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W

Nieuws

at een geweldige mooie zomer hebben we achter
de rug. Vanaf mei tot aan nu behagelijke temperaturen
waarbij het er af en toe ook extreem aan toe kon gaan.
Elke avond lekker lang buiten zitten en genieten van
een heerlijke zomeravond. Na ontspanning wordt het
weer tijd om actief te worden. Voor de selectie begon
de training 9 augustus en konden zij zich voor gaan bereiden op de beker en reguliere competitie. De lagere
senioren begonnen een weekje later. Voor de jeugd
was het natuurlijk allemaal wat onwennig, maar de
introductietrainingen en wedstrijden op het eind van
het seizoen hadden er al toe bijgedragen dat de spelers
van GWVV en Ulftse Boys elkaar kenden. Op de cover
van deze Boogbal de jeugdvoorzitters van beide verenigingen op de ‘grens’ van Oer en Varsselder-Veldhunten
om de samenwerking symbolisch vast te leggen. In deze Boogbal zal het GWVV jeugdbestuur vertellen hoe
de start van de samenwerking is verlopen. Na het voorbereidende werk op de beker/competitie werd op zondag 2 september afgetrapt. GWVV 1 heeft zich in de
beker een ronde verder gespeeld en zal op zondag 11
november in een thuisduel tegen Fc Trias het bekertoernooi vervolgen. De competitie in de 4e klasse C
begon voor hen op 23 september met een mooie uit
overwinning op het altijd lastige Sprinkhanen. Ook de
2e wedstrijd leek de goede kant op te gaan maar de
overwinning glipte hen op het eind van de wedstrijd
net door de vingers. Hier ligt voor coach/trainer Edwin
Grotenhuis met zijn secondanten nog wat huiswerk te
doen. Jelle Visser zal net als vorig seizoen weer verslag
doen van de gespeelde wedstrijden.
GWVV 2 heeft zich ook verder gespeeld in de beker, na
het afgelopen glorieuze bekertoernooi zullen zij de beker moeten verdedigen. Een hele opgave want juni
2019 wanneer de finale gespeeld wordt is nog heel ver
weg. De eerst volgende bekerwedstrijd is 21 oktober
tegen Winterswijk 7 op Sportpark Jaspers. We wensen
hen veel succes hierbij. De competitie begon het 2e
elftal goed echter de 2e wedstrijd werd jammerlijk verloren. Het zou heel knap van hen zijn dat ze de prestatie van vorig seizoen weten te evenaren. Jongens succes.
GWVV 3 begon de bekercompetitie wat wisselvallig
toch waren de verschillen niet echt groot t.o.v. elkaar.
Zij begonnen de competitie op 23 september tegen de
internationals van Polen (Kilder 6). Een goede tegenstander waarbij er ‘maar’ met 0-3 van werd verloren.
Kilder 6 mag dan ook zeker tot de titelkandidaten worden gerekend. De 2e wedstrijd van GWVV 3 werd met
maar liefst 0-7 gewonnen. Hierbij gaf de spits van
GWVV 3 zijn visitekaartje af voor de titel Boogbaltopscoorder 2018-2019. Stijn zal in deze Boogbal de wedstrijden uitvoeriger beschrijven.
GWVV 4 begint wat stroef aan het seizoen, wat hier
exact de oorzaak van is, is niet helemaal duidelijk. Tonny zal hierover zijn verhaal doen.
Het seizoen werd op 7 september gezamenlijk afgetrapt met het darttoernooi. Jammer dat de opkomst
niet hoog was maar het plezier was er zeker niet minder om. Deze activiteit is enkele jaren geleden in het
leven geroepen door het bestuur met de bedoeling om
in gezamenlijkheid aan het seizoen te beginnen. Als
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vereniging is het belangrijk om ons GWVV’er te voelen
en dat het niet alleen gaat om je eigen elftal en de
wedstrijden en trainingen. Interesse in elkaar en ook
de onderlinge saamhorigheid is hierin belangrijk. Daarvoor is de activiteitencommissie behoorlijk actief. Zij
zullen ook dit seizoen weer activiteiten ontplooien om
deze saamhorigheid onderling op peil te houden. In
deze Boogbal zal de activiteitencommissie verslag doen
van het GWVV darttoernooi.
In deze Boogbal oa. de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering op 18 oktober a.s., het voorwoord
van onze voorzitter Jan Aalders en de gebruikelijke rubrieken. Beent Klynsma heeft weer voor een jaar getekend voor zijn vaste column, het kost een paar centjes
 maar dan heb je ook wat. Ook de sponsorcommissie
en de Vieftigclub zullen als zij nieuws hebben wat van
zich laten horen.
Als redactie zaten we er een beetje mee in onze maag
hoe we met de jeugd om moesten gaan wat betreft de
deelname in de Aanval cup en het publiceren van standen en topscoorders. Met het jeugdbestuur is in goed
overleg besloten, gezien de onderverdeling van de
GWVV jeugdleden in de vele elftallen, deze niet meer
te laten meedoen. Ook de standen/topscoorders van
de jeugd zullen we niet meer publiceren omdat deze
ook terug te vinden zijn op voetbal.nl. Het jeugdbestuur zal de GWVV jeugd aansporen om regelmatig van
zich te laten horen in de Boogbal en ook op de site van
Ulftse Boys (https://www.ulftseboys.nl/) zullen regelmatig verslagen en foto’s worden gepubliceerd.
Als redactie zijn wij klaar voor het nieuwe seizoen, wat
ons betreft mogen de resultaten weer komen, we
staan te popelen om deze te publiceren. De onderhoudsploeg heeft de afgelopen maanden van droogte
er oa. voor gezorgd dat de randvoorzieningen goed
zijn, dus daar kan het niet aan liggen. In deze Boogbal
natuurlijk ook de adverteerders er zijn er wat afgevallen maar er zijn er ook wat bijgekomen zodat we het
financieel weer redden dit seizoen. Adverteerders bedankt hiervoor!
Voor de rubriek Onder Schot zijn we nog wel op zoek
naar leuke, grappige, merkwaardige voorvallen op en
rondom het veld. Wij willen dan ook iedereen oproepen om als je iets leuks/grappigs hebt meegemaakt om
dit te delen met de redactie.
Wij wensen iedereen een heel fijn succesvol seizoen
toe en laat regelmatig wat van je horen.

De redactie.

De redactie is op zoek naar een

Voetbalanalist

L

ijkt het jou wat om zo nu en dan eens een wedstijd
van onze senioren (GWVV 1 t/m 4) te analyseren dan
ligt hier een prachtige uitdaging.
Wat wordt er van je verlangd;

 Zo nu en dan (1 à 2 x per maand) bezoeken wedstrijd GWVV 1 t/m 4 op zondagmorgen/middag.

 Je hebt enige analytische technische voetbalkennis.

 Je kunt dit vertalen in een goed onderbouwd verhaal voor publicatie in De Boogbal

Voor meer informatie kun je terecht bij Boogbalredacteur Nico Immink of één van de andere redactieleden.
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laatste nieuwtjes en overzichten van het vorige seizoen
uitvoerig behandeld worden. Ook zullen we vooruitblikken naar de toekomst. Graag zie ik u allen op deze
avond.

Wat brengt
ons het nieuwe
seizoen 2018-2019?

Tot slot wil ik iedereen een geweldig seizoen
2018-2019 toewensen.

D

at is vaak de vraag bij het aanbreken van het nieuwe seizoen, wat brengt het ons en wat zijn de doelstellingen van de teams.
Voordat het seizoen kan beginnen is er veel werk verzet door veel mensen. Dagelijks zijn bestuurders en
commissie leden actief voor de club. Dit allemaal om
het voor de voetballers zo goed en leuk mogelijk te maken. Voordat het seizoen aan zijn einde is breekt voor
deze mensen het moment alweer aan om aan het nieuwe seizoen te denken en te werken. Nieuwe teams
worden ingedeeld, trainers, leiders en grensrechters
moeten weer geregeld worden. Daarnaast moeten de
velden naast het reguliere onderhoud ook groot onderhoud ondergaan. De activiteiten commissie gaat weer
aan de slag met de invulling. Ga zo maar door, er wordt
achter de schermen veel onzichtbaar werk verricht. Om
met het veldonderhoud te beginnen. Dit staat onder
leiding van Paul Schut, ook broer Willie verricht hier
veel werk aan samen met de klussenploeg op de
woensdagmorgen. Veel dank zijn wij deze mensen verschuldigd, de gehele accommodatie ligt er altijd tot in
de puntjes verzorgt bij. Zoals ik al vermelde staat dit
alles onder leiding van Paul, wie zelf zeer veel uren
werk verzet in het onderhoud. Helaas kreeg Paul te
maken met een virus infectie welke behoorlijk gecompliceerd bleek te zijn en veel pijn veroorzaakte. Inmiddels gaat het weer wat beter maar het herstel zal nog
maanden duren. Ik wil Paul en ook Riet veel sterkte
toewensen en we hopen allemaal op een spoedig herstel. Daarnaast wil ik alle vrijwilligers en Willie in het
bijzonder bedanken voor de invulling van de vele uren
welke ingevuld moesten worden. Jullie werk vertaalt
zich terug in de accommodatie welke er perfect uit ziet.
Bij de senioren zijn er op enkele verschuivingen na niet
veel wijzigingen te vermelden bij de teams, hoeveel
anders is dit bij de jeugd. Dit jaar zijn we gestart, na
een zeer intensieve voorbereiding met een volledige
samenwerking met Ulftse Boys. Voor de jeugd zijn er
dus wel zeer veel veranderingen. Een zeer intensieve
voorbereiding mogen we het wel noemen. Na de eerste oriënterende gesprekken tussen de bestuurders
moest het hele plan uitgewerkt en uitgevoerd worden.
Ook de leden moesten juist worden geïnformeerd.
Voor het bestuur heeft dit veel werk met zich mee gebracht, Maar ik wil toch Mike Frazer, Eugène Lucassen
en Arno Geurts in het bijzonder bedanken voor hun
inzet. Al het werk heeft geresulteerd in een hele mooie
samenwerking welke goed is voor beide clubs maar in
het bijzonder voor de jeugd.
Bovenstaand is slechts een kleine samenvatting van het
vele werk dat er de laatste maanden verzet is. Ook is
het altijd gevaarlijk namen te noemen. Toch heb ik gemeend deze namen in het bijzonder te noemen zonder
wie dan ook te kort te doen. Nogmaals wil ik alle bestuurders, commissieleden, trainers, leiders, grensrechters, clubscheidsrechters, en alle andere wie actief zijn
voor ons mooie G.W.V.V. bedanken voor hun geweldige inzet voor de club. Zetten jullie vast vrijdag 15 februari in de agenda, dan staat namelijk onze jaarlijkse kaderavond gepland.
Donderdag 18 oktober staat onze jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering gepland. Op deze avond zullen de
Boogbal nr. 1

Voorzitter Jan Aalders
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot
het bijwonen van de;

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze zal worden gehouden in de multifunctionele
ruimte van ‘t Dorpshuus op;

Donderdag 18 oktober 2018 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter.
2) Ingekomen stukken.
3) Notulen algemene jaarvergadering
d.d. 12-10-2017.
Deze staan in Boogbal nr. 2 en in de
digitale Boogbal (pag. 7) op de site van GWVV.
4) Jeugdcommissie.
5) Technische commissie.
6) Sponsorcommissie.
7) Verslag penningmeester.
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2018/2019.
11) Bestuursverkiezing,
Mike Frazer, aftredend en herkiesbaar
André Jansen, aftredend en herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur.
12) Rondvraag.
13) Sluiting.
Tot ziens op 18 oktober a.s.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met sportieve groet,
Het bestuur.
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Gezond, slank en
afgetraind

AGENDA G.W.V.V.
Ledenvergadering: 18 oktober
Potstoten: 13 december
Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst: 6 januari
Kaderavond: 15 februari

Contributie-overzicht
seizoen 2018/2019

O

nderstaand de contributiebedragen zoals die gaan
gelden voor het seizoen 2018/2019.
De eerste contributie-inning zal eind oktober zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal een paar dagen voor de inning zijn rekening ontvangen via de mail.
Wordt er een bedrag bij u afgeschreven en u hebt geen
bericht gehad, stuur dan alsnog een mail naar mij en u
zult voortaan ook uw rekening via de mail ontvangen.
De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd
ontvangen in oktober hun eerste factuur via de post
met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen.
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contributie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt
vertraging en scheelt mij veel werk in de administratie.

Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en normen van de KNVB.
De peildatum is 1 januari 2018.
De contributie bedragen zien er na indexatie als volgt
uit:
O6 t/m O9 t/m 8 jaar
O10 en O11 t/m 10 jaar
O12 en O13 t/m 12 jaar
O14 en O15 t/m 14 jaar
O16 en O17 t/m 16 jaar
O18 en O19 t/m 18 jaar
O20 19 jaar en senioren
Ondersteunende leden

2009/2012
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002
1999/2000
1998 en <

€
€
€
€
€
€
€
€

60,-84,-86,-95,-100,-110,-174,-20,--

Voor studenten (vanaf 18 jaar op 1 januari 2018) geldt
een korting van € 55,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun studentenpas (schooljaar 2018/2019) aan mij te mailen.
Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de korting verrekenen.
Mailen: andrejansen@telfort.nl of bij mij in de bus:
Vicarisweg 10 Varsselder.
De maanden van inning zijn:
Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart en
mei
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken
of mailen (andrejansen@telfort.nl).

Met vriendelijke voetbalgroeten,

door Beent Klynsma

W

at mij bij GWVV is opgevallen is dat de meeste
voetballers er goed getraind uitzien, men zegt dan dat
ze afgetraind zijn. Mochten ze een klein buikje hebben
dan komt dat door het bier drinken in de derde helft of
na het trainen op de donderdagavond. De lichamen
van de meeste jonge mannen zien er slank uit en ze
lopen keurig recht. Voor de voetballers neem ik mijn
petje af. Ik zelf liep laatst steeds een beetje scheef en
wist niet precies hoe dat kwam. Dan kom je met de
voetballers aan het praten op de donderdagavond en
hoor je wel het e.e.a. Wat ik verkeerd deed? Als ik
bier haalde in de supermarkt was dat meestal één kratje, en dan ga je scheef lopen en kreeg ik last van de rug.
De voetballers zeiden tegen mij, je moet altijd twee
kratten kopen, aan elke hand een krat en je loopt weer
kaars recht. Zo zie je maar dat je altijd weer wat kunt
leren. Zelf ben ik niet slank, zeg maar flink gezet, maar
ik denk dat ik weet waarom dat is gekomen. Ik heb
vroeger de sportschool niet afgemaakt, ik ben toen
halverwege blijven zitten en dan komt er, als je ouder
wordt, niks meer van. Op latere leeftijd doe ik nu nog
wat aan wandelen, dammen, schaken. Ze hebben me
ook wel gevraagd voor volleyballen, handballen, softballen maar bij mij bleef het bij bitterballen. Gezond
eten probeer ik wel te doen, veel groente en rauwkost,
maar of dat allemaal helpt weet ik niet. Kijk nu eens
naar koeien, buffels en olifanten, die bewijzen dat het
onmogelijk is door gezond te eten en veel te wandelen
om gewicht te verliezen. Vorige week had mijn vrouw
spaghetti pasta gekookt met een heerlijke vissaus. We
hadden nog wat vis van de VVVV ( Vis Vereniging Varsselder Veldhunten) het smaakte heerlijk, ook lust ik
graag spaghetti carbonara, bolognese, of met gehaktballetjes met tuin erwten. Maar op een keer heeft mijn
vrouw haar kunstgebit in de spaghetti laten vallen en
hadden we dus tandpasta. Mensen kijken graag naar
andermans lichaam, als dat nu dik of slank is maakt
niet uit. Zo las ik onlangs in een Duitse krant dat een
geheel naakte vrouw een bankoverval had gepleegd.
Echter geen van de getuigen kon het gezicht van de
vrouw omschrijven, men had alleen naar haar lichaam
gekeken. In dezelfde krant las ik dat een jongeman met
een flink postuur, een nieuwe baan had in een banketbakkerij. De bakker zag dat de jongeman steeds gebak
en andere lekkernijen zat op te eten. De bakker zei
tegen de jongeman dat, dat niet de bedoeling was dat
hij steeds van alles zat te eten. De jongeman zei, beste
bakker we hadden toch
afgesproken dat ik twee
maanden proeftijd had?
Ik ben nu ook toe aan
een heerlijke kop koffie
en heb de keus uit tompoucen, moorkoppen of
vruchtengebak. Welke
zal ik nemen ??

Oan ’t sjen.

André Jansen
Penningmeester
Boogbal nr. 1
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Sponsorcommissie
NIEUWS

Dart avond
G.W.V.V.

N

a een paar jaar is het inmiddels een traditie geworden om het nieuwe seizoen te starten met een dart
avond.
Behalve de dart competitie is het belangrijk om na de
zomerstop elkaar weer te ontmoeten. Even bijpraten
wat we allemaal hebben meegemaakt en nieuwe spelers welkom heten binnen je team c.q. vereniging.
Op vrijdagavond 7
september traden 12
teams van 2 personen aan om te strijden om de darttrofee 2018. De dartclub Varsselder had
een belangrijk deel
van de organisatie
op zich genomen,
daardoor verliep het
toernooi vlekkeloos.
Daarvoor dank.
Eerst werden er poule wedstrijden gespeeld zodat iedereen veel aan het darten kwam. Voor de wedstrijden
werd de tegenstander geobserveerd en werden de
kansen berekend. Tijdens het echte wedstrijdje bleek
het vaak net iets anders uit te pakken. Bij velen speelde
de factor geluk best een grote partij. Maar ook hier
gold de Olympische gedachte en iedereen die mee
heeft gedaan was misschien wel winnaar.
Jordy Steverink en Sven Kuipers wisten de 3e plaats te
bemachtigen. Na een spannende finale werden Jim
Weijkamp en Cas de Neling
de dart kampioenen van
2018. Zij versloegen in de
finale father & son van Remmen (Marco enStijn).
De opkomst was misschien
niet erg groot, maar diegene
die er wel waren hebben
een geweldige avond gehad
met lekker darten en veel
plezier. Johan en Riet hebben ons prima voorzien van
een natje en een droogje, daarvoor dank. Een tip voor
iedereen: “Zorg ervoor dat je bij een volgende activiteit
deze gezelligheid niet mis loopt en wees dan wel aanwezig!”

G

.W.V.V. is een subsponsor rijker. GUV uitvaartverzorging heeft zich met
G.W.V.V. verbonden.
Op 3 oktober jl.
werd dit officieel
bekrachtigd door het
ondertekenen van
het subsponsorcontract op
het kantoor aan de
Romienendijk te Aalten.
Persoonlijk, betrokken en dichtbij, dat
omschrijft het beste Algemeen directeur GUV Bert van
de filosofie van GUV Asselt plaatst zijn handtekening
uitvaartzorg. Een
onder het sponsorcontract.
unieke uitvaartorganisatie zonder winstoogmerk met maar één doel: verzorgen van waardige uitvaarten. GUV biedt alles wat
met uitvaartzorg te maken heeft, van uitvaartverzekering tot aan een crematorium.
Op het eerste oog klinkt het vreemd, een uitvaartverzorger, sub-sponsor bij een voetbalvereniging. Maar als
je er over nadenkt is het eigenlijk best vanzelfsprekend.
Je wordt geboren, en dan is één ding zeker, je zult ook
een keer komen te
overlijden. Dan wil je
het afscheid op een
waardige wijze laten
verzorgen door iemand die persoonlijk, betrokken en
dichtbij is. Ook dat is
het leven. Wij zullen
als G.W.V.V. er zorg
voor dragen de
naam GUV waardig
uit te dragen op de sponsoruitingen van G.W.V.V..

Zaal de Zon
zegt sponsorschap op

B

ij deze hebben wij de gelegenheid G.W.V.V te bedanken voor het vertrouwen dat ze 10 jaar in ons “Zaal
de Zon” gehad hebben.
Ons sponsorschap zeggen wij op, daar wij besloten
hebben te stoppen met ons bedrijf Zaal de Zon.
Dit hebben wij niet van de één op de andere dag besloten, maar goed overwogen en nagedacht over onze
toekomst.
Onze ideeën gemixt en een keuze gemaakt.

Of in voetbaltermen:
Heb je teveel verdedigers gaat het niet werken in een
team, te weinig aanvallers maken het verschil ook niet.
De mix moet goed zijn.
Wij geven ze de tip mee:
Laat iedereen functioneren waar hij/zij goed in is en
accepteer positieve kritiek.
Groet Tonny
Boogbal nr. 1
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Wij danken het bestuur, leden en sponsorcommissie
van G.W.V.V.. In het bijzonder Freek van Arragon en
hoe hij het zelf altijd zegt: De Knapste Man van Ulft
Arno Geurts .

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019
Copie inleveren:
6 november
11 december
26 februari
16 april
nnb

Moniek en Wiljan Messing.

W

ij bedanken Zaal de Zon voor hun jarenlange
sponsoring bij GWVV.
In 2007 werden de pupillen in de volle breedte voorzien van nieuwe shirts (zie foto onder). Bij de overgang
naar Geel-Wit werden de junioren voorzien van nieuwe shirts met daarop het logo van de Zon. Wij bedanken hen voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen hen veel succes met hun verdere carrière.

Sponsorcommissie G.W.V.V.

Boogbal nr. 1
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Komt uit op:
15 november
20 december
7 maart
25 april
nnb
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*Klop Klop* Wie is daar? Seizoen!
Seizoen wie!? Seizoen 2018-2019!!

I

nderdaad lieve mensen Seizoen 2018 - 2019 staat voor
de deur en dat betekent dat de jongens weer aan de bak
moeten. Natuurlijk heeft iedereen zich in de zomerstop
in het zweet gewerkt om goed voor de dag te komen en
heb ik zelf van een hele betrouwbare bron vernomen
dat Dominiek Seinhorst in plaats van 8 nu maar 3 keer
op vakantie is gegaan om extra fit te zijn.
Niels Schweckhorst daarentegen heeft het er goed van
genomen in de zomerstop, echter kan hij zich dat veroorloven want zoals jullie waarschijnlijk nog niet weten
werkt hij tegenwoordig in de bouw en is hij daarom
24/7 zo fit als een hoentje.
En wat misschien nog wel de grootste verrassing was is
dat onze keeper Sven te Kaat alleen maar water heeft
gedronken in plaats van bier.
Afijn, de eerste wedstrijd was van het nieuwe seizoen
was meteen een goede maatstaaf, dat was namelijk
tegen de Grasshoppers uit Nieuw-Dijk.
Grasshoppers is overigens Engels voor Sprinkhanen.
De wedstrijd begon goed voor GWVV want we kregen
in de beginfase al een paar kansen, 1 keer was het Jelle
Visser die de bal in de zestien onderschepte en terug
legde op Ron Prinsen, echter werd deze bal net aangeraakt waardoor het een moeilijke bal werd voor Ron
om deze nog goed op goal te krijgen.
De kans daarop was voor Tim Jansen die een puntgave
vrije trap van zijn Bruurke Dirk Jansen voorlangs kopte.
Even later was het wel raak want toen mocht Tim Jansen een vrije trap nemen vanaf de middenlijn, de bal
kwam bij Cas de Neling en hij wist deze netjes binnen te
koppen.
Beide ploegen kregen in de eerste helft nog een aantal
kansen maar het bleef 0-1 en kon GWVV dus de kleedkamer gaan opzoeken met een voorsprong.
In de 2de helft kwamen de Sprinkhanen al gauw langszij
door een vrije trap die vervolgens werd ingekopt.
Nog geen minuut later kreeg Ronnie Jr het op de heupen en dribbelde met de bal aan de voet richting de
zestien meter van de tegenstander, vervolgens stak hij
Cas de Neling weg maar hij werd getackeld door de
keeper waardoor de scheidsrechter niets anders kon
doen dan GWVV een penalty toe kennen.
Dirk Jansen wist wel raad met dit buitenkansje en
schoot de bal feilloos binnen.
Na dit doelpunt van GWVV werden er hier en daar wat
overtredingen gemaakt helaas voor GWVV beoordeelde

een situatiedeniet goed en gaf een speler van de geel
witte zijn 2 gele kaart van de middag en kon dus met
rood van het veld vertrekken.
Ondanks de man minder liet GWVV zich niet uit het
veld slaan en dit resulteerde zelfs nog in grote kansen
voor Ron, Jochem en Robin, echter werden deze niet
verzilverd.
Cas de Neling daarentegen wist nog wel een keer het
net te vinden en hier mee de eindstand te bepalen op 1
-3 voor GWVV.
Zondag 30 September stond de eerste thuiswedstrijd
van GWVV 1 op het programma.
Deze wedstrijd werd gespeeld tegen AD’69 uit Aalten.
GWVV wist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te
komen, Tim Jansen wist met een raket naar voren Cas
de Neling te bereiken en hij kopte de bal keurig over de
uitkomende keeper.
De goal deed een beetje denken aan die van Robin van
Persie tijdens het WK maar dan net iets minder sierlijk.
Na dit doelpunt kreeg AD’69 wat meer het overwicht
maar grote kansen kregen de heren uit Aalten niet.
GWVV had een wat beter rendement en kreeg ondanks
het lichte overwicht van AD’69 toch nog een paar goede mogelijkheden. De eerste was een kopbal van Cas
de Neling maar zijn inzet werd gepakt door de keeper,
en de 2de was van Ron Prinsen maar hij zag zijn schot
uiteen spatten op de lat.
Net voor rust had Sam Overbeek de 2-0 op de schoen
maar hij schoot de bal hoog over, na goed voorbereidend werk van Ron Prinsen en daarom gingen beide
teams rusten met een 1-0 stand.
GWVV kwam hierna goed uit de kleedkamer want in de
46e schoot Dirk Jansen op goal, de bal werd in eerste
instantie nog gered door de keeper maar in de rebound
kon Robin Klompenhouwer de bal binnen tikken.
In de laatste 10 minuten gaat AD’69 wat opportunistischer spelen en dit resulteert in de aansluitingstreffer.
GWVV probeert er dan alles aan te doen om de winst
over de streep te trekken, helaas lukt dit niet en weet
AD’69 met een fraai schot de gelijkmaker te maken.
In de blessuretijd krijgt Tim Jansen het nog bijna voor
elkaar om een cornerbal binnen te koppen maar helaas
gaat zijn inzet net over de lat en eindigt deze wedstrijd
in 2-2.
GWVV speelt 7 Oktober tegen Zeddam/Sint Joris. Beide
ploegen begonnen goed aan de wedstrijd waarbij
GWVV de eerste kans krijgt maar Ron Prinsen de bal
niet goed verwerkt na een goede combinatie door het
midden. Kort daarop weet de rechtsbuiten van Zeddam
een moeilijke bal nog knap op goal te schieten, echter

Kom kijken naar ons 1e elftal!
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november

GWVV 1 sv Loil 1 GWVV 1 Keyenb.B 1
GWVV 1 GWVV 1 -

MEC 1
GWVV 1
VVG’25 1
- GWVV 1
Fc Trias 1(beker)
Ulftse Boys

Boogbal nr. 1
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
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wordt zijn inzet gepareerd door doelman Sven te Kaat.
In de 23e minuut komt GWVV op een 0-1 voorsprong
nadat een hoge bal voortkomend uit een vrije trap van
Dirk Jansen door Dominiek Seinhorst met het hoofd
wordt door verlengd en in de korte hoek van het doel
belandt. GWVV is vanaf dat moment de beter spelende
partij en weet in de 39e minuut op 0-2 te komen. Cas
de Neling worstelt zich met zijn Gogo Gadget Extended
Longlegs wonderbaarlijk langs de defensie en legt de
bal vanaf de achterlijn terug op de vrij inkomende Lars
Hendrixen die hem vervolgens binnen kan tikken. 0-2.
Na de rust zien we een Zeddam/St. Joris die er in
geloofd en van GWVV hier ook alle ruimte voor krijgt.
In de 53e minuut wordt dan ook een schot vanuit de 2e
lijn via de paal achter doelman Sven te Kaat geschoten.
GWVV laat Zeddam in deze fase dan ook vrij opkomen.
GWVV krijgt in de 70e minuut de kans op 1-3 maar
Dominiek Seinhorst kan na aangeven van Cas de Neling
de bal niet goed op goal schieten.
Niet veel later is het wederom Dominiek Seinhorst die
de marge als nog kan vergroten alleen wil hij de bal
breed leggen op Niels Schweckhorst maar de bal is
vervolgens te zacht waardoor de keeper de bal kan
oppikken.
In de 77e minuut komt Zeddam/St. Joris langszij GWVV
als wederom vrij kan worden binnengeschoten vanuit
de 2e lijn. 2-2. Op het einde van de wedstrijd komt
Zeddam/St. Joris met 10 man te staan als de laatste
man met 2x over geel het veld mag verlaten. Merijn
van Arragon kopt hierna nog gevaarlijk op goal maar de
bal wordt door de keeper tot cornerbal verwerkt. In de
allerlaatste minuut krijgt Zeddam/St. Joris ook nog een
kans maar deze wordt hoog over het doel gekopt. Eindstand 2-2. Een wedstrijd waarin beide ploegen aan
elkaar gewaagd waren, maar waar GWVV een fase
kende waar de voorsprong verder uitgebouwd had
moeten worden.

Jelle Visser

GWVV 3 speelt
interland wedstrijd

D

e bal is weer aan het rollen.
Na drie ´´oefenwedstrijden´´ in de beker competitie. Is
op dit moment de competitie alweer drie wedstrijden
onderweg. De voorbereiding is voor iedereen de uitgelezen mogelijkheid geweest om zich in de kijker te spelen bij bondcoach Sir Alex Cornielje. Want de eerste
competitie wedstrijd is er één voor in de geschiedenis
boeken. Op een bewolkte zondag ochtend werd er tegen een compleet Pools elftal gevoetbald, die aankomend jaar een egooi doen naar het kampioenschap voor
Kilder 6 in de 7 (kelder)klasse. De bondscoach had nog
enkele spelers uit het 2e en 4e elftal geselecteerd omdat GWVV 3 toch nog met de nodige blessure gevallen
zaten. Helaas heeft de basis elf een nederlaag niet kunnen voorkomen en hebben kansloos met 0-3 verloren.
De poolse spelers waren er overduidelijk op gebrand
om de competitie goed van start te gaan, en met vol
enthousiasme en goed voetbal wonnen zij eenvoudig.
Een week later hebben de mannen van het 3e zich van
de betere kant laten zien, in en tegen VV. Doetinchem
werd voor rust al zes keer gescoord. Eenvoudig en zonder enige moeite vielen de doelpunten dit keer in het
juiste doel. Helaas verzuimden we in de tweede helft
om echt door te drukken en te werken aan ons doelsaldo. Na meerdere keren de lat en-/of paal te hebben
geraakt wisten wij de tweede helft nog maar één keer
te scoren waardoor wij tot een eindstand kwamen van
0-7 en hiermee de drie punten weer richting Varsselder
hebben gebracht.
Afgelopen zondag mochten we thuis weer aantreden
tegen Ad’69. Een zeer matige wedstrijd. Nog steeds
kampen wij met blessures en afmeldingen waardoor
we nog steeds dankbaar gebruik mogen maken van de
spelers van het 2e en 4e elftal. Door 1 fout achterin, en
een zondags schot keken we met rust tegen een 0-2
achterstand aan. Met meer en beter balbezit konden
wij niet echt een vuist maken. De ‘’laatste ‘’ steekbal
was constant verkeerd, waardoor ook wij de gehele
wedstrijd weinig kansen hebben kunnen creëren. Hierdoor hebben we de achterstand niet kunnen ombuigen
naar een voorsprong waardoor we naar drie wedstrijden nog maar een schamele drie punten hebben behaald.

Gr. Stijn Marcus.
Boogbal nr. 1
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Dit seizoen werden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;

14-10-2018 wedstrijd tegen MEC
Vieftig club
28-10-2018 wedstrijd tegen VVG’25
Arno en Manon
11-11-2018 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
2-12-2018 wedstrijd tegen SVGG
Nacht van Hunten

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

7-okt
13-okt
15-okt
16-okt
18-okt
20-okt
21-okt
22-okt
22-okt
22-okt
22-okt
24-okt
25-okt
25-okt
30-okt
31-okt
31-okt
31-okt
2-nov
6-nov
7-nov
8-nov
9-nov
9-nov
10-nov
12-nov
13-nov
13-nov

Owijn van Mulligen
Nico Immink
Peter Berendsen
Saskia van de Pavert-Hebinck
Theo Vonk
Mark Kemperman
Mick Besselink
Daan Kroesen
Floyd Robben
Dylano Aalders
Martijn Klompenhouwer
Thomas Wissing
Sven Maatman
Eric Huls
Julian Frazer
Hugo te Kaat
Sam Overbeek
Koen Nieuwenhuis
William Knipping
Gijs Roseboom
Rick Hendrixen
Jos Mulder
Ferdie van de Pavert
Frank Rots
Arno Geurts
Noud Bolk
Lars Hendrixen
Sven Huls
Boogbal nr. 1

O

ok dit jaar zijn we weer gestart met de rubriek ‘’In
de aanval’’.
Welk seniorenteam van GWVV weet dit jaar weer met
zijn doelpunten de meeste punten bij elkaar te scoren.
De spelregels zijn dit jaar als volgt: Elke goal die een
team scoort levert één punt op. Doelpunten gescoord
in uitwedstrijden leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee voor het klassement.
Helaas hebben we er dit jaar voor gekozen om verder
te gaan met alleen de senioren elftallen. Onze jeugd is
dit jaar de samenwerking met Ulftse boys aangegaan.
Hierdoor is de indeling zo verspreid over maar liefst 8
elftallen waardoor het niet meer werkzaam is om al
deze standen te verzamelen. Daarom hier nu de eerste
tussenstand van de senioren.

Elftal:
GWVV 3
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 2
Groeten,
competitieleider Stijn Marcus.
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14
12
11
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In de afgelopen maanden zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, het begin van de
competitie, het darttoernooi, het begin van de
jeugdsamenwerking Ulftse Boys/GWVV er kan er
echter maar één uitverkoren worden en dat is
deze keer ...................... Roy Cornielje. Roy speelt
in het derde elftal. Roy is aanvoerder van dit team en
presteerde het om in de 2e competitewedstrijd maar
liefst 5x te scoren. Aan Roy oa. de vraag of hij een gooi
doet naar de titel Boogbaltopscoorder.

Hallo Roy,
Als eerste gefeliciteerd met je 5 doelpunten tegen vv
Doetinchem.
Zou jij je in het kort even willen voorstellen aan de lezers die je nog niet kennen. Wie ben je, wat doe je,
kortom alles wat je maar kwijt wil over jezelf.
Hallo ik ben Roy Cornielje, ik ben
25 jaar oud. Ik kom uit Azewijn en
woon sinds kort in Lengel. In het
dagelijkse leven ben ik vrachtwagen chauffeur bij Mainfreight.
Ik ben begonnen te voetballen bij
vv Den Dam, omdat we daar te
weinig jeugd hadden ben ik bij vv
Zeddam gaan voetballen, daar heb
ik tot en met mijn 15e gevoetbald
en ben toen naar Den Dam gegaan
om bij de selectie te gaan voetballen. Tot ik in de winterstop 20122013 bij GWVV in het vriendenteam ben gaan voetballen, helaas is er van dat team
nog weinig over.

Hoe ben je zo bij GWVV belandt?

bij GWVV?
Ik speel nu 7 jaar bij GWVV, helaas heb ik bij GWVV
‘nog’ geen succes mogen mee maken.

Heb je het naar de zin bij de club?
Ik heb het zeker naar mijn zin, we hebben een leuk
team en een leuke club!

Wat zijn je specifieke goede voetbaleigenschappen en
welke de iets mindere?
Ik vind het moeilijk om me een zelf reflectie te geven,
als ik er van beide 1 op moet noemen vind ik mezelf
sterk aan de bal en de minder goede kwaliteit dat ik
erg slecht tegen mijn verlies kan.

Je bent een veel scorende spits, maar hebt nog nooit
de zo felbegeerde Boogbaltopscoorderstrofee gewonnen. Zijn de vijf goals van afgelopen weekend de eerste
stappen naar deze trofee?

Ik ben via Niels Huntink bij GWVV beland in dit
team. Ik wou graag met vrienden voetballen, uiteindelijk zijn er nog een paar vrienden bij GWVV
komen voetballen en is mijn vader onze leider en
trainer geworden.

Op welke positie speel jij in je elftal en waarom is
dit de mooiste plek op het veld?
Ik speel als spits in mijn team, ik ben altijd al een
aanvaller geweest van jongs af aan. Op de vraag
waarom dit de mooiste positie is heb ik niet echt
een direct antwoord al hou ik wel van scoren en
assists te geven.

Heb je nog successen gekend bij Azum of Zeddam?
Ik ben bij Zeddam in de E en met Den Dam 2
kampioen geworden.

GWVV 3 seizoen 2013-2014

Nu dan bij GWVV, hoeveel jaren speel je al
Boogbal nr. 1
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Ik hoop het wel! Ik
zou de trofee graag
een keer willen
winnen, het is alleen belangrijker
dat wij als team
goed presteren en
niet ik als individu.

Wat gebeurde er op het sportcomplex terwijl iedereen zat te
genieten van de zomervakantie?

V

Welke goal in je
voetbalcarrière staat je nog het meest bij en waarom?
(omdat hij zo mooi was of misschien wel op een heel
bijzondere wijze tot stand gekomen)
Dat was een vrije trap tegen SDOUC, er werd een overtreding op mij gemaakt en ik besloot de vrije trap zelf
te nemen van ca 20 meter. Ik schoot hem in 1 streep
de kruising in, in het wedstrijd verslag op de site van
SDOUC werd hij zelfs ‘a la Ronaldo’ beschreven.

oorzitter Jan Aalders benoemde het al in zijn rubriek. Er is in de zomermaanden wat afgezweet op de
Buitenham. Beregeningsinstallatie opbouwen, beregenen, uitzetten tot zelfs laat in de avond, de boel versjouwen, weer aanzetten enz. Likje verf hier, schuren,
likje verf daar, zodat de wissels ook weer kunnen zitten
op een frisse reservebank. Dit alles gebeurde door de
onderhoudsploeg die actief is bij GWVV/SGVV. Wij danken hen voor de inspanningen en de vrije tijd die zij
hierin steken. Het ligt er allemaal prima bij!

Je bent niet alleen een speler maar ook nog eens de
aanvoerder van het team. Wat kan een aanvoerder er
aan bijdragen om het team nog beter te maken?
Een aanspreekpunt voor het team zijn naar het team
toe en vanuit het team en de communicatie binnen en
buiten het veld te verbeteren.

Je vader is coach van jullie team, merk je ten aanzien
van je vader-zoon relatie hier wat van in het veld?
Ik merk er zo goed als niks van, ik word ook gewoon op
mijn plaats gezet als ik wat verkeerds doe. Ik noem
mijn vader ook altijd bij zijn naam op het voetbalveld
en niet zoals ik thuis doe met papa of pa.

Je bent ook een fervent Feyenoord aanhanger. Kun je
aangeven wat Feyenoord voor je betekent?
Ik ben altijd al Feyenoord fan geweest en heb nu 5 seizoenen een seizoenskaart, het is een onbeschrijfelijk
gevoel.

Enkele stellingen;
Coach van Bronckhorst of coach Cornielje?

Combinatie van de ene hoofd en de andere assistent.
Feyenoord of De Graafschap? Feyenoord
Lengel of Azum? Lengel
Kermis of Carnaval? Carnaval
Boogbaltopscoorder of kampioen? Kampioen

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

Jong geleerd
Is oud gedaan!
Roos Lucassen
Actief met
het uitrollen
van de slangen.

Voor een leuke en goede wedstrijd.

Waar kun je absoluut niet tegen?
Onrecht.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Mijn droom was altijd bij Feyenoord te voetballen, alleen had ik de kwaliteiten niet. XD
Roy, bedankt voor je deelname aan deze rubriek we
wensen je veel succes met GWVV 3 en je jacht op de
Boogbaltopscoordertitel

De redactie
Boogbal nr. 1
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Het vierde

W

e zijn al weer aan een nieuw seizoen begonnen,
jaargang 2018 - 2019.
Grote verwachtingen en grote vraagtekens, wat zal dit
seizoen ons brengen. Wat het ook mag zijn, verlies of
succes, als het maar met veel plezier gebeurt.
Na een zomervakantie met alleen maar mooi weer zijn
we héééél voorzichtig aan beginnen te trainen. We
moesten zorgen dat we goed voorbereid waren voor
het veteranentoernooi in
Etten. Helaas kwam dat
toernooi een beetje te
vroeg. We moesten tegen
andere oude mannen het
onderspit delven en meer
dan een 6e plaats (van de
8) zat er niet in. Na het
toernooi werd het nog
even gezellig. Marco verorberde in korte tijd 2 broodjes bal, er werden een paar
pitchers bier gedronken en
Nico en Carlo gingen met
een paar mooie prijzen uit
de loterij lopen. Normaal valt Hans altijd in
de prijzen, maar hij was
helaas afwezig. Moe en
een beetje vrolijk trapten we halverwege de
middag weer huiswaarts.
Als voorbereiding op de
competitie die gaat komen spelen we al jaren
mee in het bekertoernooi. Normaal is de beker de kortste route voor Europees voetbal, maar wij zijn nog
nooit uit de Achterhoek geweest. De eerste wedstrijd
was tegen Etten-4. De gemiddelde leeftijd was 18,3
jaar en ze konden heel hard rennen. Gevolg: met 12
minuten stonden we al met 0 - 4 achter. Vanaf de zijlijn
werd gerekend en kwam men tot de conclusie dat het
wel eens een heel groot debacle zou worden. Gelukkig
bleef ons dat bespaard en werd het uiteindelijk “maar”
0 - 7.
Boete pot.

Tom (grote voetbaluitjesregelaar) Wanders kwam met
het voorstel voor een boete
pot. Dit voorstel werd unaniem aangenomen en het
aantal overtredingen met
bijbehorende boetes is inmiddels flik uitgebreid. De
eerste overtredingen zijn al
bestraft en de boetes zijn
met smaak genuttigd.

De tweede bekerwedstrijd was tegen Gendringen-5.
Een aantal van ons keek er reikhalzend naar uit om nog
een openstaande rekening te vereffenen. Dit was helaas nog niet mogelijk, dus die rekening blijft nog open
staan. Het was een spannende wedstrijd, jammer dat
Boogbal nr. 1

we zeer krap in het aantal spelers zaten. Hierdoor kwamen we, zeker in de tweede helft te kort, zodat we ook
de tweede wedstrijd met verlies moesten afsluiten. Een
paar verjaardagsbiertjes in de kantine van Gendringen
verlichtten de pijn, zodat we weer opgewekt naar huis
konden.
De laatste mogelijkheid om in de beker nog punten te
pakken was tegen Ulftse Boys-3. Gelukkig was Hans er
weer. Voor de zomervakantie had hij plotseling de
groepsapp van het vierde verlaten. De hele zomer hadden we niets van hem vernomen en we begonnen ons
al ernstig zorgen te maken. Hoe moet dat met de
was?? Hoe moet dat met de vlammetjes?? Maar gelukkig, tegen zijn o zo geliefde Ulftse Boys speelde Hans weer mee. Hij
viel weer ijzersterk in en
met maar een half uurtje speeltijd wist hij het
wel tot man of de
match te schoppen. Stel
je voor als hij een hele
wedstrijd speelt. Het aantal spelers was wederom zeer
krap en dat juist tegen het sterke Ulftse Boys. Met hard
werken lukte het heel aardig om de Boys bij te blijven.
We kregen zelf wel niet te veel kansen maar we gaven
ook heel weinig
weg. Tot het moment dat Marco
de bal bijna
had….Een Marcootje, maar gelukkig voorziet de
boete pot voor
zulke situaties.
Helaas was ons
optreden in de
beker maar van
korte duur. We
hebben wat wedstrijdritme opgedaan en we hebben
weer wat leuke momenten met elkaar beleefd. Na de
wedstrijd tegen de Ulftse Boys trakteerde Tom (van
Remmen) zich op een
lekker broodje bal. Hij
vond dat hij zo goed zijn
best had gedaan, dat hij
dat wel had verdiend.
Tijdens de nabespreking
hebben we het ook nog
uitgebreid over Helene
Fischer gehad. Ze had de
avond ervoor een concert gegeven in het Gelredome stadion en aangezien er bij het vierde
een paar fanatieke fans
zijn werd er uitgebreid
verslag gedaan en iedereen luisterde “Atemlos”.

Op zondagmorgen 23 september hadden we dan eindelijk de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.
Thuis tegen VIOD-8. Vanwege allerlei omstandigheden
(o.a. vakantie) waren we nog steeds niet op oorlogssterkte, terwijl VIOD met een heel sterk team aantrad.
Maar de leiding had heel tactisch een sterke opstelling
bedacht. Iedereen had er zin in en toonde veel inzet en
strijd. Tom had geen last van het “Syndroom van
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Netterden”, Marco
keepte sterk (zonder
Marcootjes) en Stijn en
Sven hadden al een
wedstrijd in de benen
maar speelden gewoon
door. Theo gaf een sterk
ingeschoten vrije trap
van Sander nog een
laatste zetje en dat resulteerde in een geweldige goal. Maar het
bleek niet genoeg. We
zijn de competitie gestart met een 1 - 2 nederlaag. Na de wedstrijd bewees de boete pot van Tom
weer eens zijn nut. Jordy was bij de Ulftse Boys niet
komen opdagen (verslapen) dus kwam er na zijn excuses de wiedergutmachungs-meter op tafel en werd het
toch nog een beetje gezellig.

hij die bal overgespeeld had op Werner dan was het
zeker een doelpunt geweest. Maar Tom koos er helaas
voor om de bal zelf te verprutsen. In plaats van 1 - 1
gelijk werd het kort daarna 2 - 0 achter. Uit een beetje
rommelige aanval wisten we nog wel te scoren. Het
was uiteindelijk Jurgen die de bal voor het laatst aanraakte voordat hij in het net belandde. Daarna liet Zelhem zien dat ze echt beter waren dan wij, zodat we
met een 4 - 1 nederlaag aan de terugreis konden beginnen. Drie wedstrijden gespeeld en maar één schamel
puntje. Geen beste start van het seizoen, maar het seizoen is nog lang. Er kan nog van alles gebeuren.

Met een sportieve groet, Tonny.

Op de laatste zondag van september stond de uitwedstrijd tegen Doesburg-4 op het programma. Het was al
een flink aantal jaren geleden
dat we tegen Doesburg hebben
gespeeld. Het eerste wat ons in
Doesburg opviel was de kaarsrechte lijnen langs het veld De
terreinknecht van Doesburg
had perfect werk geleverd.
Daar kan Bennie Mulder een
voorbeeld aan nemen, of misschien moeten we Bennie op
studiereis lijnen trekken naar
Doesburg sturen. Maar er
stond ook een wedstrijd op het
programma. We dachten dat
we goed begonnen, maar toch
viel de tegengoal al snel. Gelukkig wisten we de 0 - 1
achterstand om te buigen, maar het noodlot sloeg kort
daarna weer toe: een strafschop tegen dankzij Theo (of
was het Rien). De goed fluitende scheidsrechter gaf
kort daarna ook aan ons een strafschop. De nooit missende strafschoppenspecialist Bart had zijn dag niet.
Hij miste (voor de eerste keer van zijn leven??), Doesburg counterde sterk en daar ontstond een doelpunt
uit. In plaats van de voorsprong uit te bouwen stonden
we weer gelijk. De tweede helft konden we geen
potten meer breken en moesten we uiteindelijk
tevreden zijn met een 4 - 4 gelijkspel. Theo en Rick
Witteveen scoorden ieders 1 keer en Tom wist zelfs
twee keer de bal in het net te doen belanden.
Dankzij de boete pot van Tom hadden we na de
wedstrijd toch nog een reden om een paar biertjes
te drinken.
Zondag 7 oktober zijn we, wederom met goede
moed, naar Zelhem afgereisd om te proberen de
eerste 3 punten van het seizoen binnen te slepen.
Het was al weer een prachtige na zomerdag, het
veld lag er redelijk goed bij en de aanwezige spelers waren topfit (zelfs de topfotograaf). De verwachtingen waren hoog gespannen, maar helaas
konden we de verwachtingen niet waar maken. In
de eerste helft hebben we bijna alleen maar verdedigd. Dat lukte, op één keer na, redelijk. Aan aanvallen kwamen we helaas niet toe. In de rust pasten de leiders een paar tactische wissels toe. Dat
leek goed te werken, want in het begin van de
tweede helft kreeg Tom een dot van een kans. Als
Boogbal nr. 1
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START SEIZOEN
2018 / 2019 GWVV 2

N

a een mooie vakantie melde het 2e elftal zich op
donderdag 16 augustus voor het seizoen 2018/2019.
Vorig seizoen werd succesvol afgesloten met de beker
winst en iedereen heeft zin om er weer een mooi en
succesvol seizoen van te maken.
Op enkel wijzigingen na is het elftal grotendeels het
zelfde gebleven. Thomas en Maik hebben zich aangesloten bij de bekerwinnaar van vorig seizoen en daarin
tegen zijn Menno en Robin aangesloten bij het vlaggenschip van GWVV.
Zoals altijd staat de voorbereiding in het teken van conditie op doen, op elkaar in gespeeld raken en oefen/
bekerwedstrijden spelen. Helaas ging onze eerste oefenwedstrijd tegen buurman Ulftse Boys niet door ivm
met de droge velden.
De andere wedstrijden in de voorbereiding bestonden
uit de te spelen bekerwedstrijden. Onze tegenstanders
zijn SDOUC 3, Dinxperlo 3 en MEC 2. Alle 3 tegenstanders worden redelijk eenvoudig aan de zegekar gebonden (SDOUC 1-3 Winst, Dinxperlo 5-0 winst en MEC 0-4
winst). Hierdoor gaat GWVV 2 net als het voorgaande
jaar door in de beker en maken wij ons op voor de
knock-out wedstrijden.
Op 23 September staat de start van de competitie op
het programma. Op sportpark ’t Elderink is PAX 4 onze
eerste tegenstander van het seizoen. Een onbekende
tegenstander die GWVV 2 niet of nooit is tegengekomen. Vanaf de eerste minuut is duidelijk dat beide
team aan elkaar gewaagd zijn en het zeker geen walkover zal worden. Na een leuke eerste helft staat de brilstand nog op het bord. Beide team hebben wat kansen
gehad maar hebben het net niet laten trillen. De 2e
helft gaat GWVV goed van start en staat PAX onder
druk. Na 10 min kan Robin na een goede actie alleen op
de keeper af maar de laatste man van PAX trekt aan de
noodrem. De uitstekend fluitende scheidsrechter heeft
geen andere keus dan een rode kaart te trekken en PAX
moet verder met 10 man. GWVV maakt hier direct gebruik van want Thomas zorgt binnen 5 minuten voor de
openingstreffer, hij schiet de bal van 20 meter over de
keeper. Hierna volgt een hectisch vervolg waar GWVV
de kansen niet goed uitspeelt ook de nodige kansen
tegen krijgt. Gelukkig maakt Collin na een goede loop
actie de bevrijdende 0-2 en gaan de punten mee naar
de Buitenham.
De 2e wedstrijd is op de eigen Buitenham tegen Silvolde
3, deze zijn vorig seizoen gedegradeerd uit de 3e klasse
dus het beloofd een lastige wedstrijd te worden. De
eerste fase van de wedstrijd is Silvolde beter en weet
het ook te scoren. Na 20 minuten krijgt GWVV meer
controle en maakt Chiel door een fout in de Silvoldse
verdediging de 1-1. Hierna krijgt GWVV opgelegde kansen om op voorsprong te komen maar helaas worden
deze niet verzilverd en is de ruststand 1-1. De 2e helft
kan GWVV het niveau van de 1e helft niet vast houden
en kan Silvolde uitlopen naar een 1-4 overwinning.
7 Oktober is Varsseveld de tegenstander op de Buitenham. In het verleden hebben wij elkaar vaker getroffen
en toen bleek Varsseveld een stugge tegenstander. Het
begin van de eerste helft was prima met een paar goede kansen en dit leverde een mooie 2-0 voorsprong op
(goals Jim en Chiel) maar helaas konden we dit geen
vervolg geven. We worden afgetroefd op scherpte en
Boogbal nr. 1

duel kracht. Na rust staat er gelukkig een beter GWVV
op het veld. Duels worden gewonnen, iedereen is
scherp en het spel is redelijk tot goed te noemen. Hierdoor krijgen we een aantal kansen met als hoogte punt
de prachtige solo van Maik met daarna het schot op de
lat. Gelukkig weet Collin halverwege de 2e helft het net
te vinden. Na een prachtige actie van Robin legt hij de
bal voor de voeten van Collin schiet beheerst binnen.
Hierdoor blijven de punten in Varsselder en hebben we
6 punten uit 2 wedstrijden. Volgende wedstrijd is de
derby tegen Ulftse Boys 2.

Chiel le Comte

Vieftig club
gaat weer kiezen

O

p zaterdagavond 13 oktober a.s. wordt de jaarlijkse
Vieftigoavend weer gehouden. De deelnemers hebben
zich via mail op kunnen geven en tot dusver zijn er 80
aanmeldingen. Op deze avond wordt zoals gebruikelijk
het huishoudboekje weer door genomen en wordt er
gekozen uit de 3 genomineerde bestedingsdoelen voor
het seizoen 2018-2019. De volgende bestedingsdoelen
zijn genomineerd om te worden verkozen;

 Hogere/bredere
vangnetten achter doel kerkzijde
(aangedragen door deelnemers)
 Ballen actie (aangedragen promoteam)
 Grote/kleine goals (aangedragen door bestuur)

De avond in het Dorpshuus begint om 20:00 uur en zal
ivm het 1e lustrum gevierd worden met een feestelijk
tintje.

Promoteam Vieftigclub
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2018/2019

I

n dit seizoen wederom een G.W.V.V. Super-elf competitie, met ditmaal wederom Grandcafé & Stadbrouwerij HendriXen als hoofdsponsor voor onze Superelf competitie. De onderhandelingen met de sponsor
liepen zeer voorspoedig, zodat het contract voor weer
1 jaar is ondertekend. De wedstrijdleiding van de Superelf is zeer blij met deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij elke uitgave van de Boogbal een leuke
prijs weggeven.
Het is de bedoeling dat niet diegene die bovenaan staat
elke keer de prijs in ontvangst kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen evenveel kans maakt op de
hoofdprijs. De wedstrijdleiding beslist elke maand in
welke categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de
hoogste vrouwelijke deelneemster, het bestuurslid dat
het hoogst geklasseerd staat of het jeugdlid dat het
laagst geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren zijn
te verkrijgen in het Dorpshuus, maar in de Boogbal zit
natuurlijk ook een formulier. Deze formulieren kunnen
ingevuld in de Boogbal- copiebus gedeponeerd
worden. Bij het bepalen van de eindwinnaar telt de
deelnemer die het hoogst aantal punten heeft behaald.
De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen
3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als reserve speler aangewezen dienen te worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e elftal,
maar let op: echter de keeper mag niet in één elftal
spelen van één der gekozen verdedig-ers.
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reservespelers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld
met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers
uit verschillende teams. De wedstrijdleiding bepaald
wie in welke categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben.
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en
deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voorzien
beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.

Boogbal nr. 1

Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort
levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4
punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5
punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten
op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen
krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4
doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten
tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat
5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord is
in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan
telt het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan ontvangt
hij 3 punten. Als hij op basis van deze uitslag heeft
gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij verloren
heeft dan ontvangt hij geen punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De
GWVV Superelfcompetitie begint op zondag 4 november.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk donderdag 1 november
binnen zijn.

Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN
EEN MOOIE NAAM EN DOE HET
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS.
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN
DE BOOGBAL TE STAAN
WEES ER DUS SNEL BIJ!!.
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(vervolg GWVV-super elf)

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

KEEPERS
Sven te Kaat
Casper bussink
Koen Bussink
Marco van Remmen
VERDEDIGERS
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Tim Jansen
Jesse Peters
Jacco te Kaat
Chiel le Comte
Bob Zweers
Mart Aalders
Martijn Klompenhouwer
Tim Heutinck
Jarno Lippets
Jan-Ole Kantus
Miel Erinkveld
Stijn Marcus
Bryan Wijkamp
Joost Venus
Mark Welling
Hans Bruins
Jurgen Schut
Stijn van Remmen
Paul Wijsman
Rien Klompenhouwer
Tonny Slutter
Bart Vinkenvleugel
Sven Huls
MIDDENVELDERS
Dirk Jansen
Maik Jansen
Ron Prinsen
Sam Overbeek
Dominiek Seinhorst
Menno Wenting
Jim Weijkamp
Joël Robben
Maik Jansen
Thomas Wissing
Rick Vreeken
Niek ter Voert
Glenn Robben
Niels Huntink
Menno Berndsen
Ino Zweers
Jos Ketelaar
Theo Heutinck
Werner Wellink
Olaf Dickman
Sander Geerts
AANVALLERS
Cas de Neling
Jelle Visser
Jochem Geerts
Niels Schweckhorst
Robin Klompenhouwer
Jurjan Wezenberg
Kris Hebbink
Pascal Sloot
Collin te Wildt
Twan Berndsen
Dion Mulder
Mart de Leeuw
Wessel Immink
Roy Cornielje
Mick Besselink
Kevin Slotboom
Rick Hendrixen
Rick Witteveen
Tom Wanders
Jordy Bussink

1e
2e
3e
4e

Doe mee! Vul hem in! Maak kans op één van
de dinerbonnen van Grandcafé HendriXen

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

Sponsored by “Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen”

01
02
03
04
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1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

- Bennie Bruins met het behalen van de Abrahamsgerechtigde leeftijd.
- Jules en Erna vd Pavert met hun 40-jarig huwelijk.
- Ted en Loїs van de Pavert met de geboorte van
hun dochtertje Fae.

 Wij wensen Paul Schut veel beterschap. Paul was al

weer even op het sportcomplex, zondag jl werd Paul
weer opgenomen in het ziekenhuis. Paul sterkte!

 2 GWVV spelers waren op de zaterdagavond naar

een optreden van Helene Fischer geweest in de Gelredome. In de wedstrijd op de zondagmorgen waren
ze na een uur spelen al “Atemlos”.

 Willy Schut toeschouwer bij de wedstrijd Ulftse Boys
3 - GWVV 4 schreeuwt tegen zijn schoonzoon Chris
als die een dot van een kans mist; “Jammer, Chris”.
Op dat moment kijken Rien en Jurgen verbrouwereerd richting Willy en zeggen; “Willem wat maak i’j
mien now dan.”

 Jan Ole Kantus moest in de wedstrijd verplicht wor-

den gewisseld omdat z’n stoelgang iets sneller op
gang kwam dan hij gedacht had. “Da’s ist ja scheisse
man” zal Jan Ole gedacht hebben tijdens zijn gang
naar de catacomben.

 We hebben veel voetbalschoenkleurtjes gezien
maar de rose
voetbalschoenen van Jochem Geerts
maakten helemaal de blits
op sportpark
de Padevoort
te Zeddam. De
fotograaf
vond het zelfs
een prent
waard;

Uitslagen beker/competitie senioren
2-9-2018

GWVV 1

Stokkum 1

5

2

2-9-2018
2-9-2018

SDOUC 3

GWVV 2

1

3

GWVV 3

Silvolde 4

2

4

2-9-2018

GWVV 4

Etten 4

0

7

9-9-2018

Rijnland 1

GWVV 1

2

3

9-9-2018

GWVV 2

Dinxperlo 3

5

0

9-9-2018

Ulftse Boys 5

GWVV 3

2

3

9-9-2018

Gendringen 5

GWVV 4

4

1

16-9-2018

GWVV 1

VDZ 1

2

1

16-9-2018

MEC 2

GWVV 2

0

4

16-9-2018

Gendringen 4

GWVV 3

3

2

16-9-2018

Ulftse Boys 3

GWVV 4

2

0

23-9-2018

Sprinkhanen 1

GWVV 1

1

3

23-9-2018

Pax 4

GWVV 2

0

2

23-9-2018

GWVV 3

Kilder 6

0

3

23-9-2018

GWVV 4

VIOD 8

1

2

30-9-2018

GWVV 1

AD '69 1

2

2

30-9-2018

GWVV 2

Silvolde 3

1

4

30-9-2018

Doetinchem 5

GWVV 3

0

7

30-9-2018

GWVV 4

4

4

7-10-2018

Doesburg SC 4
Zeddam-Sint
Joris 1

GWVV 1

2

2

7-10-2018

GWVV 2

Varsseveld 4

3

2

7-10-2018

GWVV 3

AD '69 4

0

2

7-10-2018

Zelhem 3

GWVV 4

4

1

Programma senioren
14-10-2018
14-10-2018
14-10-2018
14-10-2018
21-10-2018
21-10-2018
28-10-2018
28-10-2018
28-10-2018
4-11-2018
4-11-2018
4-11-2018
4-11-2018
11-11-2018
11-11-2018
11-11-2018
11-11-2018

 Over een prent

gesproken,
schoolmeester
Dirk moest er
bij de scheidsrechter aan te
pas komen om
een rode kaart
uit te delen.
1+1=2
Geel + geel=rood

 Mike Frazer staat als herkiesbaar bestuurslid op de

lijst voor de Algemene Ledenvegadering op 18 oktober. Nadat hij te horen kreeg dat hij op de cover van
de Boogbal kwam te staan. Vroeg hij zijn medebestuursleden of hij als niet herkiesbaar op de lijst
Boogbal nr. 1

10:00
10:00
10:30
14:00
12:00
14:00
10:00
10:30
14:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:30
11:30
14:00

Ulftse Boys 2
GWVV 4
Westendorp 2
GWVV 1
FC Winterswijk 7
Loil sv 1
Zeddam-Sint Joris 3
HC '03 5
GWVV 1
Kilder 2
GWVV 3
GWVV 4
Keijenburgse Boys 1
GWVV 3
HC '03 2
Stokkum 3
GWVV 1

GWVV 2
SVGG 4
GWVV 3
MEC 1
GWVV 2
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 4
VVG '25 1
GWVV 2
VVG '25 5
Concordia-W 10
GWVV 1
Terborg 2
GWVV 2
GWVV 4
FC Trias 1

kon komen te staan. Hiervoor had hij een simpele
verklaring; “I’j mot toch altied stoppen op ’t hoogtepunt”
Zijn verzoek werd unaniem afgewezen door z’n mede bestuursleden. Begrijpelijk, want we willen Mike
nog lang niet kwijt.
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Het seizoen is weer begonnen

H

et voetbalseizoen 2018/2019 is begonnen, zoals de meeste van jullie al gemerkt hebben is er binnen de jeugd van Gwvv het één en ander veranderd.
Vanaf dit seizoen is er een samenwerking aangegaan met de jeugd van Ulftse
Boys. Wat houdt dit nu in voor onze jeugd?

 De mini’s die bij Gwvv begonnen zijn onder leiding van Jacco te Kaat en MarJeugdkader 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
GWVV trainers/leiders/grensrechters
Olaf Dickman
06-30612201
Dirk Wanders
Casper Bussink
Jesse Peters
Merijn van Arragon 0315-684335
Manfred Kuster
0315-630282
Mike Frazer
0315-631810
Thomas Wissing
06-52718671
Sam Overbeek

tin Bolk zijn ingedeeld op leeftijd, zei spelen nu in de JO7-2 en de JO9-3.
Naast de training spelen zij nu ook op zaterdag wedstrijden in competitieverband.

 De jongens en meiden van de JO13 van het afgelopen seizoen zijn ook inge-

deeld op leeftijd. Dit was vorig jaar een team met spelers voor de JO9, met
spelers voor de JO11 en met spelers voor de JO13 allen in 1 team. Nu spelen
zei allen in hun eigen leeftijdscategorie. De meiden spelen nu in een meiden
team.

 De JO15 is intact gebleven en is nog in zijn geheel een Gwvv team.
 De JO17 is ook ingedeeld op leeftijd, Een aantal spelers spelen bij JO17-1 en
de oudere spelers spelen bij JO19-1 en JO19-2.

 Bij alle teams waarin spelers van Gwvv voetballen is geprobeerd om een

trainer of leider van Gwvv te krijgen, het is mooi om te zien dat ons dit gelukt is, bij deze willen wij onze waardering uitspreken voor deze mensen. De
indelingen zijn niet van een leien dakje gegaan, hier zijn heel wat uren aan
gespendeerd, maar wij hopen dat we voor elke speler/speelster van Gwvv
de juiste keuze is gemaakt.

 Naast het indelen van de spelers, wat voor beide clubs van cruciaal belang

was moesten er een nog een aantal zaken besproken worden. Op welk complex wordt er gespeeld, in welke tenues wordt er gespeeld, wat zijn de regels van beide clubs etc. etc. Ook hier hopen wij dat we de juiste afspraken
hebben gemaakt.

 Na de indeling en de diverse afspraken is het seizoen begonnen met drie

bekerwedstrijden. Deze wedstrijden waren voor ons een goede test of alles
zou lopen hoe wij het voor ogen hadden. Echter hierbij liepen wij al snel tegen een aantal zaken aan zoals het invullen van de wedstrijdformulieren,
schema’s voor het dorpshuus, Gwvv tenues die er nog niet zijn enzovoort.
Door de inzet van diverse personen binnen onze vereniging zijn de meeste
strubbelingen verholpen en begint alles steeds beter te lopen. Hiervoor bedankt. Wij zijn van mening dat de keuze om samen te werken met Ulftse
Boys de juiste keuze is.

 Vanaf dit seizoen doet de jeugd niet meer mee met de in de Aanval cup, dit

wordt te ingewikkeld, echter vele senioren zullen juist blij zijn want dan kunnen zij ook nog een keer een prijs pakken in hun carriere. Ook zal er dit jaar
geen pupil van de week meer zijn bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal.

 Het jeugdbestuur is druk bezig met een nieuw item voor de jeugd in de
Boogbal, wij hopen dit in de volgende Boogbal te introduceren.

Kick-off bijeenkomst jeugd
24-8-2018
ST: Ulftse Boys/GWVV

Wij willen nogmaals duidelijk maken als er vragen zijn, of problemen of leuke
dingen er altijd een beroep gedaan kan worden op het jeugdbestuur.
Wij wensen ieder een prettig seizoen.

Groeten, het jeugdbestuur

Boogbal nr. 1
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Oktober;
13 GWVV– Vieftigoavend
18 ALV GWVV
27 Halloween party
November
3 Oktoberfest Varsselder
14 Anschoev’n
16,17 Speculaasactie
18 Sinterklaasintocht

Stem op Dorpshuus Varsselder-Veldhunten:

Dit kan via:
http://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/stem/
(Stemmen kan van 20 oktober 17:00 uur tot 27 oktober 17:00 uur)
12 november opnames Omroep Gelderland en bekendmaking beoordeling
van andere genomineerden. U bent dan in de avond van 20:30-21:30 uur
van harte welkom (in 't Dorpshuus) om hierbij aanwezig te zijn.
Vanaf 20 oktober starten de uitzendingen. Op 1 december is de finale van
14:00-18:00 uur in Arnhem. Iedereen is daar van harte welkom!

Soos
Varsselder-Veldhunten

O

p dinsdagmiddag, eens in de twee weken (in de
oneven week) is er in het Dorpshuus een gezellige soos
middag. De inloop is vanaf 13.45 uur.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, met wat
lekkers erbij, nemen we het dorps- en wereldnieuws
door. Daarna gaan
de deelnemers in
groepjes kaarten,
31en, hartenjagen
en solokaarten.
Tussendoor kunnen
de deelnemers sjoelen, en spelen we
bingo. Dit alles gebeurt in een ongedwongen sfeer,
waarbij niets moet
en de gezelligheid voorop staat.
Vanaf de opening van het Dorpshuus een aantal jaren
geleden, waarbij jong en oud samen gaan, hebben wij
nog steeds contact met de Pius X school.
Hierdoor komen kinderen van groep 6 ,7,en 8 ons helpen. Van beide kanten vinden we dit een prachtig initiatief. Zowel de kinderen, deelnemers en vrijwilligers
genieten hier enorm van.
Lijkt het U leuk om hier ook aan deel te nemen, kom
gerust en vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de soos
middag. U bent van harte welkom.
En, zoals
de deelnemers van
de soos is
vergaan,
dan bent
U verkocht
en blijft U
gezellig
terug komen.
Hopelijk
zien we U
snel.

Voor informatie:
Lucie Jansen, Soosgroep Varsselder Veldhunten
Telefoonnummer 06-23687660
Boogbal nr. 1
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OPROEP!

oor onze 4 kinderen zoeken wij vanaf januari 2019
oppas. We zoeken iemand die elke donderdag voor
schooltijd een uurtje en na schooltijd een paar uren tijd
heeft.
Voor meer informatie: 062204415.
Met vriendelijke groet,
Familie H. Lukassen.

Nieuws van de Club van Honderd
Fanfare St. Gregorius

D

e Club van Honderd bestaat uit leden die Fanfare St.
Gregorius een warm hart toedragen. Het doel van de
Club is het financieel ondersteunen van de Fanfare.
Fanfare St. Gregorius is bij vele dorpsactiviteiten vertegenwoordigd en zorgt voor de vrolijke en toepasselijke
noot. De fanfare is voor Varsselder-Veldhunten van
onschatbare waarde en dat al bijna 65 jaar lang. Activiteiten zoals de Kermis-, Carnavals-, en Koningsdagoptocht zijn niet voor te stellen zonder dat hier muziek bij
te horen is.
Het in stand te houden van de Fanfare is alleen mogelijk wanneer de vereniging financieel gezond is. Vanaf
eind 2017 zijn de subsidiekranen bij de gemeentes
drastisch dicht gedraaid. Ook het aantal serenades met
bijbehorende inkomsten wordt steeds minder. Dit betekent dat we andere bronnen moeten aanboren om
financieel het hoofd boven water te houden. Zo heeft
de vereniging het hele jaar door een oud-ijzer-actie en
in november de speculaasactie. Dit is echter niet toereikend om alle kosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de dirigent, de aanschaf en het
onderhoud van instrumenten, jeugdopleidingen, bladmuziek en de aanschaf van nieuwe kleding.
Voor dit alles is veel geld nodig. De Club van Honderd
heeft als doel om hierin ondersteuning aan te bieden.
Ook voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van activiteiten
zoals het jeugdopleidingsplan, waarbij de jeugd enthousiast wordt gemaakt voor het maken van muziek.
Het bestuur van de Club van Honderd is op dit moment
uitgebreid. Naast Anne Vinkevleugel en Patrick Schut
zijn Peter Kock en Leo Bruggeman aan het team toegevoegd.
Van de leden van de Club van Honderd wordt verwacht
dat ze elk jaar een financiële bijdrage leveren van minimaal € 50,00 euro. Mede hierdoor is Fanfare St. Gregorius in staat om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Op 3 november organiseert de Fanfare
haar eerste Oktoberfest Varsselder. Het bestuur van de
Club van Honderd zal op deze avond aanwezig zijn om
nieuwe leden te werven.
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Oktoberfest Varsselder

K

om op zaterdagavond 3 november met de buurt,
vrienden of familie voor een gezellig avondje feest vieren op het eerste “Oktoberfest Varsselder”. Alle ingrediënten voor een feestelijk Oktoberfest zullen aanwezig
zijn. De organisatie voor deze avond is in handen van
fanfare St.
Gregorius.
Na het succes van de
Spätshopconcerten
gaat het orkest nu nog
een stapje
verder. Een
avond vol
met bekende
muziek en vooral veel gezelligheid in ’t Dorpshuus van
Varsselder Veldhunten staat op het programma. ’t
Dorpshuus wordt feestelijk aangekleed compleet met
grote Duitse Bierpullen en Bratwurst. Tijd dus om je
Lederhose of Dirndl uit de kast te halen!
De avond begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19:30
uur open. DJ Robert zal de avond openen met feestmuziek om alvast in de stemming te komen. Na een uurtje
zal onze eigen Tiroler Partykapelle Gregorius er nog
wat gas bijgeven en begint
de opbouw van
iets dat een
fantastische
avond beloofd
te worden. Een
ludiek plaatselijk duo zal de
presentatie
verzorgen,
waarbij de humor niet uit het oog wordt verloren. Foute Duitse
Schlagers, muziek van Helene Fischer en Tiroler Partymuziek zullen de boventoon voeren. En natuurlijk special acts waar we nog niet te veel over vertellen. Aansluitend zal DJ Robert er een knallend feest van maken
met toepasselijke Oktoberfestmuziek. Is een Lederhose
of Dirndl verplicht? Nee, dat niet maar we nodigen jullie zeker uit om zo gekleed te gaan om goed mee te
kunnen in de feestvreugde. Het Tiroler Partykapelle
Gregorius zal het juiste voorbeeld in ieder geval geven
door in Tiroler stijl gekleed te gaan.
Voor deze avond kun je nu al je tafels reserveren bij
Like Immink (tel. 06-20429953). Kom dus allemaal op 3
november vanaf 19:30 naar ’t Dorpshuus voor de allereerste editie van het “Oktoberfest Varsselder”.

Speculaasactie Fanfare
16 en 17 november 2018

O

p vrijdag 16 november en zaterdag 17 november
zal Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten
weer haar jaarlijkse Speculaasactie houden. De koeken
worden gebakken bij bakkerij Heyerman. De opbrengst
van de actie gaat naar de jeugdopleiding en de aanschaf van nieuwe instrumenten.
Vrijdagmiddag vanaf 15.00
uur en zaterdag overdag, kan
men leden van het fanfareorkest aan de deur verwachten.
Er wordt niet alleen in Varsselder Veldhunten verkocht,
maar ook in de omliggende
dorpen. Tevens kan men, op
vrijdagmiddag en op zaterdag
overdag, in ‘het Dorpshuus’
in Varsselder terecht om speculaaskoeken te kopen.
Speculaaskoeken als attentie.
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, winkels,
verenigingen of instellingen die in de
Sinterklaas periode een attentie willen uitdelen aan
klanten of medewerkers. Hiervoor zijn
onze zakjes met speculaas uitstekend geschikt. Tips,
aanmeldingen of bestellingen zijn van
harte welkom bij Henri Hebbink tel. 06-22619426.

Boogbal nr. 1
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Vereniging Kerkgebouw
Varsselder en Veldhunten
Hoofdstraat 31
7076AG Varsselder
Oktober 2018

Vooraankondiging
1ste algemene
Ledenvergadering
Geacht lid,
Woensdag 6 maart 2019 staat de eerste algemene ledenvergadering gepland van de Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten.
Vanaf 19:30 uur is het kerkgebouw aan de Hoofdstraat
geopend.
Wij willen nu alvast deze datum bekend maken zodat u
deze kunt reserveren in uw agenda.
Verdere informatie over deze avond zal op een later
tijdstip bekend gemaakt worden.
Het bestuur nodigt alle leden uit om vooral naar deze
avond te komen zodat wij samen kunnen praten en
beslissen over de toekomst van het kerkgebouw.

eerste prioriteiten te weten: onderhoud ten behoeve
van de brandveiligheid, herstel van de dakgoten rondom en herstel kozijnen en schilderwerk. Verder wordt
er, in verband met de herinrichting van de Hoofdstraat,
nu ook prioriteit gegeven aan de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het gebouw. Het kerkplein wordt
heringericht; de tuin aan de linkerkant van de oprit verdwijnt en wordt bestraat met extra parkeerplaatsen.
De bestrating wordt gedeeltelijk doorgetrokken zodat
er ook een open verbinding komt naar het Dorpshuus.
De werkzaamheden ten aanzien van de brandveiligheid
zijn inmiddels gerealiseerd. De dakgoten worden ook
nog, zo mogelijk, dit jaar gerepareerd. Het schilderwerk en herstel kozijnen staan op de nominatie voor
het volgend jaar.
U ziet, we zijn volop in beweging, echter zie het als
een pasgeboren baby: we kunnen nét lopen, duurloop
of sprinten komt later! Mocht u als inwoner c.q. lid van
ons kerkgebouw , letterlijk uw steentje willen bijdragen, schroom dan niet en meld u aan bij ondergetekende! Alle hulp van vrijwilligers is van harte welkom om
ons mooie kerkgebouw en kerkplein als middelpunt
van Varsselder-Veldhunten te laten voortbestaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Vereniging Kerkgebouw Varsselder-Veldhunten,
Toon van de Wetering, voorzitter

Het bestuur.
Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten.

Yoga in ‘t Dorpshuus

Nieuws van de
Vereniging Kerkgebouw
Varsselder-Veldhunten.

O

nlangs, op 3 oktober, was het een jaar geleden dat
wij, als Vereniging Kerkgebouw Varsselder-Veldhunten,
eigenaar werden van ons mooie monumentale kerkgebouw. Het is wellicht voor u als inwoner nog niet zichtbaar, maar sindsdien zijn wij, als bestuur, achter de
schermen actief bezig geweest. Allereerst zijn we persoonlijk langs de deur geweest om leden te werven,
hetgeen geresulteerd heeft in ruim 200 leden. Er kunnen natuurlijk altijd meer leden bij, want we zijn er nog
lang niet! We zijn nog in afwachting van het besluit
van het bisdom om het beheer van de begraafplaats
over te dragen aan onze Vereniging. Dit was al eerder ,
volgens de afspraken met de parochie Maria Laetitia,
ingepland maar helaas is het bisdom hierbij de vertragende factor.
Gelukkig hebben de inwoners van het dorp dit jaar regelmatig gebruik kunnen blijven maken van het kerkgebouw. Er zijn door de vrijwilligers van de pastoraatgroep tot nog toe diverse themavieringen georganiseerd zodat alle inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om onze kerk te bezoeken. Daarnaast hebben we
tegemoet kunnen komen aan wensen van familie van
overleden inwoners om afscheidsvieringen en uitvaartvieringen in eigen kerk te laten plaatsvinden.
Om de status van het onderhoud van de kerk inzichtelijk te krijgen, hebben we Monumentenwacht Gelderland een inspectie laten verrichten. Dit heeft geresulteerd in een rapport, waarin de meest urgente uit te
voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit zijn
aangegeven. We hebben offertes laten maken van de
Boogbal nr. 1

E

r zijn plannen om binnenkort te starten met yogalessen op de dinsdagen.
De lessen zullen gegeven worden door Emeke Buitelaar
uit Netterden. Een mix van allerlei oefeningen voor
ontspanning van het lichaam.
Aandacht voor bewustwording, concentratie en ademhaling. Goede bewegingen voor ledematen en organen
worden door haar aangereikt.
Emeke vertelt prachtige rustgevende verhalen en gedichten die in het thema van haar lessen passen.
Yoga maakt jouw lichaam krachtig en lenig en elke oefening doe je naar eigen kunnen.
Tijd: dinsdagochtend van 09.00-10.00 uur
Kosten:
10 lessen € 90,-Mannen en vrouwen, jong en oud: “Heeft u interesse?”
Voor meer info en opgave het mailadres;
art@emekebuitelaar.nl
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Standen en Topscoorders 2018 - 2019
STAND 1e PERIODE

4e klasse C
Club
VVG '25 1
't Peeske 1
GWVV 1
Zeddam-Sint Joris 1
KSH 1
sv Loil 1
Terborg 1
AD '69 1
Keijenburgse Boys 1
MEC 1
Sprinkhanen 1
SVGG 1
Ulftse Boys 1
Dinxperlo 1

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3

9
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
1
1
0

15
5
7
3
3
9
10
8
4
7
3
3
3
2

4
5
5
2
1
4
7
5
4
8
5
8
12
12

Res. 4e klasse
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Kilder 2
HC '03 2
GWVV 2
Ulftse Boys 2
Silvolde 3
VVG '25 3

3
3
3
3
3
3

7
6
6
6
4
4

7
7
6
5
6
7

5
5
6
6
4
6

Keijenburgse Boys 2
DVC '26 5
Pax 4
Varsseveld 4
Doetinchem 3
Etten 2

3
2
3
2
2
2

4
3
3
1
1
0

5
6
7
2
2
2

6
5
5
3
7
4

Club

Gespeeld Punten voor tegen

VVG '25 1
't Peeske 1
GWVV 1
Zeddam-Sint Joris 1
KSH 1
sv Loil 1
Terborg 1
AD '69 1
Keijenburgse Boys 1

3
3
3
3
2
3
3
3
3

9
6
5
5
4
4
4
4
4

15
5
7
3
3
9
10
8
4

4
5
5
2
1
4
7
5
4

MEC 1
Sprinkhanen 1
SVGG 1
Ulftse Boys 1
Dinxperlo 1

3
3
2
3
3

4
3
1
1
0

7
3
3
3
2

8
5
8
12
12

Res. 7e klasse
Club
Kilder 6
Zeddam-Sint Joris 3
't Peeske 4
Terborg 2
Silvolde 5
KSV 4
GWVV 3
AD '69 4
Doetinchem 5
Keijenburgse Boys 4
Westendorp 2
VVG '25 5

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3

9
7
7
6
5
3
3
3
3
0
0
0

19
19
15
11
6
3
7
3
1
1
2
1

Res. 7e klasse
Club
Zeddam-Sint Joris 5
HC '03 5
Kilder 4
Varsseveld 9
VIOD 8
SC Doesburg 4
Zelhem 3
Concordia-W 10
SVGG 4
Stokkum 3
GWVV 4
NVC 3

Gespeeld Punten voor tegen
3
2
3
3
3
3
2
1
2
2
3
3

9
6
6
4
4
4
3
1
1
1
1
1

11
5
12
8
7
10
5
3
2
1
6
5

1
3
10
6
7
13
5
3
3
4
10
10
Breng je stem uit via http://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/stem/

(Stemmen kan van 20 oktober 17:00 uur tot 27 oktober 17:00 uur)
Boogbal nr. 1
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9
5
15
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4
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Topscoorders senioren
Roy Cornielje
Cas de Neling
Colin te Wildt
Chiel Le Comte
Theo Heutinck
Tom Wanders

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

5
3
2
2
2
2

Dirk Jansen
Dominiek Seinhorst
Lars Hendrixen
Robin Klompenhouwer
Thomas Wissing
Jim Weijkamp

Boogbal nr. 1

1e
1e
1e
1e
2e
2e
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1
1
1
1
1
1

Mart de Leeuw
Niek ter Voert
Rick Witteveen
Jurgen Schut

3e
3e
4e
4e

1
1
1
1

