeersbewegingen door
het dorp n.a.v. de nieuwe situatie
met name voor de Hoofdstraat en Vicarisweg.
• Ontsluiting voor landbouwverkeer wordt een stuk
lastiger gemaakt met tot gevolg dat deze door de kern
moeten rijden.
• Agrarische bedrijven die de Varsselderseweg over
moeten steken met vee worden belemmerd of er ontstaan mogelijk gevaarlijke situaties met auto’s.
• Voorgestelde fietsoversteek bij N817 is verbetering
van huidige situatie t.o.v. nu, maar is nog steeds ongeschikt voor kwetsbare groepen.
De VDVV wil alle meningen en andere ideeën die deze
avond genoemd zijn bundelen en bespreken met de
provincie en gemeente. We hopen zo dat er een alternatief bedacht kan worden wat de verkeersveiligheid
verhoogd maar niet zulke drastische maatregelen behoeft.
Wij vragen u echter ook individueel te reageren op de
plannen d.m.v. de reactiemogelijkheden op de website
van de provincie: www.gelderland.nl/N817 (uiterste
reactiedatum 9 december 2016!)
Wij ontvangen ook graag een kopie van uw reactie aan
vdvv@varsselderveldhunten.nl zodat wij alle meningen
mee kunnen nemen bij een alternatief.
Ter verduidelijking: het betreft hier een voorstel van de
provincie (en gemeente). Er is nog niets definitief.
Daarom is het juist nu erg belangrijk om te laten horen
wat u vindt van dit voor ons dorp ingrijpende voorstel.

Laat uw mening horen,
over dit voor ons dorp
ingrijpende voorstel.

VDVV nieuws
Herinrichting Hoofdstraat.

O

m deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krijgen, hebben we er als VDVV voor gekozen om er een
burgerinitiatief van te maken. Het afgelopen jaar is er
vooral achter de schermen gewerkt aan dit project. In
tijden van bezuinigingen bij de gemeentelijke overheid
is het belangrijk dat als er keuzes gemaakt worden
voor onderhoud wegen, dat onze Hoofdstraat hier bij
zit. We kunnen ondertussen melden dat we er in geslaagd zijn om dit burgerinitiatief weer op het gemeentelijke beeldscherm te krijgen. De 1e gesprekken hebben we ondertussen vanuit de projectgroep met de
gemeente gehad. De uitkomst stemt ons hoopvol. U
zult hier in 2017 ongetwijfeld meer over horen. Zelfwerkzaamheid zal hier zeker een onderwerp van gesprek in worden. VDVV bedankt de leden van de projectgroep voor hun inspanningen tot nu toe.
Activiteitenplatform
Als VDVV hebben we in 2015 het initiatief genomen
om te kijken of het organiseren van activiteiten voor
de verschillende doelgroepen efficiënter kan. Uit de
gesprekken is naar voren gekomen dat we voordelen
voor bundeling zien door intensiever samen te werken
met het Actie –en Oranjecomité. De praktijk bewijst
voorgaande.
Wij willen via deze weg namens de organisatie en alle
kinderen alle sponsoren bedanken voor hun jaarlijkse
bijdrage, want zonder hun sponsorbijdrage zijn de
activiteiten zoals Halloween/ Sinterklaas etc. niet te
realiseren.
Daarnaast functioneert het Activiteitenplatform ook
als denktank. Het 1e succesvolle resultaat hebben we
gezien nl. “Clubvoetbaldagen”. Deze geslaagde op
voetbal gerichte activiteit is vanuit het Activiteitenplatform doorgesluisd naar GWVV.
Mocht u ook met ideeën rondlopen voor activiteiten,
neem dan eens contact op met het Activiteitenplatform! (dit kan o.a. via het mailadres van de VDVV)
Jong - Inn
Voor deze activiteit zijn wij met spoed op zoek naar
ouders om ons te ondersteunen in het toezicht houden op de activiteit (dit is de laatste zaterdag van de
maand). Vinden we geen ouders /vrijwilligers om ons
bij toerbeurt te ondersteunen dan kunnen wij deze
succesvolle activiteit niet voortzetten !!.
Dorpswebsite.
Voor velen van ons onmisbaar. Je vindt er al het
nieuws over ons dorp. Ook de aan de website gekoppelde media zoals Facebook heeft vele trouwe volgers.
Onze website is volgens kenners een zeer uitgebreide
professionele website. Wat velen niet zien is hoeveel
tijd er achter de schermen zit in onderhoud. Om Joris
te ontlasten en /of een back-up te hebben is Thijs Freriks bereid gevonden om mee te denken.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. de
website dan horen zij dat graag. U kunt ze bereiken
door een e-mail te sturen aan:
webmaster@varsselderveldhunten.nl
Herbestemming Kerkgebouw
Achter de schermen praten / denken wij mee met de
beide initiatiefnemers, Jan Frazer en Henk Wanders.

Boogbal nr. 3
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Dat we blijven meedenken, ligt in het feit dat de inwoners van V-V zich duidelijk hebben uitgesproken voor
het in stand houden van het kerkgebouw.
Als VDVV hebben we het standpunt dat het kerkgebouw en ‘t Dorpshuus elkaar daar waar mogelijk moeten versterken, om beide voorzieningen te kunnen
behouden voor de toekomst. Op dit moment zijn wat
ons betreft alle opties open wat betreft herbestemming. Draagvlak en haalbaarheid ook op langere termijn blijven voor ons belangrijke criteria.
Mooi is om te zien dat dankzij de inzet van een sterk
verjongde ploeg vrijwilligers de ruimten rondom het
kerkgebouw en de begraafplaats er perfect verzorgd
bij liggen. Het afgelopen seizoen hebben zij als gevolg
van achterstallig onderhoud veel extra werk moeten
verrichten.
Wij danken deze vrijwilligers voor hun inzet!
Basisschool Pius X.
Samen met Stichting Dierenweide en basisschool Pius
X hebben we ook het afgelopen seizoen weer een
Groene Belevingsruimte kunnen creëren. Een plek
waar de kinderen leren omgaan met plant en dier. Een
plek waar jong en oud samen het werk zijn, maar ook
samen kennis delen. Een uniek concept waarin onze
basisschool zich onderscheidt.
We mogen dan ook constateren dat onze basisschool
springlevend is en bruist van positieve energie. Pius X
scoort op alle fronten goed. Onderwijs - technisch
maar ook op voorzieningenniveau. Welke dorpsschool
beschikt binnen loopafstand over de faciliteiten op het
gebied van sport en cultuur, zoals Pius X ?
Een brede school qua voorzieningen maar dan met de
charme van een dorpsschool, waar de leerling nog
echt persoonlijke aandacht krijgt. Ook Essentius, de
scholenstichting waar Pius X toe behoort, ziet de
(meer)waarde van onze school en heeft dan ook pasgeleden een duidelijk signaal gegeven door aan te geven dat er van alle geruchten rondom sluiting niets
waar is. Sterker nog: Essentius ziet het als een voordeel om ouders een keuze te bieden. (kleine vs. grote
school) Een wisselwerking tussen beide scholen (n.b.
Pius X en de Oersprong) is dan ook hun wens. Om deze
wisselwerking mogelijk te maken is een veilige fietsverbinding volgens de VDVV wel van groot belang.
Voortgang Euregioproject “KRAKE “
Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de
demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar.
Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners
en door vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in
de toekomst - zélf doen, om hun dorp leefbaar en
attractief te houden? In ons dorp ligt de focus op de
vraag? “Hoe blijven we een kindvriendelijk dorp? “ Om
deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we al
diverse bijeenkomsten met kinderen / jongeren gehad. Zij weten immers als beste wat een de criteria zijn
voor een kindvriendelijk dorp. Een duidelijke wens
vanuit de jeugd is om invulling te geven aan de realisatie van een nieuwe speel-beweegplek aan de Leemlandseweg. Deze wens gaan we in 2017 proberen te
realiseren. Dit gaan we samen met de jeugd, omwonenden en andere betrokkenen oppakken. Interesse?,
we zoeken nog enkele vrijwilligers ( jong en oud) voor
deze projectgroep.
Scholder an Scholder
Als u bovenstaand leest dan mogen we constateren
dat we een springlevende gemeenschap zijn. BuitenBoogbal nr. 3

staanders vinden dat ook, dat blijkt uit de vele aanvragen om onze manier van werken elders te presenteren.
Ook bij een presentatie van een onderzoeksrapport
geschreven door “ Kenniscentrum Sport “ werd ons
dorp een juweel genoemd.
Al deze lof is echter ook betrekkelijk. We zullen als dorp
moeten blijven beseffen dat we samen moeten blijven
optrekken. De kracht van ons succes is de gezamenlijkheid en de onderlinge gelijkwaardigheid van alle verenigingen. Of je nu klein of groot bent als verenigingen
samen vorm je het rijke verenigingsleven van ons dorp.
We moeten het samen doen Scholder an Scholder.
Het bestuur van de VDVV staat voor samen werken aan
samenwerken nu, maar ook in de toekomst!
Om de mogelijk te maken en te houden zijn wij op zoek
naar nieuwe bestuursleden! Wilt u zich liever niet vastleggen, maar wel projectmatig met ons meedenken?
Ook dan horen we graag van u! Stuur ons een e-mail
(vdvv@varsselderveldhunten.nl) of schuif een keer aan
bij onze vergaderingen.
Bent u al lid van de VDVV?
Draagvlak vanuit de inwoners is voor ons als belangenvereniging erg belangrijk. Hoe meer leden (en daarmee
draagvlak), hoe meer wij als belangenvereniging uw
stem kunnen laten horen. Bent u nog geen lid? Wordt
dan nu lid! Dit kan via de dorpswebsite
(www.varsselderveldhunten.nl/vdvv) of ook door ons
een e-mail te sturen. De ledenbijdrage is slechts € 4,per jaar.

Volg Varsselder – Veldhunten niet alleen digitaal,
doe gewoon mee.
Samen delen wij immers het alledaagse dorpsleven.
En laeven is toch meer dan alleen maor werken !!

E

en tijdje geleden kreeg de tuinploeg de vraag van
Bennie en Erna Helmink of het iets zou zijn om een soort
werkbank/werktafel op het kerkhof neer te zetten zodat alle spulletjes om de graven te onderhouden bij
elkaar zouden staan. De mensen zouden dan het werkblad kunnen gebruiken om de planten te verpoten of te
verzorgen. Op andere kerkhoven staat al zoiets dergelijks en voor Varsselder en Veldhunten zou dit ook niet
misstaan. Dit was natuurlijk niet tegen dovemans oren
gezegd en het aanbod van Bennie en Erna Helmink
werd dankbaar aanvaard.
Bij zo’n nieuwe werkbank/werktafel hoort natuurlijk
nieuw gereedschap en dankzij de sponsoring van FORMIDO Bouwmarkt te Ulft hangen er nu een schopje,
harkje, stoffer en blik en een harde borstel waarmee de
mensen onderhoud kunnen plegen aan de graven.
Mede dankzij dit soort belangeloze inzet van derden is
het mogelijk om het
kerkhof te verfraaien
en te onderhouden.
Wij willen van af deze kant Bennie en
Erna Helmink en natuurlijk FORMIDO
Bouwmarkt te Ulft
bedanken voor hun
gift en wij hopen dat
er veel gebruik van
gemaakt gaat worden!

De locatieraad.
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Standen en Topscoorders 2016-2017
STAND 2e PERIODE

4e klasse D

Club
Ulftse Boys 1
VIOD 1
HC '03 1
Doetinchem 1
Sprinkhanen 1
Westervoort 1
GWVV 1
Loil sv 1
Peeske 't 1
Angerlo Vooruit 1
RKPSC 1
Kilder 1
VVG '25 1
Etten 1

Gespeeld Punten voor tegen
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
11
11
12
12

28
27
27
21
16
15
15
15
14
11
9
9
8
5

31
35
36
29
22
22
21
23
23
16
18
12
19
10

24
11
16
17
17
22
23
30
22
22
25
25
24
39

Res. 5e klasse

Club
VVG '25 3
GWVV 2
MvR 2
VIOD 6
Gendringen 3
Varsseveld 5
Terborg 2
Ulftse Boys 3
Zeddam-Sint Joris 2
Stokkum 2
Keijenburgse Boys 3

Gendringen 5
GWVV 4
Doetinchem 6
VVG '25 5
SDOUC 5
Varsseveld 9
Stokkum 4
Zeddam-Sint Joris 5
Terborg 3
VIOD 11
Kilder 5
NVC 3

Gespeeld Punten voor tegen
4
4
4
4
3
3
4
4
4

12
10
10
6
5
4
4
4
4

16
12
9
8
6
3
9
7
5

4
6
5
9
5
5
5
7
10

RKPSC 1
Sprinkhanen 1
Angerlo Vooruit 1
GWVV 1
Peeske 't 1

3
4
4
4
3

3
3
3
2
0

7
6
6
5
5

5
9
10
12
12

Res. 7e klasse

Gespeeld Punten voor tegen
9
10
8
8
10
9
9
8
9
10
10

24
22
18
15
13
12
10
8
7
7
7

27
27
27
19
22
17
20
10
19
16
15

10
11
11
13
25
19
27
18
24
28
33

Res. 7e klasse

Club

Club
VIOD 1
Ulftse Boys 1
HC '03 1
Loil sv 1
Westervoort 1
Kilder 1
VVG '25 1
Doetinchem 1
Etten 1

Gespeeld Punten voor tegen
12
12
11
10
9
12
10
10
6
10
11
11

36
22
20
18
17
17
11
10
7
7
5
4

38
40
34
36
37
29
32
22
16
16
16
17

Club
Pax 10
Zeddam-Sint Joris 3
Dinxperlo 4
HC '03 5
Wolfersveen 2
VIOD 9
Varsseveld 10
Westendorp 2
Keijenburgse Boys 5
GWVV 3
Halle 3
NVC 2
Stokkum 3
Doetinchem 4

18
27
28
23
21
18
30
24
15
39
48
42

Boogbal nr. 3

pagina 30

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
10
12
12
11
11
12
11
10
10
11
10
12

28
23
22
22
19
16
16
16
15
13
10
9
7
5

37
43
56
34
25
38
24
27
23
30
19
14
14
23

14
20
19
28
21
27
24
30
33
36
28
24
45
58
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Tom Wanders
Roy Cornielje
Steven Riethorst
Niels Schweckhorst
Danny van Wessel
Rick Witteveen
Cas de Neling
Ramiro Tersteeg
Don Geerts
Pascal Sloot
Kris Hebbink
Theo Heutinck
Ron Prinsen
Merijn van Arragon
Dion Mulder
Joel Robben
Mart de leeuw
Niek ter Voert
Twan Berendsen
Jurgen schut
Jos Ketelaar
Bram v/d Pavert
Thomas Wissing
Jurjan Wezenberg
Jochem Geerts
Stefan Zwannink
Hans Bruins
Ino Zweers
Marc Wellink
Olaf Dickman

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

Topscoorders O17-2:
Douwe Flipse
Timo Steenbreker
Sem Schepers
Marijn Fukkink
Siem Peters
Sam Overbeek

13
11
9
3
2
1

Club

STANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:
Gespeeld Punten voor tegen Topscoorders O19-2

Club
DZC '68 JO19-5
Pax JO19-2
Longa '30 JO19-4d
VVG '25 JO19-2d
VIOD JO19-3
DZC '68 JO19-3
Gendringen/GWVV JO19-2d
Concordia-W JO19-3
Zelos JO19-3

Club

10
11
10
11
11
11
10
10
11
10
11
10

28
27
22
21
18
16
15
12
10
9
6
1

64
66
37
63
59
39
38
18
18
15
30
4

Gespeeld Punten voor

VVL JO11-2G
Babberich/Liemers JO11-1
Gendringen JO11-2
MvR JO11-5
SDOUC JO11-3
VIOD JO11-6
Concordia-W JO11-5
GWVV JO11-1Gd
DCS JO11-8
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium
JO11-3
Zeddam-Sint Joris JO11-3
SJO Den Dam/NVC JO11-2G
8
6
2
2
1
1

7
8
8
8
7
8
6
8
8

19
16
14
13
11
9
5
5
3

33
24
26
27
23
17
17
14
18

14
18
18
19
17
27
25
29
32

Berto klein Herenbrink
Collin te Wildt
Wessel Immink
Glenn Robben
Frederic Josée
Jules Hartjes
Tom Wienholts

5
4
4
1
1
1
1

Topscoorders O17-1
Robin Klompenhouwer
Diebe Kock
Jelle Immink
Joey Kock
Nico Ausma
Club
Gespeeld Punten voor tegen Mike Winkels
Bart Rots
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
11
30
44
13
Timo Berendsen
Jorn Berndsen
Varsseveld JO17-1
11
24
36
30
Gijs van de Pavert
Zelhem JO17-1d
12
22
36
29
Sam Overbeek
MvR JO17-1
10
21
31
12
Topscoorders O13-1:
OBW JO17-2d
11
20
35
20
Merijn Berendsen
FC Winterswijk JO17-2d
11
20
23
17
Julian Frazer
Ties Flipse
DZC '68 JO17-2
12
17
27
26
Nout Sloot
Ulftse Boys JO17-1d
9
15
24
23
Gijs Roseboom
Jurre Ditters
Terborg JO17-1
11
14
25
32
Tom ter Bogt
Silvolde JO17-1
9
7
13
23
Jesper Kuster
Boyd Ratering
Angerlo Vooruit JO17-1
10
7
22
30
Pepijn Sloot
Ajax B JO17-1d
11
7
19
44
Anne Bussink
Marloes Bruins
DZSV JO17-1
8
6
7
16
VIOD JO17-2
12
5
15
42

Gespeeld Punten voor

Etten JO17-1
Zeddam-Sint Joris JO17-1
Silvolde JO17-2d
DZC '68 JO17-4
VIOD JO17-5G
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
SDOUC JO17-3d
Terborg JO17-2G
SJO Den Dam/NVC JO17-1G
Ulftse Boys JO17-2
Varsseveld JO17-2d
VVG '25 JO17-3

Topscoorders O11-1
Boaz Kwak
Luuk Berendsen
Bram Menting
Nout Sloot
Donna Kwak
Julian Frazer

12
11
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tegen
6
18
18
16
39
28
37
50
43
61
50
85

12
8
6
5
4
3
2
1
1
1
1
20
15
9
9
7
6
6
6
5
1
1
1

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

GWVV JO13-1G
Concordia-W JO13-2G
SVGG JO13-1G
Doesburg SC JO13-2G
MvR JO13-3d
VIOD JO13-5
DCS JO13-3
Zeddam-Sint Joris JO13-2
Doetinchem JO13-2d
DZC'68 J013-9M
Silvolde JO13-3
Terborg JO13-2

10
8
10
10
10
11
10
10
9
11
9
10

27
24
23
20
18
15
14
13
12
4
1
0

88
64
40
56
37
33
37
35
41
12
11
10

15
9
17
33
29
49
35
54
38
38
65
82

tegen

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

11
11
11
11
11
10
11
11
11

31
27
26
22
17
14
13
11
10

88
78
64
54
26
37
31
28
42

6
18
11
37
44
26
30
69
79

11
11
10

7
7
3

20
19
23

59
78
53

Zeddam-Sint Joris JO9-1
GWVV JO9-1
SDOUC JO9-2
VIOD JO9-7G
SVGG JO9-1G
DZC '68 JO9-5
DZSV JO9-2
Gendringen JO9-2
Ajax B JO9-1
Etten JO9-1
Ulftse Boys JO9-2
SJO MEC/Bredevoort JO9-1

11
11
11
10
11
11
10
11
11
11
11
9

33
28
24
20
19
19
14
9
9
7
6
0

62
77
54
32
61
53
39
45
47
22
36
0

11
17
12
26
35
48
33
54
82
43
51
116

De redactie wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2017
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Topscoorders O9-1
Bram Menting
Mees Dickman
Tiemen Berentsen
Keano Pennings

43
28
4
2

