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Nieuws
H

et seizoen zit er op!
We zitten inmiddels voor de vakantieperiode en de
competitie ligt al een maand achter ons. Als we terug
kijken naar dit seizoen dan kunnen we rustig zeggen
dat GWVV in de volle breedte boven verwachting heeft
gepresteerd. Wat waren de laatste weken ongelofelijk
spannend bij GWVV 1, GWVV 2 en GWVV JO-17-1. Speciaal voor die wedstrijden hadden we een digitale
‘Special edition’ uitgebracht van de Boogbal om de leden te informeren over de ‘matchweek’ die voor de
boeg stond. En dit werd door velen opgepakt want de
wedstrijden werden goed bezocht door het Varsselderse publiek. En niet alleen bovengenoemde elftallen
streden in de eindfase om een kampioens/
promotieplek ook de lagere senioren GWVV 3 en 4
streden tot op de laatste dag om plek 3 in de eindstand. En het is ze beiden wonderbaarlijk gelukt. In deze Boogbal lees je
hier meer over. Als je
de statistieken van
GWVV bekijkt dan is
dit tov andere verengingen bovengemiddeld, en kunnen we
gerust uitspreken dat
we er met kop en
schouders bovenuit
steken, hier mogen
we als vereniging
trots op zijn. Wij feliciteren de bekerkampioen GWVV 2 en
GWVV JO17-1 met
het kampioenschap.
GWVV 1 haalde nacompetitie en als we de woorden
van trainer/coach Edwin Grotenhuis uit de eerste
Boogbal even terughalen “linker rijtje”, “kunnen bij de
eerste 5 eindigen”, “een prijsje pakken” dan is de doelstelling zeker gehaald. Hij sluit samen met zijn secondanten het eerste seizoen bij GWVV met positieve resultaten af. Voor volgend seizoen zal er weer een nieuwe
uitdaging liggen.
GWVV 2 speelde in één week drie finales, waarbij het
kampioenschap nipt werd gemist, maar het behalen
van de beker in Enschede vergoedde dit ruimschoots.
‘De dubbel’ werd dan net niet gepakt maar het seizoen
kon op deze wijze niet meer stuk. Chiel le Comte zal in
deze Boogbal een resumé geven over deze finale week.
En dan GWVV 3, wij schreven in de vorige Boogbal dat
als je van de koploper weet te winnen, er meerdere
wedstrijden gewonnen kunnen worden. En dat deden
ze ook, voor de winterstop werden er 9 wedstrijden
verloren en 2 gewonnen. Na de winterstop 9 wedstrijden gewonnen en 2 verloren. Sjappoo voor sr. Alex
met zijn mannen, die door de vele diverse elftal opstellingen ivm de “Feyenoordfans” het veld in moesten.
Stijn zal in deze Boogbal er verslag van doen.
GWVV 4 is geëindigd op een plaats waar ze de laatste
seizoenen ook eindigden. Een goede subtopper waar
net dat laatste stukje om mee te doen voor het kampiBoogbal nr. 6

oenschap aan ontbreekt. Toch waren ook zij
‘slachtoffer’ van de hectische mei weken waar in 10
dagen 5 wedstrijden moesten worden gevoetbald en
de tegenstander in de returnwedstrijd met een ware
metamorfose te maken had gehad waarbij ze ineens
stukken beter gingen voetballen. Ondanks dat een keurige derde plek.
De jeugd die dit seizoen afsloot met een jeugdkamp
heeft het seizoen met een positief gevoel kunnen afsluiten. GWVV JO17-1 pakte op de laatste competitiedag de titel en moest dit ivm het onweer in 2 episodes
afwerken waardoor er nog meer spanning op de wedstrijd kwam te zitten. Het jeugdbestuur was inventief
en paste de nog resterende speeltijd (32 minuten) van
de kampioenswedstrijd in het programma van het
GWVV jeugdkamp. De voorbereiding in Winterswijk
was met het karten en lasergamen optimaal voor het
teamgevoel. De kampioensrondrit werd in Varsselder
niet op een ‘platte kar’ gedaan maar dit keer als uitzondering met een touringcar.
GWVV JO-15 eindigde in de middenmoot en met de 7e
plek hoorden ze ondanks de leeftijdsverschillen thuis in
deze klasse.
GWVV JO11-1 eindigde op een 8e plaats nadat ze in de
winter een klasse hoger zijn gaan spelen, geen onverdienstelijke prestatie. Wat bij dit elftal op valt is dat ze
een behoorlijk scorend vermogen bezitten.
Afgelopen seizoen was (voorlopig) het laatste seizoen
dat de jeugd de naam GWVV droeg. Het komende seizoen zal de jeugd verder gaan onder de samenwerkingsnaam Ulftse Boys/GWVV. De elftalindelingen zijn
reeds gemaakt en er is al met het nieuwe elftal getraind en gespeeld. Zie; https://
www.ulftseboys.nl/1/1687/indelingen-seizoen20182019-jeugd-ulftse-boys-gwvv/
Een goede wijze om al aan elkaar te wennen.
De GWVV spelers spelen in JO19-1, JO19-2, JO17-1,
JO15-3 (geheel GWVV), MO13-2, JO11-1, JO11-2, JO9-2
en JO7-2.
De laatste Boogbal van dit seizoen. Als redactie kijken
we tevreden terug op seizoen 2017-2018. Van verschillende elftallen hebben we input gekregen en ook de
vaste rubrieken waarbij wij oa gebruik maken van een
’gastschrijver’ werd als leuk ervaren. We horen gelukkig vaak genoeg dat leden/dorpsmensen de Boogbal als
medium vaak en graag gelezen wordt. In een krantenartikel lazen we enkele weken terug dat een clubblad
bij een vereniging werd opgeheven omdat het niet
meer van deze tijd was en als ‘oubollig’ werd gezien in
deze tijd met een clubsite en ‘social media’. Wij kunnen
en willen op dit moment hier niet in meegaan omdat
juist de persoonlijke aandacht bij bijzondere prestaties/
aangelegenheden het betreffende lid/elftal beter in het
zonnetje gezet kan worden. Ook de rubriek Dorpsnieuws brengt informatie tezamen waar we als dorpsgemeenschap wat aan hebben.
Wat ons wel zorgen baart zijn de vernieuwde Europese
privacyregels die gelden per 25 mei jl. Mogen/kunnen
we met de vernieuwde regels nog wel een Boogbal uitbrengen? Het wordt de redactie op deze wijze niet
makkelijk gemaakt. Bij GWVV heeft het bestuur een
privacy policy opgesteld, deze is terug te lezen op de
home-site (https://www.varsselderveldhunten.nl/images/GWVV/
Bestuur/Privacy%20Policy%20GWVV.pdf) van GWVV.
Het bestuur en de redactie zullen al het mogelijke in
het werk stellen om de privacy van de leden te waarborgen en daar waar dat mogelijk niet zo is zullen wij
toestemming vragen.
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In deze laatste Boogbal de gebruikelijke artikelen en de
ontknopingen van GWVV in de Aanval en de GWVV
Superelf competitie. Tevens aandacht voor het feit dat
trainer Frank van de Pavert 40 jaar geleden kampioen
werd met GWVV 1, Frank zit 40 jaar in het trainersvak,
een bijzondere prestatie.
Wij hebben de Boogbal dit seizoen weer met zorg mogen maken en willen dat ook in de toekomst blijven
doen.

Cover Boogbal;
Deze keer de bekerwinnaars; 2 spelers van GWVV 2 die
terecht ongelofelijk trots kort na de wedstrijd de beker
tonen aan de fotograaf, de volle tribunes in de finale
week, een wedstrijdfragment uit de kampioenswedstrijd van GWVV JO17-1 en een fragment van het JRtoernooi.

Voetbaldroom

Iedereen veel leesplezier en een hele fijne vakantie
gewenst.

De redactie.

O

p vrijdag 22 juni jl. hebben wij afscheid genomen
van Wieneke van Hasselt als redactielid van de Boogbal.
Wieneke bood haar diensten spontaan aan in het seizoen 2011-2012. Zij heeft al die seizoenen de opmaak
van het dorpsnieuws in de Boogbal verzorgd. Wieneke
viel in het 1e jaar al met de kont in de boter want in
het 40-jarig bestaan van de Boogbal stond zij samen
met redactielid Lucia Heutinck op de 1e rang bij de
ontvangst van Koning (toen nog Prins) in VarsselderVeldhunten. Zij boden de Prins de Boogbal aan tgv het
40-jarig bestaan. Wieneke had de zorg voor het dorpsnieuws, steevast op de zondagavond rond 22:00 uur
kon je op het Boogbal mail account een binnenkomende mail zien opploppen waarin zij al het dorpsnieuws
weer keurig netjes gerangschikt had. De spontane aanmelding van Wieneke had te maken met het feit dat
haar kinderen bij ’het voetbal’ zaten zoals zij dat altijd
noemde. Nu de kinderen van ‘het voetbal’ af zijn vond
ze het tijd worden om bezig te gaan met andere dingen. Samen met de redactie hebben we bij onze adverteerder Sin Chen een heerlijk hapje gegeten en hebben
we uit dank voor de afgelopen zeven seizoenen Wieneke in de bloemetjes gezet. Wieneke nogmaals dank
voor je vele redactie opmaakwerk voor G.W.V.V..

A

fgelopen week had ik een bijzondere
droom, het begon met de vele vrouwelijke
verzorgsters bij de eerste elftallen van
clubs.
Ook GWVV had wel eens vrouwelijke verzorgsters o.a,
Saskia v.d. Pavert en Bianca Aalders. In mijn droom zag
ik Ferenc Schepers in een jurk over het veld hollen, net
als de verzorgster van SVGG. Ference zou dat best
staan, een soort “Kom es Kieken” rol op het voetbalveld. Ik droomde verder dat alle dieren uit de
“Dierenweide” op het kunstgras aan het voelballen waren, een complete dierentuin tegen de “Waskuup 1” uit
‘s Heerenberg. Zo zag ik een giraffe (Cas de Neling) op
voetbal schoenen, een jonge volbloed hengst ( Lars
Hendrixen) op de back positie. Een leeuw met grote
manen (Dominiek Seinhorst) achter de spits, en het
jachtluipaard ( Niels Schweckhorst) lopen. Voor de grote sterke gnoe (Tim Jansen) liep de zwarte panter ( Jochem Geerts) recht op het doel van de tegenstander af,
zijn voorzet kwam bij de sluwe vos (Ron Prinsen) die de
bal weer doorspeelde aan de bison (Dion Mulder) helaas geen goal. Na een prachtige uittrap van de olifant
(Sven te Kaat) kwam de bal bij de haas (Jelle Visser),
deze keer passeerde hij zigzagzigzag een stuk of drie
tegenstanders en de bal kwam bij de mustang (Mike
Jansen) die met een geweldig schot van zijn rechter
achterpoot doel trof. Langs de lijn begonnen de Brulapen, hangbuikzwijnen, dikkopkapucijners en zwartvoetbunzings te juichen alsof ze nog nooit een doelpunt hadden gezien, zo blij waren ze. Bij een volgende
aanval die werd opgezet door de steenbok (Merijn van
Arragon) kwam de bal bij de slimme pekenees (Sam
Overbeek) die de bal door tikte naar de gazelle ( Dirk
Jansen) en daarna was het driehoekje compleet toen
de bal kwam bij de hermelijn (Thomas Wissing) maar
zijn schot ging rakelings over het doel. Rots in de branding was de coyote (Jesse Peters) die alles opruimde,
maar toen stond de dromedaris (Casper Bussink) al in
het doel. Door de staf , ram (Edwin Grotenhuis) en de
ijsbeer (André Lippens) werd het jonge reebokje ( Robin Klompenhouwer) samen met het veulentje (Menno
Wenting) nog ingebracht voor het laatste kwartier.
Ook kwam de “oer”-os (Ramiro Tersteeg) nog binnen
de lijnen, maar er vielen geen goals meer, de wedstrijd
werd met 1 – 0 gewonnen. Helaas werd mij droom bedrog op 3 juni. Inmiddels zaten de Brulapen en hangbuikzwijnen al aan het bier in de kantine. Met een pilsje in de hand werd ik wakker, volgende keer dan winnen we weer, want GWVV de club die niet is te verslaan.
Het was voor GWVV een prachtig voetbal seizoen, waar
veel te genieten was van alle GWVV teams van zowel
jong en oud. Ik wens jullie allen een mooie zomer, een
ontspannen vakantie en een mooi wereldkampioenschap voetbal zonder het “Oranje” van Nederland.

Oan ’t sjen.

De redactie
Boogbal nr. 6
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H

et einde van het seizoen nadert en GWVV kan nog
mee gaan doen om de knikkers.
Met nog 3 wedstrijden voor de boeg werd het voor
GWVV spannend want de club uit VarsselderVeldhunten kon nog wel eens voor het eerst in de clubhistorie gaan promoveren naar de 3e klasse.
Het eerste klusje wat geklaard moest worden was tegen MEC uit Miste. GWVV heeft het altijd lastig tegen
MEC en vooral uit bij MEC. Het werd dan ook een zware
wedstrijd want GWVV kwam al naar 8 minuten met 1-0
achter. In de eerste helft nog maakte MEC er zelfs 2-0
van en zo wist GWVV dit het een lastige klus zou worden om een goed resultaat te halen. Op slag van rust
krijgt GWVV een vrije trap en uit de rebound weet Niels
Schweckhorst de aansluitingstreffer te maken. Aan het
begin van de 2de helft weet MEC bijna de score uit te
breiden maar zij zien de bal op de paal belanden.
Niet veel later wordt sterspeler Niels Schweckhorst van
het veld gestuurd na een overtreding. Het werd hierdoor niet gemakkelijker voor GWVV en ziet MEC uiteindelijk de wedstrijd met 3-1 winnen.
Hierdoor pakt MEC de 2de periode en kan het zich gaan
opmaken voor de nacompetitie.
Eibergen was de volgende tegenstander en omdat
GWVV binnen de club een paar rekenwonders heeft
wisten ze dat ze bij een gelijkspel zeker waren van nacompetitie. Eibergen was in het begin met een paar
afstandsschoten de gevaarlijkste ploeg maar deze pogingen waren allemaal een eitje voor Sven te Kaat.
GWVV kreeg in de 41ste minuut een kans na een goed
opgezette aanval door het midden tussen Dominiek
Seinhorst en Ron Prinsen. Net voor rust krijgt GWVV
nog een kans als Cas de Neling een hoge bal weet te
verlengen, de bal belandt vervolgens bij Dominiek Seinhorst maar hij schiet de bal voorlangs. Net na rust is het
wederom Dominiek Seinhorst die dichtbij is maar hij
kopt de bal voortkomend
uit een vrije trap net naast.
GWVV is in de 2de helft veel beter dan opponent Eibergen maar de club uit Varsselder gaat bijzonder slecht
met de kansen om, zelfs kansen voor een leeg doel
worden gemist. De speler in kwestie heeft mij met klem
gevraagd zijn identiteit niet te onthullen. “ Ik zou het
fijn vinden mijn naam niet te vermelden” aldus Dominiek Seinhorst. Beide ploegen leken tevreden met een
gelijkspel en zodoende eindigde deze wedstrijd in een 0
-0 en hierdoor wist GWVV voor het eerst in de geschiedenis de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse
te halen.
De laatste wedstrijd van de competitie was wederom
tegen MEC. Beide teams waren al zeker van de nacompetitie dus deze wedstrijd was enkel nog interessant
om te kijken op welke plek GWVV zou eindigen. GWVV
heeft namelijk bijna het hele seizoen 2de gestaan en zou
dit graag zo willen houden. De eerste helft kende weinig spectaculair voetbal maar er waren toch wel wat
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 1
SVGG:
https://myalbum.com/album/Q7UxhiTKaCrX
Dinxperlo:
https://myalbum.com/album/2EeBCeEHDY5v
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Enkele fragmenten uit de wedstrijd
S.V.G.G. - G.W.V.V. en G.W.V.V. - Dinxperlo
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kansjes voor de thuisploeg. Net voor rust krijgt MEC
nog een kans om de voorsprong te pakken maar de bal
die voortkomt uit een corner wordt net over het doel
gekopt. In de 2de helft begint MEC weer het karakteristieke voetbal te spelen wat we van ze gewend zijn namelijk de lange bal. Dit komt het spel niet ten goede en
daarom telt de 2de helft 2 kansen 1 voor GWVV en 1
voor MEC maar de bal gaat er deze middag niet meer
in, zodoende eindigt deze wedstrijd ook in een 0-0 en
omdat VIOS Beltrum haar wedstrijd wint met 4-1 klimmen zij naar plek 2 ope de ranglijst en zo eindigt GWVV
op een zeer knappe 3 plek. In de nacompetitie zouden
we MVR treffen, MVR is ook een tegenstander waar
we al vaker tegen gespeeld hebben en het over het
algemeen altijd vrij lastig tegen hebben. MVR werd in
de 2de minuut ook al bijna aan een voorsprong geholpen want een verdediger van GWVV gaf een te korte
terugspeelbal op Sven te Kaat maar gelukkig had dit
geen gevolgen. Niet veel later weet MVR dan wel te
scoren nadat een pass op rechts aankomt en de speler
van MVR de bal laag diagonaal kan binnen schieten.
GWVV probeert wat te forceren en krijgt in de 43e minuut een vrije trap, Dirk Jansen gaat achter de bal
staan en ziet dat zijn poging door alles en iedereen gemist wordt waardoor de bal in het net beland. Ruststand 1-1. Na de rust is het GWVV die aanspraak maakt
op een doelpunt echter deze blijft uit. Na een kwartier
van gas geven is het MVR die het stokje overneemt en
dan komt ook al snel het doelpunt voor MVR. Het verzet van GWVV lijkt gebroken de ploeg uit Varsselder
krijgt het niet meer voor elkaar om nog enigszins gevaarlijk te worden en ziet MVR in de slotfase zelfs uitlopen naar 3-1. MVR wint dus de wedstrijd en zal later
ook de promotie pakken naar de 3e klasse.
Door deze nederlaag zit het seizoen voor GWVV erop
en ik kan wel zeggen dat we met zijn allen trots kunnen
zijn met de prestatie die we hebben neergezet dit seizoen, mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen.
Ook wil ik Maik Jansen en Ramiro Tersteeg bedanken
voor de mooie jaren bij GWVV 1.

Jelle Visser

Maik als aanvoerder van GWVV 1 samen met pupil vd week
Bram Menting seizoen ‘14-’15

Ramiro hier in de wedstrijd tegen Kilder seizoen 2014-2015
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Mooi seizoen,

goede resultaten, fijne sfeer en
mooie vooruitzichten.
Door Voorzitter Jan Aalders

D

it kwam het eerste in mijn op toen ik begon te
schrijven aan mijn laatste bijdrage van het seizoen 20172018.
Mooi en spannend seizoen was het zeker. Wat resultaten betreft verwijs ik naar het redactienieuws in deze
Boogbal. Hierin staat het allemaal heel mooi verwoord.
Wel wil ik nogmaals de complimenten uitspreken naar
spelers, trainers, leiders en natuurlijk onze supporters.
Ik heb het vaker gezegd, regelmatig krijgen wij bij uitwedstrijden de vraag van de tegenstander; “is het hele
dorp uitgelopen”. Ik zie dit als een compliment! De resultaten zijn geweldig te noemen met natuurlijk als
uitblinker de behaalde beker van het 2e. Ook het kampioenschap van JO 17 is uitzonderlijk te noemen, geweldig jongens. Afgelopen seizoen begonnen we met
alle 4 ede senioren teams met eigenlijk te veel spelers,
een 5 elftal zat er echter niet in. Met name het 3e had
te maken met veel nieuwe en jonge spelers. Desondanks zijn er mooie resultaten gehaald, nogmaals mijn
dank en bewondering voor jullie inzet het afgelopen
jaar. Ook heeft GWVV 1 voor het eerst in de clubhistorie mogen ruiken aan de 3e klasse. Dit jaar had de KNVB
een nieuwe opzet bedacht voor de nacompetitie. Doordat het seizoen pas in september begon, hetgeen het
komende seizoen ook weer het geval zal zijn. Hierdoor
moest de nacompetitie een beetje afgeraffeld worden.
Wij zijn gewend dat het behalen van de nacompetitie
resulteert in een uit- en thuiswedstrijd. Helaas nu dus
niet, een wedstrijd werd er gespeeld en ook nog niet
op neutraal terrein. Jammer, maar je heb er mee te
doen. Desondanks is het behalen van de nacompetitie
om te spelen voor promotie een hele mooi prestatie!
Ook heb ik hierboven in de titel fijne sfeer benoemd.
Trots mogen we zijn hoe wij binnen GWVV met elkaar
omgaan. Op tijd een pittige discussie is niet erg, uiteindelijk samen tot een goede beslissing of compromis
komen is het belangrijkste. Dit resulteert in mooie
prestaties en een fijne sfeer. Samen voetballen kunnen
we, maar samen na afloop gezellig napraten en feesten
kunnen we ook. Aan dat laatste heeft onze nieuwe activiteiten commissie het afgelopen jaar een behoorlijke
steen aan bijgedragen. Bestaande activiteiten werden
opgepakt en zo nodig verfrist. Maar er is ook een geweldige activiteit bijgekomen. Al jarenlang werd er
over gepraat maar afgelopen jaar hebben we genoten
van een tot in de puntjes georganiseerde Play Back
show. Goede organisatie, geweldige acts. Mannen van
de activiteiten commissie nogmaals dank voor alle activiteiten welke jullie georganiseerd hebben, op naar het
nieuwe seizoen.
Als seizoen-afsluiting wordt jaarlijks het Jan Rieken
toernooi georganiseerd, dit jaar werd dit gecombineerd met enkele oefenwedstrijden voor de jeugd. Een
verslag van deze dag staat elders in deze Boogbal
Terugkijken is mooi, maar vooruitkijken is zeker zo belangrijk. Kijk ik nu naar het nieuwe seizoen kan ik u allen vertellen dat GWVV de zaakjes al weer goed voor
elkaar heeft. De technische commissie heeft alle gesprekken met trainers en leiders afgerond, zij zijn klaar
voor het nieuwe seizoen. Voor de jeugd wordt het natuurlijk wel allemaal heel spannend. Voor het komende
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seizoen zijn wij de samenwerking aangegaan met onze
buren Ulftse Boys. Ruim anderhalf jaar geleden zijn er
de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met bestuur van GWVV en Ulftse boys om te kijken op welk
gebied er behoefte was aan een eventuele samenwerking. Uitwisselen van barpersoneel gebeurde al eens,
maar er moest toch meer kunnen. Al snel kwamen wij
tot de conclusie dat samenwerking met de jeugd het
meest voor de hand lag en bij beide ook om verschillende redenen wenselijk was. Bij GWVV omdat het
aantal jeugdleden aan het teruglopen is waardoor er
moeilijkheden ontstaan met betrekking tot samenstellen van evenwichtige teams. Bij Ulftse Boys zitten ze
daarentegen met een luxe probleem. Daar groeit het
aantal jeugdleden wel waardoor er problemen ontstaan in veldbezetting en kleedkamers. Dit alles heeft
er toe geleid dat wij een gehele samenwerking aan zijn
gegaan met de jeugd. Goede afspraken zijn er gemaakt,
inmiddels zijn alle teams ingedeeld en de eerste gezamenlijke trainingen en zelfs oefenwedstrijden zijn gespeeld. Een goede zaak voor de toekomst voor zowel
GWVV als ook Ulftse Boys.
Tot slot wil ik iedereen een hele fijne vakantie toewensen en ik hoop iedereen weer te mogen begroeten in
het nieuwe seizoen.

O

m de (beker) competitie 2018-2019 af te
trappen zal op vrijdag 7 september weer een dartavond worden georganiseerd.
Schrijf dus in je agenda;
Vrijdag 7 september GWVV-dartavond.

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Samuel
van Mulligen
Wedstrijd
G.W.V.V. – M.E.C.

Z

ondag 27 mei was ik pupil van de week.
Het was GWVV-MEC.
We gingen eerst naar de kelder om te bespreken.
Daarna mocht ik bij MEC scoren en het was een mooie
goal
(jammer genoeg telde hij niet.)
De wedstrijd was heel spannend.
Ik dacht dat ze op het nippertje 1-0 zouden winnen,
maar net niet. Ik vind dat GWVV het goed gedaan hebben.
De uitslag is 0-0
geworden.
Christel en alle anderen dank jullie
wel
voor deze fantastische middag!!!

Groetjes Samuel

Nadere informatie verschijnt
in het nieuwe seizoen

G.W.V.V.
Scheidsrechters
in de watten
gelegd!

H

et is ‘s Zondagsmorgens 9:00 uur. De
spelers van GWVV 3
en GWVV 4 zijn reeds
richting de kleedkamers om zich om te
trekken voor de wedstrijd. Als je zo bovenstaande foto
bekijkt zou je denken dat deze heren aan het genieten
zijn na een gezellige middag. Niets is minder waar, deze heren kregen door kastelein André Bussink ter voorbereiding op de te fluiten wedstrijd een heerlijk balletje gehakt met mayo voorgeschoteld.
De heren floten vervolgens een ijzersterke wedstrijd.
Ook interesse om je aan te sluiten bij het GWVV
scheidsrechterkorps. Meld je dan bij de TC van GWVV.

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019
Copie inleveren:
2 oktober
6 november
11 december

Komt uit op:
11 oktober
15 november
20 december
Boogbal nr. 6
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G.W.V.V.
SuperElf Competitie
seizoen 2017-2018

D

e competitie is voor iedereen ten einde en daarmee is ook de Superelf tot een definitieve eindstand
gekomen!
Dit jaar mag Ted van de Pavert zich kronen tot winnaar
van seizoen 2017-2018.
De laatste periode zijn er veel wedstrijden gevoetbald.
Door de reguliere competitie wedstrijden maar ook
door alle inhaalwedstrijden zijn er deze periode veel
wedstrijden geweest waarin volop punten gescoord
zijn.
Je ziet het in de topscoorders ook terug komen, maar
wie dit jaar Rick Hendrixen, Niels Schweckhorst en-/of
Roy Cornielje in de aanval had staan heeft een hoop
punten gekregen. Maar Ted heeft daarmee dit jaar
niet het verschil gemaakt. Hij heeft risico genomen op
het middenveld door oa. te kiezen voor Rick Vreeken
en Werner Wellink, zij hebben gezorgd dat Ted in de
laatste fase van de competitie meer punten heeft behaald dan de rest. Simpel weg door andere spelers te
kiezen dan de overige deelnemers.

Eindstand Superelf
1

Ted v.d. Pavert

TVDP

396

2

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

388

3

Menno Wenting

ww W.I.V.

371

4

Eus Lucassen

Waterboys

365

5

Cas De Neling

F.C. Enerzijds

362

6

Niels Schweckhorst

Casa di Swekka

358

7

Martijn Klompenhouwer

One Team One Dream

356

8

Bennie Mulder

De Godfather

355

9

Tim Jansen

NoName

354

10

Twan Berndsen

Het is weer zo'ndag

352

11

Kees v.d. Pavert

The Kellers

352

12

Cas Aalders

FC Dreamteam

350

13

Ferdie v.d. Pavert

TKS

348

14

Dominiek Seinhorst

FC man op de grond

347

15

Stan v.d. Pavert

Hala Madrid

346

16

Rien Klompenhouwer

De P. Boys

340

17

Merijn van Arragon

Fc Houtworm

336

18

Casper Bussink

FC Cappie

335

19

Marie-José Cornielje

FC Kwiebes

331

20

Lars Hendrixen

Fc Hunten

329

21

Jesse Peters

F.C. Anderzijds

328

22

Marcel v/d Pavert

Superboys

325

23

Carlo Cornielje

Wally-team

323

24

Jeroen Aalders

FC Naamloos

319

25

Maud te Kaat

Fc Bollo de beer

313

26

Beent Klijnsma

Ziel & Zaligheid 1

299

27

Marjolein Niessink

Majootje

291

28

Nico Marcus

Fc Canon

288

Naast de winnaar, vallen ook de nummers 2 t/m 4 in
de prijzen. Daarom willen wij ook Jelle, Menno en
Eugène feliciteren met de behaalde eindpositie!

29

Promoteam Vieftigclub

De oudsten

275

30

Ruud v/d Pavert

Team van Ruud

273

31

Ineke Klompenhouwer

de Goalgetters

269

Ook volgend seizoen zal er weer een nieuwe competitie van de GWVV 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!

32

Nico Immink

De Imminkjes

256

33

Wim Klompenhouwer

WK-team

250

34

Bianca Aalders

De 3 Musketiers

247

35

Sjoerd Immink

De Jonkies

193

Alle coaches bedankt voor dit seizoen en tot de
volgende editie!

De wedstrijdleiding
‘TVDP van Ted van de Pavert.
Sven te Kaat
Jacco te Kaat—Chiel le Comte– Jesse Peters

Ron Prinsen—Rick Vreeken– Werner Wellink
Theo Heutinck
Rick Hendrixen—Cas de Neling– Niels Schweckhorst

Boogbal nr. 6

Stan
neemt
de dinerbon in
ontvangst
voor zijn
broer
Ted.
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D

Elftal:
GWVV JO11-1G
GWVV JO17-1
GWVV 4
GWVV JO15-1G
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 2

Punten 2e
seizoenshelft :
73
59
43
63
22
38
35

Eindstand
2017-2018
70
55
40
35
30
25
25

Boogbal nr. 6

e Competitie is ten einde. Alle wedstrijden zijn
gespeeld en de teams hebben de laatste wedstrijden
nog even extra hun best gedaan om doelpunten te
scoren om maar hoog te kunnen eindigen in dit eindklassement!
In de 4e editie van de Boogbal was te lezen dat over
de behaalde doelpunten op basis van de ranglijst de
koploper 35 punten kreeg toebedeeld en dit telkens
met 5 punten afbouwt. Ook dat hebben we nu met
de afgelopen periode gedaan. Dat heeft geresulteerd
in de volgende eindstand!
Namens
de senioren wisten dit jaar de mannen van
het 4e elftal de meeste punten bij elkaar te scoren.
Zij hebben het gehele seizoen het constantste gepresteerd.
Maar dit jaar stak er maar 1 team met kop en schouders er boven uit GWVV JO11-1G mag zich kronen
tot KAMPIOEN van de ‘’In de Aanval‘’ competitie van
het seizoen 2017-2018, Gefeliciteerd!

Groeten,
competitieleider Stijn Marcus.
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Dit seizoen werden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;

1-10-2017wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
15-10-2017 wedstrijd tegen Rekken
Jan Zweers
22-10-2017 wedstrijd tegen vv Erix
Jan en Wilhelmien Frazer
5-11-2017 wedstrijd tegen Vios Beltrum
Confidencus BV
12-11-2017 Bekerwedstrijd tegen Silvolde
Autobedrijf Frazer
3-12-2017 wedstrijd tegen SVGG
Mecking Sport
17-12-2017 wedstrijd tegen Fc Eibergen
De Vieftig club
4-2-2018 wedstrijd tegen KSV
Arno en Manon
15-4-2018 wedstrijd tegen Reunie
Pedicurian
13-5-2018 wedstrijd tegen Dinxperlo
Limburgia
27-5-2018 wedstrijd tegen MEC
Jeugdbestuur

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

4-jul
4-jul
7-jul
9-jul
10-jul
15-jul
16-jul
16-jul
18-jul
20-jul
20-jul
21-jul
21-jul
23-jul
25-jul
26-jul

Sven te Kaat
Marc Schut
Menno Berndsen
Frank Heutinck
Jesse Peters
Kas Menting
Niels Schweckhorst
Tim Prinsen
Wim Pruyn
Jesper Kuster
Theo van Niersen
Jan Zweers
Jan Mulder
Jelle Boland
Miel Erinkveld
Jochem Geerts

28-jul
31-jul
1-aug
2-aug
2-aug
5-aug
6-aug
7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
10-aug
15-aug
16-aug
18-aug
19-aug

Ties Peters
Like Immink
Mark Visser
Dennis Boerboom
Sem Schepers
Boudewijn Aaldering
Willem Messing
Dennis Lohschelder
Harm te Kaat
Joris Ketelaar
Keano Pennings
Frank Aaldering
Dirk Wanders
Collin te Wildt
Twan Berndsen
Jurre Ditters

Boogbal nr. 6
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20-aug
26-aug
27-aug
29-aug
30-aug
2-sep
3-sep
3-sep
4-sep
6-sep
6-sep
6-sep
7-sep
8-sep
9-sep
11-sep

Leo Bruggeman
Guus Slutter
Adriaan van Weelden
Bram Menting
Roy Cornielje
Henk Masselink
Jos Ketelaar
Roel Jansen
Erik Frazer
Theo Boerboom
Theo Heutinck
Ino Zweers
Patrick Visser
Tjebbe Huls
Merijn van Arragon
Stijn Marcus

BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018

I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, het GWVV jeugdkamp, GWVV 1
nacompetitie, GWVV JO17-1 kampioen, GWVV 2 die in
één week maar liefst drie finales speelden, er kan er
echter maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer ...................... Casper Bussink. Casper is keeper bij
GWVV 2 en had op zondag 3 juni een heel groot aandeel in de gewonnen bekerfinale tegen PH 2 uit Almelo. Hij stopte in de strafschoppenreeks 2 penalty's die
doorslaggevend bleken te zijn. Daarnaast geeft Casper
training bij de jeugd, is hij regelmatig als jeugdscheidsrechter actief en is hij ook nog eens 2e doelman bij
GWVV 1.
Aan Casper oa de vraag hoe het team zich voorbereid
heeft op die zware speelweek .

Op dat moment had ik vertrouwen dat we de serie
goed af gingen sluiten. Als je een penalty stopt geeft
het een gevoel alsof je scoort. Op het moment dat ik
de bal weg kon boksen kijk je op en iedereen staat te
springen en te juichen. Je hoort links en rechts "lekker
cappie". Dit heeft mij echt een geweldig gevoel gegeven waardoor ik mezelf de taak op heb gelegd om in
die serie nog een penalty eruit te houden. Als het dan
ook nog lukt dan is het alleen maar genieten!

Hallo Casper,
Als eerste bedankt dat je je medewerking wilt verlenen
aan deze rubriek, en natuurlijk van harte proficiat met
de gewonnen KNVB beker.
Zou jij voor degenen die je niet zo goed kennen willen
voorstellen? Wie ben je, waar woon je, wat doe je,
kortom alles wat je maar kwijt wilt over jezelf.

Nou ik ben Casper Bussink, ik
ben 21 jaar, woon in Varsselder.
Ik werk als monteur bij Rijwielhandel Frazer in Ulft. Voetballend gezien ben ik actief bij
GWVV 2 en ben ik wisselkeeper
bij GWVV 1, op maandag geef ik
trainen aan de JO-11 en zaterdags fluit ik regelmatig bij de JO
-17.

En dan de ontlading als Twan Berndsen, de vierde en
beslissende penalty binnenschiet. Met 2 geweldige
reddingen ga jij dan als matchwinnaar van het veld.
Wat gaat er dan op dat moment door je heen in al die
euforie?

Laten we maar meteen met de
deur in huis vallen, hoe presteer je het in godsnaam
om 2 geweldige ballen onder uit de hoek te plukken in
zo'n belangrijk bekerduel?

Het was een hele spannende wedstijd waar beide
teams veel kansen over en weer kregen. In de wedstrijd zelf waren er al een aantal momenten waar ik
mezelf kon laten zien en als je die ballen eruit pakt dan
geeft je dat vertrouwen. Na het laatste fluitsignaal
weet je dat er meteen penalty's genomen gaan worden, we hebben dit al eerder mee gemaakt in de beker
en ook deze serie werd gewonnen. Bij een penalty is
het belangrijk dat je als keeper goed je tegenstander
analyseert. Het is dan belangrijk dat je: je tegenstander
uit zijn concentratie haalt, oogcontact maakt om te
kijken waar hij wil gaan schieten, goed kijkt naar de
aanloop/standbeen voor welke hoek hij kiest, maar het
belangrijkste is de timing wanneer je naar de hoek toe
gaat.

De ontlading was zeer groot. Puur doordat ik na de 0-1
niet had gedacht dat we dit nog zouden halen. Dat gevoel was weg na de 1-1 van Dion. Op het moment dat
Twan die penalty binnen schoot wil je het met z’n allen
vieren, al snel stond iedereen bij elkaar en kwamen de
meegereisde supporters ook het veld op om dit met
ons te vieren. Op dat moment denk je nergens aan en
word je aan alle kanten omhelst door blije teamgenoten en supporters. Het gevoel dat ik een groot aandeel
had in de wedstrijd kwam pas in de kleedkamer nadat
we op het veld de beker uitgereikt kregen. Daar heb ik
ook de jongens bedankt die de penalty's hebben binnen geschoten want zonder hen had ik dit ook niet gered.

Kun je aangeven hoe jij zo'n moment beleefd als je
daar op de doellijn staat?
Boogbal nr. 6
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De prestaties van het 2e elftal dit seizoen zijn natuurlijk
boven verwachting. GWVV 2 gaat eerst een klasse hoger spelen en dan ook nog bijna kampioen worden en
ook nog even de beker pakken. Waar zit volgens jou de
succesformule van het afgelopen seizoen?

Dit seizoen is het inderdaad heel snel gegaan. Na de
eerste wedstrijd die we gelijk speelde tegen DCS had ik
het gevoel dat dit een heel lastig seizoen zou worden
om ons te handhaven. Maar na een aantal weken werden er al belangrijke wedstrijden gewonnen doordat
we achterin alles goed dicht hadden staan. Dit komt
met name doordat er een aantal nieuwe spelers zijn
bijgekomen. Je merkt dan wel dat er achterin iets meer
rust is gekomen door de ervaring, en dat het team iets
meer creativiteit heeft na het aansluiten van de jeugd.
Ook werd er dit seizoen iets serieuzer omgegaan met
de trainingen en wedstrijden. Zo hadden we vorig jaar
af en toe jongens die het zaterdagavond iets te leuk
hebben gehad en die zich zondag morgen dan verslapen en dan worden er wijzigingen aan gebracht waar je
dan niet op vooruit gaat. Ik moet zeggen dat het dit
seizoen goed is gegaan en dat onze trainer Peter Roes
er alles aan gedaan heeft om van ons echt een team te
maken, zowel in als buiten het veld. We zijn als team
erg blij dat we Peter als trainer hebben omdat hij er
zoveel energie in legt.

nodig. Ik kan wel gek doen
en zingen op cola. Het
voordeel ervan is dat ik
minder brak ben dan de
andere jongens een dag
erna. In de bus was het ook
een dolle boel. Daar hoorden we dat onze sponsor
Recreatiecentrum Slootermeer een verrassing voor
ons had. We mochten daar
stoppen en een drankje
doen op de overwinning.
Daarna kwamen we bij de
club en als je dan ziet hoeveel mensen het feest met
ons mee
vierden geeft je
als 2e elftal wel een heel
goed gevoel om er een onvergetelijke dag van te maken. Wat ik ook erg speciaal vond aan die dag is dat na
de wedstrijd op het veld stonden en dat “the godfather” (Bennie Mulder) in tranen op het veld stond en
vertelde hoe trots hij op onze groep was. Bij terugkomst zijn er nog een aantal mensen geweest die een
mooi woordje spraken waarbij ik op mijn hele lijf het
kippenvel kon voelen. Mooi die saamhorigheid in de
groep.

Op welke wijze (voorbereiding) gaan jullie zo'n week in
waarin alles te winnen valt?

Elke zondagmorgen word er een bespreking gehouden.
Elke week kwamen dezelfde woorden uit de mond van
de trainer: "zorg dat je wint en de druk op VIOD
houdt". We hebben alles van wedstrijd naar wedstrijd
beleefd. Na de wedstrijd tegen Sprinkhanen kregen we
te horen dat VIOD punten had laten liggen waardoor
we alles in eigen hand hadden. Na het gelijke spel in en
bij Doetinchem wisten we dat we nog maar één opdracht hadden, dat was twee keer winnen van VIOD.
De thuis wedstrijd werd dan ook winnend afgesloten
na een zeer goede wedstrijd was de eindstand 2-0. Dan
weet je dat het donderdag avond kan gaan gebeuren.
Donderdag werden we in de eerste minuten overbluft
door VIOD waardoor ze ook op 1-0 voorsprong kwamen. Dan weet je dat het erg lastig word. Vlak voor
rust hadden we nog een penalty moeten krijgen maar
die werd niet gegeven waardoor we met een achterstand de rust in gingen. Na rust krijg je snel de 2-0 tegen op een knullige wijze, dan is het zaak om de wedstijd met een goed gevoel af te sluiten om vertrouwen
te houden voor de bekerfinale. Dit is ook gelukt door in
de laatste minuut de 2-1 te maken. Na de wedstrijd
was er natuurlijk een teleurstelling maar de kopjes
moesten snel weer omhoog omdat er een korte
tijd tussen zat. En dan de bekerfinale dat is een wedstijd wat je niet vaak mee maakt. de bespreking, daarna
de bus reis richting Enschede. Daar aangekomen een
spannende wedstrijd spelen en met winst terug keren
naar Varsselder.
Als matchwinner ging jij voor in het feestgedruis naderhand in het Dorpshuus. Je staat bekend als de jongen
die ook zonder ‘het gerstennat’ de boel kan aanwakkeren om er een gezellig feestje van te maken. Hebben
jullie iets ‘speciaals’ gedaan die dag/avond/nacht?

Na de wedstrijd was de ontlading zo groot dat het vanaf dat moment al een groot feest was. En inderdaad ik
hou wel van een feestje, daar heb ik geen bier voor
Boogbal nr. 6

Je bent op meerdere fronten actief bij GWVV, zo ben je
ook altijd de reserve-keeper bij het 1e elftal, ben je
jeugdscheidsrechter en ben je actief als jeugdtrainer.
Bijna het gehele weekend is voor jou GWVV. Welke
GWVV ambitie heb jij voor jezelf opgelegd?

Van jongs af aan heb ik bij GWVV gevoetbald. Ik ben er
altijd met veel plezier heen gegaan om te trainen en
mijn wedstrijden te voetballen. Wat ik dan ook belangrijk vind is dat de jeugd die er nu voetbalt ook met veel
plezier spelen. Er is niks mooiers dan een groep jongens/meisjes te zien voetballen die het naar hune zin
hebben. Ook ging ik altijd als supporter bij het 1 kijken. Elke zondag ging ik dan met mijn ouders mee om
te kijken. Graag zou ik mezelf ooit een keer in het 1e
zien voetballen, daar train ik hard voor.
Goed van je om de lat hoger te leggen dan dat hij nu
ligt. Je hebt overigens al enkele keren mogen ‘proeven’
aan het eerste. Dus wat dat betreft komt het volgens
ons wel goed.
Jij bent oa. ook één van de jongens uit het opleidingstraject “Chiel en Ted”. Van wie heb jij je (jeugd)
keeperstraining genoten en heeft dit oa ook bijgedragen aan het succes?
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Onder leiding van Andres Moreno speelden we in de
D1 toen we te horen kregen dat we het seizoen erop
trainen zouden krijgen van Chiel en Ted. Wij waren natuurlijk erg blij. Als jeugdspeler kijk je daar wel naar uit.
Het zijn twee goede voetballers waar je veel van kunt
leren. In de overgang van de D1 naar de C1 heb ik er
dan ook voor gekozen om de taak als doelman van Bas
van Ringelenstijn over te nemen (die vertrok naar de
graafschap). Daar heb ik eerst veel over gesproken met
Chiel en Ted. Ik wist niet zeker of ik het zou kunnen en
leuk zou vinden. We spraken af dat ik het eerst een half
seizoen zou proberen. Meteen vanaf dat moment heeft
met name Ted mij elke week keeperstraining gegeven
voor dat de voorbereiding van het seizoen begon zodat
ik er al een beetje klaar voor was. In de voorbereiding
zelf hadden ze geregeld dat ik keeperstraining kreeg
van Sven te Kaat. Daar heb ik in die tijd heel erg veel
van geleerd. En daar leer ik nu nog steeds van. Het keepers vak beviel mij zo goed dat ik als keeper door ben
gegaan.
Enkele stellingen;
Kampioen of bekerkampioen? Bekerkampioen
Penalty stoppen of een geweldige redding?

Penalty stoppen

Al enkele jaren dingt ook Casper mee voor de koningstitel bij
het OLV Gilde. Casper hier in actie tijdens de kermis 2018

Waar kunnen we je midden in de nacht wakker voor
maken?

Voor de jackpot kun je mij wel wakker maken anders
kun je mij lekker laten liggen.
Waar kun je absoluut niet tegen?

Trainer of scheidsrechter? Scheidsrechter
Carnaval of Kermis? Kermis
Fietsen of fiets maken? Fietsen maken
Gazelle of Sparta? Gazelle
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om terug te komen op één van bovenstaande stellingen.

Dit keer heb ik gekozen voor bekerkampioen omdat ik
links en rechts hoor dat niet veel spelers dat mee hebben gemaakt.
Je kiest voor scheidsrechter ipv trainer, we hebben je
een aantal keren aan het werk gezien als scheidsrechter en mogen hier rustig vermelden dat je ‘in de wieg
bent gelegd’ om een goede scheidsrechter te worden.
Zoals wij konden waarnemen had je oog voor de situaties en voel je de wedstrijden goed aan. Heb je ooit nog
eens de ambitie om het als scheidsrechter verder te
schoppen?

Scheidsrechter zijn is niet altijd even leuk. Maar als je
een beslissing maakt moet je daar achter blijven staan
wat anderen er ook van zeggen. Zelf heb ik wel gemerkt dat je als scheidsrechter niet alles kunt zien… als
er dan iemand komt die zegt dat ik het mis had dan
geef ik dat ook toe dat ik het dan niet heb kunnen zien
waardoor ik dan voordeel geef. Vaak respecteren de
spelers/trainers dan de beslissing. Wat ik zelf ook merk
is dat ik zondags in het veld dan ook minder tegen de
scheidsrechter in ga. Volgend seizoen stop ik als jeugdtrainer i.v.m. te kort aan tijd. Maar ik ga op zaterdag
wel een vast team fluiten zodat de jongens elke thuiswedstrijd dezelfde scheidsrechter hebben. Verder weet
ik nog niet of ik meer wil gaan fluiten.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor je zijn?

Momenteel is mijn grootste wens dat ik in GWVV 1
mag gaan voetballen. Ik hoop aankomende seizoenen
nog veel te leren van mijn keeperstrainer Ferenc en de
andere keepers Sven, Koen en Cas. Het
is dan ook belangrijk dat ik mijn minuten in het 2e maak om mijn
wedstrijd ritme erin te houden en te leren van de momenten die ik daar mee kan pakken.
Boogbal nr. 6

Als voetballer kan ik er niet tegen als de scheids of
grensrechter oneerlijk aan het vlaggen/fluiten is. Als
scheidsrechter kan ik er niet tegen dat als een team
onsportief om gaat met zijn tegenstanders.
Als je iemand voor mocht dragen als ‘Beste Nederlander allertijden’ wie krijgt van jou dan deze mooie titel?

Beste Nederlander vind ik Tim Krul omdat hij een penaltykiller is. Als ik zie hoe hij in de kwartfinale tegen
Costa Rica 2 penalty’s weet te stoppen zie ik mij zelf
daar wel een beetje in. Eerst irritant doen bij de tegenstander en hem een beetje uitdagen en daarna een
feestje vieren als het gelukt is.
Als laatste vraag willen we je vragen of je nog terug
wilt komen op één van de voorgaande vragen. Of misschien denk je, waarom hebben ze me dit of dat niet
gevraagd of heb je zo een andere aanvullende op/
aanmerking dan stellen we je daar nu voor in de gelegenheid.

Graag wil ik nog even zeggen dat ik een heel mooi
voetbal seizoen achter de
rug heb. Hiervoor wil ik de
jeugd onder de 11 bedanken voor de maandagavonden, de jeugd onder de 17
voor het
fluiten zaterdags,
het 1e voor het mee trainen
en de spannende
wedstrijden, het 2e voor een geweldig seizoen. Hier hebben de
trainers Edwin, André en
Peter heel veel aan bij gedragen. Mijn dank daarvoor.
Casper het was ons een genoegen om je als
‘hoofdpersoon’ in de rubriek “Opvallend op de Buitenham” te mogen interviewen. Wij wensen je heel veel
succes bij GWVV als trainer, scheidsrechter en als keeper.

De redactie
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G.W.V.V. Vier

nog een keer in dezelfde goal als in de eerste helft. 1 - 1
tegen de koploper, balen want er had misschien iets
meer ingezeten.

an het einde van de competitie moesten er in korte
tijd nog flink wat wedstrijden worden gespeeld.
Op zondag 22 april was de thuiswedstrijd tegen
S.V.G.G.-4. Uit hadden we met 3 - 2 verloren, dus hadden we wat recht te zetten. Er scheen een heerlijk
voorjaarszonnetje, het gras was misschien iets te lang
en in de zijlijn zat een behoorlijke kromming (Bennie
misschien iets te diep in het glaasje gekeken?), kortom
alle ingrediënten voor een lekkere pot voetbal waren
aanwezig. Helaas verliep het anders. Het duurde nog
geen tien minuten en we stonden al met 0 - 2 achter.
We kwamen er totaal niet aan te pas. Plots wist Bart
met een vlijmscherp schot de 1 - 2 binnen te schieten.
Het tweede deel van de eerste helft kwamen we steeds
beter in de wedstrijd. Maar Tom (na de uitwedstrijd
tegen Netterden nog steeds van de drank af) kwam
helaas niet echt lekker in de wedstrijd. In de tweede
helft ging het spel bergafwaarts en uiteindelijk verloren
we met 1 - 4. Na afloop had het koude biertje op het
terras een nare bijsmaak. Tot overmaat van ramp verloor het eerste die middag ook nog van Megchelen.
Maar gelukkig had die zondag een schitterend slot.
Feyenoord liet ons zien wat subliem voetballen is en
won in een spectaculaire finale terecht de K.N.V.B. beker.

Op de woensdag daaropvolgend stond de volgende
wedstrijd al weer op het programma, uit naar Silvolde7. Na de wedstrijd zouden we, in verband met het
nieuwe dak op het huis van Tom en zijn duifje pannenbier gaan drinken. Daarom togen we met zijn allen op
de fiets naar Silvolde. We moesten op het tweede veld
spelen, een schande dat daar wedstrijden op mogen
worden gevoetbald. Een gewoon knollenveld is daar
nog heilig bij. Silvolde had er maar een heleboel sterkere spelers bij gevraagd, zodat het bij voorbaat al een
mission impossible was. Hans had deze bui al zien hangen en prefereerde een etentje met Rabobank collega’s boven het voetballen met het vierde. We speelden
tegen jonge, snelle en gedreven spelers die ons alle
hoeken van het veld lieten zien. Zelf speelden we trouwens ook niet zo best. Ook Marco dacht nog dat hij aan
het vaandelzwaaien was, hij zwaaide mooi, maar raakte weinig. Silvolde scoorde er lustig op los. Theo scoorde beheerst en na een forse overtreding op Rick H. verzilverde Bart ijskoud de penalty met een strak schot in
de linker bovenhoek. Met een 7 - 2 nederlaag dropen
we af naar het pannenbier.

A

Hierna braken de Engelse weken aan, met te veel wedstrijden in te weinig dagen. Het begon op donderdagavond 3 mei met de uitwedstrijd tegen AD ’69-4. Zelfs
Hans was van de partij. Als we normaal trainen heeft
hij bankzaken en nu er moest worden gevoetbald was
hij er in eens wel. Als hij dus echt wil, dan kan hij ook
best wel eens komen trainen. Door de voorjaarsvakantie waren er veel afmeldingen. Onze twee keepers (en
Werner als reserve keeper) waren afwezig, maar gelukkig wilde Koen Bussink ons doel wel verdedigen. En dat
heeft hij geweldig goed gedaan, maar wat wil je ook als
je je opleiding bij Sir Alex hebt gevolgd. Het was een
mooie lenteavond, maar het veld was nog slechter dan
een knollenveld. De eerste helft was bedroevend, mede dankzij het veld. Na rust begon Hans op de rechtsbuiten positie, hij scoorde bijna, gaf bijna twee goede
assists en zorgde bijna voor veel dreiging. Maar helaas
waren de knollen na een half uur op. Rick H. scoorde
kort na rust en kreeg prompt een publiekswissel. De
wedstrijd werd rustig uitgespeeld, met over en weer
nog een paar kansjes. We waren om tien uur pas in het
Dorpshuus, even een pilsje drinken en de avond was al
weer voorbij.
Op zondagmorgen 6 mei was het stralend weer en
stond de thuiswedstrijd tegen koploper V.V.L.-2 op het
programma. Martijn Klompenhouwer en Rick Hendrixen moesten het 2e versterken. Marco ging liever
vaandel draaien dan voetballen met zijn voetbalmaten,
dus moest Werner onder de lat. Er werd sterk gespeeld, fel in de duels en de keeper verrichtte geweldige reddingen. Halverwege de eerste helft scoorde Theo
met een fantastisch afstandsschot de 1 - 0. Met het
aanstaande kampioenschap in het hoofd nam de druk
van V.V.L. toe. De goed spelende Marc was net iets te
laat in een actie binnen de 16 meter, gevolg een penalty. Maar de uitstekend keepende Werner stopte de
bijna perfect ingeschoten strafschop, dus bleven we in
de race. Maar de vermoeidheid, hitte en de druk van
V.V.L. sloopte ons. In de laatste minuut scoorde Theo
Boogbal nr. 6

Tom en Wendy hebben een prachtig nieuw dak gekregen. Onder de overkapping achter het huis van Tom
was het goed toeven.

Ik kan het nu begrijpen (maar natuurlijk niet goedkeuren) dat Tom daar menig zaterdagavond is verhageld.
De koude biertjes smaakten
heerlijk, de verhalen werden
steeds spannender en Wendy
stak de barbecue
nog aan voor een
heerlijk broodje
hamburger. Marco moest zijn
verdriet weg
eten door voor
iedere tegengoal een hamburger
te eten. Om de vaart erin te houden nam hij zelfs één broodje met
VIJF hamburgers. Schijnt dat een
bekende fastfood keten dat nu op
het menu heeft staan als een Big
Marco. Het bleef gezellig tot in de
kleine uurtjes.
Wendy en Tom bedankt voor deze
fijne avond.
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Op woensdagavond 16 mei stond de uitwedstrijd tegen
Stokkum-3 gepland. Als je in het voorjaar naar Stokkum
toe moet, dan weet je al wat voor een veld je staat te
wachten. En dat klopte ook. Ondanks de doordeweekse avond, met allerlei gastspelers en Ino die weer graag
met de handen aan de bal zat (penalty) werd het toch

een terechte 2 - 3 overwinning.
Na een vrij Pinksterweekend moesten we op zondag 27
mei thuis aantreden tegen Silvolde-7. We speelden
tegen het echte Silvolde-7 en op een uitstekend bespeelbaar tweede veld. Als de voorwaarden maar goed
zijn, dat komen de prestaties van het vierde van zelf. In
een vriendelijk zonnetje zaten Carlo en ik naast Marjolein in de dug out. Als je zo rustig zit te praten, kom je
nog eens wat over Ino te weten. In verband met de
nieuwe A.V.G. kan ik daar helaas niets over schrijven,
maar we hebben een aantal spectaculaire zaken gehoord. De wedstrijd verliep voorspoedig en dankzij
doelpunten van Theo, Tom (2X) en Jos wonnen we de
wedstrijd relaxed met 4 - 2.
Op zondag 3 juni hebben we de laatste wedstrijd van
de competitie gespeeld tegen Terborg-4. We hebben
met name de eerste helft prima gespeeld. Het duurde
dan ook niet lang of Theo Heutinck scoorde met een
fijn schot strak in de hoek. 0 - 1. Werner kletste een
zeer fijne voorzet van Sander op zijn kale schedel. De
keeper was kansloos en het stond 0 - 2. Daarna kakte
het een beetje in. Marco van Remmen, op expeditie
ver uit zijn doel, wist in de uiterste hoek van het strafschopgebied de tegenstander nog dusdanig te raken
dat de bal op de stip ging. Keeper Gert Jan Hevelink
verzilverde de penalty en was het 1 - 2. Scheidsrechter
Bart Megens begon weer wat wazig te fluiten en plots
scoorde Terborg en stond het gelijk. Maar gelukkig
scoorde Tom Wanders ook weer eens een keer en
werd het een terechte 2 - 3 overwinning.e
Door deze overwinning hebben we de 3 plaats veilig
gesteld. Een plek waar we tevreden mee zijn. De weken daarna konden we nog lekker trainen op ons kustgras. Daar werd door menig speler nog gretig gebruik
van gemaakt. Wat kun je je nog meer wensen dan op
een mooie zomeravond eerst
even een balletje te trappen on
ons schitterende kunstgrasveld
en daarna in het Dorpshuus of op
het terras nog even na praten
onder het genot van een heerlijk
koel biertje?

Als er wat te drinken is, dan zijn de meeste spelers van
het vierde wel aanwezig. Na ’s morgens te zijn verwend
i.v.m. vaderdag toog het gezelschap naar het Hemeltje.
DJ Raymond van Osch had zijn
disco al aan staan, eerst een
glaasje Prosecco en daarna
kwamen de goudgele rakkers
al snel door. Het duurde niet
lang of de stemming zat er al
snel in. Het bruidspaar werd
toegezongen, Wies demonstreerde, als oud matroos, hoe
je met een
woonboot
over de
Amstel
roeit en Ino belde nog even met
Marjolein??? Even later kwam er
ook nog een BBQ-buffet. Dat was
natuurlijk
een
kolfje
naar
Marco’s hand. Zonder commentaar wist hij wel vijf
keer een goed gevuld bordje weg te werken. Je had
geen kind aan hem en de
kok had eer van haar werk.
Na nog een afzakkertje op
het terras toog iedereen weer huiswaarts.
Rest ons nog het Jan Rieken toernooi en het jaarlijkse
voetbaluitje en dan zit dit voor mij zeer bewogen seizoen er op. Ik wens Tom, samen met Werner en Rick
alle wijsheid toe tijdens de organisatie van het voetbaluitje.

Tot volgend seizoen. D.V.
Groet Tonny

Rabobank Clubkas
Campagne 2018

De Rabo Clubkascampagne 2018
heeft G.W.V.V. het bedrag van;
€ 317,13 opgebracht

Zondag 17 juni stond niet in het
teken van voetbal maar waren
we door Rick en Ceciel uitgenodigd om in het Hemeltje wat te
komen drinken ter gelegenheid
van hun huwelijk, eerder al gesloten onder de tropische zon.

Wij danken jullie voor de stem op G.W.V.V..
Boogbal nr. 6
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G.W.V.V. 2

HAALT MAXIMAAL RESULTAAT

N

a de winterstop heeft GWVV 2 weinig van zich laten
horen
in de boogbal, daarom hierbij een overzicht van
de 2e seizoenshelft.
Na een
zeer goede eerste helft van het seizoen waarin
het 2e elftal 22 punten haalde (7 x W, 1 X G, 1 V) werd
op 4 februari de 2e seizoenshelft hervat. Dit gebeurde
in de beker wedstrijd tegen Borne 2 thuis op de Buitenham. Een moeizame wedstrijd werd winnend afgesloten (3-2) waardoor de manschappen van coach Peter
Roes doordringen tot de kwartfinale van de KNVB Beker. Hierin zal Buurse 2 de tegenstander zijn. De competitie werd 2 weken later hervat tegen Westervoort 4
en hierin werd, ondanks de numerieke minderheid van
de tegenstander, een moeizame overwinning geboekt.
Helaas konden we deze goede start geen vervolg geven
en werd er uit bij Kilder onnodig met 3-2 verloren.
Gelukkig bleek dit een incident en behaalde het 2e elftal
drie goede en verdiende competitie overwinningen op
rij (VVG, OBW en Etten). Tussen deze competitie wedstrijden door traden de manschappen van coach Roes
op 2 April aan voor de kwartfinale van de KNVB Beker.
In wederom een zeer moeizame
bekerwedstrijd wist
Thomas Wissing zich in de 90e minuut met een prachtige fallrückzieher te onderscheiden, Buurse 2 – GWVV 2
0-1 en dat betekend plaatsing voor de halve finale van
de KNVB Beker. (een eervolle vermelding voor het beste balletje gehakt van dit seizoen bij VV Buurse)
Als we op dit moment naar de stand kijken heeft
GWVV de 2e plek stevig in handen, de eerste plek lijkt
net te hoog gegrepen omdat VIOD op dat moment pas
2 wedstrijden gelijk heeft gespeeld maar coach Roes
blijft hameren op het feit dat er nog van alles mogelijk
is. Aan dit verzoek geeft het elftal van Coach Roes gehoor en weet het te winnen van Loil, Sprinkhanen en
HC’03. Alleen van lastige tegenstander DCS 4 wordt
niet gewonnen, hierin wordt net als het openingsduel
gelijk gespeeld (2-2).
Op donderdag 9 mei staat de halve finale KNVB Beker
op het programma, de tegenstander ditmaal is TRIAS 3.
In deze fase zijn er geen makkelijke tegenstanders
meer en dit blijkt ook tijdens de wedstrijd. Een lastige
eerste helft waar GWVV 2 weinig kansen krijgt en
de handen vol heeft aan de sterke en
behendige
spelers van TRIAS (rust 0-0). In de 2e helft komt
het collectief van GWVV 2 boven drijven en
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wordt TRIAS naar achteren gedrongen. Halverwege de
2e helft weet Dion Mulder met een kanonskogel van 20
meter de keeper te verschalken en zet
GWVV 2 op een
1-0 voorsprong.
Dit wordt niet
meer uit handen
gegeven en zo
bereikt GWVV 2
een historische
plaats in de finale van de KNVB
Beker.
In de competitie
staan er nog 4 wedstrijden op het programma waarvan
twee tegen de koploper VIOD 3. Na de overwinning op
Sprinkhanen komt geheel onverwachts het bericht binnen dat VIOD heeft verloren. Hierdoor wordt de achterstand terug gebracht naar 3 punten. Helaas weet
GWVV 2 uit bij Doetinchem niet te winnen (1-1) en
moeten de twee laatste competitie wedstrijden tegen
VIOD worden gewonnen om een compleet onverwachts kampioenschap te pakken. De eerste wedstrijd
van het tweeluik wordt terecht gewonnen met 2-0
maar duidelijk wordt dat VIOD een uitstekende selectie heeft en niet voor niets bovenaan staat. GWVV zal
het beste in zichzelf naar boven moeten halen om op
donderdagavond 30 mei het kampioenschap binnen te
halen. Ondanks het vele publiek uit Varsselder kan
GWVV deze kans niet verzilveren en wordt er verloren
met 2-1. Het kampioenschap gaat naar de terechte
winnaar VIOD 3. Hiermee zal GWVV
genoegen moeten
nemen met een uitstekende 2e plaats.
MAAARRR er is nog een toetje, DE KNVB BEKERFINALE!! Op zondag 3 juni werd deze historische bekerfinale gespeeld op het sportpark van SC Enschede te Enschede. GWVV 2 is het bestuur dankbaar dat het een
bus beschikbaar heeft gesteld zodat spelers en supporters gezamenlijk naar Enschede konden reizen.
In de finale moet GWVV 2 aantreden tegen
PH 2 uit
Almelo. Een ploeg die in een andere 4e klasse ook op
een 2e plaats is geëindigd met een indrukwekkend
doelsaldo van 72 gescoorde doelpunten. GWVV 2 is
dus gewaarschuwd en zal alles uit de kast moeten halen om deze finale te winnen. Na een afwachtend begin
is het PH dat door slecht verdedigend werk op
voorsprong komt. Gelukkig kan GWVV de schade
herstellen door snel de gelijkmaker op het score-
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bord te zetten. De resterende minuten van de eerste
helft is het PH dat gevaarlijk blijft maar weet gelukkig
het net niet meer te vinden. Coach Roes heeft genoeg
gezien en trakteert het elftal in de rust op een donderspeech waar dhr. L. van Gaal jaloers op zou zijn. Deze
oor wassing heeft de ploeg van Roes duidelijk goed gedaan want de 2e helft komt het beter in de wedstrijd.
Enkele grote kansen worden door GWVV gemist en
verdedigend staat het beter. De grootste kans is echter
wel voor PH maar een vlijmscherpe Cappie Bussink
weet PH van het score af te houden. Vlak voor tijd lijkt
good old Jeroen Aalders met een geweldige kopbal
raak te koppen maar helaas
heeft
de grensrechter gevlagd voor
een doeltrap omdat de bal bij
de voorzet over de lijn zou zijn
geweest. Na het laatste fluitsignaal van de uitstekende
scheidsrechter Harink komt het
aan op penalty’s. GWVV 2
scoort alle te nemen strafschoppen en Cappie Bussink
ontpopt zich tot man of the
match door 2 penalty’s te keren. GWVV 2 schrijft hierdoor
historie en pakt de KNVB BEKER
DISTRICT OOST. Er ontstaat een
groot feest op het veld en Jeroen Aalders neemt, bij zijn afscheid als voetballer, de beker
in ontvangst. Alle meegereisde

supporters (met bus en auto) delen mee in de feestvreugde en het bier begon rijkelijk te vloeien.
Hiermee sluit GWVV het eerste seizoen in de 4e klasse
af met een geweldige 2e plaats en pakt het de KNVB
Beker.
Namens GWVV 2 bedanken wij alle spelers van andere
elftallen ( 1e/3e/4e en O17) voor het invallen en de geleverde strijd. Ook danken wij onze sponsor SLOOTERMEER en supporters die bij thuis en uitwedstrijden
aanwezig zijn geweest. Zonder jullie hulp en steun was
dit prachtige eindresultaat niet mogelijk geweest!!!
BEDANKT!!

Chiel le Comte

Meer foto’s; https://myalbum.com/album/TzlaBehVMpIQ

Confidencus Groep bv
Werkgelegenheid
& advisering
De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op de
arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij
het inzetten van de juiste concepten, methoden en middelen bij het in dienst nemen van deze mensen.
www.confidencus.nl

Wat te melden of wat nieuws
mail het naar; boogbal@gwvv.nl

Boogbal nr. 6
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Terugblik 40 jaar
trainerschap
Frank v.d. Pavert (Wzn)
jaar geleden
kampioen met GWVV en
dit seizoen 40 jaar
(jeugd)trainer bij diverse
clubs in de Achterhoek
en de Liemers.
Frank van de Pavert van
origine een GWVV’er die als back bij GWVV 1 zijn mannetje stond met maar één opdracht, man uitschakelen
en zorgen dat ze niet over je heen komen. Nu 40 jaar
later gaat het er in de voetballerij heel anders aan toe,
de mannen worden het veld ingestuurd met tactische/
technische plannen om het de tegenstander lastig te
maken. En van de term als bv. ‘de backs moeten hoger
staan’ had nog nooit iemand gehoord. Frank heeft dit
veranderingstraject allemaal mee mogen maken want
na het kampioenschap in het seizoen 1977-1978 zwierf
hij door de Achterhoek-Liemers, wij vragen Frank dan
ook over zijn bevindingen in de afgelopen 40 jaar.
Frank is de enige trainer in de regio die 5 clubs heeft
gehad als hoofdtrainer (GWVV, Ulftse Boys, VVG, Etten
en Terborg).
Noot redactie; Voor de jeugd onder ons (Wzn) betekent Willie’s
zoon, zo is er ook een Frank van de Pavert (Lzn). Lang geleden, de
pingelkont van GWVV 7, maar ook iemand die op goal z’n mannetje
stond. Op de opstellingen stond dan ook achter hun naam resp.
(Wzn) en (Lzn).

Hallo Frank,
Als eerste proficiat met dit mooie jubileum.
Velen kennen je natuurlijk als Frank v.d. Pavert de trainer, zou jij je even voor willen stellen aan het jongere
lezerspubliek die je nog niet (zo goed) kennen.

Ik ben geboren in Varsselder en mijn vader had een
loonwerkbedrijf. Kom uit een hecht gezin bestaande
uit vier broers en drie zussen. Ben gehuwd met Diny en
we hebben een dochter Mendy en zoon Sjal en ben
woonachtig in Ulft. Sjal heeft nog een aantal jaren met
veel plezier in het tweede van GWVV gespeeld en
schreef artikelen in de Boogbal.
Ik ben werkzaam als leerkracht op Praktijkschool Prakticon in Doetinchem en probeer de laatste jaren jongeren met een regeling aan het werk te krijgen.
40 jaar in het ‘trainersvak’, en de starteligt hierbij
GWVV waar je als trainer/coach van 1 elftal bent begonnen. Wat kun jij je nog uit dat seizoen herinneren,
waar je met GWVV 1 het kampioenschap behaalde?

Ik voetbalde bij GWVV 1 en was vanaf 1975 jeugdtrainer bij v.v. Silvolde en behaalde in die periode het trainersdiploma. Op een avond kwam Theo van Niersen
vragen of ik als 25 jarige hoofdtrainer wilde worden.
Frans Mulder sr. schreef nog groots in de Gelderlander
dat ik bij de club de eerste trainer met een diploma
was. We werden kampioen en toch besloot ik niet te
verlengen, omdat er broers en vrienden in het team
speelden en dat vond ik zelf niet altijd even gemakkeBoogbal nr. 6

lijk. In een latere fase van mijn trainersloopbaan zou dit
wel hebben gekund. Ook heb ik regelmatig collega’s in
mijn team gehad. Adriaan van der Weelden volgde mij
op.
Zou je in het kort kunnen omschrijven wat voor ‘type’
trainer je was, hield je bijvoorbeeld vast aan een vast
systeem of speelde je juist ieder weekend in een andere opstelling om de tegenstander op het verkeerde
been te zetten?

In het kampioensjaar met GWVV speelden we met een
vast systeem 4-3-3, een vaste opstelling en hadden
nauwelijks met blessures te malen.
Wekelijkse opstelling was: Stef van Aalst (Frank Heutinck)-Karel Arentz-Tonnie Tempels-Harrie van de Heiden(aanv)-Frank Slutter-Theo Heutinck-Theo ScholtenJuul van de Pavert-Peter van De Heiden-Ferdie van de
Pavert-Jan
Freriks/Gerard Smits en Jos Mulder was de
13de man en de pinchhitter om de achterhoede onder
druk te zetten. Joop Ditters was de leider en grensrechter.
Ferdie Kwam terug van de Graafschapjeugd en wist
gemakkelijk het net te vinden en Juul was een geslepen, creatieve middenvelder met een mooie pass en
een gering loopvermogen, maar dat deden Theo Heutinck en Theo Scholten wel. Rob maakte altijd de grap,
dat hij op zondagmiddag niet beschikbaar was voor het
eerste elftal.
Ik was een bevlogen trainer, die vaak enthousiast en
luidkeels voor de dug-out stond. Een rustige assistent
naast mij was misschien wel een toegevoegde waarde
geweest.
Welke veranderingen/groei heb jij meegemaakt in de
40 jaar als trainer/coach?

In die tijd trainde het eerste en tweede elftal vaak samen op donderdagavond. Het laatste gedeelte van de
training gingen we in twee groepen uiteen. Het positiespel heeft steeds meer nadruk gekregen en in die tijd
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liepen we regelmatig een Coopertest (12 minuten loop)
om de conditie te testen. Er waren minder blessures en
spelers die tijdens het seizoen een weekendje weg gingen. Met dat laatste had ik vaak moeite mee. Er is
meer begeleiding om het team gekomen en dan kun je
ook meer accenten leggen.
Aan welke tijd bewaar jij je mooiste herinneringen in
die 40 jaar? Hoe vaak kampioen/beker of gepromoveerd en bij welke club?

De mooiste tijd was Angerlo Vooruit, waarmee ik drie
keer achter elkaar promoveerde en de afscheidswedstrijd tegen Feijenoord speelde in aanwezigheid van
4000 toeschouwers. Daarnaast heb ik een kampioenschap met GWVV en Terborg mee mogen maken en
enkele promoties met jeugdteams bij Silvolde, VVG 25
en Doetinchem.
Ik heb ook met teams tegen degradatie moeten knokken en gelukkig met een goede afloop. Dit zijn klussen
die meer energie vragen dan spelen om een kampioenschap en in deze fase kun dan pas echt testen hoe
mentaal sterk spelers zijn.
Als trainer van een andere club kwam je ook diverse
keren uit tegen GWVV 1. Met wat soort gevoel reisde
je toen af naar Varsselder?

Volgens mij heb ik maar één seizoen met een club tegen GWVV 1 gespeeld. Ik trainde vaak clubs in de vierde klas en daar zat Varsselder in die tijd net onder.
In je trainersloopbaan zien we dat je ook wel eens geswitcht bent van de jeugd naar de senioren en andersom. Is deze keuze een dilemma geweest in je trainerstijd om te kiezen voor de jeugd of de senioren?

Steeds een nieuwe uitdaging aangaan is mij prima bevallen. Opleiden is schitterend en een speler beter maken op welk niveau dan ook is mooi. Als hoofdtrainer
ben je erg afhankelijk van het resultaat
De laatste negen jaar ben ik actief geweest binnen de
pupillenafdeling van Viod en Gendringen en verzorgde
op de woensdagmiddag een Voetbalschool, waarbij elk
kind aan een techniektraining kon deelnemen met behulp van stagiaires en selectiespelers. Op zaterdagmorgen liep ik over de velden om te kijken op welk niveau
het jeugdlid het beste tot zijn recht zou komen. Het
gehele jaar was ik bezig met de indeling voor het komend seizoen en ik zou elke club willen aanraden om

G.W.V.V. 1 kampioen seizoen ‘78-’79.

Vlnr. Staand. Trainer/coach Frank van de Pavert, Ferdie van
de Pavert, Tonny Tempels, Jan Freriks, Jos Mulder, Gert
Smits, Karel Arentz, Harry v.d. Heiden en grensrechter/leider
Joop Ditters.
Knielend vlnr. Peter v.d. Heiden, Jules van de Pavert, Theo
Heutinck, Stef van Aalst, Frank Heutinck, Frank Slutter en
Theo Scholten.

een onafhankelijk persoon de eindbeslissing te laten
nemen en dat deed ik bij bovengenoemde clubs. Geef
niet alleen selectiespelers de aandacht, maar heb ook
oog voor overige spelers. Uit deze groep komt later
veel kader uit voort.
Begin van je voetbalcarrière lag bij GWVV, in hoeverre
ben je GWVV blijven volgen?

GWVV zit natuurlijk in mijn hart, omdat hier mijn roots
liggen. Ik heb de oprichting meegemaakt en daarvoor
nog enkele jaren bij SDOUC gespeeld, omdat er nog
geen voetbalclub was in Varsselder-Veldhunten. De
club heeft een goede naam in de regio en indien ik op
bezoek kom ervaar ik dat ik welkom ben.
Elke vrijdagavond komen Juul en Rob bij mij thuis een
kop koffie en een biertje drinken en GWVV komt dan
regelmatig ter sprake.
Wat velen bij GWVV niet weten is dat je aan de kinderwieg hebt gestaan van clubblad “De Boogbal”. Wat was
hierin je inbreng en op welke wijze kwam dit tot stand?

Ik kan mij nog herinneren dat ik in de redactie zat. Samen met o.a. Gerard Ditters en Arnold Versleijen hielden we redactievergaderingen. Ik heb een aantal jaren
interviews gemaakt voor het clubblad en lees het blad
nog graag.
Nu dan na 40 jaar actief te zijn geweest, het leven zonder voetbal. Hoe ga je dit invullen en misschien ligt er
voor jezelf nog wel een wens op voetbalgebied wat je
ambieert?

Zonder voetbal zal het niet zijn, maar na 40 jaar geen
verplichtingen meer bevalt mij uitstekend. Thuis hebben ze mij altijd in de gelegenheid gesteld om als trainer actief te zijn. Af en toe oude clubs bezoeken of
naar de zoons van Ferdie kijken, maar een zondag zonder voetbal vind ik ook geen probleem.

A-junioren G.W.V.V. kampioenschap ‘71-’72

Staand vlnr. Leider Theo van Niersen, Paul v.d. Heiden, Jan
Mulder, Bennie Huls, Johnny Engelen, Jules v.d. Pavert, Frank
v.d. Pavert, Paul Verhey en trainer/coach Leo Bekker. Knielend vlnr. Marcel v.d. Pavert (Mzn), Bennie Bekker, Frank
Slutter, Jan Slutter, Rob v.d. Pavert en Raimond v.d. Pavert.
Boogbal nr. 6

Als laatste willen we je vragen om jou met jouw ervaring een tip te geven aan de beginnende huidige ambitieuze trainers. Wat moet je bv doen om een succestrainer te zijn of misschien ook wel wat moet je absoluut niet doen om successen te behalen?

Zorg dat je goed communiceert binnen de gehele club
en probeer dan je doel te bereiken. Probeer niet de
cultuur van een vereniging te veranderen, want je bent
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Sponsormiddag/avond
Geslaagd!

O

De gebroeders van de Pavert tijdens het GWVV sportcafé in
2014. Zij werden destijds geinterviewd door Eric Schuurman.
Tijdens dit interview kwamen hilarische voetbalverhalen
naar boven.
V.l.n.r. Jules, Frank, Rob en Ferdie.

maar een passant.
Frank, bedankt voor je
medewerking bij deze
terugblik op je 40 jaren
trainerschap en wie weet,
zien we je vaker op de
Buitenham nu er meer
vrije tijd is gekomen is.

Frank werd op vrijdag 22 juni jl. in Apeldoorn gehuldigd
ivm zijn 40-jarige trainersloopbaan door de trainersbond.

Redactie De Boogbal.

Boogbal nr. 6

p vrijdag 25 mei werd zoals elk seizoen een sponsormiddag/avond georganiseerd door de Sponsorcommissie van G.W.V.V., waarbij naast de hoofd-stersubsponsoren ook het (jeugd) bestuur voor uitgenodigd
was.
Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar in informele sfeer bij te praten. De laatste jaren doen we dit door
bij elkaar ’in de keuken te kijken’. Dit seizoen werden
we met z’n allen uitgenodigd om bij
Netterden Zand en
Grind te gaan kijken
hoe het daar precies in z’n
werk gaat. Om half vijf werden we door Zand en Grind in
de personen van Dick Snippe,
Johan Heutinck en de ons allen bekende Erik Rasing opgevangen. Zij hadden op deze
snikhete middag de verfrissende drank al klaar staan en
voor bij de koffie was door
Limburgia/Hyscon een versnapering verzorgd. Na een welkom door de sponsorcommissie aan de 25 genodigden
werd de groep in drieën opgesplitst voor een rondleiding
over de zand/grind winning.
Bovenop de installatie had je
een vergezicht waar je u tegen zegt, en kon je Varsselder
goed zien liggen. De distributie van en het scheiden van
zand en grind in de verschillende gradaties is een indrukwekkend proces, vooral het
samenstellen van de verschillende soorten verhoudingen
zand/grind voor de diverse
klanten was mooi om te zien hoe dat in z’n werk gaat.
En als je denkt dat Netterden Zand en Grind alleen
maar oog heeft voor het zoveel mogelijk leveren aan
klanten komt bedrogen uit. Ook de natuurontwikkeling
rondom de zandwinning staat hoog op de agenda
i.s.m. het Staring Advies willen ze zoveel mogelijk flora
en fauna ontwikkelen en behouden. Als bv zeldzame
exemplaren naar de locatie komen betekent het ook
dat de natuurontwikkeling rondom de plas goed zijn
werk doet. Je kunt hier in dit natuurgebied genieten
van de stilte en wandelen over de 2 struinroutes die
zijn uitgezet.
De regiekamer
waar onze oude
dorpsgenoot
Manfred Vonk
aan de knoppen
zit was interessant om te zien.
Van uit dit dashboard kan alles
op de zand/
grind winning
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worden geregeld. Na zo’n 1,5 uur kwamen we weer
samen en werden de heren van Netterden Zand en
Grind middels een bloemetje bedankt voor hun gastvrijheid.
Hierna gingen we als verlengstuk van Netterden Zand
en Grind een bezoek brengen aan Min40Celsius in het
voormalig feestgebouw “de Tent”. Vele haalden jeugdliefdesherinneringen
op, maar éénmaal
binnengekomen kwamen we in een
gehele andere wereld. We werden
welkom geheten
door de gastheren
René van Uum en
Henri Wezenberg.
Na een drankje gaf
Henri Wezenberg
een presentatie
over de ijstijd. De
tijd van toen heeft
het Achterhoekse
Landschap gevormd. In een
boeiende presentatie werd weergegeven hoe het
landschap in de
Achterhoek is ontstaan. De stuwwallen in oa. Engbergen zijn hier
goede voorbeelden van. Na de
presentatie was er tijd om rond te neuzen in het Museum waar o.a. fossielen te zien zijn die opgegraven zijn
en ook resten van ijstijdzoogdieren uit de tijd dat de
temperatuur in de winter – 40 graden celsius was of
zelfs nog kouder. Ook zijn er diverse botten te zien die
bij de zandwinning hier in de buurt zijn opgezogen.
Dit museum is beslist een kijkje waard. Vooral de samenwerking tussen Netterden Zand en Grind en
Min40Celsius is hierin uniek.
Na een anderhalf uur werden de gastheren Henri en
René bedankt voor hun uitleg en togen we naar Het
Dorpshuus alwaar Grandcafé/Zaal de Zon een heerlijk
koud/warm buffet had klaar gezet. Freek van Arragon
sprak namens de sponsorcommissie zijn dank uit richting de sponsoren. Het belang van sponsoring bij
GWVV is groot. In seizoen 2010-2011 is GWVV begonnen om actiever sponsors te gaan werven. Inmiddels
hebben we naast een hoofdsponsor ook stersponsoren en is het aantal sub-sponsoren sindsdien
flink uitgebreid. GWVV kan op deze wijze meer doen
voor de leden, en voor de jeugd in het algemeen, in
materiële zin maar ook op het gebied van opleidingen/
workshops/trainingen/clinics. Freek gaf dan ook aan
dat sponsoring bij GWVV niet meer weg te denken is
en als dank voor de steun doet GWVV graag wat terug
in deze vorm.
Na het eten werd er onder het genot van een drankje
in het avondzonnetje nog lang gezellig na gekletst op
het bordes en was het inmiddels ver inde avond toen
iedereen tevreden huiswaarts keerde.
Wij danken nogmaals Netterden Zand en Grind BV,
Min40Celsius en grandcafé/zalen de Zon voor deze geslaagde dag.

GWVV Sponsorcommissie.
Boogbal nr. 6

Rick HendriXen prolongeert
G.W.V.V. Topscoorders titel

H

et is Rick HendriXen als topscorer van GWVV gelukt
om dit seizoen zijn titel te prolongeren.
Met 21 doelpunten bleef hij Niels Schweckhorst met 6
doelpunten ruimschoots voor. Regelmatig werd op Rick
een beroep gedaan om bij GWVV 2 te fungeren als pinchhitter. Ook voor GWVV 2 scoorde hij een doelpunt,
de overige 20 scoorde hij in zijn eigen 4e elftal.
Rick, proficiat met deze behaalde titel. Normaliter
wordt de prijs uitgereikt op het Jan Riekentoernooi,
vanwege Rick’s afmelding zijn de prijzen nog niet aan
hem uitgereikt. Dit zal op een ander geschikt moment
gebeuren.

GWVV 3 stijgt boven
zichzelf uit!

H

et seizoen zit er op, alle wedstrijden zijn gespeeld
en GWVV 3 heeft dit jaar een uitstekende prestatie geleverd.
Wie GWVV3 de afgelopen twee jaar een beetje heeft
gevolgd. Heeft kunnen zien dat wij best een aardige
ploeg hebben, met goede voetballers maar dat het in
de wedstrijd vaak niet leidde tot punten. Op voorsprong konden we nog wel komen in de wedstrijd,
maar als éénmaal (vaak simpel) het eerste tegendoelpunt viel, gingen de hoofdjes hangen en ebde het vertrouwen in een goed resultaat weg. Vorig seizoen zijn
we dan ook geëindigd op een troosteloze een laatste
plek en ook dit seizoen voor de winterstop leek het er
op dat we ook dit jaar genoegen moesten nemen met
één van de onderste plekken op de ranglijst. Want voor
de winterstop werden er maar twee wedstrijden gewonnen. Een teleurstellend resultaat en met de gedachten dat het een lang seizoen zo zal worden. Maar
wat er na de winterstop is gebeurd is verbazingwekkend. De rollen zijn compleet omgedraaid. In plaats van
het maar twee wedstrijden winnen, hebben we na de
winterstop juist maar twee wedstrijden verloren en
hebben we totaal 27 punten bij elkaar weten te spelen.
Hiermee zijn we zelfs op de 3e plek op de ranglijst geëind. Het echte omslagpunt was de thuiswedstrijd tegen Zeddam/Sint-Joris, zij stonden op dat moment op
de 1e plek in de competitie. Door had te werken en
goed te spelen wisten wij hun met 1-0 te verslaan.
Door deze manier van spelen in de opvolgende wedstrijden door te zetten, zag je het vertrouwen in goede
resultaten toenemen en dat bleek ook wel. Want de
ene naar de andere wedstrijd werd gewonnen. Het gehele team blijft ook voor aankomende seizoen nagenoeg intact. Alleen van Steven nemen we afscheid, hij
gaat op de zaterdag voetballen bij vv. Doetinchem. Ook
wil ik Marcel van de Pavert bedanken voor zijn inzet als
grensrechter. Ook Marcel had met zijn vlag dit jaar een
groot aandeel in het succes!.
Hopend dat wij deze lijn ook volgend seizoen kunnen
doortrekken, alleen dan vanaf de eerste wedstrijd. En
wie weet wat we dan met zijn allen voor moois kunnen
neerzetten.

Gr. Stijn Marcus
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Jan Riekentoernooi
2018

Z

aterdag 30 juni jl. werd het Jan Riekentoernooi gehouden. Alhoewel de (publieke)belangstelling wat tegenviel, was het een sportief en gezellig toernooi. Familie Rieken was al vroeg in de middag aanwezig om bij
startschot, verricht door voorzitter Jan Aalders aanwezig te zijn. De toernooiorganisatie had 6 evenwichtige
teams samengesteld verdeeld over 2 poules. Vervolgens werden er kruisfinales gespeeld waarvan de winnaars uit moesten gaan maken wie zich kampioen van
het toernooi mocht
noemen. Het waren
uiteindelijk PSV en
AZ die hierom gingen strijden. AZ had
de boomlange keeper Marco van Remmen in hun team en
mede hierdoor was
het dat AZ uiteindelijk aan het langste
eind trok en met de
wisseltrofee ging
lopen.
Voor de GWVV
jeugd werden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen samenwerkingspartner Ulftse Boys. Voor
de allerkleinsten was er door de activiteiten commissie
een springkussen geregeld en kon iedereen een snackbuffet verkrijgen voor een goedkoop tarief bij firma
Deckert om de inwendige mens te versterken.
Door de redactie van de Boogbal werden de prijzen van
de diverse competities uitgereikt en overhandigde mevrouw Netty Rieken de wisselbeker uit aan aanvoerder
Marc van Remmen
van team AZ.
In de woorden van
Jan Aalders ging hij
terug in het seizoen2017-2018 en
werd nog eens de
veels te vroeg overleden GWVV pionier
Jan Rieken benoemd, inmiddels 40
jaar geleden. De
voorzitter bedankte
tot slot iedereen
voor het goede seizoen en wenste iedereen een hele
fijn vakantie en hoopt iedereen in augustus weer fit
terug te zien. Onder de klanken van DJ DJIM werd er
naderhand nog
gezellig nageklonken op het
voor GWVV zo
goed verlopen
seizoen.
Wij danken de
toernooi– en
activiteitencommissie voor deze
gezellig afsluitende dag.
Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/hCWsMGjWwW79
Boogbal nr. 6

O

Nico Marcus 25 jaar
GWVV Hoffotograaf

p het Jan Riekentoernooi werd hoffotograaf Nico
Marcus door voorzitter Jan
Aalders in het zonnetje gezet
ivm 25 jarige trouwe dienst
aan GWVV. Jan gaf aan dat
hij een hele belangrijke functie vervuld voor de clubhistorie om het beeld op de
gevoelige plaat te zetten. De
Boogbal heeft hier dan ook
veel steun aan. Ook houdt
Nico altijd alles nauwlettend
in de gaten wat er bij GWVV
speelt. Uit handen van Jan Aalders nam Nico een bos
bloemen in ontvangst. Tevens een envelop waar een
hele mooie avond aan beleefd kan gaan worden aldus
de voorzitter.
Nico, bedankt en proficiat!!
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Oefen/bekerprogramma seizoen 2018-2019
ZOMER
Donderdag 9 augustus 20:00 uur

1e training GWVV 1

Woe- donderdag 15-16 augustus

19:15 uur

Zondag 19 augustus oef. 11:00 uur

GWVV 1 – Peeske 1

Zondag 26 augustus oef. 12:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

GSV 1 - GWVV 1
Ulftse Boys 2 - GWVV 2
GWVV 4 veteranentoernooi Etten

Dinsdag 28 augustus oef. 20:00 uur

GWVV 1 – Zelos 1

Zondag 2 september
Beker

14:00 GWVV 1
09:30 GWVV 2
09:30 GWVV 3
11:30 GWVV 4

Zondag 16 september
Beker

14:00 GWVV 1
10:00 GWVV 2
10:00 GWVV 3
GWVV 4

Zondag 23 september

start competitie

1e training 2, 3 en 4

Zondag 9 september
Beker

14:00 GWVV 1
GWVV 2
10:00 GWVV 3
10:00 GWVV 4

TC wenst iedereen een fijne vakantie en tot straks in het nieuwe seizoen.

2018-2019
Elftal:
Trainer:
Ass.trainer:
Leiders:
Leiders:
Leiders:
Grensrechter:
Verzorger
Spelers:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

G.W.V.V. Senioren voorlopige indeling
selectie
Edwin Grotenhuis
André Lippets
Ferenc Schepers
Ramiro Tersteeg

Casper Bussink
Sven te Kaat
Mart Aalders
Merijn van Arragon
Twan Berndsen
Chiel Le Comte
Jochem Geerts
Kris Hebbink
Lars Hendrixen
Tim Heutinck
Dirk Jansen
Maik Jansen
Tim Jansen
Jacco te Kaat
Robin Klompenhouwer
Martijn Klompenhouwer
Jarno Lippets
Dion Mulder
Cas de Neling

selectie

3e

Peter Roes

Alex Cornielje

Niels Jansen
Jeroen Aalders

Alex Cornielje

Niels Jansen

Bas Wanders

Sam Overbeek
Jesse Peters
Ron Prinsen
Joël Robben
Niels Schweckhorst
Dominiek Seinhorst
Pascal Sloot
Jelle Visser
Menno Wenting
Jurjan Wezenberg
Jim Weijkamp
Colin te Wildt
Maarten Wissing
Thomas Wissing
Bob Zweers

Koen Bussink
Niek ter Voert
Niels Huntink
Stijn Marcus
Miel Erinkveld
Jan Ole Kantus
Wessel Immink
Glenn Robben
Joost Venes
Roy Cornielje
Kevin Slotboom
Menno Berendsen
Bryan Weijkamp
Rick Vreeken
Mart de Leeuw
Mick Besslink

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
Sven Huls
Stijn van Remmen
Jordy Bussink
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

Recreatiecentrum Slootermeer met hun 50-jarig
bestaan.

 Het lek is boven waarom GWVV 2 onder grote pu-

blieke belangstelling de 2e kampioensfinale niet
wist te winnen; Jan Zweers als ‘12e man’ had vergeten zijn gele shirt aan te trekken, hij droeg nl. op die
avond een zwart T-shirt dat is natuurlijk wel de goden verzoeken.

 Gelukkig was het shirt ‘s zondags

schoon en gestreken en kon Jan
in vol ornaat mee naar Enschede.
En zie daar de beker werd zomaar eventjes binnengehaald.

 Wie het gele shirtje die week het

meeste heeft moeten wassen
was de moeder van Maarten
Wissing. Maarten speelde in die
week maar liefst 5 finales. Zondags met GWVV 2 thuis, dinsdag
de 1e episode van de kampioenswedstrijd bij JO17,
donderdags de 2e kampioensfinale bij GWVV 2, zaterdags de 2e episode bij GWVV JO17 en a passant
zondags ook nog effentjes de bekerfinale bij GWVV
2. Hij kan dan ook als enigste GWVV’er zeggen dat
hij kampioen en bekerkampioen is geworden. Maarten, klasse jongen!

 Het is even wennen die vreemde

rood/blauwe voetbalsokken aan de
lijn. Moar ach, a’j d’r fff noar gekekken
hep went ‘t toch ook weer snel.

 We kunnen niet iedereen persoonlijk

bedanken voor degenen die gestopt
zijn, bij bijna ieder elftalverhaal is dit al
reeds benoemd. Toch willen we degenen die stoppen met voetbal bedanken voor hun inzet bij GWVV. Mocht je
stoppen vanwege een blessure oid en
je wilt bij GWVV nog wel graag een functie vervullen
meldt dit dan bij het bestuur.
“D’r is altied genog wark te doen!”

 Ted v.d. Pavert heeft de Superelf gewonnen, Ted is

inmiddels teruggekeerd op het thuishonk. Proficiat
Ted, met de overwinning en je contract bij de Graafschap. En doet Ted volgende seizoen weer mee met
de GWVV—superelf denk d’rum “Hi’j kump altied
weer terug”

 GWVV was genomineerd voor Club van de Achter-

hoek 2018. Op woensdag 30 mei jl. is een GWVV
delegatie hiervoor naar de Vijverberg geweest.
GWVV heeft de prijs niet mee naar huis kunnen nemen, Keyenburgse Boys is als terechte winnaar uitverkozen. De felicitaties gaan naar hen.
Boogbal nr. 6

Uitslagen competitie jeugd/senioren
21-4-2018
21-4-2018
21-4-2018
22-4-2018
22-4-2018
22-4-2018
22-4-2018

GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
Loil sv 2
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 1

25-4-2018
25-4-2018
28-4-2018
29-4-2018
29-4-2018
3-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
9-5-2018
9-5-2018
9-5-2018
12-5-2018
12-5-2018
12-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
16-5-2018
17-5-2018

GWVV JO15-1G
GWVV JO11-1G
GWVV JO17-1
GWVV 3
Sprinkhanen 2
AD '69 4
GWVV 3
GWVV 4
HC '03 2
Rekken 1
GWVV 2
Bredevoort 3
Silvolde 7
FC Trias JO11-5
SDOUC JO15-2
DZC '68 JO17-6
Gendringen 5
GWVV 2
Zeddam-Sint Joris 5
GWVV 1
Stokkum 3
MEC 1
SJO MEC/Bredevoort
JO11-2G
Longa '30 JO15-6
Kilder JO17-1
GWVV 3
Doetinchem 2
FC Eibergen 1
GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
GWVV 2
SVGG 3
GWVV 4
GWVV 1
Etten JO17-1
Ajax B JO11-2
ST VVL/Stokkum JO152G
VIOD 3
NVC 2
Etten JO17-1
Terborg 4
GWVV 2
MvR 1

19-5-2018
19-5-2018
19-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
26-5-2018
26-5-2018
26-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
29-5-2018
30-5-2018
30-5-2018
31-5-2018
31-5-2018
2-6-2018
3-6-2018
3-6-2018
3-6-2018
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Ulftse Boys JO11-4
Ulftse Boys JO15-2
VIOD JO17-4
GWVV 2
Terborg 3
SVGG 4
GWVV 1
SJO Den Dam/NVC JO151G
SDOUC JO11-3
Zeddam-Sint Joris JO17-1
SVGG 3
GWVV 2
GWVV 4
Silvolde 6
VVL 2
GWVV 2
GWVV 1
FC Trias 3
GWVV 3
GWVV 4
GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
GWVV 3
Sprinkhanen 2
GWVV 4
Dinxperlo 1
GWVV 4
GWVV 1

10
6
2
1
6
1
2

0
2
1
3
0
4
1

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

3
6
1
0
1
2
4
1
2
1
0
4
2
6
1
9
1
0
0
0
3
1

GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
Westendorp 2
GWVV 2
GWVV 1
Meddo SC JO11-3G
VIOD JO15-4G
SVGG JO17-1G
VIOD 3
GWVV 3
Silvolde 7
MEC 1
GWVV JO17-1
GWVV JO11-1G

1
4
2
2
1
0
8
8
4
2
0
4
0
0
6

7
2
4
1
1
0
1
1
0
0
2
2
0
2
5

GWVV JO15-1G
GWVV 2
GWVV 3
GWVV JO17-1
GWVV 4
PH 2
GWVV 1

4
2
1
0
2
1
3

1
1
3
2
3
1
1
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Het seizoen 2017-2018 ten einde

H

et seizoen is weer ten einde, iedereen is moe gestreden en is toe aan een
welverdiende vakantie.
Allereerst kijken we even terug op de sportieve prestaties van onze jeugdteams.

 De JO 11 is op de 8

e

 De JO 15 is op de 7

e

plaats geeindigd in de 5e klasse. Gezien de diversiteit
van spelertjes is dit een prima resultaat.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
JEUGDBESTUUR
Christel Aalders
06-45729876
Sven te Kaat
06-23209163
Arno Geurts
06-20702589
Mike Frazer
0315-631810
JO11-1
Olaf Dickman
Dirk Wanders
Casper Bussink

plaats geëindigd, bij deze groep was een hogere plaats
op de ranglijst mogelijk geweest, helaas was het allemaal erg wisselvallig
zodat de ene zaterdag de andere niet was.

06-30612201

JO15-1
Jesse Peters
Merijn van Arragon
Manfred Kuster
Mike Frazer

0315-684335
0315-630282
0315-631810

JO17-2
Leo Bruggeman
Clemens Wissing
Thomas Wissing

06-11107115
0315-640815
06-52718671

 De JO 17 heeft wederom een fantastisch seizoen gehad. Voor het vierde

seizoen op rij zijn zij kampioen geworden. In verband met het jeugdkamp
op zaterdag 2 juni was de laatste wedstrijd tegen Etten verzet naar dinsdag
29 mei, deze wedstrijd bleek dus achteraf de kampioenswedstrijd. Gesteund door vele supporters uit Varsselder en omstreken werd er goed begonnen aan de wedstrijd met als resultaat dat Gwvv met 2-0 voor stond in
de rust. Echter het flitste al de gehele 1e helft, er waren zelfs mensen die
dachten dat Nico Markus een nieuw flitslicht op zijn fotocamera had gezet.
Helaas was dit niet zo en besloot de scheidsrechter om de wedstrijd na tien
minuten in de tweede helft te staken vanwege te heftige bliksemflitsen,
wat een juiste beslissing was. Na enig overleg werd er besloten om het restant op zaterdag 2 juni om zes uur uit te spelen. Op 2 juni zijn wij met de
gehele jeugd met een touringcar naar Winterswijk geweest ivm het jeugdkamp (hierover leest u elders meer) . Echter de JO 17 moest nog voetballen,
dus met de touringcar naar Etten. De laatste 20 minuten werden succesvol
uitgespeeld en het kampioenschap was een feit. Hierna gingen we met zijn
allen met de touringcar door het dorp richting Dorpshuus waar het jeugdkamp verder plaats vond en de JO17 een leuk feestje gevierd heeft.

 Voor het nieuwe seizoen zijn wij een samenwerking aangegaan met Ulftse

Boys. De reden hiervan is dat we onze jeugd steeds moeilijker op hun eigen
leeftijd en eigen niveau in kunnen delen. Er zijn al vele besprekingen geweest de afgelopen maanden en er zullen er nog een aantal volgen de komende maand.

 Dit seizoen zijn er weer verschillende activiteiten geweest zoals de flessen-

actie, potgrondactie, Jeugdkamp, loten verkoop bij wedstrijden van 1, Loterij tijdens de wedstrijd van De Graafschap, Sinterklaas, jeugdkamp enzovoort.

Voor meer foto’s kampioenschap JO17;

Aan het einde van het seizoen is het altijd tijd om mensen te bedanken. Er zijn
altijd veel mensen actief voor onze jeugd, de ene zie je veel en andere doen
dingen achter de schermen, ook zijn er veel mensen die ons steunen, daarom
is het lastig om iedereen persoonlijk te noemen ook om te voorkomen dat we
iemand vergeten. Daarom willen wij bij deze iedereen bedanken die zich het
afgelopen jaar heeft ingezet voor onze jeugd, BEDANKT.
Rest ons verder iedereen een fijne vakantie te wensen.

Groet, Het Jeugdbestuur

https://myalbum.com/album/FzgVFEQCk5NN
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Jeugdkamp 2018

Wedstrijdverslagen JO-11
14-4-2018
Dinxperlo-GWVV

V

We liepen met z’n alle het veld op. We begonnen met
de warming-up en daarna waren we er klaar voor.
De tegenstander maakte een doelpunt (1-0) het was
een spannende wedstrijd. En toen was het rust we
dronken wat in de kleedkamer.
De rust was voorbij GWVV maakte 2 goals het stond 12. Dinxperlo maakte ook nog een goal (2-2) en nog een
(3-2). Uiteindelijk maakten we op het laatste moment
een………………..GOAL!!! Het stond gelijk iedereen was
blij onze eerste punt na de winterstop!

Dinxperlo 3-3 GWVV

Groeten, Samuel van Mulligen
Datum-21 april. Wij speelden tegen Ulfseboys. Het was
leuk en de zon scheen. De eerste helft stond het 5-0.
Uiteindelijk hebben we gewonnen met 10-0! Mees 2
goals, Bram 2, Kas 4 en ik 2.

Caelum van Mulligen
Hallo,
We moesten om 9.30 uur er zijn, maar we moesten
nog wel een eindje rijden, dus op tijd opstaan.
Maar toen we daar waren, bleek dat de scheids zich
had verslapen, dus we hebben tot 10.00 overgespeeld.
En toen begonnen we en kwamen de goals al snel.
Kas scoorde er 3, Bram 2, Mees 1 en Caelum ook 1, we
gingen met een eindstand van 1-7 richting Varsselder
terug.

Groeten,
Bram Menting
Hallo voetballers,
Op 26 mei moesten we tegen Meddo. Douwe was vandaag onze coach en de wedstrijd was niet erg spannend.
Wij scoorden acht keer en de tegenstander èèn keer
Het was erg warm, maar we konden gelukkig ondertussen wel drinken. Na de wedstrijd kregen we een broodje frikandel of kroket en een drankje, dat was erg lekker

Groetjes Mees

rijdagavond verzamelden ongeveer 50 kinderen zich
bij het dorpshuus, om een mooi weekend tegemoet te
gaan. En dat werd het! Onder leiding van Jurgen Peters,
de vader van Siem, werd er voor de Jo17 een rugbyclinic gegeven. De jongere jeugd kreeg een voetbalclinic
voorgeschoteld onder leiding van Casper Bussink en
zijn assistenten.
Later op de avond werd er
een bingo gehouden. Bingomeister Arno Geurts en zijn
lieftallige diva’s Carola en
Martine maakten er een gezellige en spannende avond
van. Na een korte nacht
werd de zaterdag gestart
met een ontbijt, om vervolgens met een touringcar richting Winterswijk te vertrekken. Onderweg met muziek
van o.a. de Bökkers, onder
leiding van dj Thomas Wissink kwam de stemming er al
aardig in. De Jo15 en Jo17 gingen karten, lasergamen
en bowlen. De jongere jeugd ging bowlen, midgetgolfen en keken naar een 3d film. De jeugd, maar zeker
ook de begeleiding hebben een zeer geslaagde middag
gehad. Maar het toetje van de middag/avond moest
nog komen. Nu we weer in de touringcar waren gestapt en de muziek weer op volle toeren draaide, was
de volgende stop in Etten, waar de Jo17 nog wel (even)
de kampioensschaal moest binnenhalen, door het restant van de wedstrijd uit te spelen. (wedstrijd was de
dinsdag ervoor onderbroken door onweer) Gelukkig
kwam de winst niet meer in gevaar, zodat iedereen al
feestend in de touringcar kon stappen. In Varsselder
aangekomen wachtte een grote schare supporters onze helden op. Spreekstalmeester Bennie Mulder riep
alle spelers en begeleiders één voor één naar voren en
hing ze hun kampioensmedaille om. Daarna ging de
bbq aan en kon iedereen genieten van Clemens en Arno hun bakkunsten. De zaterdagavond werd afgesloten
met een heuse playbackshow, met vele artiesten. De
jury bestaande uit Peter Roes, Jan Zweers en Casper
Bussink waren het erover eens dat alle optredens geweldig waren, maar er kan er maar 1 winnen en dat
was Luuk Rooseboom. Na een nacht waarin meer geslapen werd, genoten we nog een keer van het ontbijt,
waarna de kinderen weer naar huis gingen. Uitrusten
en nagenieten van een zeer geslaagd Jeugdkamp!!
Ook voor de begeleiding was het een top weekend,
mede door de leuke groep jeugd, ook dat mag wel eens
gezegd worden.
Namens het Jeugdbestuur willen we
alle vrijwilligers,
die dit mogelijk
hebben gemaakt
hartelijk bedanken!
Ook de Vieftigclub
bedankt voor de
financiële ondersteuning. En supermarkt Jumbo voor
de sponsoring.

De JO 11 speelden op het JR toernooi een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ulftse Boys. Hier even een drink-rust momentje.
Voor meer foto’s; https://myalbum.com/album/hCWsMGjWwW79
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Foto’s jeugdkamp 2018
Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/8Kq8PTBqoR6x
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Juli;
15-18 Kivada
September
7 GWVV Dart toernooi

Algemene informatie:

 De kosten zijn € 20, - per

kind voor de hele week. Dit
bedrag graag contant betalen bij het opgeven.*

 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.

 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 en Woensdag €3,.
Heeft u uw kind nog niet opgegeven?
Opgave is nog mogelijk bij:
Esther Kuster Achter de Molen 29

een grijze Hoofdstraat naar een groene Dorpsstraat.
Een plan gemaakt voor en door het dorp. Een plan dat
zodra het gerealiseerd is ook gewenning vraagt. Wellicht zult u / uw bezoek de auto iets verder weg moeten zetten dan gewend, maar er is voldoende parkeerruimte in het dorp.
Na de zomervakantie zullen we nog een bijeenkomst
organiseren waarin we de planning van werkzaamheden zullen toelichten. In deze bijeenkomst zullen we
dan ook de geplande werkzaamheden aan paralelweg /
Bergseweg toelichten.
Deze bijeenkomst zullen
we combineren met de
jaarvergadering van VDVV.
Het jaarverslag van VDVV
over 2017 vindt u alvast in
deze Boogbal.

Als bestuur wensen u allen
een fijne zomerperiode
toe.

Jaarverslag 2017.
Een jaar van van zaaien,
schoffelen maar toch ook
van oogsten.

VDVV Nieuws

V

anuit het activiteitenplatform is er een dance workshop georganiseerd. Hiervoor is de samenwerking gezocht met dance workshop “Dancin” uit Zeddam. Het
ent5housiasme bij leiding en deelnemers is groot. Aan
de hand van de animo zullen we bekijken of er een vervolg opkomt.
N817
Vanuit zowel gemeente als provincie heerst er een radiostilte. Om deze stilte te doorbreken hebben we als
VDVV het initiatief genomen om met de politiek rond
de tafel te gaan zitten. Dit ronde tafel gesprek zal begin juli plaatsvinden met als doel de politiek te informeren wat betreft onze bezwaren en het
“bredere”belang van een veilige oversteek “.
Herinrichting Hoofdstraat /renovatie ““ventweg” /
Berghseweg
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door de projectgroep samen met de gemeente achter de schermen. U
als inwoner hebt het resultaat gezien.Vele positieve
reacties hebben we gehoord. Een metamorfose van
Boogbal nr. 6

H

et jaar 2017 ligt alweer 6 maanden achter ons. Als
VDVV mogen we terugkijken op een jaar waarin het nodige gerealiseerd is. Sommige zaken zijn tastbaar, zoals
de realisatie van een speel- en beweeg plek voor Jong
en Oud aan de Leemlandseweg. Een plek gerealiseerd
door en voor het dorp.
Andere zaken die nog in
ontwikkeling zijn, zoals
realisatie glasvezel , aanpassingen N817 en herinrichting van de Hoofdstraat hebben achter de
schermen veel energie
en tijd gekost.
Dorpsvisie
We zijn begonnen met de kaders te stellen voor een
“dorpsvisie 2025”. Een dorpsvisie die een plek moet
krijgen in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die
vanuit de gemeente wordt aangestuurd.
Voor deze dorpsvisie hebben we ook uw inbreng als
inwoner nodig. De visie gaat immers over uw leefomgeving nu maar ook naar de toekomst. In 2018 zullen
we een dorpsbrede enquête uitrollen om de basis te
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leggen voor deze dorpsvisie.

Samenwerking
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee
worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We
zien bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te
vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar
wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die
een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op
en respect voor ieders identiteit, maar wel een gedeelde blik op de toekomst!
Activiteiten en voorzieningen
In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit
waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand mogen
aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus.
“Anschoev’n” is een laagdrempelige activiteit waarbij
het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel. Dit initiatief loopt prima, elke maand weten zo’n 20 dorpsbewoners de weg te vinden naar ’t
Dorpshuus. Wilt u ook een keer “Anschoev’n” meldt u
gewoon keer aan. U bent van harte welkom!
Aanmelden kan bij Els Versleijen. Haar emailadres is
versleijen97@gmail.com
Een ander initiatief is de Jong-Inn V-V. Onder deze vlag
organiseerden we vanuit het activiteitenplatform een
maandelijkse inloop in ’t Dorpshuus voor jongeren van
11 tot 16 jaar. Met veel succes mogen we stellen.
Maandelijks kwam er een groep variërend tussen de 20
-30 jongeren om elkaar te ontmoeten. Omdat er niet
genoeg vrijwillige toezichthouders waren, waren we
helaas genoodzaakt om deze activiteit te stoppen.
Er zal nog wel periodiek een ( Piep)Jong-Inn V-V georganiseerd worden. Dit zijn activiteiten voor kinderen
van 2-10 jaar. Daarnaast staan we altijd open om,
vraaggestuurd, activiteiten op te zetten vanuit het activiteitenplatform, eventueel in samenwerking met een
commerciële partij. Aanbod van vrijwilligers om deze
activiteiten voor te bereiden en uit te voeren is hierbij
wel een vereiste.
In dit licht mogen we
het Actiecomité nog
wel eens extra in de
schijnwerpers zetten.
Al 20 jaar verzorgen zij
belangeloos als vrijwilligers, activiteiten zoals
Sinterklaasoptocht,
Palmpasen en Halloween.
Pius X
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (piep)
(jonge) inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling, die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp.
We zijn een dorpsgemeenschap die openstaat voor
iedereen. We zijn trots op onze basisschool die springlevend is en weer groeit aan de onderzijde. Een basisschool met de geborgenheid van een kleine school,
maar met de faciliteiten van een grote brede school
zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal, yogalessen en wekelijks (praktijk)les in
schaken bij de ouderensoos of de “Groene Belevingsruimte”.
Gemeente
Boogbal nr. 6

De communicatie met de gemeentelijke overheid is
een traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is
een mooi woord maar er invulling aangeven is niet altijd even makkelijk. Op zo’n moment laten we dat ook
merken. De aanpassing van het groen aan de
“ventweg /Berghseweg” was zo’n moment waarop we
als VDVV op de rem getrapt hebben en richting de gemeente hebben aangegeven: “Vergeten jullie niet
iets?” Dit traject loopt nu weer naar ieders tevredenheid.
N817
De VDVV heeft begin februari de mogelijkheid gekregen om de gang van zaken rondom de aanpassing van
de N817 voor te leggen aan het Plattelands Parlement.
Dit is een tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten
horen aan landelijke beleidsmakers en politici, voor
een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland.
De aanwezigheid en uitleg van de VDVV is niet onopgemerkt gebleven. Dagblad de Gelderlander besteedde er
al aandacht aan op maandag 6 februari en de VDVV
heeft ook al contact gehad met lokale en provinciale
politici. Wij hopen dat wij met hun ondersteuning een
door iedereen gedragen en op de toekomst van ons
dorp gerichte oplossing kan worden gemaakt. Essentius (scholenstichting waartoe onze basisschool Pius X
ook behoort) ondersteunt ons hierbij ook. Zij willen
graag dat Pius X en de Oersprong in Ulft meer kunnen
samenwerken. De gedachte is hierbij dat ouders zelf de
keuze moeten kunnen maken voor een kleine of een
grote school, afhankelijk van de behoeften van hun
kind. Dit verstevigt de basis van onze dorpsschool en
bevestigt het bestaansrecht voor nu en in de toekomst.
Bij de geplande aanpassingen N817 (Oude IJsselweg)
liggen er nog een aantal concrete vragen van ons bij de
gemeenteraad en B&W. We verwachten hierop op korte termijn antwoord op. Op basis daarvan zullen we
ons vervolgtraject bepalen. De mening van u als inwoner van het dorp, zal daarbij meegenomen worden en
essentieel zijn bij deze (juridische) vervolgstappen!
Draagvlak
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV (als u
dat nog niet bent) en
ons noodzakelijke
input te geven.
Het aantal leden
van de VDVV is in
2017 nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2016.
Mocht u nog geen lid zijn, dan kunt u zich via de website
aanmelden of via het mailadres
vdvv@varsselderveldhunten.nl Voor slechts €4,- per
jaar. Hoe meer dorpsbewoners lid zijn,des te groter ons
draagvlak. Dit is essentieel om zaken te kunnen bewerkstelligen!

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten
en dat zijn wij met zijn allen!!
pagina 30

(vervolg Dorpsnieuws)

BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018

Dorpshuus
genomineerd als
Dorpshuis van
het jaar!
Vrijwilligers bedankt!!
Dankzij jullie is ’t Dorpshuus genomineerd als Dorpshuis van het jaar 2018 in Gelderland. We zijn één van
de 6 genomineerden uit de vele aanmeldingen van dit
jaar. Het is mooi nieuws voor alle vrijwilligers die ’t
Dorpshuus draaiende houden! Na de zomervakantie
beginnen de opnames die getoond worden op Omroep
Gelderland.
De aanmelding is gedaan door de Stichting Gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten (beheerstichting
Dorpshuus) i.s.m. met Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten.
Voor de verkiezing dorpshuis van het jaar 2018 zoekt
de jury plekken in het dorp of in de wijk waar allerlei
mensen elkaar ontmoeten. Een plek door en voor bewoners. Daarbij maakt het niet uit hoe het gebouw genoemd wordt: dorpshuis, buurthuis, wijkcentrum, of
MFA (multifunctionele accommodatie). Allemaal maken ze kans om de titel in de wacht te slepen, of het nu
in een dorp of stad staat!

’t Dorpshuus heeft voor de nominatie al een cheque
mogen ontvangen van € 750,-! Dit geld kan ingezet
worden voor een aantal wensen die er nog zijn zoals
aanpassingen van de keuken en waarvoor nu ook naar
verdere financiering gezocht wordt.
Mocht ’t Dorpshuus de strijd winnen dan is er nog een
cheque van € 3000 en natuurlijk de titel Dorpshuis van
het jaar.
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Eindstanden en Topscoorders 2017 - 2018
STAND 3e PERIODE

4e klasse D
Club
Reunie 1
VIOS B. 1
GWVV 1
MEC 1
Dinxperlo 1
Ulftse Boys 1
SP Rekken 1
FC Eibergen 1
Erix 1
KSH 1
SVGG 1
SVBV 1
KSV 1
Marienveld 1

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

65
49
49
49
44
43
43
40
33
27
27
21
19
6

111
74
54
51
60
53
50
52
34
29
41
47
35
24

30
32
32
36
45
43
46
44
44
59
73
87
55
89

Res. 4e klasse
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD 3
GWVV 2
OBW 3
HC '03 2
Sc Westervoort 4
VVG '25 2

22
22
22
22
22
22

56
51
42
35
34
31

78
53
56
70
53
57

25
22
34
52
55
40

DCS 4
Kilder 2
Etten 2
Sprinkhanen 2
sv Loil 2
Doetinchem 2

22
22
22
22
22
22

29
25
19
18
18
17

41
37
26
20
35
36

43
58
47
46
70
70

Res. 7e klasse
Club
VVL 2
MvR 4
GWVV 4
SVGG 4
Terborg 4
AD '69 4
Silvolde 7
Zeddam-Sint Joris 5
Den Dam 2
Varsseveld 10
NVC 3
Stokkum 3

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Reunie 1
VIOS B. 1
Dinxperlo 1
GWVV 1
SP Rekken 1
Erix 1
Ulftse Boys 1
MEC 1
SVBV 1

9
9
9
9
9
9
9
9
9

20
20
19
16
14
14
13
12
11

39
30
18
14
17
12
16
12
15

11
11
9
8
11
9
13
9
23

FC Eibergen 1
KSV 1
SVGG 1
KSH 1
Marienveld 1

9
9
9
9
9

10
9
9
8
0

14
12
12
9
3

20
20
27
22
30

Res. 7e klasse
Club
Zeddam-Sint Joris 3
Bredevoort 3
GWVV 3
AD '69 3
Silvolde 6
Gendringen 5
SVGG 3
Westendorp 2
Terborg 3
Ulftse Boys 6
NVC 2

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

56
49
42
41
38
32
30
29
19
18
17
12

80
101
58
62
69
53
50
52
39
41
36
38

32
51
49
35
55
50
54
60
74
75
76
68
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Gespeeld Punten voor tegen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

42
40
33
32
31
28
24
23
22
20
17

59
49
43
47
38
41
43
44
33
45
29

33
28
42
48
32
34
46
49
48
71
40
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EINDSTAND TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Niels Schweckhorst
Roy Cornielje
Tom Wanders
Cas de Neling
Ron Prinsen
Steven Riethorst
Robin Klompenhouwer
Pascal Sloot
Chiel le Comte
Dominiek Seinhorst
Jochem Geerts
Menno Wenting
Collin te Wildt
Tim Jansen
Twan Berndsen
Club

4e
21
1e
15
3e
14
4e
12
1e
11
1e
11
3e
8
2e
7
2e
6
2e
6
1e
5
1e+2e5
2e 5
3e
5
1e
4
2e+3e4

Rick Vreeken
3e
Rick Witteveen
4e
Theo Heutinck
4e
Ramiro Tersteeg
2e
Dion Mulder
2e
Mart de Leeuw
3e
Niels Huntink
3e
Glenn Robben
3e
Werner Wellink
4e
Jos Ketelaar
4e
Niek ter Voert
3e
Bart Vinkenvleugel
4e
Ino Zweers
4e
Marc Wellink
4e
Martijn Klompenhouwer 4e
Jelle Visser
1e

Gespeeld Punten voor

Club
SJO Den Dam/NVC JO15-1G
Dinxperlo JO15-2
ST: Gendringen/Etten JO15-3
ST VVL/Stokkum JO15-2G
SDOUC JO15-2
MvR JO15-2
GWVV JO15-1G
Longa '30 JO15-6
Ulftse Boys JO15-2
DZC '68 JO15-10G
VIOD JO15-4G
Silvolde JO15-2

9
9
9
9
9
9

25
24
22
13
13
12

33
53
19
22
23
20

12
11
7
16
28
25

Concordia-W JO17-2
Kilder JO17-1
SVGG JO17-1G
DZC '68 JO17-6

9
9
9
9

9
9
3
3

14
25
2
9

16
35
28
42

Topscoorders JO17-1
naam:
aantal doelpunten

Club

Maik Jansen
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Joel Robben
Jeroen Aalders
Jacco te Kaat
Bob Zweers
Thomas Wissing
Joost Venus
Mick Besselink
Sven Huls
Jurgen Schut
Olaf Dickman
Jurjan Wezenberg
Jim Weijkamp

tegen

GWVV JO17-1
Ulftse Boys JO17-1
VVG '25 JO17-2
VIOD JO17-4
ST VVL/Stokkum JO17-1G
Etten JO17-1

Douwe Flipse
Bart Rots
Timo Steenbreker
Sem Schepers
Maarten Wissing
Stijn van Remmen
Merijn Berentsen
Maarten Wissing
Siem Peters
Marijn Feukkink
Milan Frazer
Jelle Boland

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

33
12
9
8
6
3
3
6
2
2
1
1

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

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

30
30
24
21
21
15
15
15
12
7
3
1

Topscoorders JO15-1G:
naam:
aantal doelpunten
Ties Flipse
Merijn berentsen
Siem Peters
Cas Steenbreker
Ties Peters
Julian Frazer
Gijs Roseboom
Boaz Kwak
Nout Sloot
Jesper Kuster

14
11
10
10
7
3
3
2
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

SDOUC JO11-3
Ajax B JO11-2
FC Winterswijk JO11-7
FC Trias JO11-6
AZSV JO11-9
FC Trias JO11-5
FC Winterswijk JO11-6
GWVV JO11-1G
Dinxperlo JO11-2

11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
25
24
22
20
19
15
13
10

85
50
44
43
35
41
36
51
36

14
27
29
21
22
26
39
42
46

SJO MEC/Bredevoort JO11Ulftse Boys JO11-4
Meddo SC JO11-3G

11
11
11

6
5
1

25
19
8

70
79
58
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Topscoorders JO11-1G:
naam:
aantal doelpunten
Bram Menting
Mees Dickmann
Luuk Berentsen
Boaz Kwak
Kas Menting
Caelum van Mulligen
Luuk Roseboom
Tiemen Berentsen
Senne Ditters
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1
1
1
1
1
1
1
1
1`
1
1
1
1
1
1

48
31
20
10
10
8
5
5
2

64
50
52
40
37
33
41
25
42
24
15
13

26
19
30
23
20
28
37
33
42
38
80
60
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