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D

Nieuws

e kop is eraf kunnen we nu wel zeggen.
Na 7 competitiewedstrijden zitten we al op 1/3 van de
competitie. De eerste periodekampioenen zijn een feit
en de meeste teams weten zo langzamerhand of ze wel
of niet meedoen met de bovenste of onderste plaatsen. De meeste teams zijn afgevallen voor de bekercompetitie en richten zich volledig op de reguliere
competitie. De mooie herfst of moeten we nog spreken
over de zomer met deze klimaat veranderende weersomstandigheden, heeft ons mooie zonnige voetbaldagen gegeven. Het was een genot om langs het veld te
staan, was het voetbal niet om aan te zien dan kon je
genieten van het zonnetje. Maar ook ‘genieten’ van de
altijd zo vol emotioneeel zittende supporters die het
vanaf de kant altijd beter denken te weten. Kreten als
“Scheids zie je dat dan niet, dat ziet een blind paard
nog.” of “Scheids, man man man wat slaat dit nou
weer op, die bal was toch de andere kant op.” Allemaal
met de beste bedoelingen. Die man staat zijn hobby uit
te oefenen en probeert naar eer en geweten de beste
beslissingen te maken. We hoeven natuurlijk ook niet
het liefste jongetje van de klas te zijn als we langs de
kant staan, en soms kan het af en toe ook wel eens van
invloed zijn als je er wat van zegt, dat hij de volgende
keer wel de goede kant op fluit. Maar laten we de
scheidsrechter met respect benaderen want dat verdienen deze vrijwilligers. Van hoog tot laag, en maakt
niet uit op welk niveau, zij zorgen ervoor dat het plezier in het voetbal voorop blijft staan en dat beide
teams met een glimlach het veld af stappen, al is dat na
een verloren wedstrijd weleens moeilijk. In de ‘week
van de scheidsrechter’ (6 t/m 14 oktober) werd de
waardering voor de arbiter uitgesproken. Met hun
waardevolle inzet maken zij het immers mede mogelijk
dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het
spelletje kunnen genieten! Wij hopen dat iedere
GWVV’er het elke wedstrijd waardeert dat er iemand
op het veld staat die de leiding wil nemen.
De resultaten bij GWVV zijn afgelopen maand wisselend geweest. Zo kunnen we
zien aan de statistieken dat
we vanaf het begin van de
competitie meer verliezen
dan winnen, dus we halen bij
lange na (nog) niet de cijfers
die we vorig seizoen behaalden. We zullen elke Boogbaluitgave deze statistische
waarden tonen om te zien of
we progressie maken in de
loop van het seizoen. En misschien kan het een extra stimulans zijn.
GWVV 1 heeft na een goede
start een paar stapjes terug moeten doen want de nederlagen tegen Loil en koploper VVG’25 zorgden er
voor dat ze nu net onder de subtop terug te vinden
zijn. Zoals we in de vorige Boogbal aangaven is het
huiswerk nog niet helemaal gemaakt, want de wisselvalligheid in het team is soms nog steeds een manco.
Jelle Visser zal in deze Boogbal weer zijn licht erover
laten schijnen. Alhoewel hij nu even zelf in de kreukels
(gebroken been) ligt, heeft hij zijn bijdrage toch kunnen
leveren. Jelle beterschap!
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GWVV 2 blijft meedoen in de kop, het gelijke spel tegen Kilder en HC’03 waren misschien niet ingecalculeerd maar ondanks dit draaien ze nog goed mee. De
komende weken zal bekend worden hoe de vlag er
exact bij hangt want koploper DVC’25 staat op 25 november op het programma, een week later komt VVG25 op bezoek. Aan het bekeravontuur is voor GWVV 2
ook een einde gekomen. Zij konden het in de wedstrijd
tegen FC Winterswijk niet redden. Prolongatie van de
beker zit er dus niet in. Chiel zal in deze Boogbal hier
verslag van doen.
Het derde elftal blijft constant presteren, zij wonnen in
de eerste 3 wedstrijden er één. In de afgelopen periode
wisten ze van de 4 wedstrijden er ook één te winnen.
Wat dat betreft een mooi resultaat, als je deze constante lijn het hele seizoen volhoud dan weet je zeker
dat je niet helemaal onderin eindigt. Alex heeft aangegeven dat hij aan het eind van dit seizoen stopt als trainer/coach bij GWVV 3. Wat kan er mooier zijn om hem
een mooi afscheidscadeau aan te bieden met een
mooie plek in de eindrangschikking. Stijn zal alles schrijven over de prestaties bij GWVV 3
GWVV 4 is op dit moment het ’zorgenkindje’ bij de senioren. Lang hebben ze met één punt helemaal onderaan gestaan. Maar…….afgelopen zondag werd voor het
eerst sinds zondag 6 mei 2018 weer eens gewonnen. In
het begin van dit jaar namen ze uit handen van de penningmeester nog een zak vol consumptiemunten in
ontvangst omdat ze virtueel herfstkampioen waren
geworden. Het is lang geleden dat dit team zo ver weggezakt is in de ranglijst. Door anderen werd er met
witte zakdoekjes gezwaaid richting de leiding. Maar
door de winst op Concordia 10 hebben ze weer wat
credits opgebouwd. We zijn benieuwd of de leiding de
kerst nog haalt. Hans Bruins zal in zijn verslag uit de
voeten doen wat hen zo in deze kritieke toestand heeft
gebracht.
Het jeugdbestuur zal in jeugdhoek het reilen en zeilen
bij Ulftse Boys/GWVV onder de loep nemen. In deze
Boogbal de 1e uitslagen van de GWVV Superelf waar
zich 41 coaches voor ingeschreven hebben. Stijn Marcus de competitieleider heeft alles ingeklopt zodat we
elke keer weer een up to date ranglijst kunnen laten
zien. Ook in deze Boogbal de notulen van de gehouden
Algemene Ledenvergadering van 18 oktober jl. Verder
de reguliere rubrieken die jullie van ons gewend zijn.
Wij wensen iedereen heel veel leesplezier met Boogbalnr. 2.

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) bezoek 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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Alles
wordt anders

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

Sponsorcommissie
Nieuws

H

et 3e en 4e elftal zijn
voorzien van nieuwe tenues, mede te danken aan
de G.W.V.V. Subsponsoren
HJ v.d. Pavert bv en Aannemingsbedrijf Gerritsen bv.
De trainingspakken van
GWVV 4 werden bedrukt met het logo van onze nieuwe subsponsor GUV uitvaartzorg. Onze dank gaat uit
naar deze GWVV subsponsoren.

Sponsorcommissie G.W.V.V.
Boogbal nr. 2

door Beent Klynsma

V

roeger won het Nederlands elftal bijna nooit van
Duitsland, GWVV won bijna nooit uit bij Sprinkhanen.
Zelfs de tijd veranderd, kijk maar op uw horloge, maar
de tijd stopt nooit.
Tijdens de vieftigclub avond, Nico Immink was toen
jarig, konden we genieten van een 3-0 overwinning van
het Nederlands elftal tegen Duitsland, van ongekende
weelde sprak men in het Dorpshuus. Ondanks dat Jan
Zweers geen oranje shirt aan had, won het Nederlands
elftal toch. Cor van ’t Veer was de enige met een oranje
shirt. We moeten nu allemaal van het gas af en op
stroom. Ook de keuken in het Dorpshuus gaat van het
gas af en naar stroom. Zelfs het klimaat wordt anders,
we krijgen meer en meer stormen, veel regen, hete
zomers, orkanen, koude winters en veel meer aardbevingen. Trouwens een vriend van mij had zijn hulphond
naar een aardbevingsgebied gestuurd in Azië met de
bedoeling dat hij in het zwaar getroffen gebied ging
zoeken naar overlevenden. Na ruim vier weken kreeg
hij een brief, waarin men schreef dat hij bedankt werd
voor de voedselhulp. Ja, alles wordt anders. Zo heb ik
gehoord, dat er dit jaar ook geen zwarte Pieten naar
Nederland komen met de stoomboot van Sinterklaas.
Ook in het Dorpshuus niet. De Pieten gaan dit jaar in
Italië aan land om daar opgevangen te worden. Dit jaar
geen pepernoten en marsepein, alles wordt anders. Ze
zoeken nu in Nederland uitsluitend blanke figuranten,
omdat anders de roetvegen niet goed zichtbaar zijn.
Alles wordt anders. Vroeger hadden we, om maar een
voorbeeld te noemen, een mooie nieuwe blauwe spijkerbroek, daarna kwam een gebleekte spijkerbroek, nu
hebben we een spijkerbroek met veel gaten en scheuren en straks hebben we helemaal geen broek meer
aan de kont. Ja, alles wordt anders. Geen Suikerfeest
meer omdat er mensen diabeet zijn, ja alles wordt anders.
We begrijpen elkaar ook niet meer, vroeger had je aan
één woord genoeg en dan wist je al wat de ander bedoelde. Een kennis van mij zag een mooi Chinees meisje en vroeg haar telefoon nummer ze zei: “sex, sex, sex,
free sex, for tonight” hij was helemaal verbaasd, later
kwam hij er achter dat haar nummer was 66636429. Ja
alles wordt anders. Ik zelf heb een Duitse vriendin,
maar omdat mijn Duits nu ook weer niet zo goed is als
het moet zijn, praten we Engels met elkaar. We geven
elkaar punten als we heel lief tegen elkaar doen en als
we de liefde bedrijven. Meestal roept ze seven of eight,
maar veertien dagen geleden toen ik haar van achteren
pakte, gilde ze nine, nine, nine. Een mooi aantal punten
wat ik gehaald heb, ben trots op mezelf. Ook bij GWVV
is er veel veranderd, vroeger had je de standen tabellen van alle teams aan de muur hangen waar je uren na
kon kijken, nu komen ze razend snel voorbij op een
soort televisiescherm (screen) en als je even niet oplet
is het weer verdwenen. Je moet tegenwoordig op je
mobiel kijken wat de stand is, even een app downloaden, search naar de juiste competitie en you can see it
all. Serious Communucation. Alles würdt anders as
vrogger.

Oan ’t sjen.
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p 28 oktober speelde GWVV tegen de ongeslagen
koploper uit Gaanderen. Aan het begin van de wedstrijd
was het al duidelijk dat GWVV aan de bak zou moeten
om de wedstrijd tot een goed einde te brengen want
VVG kwam doormiddel van goed positiespel vaak voor
de goal van GWVV. Echter door een paar goede reddingen van Sven te Kaat blijft het 0-0. Na een half uur is
het de beurt aan GWVV en weet de pijlsnelle Jochem
Geerts door de defensie heen te breken, echter gaat
zijn inzet voorlangs. Een paar minuten later is het aan
de andere kant wel raak, een hoge bal valt aan de rechterzijde achter de verdediging van GWVV, een speler
van VVG weet te profiteren van een miscommunicatie
achterin, hij weet de bal voorbij Sven te koppen en de
bal panklaar te leggen voor zijn tweelingbroer die de
bal vervolgens eenvoudig binnen kan tikken. GWVV
weet hier weinig tegenover te zetten en net voor rust
wordt het ook nog 0-2. In eerste instantie weet Sven te
Kaat nog knap redding te brengen op een inzet van Ramon Pastoor maar nog geen minuut later kopt Dyon
Bouwman dus de 0-2 binnen. Na de rust weet GWVV
het al gauw recht te zetten want in 2 minuten tijd weet
GWVV twee keer te scoren. De eerste goal wordt gemaakt door Niels Schweckhorst want weet een penalty
te verzilveren nadat Cas de Neling onderuit werd getrokken.
Niels Schweckhorst is ook de man die de 2de goal
maakt, een goede voorzet van Jochem Geerts valt bij de
2de paal voor de voeten van onze Captain waardoor het
voor de routinier een koud kunstje is om het netje te
laten bollen. VVG lijkt hierdoor van slag en daar probeert GWVV een slaatje uit te slaan helaas weet de
thuisclub niet te scoren waardoor de stand gelijk blijft.
Na een uur spelen eist Sam Overbeek de hoofdrol op
door eerst hun eigen sterspeler de wedstrijd uit te trappen (pure pech ) en vervolgens kopt hij zichzelf uit de
wedstrijd waardoor hij met een hoofdwond richting het
ziekenhuis moet. Met nog een kleine 20 minuten op de
klok weet VVG weer op voorsprong te komen. Ramon
Pastoor krijgt op 25 meter van de goal de bal en besluit
om maar eens uit te halen en tot zijn grote vreugde
belandt zijn bal achter Sven te Kaat. GWVV probeert in
de slotfase er nog een gelijkspel uit te halen maar helaas weet VVG nog een keer te scoren waardoor de
wedstrijd eindigt in 2-4 voor VVG.
4 november speelt GWVV tegen Keijenburgse Boys.
GWVV wint deze wedstrijd maar in het eerste half uur
leek het er niet op dat GWVV hier uiteindelijk met de
volle buit zou vertrekken. Na 7 minuten stond GWVV
namelijk al met 1-0 achter, Keijenburgse Boys kreeg
een vrije trap rond de zestien en deze werd al genomen

Merijn hier nog in actie, de
komende tijd zit hij aan de
andere kant van de wereld.

Kom kijken naar ons 1e elftal!
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december
20 januari

Ulftse B. 1 ‘t Peeske 1 GWVV 1 Terborg 1 GWVV 1 Dinxperlo 1-

GWVV 1
GWVV 1
SVGG 1
GWVV 1
KSH 1
GWVV 1

Boogbal nr. 2
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur

(vervolg GWVV 1)
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terwijl niemand aan het opletten was hierdoorezeilde
de bal zo over Sven te Kaat de goal in. In de 16 minuut
is de ploeg uit Keijenborg weer dichtbij een treffer
maar de bal voorkomend uit een corner belandt op de
paal. Een paar minuten later weet Niels Schweckhorst
het net te vinden, helaas voor GWVV wordt deze goal
afgekeurd omdat er volgens de scheidsrechter een
overtreding aan vooraf ging. Tot overmaat van ramp
weet Keijenburgse Boys in de 26e minuut via een mooie
aanval de 2-0 te scoren. GWVV lijkt hierdoor wakker
geschud want in het laatste gedeelte van de eerste
helft krijgt GWVV een penalty nadat Dominiek Seinhorst in de zestien gevloerd wordt. Ik hoef u natuurlijk
niet te vertellen wie er voor dit klusje de aangewezen
persoon is. En ik hoef u dus eigenlijk ook niet te vertellen dat de penalty benut wordt en dat GWVV door dit
doelpunt weer terug is in de wedstrijd. Het wordt zelfs
nog mooier omdat door goed druk van Dominiek Seinhorst hij de bal weet te veroveren en gelijk Jochem
Geerts diep stuurt, Jochem heeft een goede voorzet in
huis en ziet dat zijn voorzet bij de 2de paal wordt binnen gekopt door Cas de Neling. En als u nu denkt dat
was de eerste helft dan heeft u het mis want op slag
van rust weet Merijn van Arragon onze mooie kangaroo de bal vanaf rechts goed voor te geven, de bal belandt wederom bij Cas de Neling en door een mooie
kap beweging naar binnen kan hij de bal vervolgens vrij
eenvoudig binnen schieten waardoor GWVV met een 2
-3 voorsprong gaat rusten.
Na de thee probeert GWVV door te drukken en de score uit te breiden, via Sam de sloper Overbeek lukt dit
bijna maar hij schiet de bal in de 52e minuut over de
goal. Hierna is Keijenburgse Boys weer gevaarlijk nadat
een vrije trap de buitenkant van de paal raakt. In de 64e
minuut wordt Cas de Neling diep gestuurd helaas kan
hij de bal niet onder controle krijgen waardoor deze
kans om zeep geholpen wordt. 20 minuten voor tijd
maakt Ron Prinsen zijn rentree en hij laat direct van
zich horen want na een goede steekpass van Sam Overbeek weet Ron het net te vinden en tilt hiermee de
stand naar 2-4. Keijnburgse Boys weet tegen het einde
van de wedstrijd nog de 3-4 te maken waardoor het
nog even billen knijpen was maar GWVV houdt zich
goed staande en weet hierdoor deze toch wel verma-
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kelijke wedstrijd te winnen.
6 dagen later moet GWVV weer aantreden voor de beker tegen Fc Trias. Deze wedstrijd werd gespeeld op
een regenachtige zaterdagavond. Het was ook geen
wedstrijd om naar huis te schrijven, toch krijgt GWVV
een paar kansjes om de leiding te pakken, deze worden
echter niet verzilverd.
Fc Trias had in de eerste helft ook al een rode kaart
kunnen krijgen omdat de keeper van de club uit Winterswijk een speler van GWVV vloerde, de scheids was
blijkbaar goed gemutst want hij gaf er een gele kaart
voor. Het is Fc Trias nog niet gelukt om Cappie te testen maar naar een klein half uur spelen weet de linksbuiten van Trias doormiddel van een goede individuele
actie een medespeler te bereiken die vervolgens de bal
achter Casper schiet. Na deze goal is er weinig actie
meer want het beste wordtstevoor het laatst bewaard.
Want GWVV weet in de 90 minuut nog te scoren, ik
kan u helaas niet vertellen hoe dit gegaan is want ik
moest van de spanning heel nodig plassen en heb daardoor dit geweldige doelpunt (volgens Jochem Geerts )
gemist. Door deze stand zouden er dus penalty’s genomen moeten worden echter dacht Niels daar anders
over want hij wilde graag op tijd naar de Boogie Nights
(grapje ). Want door een iets te hoge terug speelbal
werd het Cappie behoorlijk lastig gemaakt om deze bal
weg te kunnen schieten en door druk van de tegenstander miste hij deze bal waardoor de aanvaller van Fc
Trias de bal in een lege goal kon schieten. Hierdoor verliest GWVV en liggen ze uit de beker. Gelukkig hebben
ze allemaal wel een gezellige zaterdag avond gehad.

Groeten Jelle Visser

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019
Copie inleveren:
11 december
26 februari
16 april
nnb
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Komt uit op:
20 december
7 maart
25 april
nnb
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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
18-11-2018 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

18-nov
18-nov
19-nov
23-nov
23-nov
23-nov
30-nov
30-nov
30-nov
1-dec
4-dec
5-dec
6-dec
6-dec
7-dec
7-dec
9-dec
10-dec
11-dec
13-dec
16-dec
16-dec
17-dec
18-dec
18-dec
20-dec
21-dec

Ronny Overbeek
Oktay Albayrak
Gert Martens
Niek ter Voert
Dominiek Seinhorst
Cas Aalders
Kevin Slotboom
Hans Bruins
Koen Bussink
André Jansen
Walter Hendrixen
Nieke Menting
Paul Wijsman
Bryan Wijkamp
Senne Ditters
Willie Zweers
Jelle Visser
Petra Bruins
Sjoerd Immink
Wessel Immink
Hugo Offenberg
Dirk Jansen
Linde Offenberg
Robin Klompenhouwer
Mees Dickmann
Henny Ketelaar
René Hakvoort
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W

at een spanning dit seizoen, alle 4 de senioren
teams strijden voor de zo fel begeerde cup.
Het punten aantal in de vorige Boogbal editie lag al
niet ver uit elkaar, maar nu zijn de teams wel heel
dicht bij elkaar gekomen in punten.
Het 4e en het 3e elftal hebben van positie gewisseld.
Door een uitwedstrijd met 2-5 te winnen heeft het 4e
elftal een flinke inhaalslag gemaakt. Ook de laatste
wedstrijden zal er weer volop gescoord worden, waardoor de ranglijst bij de eerst volgende uitgaven maar
zo weer anders kan zijn!

Groeten,
competitieleider Stijn Marcus.
Tussenstand GWVV In de Aanvalcup;

Elftal:
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 1
GWVV 3
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Punten
28
24
23
22
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O

p 14 oktober stond het beladen
duel op het programma tegen onze
buurman Ulftse Boys. Voor deze wedstrijd is het niet nodig om spelers of
trainers te motiveren. Zoals zo vaak
in een derby waren de verwachtingen
hoger dan de wedstrijd zelf. Het begin was erg rommelig en er werd aan
beide kanten veel balverlies geleden.
Door een fout in de verdediging komt
GWVV in het begin van de wedstrijd
op achterstand. Blijkbaar had het
elftal dit nodig want vanaf dat moment weten de geel-witten elkaar
beter te vinden. Na een goede combinatie en actie van Robin kan de altijd
kopsterke Maik Jansen de bal binnen
knikken. Na enkele kansen weet Thomas vlak voor rust de bal vanaf 20
meter binnen te schieten, 1-2.
Ook na rust heeft GWVV het betere van het spel en
wordt de voorsprong uitgebouwd naar 1-4 (goals Robin
en Chiel). Halverwege de 2e helft lijkt de wedstrijd zich
uit het niets te kantelen als Ulftse boys de 2-4 maakt.
Met enig kunst en vliegwerk weet de verdediging van
GWVV Ulftse Boys van scoren af te houden en worden
de 3 punten meegenomen naar Varsselder.
21 Oktober stond de eerste knock-out ronde van het
bekertoernooi op het programma. Winterswijk 7 was
deze keer onze tegenstander. Door een ingelast trainingskamp in Bocholt verscheen niet iedereen even fit
aan de aftrap. Ondanks de fysieke gesteldheid had
GWVV de eerste helft het betere van het spel maar
kwam het door een enkele kans van Winterswijk op
achterstand. Deze klap kwam GWVV helaas niet meer
te boven en werd de bekerwedstrijd met 2-0 verloren.
Geen bekersucces in 2018/2019. Na een week van rusten en herstellen stond op 4 november de wedstrijd
tegen en in Kilder op het programma. Kilder uit is voor
GWVV altijd lastig gebleken en ook deze wedstrijd kan
onder categorie lastig worden weg geschreven. Op een
klein veld kwam Kilder scherp en fel uit de startblokken
hier kon GWVV helaas niet hetzelfde tegenover zetten.
Dit resulteerde in een aantal kansen voor Kilder met in
de 20e minuten de 1-0 achterstand. Hierna recht
GWVV de rug en knokt zich in de wedstrijd zonder echt
grote kansen te krijgen. Vlak voor rust scoort Pascal de,
op dat moment, terechte 1-1. De tweede helft ontstaat
er een aantrekkelijke wedstrijd met veel strijd en duels.
Kilder krijgt een aantal grote kansen maar weet deze,
door goed keeperswerk van Casper, niet te verzilveren.
In de allerlaatste seconde heeft GWVV de 1-2 op de
schoen maar weet deze helaas niet te verzilveren. Een
overwinning was misschien te veel geweest en GWVV
gaat met 1 punt naar huis.
De volgende wedstrijd is wederom een uitwedstrijd, nu
tegen HC’03. Ondanks dat de gemeente Bronkhorst het
veld had omgetoverd tot een veredelde zandbak begon
GWVV goed aan de wedstrijd. Met goed combinatie
spel worden diverse goede kansen gecreëerd. Joel
weet in de eerste helft één van deze kansen te verzilveren. Na rust ontstaat er een geheel andere wedstrijd.
GWVV komt nog wel snel op een 0-2 voorsprong (goal
Jurjan) maar is daarna volledig de weg kwijt. De ploeg
van Peter komt niet meer onder de druk uit en krijg 20
Boogbal nr. 2

min voor tijd de 1-2 om de oren en in de laatste minuut
van de wedstrijd ook nog de 2-2. Gelukkig heeft Casper
een strafschop weten te keren en kan GWVV met een
punt terug naar de Buitenham. Een wedstrijd met 2-2
gezichten waarmee we uit eindelijk tevreden mee
moeten zijn. De volgende wedstrijd is na 4 uitwedstrijden thuis tegen Keijenborg.

Gr, Chiel le Comte

G.W.V.V. 3

D

e afgelopen weken wilde het nog niet zo lopen binnen het 3e elftal. Er worden nog te weinig punten bij
elkaar gesprokkeld om boven in de top mee te draaien.
Gezien de tegenstanders die wij tot op heden zijn tegen
gekomen, mogen wij zeker niet onderdoen ten opzichte van de rest. Alleen in de wedstrijden komt dat niet
tot uiting. Veelal moeten wij beroep doen op de spelers
van het 2e en 4e elftal doordat wij toch met regelmaat
met blessures kampen. De afgelopen vier wedstrijden
wisten wij dan ook alleen tegen VVG´25 5 thuis te winnen met een 5-2 uitslag. En moesten wij in Westendorp
2, Zeddam-Sint Joris 3 en afgelopen weekend tegen
Terborg 2 onze meerdere erkennen. Of wij de overwinning op Gaanderen te danken hadden aan de nieuwe
wedstrijdshirtjes blijft een vraagteken. Ook vorig seizoen hadden we een zeer moeizame start tot aan de
winterstop. Alleen na de winterstop hebben we het
helemaal weten om te draaien. Daarom had iedereen
voor dit seizoen hoge verwachtingen en in de hoop ditmaal vanaf de eerste wedstrijden mee te doen om de
bovenste plekken. Voorlopig moeten wij genoegen nemen met twee overwinningen in de afgelopen zeven
wedstrijden. Vertrouwen in eigen kunnen en in een
goede afloop van de wedstrijd is het geen wat wij nu
nodig hebben. Op naar de laatste wedstrijden alweer
voor de winterstop en zien dat we in ieder geval de
eerste seizoenshelft positief kunnen afsluiten.

Gr. Stijn Marcus.
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I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, de Algemene Ledenvergadering,
het oktoberfest, de ongelukkige botsing van Sam Overbeek, de uitschakeling van GWVV 2 en GWVV 1 in de
beker er kan er echter maar één uitverkoren worden
en dat is deze keer ...................... Tom Wanders. Tom
speelt in de spits bij GWVV 4, is stersponsor bij GWVV
met zijn bedrijf Nordic Fire en was afgelopen jaren kascommissielid bij GWVV. Aan Tom oa de vraag hoe goed
heeft GWVV het voor elkaar?
Hallo Tom,

Leuk dat je mee wil werken aan deze rubriek.
Ongetwijfeld kennen de meeste GWVV leden jou, toch
willen we je vragen je voor te stellen, wie ben je, wat
doe je en hoe breng jij het dagelijkse leven door? Kortom alles wat je maar kwijt wil over jezelf.
Ik heb lang in Varsselder ge- e
woond, maar ben op mijn 26
uiteindelijk toch vertrokken naar
Ulft (Oer) waar ik nu nog steeds
woon met Wendy en mijn 3 kinderen, niet ver van het voetbalveld van Ulftse boys. Maar nog
steeds fiets ik daar elke donderdag en zondag aan voorbij om bij
mijn jeugdliefde te gaan voetballen.

Hoeveel jaren ben je al lid van GWVV en wat zijn in al
die seizoenen je hoogte- en dieptepunten geweest?
Binnenkort loop ik tegen mijn 40e jaar aan als lid van
GWVV. Het mooie van dit lange lidmaatschap is dat je
veel hebt zien veranderen binnen de vereniging. Er zijn
veel dingen erg mooi geworden binnen GWVV waar we
best trots op kunnen zijn. Alles is relatief, dus om te
spreken over dieptepunten vind ik nogal ver gaan.
Maar er zijn wel wat zaken die ik me blijf herinneren.
De overgang van de jeugd naar de senioren was voor
mij een tegenvaller. Bij de A-junioren speelde ik als mid
-mid, werd topscoorder met 26 doelpunten en als
teamewerden we kampioen, het jaar daarop zou ik bij
het 1 komen. Ik had hoge verwachtingen. Ik heb nog
altijd onthouden dat Bennie Mulder destijds zei dat ik
met gemak in het eerste in de basis zou komen. Dat gaf
goede moed. Maar het liep helaas anders. Ik had er al
snel genoeg van omdat ik de eerste wedstrijden telkens de laatste 5 eminuten mocht invallen. Vervolgens
kwam ik bij het 2 terecht, waar ik samen met Arthur
Bonenkamp het spitsenduo was en we er lustig op los
scoorden. Maar ja, het uitgaansleven trok hard aan
mij, waardoor ik me al snel enkele malen versliep. ‘Tot
mijn verrassing’
stond ik na enkele weken op de lijst
van het 3e. Gelukkig zie ik dat de trainers van nu de
jeugd goed inpassen in het 1e en 2e.
Verder zijn me enkele zaken bijgebleven wat indruk op
mij heeft gemaakt. Bij de A-jeugd overleed de scheidsBoogbal nr. 2

rechter op het veld, ondanks tijdige reanimatie.
Er zullen verder nog best
wat zaken zijn voorgevallen, maar die heb ik
mogelijk al verdrongen
(of verdronken).
Maar natuurlijk waren er
vele hoogtepunten,
waaronder het kampioenschap met Adriaan
van de Weelden bij de Ajeugd, de gezellige avonden in de kantine, de
team-uitjes
met het het
2e en nu het 4e, het ‘zeer serieuze’ trainingskamp van
het 1e en natuurlijk de omvorming van de kantine naar
dorsphuis.

Van welke trainer heb jij het meest geleerd in je jeugdjaren bij GWVV en waarom?
Tijdens de jeugd hebben we veel verschillende trainers
gehad. Vanuit de begintijd, toen we erg jong waren kan
ik me Gert Evers nog goed herinneren. Hadden we
geen zin om te trainen dan speelden we als jeugd lekker in de gymzaal. Het was voor ons een fijne trainer. Ik
weet niet meer precies wie we daarna als trainers hadden, maar volgens mij waren het vooral trainers uit de
familie Roes en Slutter. Onder hen zijn we gevormd.
Het laatste jaar bij de A-junioren was onder Adriaan
van Weelden. Een erg fijne trainer, niet zo zeer op het
technisch vlak, maar vooral qua motivatie en mentaliteitsverbetering. Dit leidde ertoe dat we dat jaar ongeslagen kampioen werden. We waren hem erg dankbaar
en bij zijn afscheid hebben we hem verblijd met een
jaarabonnement op de Playboy.

Welke trainer/coach is je bij de senioren het meest bij
gebleven?
Dat zijn er nogal wat.
Arnold Versleijen, De trainer /
ober Paul van het 1e uit Brummen (weet zijn naam zo
niet meer), Johnny Engelen als leider, Theo Joling, André Lippets en natuurlijk Peter Roes.
Bij Arnold lag de focus op de conditie. Aan het eind van
het seizoen waren we sterk afgetrainde jonge honden
geworden. Op conditie versloegen we elk team. De
Ober uit Brummen was erg bijzonder. Tussen al zijn
vrije zondagen door was hij hoofdtrainer van het 1e
elftal. Heel soms, nee eigenlijk erg vaak, was hij minder
goed voorbereid en vergat hij de opstelling voor de
wedstrijd. Gelukkig werd hij door ons daarop gewezen.
Ook Johnny Engelen was een bijzondere leider bij het
2e elftal. Met 8 basis spelers kon hij toch altijd nog een
team smeden. Echter als de wedstrijd te spannend
werd, keek Johnny niet meer mee, want dat kon zijn
hart niet verdragen. Helaas is Johnny daardoor veel te
vroeg overleden.
Daarna kan ik Fokko herinneren. Een bijzondere man
die van het elftal een team kon smeden. Fokko was
pagina 8
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recht door zee en bokke-eigenwijs, maar wel een geweldige vent waarmee we als 2e team een goede prestatie hebben kunnen neerzetten.
En natuurlijk vergeet ik Peter Roes nooit meer. Het 2e
team heeft dankzij de aanpak van Peter een sterke e
groei meegemaakt. Dankzij Peter heb ik na mijn 40
nog bijgeleerd over bal-aannames, tactische loopbewegingen en het coachen van je medespeler. Maar eigenlijk werd ik al wat te oud voor dat soort zaken, dit had
me eigenlijk 20 jaar eerder moeten overkomen. Peter
herinner ik als goede trainer voor jongens die kunnen
en willen voetballen.

Je speelt alweer een aantal seizoenen bij GWVV 4, kun
je wat verschillen noemen als het gaat om het spelen
in een 2e elftal of 4e elftal?
De overgang moest ik psychisch eerst verwerken… Ik
zou van een fanatiek voetballend elftal naar een elftal
gaan dat qua niveau niet zoveel zou voorstellen. Ik zou
zelfs bij Tonnie gaan voetballen die ik nog herinnerde
als leraar en strenge begeleider van het jeugdkamp.
Achteraf bezien had ik het mis. Het 4e blijkt een geweldig team, ook al zijn de verschillen tussen diverse spelers groot. De oudere garde (en Tonnie) lijken wat oud
maar in hun hart zijn het nog jonge jongens. En dat ligt
me wel. Natuurlijk denk je nog dat je veel beter bent
dan de rest in het 4e. Maar die gedachte was al snel
verdwenen. Je past je snel aan en ik merkte dat de
combinatie alcohol op de avond voor de wedstrijd op
latere leeftijd funest is. Gelukkig hadden medespelers
enig begrip hiervoor en ben ik de dip in Netterden
weer te boven gekomen.

Vele seizoenen was jij terug te vinden in de kop van de
topscoorders van GWVV. Na enkele mindere jaren gekend te hebben doe je nu weer mee in de koppositie
van veel scorende GWVV'ers. Wat lag hieraan ten
grondslag dat je enkele mindere seizoenen kende en
doe je dit seizoen wel ook gooi om deze zo felbegeerde
titel?
Soms zit het mee,
soms valt het tegen.
De laatste jaren bij
het 2e werd de tegenstander steeds
beter, althans dat
was mijn eigen interpretatie. De eerste
jaren bij het 4e waren
‘gewenningsjaren’
In het seizoen 2007-2008 was het
Ook de gezellige
die de Boogbaltopscoordertrobuurmannen, waar- Tom
fee won hij scoorde in dat seizoen
mee ik menig zater- 16x.
dagavond mee heb
doorgebracht droegen niet bij aan het scorende vermogen op een vroege zondagochtend.
Echter na mijn dieptepunt in Netterden begreep ik dat
het anders moest. Enkele weken later zag ik ook dat
het anders kon. Maar aangezien Rick al aardig op dreef
was en de topscoordersbokaal voor ons team kon binnenhalen nam ik me voor alle ballen aan hem af te spelen.

Tweestrijd? Rick is m’n beste vriend, wij gunnen elkaar
alles. Echt alles.

In de Algemene ledenvergadering hield je een pleidooi
over het feit dat we het bij GWVV zo ‘goed voor elkaar
hebben’ en dat wij als leden hier terdege bewust van
moeten zijn. Zou je aan kunnen geven ‘hoe goed GWVV
het voor elkaar heeft’?
Ik zie elk jaar dat het bestuur met enige spanning, maar
wel met trots de jaarcijfers presenteert. Veel leden zien
nog niet altijd het belang, maar ook niet altijd hoeveel
werk het is om deze vereniging draaiende te houden.
Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Ik dacht echter
dit toch even kort te moeten vermelden, zodat bij iedereen toch de ogen weer open gingen en niet alles zo
vanzelfsprekend is. En als je kijkt naar alle trainers, bestuursleden en vrijwilligers weet je dat er ontzettend
veel wordt gedaan, maar dit iseniet altijd zichtbaar. Ik
pik er één voorbeeld uit: het 2 veld. Dit veld ligt er altijd perfect bij, er staat nooit geen onkruid en het
struikgewas ligt er altijd netjes bij. Ondanks dat ikzelf
nooit iemand zie, verdwijnt het onkruid niet vanzelf.

Je nam als kascommissielid na drie jaren afscheid van
de kascommissie en heb je de financiële boekhouding
van GWVV in mogen zien. Wat is in jou ogen het meest
in het oog springend bij het inzien van de boekhouding?
Statutair gedwongen. Erg leuk om te doen. Ik zag direct
dat een dergelijke boekhouding veel discipline vereist.
Elke week weer moeten de entreegelden, de bonnetjes
en de uitgaven verzameld worden, en worden bijgewerkt. Sla je een week over dan raak je het overzicht
kwijt. Gelukkig hebben we een erg betrokken penningmeester.

Enkele stellingen;
Intikkertje of een briljante assist?

Als top-assist-teamgenoot word je al snel vergeten.
Daarnaast kom je in geen enkele statistiek voor. Alleen
de goals tellen, ook al zijn het 25 intikkertjes.

Topscoorder of kampioen?

Kampioen worden we niet meer dit jaar, dus ik ga voor
de topscoorder.

Nieuws of nepnieuws?

Ik heb een hekel aan nepnieuws. Hierdoor weet de
goedwillende lezer niet meer wat nu wel of niet echt
waar is. Vooral de Gelderlander staat tegenwoordig vol
met nepnieuws. Sites als de Neerlander zijn tegenwoordig veel betrouwbaarder. Hier vindt men veel lo-

Wat is dat toch altijd, die tweestrijd met je mede teamgenoot Rick Hendrixen als het gaat om de factor ‘het
gunnen’?
Boogbal nr. 2
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kale en interessante informatie. (www.neerlander.nl)

Tom, Herbert of Stefan?

Herbert en Stefan zijn 2 goede vrienden. Helaas niet
geïnteresseerd in voetbal. Ik zal eens kijken of ze te
porren zijn voor één of andere functie binnen GWVV.

Bier of een lekker wijntje?

Afhankelijk van de buitentemperatuur begin ik met één
van beide. Maar aangezien ik af en toe wat flesjes over
laat komen is het de laatste
tijd vooral de wijn wat de
klok slaat. Ik probeer dit
trouwens de zaterdagavond enigszins te beperken. Boven de 40 heeft het
gebruik hiervan ernstige
invloed op je prestaties op
de zondagmorgen.

Een avond met Duifje of
stappen met de jongens
van GWVV 4?

Ik kan niet goed kiezen,
maar na een avond met
mijn duifje sla ik het stappen met de jongens van
GWVV 4 toch maar even
over.

Pelletkachel of gaskachel?

Onderhouds-klusploeg SGVV/GWVV
Op de foto ontbreken Paul Schut/Beent Klynsma

O
Een broodje döner gaat er
wel in na een stapavondje.

Een pelletkachel is natuurlijk geweldig. Wil je weten wat dit is? Kijk dan even op

www.nordicfire.nl

Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen.
Ik kijk er liever niet meer op terug. Ik schrijf wat ik denk
en da’s niet altijd goed om terug te lezen.

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

ok zo genoten op
het oktoberfest?
Het was helemaal
geweldig met oa. de
plaatselijke acts.
Fanfare St.Gregorius
bedankt voor de goede organisatie. Volgens de inzender van
bijgaande foto was
dit een perfect
plaatje voor in de
Boogbal. Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/JeF7zutSB7Yc

Ik heb liever dat je me ’s-nachts gewoon laat slapen. Ik
kan ’s-morgens vroeg al moeilijk genoeg uit mijn bed
komen.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Ok, dan even iets serieus: Een goede samenwerking
met de Ulftse boys, waardoor beide verenigingen de
samenwerking in de toekomst kunnen intensiveren. In
de toekomst zie ik dit als noodzaak en denk dat de
Ulftse boys qua cultuur het beste past bij GWVV.

Tom, we bedanken je voor je medewerking aan deze
rubriek. Wij wensen je heel veel succes met je team en
wie weet, misschien huldigen wij je op het Jan Riekentoernooi als topscoorder van het seizoen 2018-2019.
De redactie

Boogbal nr. 2
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Het vierde

voetbalt matig, maar heeft nog wel plezier
De wedstrijden.

I

eder verhaal heeft een titel en om maar gelijk met de
deur in huis te vallen en door te gaan op het verhaal van
Tonny, het voetbal dat wij tussen de lijnen laten zien is
niet best.
De randvoorwaarden voor een top 5 klassering zijn er
wel, maar het komt er niet uit. We hebben in totaal 20
spelers en 3 teammanagers (dure naam voor leider).
Hierdoor melden spelers zich wel eens af zodat er bijvoorbeeld geen voorhoede is of de as van het veld is
weer eens een dagje uit met de partner en de kinderen. Spelers moeten daardoor op plaatsen staan die
ze nog niet vaak hebben gehad en dat zie je in hun
spel. In ieder geval stopte Tonny met een 4-1 nederlaag bij Zelhem. De eerstvolgende wedstrijd was thuis
tegen SVGG en omdat ik er zelf niet bij was (dagje uit
met de partner en de kinderen) kan ik weinig vertellen
over onze prestatie. De uitslag was weer een nederlaag
met 1-4. Gelukkig waren we het volgende weekend vrij
en hebben we niet verloren.
Op zondag 28 oktober trokken we met frisse moed
richting Drempt om te voetballen tegen HC’03. Ik heb
ruim een halve wedstrijd langs de kant gestaan en de
wind zorgde ervoor dat je koud tot op het bot werd. De
wedstrijd begon heel goed van onze kant en we kwamen zelfs op een 0-2 voorsprong. Door een magistrale
voorzet die door de wind een beetje “gedragen” werd
scoorde de tegenpartij en voordat ik er in de tweede
helft (na 10 minuten) erin mocht stonden we alweer
gelijk. Door verdedigende fouten kon de tegenstander
uitlopen tot 4-2 en dat was ook de eindstand.
Na 5 wedstrijden nog maar steeds 1 schamel puntje en
de laatste plaats als plek op de ranglijst. De laatste
wedstrijd in dit stukje tekst was 4 november thuis tegen Concordia Wehl. De leiding had een opmerkelijke
wissel in petto. Marco van Remmen (onze vaste keeper) werd verbannen naar de reservebank en één van
onze nestors Werner Wellink mocht plaats nemen onder de lat. De onderbouwing van deze constructie was
een beetje zwak, maar we houden het erop dat de leiding na al die nederlagen iets anders wilde proberen.
Ikzelf mocht ook een keer in de basis beginnen op mijn
oude vertrouwde plek aan de rechterkant van het veld.
We begonnen weer voortvarend en dankzij een beetje
geluk kwamen we met 2-0 voor. Helaas werd er door
ons verdedigend geklungel de tegenstander weer in
staat gesteld om aan te sluiten. Dit keer gingen we echter goed door en bleven erin geloven. Het eindresultaat 5-3 werd dan ook met een goed gevoel ontvangen.
Gezien het aantal kansen dat we hebben gehad hadden
er wel een paar goals meer in gekund, maar dat is voor
de volgende keer.
Lappenmand
Ondanks dat we op papier genoeg spelers hebben zijn
er nog wel een paar die pijntjes hebben. Tonny Slutter
is na een blessure weer hard op weg om weer zijn rentree te maken binnen de lijnen. Ik heb hem wel geadviseerd om rustig aan te doen tijdens de trainingen op de
donderdagavond omdat statistisch gezien dan de
meeste blessures opgelopen worden. Bij de aanmeldingen van de spelers voor de aankomende wedstrijd tegen Stokkum zag ik tot mijn grote vreugde de naam
van Jurgen Schut staan. Jurgen heeft een complete oraBoogbal nr. 2

le verbouwing ondergaan en mocht een aantal weken
niet voetballen. In verdedigend opzicht hebben wij
hem zeker gemist, als supporter heeft hij wel een aantal wedstrijden buiten de lijnen gezien, maar wij kunnen hem veel beter binnen de lijnen gebruiken.
Wat Ino Zweers precies heeft is mij een beetje ontschoten op dit moment, maar ook is hij er al een paar weken niet bij. Zijn inzet en kunde missen we natuurlijk op
het middenveld en ik heb nog niets gehoord, maar ik
ben bang dat Ino nog een paar weekjes rust moet houden. Ik heb echter het idee dat Ino buiten de lijnen het
leven met grote teugen leeft. Niets mis mee en vooral
door blijven gaan Ino!
Dan zijn er natuurlijk nog een aantal spelers die last
hebben van de rug of van iets anders, maar dat komt
volgens mij meer door de leeftijd en het gewicht, dan
door blessures opgelopen tijdens het voetbal.
Ik wens in ieder geval iedereen beterschap en hopelijk
hebben we binnenkort het probleem dat er 20 mensen
mee willen doen met de wedstrijd. Eens kijken wat de
“teammanagers” dan gaan doen.
Nieuwe aanwas
Schijnbaar heeft de TC bedacht dat er nog wel een aantal spelers bij GWVV 4 te stallen waren.
Vanaf dit seizoen maken Stijn van Remmen (jawel, het
“zoontje” van Marco van Remmen) en Jordy Bussink
deel uit van GWVV 4. Ik wens hen veel voetbalplezier
toe.
Kleding
Door het uitstekende onderhoud van de wasvrouw van
GWVV 4 (zo dat zijn weer pluspunten bij Petra, mijn
vrouw) hebben we een groot aantal jaren met het tenue gedaan. In ieder geval was het nu wel een keer tijd
om nieuwe shirtjes te krijgen. Het bestuur heeft gelijk
besloten om er nieuwe broeken en sokken bij te doen.
Aangezien we slanke Italiaanse modellen in ons team
hebben (niet veel hoor) en een aantal Amerikaanse
obesitas modellen is het lastig om meteen de juiste
maat te vinden, maar na een half uurtje passen was
iedereen toch tevreden. Het ziet er in ieder geval weer
spik en span uit. De rugnummers zijn tegenwoordig in
het rood en de broeken hebben langere pijpen dan het
vorig model. We zullen proberen om zuinig aan te doen
met deze kleding zodat we er weer een groot aantal
jaren mee verder kunnen. Naast een nieuw tenue hebben wij nu ook een sponsornaam gekregen op onze
trainingsjack. Nu weet ik niet precies waarom wij juist
deze sponsor gekregen hebben, maar ik denk dat het
te maken heeft met onze gemiddelde leeftijd. Er lopen
namelijk een aantal spelers rond die in de doelgroep
van onze sponsor zitten. In ieder geval is de nieuwe
sponsor GUV Uitvaartverzorging. Wij zijn natuurlijk
heel blij dat een bedrijf geld steekt in de voetbalvereniging GWVV en wij zullen met gepaste trots deze naam
op onze rug dragen. Toch hoop ik dat het nog heel lang
duurt voordat er maar 1 van ons op een andere wijze
met deze sponsor in aanraking komt.
De volgende keer zal Nico Immink (een teammanager)
de pen overnemen van mij.
Eens kijken hoe hij tegen de laatste tijd aankijkt, waar
het voetbal iets op de achtergrond is gekomen door de
wat mindere prestaties. Hoe houd je dan een team bij
elkaar?

Veel voetbalplezier,
Hans Bruins
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Notulen Algemene Ledenvergadering
18-10-2018

Opening.
Jan Aalders opent om 21.25 uur de algemene leden
vergadering en heet de leden, leden van verdiensten
en ereleden van harte welkom.
Aanwezig: 52 leden en 6 bestuursleden.
Afgemeld: Saskia v/d Pavert, Gert Ketelaar, Guus
Slutter, André Lippets, Clemens Wissing, Arno Geurts,
Ferdy v.d. Pavert en Paul Schut.
Ivm ziekte Paul Schut is er een kaart aangeschaft waar
alle aanwezigen hun naam op kunnen zetten.
Bestuur zal zorgen dat de kaart bij Paul thuis komt.
Mededelingen.
- 2 jaar geleden werd stichting SOPOIJ (Stichting Oud
Papier Oude IJsselstreek) opgericht. Met als doel de
gemeentelijke subsidie te kunnen continueren. Inmiddels hoeft er niemand meer mee te lopen/rijden bij
ophalen papier. Het huidige contract loopt af op 31-122019 met optie te verlengen tot 31-12-2021. Jaarlijks
moet hiervoor echter een duurzaamheidsplan worden
ingediend. Het inzamelen van frituurvet is hier al een
voorbeeld van geweest. Nieuwe ideeën/voorstellen
zijn o.a. inzamelen van boeken, elektra, speelgoed, textiel. Het houden van prikacties op zwerfafval. Aanpakken van het rookbeleid in onze tribune bijvoorbeeld.
- Door de 50 club is het mogelijk geworden dat er twee
grote en twee kleine goals konden worden aangeschaft. Door deze aanschaf ontstaat er echter ruimte
tekort op het huidige opslagpleintje naast de tribune.
Deze zal uitgebreid moeten worden met naar schatting
75-100 m2. Wie ideeën/mogelijkheden heeft om goedkoop aan de gewenste bestrating te komen wordt verzocht contact
met het bestuur op te nemen.
- Het 2e veld kan gewoon volledig gebruikt worden
voor de trainingen. Daarnaast echter niet. Daarom het
verzoek na gebruik van de doelgebieden deze ook weer
af te zetten met het daarvoor bestemde lintmateriaal.
- De wedstrijden GWVV-Ulftse Boys zijn “omgedraaid”.
18 november zal er eerst uit gespeeld worden op het
Oerseveld in Ulft. 3 feb 2019 in Varsselder. Dit i.v.m. de
bezetting van het Dorpshuus door Sinterklaas en de
Vogelvreugde op 18 november.
- Simon Vos (Fysio Achterhoek) is de nieuwe verzorger
van onze club. Simon is gevestigd bij Ketelaar Sport in
Ulft. De afspraken met Simon zijn uitermate gunstig
voor GWVV daarom verzoekt het bestuur hier ook een
wisselwerking van te maken waarbij het verzoek aan
de leden is aan Simon “te denken” bij noodzakelijke
behandelingen.
- De 1e Boogbal is alweer uitgekomen, er liggen fraaie
exemplaren in het Dorpshuus. Wie mee wil doen aan
de super elf moet deze voor 1 november invullen en
inleveren bij Stijn Marcus of in de boogbal kopij bus.
- Het Dorpshuus kan nog steeds vrijwilligers gebruiken
voor de bardienst. Voor elk uur wordt er 1 euro overgemaakt naar de vereniging die jij graag wil. Aanmelden kan men zich bij Rik Fisser.
- Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het Dorpshuus dat er niks meer aan betalingen opgeschreven
kan/mag worden. Zaterdags krijgen de leiders van de
elftallen een envelop van de barvrijwilliger voorzien
van muntjes. Deze zullen dan natuurlijk gedeeld moeten worden met de tegenstander en de scheidsrechter.
Op zondag zal de leider van het thuis spelende team
Boogbal nr. 2

een koffiekan regelen die in de bestuurskamer komt te
staan. Deze is dan natuurlijk ook bestemd voor tegenstander en scheidsrechter. Muntjes voor deze kan ontvangen de leiders van de TC/bestuur op de donderdagavond.
Ingekomen stukken.
Geen.
Notulen algemene ledenvergadering 12-10-2017
De notulen van de algemene ledenvergadering van 1210-2017 worden goedgekeurd en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
Jeugdcommissie.
Mike Frazer leest het verslag voor namens de jeugdcommissie;
Om te beginnen willen wij even terugblikken op het
vorig seizoen. Afgelopen seizoen zijn we gestart met
drie teams, dit zijn er drie minder als het seizoen ervoor, dit heeft te maken met de beëindiging van de
samenwerking met voetbalvereniging Gendringen. De
drie teams hebben een goed seizoen gedraaid. De jo 11
is in de 1e competitiehelft geëindigd op de 2e plaats. In
de 2e helft zijn zij in een klasse hoger op de 8e plaats
geëindigd een knappe prestatie gezien de diversiteit
van het elftal. De jo 15 is in de 1e competitie helft geëindigd op de 6e plaats. In de 2e competitiehelft zijn zij
op de 7e plaats geëindigd, een goede eprestatie maar ze
zijn erg wisselvallig. De jo 17 is in de 1 seizoenshelft
geëindigd op de 6e plaats. In de 2e seizoenshelft kwam
voor deze groep het hoogtepunt door op zaterdag 2
juni het kampioenschap te behalen in Etten. Wat het 4e
kampioenschap in 4 jaar betekende op telkens een hoger niveau. De mini’s hebben dit seizoen hun trainingen afgewerkt op de woensdag avond onder leiding
van Jacco te Kaat en Martin Bolk. Aan het eind van het
seizoen is er een jeugdkamp georganiseerd voor de
gehele jeugd. Dit was een zeer geslaagd weekend waar
mensen nu nog over praten. Langs deze weg wil ik iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit
weekend bedanken voor hun medewerking.
Dan gaan we nu over naar het huidige seizoen. Het
jeugdbestuur is in dezelfde samenstelling gebleven als
het vorig seizoen. Dit zijn Sven te Kaat, Arno Geurts,
Christel Aalders en ikzelf.
Dit seizoen zijn wij een samenwerking aangegaan met
vv Ulftse Boys. Zo’n twee, twee en half jaar geleden zijn
er een aantal mensen van Gwvv en Ub onder het genot
van een drankje met elkaar in gesprek gekomen. Al
gauw kwam de wederzijdse vraag zouden Ub en Gwvv
in de toekomst niet iets voor elkaar kunnen betekenen.
Na enkele bijeenkomsten bij Ub en Gwvv kwam al
gauw de jeugd ter sprake.
Gwvv krijgt het steeds lastiger voor elkaar om de teams
compleet te krijgen en Ub kan steeds lastiger de jeugd
op gepaste wijze te plaatsen op complex het Oerseveld. Na vele bijeenkomsten waarin alle aspecten van
een samenwerking zijn besproken is er besloten om te
gaan samenwerken. Na de bekendmaking bij beide verenigingen bij ouders en leden is dit plan verder uitgewerkt. Van cruciaal belang hierbij is geweest om de
spelers op de juiste wijze in te delen. Maar ook op
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welk complex wordt er getraind en gevoetbald, in welke tenues wordt er gespeeld, wie worden er trainer/
leider, hoe gaat het met sponsoring enzovoort. Wij
hopen dat we hierin de juiste keuzes gemaakt hebben
voor onze leden en zien de samenwerking positief tegemoet voor nu en in de toekomst. Onze jeugd is dit
jaar ingedeeld in diverse teams, totaal 8, dit betekent
dat er bijna elke zaterdag wedstrijden gespeeld worden op sportpark de Buitenham.
Rest ons het hoofdbestuur te bedanken voor hun vertrouwen en medewerking en wensen wij iedereen een
gezond en sportief seizoen 2018-2019

Namens het jeugdbestuur Mike Frazer
Technische Commissie
Eugène Lucassen leest het verslag voor namens de TC;
Terugblikkend op het seizoen 2017-2018 kunnen we
wel zeggen dat we een zeer succesvol seizoen hebben
gehad. Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer
Edwin Grotenhuis en assistent André Lippets heeft het
1e elftal een zeer goed resultaat behaald
met zelfs de
nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse.
Voor het 2e elftal geldt hetzelfde, met zelfs nog een
gewonnen bekerfinale als kers op de taart.
In de competitie hebben ze tot de laatste wedstrijden
zelfs meegestreden voor het kampioenschap maar
moesten in Viod 3 hun meerdere erkennen.
Voor ebeide elftallen geldt een topprestatie!
Het 3 elftal daarentegen begon het seizoen stukken
minder met een één na laatste plaats in de winterstop.
Na de winterstop keerde het tij gelukkig. Alex kreeg
alle neuzen dezelfde kant op en dat leidde tot een 3e
plaats op de eindrangschikking, bijna een halve competitie kampioen,
klinkt ook zeker niet verkeerd.
Het 4e elftal draaide vanaf het begin zeer goed met
zelfs een koppositie
in de winterstop. Uiteindelijk ook
een mooie 3e plaats behaald.
Al met al dus een zeer geslaagd seizoen. Dit zal er zeker
ook mee te maken hebben dat de trainingsopkomst
voor alle elftallen hoog was. Dit is een compliment
waard!
Inmiddels is het seizoen 2018-2019 al weer enkele weken oud. Het 1e en 2e elftal zijn in de beker een ronde
verder en zijn de competitie niet verkeerd begonnen.
Voor het 3e en 4e elftal geldt een iets moeizamere
start, maar het seizoen is nog lang, er kan nog van alles
gebeuren…
Er zijn dit seizoen ook wat stafmutaties:
Bij 1 heeft Ramiro zich versterkt
als teammanager en
dit geldt voor Jeroen bij het 2e. Succes mannen met
deze nieuwe functie! Bij het 3e heeft Marcel van de
Pavert na jarenlang zijn functie als leider en vlagger
overgedragen aan Bas Wanders. Marcel nog bedankt
voor al die jaren inzet en Bas super dat je dit hebt overgenomen. Veel succes gewenst!
Een terecht bedankje aan alle scheidsrechters en vlaggers die voor dit seizoen hun medewerking weer hebben toegezegd. Blijft echter een punt van zorg voor de
toekomst om deze taak continu ingevuld te krijgen.
Laten wij samen proberen er weer een mooi seizoen
van te maken met vooral veel plezier en sportiviteit.

Sponsorcommissie.
Nico Immink doet verslag namens de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie jaarverslag d.d. 18-10-2018;
Namens de voorzitter van onze sponsorcommissie Arno
Geurts allemaal van harte welkom. In het vorige jaarverslag verwelkomden wij Mark Kemperman, Mark
heeft aangegeven voorlopig even een stapje terug te
doen. Wij respecteren zijn besluit in deze.
Begin seizoen 2017-2018 hebben wij ons sponsoren
bestand flink uitgebreid, hiervan werd reeds in het vorig jaarverslag melding van gemaakt. Inmiddels kunnen
we melden dat GUV uitvaartzorg ook toegetreden is tot
de sub-sponsoren van GWVV. Hierbij komt het totaal
van subsponsoren op 16 te staan, naast onze hoofdsponsor autobedrijf Geert Stevering en de drie ster
sponsoren Nordic Fire, Intersport en Mobiel Tablet Reparatie (voorheen Telefoonmaken.nl). Verder zijn momenteel 7 sponsoren toegetreden tot de Vrienden van
GWVV (sponsors die zich minder willen manifesteren
maar wel graag wat voor GWVV over hebben).
Ook de reclameborden langs het veld zijn uitgebreid,
en is het aantal reclame borden rondom het hoofdveld
nu 80 reclameborden. Verder de 75 bedrijfsadvertenties in ons clubblad de Boogbal die tot ons sponsoren
bestand behoren.
Wij kunnen trots zijn op deze aantallen en ook het bestuur en vooral de penningmeester zijn hier erg blij
mee.
Verder gebeurtenissen in het seizoen 2017-2018
Nieuwe Warmloopshirts GWVV 1 (café-cafetaria De
Veldmuis)
Nieuwe tenue GWVV 2 (Slootermeer recreatiecentrum)
Nieuwe trainingspakken GWVV 4 (HendriXen Grandcafé-stadsbrouwerij)
Nieuwe tassen GWVV 3 (telefoonmaken.nl)
Nieuwe shirts JO15 (Montferland Serres en meer)
Rabo clubkas campagne. (opbrengst € 317,-)
Potgrondactie ism De Welkoop
Geslaagde Sponsormiddag/avond bij Netterden Zand
en Grind bv/40gr. Celsius met een afsluiting in het
Dorpshuus. Op deze avond verzorgde De Zon voor de
laatste keer als sub-sponsor van GWVV dat het aan
niets ontbrak voor de inwendige mens. Begin oktober
is een afvaardiging van de Sponsorcommissie op bezoek geweest bij De Zon om Monique en Wiljan een
bloemetje te overhandigen om hen te bedanken voor
het 10 jaar trouwe sponsorschap bij GWVV. Zalencentrum de Zon hebben nl. laten weten miv het seizoen
2018-2019 te stoppen met het sub-sponsorschap bij
GWVV. Van hieruit nogmaals dank. Applaus!!

Tevens willen wij de bestedingsdoelen 2017-2018 van
de Vieftigclub benoemen wat natuurlijk ook sponsoring
is voor de club;
Sub-sponsor GWVV van jeugd € 1000,- (bijdrage jeugdkamp)
Jaarlijks bedrag tbv onderhoud € 1000,Reservetenues senioren, tenues grensrechters.

Wij als sponsorcommissie zien het reeds begonnen seizoen 2018-2019 met vertrouwen tegemoet.

De Sponsorcommissie van G.W.V.V.
Verslag penningmeester seizoen 2017-2018.
André geeft een duidelijke uitleg aan de hand van alle
inkomsten en uitgaven van GWVV. Het afgelopen seizoen hebben we prima gedraaid en ziet de vereniging

Eugène en Freek TC v.v G.W.V.V

Boogbal nr. 2
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er financieel heel gezond uit. Mede dankzij de inzet van
de sponsorcommissie werd de verwachtte negatieve
begroting geen werkelijkheid.

eigenlijk is. Alles is super goed geregeld. Een ieder
mag/moet zich daarvan zeer bewust van zijn.

Verslag kascommissie.
Tom Wanders doet namens de kascommissie verslag.
Tom heeft samen met Ino Zweers de kascontrole
uitgevoerd. Volgens Tom zag de boekhouding er perfect uit waarvoor onze penningmeester André Jansen
de complimenten ontvangt.
Nieuwe kascommissie:
Tom Wanders is aftredend. De nieuwe kascommissie
bestaat nu uit Ino Zweers en Bart Vinkenvleugel. Niels
Schweckhorst is bereid gevonden als reserve.

Varsselder 18 oktober 2018.

Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen die zich heeft ingezet
voor GWVV. Om 22.00uur sluit voorzitter de algemene
ledenvergadering.

Jan Aalders
Voorzitter GWVV

Begroting seizoen 2018/2019
De begroting voor 2018/2019 wordt door André gepresenteerd. De contributie zal niet extra worden verhoogd. Dit is mede te danken aan het vele sponsorgeld
en de inbreng van de 50 club. Wel geeft André aan dat
de kledingkosten vrij hoog zullen blijven mede ivm het
kunstgras waardoor jaarlijks de witte broekjes vervangen moeten worden. Ook geeft André aan dat het van
belang is om samen goed op de jaarlijkse acties (o.a
potgrond en flessen) te blijven inzetten. Daarnaast is
het van belang om het sponsoren bestand op niveau te
houden. Niels Schweckhorst vraagt of de opbrengsten
van de voornoemde acties zal worden gedeeld met de
Ulftse Boys. Dit is niet het geval.
Bestuursverkiezing.
Mike Frazer aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich
geen kandidaten gemeld. Mike gaat verder.
André Jansen aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich
ook voor deze “post” geen kandidaten gemeld. André
gaat verder. Beide voornoemde bestuursleden krijgen
hiervoor een uitgebreid applaus.
Rondvraag.
René Hakvoort; Volgens René gaat het niet helemaal
goed met de munten voor de koffie bestemd voor de
scheidsrechters. Hierover ontstaat enige discussie over
de verdeling en afspraken. Het bestuur zal dit onderwerp “meenemen” naar de volgende bestuursvergadering en komt er daarna op terug.
Tom Wanders: Tom wil nog maar eens benadrukken aan
alle aanwezigen hoe gezond de verenging GWVV

Boogbal nr. 2
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Vieftig club
viert 1e lustrum

Z

aterdag 13 oktober werd
voor de 5e keer Vieftigclubavond
gehouden, het 1e lustrum!
De avond werd goed bezocht,
ruim 80 deelnemers van de
Vieftigclub waren aanwezig om
weer te stemmen voor één van
de doelen die weer aangedragen waren. De avond begon
zoals gewoonlijk met een kop
koffie met wat lekkers. Rond
half 9 werd de avond geopend
door Freek en Arno met het welkomstwoord, mededelingen en financieel terugblik. Als laatste van het officiele gedeelte kon er weer gestemd worden. Het promoteam had uit alle ingebrachte doelen er 3 genomineerd waar uit gekozen kon worden door alle deelnemers.
-Hogere bredere vangnetten achter het doel aan de kerkzijde
-Ballen actie
-Nieuwe grote en kleine goals

De ruime meerderheid van de
leden koos voor
de hogere en
bredere vangnetten die dus
gerealiseerd
kunnen worden. Kosten indicatie 3000
euro. Naast dit Johan en Mariet werden bedankt
doel zijn er na- omdat zij samen al 5 jaren deze
tuurlijk de jaar- avond verzorgen.
lijks terugkerende doelen, bijdrage voor jeugdactiviteiten en een bijdrage voor onderhoud en materieel.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een gezamenlijke proost op het eerste lustrum en afgelopen en
komende seizoen met een heerlijk honingrummetje...
Wat tevens ook de opening was voor een gezellige
avond met een natje en droogje onder begeleiding van
een stukje live muziek door Duo Great.

Wij danken alle deelnemers van de Vieftigclub en hopen in de toekomst samen nog vele doelen te gaan
realiseren.
Het Promoteam,
Arno, Freek, Jos, Nico en Dennis

Boogbal nr. 2
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Tussenstand Superelf
(stand t/m 11-11-2018)

2018/2019

1

Casper Bussink

FC Cappie

46

2

Martijn Klompenhouwer

One team one dream

45

3

Wim klompenhouwer

WK-C

45

4

Jelle Boland

F.C. Snelle Jelle

44

5

Ted van de Pavert

TVDP

44

6

Nico Marcus

Fc Canon

42

7

Theo Heutinck

The Champ

41

8

Roy Cornielje

De twaalde man

40

9

Lucia Heutinck

Het geknipte team

38

e elftallen zijn ingeleverd en verwerkt. Enkele favoriete spelers blijken er wel tussen te zitten. De afgelopen
twee speelrondes hebben al meegedaan voor de punten
telling, waardoor de eerste tussenstand bekend is.

10

Chiel Terhorst

Més qve un club

38

11

Chiel le comte

FC. Mallorca

37

12

Tonny Slutter

Ella Elle l'a

37

13

Ferdie van de Pavert

TKS

35

Als we kijken naar de positie van keeper dan is het
voornamelijk de keuze gemaakt tussen Casper en Sven.
Hierin is niet één favoriet naar voor gekomen.
Daarentegen verwacht iedereen doelpunten van Chiel
le Comte en Jurgen Schut. Zij zijn door een groot aantal
deelnemers gekozen. Als defensief blok.
Op het middenveld blijft Theo Heutinck na al die jaren
nog steeds bij de top te horen, vergezeld met Ron Prinsen, Dominiek Seinhorst , Thomas Wissing en Maik Jansen vormen zij het 4 mans blok op het middenveld.
In de aanval zien we net als vorig jaar veel dezelfde
namen terug komen. Vanuit het 3e elftal is Roy Cornielje geselecteerd en vanuit het 4e Tom Wanders, gezien
de topscoorders lijst is er een goede keuze gemaakt om
deze 2 te selecteren. Verder worden deze twee mannen nog bijgestaan door Cas de Neling, Niels Sweckhorst en Rick Hendrixen als populaire spelers in de super elf competitie.

14

Marie José Cornielje

FC Kwiebels

35

15

Stan van de Pavert

Hala Madrid

35

16

Ruud van de Pavert

VV Gendringen

34

17

Jesse Peters

Sponsored by n'Diquen

33

18

Marcel van de Pavert

Super boys

33

19

Maud te Kaat

Fc Bollo de beer

33

D

De laatste 2 speelrondes zijn verwerkt in de eerste
Super elf tussenstand. Hierin wist Casper Bussink met
zijn team FC Cappie de meeste punten bij elkaar te verzamelen. Casper Gefeliciteerd, de attentie zal jouw kant
op komen.

Iedereen veel succes gewenst de komende periode, in
de volgende Boogbal zullen wij de herfstkampioen aan
jullie presteren.

Gr. Competitieleider Stijn

Casper Bussink — ’’FC Cappie’’
Sven te Kaat

20

Carlo Cornielje

Wally Team

32

21

Merijn van Arragon

FC Down under

31

22

Vieftig club

De vieftigers

31

23

Sam en Niels

Fc Beertje

31

24

Kees van de pavert

The Kellers

31

25

Nico Immink

De Imminkjes

31

26

Anne Aalders

Dreamteam

29

27

Jarno Lippets

Lippie F.C.

29

28

Rien Klompenhouwer

Dol F.C.

29

29

Menno Wenting

VV W.I.V.

28

30

Beent Klijnsma

Angitia 4

28

31

Lars v. Mulligen

Varsselder vöggels

28

32

Peter Roes

FC langs de lijn

26

33

Maik Jansen

Chanson

25

34
35
36
37
38
39
40
41

Lars Hendrixen
Koen Bussink
Ron Prinsen
Cas Aalders
Amanda v. Mullingen
Sandra Immink
Cas de Neling
Niels Sweckhorst

FC Stievepoot
Fc Balletje van Els
Pringles
Team zonder naam
Happy Hornets
De Jonkies
K.V.C.
I Love beertje

25
23
21
20
13
10
9
4

Chiel le Comte—Mart Aalders—Miel Erinkveld

Ron Prinsen—Thomas Wissing—Rick Vreeken
Theo Heutinck
Niels Sweckhorst—Roy Cornielje—Rick Hendrixen

Boogbal nr. 2
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Dat kump in de Boogbal

 Ongelukkige botsing;

In het duel tegen koploper VVG’25 kwamen
Sam Overbeek en speler Nick Schoemaker
van VVG’25 ongelukkig met elkaar in botsing. Beiden moesten
naar het ziekenhuis
om de schade die ze hadden
opgelopen te laten hechten.
Vanuit het ziekenhuis kregen
we al snel het bericht door
dat het goed ging met hun
beiden. (zie foto)
Samen botsing, samen ziekenhuis.

Uitslagen beker/competitie senioren

 Een week later in het duel

tegen Keijenburgse B. stond
Sam alweer in de basis. Bij
het betreden van het veld
riep vader Ronny; “Niet koppen hé vandaag.” En wat denk je de 1e actie die
Sam uitvoerde was een kopduel. De appel valt niet
ver van de boom.

 Waar een avondje stappen al niet toe kan leiden. Na
een zware bekerwedstrijd nog even het Dorpshuus
in om even na te genieten onder het genot van een
drankje. Daarna naar de Boogie Nights om nog even
te swingen en door te zakken. Eenmaal buiten gekomen sleutel weg, dan maar even een andere fiets
‘lenen’ om er vervolgens later achter te komen dat
de ’leenfiets’ van een bekend iemand is, die vervolgens ook weer een ’leenfiets’ heeft meegenomen
omdat de zijne even ‘geleend’ was. Eind van het
liedje was , de ‘leenfietsen’ kwamen weer terecht
bij de goede eigenaar. Oorzaak; Stuk in de fiets?

Boogbaltopscoordertrofee op plaats
van bestemming!!
Het heeft even geduurd
maar uiteindelijk is de trofee op de plaats van zijn
bestemming.
Een afgevaardigd team
van het 4e elftal bracht op
vrijdag 19 oktober de trofee naar Grandcafé HendRiXen om deze te overhandigen aan de rechtmatige eigenaar Rick. Volgens Rick was deze om op
te vreten getuige de foto.
Fam HendriXen bedankt
voor de leuke gastvrije
avond die we bij jullie
mochten beleven.
Boogbal nr. 2

14-10-2018

Ulftse Boys 2

GWVV 2

2

4

14-10-2018

GWVV 4

SVGG 4

1

4

14-10-2018

Westendorp 2

GWVV 3

3

1

14-10-2018

GWVV 1

MEC 1

1

0

21-10-2018

FC Winterswijk 7

GWVV 2 (beker)

2

0

21-10-2018

Loil sv 1

GWVV 1

3

0

28-10-2018

Zeddam-Sint Joris 3

GWVV 3

2

0

28-10-2018

HC '03 5

GWVV 4

4

2

28-10-2018

GWVV 1

VVG '25 1

2

4

4-11-2018

Kilder 2

GWVV 2

1

1

4-11-2018

GWVV 3

VVG '25 5

5

2

4-11-2018

GWVV 4

Concordia-W 10

5

3

4-11-2018

Keijenburgse B 1

GWVV 1

3

4

10-11-2018

GWVV 1 (beker)

FC Trias 1

1

2

11-11-2018

GWVV 3

Terborg 2

1

5

11-11-2018

HC '03 2

GWVV 2

2

2

11-11-2018

Stokkum 3

GWVV 4

2

5

Programma senioren
Datum
18-11-2018
18-11-2018
18-11-2018
18-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
2-12-2018
2-12-2018
2-12-2018
2-12-2018
9-12-2018
9-12-2018
9-12-2018
9-12-2018
16-12-2018
16-12-2018

Natuurlijk
was Jan in vol
ornaat ook
aanwezig bij
de opnames
van ‘t Dorpshuis van het
jaar.
Te zien op 1
december
a.s.!!
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Tijd
10:00
10:00
11:00
14:00
09:30
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
11:30
14:00
10:00
10:00
10:30
14:00
10:00
14:00

Thuisteam
GWVV 2
GWVV 4
Peeske 't 4
Ulftse B. 1
DVC '26 5
GWVV 3
GWVV 4
Peeske 't 1
GWVV 2
NVC 3
Keijenburgse Boys 4
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 4
Etten 2
Terborg 1
GWVV 2
GWVV 1

Uitteam
Keijenburgse Boys 2
Zeddam-Sint Joris 5
GWVV 3
GWVV 1
GWVV 2
Silvolde 5
Kilder 4
GWVV 1
VVG '25 3
GWVV 4
GWVV 3
SVGG 1
KSV 4
Varsseveld 9
GWVV 2
GWVV 1
Doetinchem 3
KSH 1

BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

Het seizoen is in volle gang

H

et seizoen is in volle gang, de jeugd probeert zijn weg te vinden in de samenwerking met Ulftse Boys. Tot op heden gaat dit goed.
In de winterstop zullen er weer evaluatie gesprekken gevoerd worden hoe het
de 1e seizoenshelft is gegaan en wat er na de winterstop veranderd en of verbeterd moet worden.

 Tijdens de winterstop zal er weer een flessenactie georganiseerd worden
verdere informatie hierover volgt later.

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

 Langs deze weg willen wij de trainers, leiders, scheidsrechters maar ook

zeker de supporters nu al een keer bedanken voor hun steun en inzet. Wij
hebben een lange mooi zomer gehad, maar deze mensen staan ook in weer
en wind voor onze jeugd op het voetbalveld.

Groeten, het jeugdbestuur

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

Jeugd in de schijnwerper

H

et is dinsdagavond rond zeven uur. Drie keerls uut Varsselder fietsen de hoofdstraat af, richting de oude ijsselweg. Hier aangekomen moeten ze
afstappen voor de auto’s die langsrazen. Eindelijk kunnen ze oversteken richting
Oer. De lampen van het sportcomplex het Oerseveld verlicht het fietspad half.
De keerls zijn onderweg om te gaan trainen bij de Ulftse Boys. Elke dinsdagavond bij de boys, en donderdagavond bij GWVV. Het is even wennen, maar ze
gaan met veel plezier naar de training van het combinatie elftal JO19-2.
De keerls uut Varsselder zijn niet de minste. Jelle Boland, Bart Rots en Cas Aalders spelen hun thuiswedstrijden om beurten bij de Ulftse boys/GWVV. Cas Aalders is de vaste torwart, met linksback Jelle Boland die je drie keer voorbij moet
en op het middenveld de stylist Bart Rots, die menig tegenstander dol draait. Dit
onder leiding van hoofdtrainer Jordy Stevering en zijn assistenten. Jordy was in
een ver verleden ook een geweldenaar op het middenveld van het 3e van GWVV. Nu voetbalt hij bij het 5e van
Ulftse boys als een lepe rechtsbuiten. Alles op techniek en inzicht. Maar nu genoeg over Jurgen Klopp.
Deze keer wil ik Cas Aalders in de
JO19-2 en keeperstrainer van de
donderdags
na de keeperstraining
bij het 2e meetraint onder de lat. Als
op zaterdag. Joa,joa zou Cas zeggen. Cas
is werkBBL opleiding bij AOC in Doetinchem, 2e jaars niis met voetbal bezig. Vader Jan is voorzitter, Moevoetbalt bij de JO15.

schijnwerper zetten. De keeper van
jeugd en bovenal een toffe gast die
o.l.v. Ferenc Schepers ook nog even
hij tijd heeft fluit hij ook bij de jeugd
zaam bij TR Tuindesign in Silvolde. Hij doet de
veau 2. Dit jaar is zijn examenjaar. Het hele gezin
der Christel zit in het jeugdbestuur en zusje Anne

Cas hoe lang speel je al bij GWVV en op welke positie?
Al vanaf de kleutersport. Als keeper vanaf de JO15, daarvoor heb ik van linksback tot rechtsvoor gespeeld.
Van wie heb jij het talent meegekregen?
Haha niet van mijn ouders in ieder geval.
Hoe heb jij de samensmelting met Ulftse boys ervaren?
Wel even wennen in het begin, maar ik snap het wel dat de jongens opgedeeld wilden worden. Heb het nu naar
mijn zin bij de JO19-2. Er is onderling veel acceptatie en plezier. Alleen dat rood-wit-blauw dut mien soms nog pien
an de ogen.
Donderdagavond train je niet mee met de JO19-2 maar heb je keeperstraining van Ferenc Schepers, en daarna sluit je
aan bij het 2e van Peter Roes, hoe bevalt je dit?
Daar leer ik veel van. Niet alleen van de trainers maar ook van Sven, Casper en Koen. Bij het 2e elftal gaat het allemaal wat sneller en fanatieker en daar wordt beter gecoacht.
Wat zijn verbeterpunten vind jezelf?
Meer coachen en neerzetten van de spelers voor me, en met hoge ballen heb ik nog veel moeite met inschatten.
Maar je geeft zelf ook al keeperstraining?
Joa zekers, ik train samen met Martijn Egberts de jeugdkeepers van JO-9 en JO-11, dit vind ik leuk om te doen.
Laatst was je zelfs nog aan het vlaggen bij een wedstrijd van JO19-2?
Boogbal nr. 2
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(vervolg Jeugd in de schijnwerper)
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Ik was geblesseerd en werd gevraagd om te vlaggen.
Joa dan doe ik dat toch effen.
Hoe heb jij het jeugkamp van afgelopen seizoen ervaren?
Schitterend natuurlijk. Met ons kampioenschap op de
zaterdag. Maar ook leuke activiteiten o.a. rugbyclinic,
karten, bingo en lasergamen. Voor herhaling vatbaar,
misschien voor de hele JO19 samen. We zijn ook al bezig om met ons eigen elftal een weekend weg te gaan.
En hoe zit het met stappen Cas, zijn de dames al in
beeld?
Stappen nog niet echt, wij gaan bij elkaar zitten met
Brian, Sem, Sam, Maarten, Robin, Bart en Timo. Vrij-

Dorpsnieuws

dags altijd cola natuurlijk, maar zaterdags wel eens een
pilsje of wat anders. Af en toe gaan we naar het Centrum in Silvolde achter de deerntjes aan en dan na de
tijd eten bij de shoarmaboer in Ulft.
Wat is je lievellingsgerecht?
Moeder kan wel aardig koken, maar Vader is een betere kok. Boerenkool met een groot stuk worst en speklappen… heerlijk!!! Oma Els bakt overheerlijke pannenkoeken.

Cas bedankt voor dit leuke interview!!
Groeten van de knapste man van ULFT!!

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

November
16,17 Speculaasactie
18 Sinterklaasintocht
December
1 aflevering ‘t Dorpshuus Varsselder-Veldhunten omroep Gelderland
1 Bekendmaking Dorpshuis van ‘t jaar te Arnhem
13 GWVV potstootavond
14 Anschoev’n

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.

H

allo allemaal,
Zet vast in je agenda: zaterdag 30 en zondag 31 maart
2019!!!!!
Dan komt toneelvereniging Kom es Kieken met een
nieuw stuk op de planken.
Terug in de tijd waarin naastenliefde nog gewoon was,
mensen elkaar nog bij naam kenden en wisten
wat er achter de voordeur van de buren afspeelde…
Maar niets is wat het lijkt…
Laat u meeslepen in dit prachtige verhaal over twee
goedwillende oude dametjes en hun bijzondere familieleden. Gespeeld door negen leden en…. twee bekende (aanstormende) talenten, n.l. Frans Schepers en
Peter Kock. We zijn blij deze uitdaging aan te mogen
gaan onder regie van niemand minder dan Richard
Klompenhouwer!!!
We zeggen dan ook Kom es Kieken.
Boogbal nr. 2

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.
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met Angelique het dorp in om mensen te kunnen interviewen. Na terugkomst werden er tijdens het dekken
van de tafel eten nog verschillende mensen geinterviewd. Gedurende de hele dag werden er beelden en
soms ook interviews gemaakt van de verenigingen die
aanwezig waren in 't Dorpshuus.
Vanuit huis werd Rob van der Meer gevolgd waarna er
bij 't Dorpshuus geoefend werd door de vendeliers.
Na al deze opnames werd iets later dan gepland, om
kort voor 22:00 uur de uitslag bekend gemaakt van de
beoordelingen door de andere genomineerden. Hiervoor werd ook een kort filmpje getoond met feedback
van de andere genomineerden.
Op 1 december is onze aflevering op Omroep Gelderland te zien en wordt in Arnhem de beoordeling door
de jury en de publieksstemmen bekend gemaakt en
daarmee de winnaar.
Onze dorpsfotograaf, Nico Marcus, heeft weer mooie
foto's gemaakt van nagenoeg de hele dag:

https://myalbum.com/album/blHn1EY8JBYl

A

H

fgelopen maandag werden er bijna de gehele dag
opnames gemaakt in 't Dorpshuus door Omroep Gelderland. De focus werd door hen gelegd op Anschoev'n,
omdat samen eten dit jaar centraal staat binnen de
afleveringen. Allereerst werd er door Wiel Geelen samen met de leerlingen uit groep 7 van Pius X boerenkool uit de Groene Belevingsruimte gehaald. Deze werd
vervolgens naar het team van Anschoev'n gebracht.
Daar werd de boerenkool gestript door Els Versleijen
samen met Angelique Krüger van Omroep Gelderland
die de hele dag bij alle activiteiten aanwezig was. Na de
voorbereidingen voor het eten ging de TV ploeg samen

Boogbal nr. 2

et actie comité is erg tevreden over de afgelopen
griezeltocht.
Zowel deelnemers als de spelers waren zeer positief. Alles
wordt weer opgeruimd. Tóch
denkt het comité volgend
jaar wat commerciëler naar
buiten te treden. Ze willen
tóch iets in de uitvaart gaan
doen voor de "kleine
man"????
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Standen en Topscoorders 2018 - 2019
STAND 1e PERIODE

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

Gespeeld Punten voor tegen
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
16
15
12
12
11
10
10
8
8
7
5
2
0

29
18
18
14
13
14
28
14
19
14
11
10
7
4

10
5
10
12
11
15
16
11
14
16
18
29
24
22

Res. 4e klasse
Club
DVC '26 5
Doetinchem 3
GWVV 2
VVG '25 3
Varsseveld 4
Kilder 2
Pax 4
Silvolde 3
HC '03 2
Etten 2
Keijenburgse Boys 2
Ulftse Boys 2

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

Gespeeld Punten voor tegen
6
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7

13
11
11
11
11
9
9
8
8
7
6
6

21
14
13
17
13
14
16
14
12
9
14
10

12
7
11
14
11
15
14
14
12
10
22
25

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7

19
15
11
11
10
8
8
8
8
7
5
4

21
24
22
16
14
17
15
13
14
19
11
9

8
15
22
17
8
14
16
16
18
23
17
21

Boogbal nr. 2
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Gespeeld Punten voor tegen
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
16
15
12
12
11
10
10
8
8
7
5
2
0

29
18
18
14
13
14
28
14
19
14
11
10
7
4

10
5
10
12
11
15
16
11
14
16
18
29
24
22

Gespeeld Punten voor tegen
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

19
19
16
14
14
12
10
6
4
3
3
0

34
31
34
22
24
14
26
14
9
10
4
2

4
6
7
6
9
21
23
17
29
27
43
32
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Topscoorders
Tom Wanders
Roy Cornielje
Cas de Neling

4e
3e
1e

9
8
5

Chiel Le Comte
Theo Heutinck
Robin Klompenhouwer
Thomas Wissing

2e
4e
1e
2e

3
3
2
2

Niels Sweckhorst
Rick Hendrixen

1e
4e

4
4

Colin te Wildt
Mart de Leeuw
Dirk Jansen
Dominiek Seinhorst
Lars Hendrixen
Ron Prinsen
Jim Weijkamp
Maik Jansen
Pascal Sloot

Boogbal nr. 2

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

Joël Robben
Jurjan Wezenberg
Martijn Klompenhouwer
Rick vreeken
Niek ter Voert
Rick Witteveen
Jurgen Schut
Olaf Dickmann

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

1
1
1
1
1
1
1
1
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