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Nieuws
V

oor u ligt al weer de allerlaatste Boogbal van het
seizoen 2016-2017. Een seizoen waar we als redactie
kunnen terugkijken op een goed jaar. De advertenties
die u in de Boogbal vindt zijn dit jaar uitgebreid met
een extra pagina. Dit betekent ook meer inkomsten in
het laadje zodat je ook iets meer kunt doen. In het begin van het seizoen zijn we dan ook de samenwerking
aangegaan met subsponsor PrintX te Doetinchem, samen met hen hebben wij kunnen zorgen voor een betere uitstraling door elke uitgave met een andere cover
te verschijnen. Hierop hebben we vanuit de vereniging
diverse positieve reacties mogen ontvangen. Voor ons
als redactie was het uitkiezen van foto’s voor de cover
een extra leuk agendapunt in de redactievergadering.
Aan foto’s geen gebrek, want elke keer was er binnen
de vereniging wel een activiteit om te tonen. Wij willen
ook de mensen die er voor gezorgd hebben dat de
Boogbal elke keer weer voorzien was van copie bedanken want als alles vanuit de redactie moet komen zou
het een eenzijdig verhaal worden. Vooral de jeugd
heeft dit seizoen veel voetbalverhalen op papier gezet
om te delen met de lezers van de Boogbal. Wij hopen
volgend seizoen ook weer. Bedankt iedereen voor de
inbreng.
Het seizoen is ten einde en GWVV heeft 3 kampioenen
in hun gelederen . In februari was het de JO13-1 die na
lang wachten zich najaarskampioen mocht noemen,
en in mei was het de JO17-1 en de JO17-2 die het kampioenschap binnenhaalden. En of het nog niet genoeg
was behaalde de JO17-2 op 27 mei ook nog eens de
bekertitel in de 4e klasse . Beide kampioenschappen
werden dan ook goed gevierd.
GWVV 1 heeft de doelstelling handhaving in de 4e klasse bereikt en zij kunnen na de laatste wedstrijd tegen
Kilder met een gerust hart vakantie
gaan vieren. Zij
sloten de competitie af met een 9e plek op de ranglijst,
wat uiteindelijk na een moeizame periode een keurige
positie is.
GWVV 2 heeft vooral op het laatst van de competitie
de teugels laten vieren en zijn zodoende op een 4e plek
geëindigd. Sven Huls zal in zijn artikel de revue nog
eens laten passeren.
GWVV 3 heeft zich van de laatste plek weten af te houden door de winst op de laatste speeldag. Stijn zal het
één en ander uit de doeken doen van de gespeelde
wedstrijden.
Ook GWVV 4 heeft het
de laatste wedstrijden erbij laten zitten, maar de 4e plek in de eindrangschikking is
zeker ook niet verkeerd. Alhoewel een 2e/3e plek binnen de mogelijkheden lagen. Hans Bruins zal hierover
vertellen waarom dat niet gebeurde.
Bij de jeugd zijn JO9 en JO11 na de vernieuwde indeling
in februari terecht gekomen in een groep waar het net
allemaal wat sneller en vaardiger gaat dan in de najaarscompetitie. Het gevolg hiervan is dat jezelf nauwelijks wat kan bieden en dat de tegenstander dan over je
heen loopt. Volgend seizoen maar zien dat zij terechtkomen in een poule waar meer tegenstand geboden
kan worden.
De JO13 is na het kampioenschap in februari gaan spelen in een hogere klasse wat misschien voor hen op
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sommige momenten net iets te moeilijk was. Een 8e
plek is na een de overgang in een hogere klasse nog
niet eens slecht te noemen.
De JO19-2 is dit seizoen niet echt uit de verf gekomen.
In zowel de najaars- als in de voorjaarscompetitie eindigden ze onderin. Wel gaan de complimenten naar
deze jongens omdat zij altijd met plezier speelden
maar waar ze in de wedstrijd elke keer weer net de
pech hadden dat het kwartje telkens de andere kant
opviel.
In deze Boogbal de ontknoping van In de aanval competitie en de Boogbal superelf. De winnaar van de In de
Aanval competitie is op het Jan Riekentoernooi al gehuldigd, voor de volledigheid de eindstand van deze
competitie. Voor de GWVV superelf hebben we het nog
even spannend gehouden tot in de laatste Boogbal.
Een compliment aan Stijn Marcus die dit seizoen als
opvolger van Roel Jansen zijn rekenwerk uitstekend
heeft uitgevoerd.
Verder in deze Boogbal onze voorzitter aan het woord,
de gebruikelijke rubrieken en het (oefen)programma
en teamindelingen voor het seizoen 2017-2018. Ook in
deze Boogbal weer veel dorpsnieuws waaronder o.a.,
het kermisprogramma, het schuttersconcours op 3 september en het jaarverslag van Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten.
Op de cover deze keer Maarten Wissing, aanvoerder
van de JO17-2 die de gewonnen beker met trots omhoog heft, daarnaast de inzetjes met de entreeheffers
en onze clubfotograaf Nico Marcus die werden voorzien van nieuwe jassen. In de koude april maand kwamen deze al prima van pas, Gendringen/GWVV JO17-1
die een gehele competitie afwerkte en met 10 punten
voorsprong op de nr. 2 kampioen werden en de winnaars van het afgelopen Jan Riekentoernooi.
Zoals we in de vorige Boogbal publiceerden beginnen
de (beker)competities volgend seizoen twee weken
later, dit heeft ons als redactie doen besluiten om ook
de 1e uitgave van de Boogbal hierop aan te passen. Om
leesvoer
te hebben heeft de redactie besloten dat de
1e uitgave pas op 12 oktober uitkomt.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en een
hele mooie zomerse zomer. Als redactie gaan we ook
eerst even genieten van de kermis en de vakantie, om
ons vervolgens weer voor te bereiden op het nieuwe
seizoen.

De redactie.
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De laatste wedstrijden van GWVV 1

H

et einde van het seizoen is in zicht en GWVV moet
nog even aan de bak om handhaving veilig te stellen,
want na de winterstop ging het niet heel best en zijn er
nog maar 6 punten bij elkaar gesprokkeld.
Bij vele spookte het scenario van 2 jaar geleden al weer
door het hoofd en dat scenario mocht zich absoluut
niet nog een keer voor doen.
De één na laatste wedstrijd moesten we tegen Loil spelen, de eerste wedstrijd tegen Loil gingen we kansloos
met 3-0 de boot dein. Echter zou het op zondag 7 mei anders zijn. In de 2 minuut kregen we al een penalty nadat Cas de Neling naar de grond werd getrokken omdat
hij anders zelf kon scoren na een geweldige steekpass
van Jelle Visser. Niels Schweckhorst onze super spits
nam deze penalty natuurlijk voor zijn rekening en in
principe hoeven we dan niet eens zenuwachtig te zijn
want zijn penalty’s gaan er altijd in en zo deze dus ook.
Niet veel later werd Jelle Visser diep gestuurd door Ron
Prinsen en kwam zo oog in oog met de keeper, Jelle had
een fraaie lob in de aanbieding en verschalkte zo de
keeper van Loil.
In de 18e minuut kreeg GWVV een corner, deze werd
keurig terug gekopt door Lars Hendrixen en vervolgens
snoeihard binnen geschoten door Niels Schweckhorst. 2
minuten later was het weer raak want Jelle Visser wist
tijdens de opbouw van Loil de bal te onderscheppen en
speelt Ron Prinsen in, hij dribbelt vervolgens op de man
af en speelt de bal daarna weer terug naar Jelle hierdoor komt hij 1 op 1 met de keeper en schiet de bal
koelbloedig[zoals altijd] achter de keeper.
Na de rust krijgt GWVV direct 3 grote kansen helaas is
de scherpte er niet zoals voor de rust want alle 3 de
kansen worden om zeep geholpen. In de 61e minuut
komt Loil toch weer even in de wedstrijd want uit het
niets valt de 4-2, vanaf dat moment leek het toch nog
even spannend te worden. 10 minuten later maakt Ron
Prinsen een einde aan die onzekerheid en zet de marge
weer op 3. In de 87e minuut weet Loil toch weer te scoren na wat slordigheden achterin. Drie minuten later
stond het echter alweer 7-3 nadat eerst Jochem Geerts
met een perfecte voorzet Ron Prinsen weet te bereiken
die de 6-3 weet te scoren. De 7-3 kwam op naam van
Thomas Wissing die na voorbereidend werk van Cas de
Neling en een foutje van de Loilse doelman er als de
kippen bij was en de 7-3 liet aantekenen.
Volgende week is de laatste wedstrijd in en bij Kilder,
deze wedstrijd zal beslissen of GWVV volgende jaar 4e
klasser is of dat ze zich mogen gaan opmaken voor de
nacompetitie.
GWVV 1 heeft in deze wedstrijd tegen Kilder een 1-2
overwinning behaald. Er stond voor GWVV nog veel op
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
Ulftse Boys:
https://myalbum.com/album/lXlxkNH8PSKD
sv Loil:
https://myalbum.com/album/tpq5nMw1SrjF

Enkele fragmenten uit de wedstrijd GWVV—Ulftse Boys van
23 april jl. deze werd met 2-3 verloren.
Boogbal nr. 6
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het spel want als 't Peeske deze middag zou winnen van
Sprinkhanen dan moest er een overwinning behaald
worden om het spelen van promotie/degradatie wedstrijden te ontlopen. GWVV begint goed aan de wedstrijd en probeert druk op Kilder uit te oefenen. In de
12e minuut van de wedstrijd weet Kilder een aanval van
GWVV af te slaan waardoor Kilder in de counter op
rechts doorkomt, de bal kan voordat deze door de
GWVV defensie onderschept kan worden voorgezet zodat Stijn van Uum de 1-0 vrij kan binnen tikken.
Hierna speelt het spel zich veel op het middenveld af en
worden er weinig kansen gecreëerd door beide elftallen. Kilder laat zich helemaal terug zakken en GWVV
gaat hier niet slim mee om door alleen maar lange ballen te gaan spelen waardoor Kilder makkelijk de ballen
kan wegwerken.
In de 2e helft komt GWVV beter in de wedstrijd dit resulteert in de 52e minuut in een penalty wederom is
het Niels Schweckhorst die de penalty feilloos afrondt.
Hierna zijn er nog maar weinig kansen, ondertussen
kregen de jongens in het veld ook al mee dat de andere
stand gunstig was maar dat was geen reden om achterover te gaan leunen want
GWVV wilde op eigen kracht
zich handhaven in de 4e klasse.
In de 86e minuut krijgt onze Achterhoekse Pirlo genaamd Maik Jansen een geniale ingeving en legt de bal
werkelijk schitterend achter de verdediging van Kilder.
Het is Ron Prinsen die de bal oppikt en deze misschien
nog wel mooier afrondt. In de laatste minuut krijgt
GWVV nog een penalty nadat de vreemde keeper van
Kilder Tim Jansen onderuit haalt. Het is Jacco te Kaat die
deze penalty mag nemen maar helaas verdwijnt deze
bal niet in de goal en eindigt de wedstrijd met een 1-2
winst voor GWVV en handhaaft zich hiermee in de 4e
klasse.
Een seizoen waar we denken goed op terug te kunnen
kijken met hele mooie wedstrijden waarin GWVV laat
zien echt goed te kunnen voetballene en dat het niet
meer dan normaal is dat het in de 4 klasse speelt.

Lars Hendrixen en Thom Wassink werden in het
“”noaproatuurtje” gehuldigd als “Keerls van de wedstrijd”
Ook enkele supporters lieten het
afscheid van Jacco en Chiel niet
ongemerkt voorbijgaan.

Chiel en Jacco speelden de
laatste thuiswedstrijd voor
GWVV 1 tegen sv Loil .

Ik wil ook namens het team Frank Lukassen heel erg
bedanken voor 2 mooie seizoenen bij deze mooie club
en natuurlijk heel veel succes gewenst bij vv Gendringen.

Jelle Visser

De Boogbalplanner seizoen 2017-2018
Copie inleveren:
3 oktober
7 november
12 december

Komt uit op:
12 oktober
16 november
21 december

De overige verschijningsdata voor
volgend seizoen volgt in de volgende Boogbal.
Boogbal nr. 6
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Wie de jeugd
heeft, …

de trainers- en leidersfuncties ingevuld. Ook gaan de
jeugdtrainers het komende seizoen van start met de
trainingsapp Vton. Ik hoop dat dit voor de jeugdtrainers een belangrijke aanvulling is op hun trainingen,
het moet uiteindelijk leiden tot een makkelijker voorbereiding van de trainingen.

door voorzitter Jan Aalders

H

et is een eeuwenoud gezegde maar het klopt nog
steeds, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Terugkijkend op seizoen 2016-2017 hebben onze
jeugdleden het ontzettend goed gedaan, niet alleen
naar het eindresultaat kijkend! Belangrijk vind ik dat er
plezier in het spelletje is en dat er wat geleerd wordt.
Deze twee elementen heb ik regelmatig gezien het afgelopen jaar, zowel op de trainingen als ook tijdens de
wedstrijden. En ja, dan komt resultaat vanzelf. Resultaten zijn er zeker behaald. De JO 17-1, en JO 17-2 kampioen. De JO 13 kampioen. Ook heeft de JO 17-2 de
KNVB-beker naar zich toe weten te trekken (uniek in de
clubgeschiedenis) en heeft de JO 13 het toernooi 3 juni
bij Ulftse Boys weten te ewinnen. De JO 11 deed hier
ook goede zaken door 3 te worden, maar nog belangrijker: Er werd gewonnen van Longa. Tijdens de competitie verloren ze nog met 23-0 van hun! Al met al kunnen we dus zeggen dat de jeugd het ontzettend goed
gedaan heeft het afgelopen seizoen, allemaal nogmaals
proficiat met de behaalde resultaten. Ook alle trainers
wil ik nogmaals bedanken voor hun geweldige inzet
van het afgelopen jaar.
Bij de senioren liep het dit jaar allemaal wat anders,
ons eerste elftal kwam na de winterstop moeilijk uit de
startblokken. Mondjesmaat werden er wat punten behaalt. Uiteindelijk wisten hun zich nog net op tijd te
herpakken en werden er op laatst toch nog belangrijke
punten gepakt en zodoende eindigde ze toch nog op
een 9e plek. Handhaving in de 4e klasse was een feit,
mannen proficiat hiermee. Het 2e en 4e wisten keurig
te eindigen op een 4e plek, gezien het puntenverschil
met de bovenste gering is zijn ook dit mooie resultaten. Het 3e eindigde op de voorlaatste plaats. Dit heeft
deels te maken met blessureleed, maar ook zeker met
spelers wie tijdens het seizoen te kennen geven direct
te stoppen. Dit laatste is altijd jammer, je laat wel je
teamgenoten in de steek. Dat mensen stoppen kan ik
begrijpen, maar probeer altijd het seizoen af te maken.
Tijdens het Jan Riekentoernooi hebben we afscheid
genomen van onze hoofdtrainer Frank Lukassen. Twee
seizoenen heeft hij de selectie geleid. Het eerste
jaar
met een prima resultaat, promotie naar de 4e klasse.
Ook heeft het jeugdbestuur de nodige aandacht besteed aan de vertrekkende trainers en leiders. Allemaal
nogmaals dank voor de inzet van de afgelopen jaren,
mede door jullie hebben wij de resultaten behaalt welke ik bovenstaand heb opgesomd.
Kijkend naar het nieuwe seizoen kunnen we stellen dat
we de zaken ook al weer goed op de rit hebben. Onze
nieuwe hoofdtrainer, Edwin Grotenhuis is al weer samen met de Technische Commissie en met zijn assistenten druk met de voorbereidingen. Het aankomende
seizoen zal Andre Lippets op de donderdagen als assistent fungeren van Edwin en Ferenc zal naast zijn functie als leider ook als assistent van Edwin optreden. Ferenc zal hier met
name op de zondagen invulling aan
geven. Bij het 2e is ook een prima opvolger voor Frank
Heutinck gevonden als grensrechter,
Niels Jansen is al
aardig ingeburgerd. Bij het 3e en 4e elftal blijft de technische staf ongewijzigd
Het jeugdbestuur heeft de zaakjes ook goed voor elkaar, alle elftallen zijn bekend gemaakt en ook hier zijn
Boogbal nr. 6

Tot slot wil ik alle supporters bedanken voor hun geweldige steun het afgelopen jaar, de 12e man is vaak zo
belangrijk op de beslissende momenten. In grote getalen waren jullie aanwezig, ik hoop jullie dan ook in het
nieuwe seizoen wederom te mogen begroeten

Ik wil iedereen een fijne vakantie toewensen, geniet
van de rust en tot het nieuwe seizoen, ik heb er zin in.

Rick HendriXen
wint Boogbaltopscoorders
trofee

O

p het Jan Riekentoernooi is Rick Hendrixen gehuldigd als winnaar van de Boogbaltopscoorderstrofee.
Met 22 doelpunten bleef hij mede speler Tom Wanders
drie doelpunten voor. Rick die vorig jaar op de kermismaandag samen met Tom door middel van babbeltrucs
naar het vierde werd gehaald, - de contracten werden
nl. op de achterkant van de sigarendoos bezegeld -,
kwam heel slecht uit de startblokken. Als we in de 1e
Boogbal van dit seizoen de ranglijst nakijken komt Hendrixen hier niet op voor. Toch begint de tandem Hendrixen-Wanders in november te draaien en in de 2e
helft tegen Zeddam/st. Joris scoorde Rick maar liefst
5x. Dat Tom en Rick naast elftalspelers ook directe concurrenten bleken kon in de Boogbal opgemaakt worden. Toch stond Rick ongenaakbaar bovenaan vanaf
Boogbal 3 (december) en verdient hij de titel Boogbaltopscoorder dan ook meer dan terecht. Op de 2e plaats
eindigde Tom Wanders met 19 doelpunten en was Steven Riethorst speler van het derde goede derde met 15
doelpunten.
Rick nam uit
handen van de
Boogbalredactie de wisseltrofee in ontvangst en zal
Rick net als
Niels in Ulft
deed het afgelopen jaar in
zijn woonplaats Doetinchem laten zien waar de topscoorder van GWVV
woont. Ook kreeg Rick een blijvende herinnering voor
op de schoorsteenmantel.
Rick sprak de dankwoorden uit naar zijn team voor de
ballen die hij mocht ontvangen en op deze wijze de
trofee in de wacht had kunnen slepen.

Rick, proficiat met deze mooie titel!
Boogbalredactie
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Twee seizoenen
G.W.V.V. 1

B

egonnen bij GWVV 1 met de opdracht vanuit de club
het eerste elftal naar de 4e klasse te loodsen en de discipline op niveau te brengen.
Mooi om dit ook doordeweeks samen te doen met collega-trainer Ted v.d. Pavert. Zonder aarzeling is het
seizoen 2015-2016 een ongelofelijk bijzonder mooi
seizoen geweest met vele hoogtepunten maar ook één
met erg heftige gebeurtenissen. Tot op de laatste
speeldag voor het kampioenschap gespeeld (68 punten). Diverse jongens overstap gemaakt van “zakje
chips in de kleedkamer” naar het eerste elftal (Thomas
Wissing als 16-jarige debutant). Zij hebben dit naar behoren ingevuld. Mark Kemperman als meest waardevolle teamspeler kunnen inzetten. Een Gouden Schoen
in ons midden met maar liefst 38 treffers achter
Schweckelander zijn naam. Als team de magische grens
van 100 competitiedoelpunten gepasseerd (102 eindscore). De laatste fase van dat seizoen hebben we als
team ongelofelijke mentale veerkracht getoond en beloning gekregen in de vorm van promotie naar de 4e
klasse. Deze foto spreekt voor mij boekdelen (foto Cas
de Neling na scoren DEO uit ).











Seizoen 2016-2017
Het seizoen 2016-2017 was de inzet handhaving 4 klasse (met eventueel mogelijkheden voor een periode en
alles wat er dan nog kan volgen). Een nieuwe start met
een nieuwe selectie (aanvulling vanuit de SDOUChoek
). We hebben duidelijk moeten wennen aan het
4e klasse niveau en hebben teveel wedstrijdpunten laten liggen (10 gelijke spelen Bosscht niet bij). Technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten bepalen
uiteindelijk grotendeels waar je terecht komt. Ook al
ben je soms overgeleverd aan de grillen van collega’s
van Pol van Boekel en zijn assistenten maar daar moet
je op een zo goed en respectvol mogelijke manier mee
omgaan. Jesse Peters heb ik dit seizoen bestempeld als
most valuable player. Ook dit seizoen hebben we tot
op de laatste speeldag bij de les moeten blijven en is
het resultaat uiteindelijk goed genoeg geweest (9e
plek, 5 punten boven de streep).

ling is dit wel eens lastig geweest. Ik kan niet anders zeggen dat ik de afgelopen jaren
met veel geweldige jongens/
mannen/ietwat oudere mannen (sorry Jacco) met een
“gezonde kop” heb mogen
werken.
Het willen winnen naar een
hoger niveau te brengen.
The Godfather (BM), trainer
Frans (mooie sparringpartner),Ted van de Pavert, Peter
Roes, diverse bestuur en
Frank, tijdens zijn
commissieleden en niet te
afscheidsspeech.
vergeten de enige echte topper van GWVV, Jan Zweers
hebben een waardevolle bijdrage geleverd tijdens
mijn aanwezigheid.
Relatie met het 2e elftal is erg goed geweest mede
door de prettige samenwerking met Peter Roes die
zijn eigen team bewaakte en meedacht met het 1e
elftal.
Het inpassen van jeugd (Jochem, Thomas, Lars, Dion,
Merijn, Cas, Menno, Casper en Jesse) en het op gepaste wijze afscheid te nemen van een aantal routiniers (Chiel en Jacco). 9-tal is zonder twijfel inzetbaar
voor 1. Routiniers kunnen
terugkijken op mooie
voetballoopbaan 1e elftal ).
Spelers zoveel mogelijk plezier laten beleven binnen
de prestatieboog van GWVV.
Het allerbelangrijkste: de gezondheid van spelers
heb ik de afgelopen 2 jaar zoveel mogelijk proberen
te bewaken met de onmisbare medische expertise
van Willem Hazelaar, Dimitri Stefas, Frank le Comte
en zelfs de multifunctionele en vliegensvlugge Jochem Geerts.

Afgelopen seizoenen is
GWVV altijd goed vertegenwoordigd geweest
met supporters in zowel
thuis als uitwedstrijden,
mijn dank hiervoor. Samenvattend kijk ik met
een meer dan voldaan
gevoel terug op mijn periode bij GWVV.
Ik wens een ieder die GWVV een warm hart toedraagt
veel succes en gezondheid toe.

Op naar de volgende Bossche bollen, bedankt.
Sportieve groeten, Frank Lukassen

Belangrijk
Wat ik zelf belangrijk vind en heb proberen te realiseren:
 Dat ik spelers jong en oud begeleid in het verbeteren

van hun voetbalbagage in en buiten het veld. Normen en waarden horen daar ook bij. Voor een enke-

Boogbal nr. 6
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Clublied GWVV

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Senne
Ditters
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– Ulftse Boys

door Beent Klynsma

B

ij meerdere voetbalclubs in de
regio, maar ook grote clubs als Feyenoord, PSV, AJAX, de Graafschap e.d. ,
hebben ze hun eigen club liedje.
Bij Heerenveen wordt het Fries
Volkslied gespeeld en uit volle borst
meegezongen. Dat mis ik wel bij de opkomst van de
GWVV elftallen naar het speelveld. Er is toch niets
mooier als een voetballer het veld op loopt en zijn clublied wordt gespeeld. Bij alle elftallen moet dat toch mogelijk zijn? Ook voor de jeugdige voetballertjes zou dit
zeer plezierig zijn. Kunnen zij het lied al wel zingen?
“GWVV de club van Varsselder-Veldhunten, GWVV de
club die niet is te verslaan…..” de tegenstander wordt
er al bang van, en is niet de eerst klap een daalder
waard?
Of staat het liedje niet meer in de muziekcomputer van
het Dorpshuus?? Een bestuurder van GWVV kon het
niet vinden bij de laatste thuiswedstrijd van het 1e
team tegen Loil.
Heel vroeger hoorde je op elk voetbal veld de Koning
voetbalmars voordat de wedstrijd begon. Het lied was
van componist Willy Schootemeyer en is in 1934 gemaakt. De oudere GWVV-ers zullen dit muziekstuk nog
best herinneren. Misschien wil de Fanfare Sint Gregorius het wel spelen, de meeste orkestleden staan toch
voetbal te kijken. Wellicht kunnen ze het GWVV clublied ook instuderen, dat zou helemaal prachtig zijn. Of
het dweilorkest “Waar ow” in de tribune voor de sfeer
onder de wedstrijd. Een mooie roffel van een tamboer
voordat de stafschop wordt genomen. Ik zie dit al helemaal voor me.

Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/
album/LeQ6BPh19STp

Bij opkomst uit de catacomben als de spelers het veld
oplopen MOET je het clublied horen, daarna mag de
stadionspeaker, “Buitenhamspeaker” zijn werk doen en
alle namen opnoemen van de spelers, reserves, begeleiders, doktoren, trainers en de scheidsrechter met
zijn assistenten.
Ik vind dat we het clublied veel te weinig horen. Zelfs in
de rust van een wedstrijd, als de mensen vechten om
door de deuropening te komen, om maar als eerste zo
snel mogelijk een pilsje of koffie te bestellen, dan mag
best het club lied klinken uit de speakers.
Na afloop van de wedstrijd zitten de tafels vol met de
dorpsanalisten, veelal door elkaar lullend over het
voetbal, wat beter had gemoeten of wat er juist heel
erg goed ging. Ook de wisselspelers waren dit jaar een
belangrijk onderwerp van discussie.
De spelers die afgelopen seizoen met regelmaat op de
reservebank hebben moeten plaatsnemen zijn vaak als
eerste terug in de kantine, daarna komen de andere
spelers ook druppelsgewijs binnen. Dan na afloop in de
kantine, ook al hebben we verloren, mag het GWVV
clublied nog beste een keer worden gezongen. Goed
voor de moraal.
Ik wens u een hele fijne zomer, bedenk wel; “kale mannen geven de zomer meer glans”

Oan’t sjen.

15 juli a.s op sportcomplex De Buitenham

De Graafschap - Regioteam
Aanvang 18:00 uur

Boogbal nr. 6
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Sep
te Kaat
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– sv Loil.

Z

ondag 7 mei was een
heel speciale dag: papa had
zijn laatste thuiswedstrijd
bij het eerste elftal van
GWVV.
Dat ik bij die wedstrijd
'pupil van de week' mocht
zijn, was zowel voor papa
als voor mij een grote verrassing!
Eerst vond ik het wel een
beetje spannend, vooral
om met al die grote jongens in de kleedkamer te
mogen zitten. Maar dichtbij papa viel het toch allemaal wel mee. Ik vond het
ook erg leuk dat Pip er
was. Ik kreeg een echt
GWVV-tenue aan en
mocht mee warmlopen op
het grote veld. Toen de
echte wedstrijd begon
hoorde ik mijn lievelingslied 'Eye of the tiger'! Dat
vond ik echt cool! Ik mocht
papa bloemen geven en
daarna mocht ik de aftrap
nemen. Ik ging recht op
de keeper af en... raak! Ik
schoot de bal in de goal
van de tegenstander!
Trots liep ik het veld af en
toen begon de echte wedstrijd. Ik ging bij 'de grote
jongens' zitten om de
wedstrijd te kijken. GWVV
deed het supergoed en
won de wedstrijd met 73! Iedereen was heel erg
blij!
Ik kreeg nog een mooie
bal met alle namen erop, ook die van papa met een 2
erbij, dat was altijd zijn nummer.
Papa en ik zullen deze dag nooit vergeten, het was een
topdag!

Pip
le Comte
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– sv Loil

A

ls verrassing mocht ik,
samen met
Sep, pupil van
de week zijn
tijdens de laatste thuiswedstrijd van onze
papa’s. Wat
vond ik het
leuk zeg. Niet
alleen voetballer Sep maar
ook ik kreeg
een mooi tenue aan en
mocht op het
veld met papa
voetballen.
Tijdens de
wedstrijd
mocht ik op de
bank zitten,
maar ik vond
het ook leuk
om lekker over
het complex te
lopen. Papa,
mama en ik
willen iedereen bedanken voor het organiseren voor deze geweldige verrassing voor papa. Een heel mooi afscheid was
dit. Ik kom volgend seizoen papa in het tweede aanmoedigen!

Groetjes van Sep te Kaat
Boogbal nr. 6
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Vieftig club
schenkt jassen

strijdsecretariaat, zal in verband met de invoering van
het mobiele digitale wedstrijdformulier even op zich
laten wachten. Dit omdat het dan waarschijnlijk verstandiger is om wat mobiels aan te schaffen. Wij wachten de ervaringen hierin af, en zullen te rade gaan bij
de Technische commissie in de aanschaf hiervan.
Voor de oplettende leden onder ons zal het opgevallen
zijn dat het 1e bestedingsdoel (naambord “De Buitenham”) van vorig seizoen nu ook voorzien is van verlichting. Wij danken de ’technische’ mensen die hier voor
gezorgd hebben.
We zullen het nog communiceren naar de Vieftig club
deelnemers, maar zoals het er nu naar uitziet zal op
zaterdag 7 oktober as “De Vieftigoavend” weer gehouden worden. Over het definitief doorgaan van deze
avond zullen we via een E-mail naar de deelnemers
communiceren.
Theo Scholten
Op 10 april hebben we afscheid moeten nemen van
Vieftig club deelnemer Theo Scholten. Theo was sinds
2014 deelnemer. Theo overleed op 65-jarige leeftijd na
een kortstondige hevige ziekte. Wij wensen Ingrid en
kinderen veel sterkte met dit grote verlies.

O

p zondag 23 april
voor de wedstrijd tegen
Ulftse Boys heeft het
promoteam van de
Vieftigclub het 2e bestedingsdoel aan de entreeheffers en de clubfotograaf overhandigd.
Aangezien het weer in
april nog koud en guur
was kwamen de geschonken jassen nog op een goed
tijdstip. Wij hopen dat zij in koude/gure dagen veel
profijt mogen hebben hiervan. Het 3e bestedingsdoel
van het seizoen 2016/2017, een laptop voor het wed-

Boogbal nr. 6

Oproep aan de Vieftigclub deelnemers;
Willen de deelnemers die gewijzigd zijn van E-mail adres
dit doormailen naar info@gwvv.nl . Vaak worden we
ermee geconfronteerd dat iemand geen mail heeft ontvangen. Weet je niet of het juiste e-mail adres bij ons
bekend is, verstuur dan voor de zekerheid ook nog even
een mail naar het promoteam; info@gwvv.nl

Het Vieftig club promoteam;
Arno Geurts, Freek van Arragon, Jos Mulder, Dennis
Lohschelder en Nico Immink.

Ook deelnemer worden van de Vieftig club!
Meld je dan aan bij het promoteam!
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Jan Riekentoernooi
2017

O

p zaterdag 3 juni is het seizoen 2016-2017 bij
GWVV officieel afgesloten met het Jan Riekentoernooi.
Onder (te) warme weersomstandigheden werd een
volledige competitie afgewerkt waarin Ajax, Feyenoord, Barcelona, Juventus, Schalke en PSV moesten
gaan uitmaken wie zich de winnaar mocht noemen van
het Jan Riekentoernooi 2017. De JR organisatie had een
zo goed evenwichtige mogelijke verdeling gemaakt van
de teams. Het was uiteindelijk PSV die met de wisselbokaal aan de haal ging. Trainer/coach Frank Lukassen
ging op deze manier GWVV met een
prijs verlaten.

Een dankwoordje voor scheidend trainer/coach Frank Lukassen met aan zijn
zijde echtgenote Astrid.

Ook voor de jeugd was er weer de
penaltybokaal, waarbij Casper Bussink (Cappie) het doel verdedigde.
De gebr. Berentsen waren goed op
schot en gingen er dan ook met de
beker vandoor. Tiemen en Merijn
proficiat! Jelle Boland won de bokaal
bij de JO17, Jelle proficiat!
De prijzen werden als
volgt verdeeld
JO9;
1. Tiemen Berentsen
2. Bram Menting
3. Gijs Roseboom
JO13;
1. Merijn Berentsen
2. Ties Flipse
3. Julian Frazer
JO17;
Jelle Boland

Netty Rieken overhandigd
aanvoerder Koen Bussink
de wisselbeker.

JO11 deed ivm het
boefjestoernooi in Ulft
niet mee.

Na het toernooi werd
door voorzitter Jan Aalders woorden toegesproken tot
de scheidende trainer Frank Lukassen, die GWVV 2 seizoenen onder zijn hoede heeft gehad. Ook Frank hield
een afscheidswoord en bedankte iedereen voor de
mooie 2 seizoenen die hij gekend heeft. Frank gaat volgend seizoen vv Gendringen trainen.
Bij de jeugd werden de scheidende trainers/leiders beBoogbal nr. 6

Het winnend team PSV;
Staand vlnr. Jarno Lippets, Twan Berntsen, Tim Jansen, Jim
Weykamp, Gerbun Jansen en Kris Hebbink.
Gehurkt vlnr: Dirk Jansen, Frank Lukassen en Koen Bussink.
pagina 11
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Nieuws
Sponsorcommissie G.W.V.V.

O
dankt door jeugdbestuurslid Mike Frazer
door het aanbieden
van een bloemetje. De
trainer/leiders van
JO13 werden door Julian Frazer namens de
spelers van JO13 bedankt voor al hun inzet
voor de jeugd.
Ook werd de Boogbalcompetitie In de Aanval en de
Boogbaltopscoorderstrofee overhandigd op deze dag.
De in de Aanval cup is dit seizoen gewonnen door
JO13, zij ontvingen van de redactie elk een medaille en
keeper Tjebbe Huls nam de In de Aanval wisseltrofee in
ontvangst die overgenomen werd van de C-junioren
die vorig jaar de cup hadden gewonnen. Rick HendriXen werd topscoorder van GWVV met 22 doelpunten, hij ontving de Boogbaltopscoorderswisseltrofee en
een blijvende herinnering.

pnieuw heeft GWVV een nieuwe sub-sponsor.
M.i.v. 1 augustus a.s. zal Schroeder-Ankers BV toetreden tot de sub-sponsoren. Schroeder-Ankers BV is het
bedrijf van Luc Ratering. Schroeder-ankers BV is een
dochterbedrijf van Schroeder te Neuenrade in Duitsland en produceert al meer dan 125 jaar instortvoorzieningen. Bij dochterbedrijf Schroeder Ankers in Nederland bieden ze deze kwaliteitsproducten aan in de Benelux. Zij hebben ankers en doorkoppelsystemen op
voorraad en zorgen voor een snelle levering. Draadeinden of doorkoppelsystemen met een afwijkende maatvoering kan snel geleverd worden. In de productiehal
te Dinxperlo wordt gebogen, gelast en gezaagd en kunnen de producten op lengte gemaakt worden.
Wij heten Schroeder-Ankers BV van harte welkom tot
ons sub-sponsoren bestand, G.W.V.V. zal er voor zorgen dat de naam Schroeder-Ankers BV waardig wordt
uitgedragen.

V

an Intersport Doetinchem hebben wij kortingsbonnen ontvangen van € 10,- Bij minimale besteding van €
49,99 en niet i.c.m. met andere kortingsbonnen en/of
acties.
Kortingsbon is alleen in te leveren bij Intersport Doetinchem en geldig t/m zaterdag 30 september 2017.
De kortingsbonnen kunnen worden opgevraagd bij de
Sponsorcommissie van G.W.V.V.
(Freek van Arragon, Arno Geurts, Jan Aalders of Nico
Immink)
Los van deze kortingsbonnen, zal op vrijdag 18 augustus a.s. een 20% kortingsavond voor GWVV zijn bij Intersport Doetinchem.
Noteer in ieder geval deze datum in uw agenda!

Na deze bedankjes en huldigingen werd door Netty
Rieken de Jan Rieken wisselbeker aan het winnende
team PSV overhandigd.
Hiermee kwam een einde aan het seizoen 2016-2017.
Een seizoen die voor GWVV 3 kampioenen opleverde
en zelfs een bekerwinnaar. Een mooi resultaat!

Wij bedanken het Jan Rieken organisatiecomité voor
deze mooie afsluitende activiteit, het was weer tot in
de puntjes geregeld.

Boogbal nr. 6

Tevens is er voor de leden een
ledenshop aangemaakt, hier
kunnen de leden van GWVV
sportartikelen on-line bestellen. Dit levert de club 4 of 6%
op.
Om naar de ledenshop te gaan;
https://clubs.deventrade.com/
nl/gwvv/
Op de site wordt nog een banner geplaatst waar direct
wordt doorgelinkt naar de ledenshop.

Tot zover dit nieuwsbericht van
de Sponsorcommissie G.W.V.V.
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ten begint, en een poging kan doen om JO13-1 van de
troon te stoten.

H

et seizoen zit er op, de balans kan worden opgemaakt, welke team binnen GWVV heeft de meeste punten in de klassement bij elkaar weten te schieten!
Zoals in de 4e editie van de boogbal is aangegeven,
wordt er een gemiddelde genomen over het aantal
gespeelde wedstrijden, om een zo eerlijk mogelijke
einduitslag te krijgen. Door een fantastische 1e seizoenshelft waarin ze al 158 punten bij elkaar hebben
weten te spelen. Hebben ze de koppositie niet meer uit
handen gegeven. GWVVJO13-1 is dan ook de terechte
winnaar van ‘’In de aanval’’ Gefeliciteerd! Op het Jan
Riekentoernooi werd de wisseltrofee overhandigd die
ze overnamen van de C-junioren die vorig jaar de cup
won. Ook was er voor elk spelend lid een medaille. Op
na volgende seizoen, waarin iedereen weer met 0 punTeam
GWVV JO13-1
GWVV JO09-1
GWVV JO17-1
GWVV JO17-2
GWVV 4
GWVV 3
GWVV JO19-2
GWVV 2
GWVV JO11-1

Aantal punten
206
129
105
102
93
84
81
63
61

GWVV 1

57

Boogbal nr. 6
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Dit seizoen werden 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
11-12-2016 wedstrijd tegen Kilder
Transport Bosman
5-2-2017 wedstrijd tegen VIOD
Pedicurian
19-2-2017 wedstrijd tegen VVG’25
Dennis en Esther Lohschelder
18-3-2017 wedstrijd tegen Sprinkhanen
Geurts Bouwelementen
2-4-2017 wedstrijd tegen vv Doetinchem
Tegelzettersbedrijf Aalders
23-4-2017 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
7-5-2017wedstrijd tegen sv Loil
Mecking Sport

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

Boogbal nr. 6
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De Vlaggenparade mogelijk
gemaakt door de Vieftig club

16-jun
20-jun
20-jun
21-jun
21-jun
25-jun
28-jun
28-jun
1-jul
2-jul
4-jul
4-jul
7-jul
9-jul
10-jul
15-jul
16-jul
16-jul
18-jul

Pascal Sloot
Jordy Bussink
Bas Wanders
Stijn van Remmen
Merle Kuster
Erik Ketelaar
Paul Schut
Joost Venes
Rik Fisser
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Menno Berndsen
Frank Heutinck
Jesse Peters
Kas Menting
Niels Schweckhorst
Tim Prinsen
Wim Pruyn

20-jul
20-jul
21-jul
23-jul
25-jul
26-jul
31-jul
1-aug
2-aug
2-aug
5-aug
6-aug
7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
10-aug
14-aug
15-aug

Theo van Niersen
Jesper Kuster
Jan Mulder
Jelle Boland
Miel Erinkveld
Jochem Geerts
Like Immink
Mark Visser
Dennis Boerboom
Sem Schepers
Boudewijn Aaldering
Willem Messing
Dennis Lohschelder
Harm te Kaat
Joris Ketelaar
Keano Pennings
Frank Aaldering
Boyd Ratering
Brian te Kaat

Boogbal nr. 6

pagina 16

15-aug
16-aug
18-aug
19-aug
20-aug
26-aug
27-aug
29-aug
30-aug
2-sep
3-sep
3-sep
4-sep
6-sep
6-sep
6-sep
6-sep

Dirk Wanders
Collin te Wildt
Twan Berndsen
Jurre Ditters
Leo Bruggeman
Guus Slutter
Adriaan van Weelden
Bram Menting
Roy Cornielje
Henk Masselink
Jos Ketelaar
Roel Jansen
Erik Frazer
Theo Heutinck
Ino Zweers
Theo Boerboom
Tymo Pennings
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I

n de afgelopen maand is ons wat opgevallen op de Buitenham, het einde van de competitie, de
kampioenen van het seizoen 2016-2017, JO17-1 en JO
17-2 en als klap op de vuurpijl ook nog eens het winnen
van de beker door JO17-2, handhaving van GWVV 1 in
de 4e klasse. Er kan er echter maar één uitverkoren
worden en dat is deze keer ................... Jacco te Kaat.
Jacco heeft samen met elftalgenoot Chiel le Comte afscheid genomen van GWVV 1. Na 20 jaren gespeeld te
hebben voor GWVV 1 gaat Jacco per volgend seizoen
een treetje lager spelen. Aan Jacco o.a. de vraag wat
hem het meest is bijgebleven in al die jaren.
Hallo Jacco,

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.
Hallo allemaal.
Ik ben Jacco te Kaat, heb bijna mijn hele jeugd in Varsselder gewoond, ben daarna een aantal keren verhuisd
en sinds 2001 woonachtig aan de Hoofdstraat 50 in
Varsselder. Dit bevalt ons zo goed, dat we vorig jaar
een grote verbouwing hebben gedaan om hier voorlopig niet meer weg te hoeven.
Ik ben in 2008 getrouwd met Nienke en in 2011 is onze
zoon Sep geboren. In oktober verwachten we een
broertje of een zusje voor Sep, waar we erg naar uitkijken. Ik ben werkzaam bij Besselink Electro Import te
Arnhem, als commercieel medewerker binnendienst.
Klantenverkoop, zowel balie als telefonisch, in de electro technische industrie is het gene wat ik elke dag met
plezier doe.
In m'n vrije tijd maak ik het liefst tijd vrij voor m'n gezin. Effe op de trampoline met Sep, stukje fietsen, iets
gezelligs doen met vrienden, noem maar op. Ik vind
het sowieso heerlijk om thuis mijn ding te kunnen
doen. De dinsdag en donderavond zijn uiteraard m'n
trainingsavonden en de zondag staat de wedstrijd centraal. Zaterdags vaak rondom huis de boel spik en span
maken en mocht er dan nog ergens tijd over zijn, dan
het liefst nog even met de Ducati de adrenaline op peil
houden.

Op zondag 7 mei jl. in de laatste thuiscompetitie wedstrijd tegen sv Loil was het dan zover, je nam officieel
afscheid van GWVV 1. Hoe heb jij dit afscheid ervaren?
Deze dag heb ik als geweldig ervaren en heeft op mij
een diepe indruk achtergelaten. Dit laatste seizoen
ging ik steeds meer beseffen dat alles wat er speelde
rondom het eerste, misschien wel voor het laatst zou
zijn voor mij. Ik had me al vaker voorgenomen om te
stoppen bij 1, maar de drive die dit team heeft en de
hele beleving er omheen kon ik nog niet misBoogbal nr. 6

sen. Daarom heb ik er nooit
eerder een punt achter willen
zetten. Halverwege dit seizoen heb ik toch de knoop
doorgehakt: het is mooi geweest. Op 7 mei kwam dan
ook wel het besef dat het
echt de laatste thuiswedstrijd
zou zijn. Een dubbel gevoel...
Een bijzonder moment die
dag was dat mijn zoon Sep als
pupil vd week mee het veld
op mocht. Dit was even
een kippenvel moment. Het
bestuur had bloemen geregeld en Nico Marcus heeft dit
alles ontzettend mooi in
beeld gebracht. Kortom: een
dag die we nooit zullen vergeten.

Wat was voor jou de reden om definitief te stoppen bij
GWVV 1 en heb je hier lang over na moeten denken
voordat je het definitieve besluit nam?
Mijn enige echte reden is m'n leeftijd. Dit jaar ben ik 40
geworden en het verschil met de rest van de jongens
wordt toch wel erg groot. Dit heb ik zelf nooit als negatief ervaren en ik denk de jongens ook niet, maar je
komt nu wel in een leeftijdsfase dat het allemaal net
iets anders gaat dan bijv. 10 jaar geleden. Onze achterhoede is zich ontzettend aan het ontwikkelen en al deze jonge toppers kunnen nog jaren mee in het eerste,
dus mijn gevoel zegt nu dat het tijd is om een stapje
terug te doen.

Hoe lang heeft jouw GWVV 1 periode geduurd en wat
was voor jou hierin het hoogtepunt?
Mijn periode in de hoofdmacht heeft precies 20 jaar
geduurd en dit was een geweldige periode met ontzettend veel mooie herinneringen. M'n eerste kampioenschap bij Berghse Boys onder leiding van Theo Jolink, uiteraard het kampioenschap 2009/2010 onder
leiding van Ruud Pastoors, de promoties met Patrick
Visser in 2013 en
met Frank Lukassen vorig jaar
naar de 4e klasse:
allemaal momenten om in te lijsten. Geweldige
herinneringen
waar ik deel van
mocht uitmaken.
Dat deelnemen in
het 1e, dat maakt
denk ik het pakJacco in gesprek met Ellie Geurtsen
ket voor mij compleet.
van Optimaal FM. Na de gewonnen
kampioenswedstrijd in 2009/2010
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te weekend voorlichting geeft over een goed drink- en
eetpatroon. Dit zijn momenten geweest dat ik me besefte dat het hele voetbal sneller en technischer is geworden, mede door de aanpak van onze trainers.

Als we je zo beluisteren heb je 'het samen bezig zijn'
hoog in het vaandel staan. Betekent dit voor jou dat je
als voetballer niet alleen technisch/tactisch goed moet
zijn, maar ook in de omgang met elkaar dus ook nog
eens 'een sociaal mens' moet zijn?
Kampioensdag/nacht 18 april 2010.
GWVV 1 kampioen in de 6e klasse D

Wat is jou het meest van bij gebleven in al die jaren?
Waar zullen we beginnen? Het volgen van een training
vond ik geweldig! Of het nou -10 was of de mussen
dood van het dak vielen: trainen was iets wat bij mij
niet veel overgeslagen werd. De hele dag met het werk
bezig zijn en 's avonds heerlijk 'ontspannen' tussen de
lijnen. Tegenwoordig hebben we een app, maar vroeger fietsten we naar het kastje aan de Hoofdstraat om
te kijken hoe laat we aanwezig moesten zijn. De derby's van de Achterhoek: NVC, Den Dam, SVGG en niet
te vergeten de Boys, dat waren toch wel wedstrijden
waarbij er iets meer in je hoofd rondging dan normaal.
Voetballen in uithoeken waar alles nog met postduiven
en rooksignalen ging, zoals Spijk en Aerdt, dat waren
geen potjes om naar huis te schrijven. Maandagmorgen de krant uit de bus halen en meteen de sportpagina vinden om te lezen of er iets moois in vermeld
stond. De kleedkamerhumor met een muziekinstallatie
die nog groter is dan de Jostyband en uiteraard de
mooie verhalen die zich voordoen binnen die 4 muren
van de kleedkamer: dat zijn momenten om nooit meer
te vergeten. De weekendjes weg met de hele delegatie, of dat nu met eigen vervoer was of met de Martin
Garrix-disco bus, het waren uitjes die altijd bij blijven.
Voetbalinhoudelijk zou ik nog wel wat kunnen vermelden, maar het waren meer dan 600 wedstrijden, dus
dat zal ik jullie besparen.

Je geeft aan dat het wel wat anders gaat dan 10 jaar
geleden daar doel je waarschijnlijk op dat het toch
meer van je lichaam vergt dan toen. Maar kun je in het
veld tov 20 jaar geleden merken dat het spelletje veranderd is en daar doelen we dan voornamelijk
op tactisch/technisch vlak?
Iedereen wordt ouder, dus bij mij zijn er ook best ‘s
maandagsmorgens geweest waarbij het lichaam een
flinke tik van de zondag ervoor moest verwerken.
Naarmate deze momenten zich vaker voordeden,
kwam wel het besef dat ook ik ouder werd. Qua geest
is het allemaal geen probleem, maar wanneer de benen er meer moeite voor moeten doen dan voorheen,
besef je het bewuste 'ouderdom'. Rondjes hertenkamp
(voorheen Engbergen) lopen, als voorbereiding naar
het nieuwe seizoen toe, dat zit er niet meer in. Alles
gebeurt nu zoveel mogelijk met de bal.
Trainingen zijn tactischer en technisch sneller geworden, zodat ook het spel een stuk sneller wordt.
We mogen nu ook zeker van een luxe spreken dat
we tijdens onze trainingen/wedstrijden op een geweldige grasmat kunnen voetballen. Trainingsweekenden
hebben we meegemaakt, drie dagen trainingen afgewerkt, een voedingsdeskundige die tijdens het bewusBoogbal nr. 6

Dat sociale gebeuren vind ik inderdaad zeer belangrijk.
Iedereen kan met tegenslagen elkaar afbranden en
met winst lijkt het of we elkaars beste vrienden zijn. Ik
denk dat elk seizoen dat ik heb gespeeld in het 1e, er
momenten zijn geweest op sociaal vlak die bewijzen
dat voetbal iets "moois" kan voortbrengen binnen de
groep. Je maakt als team emotionele momenten mee,
momenten die je helemaal niet mee wilt maken als
team. Door zulke momenten besef je dat er meer is
dan alleen voetbal, deze momenten maken je sterker
als team en door deze momenten heb je respect voor
elkaar. Dat de groep daardoor op sociaal vlak sterker
wordt, vind ik geweldig om te zien.

Naast al de positieve ervaringen die je genoemd, hebt
zal je ongetwijfeld ook 'dingen' zijn tegen gekomen
waar je minder vrolijk van wordt. Wij vragen je niet om
deze te benoemen, maar zijn wel benieuwd hoe jij als
voetballer samen met je elftal omging met tegenslagen
of 'dingen' die niet zo zijn gegaan als het had gemoeten?
Bijna iedereen
in onze groep
heeft wel een
"rugzakje", om
het zo te benoemen. Dat
zijn momenten
binnen de
groep die je
samen bespreekt en samen verwerkt.
Er waren ook teleurstellingen; 17 mei
Natuurlijk zijn
2009 GWVV 1 verliest promotieduel
er seizoetegen Hoeve Vooruit.
nen geweest
die anders zijn verlopen dan van te voren werd verwacht, maar dat kun je bespreekbaar maken en dat is
voetbaltechnisch vaak ook allemaal wel te verklaren.
Nacompetities voor promotie of degradaties die vergeet je niet snel, dan valt er te bespreken over
wat er goed of fout ging. Wat er ook "negatief" in deze
20 jaar voorbij kwam, het is belangrijk om het met
het team bespreekbaar te maken en het samen een
plek te geven.

Je bent als voetballer op enig moment tot 'back' gebombardeerd, terwijl dat je toch de gave bezat om als
snelle buitenspeler over de verdediging heen te komen. Heb je er destijds moeite mee gehad om van positie te wisselen?
Dat was in het begin wel even schakelen. Er was een
tijd dat ik inderdaad vanaf de flanken voetbalde.
Deelnemen voorin in het veld vond ik geweldig en ja, er
zijn tijden geweest dat ook ik het doel wist te vinden.
Mooie tijden waren dat. Namen als Emiel Kiezenbrink,
Ramses Rengelink, Erwin Slutter... om daar samen mee
voorin te staan, dat vergeet je niet meer. Trainer André
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Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Doorgaan met het gene wat ik op dit moment doe. Fit
blijven en met veel enthousiasme het voetbal beleven,
zowel in als buiten het veld.
Enkele stellingen;

Rechtsback of rechts voor? Dan zeg ik toch rechtsvoor/
buiten

Vicarisweg of Hoofdstraat? Hoofdstraat
Kermis of Carnaval? kermis
Kunst of natuurlijk gras?

Natuurlijk gras (maar dan wel vlak en mooi strak gemaaid)
In 2007 werd het Jan Riekentoernooi nieuw leven ingeblazen, Jacco is ook één van de mede organisatoren.

Lippets heeft me naar achteren gehaald, om als rechts/
links back achter in de taken uit te voeren. Toen waren
er nog wel veel momenten om mee naar voren op te
komen en zo als verkapte buitenspeler deel te nemen
aan het spel. Natuurlijk heeft ieder een favoriete positie in het veld, maar alleen al door te mogen en kunnen
voetballen in de hoofdmacht, is de plek in het veld voor
mij nooit een belemmering geweest.

Volgend seizoen in GWVV 2 en verlaat je de jonge
groep, je hebt er alle vertrouwen in dat het goed komt
met deze jongens. Wat zou jij als 'ervaren rot' deze jongens mee willen geven voor in de
toekomst?
Haha, ik kan ze als "ervaren rot" geen tactisch of technische dingen meegeven. Iedereen die mij kent weet
dat ik op dat vlak moet afhaken. Als je 20 jaar in het 1e
elftal mag voetballen, dan kun je vast wel een aardig
balletje trappen. Maar ik denk dat de woorden karakter, mentaliteit, doorzettingsvermogen en respect
het meest bij mij passen. In het eerste van nu zitten
allemaal jongens die ontzettend goed kunnen voetballen, met allemaal verschillende kwaliteiten. Ik denk dat
het aan de trainers is om deze kwaliteiten te bekijken
en daar een passend team van te maken. Heb je
een passend team, dan zullen de punten niet uitblijven
en is er plezier binnen de groep. Ik denk dat plezier het
belangrijkst van alles is. Het is nu een jonge groep dat
zich steeds verder en beter aan het ontwikkelen is. Dit
zal z'n vruchten afwerpen de aankomende jaren.
Als we de jongens bij elkaar kunnen houden, zal dat in
de toekomst zeker nog mooie momenten opleveren,
ook zonder "ervaren rotten" zoals Chiel le Comte en
Jacco te Kaat.

Welke rol/positie ga je volgend seizoen innemen bij
GWVV 2?
Ik heb het met trainer Peter Roes nog niet over een
positie in het veld gehad, dat zal mede afhangen van de
posities die al bezet zijn. Ook ik zal mezelf weer moeten bewijzen en een plek moeten afdwingen. Het is aan
de trainer om de juiste opstelling te maken. Acht jaar
heb ik als buitenspeler gevoetbald, dat beviel mij ontzettend goed. De laatste twaalf jaar heb ik zowel links
als rechtsback gespeeld, misschien is een combi van
allebei, de positie rechtshalf, iets voor mij? We zullen
het zien.
Boogbal nr. 6

Avondje stappen of op stap met je Ducati?

Combinatie van denk ik: een dagje toeren en
's avonds doortrekken tot in de late uurtjes.

Waar kunnen we
je midden in de
nacht wakker
voor maken?
Als de postcode
loterij bij me aan
de deur staat,
doe ik midden in
de nacht wel
open....
Jacco, hier als privéchauffeur voor buurjongen Douwe naar de Gala-avond.

Waar kun je absoluut niet tegen?

Personen die merendeel kritiek en negativiteit uitten,
dan proberen dingen positief te zien.

Als laatste mag je voor jezelf een vraag stellen, als je
denkt: waarom hebben ze me dit of dat niet gevraagd,
ook mag je terugkomen op de hiervoor gestelde vragen.
Ik wil iedereen bedanken voor mijn 20 geweldige jaren
in het 1e elftal. Het is voor mij nooit een opgave geweest om naar een training of wedstrijd te gaan, omdat ik wist wat me te wachten stond.
Alles was zo vanzelfsprekend en vertrouwd. Ik besef
me eigenlijk nu pas dat het juist iets unieks is geweest.
Het was vanzelfsprekend dat de trouwe supporters er
altijd stonden, op hun vrije zondag naar een wedstrijd
van het eerste kwamen kijken. En ook al was niet altijd
glansrijk om aan te zien, toch stonden ze er, weer of
geen weer: Dank jullie daarvoor!
Omdat ik naar het 2e elftal verhuis, blijf ik uiteraard de
jongens van het eerste volgen. Dat contact wil ik ook
zeer zeker onderhouden, want deze "jonge" gasten zijn
onder andere de reden dat ik het 20 jaar vol heb gehouden.......

Jacco bedankt voor je medewerking aan deze rubriek,
we wensen je met je gezin, bij GWVV 2 en al de andere
dingen die je plezier geven heel veel succes in goede
gezondheid. En we denken dat we namens wel het heel
GWVV publiek mogen spreken, bedankt voor al die jaren GWVV 1. Je harde inzet en mentaliteit werd altijd
enorm gewaardeerd.
De redactie.
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‘Knarf’
bedankt!

I

n de vorige boogbal kon u
al lezen dat er weinig meer
te halen was voor het 2e in
de laatste wedstrijden van
het seizoen. Toch hebben
we er alles aan gedaan om
zo hoog mogelijk te eindigen. De wedstrijd uit tegen
Gendringen 3 werd omgezet in een 3-0 overwinning
door doelpunten van Twan,
Ramiro en Pascal. In de
laatste minuut wist Casper
het doel nog schoon te
houden. Casper had zoveel
vertrouwen dat hij de bal
wel ging stoppen dat hij
nog riep naar Bob dat hij de
penalty van Martijn (zwager van Bob) wel even zou
stoppen. En zo geschiedde. Een week later stond er
een uitwedstrijd tegen Varsseveld op de planning. Een
tegenstander waar we thuis vaak weinig moeite mee
hebben maar uit is dit vaak anders. Op het echte gras
hebben we het vaak lastig tegen dit fysiek sterke elftal
wat loert op de counter. Wij konden de tegenstander
niet onder druk krijgen en zelfs het inbrengen van jeugdig elan (Sam en Robin) mocht niet baten. Het duel
eindigde in een bloedeloze 0-0. De volgende wedstrijd
was een thuiswedstrijd tegen Viod. Viod was nog de
enige ploeg die een kleine hoop had om VVG van de
titel te houden. Maar dan moest er wel gewonnen worden van ons. Door een vrije trap van Ramiro wie Jim
goed klaarlegde met zijn hoofd kon ondergetekende de
bal met enig fortuin intikken. Direct na rust kwamen
we op 2-0 na een goede voorzet van Jurjan wie werd
doorgekopt door Sven en ingeschoten door Joel. Viod
kwam nog terug tot 2-1 maar zelfs met 10 man hielden
we met veel strijdlust stand. De laatste wedstrijd van
het seizoen was thuis tegen Zeddam/st.Joris. Na een
heerlijk ontbijt verzorgd door Ingrid (nota bene op
moederdag!) bij Peter thuis wouden we het seizoen
afsluiten met een overwinning. Maar helaas verliep de
wedstrijd anders dan vooraf gedacht. We kwamen ale
snel verdiend op 1-0 achterstand. Toen ze er in de 2
helft er ook nog 2-0 van maakten leek het seizoen als
een nachtkaars uit te gaan. Jeroen wist nog wel de 2-1
te maken maar verder kwamen we helaas niet. 10 minuten voor tijd werd de wedstrijd nog even stil gelegd.
Dit omdat wij graag Frank in het zonnetje wouden
zetten. Want ‘Knarf’ stopt met vlaggen bij het 2e. Frank
dank voor het vele jaren vlaggen! Wij konden altijd op
jou rekenen en wanneer jij een keertje niet kon had jij
al een vervanger geregeld. Wij zullen het nooit vergeten hoe jij de speler van Varsseveld uit het veld sleurde
nadat hij een penalty probeerde te versieren. Of het
opstootje tegen FC Winterswijk want ja we voetballen
nu eenmaal niet met de bal van de tegenstander. Wij
hopen je nog vaak langs de lijn te zien. Je hebt de laatste tijd Niels goed ingewerkt zodat net als afgelopen
jaren op een top grensrechter/leider kunnen vertrouwen. Frank nogmaals bedankt! Tevens heeft Bart
‘Flugel’ aangegeven het 2e te gaan verlaten om lager te
gaan voetballen. Van Flugel gaan we nog gepaste wijze
afscheid nemen tijdens het weekendje weg van het 2e.
Boogbal nr. 6

Terug kijkend op het
afgelopen seizoen
kunnen we concluderen dat we teleurstellend 4e zijn geëindigd.
Aan de trainingsopkomst heeft dit niet
gelegen want het was
vaak vechten voor
een plekje in de
kleedkamer. We waren dit seizoen te wisselvallend en gaven
vaak niet thuis tegen
de ploegen onderin .
Terwijl we in de wedstrijden tegen de top
van de competitie
aantoonden zeker
kwaliteiten te hebben. Dit heeft het bestuur doen besluiten
ons voor het volgende seizoen in de 4e klasse uit te laten komen. Ondanks een sportief teleurstellend seizoen toch een promotie. Het promotie feestje gaan we
houden van 16 t/m 18 juni.
Op naar de 4e klasse!

Sven Huls

H

et seizoen zit er op, alle wedstrijden zijn gespeeld.
De balans kan worden opgemaakt. Begin van het seizoen de verwachting en hoop uitgesproken dat we net
als het seizoen ervoor meekonden draaien om de bovenste plekken. Waarin in het begin van het seizoen
nog wel enkele punten bij elkaar werden gesprokkeld
kende we halverwege we competitie en vooral na de
winterstop een bedroevende periode. Er werden weinig tot geen punten gehaald. Twee wedstrijden voor
het einde van de competitie resulteerde dit tot de laatste plaats op de ranglijst. Dit konden we met zijn alle
toch niet laten gebeuren. Met behulp van enkele Ajunioren hebben we in de laatste twee wedstrijden nog
4 punten behaald waardoor we toch nog één plekje zijn
gestegen op de ranglijst. Een seizoen om snel te vergeten voor de mannen van GWVV 3.
Gaan de weg de tweede competitie helft heeft trainer/
leider Alex Cornielje al weel zijn scoutingsrapport er
eens bij gepakt. Naast dat de mannen van JO-19-2 elke
woensdagavond mee hebben getraind waren er ook
enkele (misschien wel toekomstige) versterkingen tijdens de training te vinden, jongens die de overstap
naar het 3e elftal van GWVV wel in overweging nemen.
Of Alex deze spelers ook daadwerkelijk een goede aanbieding heeft voorgeschoteld en het contract heeft
kunnen laten tekenen blijft afwachten. Bij de start van
de nieuwe competitie zullen we zien welke nieuwe spelers er op het veld staan.
Dat er nieuwe spelers bij mogen komen is wel nodig,
helaas hebben we aan het eind van dit seizoen afscheid
moeten nemen van Don, Danny, Ivo en steven. Zij stoppen alle vier met voetballen of gaan hun plezier ergens
anders beproeven. Mannen bedankt voor jullie inzet
het afgelopen seizoen!
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Ook wil ik graag nog via deze weg de jongens van
GWVV JO19-2 bedanken. Met zowel de woensdag
avond trainingen als de wedstrijden op de zondag hebben jullie ons uit de brand geholpen door een potje
mee te voetballen, bedankt!

Op naar het nieuwe seizoen!
Gr. Stijn Marcus

G.W.V.V. 4 doet het
met veel plezier

M

ooie titel zou je zeggen, maar de titel dekt niet
helemaal de lading. Aan het begin van dit jaar waren de
resultaten niet echt goed te noemen. De eerste wedstrijden werden verloren en op zich is dat niet zo erg,
maar het voetbal was ook niet om aan te zien.
Nadat onze aanwinsten Tom en Rick zich een beetje
hadden aangepast aan onze stijl werden er wedstrijden
gewonnen en af en toe waren er zelfs momenten dat
we mooi en verzorgd voetbal op de mat legden.
Sinds dat Feyenoord echt kans maakte op de titel ging
het echter fout. In ons team zitten namelijk een paar
verstokte Feyenoord fans (allemaal op leeftijd, want
jonge Feyenoord fans zijn op 1 hand te tellen) en deze
personen werden met de week zenuwachtiger.
Zou het dan eindelijk weer een keer lukken of zouden
ze AJAX volgen in een debacle en stranden in het zicht
van de haven?
Op het veld kwam deze twijfel weer terug in hun spel.
Tonny Slutter, onze rechtsback, liet zich geregeld piepelen en was niet zo scherp als de vorige wedstrijden.
Hij geeft zelf aan dat hij last had van een blessure. Ik
noem het faalangst.
Theo Heutink, de rots in de branding op ons middelveld, liep als een F-pupil te dralen over het veld en
moest af en toe uit zijn droomwereld gehaald worden.
Olaf Dickmann zal ik er even buiten laten, hij speelt net
dit seizoen bij ons en om hem dan meteen een negatieve beoordeling te geven omdat hij fan is van Feijenoord gaat een beetje te ver. Hooguit kan ik zeggen
dat hij niet zoveel op de grond moet gaan liggen.
Wij hebben een speciale “witte” broek voor hem omdat door al zijn slidings het wit een beetje verdwenen is
en er een zwarte gloed voor teruggekomen is.
Gelukkig hadden we weinig last van Carlo Cornielje. Hij
is meestal niet zo aanwezig in ons team (wel tijdens de
derde helft, maar daar is deze ook voor) en daarom viel
het ook niet op dat hij ietwat afwezig was.
Ik denk dat ik nu alle Feyenoord fans heb gehad uit ons
team, tenminste wel diegene die durven er voor uit te
komen. Het is net of zij na al die jaren uit de kast komen.
Ik zal meteen even de uitslagen geven van de laatste
wedstrijden en dan zie je meteen wat een kampioenschap van Feijenoord ons heeft gekost:
Zondag 14-05-2017
Terborg 3 – GWVV 4 uitslag 2-1
Zondag 7-05-2017
Doetinchem 6 – GWVV 4 uitslag 4-3
Zondag 30-04-2017
GWVV 4 – NVC 3 uitslag 5-3
Zondag 23-04-2017
GWVV 4 – Stokkum 4 uitslag 2-4
Zondag 9-04-2017
VVG’25 5 – GWVV 4 uitslag 2-4

Van de laatste 5 wedstrijden hebben wij er 3 verloren!
Wij stonden op een stevige derde plaats, maar door
het kampioenschap van Feijenoord zijn we als vierde
geëindigd! Bedankt zou ik zeggen. Het mooie is dat diegene die tijdens de wedstrijd een beetje verzaakt hebben de grootste mond hadden nadat Feyenoord uiteindelijk de landstitel toch gewonnen heeft. In het land
van de blinden is eenoog koning zeg ik dan maar.
Ik hoop in ieder geval dat onze Feyenoord fans zich
goed voorbereiden voor het nieuwe seizoen, want verzaken is er niet meer bij!
Petra mijn vrouw doet de voetbal was voor GWVV 4. Er
staat voetbal was, maar je kunt eigenlijk wel zeggen de
was.Wat er tegenwoordig allemaal in de tas gegooid
wordt om te wassen. Ino Zweers gooit de slipjes van al
zijn nieuwe vriendinnen in de tas omdat hij
vindt dat ze na het
wassen lekker ruiken.
Weten jullie meteen
van wie dat pikante
slipje was die in de vorige Boogbal heeft gestaan. Iemand gooit
iedere week zijn onderbroek erin zodat ze
thuis er niet achter komen dat hij het tijdens de wedstrijd in zijn broek doet. Wanneer ik erachter kom wie
dit doet, kom ik even aan om een kratje bier op te halen voor al het ongemak. Scheenbeschermers, aanvoerdersbandjes, trainingsbroeken, trainingsjacks, etc. etc.
Je kunt het zo gek nog niet bedenken of het zit er wel
in. Uit veiligheidsoverwegingen trek ik thuis eerst handschoenen aan voordat we de tas uitpakken.
Het afgelopen jaar ben ik het meest constant geweest
met de trainingsopkomst. Ik heb geen enkele training
meegedaan. Sommige personen in mijn team denken
dat ik lui ben, maar de echte reden was dat ik maandags, woensdags en zaterdags al bezig was op het veld
met de kinderen van JO 13. Om dan donderdags en
zondags ook nog naar het voetbalveld te gaan vond ik
persoonlijk een beetje teveel van het goede. Aangezien
mijn dochter bij Ulftse Boys gaat voetballen en ze daar
de luxe hebben dat er al 4 trainers/leiders zijn voor het
volgende seizoen heb ik de tijd om donderdag mee te
doen met het trainen. Ik kondig het alvast aan, zodat
sommige mensen niet de schrik van hun leven krijgen
wanneer ik weer de kleedkamer binnen loop.
Om dit verhaal positief af te sluiten wil ik nog even zeggen dat wij (GWVV 4) een gezellig jaar achter de rug
hebben. Het begin was nog een beetje aftasten, maar
de nieuwe spelers hebben zich feilloos aangepast op
ons niveau. Op en buiten het veld. Wanneer ik het
goed begrepen heb stopt alleen Erwin Zimmerman
met voetballen wegens een langdurige voetblessure.
Het afgelopen jaar heeft hij veel wedstrijden van ons
vanaf de zijkant bekeken terwijl hij in het verleden vaak
onze linksbuiten positie innam. Jammer dat door een
blessure met het voetballen gestopt moet worden. Wij
zullen op een later tijdstip op een gepaste wijze afscheid nemen van onze Jimmy.
De rest lekker ballen. Onze dokter Paul Wijsman zal af
en toe meer moeten werken en dan niet kunnen voetballen, maar dat lost zich ook wel weer op.
Iedereen een prettige vakantie toegewenst en ik hoop
iedereen weer in goede gezondheid te zien aan het
begin van het nieuwe voetbalseizoen.

Groeten
Hans Bruins

Boogbal nr. 6
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H

et seizoen zit er op, alle wedstrijden zijn gespeeld.
Waardoor ook de super elf ook tot een eindstand is gekomen. Dit jaar mag Menno Wenting zich kronen tot
winnaar van de editie 2016-2017, gefeliciteerd! De top 3
wordt aangevuld door Chiel le Comte en Maud te Kaat.
Ook dit jaar hebben we nog een kleine poedelprijs te
vergeven aan de nummer laatst van de ranglijst, ook jij
Bryan Wijkamp kan een attentie tegemoet zien!
In de laatste fase van de competitie waarin voor veel
teams weinig meer op het spel stond wordt er over het
algemeen veel gescoord. Wat voor alle coaches veel
punten heeft opgeleverd. Ook dit jaar kwam het veelvuldig voor dat er ook strafpunten uitgedeeld moesten
worden omdat er meer dan 4 tegendoelpunten per
wedstrijd geïncasseerd moesten worden.
Ook volgend seizoen zal er weer een nieuwe competitie
van de super elf van start gaan. Dus voor de coaches
die dit jaar helaas naast de prijzen hebben gegrepen,
na de zomerstop zijn er weer nieuwe ronden met nieuwe kansen!
Alle coaches bedankt voor dit seizoen en tot de
volgende editie!

De wedstrijdleiding
‘W.I.V.’ van Menno Wenting
Casper Bussink
Chiel le Comte—Jurgen Schut– Stijn Marcus
Ron Prinsen—Joel Robben– Menno Wenting
Danny van Wessel
Rick Hendrixen—Tom Wanders – Niels Schweckhorst

Menno Wenting
Winnaar GWVV-super-elf 2016-2017!!

1

Menno Wenting

W.I.V.

294

2

Chiel le Comte

Fc P.W.K.

286

3

Maud te Kaat

Fc. Woezel en pip

283

4

Stan van de Pavert

Halla Madrid

276

5

Merijn van Arragon

Fc stil staande situatie

275

6

Peter Roes

Het andere 2e

268

7

Maik Jansen

Fc Kanon

259

8

Chiel terhorst

Fc Dorpshuus

258

9

Cas de Neling

Fc. Lange halen

256

10

Jeroen Aalders

V.V. Naamloos

250

11

Martijn Klompenhouwer

One Team One Dream

250

12

Ferdie van de Pavert

T.K.S.

245

13

Marie-Jose Cornielje

FC Kwiebes

240

14

Carlo Cornielje

Wally-team

237

15

Dirk Jansen

Fc Djansen

234

16

Dominiek Seinhorst

Fc het vriendinnetje

234

17

Vieftig club promoteam

'De vedetten''

232

18

Sven te Kaat

Fc Leemland

227

19

Koen Bussink

Koeneim FC

227

20

Kees van de Pavert

The Kellers

226

21

Nico Immink

De Geel-Witten

226

22

Rien Klompenhouwer

N.E.A.

223

23

Jan Roes

S.F.G.V.U.

222

24

Jan Aalders

FC de Voorzit

222

25

Ruud v/d Pavert

vv Gendringen

221

26

Like Immink

Mia san mia

220

27

Cas Aalders

Dreamteam

217

28

Stefan Hoogland

www.neerlander.nl

217

29

Ron Prinsen

Halve haan

217

30

Mart Aalders

Helemaal knettaaah

211

31

Marloes Bruins

Fc Tweety

199

32

Casper Bussink

FC Cappie

198

33

Willie Schut

De Waterkers

196

34

Bennie Mulder

Beheerder

192

35

Rik Fisser

Fc de Leemlander

191

36

Marcel v/d Pavert

Superboys

188

37

Jim Weijkamp

A.L.A.A.

187

38

Jurgen Schut

B.L.D.N.

185

39

Beent Klijnsma

Goede Generatie

181

40

Nico Marcus

Fc SuperCanon

180

41

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

178

42

Anne Aalders

Dreamteam

176

43

Jesse Peters

Fc No Mercy

175

44

Bennie Bruins

Bruunske FC

168

45

Twan Berendsen

I love Maxime en Jewell

165

46

Paul Schut

Tuinploeg

158

47

Sjoerd Immink

De jonkies

156

48

Petra Bruins

Fc Tara

149

49

Bart van Embden

Fc Karting

110

50

Andre Driever

No name

110

Bryan Wijkamp

BroodjeBal FC

108

51
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Oefen/beker programma Senioren
seizoen 2017-2018
Donderdag 29 juni
19:30 uur
Donderdag 6-20 juli
19:30 uur
Donderdag 13 juli
19:30 uur
Zaterdag 15 juli
18:00 uur
Donderdag 10 augustus 20:00 uur
Woe- donderdag 16-17 augustus
Dinsdag 22 augustus
20:00 uur
Zondag 27 augustus
11:00 uur
Zondag 3 september

Beker

Zondag 10 september

Beker

Donderdag 14 september 20:00 uur
Zondag 17 september Beker

Zondag 24 september

2017-2018
Elftal:
Trainer:
Ass.trainer:
Leiders:
Leiders:
Leiders:
Grensrechter:
Verzorger
Spelers:

training GWVV 1
training GWVV 1
training REGIOTEAM
Graafschap - Regio team op de Buitenham
1e training selectie
1 en 2
19:15 uur 1e training 3 en 4
GWVV 1 – GROESSEN 1
GWVV 1 – Varsseveld 1
GWVV 2 nnb
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 4
Voor G.W.V.V. is
GWVV 1 – Keyenburgse Boys 1
het kunstgrasveld
GWVV 1
GWVV 2
in de vakantietijd
GWVV 3
ter beschikking op
GWVV 4

de donderdagavond van
19:00 - 21:30 uur.

start competitie

G.W.V.V. - Senioren
selectie
Edwin te Grotenhuis
Andre Lippets
Ferenc Schepers

1 Casper Bussink
2 Sven te Kaat
3 Jeroen Aalders
4 Mart Aalders
5 Merijn van Arragon
6 Twan Berndsen
7 Chiel Le Comte
8 Jochem Geerts
9 Kris Hebbink
10 Lars Hendrixen
11 Tim Heutinck
12 Sven Huls
13 Dirk Jansen
14 Maik Jansen
15 Tim Jansen
16 Jacco te Kaat
17 Robin Klompenhouwer
18 Martijn Klompenhouwer
19 Jarno Lippets

selectie

3e

Peter Roes

Alex Cornielje

Niels Jansen

Alex Cornielje

Niels Jansen

Marcel v/d Pavert

Dion Mulder
Cas de Neling
Sam Overbeek
Jesse Peters
Ron Prinsen
Joël Robben
Niels Schweckhorst
Dominiek Seinhorst
Pascal Sloot
Ramiro Tersteeg
Jelle Visser
Menno Wenting
Jurjan Wezenberg
Jim Weijkamp
Thomas Wissing
Bob Zweers

Mart de Leeuw
Robbert Woeltjes
Niels Huntink
Stijn Marcus
Miel Erinkveld
Jan Ole Kantus
Jordy Bussink
Niek ter Voert
Joost Venes
Roy Cornielje
Kevin Slotboom
Menno Berendsen
Steven Riethorst
Rick Vreeken

Boogbal nr. 6
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4e
Frans van Hardeveld

Carlo Cornielje
Wies Kummeling
Nico Immink

Marco van Remmen
Tom Wanders
Hans Bruins
Theo Heutinck
Werner Wellink
Rick Hendrixen
Jurgen Schut
Olaf Dickman
Rien Klompenhouwer
Mark Welling
Jos Ketelaar
Ino Zweers
Paul Wijsman
Rick Witteveen
Tonny Slutter
Bart Vinkenvleugel
Sander Geerts

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017
Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

 Frans en Carla van Hardeveld met hun 50-jarig

huwelijk.
 Frank Lukassen met het bereiken van de Abrahams gerechtigde leeftijd.

 Op het moment dat de zon hoog aan de hemel

stond, het een graadje of 30 was en de GWVV JO172 haar bekerfinale speelde, gaf jeugdbestuurslid Mike Frazer aan ‘tuutenvel’ op de armen te hebben.
Zou Mike niet zo lekker in orde zijn, vraag je je dan
meteen af. Nee, Mike kon de spanning bijna niet
meer aan en krijgt als bijwerking “tuutenvel”op de
armen. Gelukkig trok JO17-2 de overwinning over de
streep en waren de tuuten snel verdwenen.

 Waar er twee

vechten om een
been gaat een derde er mee heen.
Zou dat ook gelden
voor de bal in de
hier naast
staande foto?

 Ook de foto

hiernaast
spreekt
boekdelen.
Het lijkt alsof
Tom wil zeggen. ”Had ik
maar meer
gescoord
dan was hij
voor mij geweest.” Het
siert Tom wel dat hij speciaal voor deze gelegenheid
even terugkwam vanuit
zijn vakantieoord.

 Beent als chauffeur op de

trekker, overigens bij hoge
uitzondering, als Paul met
vakantie is. Maar ook
Beent kan het niet laten
want het spreekwoord
luid; “Als de kat van het
honk is, dansen de muuzen
op toafel” Hier lijkt Beent
te zeggen: “Doar mot de
crossbaan kommen.”
Boogbal nr. 6

Uitslagen competitie jeugd/senioren
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
17-4-2017
19-4-2017
19-4-2017
22-4-2017
22-4-2017
22-4-2017
22-4-2017
23-4-2017
23-4-2017
23-4-2017
23-4-2017
29-4-2017
29-4-2017
29-4-2017
29-4-2017
29-4-2017
30-4-2017
30-4-2017
30-4-2017
30-4-2017
2-5-2017
3-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
7-5-2017
7-5-2017
7-5-2017
7-5-2017
8-5-2017
9-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
14-5-2017
14-5-2017
14-5-2017
14-5-2017
17-5-2017
18-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
22-5-2017
27-5-2017

VVG '25 JO9-1
Longa '30 JO11-7G
VVG '25 JO13-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
Varsseveld JO17-2d
Etten JO19-1d
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
Peeske 't 1
Longa '30 JO17-5
DZC '68 JO17-2
VIOD JO13-3
Longa '30 JO17-4
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
Gendringen 3
Doetinchem 4
GWVV 4
GWVV 1
Peeske 't JO13-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
ST KSH/Westendorp JO19-1d
FC Trias JO17-3
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
GWVV 3
GWVV 4
Varsseveld 5
HC '03 1
Concordia-W JO9-2
Varsseveld JO17-1
GWVV JO11-1Gd
GWVV JO9-1
GWVV JO13-1G
ST: Gendringen/GWVV JO17-3
Kilder JO17-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
GWVV 2
Westendorp 2
Doetinchem 6
GWVV 1
DZSV JO17-1
AZSV JO11-5G
GWVV JO11-1Gd
GWVV JO9-1
GWVV JO13-1G
ST: Gendringen/GWVV JO17-3
VIOD JO17-2
MvR JO19-1
FC Eibergen JO19-3d
MvR JO17-3
GWVV 2
GWVV 3
Terborg 3
Kilder 1
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Ajax B JO19-1d
Ajax B JO17-1d
DCS JO17-3
OBW JO17-2d
ATC'65 JO17-8
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GWVV JO9-1
GWVV JO11-1Gd
GWVV JO13-1G
ST VVL/Stokkum JO17-1G
ST: Gendringen/GWVV JO17-3
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
Ruurlo JO19-3
GWVV 1
ST: Gendringen/GWVV JO17-3
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
GWVV JO13-1G
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
Terborg JO19-1
HSC '21 JO19-4
GWVV 2
GWVV 3
Stokkum 4
Ulftse Boys 1
GWVV JO13-1G
DZC '68 JO17-4
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-3
VIOS B JO19-2d
Varsseveld 10
NVC 3
GWVV 2
GWVV 1
GWVV JO9-1
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Ulftse Boys JO11-4
DZC '68 JO9-4
Concordia-W JO13-2G
SDOUC JO17-3d
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
FC Winterswijk JO17-2d
AD '69 JO19-1
VIOD 6
GWVV 3
GWVV 4
Loil sv 1
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
GWVV JO11-1Gd
ST KSH/Westendorp JO11-1G
Zeddam-Sint Joris JO9-1
ST Westendorp/KSH JO13-1
VVG '25 JO17-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
Zeddam-Sint Joris 2
Dinxperlo 4
GWVV 4
GWVV 1
Terborg JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO17-2

8
23
5
8
2
1
1
1
8
0
6
2
7
4
0
5
2
2
2
3
1
3
3
2
5
0
4
5
4
7
1
2
3
0
2
5
2
3
4
7
0
11
1
3
6
1
1
10
6
1
1
2
2
1
4
3
0
1
0
1

1
0
1
0
6
1
3
1
0
3
3
4
3
2
3
3
4
3
5
1
1
2
7
3
3
0
1
1
4
5
1
3
7
2
1
1
1
3
3
3
3
0
4
1
1
2
3
2
4
7
2
1
1
2
1
2
2
3
5
2
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Zomerstop

H

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

JO13-1
Manfred Kuster
Hans Bruins
Mike Frazer

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

JO17-1
Luuk Messink
(gendringen)
Andre Lippets
JO19-2
René Bussink
Cas de Neling
Fred Besselink
Merijn van Arragon

et voetbalseizoen 2016/2017 is weer ten einde, dit betekent dat de balans
weer kan worden opgemaakt.
Voor de jeugd is seizoen 2016/2017 succesvol gelopen. In de najaarscompetitie (voor de winterstop) is de JO-13 kampioen geworden. Na lang wachten of
Concordia Wehl hun wedstrijd nog zouden inhalen en of zij deze wedstrijd met
13-0 zouden winnen, was het op 29 januari zover, de deadline was verstreken
en Gwvv JO 13 was officieel kampioen.
Het kampioenschap is groots gevierd met vele cadeaus, een platte wagen,
friet en frisdrank, ook was er voor de leiding de nodige drank.
Ook de JO-9 en JO-11 hebben goed gepresteerd de eerste seizoenshelft. De JO9 is na een uitstekende eerste seizoenshelft met als resultaat een 2e plaats, de
2e seizoenshelft ingedeeld in de 3e klasse, wat een zeer hoog niveau is voor
een kleine club. De JO-11 heeft lekker meegedraaid in de middenmoot.
Voor de junioren teams kwamen de successen in de tweede seizoenshelft.
De JO17-1 is kampioen geworden na een zenuwachtigee kampioenswedstrijd
op woensdagavond tegen Terborg. Waar ze het in de 1 helft nog enigszins af
lieten weten, werd in de tweede helft op overtuigende wijze de overwinning
binnengehaald en was het kampioenschap een feit. Op woensdagavond is het
feestje op ingetogen wijze gevierd in verband met enkele examens op donderdag, maar op zaterdag is dit uitgebreid goedgemaakt.
De JO17-2 heeft het kampioenschap behaald na een overtuigende overwinning
tegen MvR. Doordat zij een week eerder wonnen met 2-1 van concurrent Kilder werd het tegen Mvr afgemaakt. Het kampioenfeest is in het Dorpshuus
gevierd, na een rondleiding met de huifkar is er wat gegeten en gedronken en
is er nog wat gevoetbald in de zaal. Een enkeling was helemaal in de ban van
het songfestival dat deze avond ook plaatsvond.
Twee weken later was het alweer tijd voor de JO17-2, ditmaal moesten zij aantreden in Varsseveld voor de bekerfinale. De bekerfinale werd onder grote belangstelling gespeeld tegen ATC85 uit Hengelo Overijsel. In de eerste helft begon het allemaal wat zenuwachtig en ATC85 had iets meer het overwicht, dit
resulteerde in een 1-0 voorsprong voor ATC85. Echter Gwvv gooide de
schroom van zich af en begon steeds beter te voetballen, vlak voor rust werd
Timo neergehaald in de 16 meter dit leverde een penalty op, deze werd onberispelijk ingeschoten door Sam. De 2e helft begon ATC85 weer sterk, helaas
voor hen keepte onze keeper Cas de wedstrijd van zijn leven en hield hij het
doel schoon. 15 minuten voor tijd scoorde Robin de 2-1. De laatste 10 minuten
waren zenuwslopend in en rond het veld. Zo moest er nog een knokploeg met
zware jongens naar de zijlijn om supporters van ATC85 te imponeren omdat
deze supporters het niet eens waren met de vlagwijze van onze grensrechter

06-20871868
06-40940845
06-53928248
06-36481673
0315-329948
06-20385856
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Ramiro. Tot knokken kwam het niet, want de imposante lichamen maakte al zoveel indruk dat de supporters
van ATC85 eieren voor hun geld kozen en afdropen. Na
90 minuten klonk het eindsignaal en zo won JO17-2
voor het eerst in het bestaan van Gwvv de KNVB beker.
Met een grote beker en een medaille keerde de ploeg
huiswaarts naar Varsselder waar het feest losbarstte.
Met een vrachtwagen van Bosman (met dank aan Marco van Remmen) is een rondrit gemaakt door Varsselder Ulft en omstreken. Ook werd er lekker gegeten en
gedronken. Jan Zweers hield nog een legendarisch
wedstrijdverslag, het jeugdbestuur had nog een mooie
trofee geregeld voor elke speler. Zo werd deze dag
een dag om nooit meer te vergeten voor de spelers en
leiding van JO17-2. Voor foto’s zie;
https://myalbum.com/album/q1azVSLOST05
Voor de rest van onze elftallen was de tweede helft
moeizaam. JO9 en JO11 eindigde in de onderste regionen mede omdat zij een klasse hoger speelde als voor
de winterstop. JO13 eindigde in de middenmoot en
JO19-2 eindigde eveneens bij de onderste.
Na het seizoen zijn er nog enkele toernooien gespeeld.
De JO9, JO11 en JO13 hebben meegedaan aan het
boefjestoernooi. De JO9 is op een derde plek geëindigd, dee JO11 is op een 3e plaats geëindigd. De JO13 is
op de 1 plaats geëindigd. De JO13 heeft ook nog gespeeld op het toernooi in Lengel. Op het moment van
dit schrijven speelt de JO19-2 een toernooi in Dinxperlo.
Terugkijkend kunnen wij concluderen dat er mooie successen behaald zijn dit jaar, echter het belangrijkste is
dat iedereen met veel plezier gevoetbald heeft.
Het jeugdbestuur is alweer enkele weken bezig met de
indeling voor het nieuwe seizoen, hierover zijn alweer
diverse besprekingen geweest. In grote lijnen is alles
rond voor het nieuwe seizoen, echter moeten er nog
enkele puntjes op de
i gezet worden.
Binnen het jeugdbestuur zullen er enkele
wijzigingen plaatsvinden. André Lippets
en Mark Kemperman
gaan het jeugdbestuur verlaten, wij
willen hen langs deze
weg nogmaals bedanken voor hun inzet en wensen hen
veel succes in de toekomst. Arno Geurts
komt het jeugdbestuur in het nieuwe
seizoen versterken,
wij wensen Arno veel
succes en plezier.
Rest ons als jeugdbestuur alle leiders, trainers en
grensrechters te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Wij willen in het bijzonder Nico Marcus bedanken voor al zijn fotoreportages en Bennie Mulder
voor de perfecte onderhoud van onze kleedruimtes.
Ook bedanken wij iedereen die op welke wijze dan ook
zich ingezet heeft voor onze jeugd. Allemaal BEDANKT.
Ook bedanken wij het hoofdbestuur voor hun medewerking en vertrouwen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Groeten het Jeugdbestuur

Wedstrijdverslag JO9-1
Hallo,

W

e hebben zaterdag 6 mei thuis gespeeld tegen
DZC.
De wedstrijd was heel erg spannend en Bram heeft de
1-0 gescoord.
In de laatste minuut heeft de tegenstander gescoord
dat was heel erg jammer, dit was ons eerste punt.

Groetjes Mees

Wedstrijdverslagen JO17-2
Verslag van de wedstrijd Gendringen/GWVV JO 17 2
tegen EDS op maandagavond 10 april 2017.

O

m bij te blijven bij koploper Kilder was het belangrijk dat deze wedstrijd gewonnen zou worden. EDS was
de nummer 4 op de ranglijst. Jammer genoeg moesten
we het doen zonder 4 geblesseerde spelers. Gelukkig
waren er 5 spelers van de JO17-1 bereid om ons te komen versterken. De 1e helft hadden we de stormachtige wind tegen en dat was goed te merken want EDS
was duidelijk de betere ploeg. Bij rust stonden we dan
ook met 1-3 achter. Het scoreverloop was als volgt:
0-1 na onnodig balverlies op het middenveld, 1-1 door
Douwe, 1-2 en 1-3 door onnauwkeurig uitverdedigen.
In de rust heeft trainer Thomas de jongens ernstig toegesproken en dat hielp, mede door de wind die we nu
in de rug hadden werd het al snel 2-3 door Jelle. Daarna gingen we de laatste 25 minuten achter 1 op 1 spelen daardoor kon Jarno doorschuiven naar het middenveld. De tegenstander werd meteen opgejaagd wanneer ze in balbezit waren en kwamen er eigenlijk niet
meer aan te pas, dat resulteerde in nog 2 doelpunten 1
van Douwe en 1 van Jelle. Einduitslag 4-3.
De 2e helft was een geweldige teamprestatie en denk
dat de toeschouwers genoten hebben. Zeker de supporters op de tribune die ons fantastisch hebben aangemoedigd.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat scheidsrechter Ferenc Schepers een prima wedstrijd floot!

Groeten,
Leo Bruggeman

22-4-2017 Beker Halve finale tegen Longa’30
22-04-2017 speelde we tegen Longa. We begonnen
sterk en dat hielden we goed vol het was een spannende wedstrijd want het was de halve finale van de beker
na de eerste helft stond het 3-1 met 2 goals van Timo
en 1 van Douwe dus we gingen gerust de rust in. Na de
rust werd er bij beide teams gescoord dat leiden tot en
4-2. ik kon zelf niet meedoen want ik was geblesseerd
maar we gingen blij met de overwinning naar huis.
Op naar de finale!

Gijs van Remmen
Boogbal nr. 6
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Wedstrijdverslag JO17-2
De Kampioenswedstrijd!
MVR – GWVV B2
Door Siem Peters

Z

aterdag 13 Mei, onze 1 na laatste wedstrijd van de
competitie en gelijk ook onze kampioenswedstrijd.
We speelden uit tegen MVR die op dat moment op de
1 na laatste plek stonden, er kwamen heel veel supporters kijken . Op papier leek het een makkelijke
wedstrijd maar we wisten dat we ze niet moesten onderschatten, maar we wisten dat we met een goede
instelling de wedstrijd moesten gaan beginnen. We
begonnen goed aan de wedstrijd en stonden al snel
met 0-3 voor , door een hattrick van Bart, paar minuten
later volgde de 0-4 van Douwe die één op één wist te
scoren, later volgde ook de 0-5 van Timo, daarna kwam
de 1-5 van MVR, maar in gevaar kwamen we echter
niet, Timo scoorde vlak na de tegendoelpuntdede 1-6 .
We stonden in de rust met 1-6 voor. In de 2 helft
werd er nog 1 keer gescoord door Sem die na een
mooie aanval de 1-7 binnen schoot, en zo wonnen we
met 1-7 van MVR en waren we kampioen. Na de wedstrijd hebben we het gevierd in de kleedkamer, en zijn
vervolgens terug naar GWVV gegaan en hebben we het
in Het Dorpshuus verder gevierd. Daarna zijn we nog
met de plattewagen door Varsselder gereden.
Daarbij willen we de supporters bedanken die bij de
wedstrijd aanwezig waren.
Beste sportliefhebber,

A

fgelopen ‘mei’ vakantie hebben wij voor de eerste
keer de Oude IJsselstreek voetbaldagen georganiseerd.
Deze dagen hebben we achtereenvolgens bij GWVV,
vvGendringen en SDOUC gehouden. We kunnen terugkijken op drie zeer geslaagde dagen en dat is mede te
danken aan de gastvrijheid, inzet en hulp van jouw vereniging waarvoor we middels deze weg graag een
woord van dank uit willen spreken aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen.
We denken na over een eventueel vervolg dus wie
weet horen jullie snel weer van ons.

Met sportieve groet,
Ted, Jorik en Chiel (organisatie Oude IJsselstreek voetbaldagen)

Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/xWj6l8CCkgih

Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/rpAU0t3zBA1q
Boogbal nr. 6
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Wedstrijdverslagen

Gendringen/GWVVJO19-2
Gendringen/GWVV J019-2 - Ruurlo JO19-3

O

p 15 april om 14.30 uur werd de wedstrijd Gendringen/GWVV J019-2 - Ruurlo JO19-3 afgetrapt op De Buitenham. Ondanks het verschil qua positie op de ranglijst, was de wedstrijd aardig in balans. Van beide kanten waren er een aantal kansen geweest om te scoren.
In een aanval van Ruurlo werd er in het strafschopgebied hands gemaakt, waardoor de bal op de stip belandde. Hierdoor stond het 0-1 voor Ruurlo. Een aantal
minuten later was er een hoekschop voor Gendringen/
GWVV, die door een ingedraaide bal van Glenn Robben
de 1-1 op het scorebord zette. Dit was ook de ruststand. In de tweede helft kwam Gendringen/GWVV al
gauw met 1-2 achter te staan en zakte het team in.
Even later werd door Ruurlo de eindstand bepaald en
de 1-3 gescoord. Er kwamen nog een aantal doelpogingen van Gendringen/GWVV, maar dit mocht helaas niet
baten. Hiermee werd deze wedstrijd met 1-3 verloren.

Tom Wienholts

Gendringen/GWVV JO19-2 HSC’21 JO19-4.
Wedstrijdverslag 22-04-2017 Einduitslag: 4-2

D

eze wedstrijd was een thuiswedstrijd voor Gendringen/GWVV.
In de eerste helft werd er een doelpunt gemaakt in de
13de minuut door Berto. Veel gebeurde er de eerste
helft niet. Voor beide teams waren er genoeg kansen,
maar er werden geen doelpunten gemaakt. De eerste
helft werd afgesloten met 1-0 voor Gendringen/GWVV.
In de eerste minuten van de 2e helft maakte de tegenstander 1-1. Collin kreeg een diepe bal, waardoor hij
een sprint trok vervolgens kon hij afleggen naar Berto
die de 2-1 maakte. Niet veel later stond Gendringen/
GWVV in de aanval. Waaruit Collin de 3-1 kon scoren.
De laatste 10 minuten waren erg spannend, omdat
HSC’21 de 3-2 maakte. In de laatste 10 minuten krijgt
Berto wederom de bal van Collin. Met een stift over de
verdediging. Kon Berto de bal aannemen en de keeper
uitkappen, waardoor hij de bal makkelijk in het doel
kon schieten. De wedstrijd werd niet veel later afgefloten. Voor Gendringen/GWVV was dit een overwinning
met 4-2.

meer op onze helft. Echter hadden wij ook een aantal
aanvallen maar deze werden onderschept door de verdediging. VIOS Beltrum had steeds meer de intentie
om te scoren en zo vielen dus ook de 0-2 en de 0-3 vrij
snel achter elkaar. Helaas kwamen wij er steeds niet
door en werd de motivatie bij iedereen ook steeds wat
minder. Hierdoor vielen ook de 0-4 en de 0-5 voor de
rust.
Wij wisten duidelijk dat er na de rust echt wat moest
gebeuren. Het viel even stil omdat we echt niet lekker
bezig waren als team in deze wedstrijd. Na een goede
motiverende peptalk van Koen moest het in de 2e helft
maar gaan gebeuren.
We stappen weer fris en fruitig de 2e helft in om er nog
wat aan te gaan veranderen. Er zijn wat posities veranderd om te kijken of dit beter werkt. Wij kwamen snel
in de 2e helft met een goaltje die de 1-5 maakte. VIOS
wist dat wij niet te sterk mochten worden in de 2e helft
en zet door, ze wilden de voorsprong behouden. Dat
doen ze dan ook met een goal die uiteindelijk de 1-6
bepaald. We wilden doorgaan en dat deden we ook.
Na een mooie actie van Collin die de bal rustig laag
voor de goal schiet kan Rick hem rustig erin schieten en
wordt het 2-6. We merkten dat VIOS steeds agressiever ging spelen en hierdoor vielen enkele vrije trappen
maar helaas komt daar geen goal uit. Na een corner
maakt een speler van VIOS Beltrum hands en gaat de
bal op de stip. Deze penalty wordt keurig binnen geschoten door Bryan. 3-6. Echter scoort VIOS Beltrum
nog wat later in de wedstrijd de 3-7 en is het helaas
gebeurd, met nog iets langer dan een kwartier op de
klok te gaan wordt de score niet uitgebreid en blijft het
bij een 3-7 verlies. De tweede helft waren we wel wat
sterker maar helaas niet sterk genoeg.

Rick Stienezen

Fc Eibergen JO19-3 - Gendringen/GWVV JO 19-2
Na eerst een hele tijd wachten wegens de onweer kon
de wedstrijd starten.
We begonnen de wedstrijd goed, voor beide partijen
waren er de goals maar we konden de rust in met 2
goals voorsprong.
De tweede helft was tevens de allerlaatste helft van
het seizoen en dus kwam ons fantasie-opstelling tevoorschijn. Dit pakte minder goed uit dan gehoopt zo
eindigde de wedstrijd in een 6-4 verlies.....

Groetjes Bas

Berto klein Herenbrink

Gendringen/GWVV JO19-2 tegen VIOS b
JO19-2

O

p zaterdag 29 april speelde Gendringen/GWVV thuis in Varsselder tegen
Vios Beltrum. Het punten verschil tussen
deze teams was echter 1 punt. Het was
een mooie zonnige voetbalmiddag.
Na de warming up werd de opstelling
bekend en gingen we redelijk de eerste
helft in. De eerste 10 minuten waren er
aan beide kanten wat kansen maar hier
kwam geen doelpunt uit. Na ongeveer
13 minuten valt het eerste doelpunt
voor VIOS Beltrum. We hadden door
dat VIOS Beltrum steeds meer druk aan
het zetten was en zij op dit moment de Op vrijdag 9 juni speelden de JO19-2 samen met de trainers een toernooi. De
resultaten waren die avond niet het belangrijkste. Wel de barbecue en de feestbetere ploeg waren. Zij speelden veel
avond die na het toernooi gehouden werd. Zo werd het seizoen mooi afgesloten.
Boogbal nr. 6
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

Juni:
19 Veurglui’j concert Fanfare
21 Algemene Ledenvergadering VDVV
24 t/m 26 Kermis VV
Juli:
9 t/m 12 Kivada
15 Graafschap—Regio team op de Buitenham
September:
3 Federatief schuttersdag

Uitnodiging algemene
ledenvergadering
V.D.V.V. i.s.m. SGVV/ SDVV

H

et bestuur van Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder - Veldhunten nodigt u uit voor:

de Algemene ledenvergadering
De Stichting Gemeenschapshuis Varsselder – Veldhunten en Stichting Dierenweide V-V zullen ook van deze
gelegenheid gebruik maken om de stand van zaken te
bespreken.
Deze vergadering wordt gehouden op 21 juni 2017
Aanvang is 20.00 uur.
Locatie: ’t Dorpshuus, multifunctionele ruimte
Agenda:
1. Opening door voorzitter
2. Huishoudelijke mededelingen
3. Vaststellen definitieve agenda
4. Bestuursverkiezing: Wim Klompenhouwer en Judit
Venus treden af en zijn herkiesbaar. Nieuwe
bestuursleden blijven daarnaast welkom! Mail naar:
vdvv@varsselderveldhunten.nl
5. Jaarverslagen
a. Het jaarverslag VDVV over 2016 (in de
Boogbal / op de website gepubliceerd)
b. Financieel verslag/kascommissie
c. Vaststelling contributie
d. Het jaarverslag SGVV over 2016
e. Het jaarverslag Groene Belevingsruimte / SDVV
6. Stand van zaken herinrichting Hoofdstraat
7. Stand van zaken school
8. Stand van zaken N817
9. Stand van zaken speel -en beweegplek Leemlandseweg / KRAKE project
10. Aandachtsgebieden 2017
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
Wij zien u allen graag op dinsdag 21 juni.
Wij zijn immers een vereniging voor en door de inwoners van Varsselder-Veldhunten!
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18 augustus;
20% Kortingsavond
voor G.W.V.V. leden bij
Intersport Doetinchem

Jaarverslag 2016 VDVV

O

ok in 2016 hebben we als
Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder-Veldhunten (VDVV)
weer aan een verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt. We hebben weer een aantal concrete resultaten
behaald. Die resultaten bereiken we niet alleen als bestuur VDVV, maar samen met u: de verenigingen en de
mensen uit het dorp. VDVV probeert daarmee haar rol
als intermediaire organisatie positief te vervullen met
als doel om de leefbaarheid en saamhorigheid van
Varsselder-Veldhunten en het positieve imago te behouden dan wel te vergroten.
Het aantal leden van de VDVV is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Mocht u nog geen
lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden. Voor
€4,- per jaar. Hoe meer dorpsbewoners lid zijn,des te
groter ons draagvlak. Dit is essentieel om zaken te kunnen bewerkstelligen!
De kascommissie bestond dit jaar uit Diane Kock en
Patrick Bouman. Zij hebben het financiële overzicht van
onze penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd.
Wij bedanken hen voor hun inzet! Mocht u het financiële overzicht in willen zien, neem dan contact met ons
op.

Afgelopen jaar heeft de VDVV zich met de volgende
thema’s intensief bezig gehouden:
N817
N.a.v. de informatieavond in ’t Dorpshuus zijn er veel
reacties binnengekomen vanuit de bewoners van Varsselder-Veldhunten op de plannen van de provincie om
een rotonde aan te leggen bij “Luemes’, de aansluiting
van de Hoofdstaat op de N817 af te sluiten en van de
Varsselderseweg een ontsluitingsweg te maken. De
VDVV heeft deze reacties gebundeld in een brief aan
de provincie met de benoemde bezwaren en de vraag
om middels samenwerking tussen burgers en provincie
tot een goed en passend alternatief te komen. Een officiële reactie vanuit de provincie hebben we hierop niet
gekregen. Wel werd via een mail gecommuniceerd dat
gezien de bezwaren vanuit Varsselder-Veldhunten de
beoogde aanpassingen van de N817 (en de Hoofdstraat
en Varsseldersweg) geen doorgang zouden vinden. De
VDVV betreurt het dat op deze manier de bewoners
van Varsselder-Veldhunten niet gehoord worden, er op
deze manier geen sprake is van burgerparticipatie en
gevaarlijke verkeerssituaties (kruispunt bij ‘Luemes’ /
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oversteek Hoofdstraat) hierdoor niet opgelost worden.
Basisschool Pius X.
Samen met school hebben en een aantal betrokken
ouders, heeft de VDVV zitting in de denktank die zich
bezighoudt met alle actuele ontwikkelingen rondom
Pius X. Een belangrijk gedachte hierachter is dat we
Pius X positief in het vizier willen houden, zowel naar
het dorp, het bestuur van Essentius, alsook de gemeente. In 2016 hebben we het plan opgevat om de school
letterlijk meer zichtbaar te maken. De uitvoering van
dit plan zal waarschijnlijk 2017/2018 worden uitgevoerd. Daarnaast blijven wij als VDVV bezig met het
behouden en vergroten van de leefbaarheid in ons
dorp. We willen een dorp zijn en blijven waar het
prettig wonen is voor álle generaties! Hierdoor trekken
we ook jonge gezinnen aan die er mede toe aan bijdragen dat de school blijft voortbestaan.
NL-Doet
Tijdens NL-doet hebben we geklust in de Groene Belevingsruimte. De bedoeling is om jaarlijks de Groene
Belevingsruimte weer tot leven te brengen middels een
open dag.
Burendag
Op burendag hebben we een dorpslunch georganiseerd in de kerk. Een 30-tal dorpsbewoners heeft daarnaast ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de
kerktoren van binnenuit te beklimmen, de kerkklokken
te bewoneren en van bovenaf van het uitzicht over
Varsselder-Veldhunten te genieten.
Groene belevingsruimte/Kern met Pit
Dit jaar bleef groep 6/7/8 de Groene Belevingstuin op
de maandag bezoeken alwaar ze uitleg kregen van de
vrijwilligers. Ook de midden en de onderbouw brachten regelmatig een bezoek aan de dorpstuin, de hoogstamboomgaard en de dierenweide en de bijenstal die
samen de Groene Belevingsruimte vormen. Als afsluiting van het seizoen hebben de vrijwilligers samen met
de leerlingen boerenkool genuttigd in ‘t Dorpshuus.
Herbestemming kerkgebouw.
Achter de schermen heeft VDVV ook in 2016 mee gepraat en mee gedacht over de toekomst van ons kerkgebouw en bijbehorende begraafplaats. Regelmatig
was er overleg met de beide initiatiefnemers die zich
ten doel hebben gesteld het kerkgebouw en de zeggenschap daarover voor het dorp te behouden. Als
VDVV richten we ons vooral op draagvlak en een langere termijnvisie. We vinden het daarnaast belangrijk dat
het kerkgebouw en ‘t Dorpshuus elkaar kunnen versterken.
Het terrein van de Möll
Om het ‘terrein van de Möll’ te verfraaien is er door de
VDVV een wildmengsel gezaaid dat naast een mooier
aanzicht, bedoeld is voor de insecten /vlinders van
Varsselder-Veldhunten.
Herinrichting Hoofdstraat.
Om deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krijgen,
hebben we als VDVV er voor gekozen om van de herinrichting Hoofdstraat een zogenaamd ‘burgerinitiatief’
te maken. Dit betekent meer inspraak voor burgers,
waarbij de gemeente een faciliterende rol speelt. We
zien dit als een mooi voorbeeld van het benutten van
burgerkracht! De 1e resultaten zijn in 2015 gepresenteerd en voorgelegd aan de gemeente. In 2016 zijn we
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dit onder de aandacht van de gemeente blijven houden, zodat we deze in 2017 op gemeentelijke begroting
kunnen krijgen.
Projectplan “Jong en oud ontmoeten elkaar actief in VV".
Vanuit dit ‘levend’ projectplan hebben we de laatste
jaren een aantal activiteiten in Varsselder-Velhunten
kunnen opstarten waarin duurzaamheid, leefbaarheid
en het elkaar ontmoeten centraal staat. ‘Anschoev’n’
en de ‘Jong-Inn VV’ zijn daar voorbeelden van. Eind
2016 is het realiseren van een speel- en beweegplek
aan de Leemlandseweg een nieuw onderdeel van dit
plan geworden. Verder uitwerking zal in 2017 plaatsvinden.
‘Jong-Inn V-V’ en ‘Piep-Jong-Inn V-V’
Ook in 2016 hebben we op de eerste zaterdag van de
maand de ‘Jong-Inn V-V’ georganiseerd. Op deze avond
ontmoeten de Varsselse en Huntense jongeren elkaar,
doen samen een spelletje (op de Playstation), of gaan
voetballen. Af en toe organiseren we een activiteit op
deze avond zoals het versieren van cupcakes, een meidenavond met make-up en nagellak, of een workshop
verzorgd door een vrijwilliger. Onder de vlag van de
‘piep-Jong-Inn VV’ organiseren we minimaal één keer
per jaar een activiteit voor de allerjongste inwoners
van Varsselder-Veldhunten. In 2016 was dat kartonnen
krukjes schilderen en pannenkoeken eten. Op deze manier probeert de VDVV de kinderen en jongeren te
trekken en te verbinden naar en met ‘t Dorpshuus /het
dorp. In 2017 is de wens van de VDVV om een zelfsturende werkgroep op te richten, die het organiseren van
deze activiteiten en het toezicht tijdens deze avonden/
middagen op zich zal nemen. Deze werkgroep zou kunnen bestaan uit jongeren en ouders die affiniteit hebben met deze activiteiten. Interesse? Stuur een mail
naar: vdvv@varsselderveldhunten.nl Alleen bij voldoende werkgroep leden zal de VDVV de voortgang
van de Jong-Inn VV kunnen garanderen.
Dorpswebsite /sociale media
Ook in 2016 hebben we weer diverse aanpassingen
achter de schermen doorgevoerd om het u als bezoeker makkelijker te maken. De site werd steeds beter
bezocht. Vanaf 2016 is de mogelijkheid beschikbaar
voor verenigen om hun eigen lay-out aan te passen. De
pagina’s van ‘Kom-es Kieken’ zijn daar een voorbeeld
van.
KRAKE/HAN
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? “
Vanuit het KRAKE-project is in 2016 een afstudeeropdracht uitgevoerd door een studente van de HAN. Zij
onderzocht de beleving van onze basisschoolkinderen.
“Hoe is het om in V-V te wonen” en “welke wensen
zouden jullie gerealiseerd willen zien”
Daarnaast hebben we diverse bijeenkomsten met kinderen en jongeren gehad, geleid door medewerkers
van het kenniscentrum van de HAN. Een duidelijke
wens vanuit de jeugd was om invulling te geven aan de
lege plek die was ontstaan na het verwijderen van de
speeltuin aan de Leemlandseweg door de gemeente.
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Deze wens gaan we in 2017 proberen te realiseren
door middel van een werkgroep, bestaande uit verschillende generaties.
Intermediaire rol VDVV.
We gebruiken het ambtelijk- en politiek netwerk om
onze gezamenlijke doelen te realiseren. Daarmee sluiten we aan bij het wijk- en buurtgericht werken vanuit
de gemeente. Naar aanleiding van het, vanuit onze
kant, opgezegde convenant, zijn we in gesprek gebleven met de gemeente over een betere manier van samenwerken. Hieruit is in 2016 een discussieavond
voortgevloeid, die we in overleg met de gemeente georganiseerd hebben in ‘t Dorpshuus.
Daarnaast hebben we zitting in diverse stichtingen zoals de SGVV en de Buitenham. En vervullen we binnen
een aantal werkgroepen een verbindende en/of ondersteunende factor: toekomst kerkgebouw, de denktank van school, de ‘Hoofdstraat-werkgroep’, het Activiteitenplatform, de Groene Belevingsruimte en de
werkgroep ‘Leemlandseweg’. We zouden dit rijtje
graag uitbreiden met een werkgroep ‘Jong-Inn VV’ .
Onze speerpunten blijven samenwerken, samen delen
en jong en oud bijeen brengen.
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2016 als
een jaar waarin we wederom als dorp hebben laten
zien waar we goed in zijn: onze krachten bundelen en
laten zien dat we in dit dorp met elkaar en er voor elkaar zijn.

Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban. Vragen
en opmerkingen horen we graag via
vdvv@varsselderveldhunten.nl, of schuif een keer aan
bij één van onze vergaderingen! Samen met u blijven
we ook in 2017 samen werken aan samenwerking.
Heeft u interesse om ons bestuur of een werkgroep te
versterken? Stuur ons een mailtje via
vdvv@varsselderveldhunten.nl

Namens bestuur VDVV,
Sandra ten Have, secretariaat

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel telefoontjes
Zoveel mooie tekeningen van kinderen
Zoveel warme woorden
Zoveel handen geschud
Zoveel belangstelling
Zoveel troost
Hartelijk bedankt voor de hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze Bert.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan.
Het heeft mij en mijn kinderen heel erg goed gedaan
te merken dat Bert zo geliefd en gewaardeerd was en
dat wij niet de enige zijn die hem missen.

Realisatie
speel- en beweegplek

Leemlandseweg nog deze zomer!

I

n januari 2016 is er gestart met een afstudeeronderzoek vanuit de HAN, op verzoek van de VDVV, om vanuit
het kind perspectief van een 4 tot 12-jarige na te gaan
hoe het is om op te groeien in het dorp VarsselderVeldhunten.
Dit afstudeeronderzoek is onderdeel van het project
Krachtige Kernen (KRAKE).
De onderzoeksvraag die hierbij hoorde luidde: “Hoe
ervaren de 4 tot 12-jarigen van basisschool Pius X, wonend in Varsselder-Veldhunten, de leefomgeving in het
dorp? Uit de resultaten bleek dat de meeste kinderen
tevreden zijn over het dorp Varsselder-Veldhunten. De
meeste kinderen hadden / hebben nog wel als wens
om betere speelgelegenheden te krijgen, dit vooral in
de vorm van een nieuwe speelplek.
De afgelopen maanden is er achter de schermen hard
gewerkt om de wens van kinderen voor een nieuwe
speelplek gerealiseerd te krijgen. Op de oproep die we
vorig jaar als VDVV gedaan hebben om zich aan te melden voor een werkgroep, hebben diverse dorpsbewoners gehoor gegeven. Zij zijn als werkgroep aan de slag
gegaan met de inhoudelijke kant van de speelplek. De
samenstelling van deze werkgroep was zeer divers. Ouders met jonge kinderen, basisschoolkinderen, tieners,
volwassenen, senioren . Met elkaar hebben zij keuzes
gemaakt voor de invulling. Het zou een plek moeten
worden voor jong en oud, waarbij ontmoeten maar
ook spelenderwijs bewegen centraal staat. Uiteindelijk
is hierdoor een speel- en beweegplek voor alle generaties gecreëerd.
De rol en wens van de VDVV was om alle ideen van de
werkgroep gefinancierd te krijgen. De financiering hebben we ondertussen zover rond dat we opdracht voor
realisatie geplaatst hebben. Als alles volgens planning
verloopt dan kan jong en oud in de zomervakantie genieten van de nieuwe speel- en beweegplek. De toekenning van subsidie van de provincie Gelderland
heeft ons hierbij enorm geholpen. Met dit project doet
de VDVV ook mee aan ‘Kern met Pit’
Als VDVV zijn wij erg tevreden met het eindresultaat,
maar vooral ook met de wijze waarop naar realisatie is
toegewerkt: Dóór bewoners, vóór bewoners.
De realisatie van de speel- en beweegplek is een verbetering van de woonomgeving wat bijdraagt aan de
kindvriendelijkheid van ons dorp. Zowel voor de jeugd
als voor de aanwonende senioren is de verdwenen
speelplek een enorm gemis. Wat is er mooier dan, geredeneerd vanuit de vergrijzing die ook onze dorpsgemeenschap treft, om het spelen /bewegen voor jong
en oud te stimuleren. Dit draagt zowel bij aan de vitaliteit van jeugd en ouderen als het voorkomen van een
sociaal isolement. Dit vergroot de sociale samenhang
van ons dorp: “Jong en oud samen in beweging!”
Dit plan maakt onderdeel uit het Activiteitenplan van
de VDVV. Dit is een “ levend’ document. Activiteiten
hierin beschreven dragen bij tot het leefbaar houden
van het dorp. Door te investeren in het saamhorigheidsgevoel wordt krimp geen bedreiging maar een
kans om de samenwerking verder uit te bouwen.

Ricky Leuverink, Anke en Koen
Boogbal nr. 6
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Kivada 2017 9-10-11-12 juli
Algemene informatie:

1. De kosten zijn € 20, - per kind voor alle dagen. Dit
bedrag graag contant betalen bij het opgeven.*
2. Ook dit jaar zijn vriendjes en vriendinnetjes weer
welkom. Mocht je een vriendje of vriendinnetje mee
willen nemen geef hem of haar dan op via het inschrijfformulier.
3. De Kivada wordt gehouden bij ‘t Dorpshuus.
*Mocht uw kind
niet alle dagen
aanwezig zijn
dan betaald u
per dag.
De kosten zijn:
Zondag:
€ 5,Maandag
€ 5,Dinsdag:
€ 7,i.v.m. de barbecue
Woensdag:
€ 3,-.
Opgave is mogelijk
bij;
Esther Kuster
Achter de Molen 29
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Kermis veurglui’j-avond
met Fanfare
St. Gregorius

E

en titel die we niet vaak tegen
komen. Enige uitleg is dan ook op z’n plaats en is vrij
eenvoudig. Zo tegen het eind van het verenigings seizoen begint iedereen te denken aan een “vakantie borrel”, “vakantie inluiden” en “de laatste repetitie of training van het seizoen”. Dit is dan meestal een avond
dat iedereen goed gemutst is en ontspannend het seizoen wil gaan afsluiten en zich gaat opmaken voor de
aanstaande Kermis 2017.
Dit zijn precies de ingrediënten om er op maandagavond 19 juni in ’t Dorpshuus van Varsselder Veldhunten, een gezellige avond van te maken. Het fanfareorkest van St. Gregorius zorgt voor vrolijke muziek. Niks
geen zware kost maar pure ontspannende en luchtige
muziek met bekende rock- en pop nummers. Er is mooi
zomerweer besteld en als dat uitkomt gaat het orkest
op het terras zitten. Mocht het minder mooi weer zijn
dan spelen zij binnen.
De avond is een opstart, noem het maar “veurglui’jen”,
naar de kermisdagen van 24, 25 en 26 juni. Verhalen en
anekdotes van de kermis van vorig jaar ophalen en
vooruit kijken naar de kermis van dit jaar. Iedereen is
welkom en de toegang is gratis. Om 19.30 uur is de
aanvang. Tijdens de afterparty zullen vele kermis hits te
horen zijn.
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Eindstanden en Topscoorders 2016-2017
EINDSTAND 3e PERIODE

4e klasse D
Gespeeld Punten voor tegen

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

62
54
51
50
47
36
34
32
31
27
26
23
17
15

78
75
64
69
55
62
47
50
49
44
48
35
31
22

26
35
51
41
35
68
44
50
55
60
68
60
66
70

Res. 5e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
20
20
20
20
20
20

51
42
38
36
29
28

56
58
62
52
43
54

27
38
33
25
51
64

Gendringen 3
Varsseveld 5
Zeddam-Sint Joris 2
Stokkum 2
Ulftse Boys 3

20
20
20
20
20

26
22
17
14
14

46
31
37
29
22

42
45
49
53
63

Res. 7e klasse
Gendringen 5
Doetinchem 6
Stokkum 4
GWVV 4
VVG '25 5
SDOUC 5
Varsseveld 9
Zeddam-Sint Joris 5
Terborg 3
NVC 3
VIOD 11
Kilder 5

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD 1
Sprinkhanen 1
Doetinchem 1
Loil sv 1
VVG '25 1
HC '03 1
Westervoort 1
Ulftse Boys 1
GWVV 1

9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
24
21
18
17
14
14
13
8

32
26
28
30
19
23
17
18
21

8
11
12
25
15
17
13
18
26

RKPSC 1
Kilder 1
Etten 1
Peeske 't 1
Angerlo Vooruit 1

9
9
9
9
9

8
6
6
4
2

12
13
7
15
9

24
23
19
33
26

Res. 7e klasse

VVG '25 3
VIOD 6
MvR 2
GWVV 2
Keijenburgse Boys 3
Terborg 2

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

55
53
38
37
33
31
28
27
27
23
20
5

61
80
71
69
66
62
47
56
48
53
38
30

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

38
37
52
51
55
59
43
57
61
67
67
94
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26
25
25
26
26
26
25
26
26
26
25
26
26
26

61
51
45
45
43
38
36
36
31
31
26
25
25
24

83
83
93
101
62
57
59
58
52
48
51
37
60
56

32
44
53
62
45
61
61
61
73
80
74
60
84
110
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EINDSTAND TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Tom Wanders
Steven Riethorst
Roy Cornielje
Ramiro Tersteeg
Niels Schweckhorst
Ron Prinsen
Pascal Sloot
Danny van Wessel
Rick Witteveen
Cas de Neling
Theo Heutinck
Don Geerts
Mart de leeuw
Dion Mulder
Menno Wentink
Kris Hebbink

Club

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

22
19
15
13
12
12
11
10
9
9
7
7
6
6
4
4
4

Joel Robben
Jos Ketelaar
Merijn van Arragon
Jelle Visser
Twan Berendsen
Jurjan Wezenberg
Mick Besselink
Olaf Dickman
Chiel le Comte
Thomas Wissing
Jesse Peters
Jochem Geerts
Dominiek Seinhorst
Niek ter Voert
Glenn Robben
Jurgen schut
Bram v/d Pavert

Gespeeld Punten voor tegen

Vorden JO19-2d

10

28

53

13

Concordia-W JO19-3

10

21

32

20

Ruurlo JO19-3

10

18

36

29

GSV '63 JO19-1d

10

17

23

23

HSC '21 JO19-4

10

15

21

19

VIOS B JO19-2d

10

14

34

27

Zelos JO19-3

10

13

36

38

Neede JO19-2

10

10

27

28

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

10

9

24

41

FC Winterswijk JO19-3

10

8

20

30

FC Eibergen JO19-3d

10

3

17

55

Topscoorders JO19-2
naam:
aantal doelpunten
Berto klein Herenbrink
Collin te Wildt
Wessel Immink
Glenn Robben
Frederic Josée
Jules Hartjes
Tom Wienholts
Enes Ilbay
Mick Besselink
Robin Klompenhouwer
Douwe Flipse
Rick Stienezen
Bryan Wijkamp

Club

15
11
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gespeeld

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

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

Sven Huls
Jeroen Aalders
Tim Heutinck
Stefan Zwannink
Ivo Joosten
Collin te Wildt
Marc Wellink
Hans Bruins
Ino Zweers

Club

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

Gespeeld Punten voor tegen

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

26

70

96

29

MvR JO17-1

26

60

106

31

Varsseveld JO17-1

26

57

84

60

OBW JO17-2d

26

46

72

57

Zelhem JO17-1d

26

44

68

61

Terborg JO17-1

26

42

64

58

ST Ulftse Boys/ SVGG JO17-1d

26

34

60

64

FC Winterswijk JO17-2d

26

32

45

57

Silvolde JO17-1

26

31

39

58

DZC '68 JO17-2

26

28

50

64

Angerlo Vooruit JO17-1

26

21

48

74

Ajax B JO17-1d

26

20

44

83

VIOD JO17-2

26

20

39

79

DZSV JO17-1

26

15

27

67

Topscoorders JO17-1:
naam:
aantal doelpunten

Punten

voor

tegen

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

11

31

46

13

OBW JO17-3

11

25

33

13

SC EDS JO17-1d

11

24

49

19

Kilder JO17-1d

11

22

30

21

Angerlo Vooruit JO17-2

11

21

29

24

't Peeske JO17-1G

11

18

33

22

DCS JO17-3

11

13

32

31

DVC '26 JO17-4

11

13

17

29

VIOD JO17-5

11

11

26

37

ST VVL/Stokkum JO17-1G

11

7

26

53

MvR JO17-3
DZC '68 JO17-4

11
11

3
2

17
10

51
35
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1
1
1
1
1

Robin Klompenhouwer
Diebe Kock
Joey Kock
Jelle Immink
Thijs bergervoet
Mike Winkels
Nico Ausma
Sam Overbeek
Bart Rots
Julian Katuine
Jarno Lippets
Hidde Kok
Timo Berendsen
Jorn Berndsen
Gijs van de Pavert
Gijs Roelofs

23
13
13
12
6
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Topscoorders JO17-2:
naam:
aantal doelpunten
Douwe Flipse
Timo Steenbreker
Sem Schepers
Bart Rots
Marijn Fukkink
Siem Peters
Jelle Immink
Jelle boland
Maarten Wissing
Sam Overbeek
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32
18
12
10
4
4
3
2
2
1
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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Gespeeld Punten voor tegen Topscoorders JO13-1:

Club
SJO Den Dam/NVC JO13-1G
Silvolde JO13-2D
Concordia-W JO13-2G
VIOD JO13-3
Peeske 't JO13-2
ST Westendorp/KSH JO13-1
ST: Gendringen/Etten JO13-3G
GWVV JO13-1G
VVG '25 JO13-2
Ulftse Boys JO13-2
DZC '68 JO13-7
Zelos JO13-4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Club

55
44
41
46
39
29
26
37
27
24
15
18

10
26
28
27
33
25
29
38
35
37
53
60

Gespeeld Punten voor tegen

Longa '30 JO11-7G
ST: SP Haarlo/Noordijk JO11-2G
DZSV JO11-3
Varsseveld JO11-5G
SJO MEC/Bredevoort JO11-2
DZC '68 JO11-7
SDOUC JO11-3
VIOD JO11-5
AZSV JO11-5G
ST KSH/Westendorp JO11-1G
GWVV JO11-1Gd
Ulftse Boys JO11-4

Club

30
24
24
20
20
19
14
13
12
9
6
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
27
27
19
19
18
15
15
10
9
3
0

79
81
55
38
38
25
55
47
39
22
19
24

11
24
21
36
48
37
34
38
49
54
94
76

Gespeeld Punten voor tegen

Doetinchem JO9-1

11

33

49

11

Concordia-W JO9-2

11

30

68

16

DVC '26 JO9-2G

11

22

46

23

VVG '25 JO9-1

11

17

35

36

SDOUC JO9-2

11

17

38

39

VIOD JO9-3

11

16

36

37

DZC '68 JO9-4

11

13

29

41

Zeddam-Sint Joris JO9-1

11

12

24

31

Kilder JO9-1G

11

11

28

38

VIOD JO9-8G

11

10

28

47

MvR JO9-1

11

6

21

45

GWVV JO9-1

11

4

20

58
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naam:

Merijn Berendsen
Julian Frazer
Ties Flipse
Gijs Roseboom
Nout Sloot
Boyd Ratering
Tom ter Bogt
Jesper Kuster
Jurre Ditters
Pepijn Sloot
Anne Bussink
Marloes Bruins

aantal doelpunten
38
22
15
15
11
9
8
8
6
2
1
1

Topscoorders JO11-1
naam:
aantal doelpunten
Boaz Kwak
Luuk Berendsen
Nout Sloot
Bram Menting
Donna Kwak
Julian Frazer
Kas Menting
Merle Kuster

13
12
7
2
2
1
1
1

Topscoorders JO9-1
naam:
aantal doelpunten
Bram Menting
Mees Dickman
Tiemen Berentsen
Keano Pennings
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6
2
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O

p het Jan Riekentoernooi werd afscheid genomen van een aantal kaderleden binnen de GWVV jeugd.
Jeugdbestuurslid Mike Frazer bedankte hen voor de jarenlange inzet voor de GWVV jeugd, als grensrechter, trainer,
leider en/of coach. Een bloemetje en een kus van jeugdbestuurslid Christel Aalders was hier dan ook zeker op z’n
plaats. Ook werd afscheid genomen van twee jeugdbestuursleden, Mark Kemperman en André Lippets.

G.W.V.V. publiek,
bedankt voor de
steun in het
afgelopen seizoen.
Hulde dat jullie
door weer en wind
GWVV steunden!
Zonder supporters
zou GWVV niet zijn
dan wat het nu is.

De redactie wenst iedereen een hele fijne vakantie
toe, tot straks in het nieuwe seizoen 2017-2018
Boogbal nr. 6

pagina 39

