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W e zijn inmiddels al in maart en de 2e helft van de 
competitie begint nu pas echt voor de meeste elftallen. 
De KNVB heeft voor het volgende seizoen al aangekon-
digd dat vast gehouden wordt aan het schema van het 
huidige seizoen. Dit betekent oa voor ons 1e elftal dat 
ze hooguit maar 3-4 weken een ’winterstop’ hebben. 
Maar zoals we in de afgelopen periode hebben gezien 
is dit ook geen oplossing. Vanaf 20 januari is het 1e wel 
-niet op de zondag actief. Hier kwam nog eens extra de 
afgelaste wedstrijd tegen Ulftse Boys begin februari bij 
bovenop, door trieste familieomstandigheden werd 
deze wedstrijd niet gespeeld. Ook had de KNVB ivm 
met het slechte weer nog één algehele afgelasting in 
petto. Al met al schoot het niet op. Maar langzamer-
hand zal zo na een vrij carnavalsweekend de draad op-
gepakt moeten worden. En nu maar hopen dat we niet 
te maken krijgen met slecht weer. De KNVB zal zich een 
keer echt moeten buigen over de problematiek 
‘winterstop’ en met concrete voorstellen moeten ko-
men. 
 
GWVV 1 had een aantal oefenwedstrijden in de benen 
waardoor ze fit de 1e wedstrijd van de 2e helft van de 
competitie konden starten. Zelfs had de veldbeheerder 
(Willy Schut) er een dag voor over om alle elftallen op 
de donderdagavond nog te kunnen laten trainen. Een 
paar dagen later was de dooi alweer ingetreden, maar 
die kleine dingen zoals een extra training waar andere 
teams de zaal op moeten zoeken kunnen wel een 
stempel drukken op het moment dat er weer afgetrapt 
wordt. Hulde aan de terreinmeesters! 
 
GWVV 1 begon op 10 februari de 1e wedstrijd tegen 
Sprinkhanen dan ook goed. Ook de wedstrijden hierna 
werden gewonnen. Dit betekent dat ze goede zaken 
deden voor voor de 2e periode. Met 18 uit 6 staan zij 
bovenaan. Ook in de competitiestand schoven ze enke-
le posities naar boven, waardoor nu de 2e plek wordt 
ingenomen. 
De strijd om de 2e periode wordt pas april/mei uitge-
vochten in de wedstrijden tegen Terborg (18 april), 
Ulftse Boys (28 april) en Dinxperlo (5 mei). De komende 
thuiswedstrijd tegen sv. Loil op 10 maart is de 1e wed-
strijd van de 3e periode. 
GWVV 2 gaat onverminderd verder met de strijd om 
het kampioenschap. Zij behaalden belangrijke overwin-
ningen op Silvolde en Doetinchem waardoor zij nu echt 
al een beetje ‘los’ komen te staan van hun concurren-
ten. Chiel zal in zijn verslag hier alles over vertellen. 
GWVV 3 is slecht uit de winterstop gekomen. Van de 
internationals van Kilder kregen ze vet aan de broek. 
Ook een week later was Doetinchem in een thuiswed-
strijd te sterk. Waar in Doetinchem nog met 0-7 werd 
gewonnen kregen ze nu met 0-4 klop. Hopelijk pakken 
ze het na het carnavalsweekend wel goed op. Stijn zal 
zijn licht laten schijnen over de wedstrijden. 
GWVV 4 heeft het er echt bij laten zitten, ondanks het 
betere spel tegen Doesburg werd met 0-2 verloren en 
een week later werd tegen laagvlieger VIOD 3-3 ge-
speeld. Als, als, als dan hadden ze nu bovenaan ge-
staan. Toch kan de realiteit hard zijn en moet er nu ge-
noegen worden genomen met een 6e plek. Tonny zal in 
deze Boogbal een samenvatting geven van beide wed-

Nieuws 

strijden. 
De clubstatistieken 
laten zien dat 
GWVV weer een 
aantal procenten 
erbij heeft gesnoept 
bij de winstpartijen 
waardoor over het 
algeheel gezien 
GWVV progressie 
boekt. We zijn be-
nieuwd of die lijn 
zich de komende  
maand doorzet.  
De jeugd is inmid-
dels ook begonnen 
aan de voorjaars-
competitie wat betekent dat ze opnieuw zijn ingedeeld 
in de competitie waardoor er meer evenwicht is tussen 
de teams. De jeugdsamenwerking krijgt volgend sei-
zoen een vervolg als ook NVC uit Netterden zich aan 
sluit. Mike onze ‘jeugddeskundige’ zal hierover wat 
gaan vertellen. 
 
Verder in deze Boogbal een verslag van de nieuwjaars-
bijeenkomst waar weer diverse leden zijn gehuldigd. 
De reguliere artikelen die jullie van ons gewend zijn en 
verder veel dorpsnieuws, want ook hier is de winter-
slaap voorbij en worden er weer tal van activiteiten 
georganiseerd.  
Op de cover van deze Boogbal het reclameaffiche voor 
de potgrondactie waarvoor jullie aandacht, de inzetjes 
met  de 50-jarige jubilaris Leo Jansen, Ron Prinsen de 
man voor GWVV 1 die op belangrijke momenten scoor-
de en  
   
Wij wensen alle elftallen een hele fijne 2e helft van de 
competitie, doe goed je best en wie weet kunnen we in 
de volgende Boogbal al een datum vermelden waarop 
een kampioenswedstrijd gespeeld gaat worden. 
Iedereen heel veel succes! 

De redactie 

G.W.V.V. blij met  
verlenging  

Edwin Grotenhuis  

G.W.V.V. gaat ook volgend seizoen verder met Hoofdtrai-
ner Edwin Grotenhuis. De samenwerking verloopt naar 
wens voor beide partijen, aldus de TC van G.W.V.V. 
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AGENDA G.W.V.V. 
8-9 maart Potgrondactie buiten Varsselder-Veldhunten 
16 maart Potgrondactie in Varsselder-Veldhunten 
22 maart G.W.V.V.-Playback show 
15 Juni Jan Riekentoernooi 

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019 

Copie inleveren: Komt uit op: 

16 april 25 april 
11 juni 20 juni 

“Varken mot  
naor de beer” 

 
door Beent Klynsma 

L angs de lijn bij GWVV hoor ik wel eens mensen roe-
pen dat er beter gedekt moet worden door de voetbal-
lers, zowel bij de jeugd als de senioren van GWVV.  
Ik vind dat een vreemd woord wat ook een andere be-
tekenis kan hebben.  “Ji-j mot ow man beter dekken”  
Wat bedoelen de mensen langs de lijn nu precies?  
Waarschijnlijk wordt bedoeld dat de voetballers beter 
positie moeten kiezen en zich zodanig moeten opstel-
len in het veld dat de tegenstander de bal moeilijk toe-
gespeeld kan krijgen of helemaal niet kan krijgen. Er 
voor zorgen dat de tegenstander min of meer niet aan 
voetballen toe komt, en er voor waken dat hij de bal 
zou kunnen krijgen. Dat bedoelen de mensen naar ik 
meen. Bij het woord “mandekken”  denk ik altijd aan 
mannen die het met elkaar doen. Het woord dekken 
wordt zeer veel gebruikt, zelfs de tafel wordt gedekt 
maar niet op de manier wat u nu denkt, er komt een 
kleed over en er worden messen, vorken, lepels en bor-
den opgezet. Als er iets door u per ongeluk is kapot 
gegaan, kan de verzekering de schade dekken, omdat u 
premie betaald, betaald de verzekering de gehele scha-
de die u heeft veroorzaakt. Maar ook ongemak aan uw 
eigen lichaam en u moet naar het ziekenhuis dan dekt 
de verzekering de ziekenhuis kosten.  In de winter kun 
je ook planten of struiken afdekken voor de kou en 
vorst, je doet er dan een kleed of plastic omheen. Vele 
zoogdieren dekken ook, ze bespringen, ze bevruchten, 
ze bedrijven die liefde om voor jongen te zorgen, zoals 
hengsten en stieren.  In en op de dierenweide is het 
met alle pluimvee vaak te zien, alhoewel met een jonge 
varkens beer in eerste instantie niet wilde lukken.  Hij 
had geen aandacht voor de varkens en wilde niet dek-
ken en dus is Willy opzoek gegaan op de Veluwe naar 
een andere varkensbeer. Willy doet er alles aan om in 
het voorjaar jonge biggen op de dierenweide te heb-
ben. Het “varken mot naor de beer” is zijn motto, maar 
Willy haalde de beer kwam hier naar toe en het beest 
kon gaan dekken. Hij is op de dierenweide, straks vader 
van vele biggetjes.  Als die jonge biggen later maar niet 
willen uitzoeken wie hun echte vader is, dan krijgen we 
hier van die programma’s als verborgen verleden, 
spoorloos en DNA onbekend. Op het voetbalveld van 
GWVV hebben we trouwens ook nog de deklat, ook 
wel doellat genoemd. Een deklat was vroeger ook op 
het huis voor het stro en riet vast te houden, nu noe-
men we het op een huis een panlat om de pannen vast 
te leggen. Voetballers willen in een muurtje staande 
nog wel eens hun hoofd of edele delen afdekken met 
hun armen en handen om zich te beschermen voor de 
bal die soms hard in de muur wordt geschoten door de 
tegenstander. Voetballers, jullie “mandekken” er in het 
veld maar rustig op los, maar wel zelf blijven voetballen 
in balbezit en scoren. 
 
Oan ’t sjen. 

22 Maart is het weer tijd voor 
de spectaculaire GWVV Playbackshow!  

N a het daverende succes van vorig jaar kunnen wij 
niet anders dan hier een vervolg aan geven.  
Ben je lid of draag je GWVV gewoon een warm hart 
toe? Dan ben je van harte welkom! 
 
Wil jij jezelf of een groepje opgeven? Mail dan je naam 
en/of namen, groepsnaam en informatie over de act 
naar: activiteitencommissiegwvv@gmail.com 
De inschrijving sluit om 7 maart. 
 

DENK ERAAN DAT JE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR 
HET AANLEVEREN VAN JE  EIGEN MUZIEK 

 

De activiteitencommissie 

javascript:handleMailto('mailto:activiteitencommissiegwvv@gmail.com');return%20false;
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1 0 Februari mochten de jongens na een lange winter-
stop weer de kunststof wei in.  
En dit keer wel tegen de Sprinkhanen, waar de Sprink-
hanen vorig seizoen nog een geduchte tegenstander 
waren zijn ze dit seizoen toch wat minder in vorm. Des-
ondanks begonnen de bezoekers scherp en fel aan de 
wedstrijd en dit resulteerde in een aantal flinke over-
tredingen. GWVV wist hier goed mee om te gaan door 
het voetballend op te lossen en daarom kwamen we 
ook al in de 10e minuut op voorsprong, helaas was het 
de assistent Sprinkhaan die de vlag in de lucht stak voor 
buitenspel, de scheidsrechter volgde zijn raad op en zo 
werd ons de 1-0 door de spreekwoordelijke neus ge-
boord. In de 15e minuut is het dan wel raak ditmaal 
door een eigen speler van de Sprinkhanen, helaas voor 
de assistent Sprinkhaan wordt het dan moeilijk om te 
vlaggen voor buitenspel. In de loop van de eerste helft 
werd het spel wat minder, het speelde zich voorname-
lijk af op het middenveld en tot echte kansen leidde het 
niet meer. De ruststand zou dan ook 1-0 zijn. 
Na de rust was het spelbeeld niet echt anders, alleen 
had GWVV wel het voordeel dat het de wind mee had 
en dit resulteerde direct in een paar goede kansen, 
want door de harde wind konden zelfs jongens als Jo-
chem Geerts en Sam Overbeek een keer proberen op 
goal te schieten want de kans was nu aanzienlijk groter 
dat de bal het wel zou halen tot over de doellijn. In de 
79e kwam dan ook de lang verwachtte treffer van Cas 
de Neling, het verzet van de Hanen was nu ook gebro-
ken en GWVV kon uiteindelijk nog uitlopen naar een 
comfortabele 3-0.  
 
17 Februari was het de beurt aan AD’69 uit Aalten om 
te verliezen van GWVV. Dit ging echter niet met oog-
strelend voetbal en GWVV had het bepaalde momen-
ten in de wedstrijd ook erg zwaar. In de eerste helft had 
AD’69 ook de beste kansen, 1 keer werden ze wel bijna 
geholpen want Jelle Visser kreeg het voor elkaar om de 
bal bijna in eigen goal te koppen [kan de beste overko-
men] maar gelukkig stond Snakie Sam op de juiste plek 
en kon de bal van de doellijn halen. Kort daarna kreeg 
de thuisploeg nog een grote kans maar dit schot ging 
rakelings voorlangs. In de 33e minuut viel plots de 0-1 
voor GWVV, Ron Prinsen wist met een schitterend stift-
je een mooie aanval van GWVV af te ronden. De kansen 
hierna waren spaarzaam en daarom ging GWVV met 0-
1 voorsprong de rust in. Na de rust werd het voetbal er 
niet beter op en de UITSTEKEND fluitende scheidsrech-
ter vloot ineens voor alles en dit kwam het spel niet ten 

10 maart  GWVV 1 - sv Loil 1  aanvang 14:00 uur 
17 maart  VVG’25 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
24 maart  GWVV 1 -  Dinxperlo 1 aanvang 14:00 uur 
7 april   KSH 1  - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
14 april   GWVV 1 - Terborg 1  aanvang 14:00 uur 
18 april  (donderdag!) Terborg 1 -  GWVV 1  aanvang 19:00 uur 
22 april   SVGG 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
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(vervolg GWVV 1) 

goede. Halverwege de 2de helft kreeg de spits van de 
thuisploeg ook nog zijn 2de gele kaart waardoor hij 
vroegtijdig mocht gaan douchen, AD’69 leek hierdoor 
wel wat beter te gaan voetballen en GWVV kon niet 
meer doen dan stand houden, hier was Sven te Kaat 
ook belangrijk voor want hij wist een aantal keer goed 
te redden. Door het harde werken voor elkaar wist 
GWVV stand te houden en de 3 punten mee te nemen 
naar Varsselder. 
24 Februari speelde 
GWVV tegen Keijen-
burgse Boys, de eer-
ste wedstrijd had 
GWVV het in het be-
gin erg moeilijk en 
kwam het ook op 
een 2-0 achterstand 
gelukkig wist GWVV 
uiteindelijk de wed-
strijd om te buigen en alsnog te winnen met 3-4, maar 
het geeft wel aan dat we aan elkaar gewaagd zijn. 
De beginfase was overduidelijk voor GWVV, Keijen-
burgse Boys zakte ver in en liet GWVV het spel maken. 
Dit leidde in de 8e minuut al bijna tot de 1-0 voor 
GWVV, echter was het de keeper van de bezoekers die 
het schot van Ron Prinsen wist te pareren. Een kleine 
10 minuten later kreeg Ron Prinsen een nog grotere 
kans nadat Dominiek Seinhorst de bal goed teruglegde 
maar het was wederom de keeper van Keijenborg die 
in de weg lag. Maar zoals wel vaker is 3 keer scheeps-
recht en daarom mocht Ron in de 22e minuut wel sco-
ren nadat een schot van Sam Overbeek op de paal be-
land en voor de voeten van El capitano komt. 
Met een hele lepe bal weet hij eindelijk de keeper te 
verschalken en GWVV op voorsprong te zetten. 
Aan het einde van de eerste helft krijgen de bezoekers 
nog een paar mogelijkheden om weer langszij te ko-
men maar door een paar goede reddingen van Sven te 
Kaat gaan de geelhemden rusten met een 1-0 voor-
sprong. 
Al vroeg in de tweede helft komt GWVV op een 2-0 
voorsprong nadat een bal door de verdediging niet 
goed wordt ingeschat en Jochem Geerts hiervan weet 
te profiteren [ zeldzaam ]. 

Keijenburgse Boys probeert 
de aansluitingstreffer te ma-
ken maar verder dan een 
paar kleine kansen komen ze 
niet. In de slotfase wisten de 
bezoekers nog wel te scoren 
maar dit was alleen nog 
maar voor de statistieken 
want GWVV wint de wedstrijd met 2-1 en doet nu zeer 
goede zaken in de 2de periode. 

reporter Jelle Visser 
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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 

16-12-2018 wedstrijd tegen K.S.H. 
Jan en Wilhelmien Frazer 

10-2-019 wedstrijd tegen Sprinkhanen 
 

24-2-2019 wedstrijd tegen Keijenb.Boys 
Jan Zweers 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie; 
Arno Geurts,  Freek van Arragon,  

Nico Immink, Jan Aalders 

9 mrt. Danny Karsten 

11 mrt. Sander Geerts 

12 mrt. Ties Flipse 

13 mrt. Siep Hoogma 
14 mrt. Bram van de Pavert 
16 mrt. Ron Prinsen 

18 mrt. Jurgen Tombergen 

20 mrt. Casper Bussink 
21 mrt. Dion Mulder 

25 mrt. Olaf Dickmann 

25 mrt. Beent Klijnsma 
25 mrt. Jan-Ole Kantus 

26 mrt. Douwe Flipse 

26 mrt. Jarno Lippets 
26 mrt. Roos Lucassen 

26 mrt. Collin ten Have 

29 mrt. Manfred Kuster 
30 mrt. Marco van Remmen 

31 mrt. Siem Peters 
1 apr. Chiel le Comte 

5 apr. Leo Jansen 
10 apr. Raymond Wienholts 
13 apr. Jacco te Kaat 

14 apr. Werner Wellink 

14 apr. Marc Arnold 

15 apr. Theo van Wessel 

15 apr. Rick Witteveen 

D e winterstop zit er op. De bal is weer aan het rollen 
en door de meeste teams is er weer volop gescoord. 
Welk team weet het 3e elftal van de koppositie af te 
stoten.  
Dit jaar zullen we met de punten telling door gaan 
waar we gebleven waren. Voorgaande edities werd er 
met de winterstop altijd een gemiddelde genomen 
wegens de nieuwe indeling van de junioren elftallen.  
 
De ranglijst is niks veranderd. Het 3e elftal ziet de voor-
sprong wel slinken, ze wisten namelijk in 3 wedstrijden 
maar een schamele 2 punten te verzamelen. Verder 
blijven de overige drie elftallen een redelijk gelijk aan-
tal punten behalen. De voorsprong of achterstand op 
elkaar blijven qua punten kort op elkaar zitten.  
 
 
Tussenstand GWVV In de Aanvalcup; 
 

Elftal: Punten 
GWVV 3 64 

GWVV 4 51 

GWVV 1 47 

GWVV 2 44 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
2019 

Z ondag 6 januari jl. werd de GWVV Nieuwjaarsbijeen-
komst gehouden. Vooraf werd er door de actieve leden 
het snerttoernooi gespeeld. Waarbij door 4 teams een 
competitie op een half speelveld werd afgewerkt. Na 
de snert was het tijd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Om 13:00 stroomde het Dorpshuus vol met mensen 
die GWVV een warm hart toedragen waarbij de nieuw-
jaarswensen met elkaar werden uitgewisseld. Om 
13:15 uur betrad GWVV voorzitter Jan Aalders het 
spreekgestoelte en heette iedereen van harte welkom 
en sprak de volgende woorden; 
 
"Ik wil iedereen, ook namens het bestuur, van harte 
welkom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst van 
2019. Het doet me goed iedereen hier weer te mogen 
ontmoeten op de eerste officiële bijeenkomst van 
GWVV in het nieuwe jaar. Bij Binnenkomst heb ik sa-
men met mijn medebestuurders u allen persoonlijk de 
hand geschud en u het beste toegewenst voor het jaar 
2019. Mochten wij daarbij toch mensen gemist heb-
ben, nogmaals allemaal het allerbeste voor 2019 na-
mens alle bestuursleden van GWVV. 
 
Een bijzonder woord van welkom wil ik richten tot: 
Erevoorzitter: Theo van Niersen 
Ereleden :  Jules van de Pavert, Nico Immink, Gert Ke-
telaar, Jan Roes, Wim Pruijn en Erik Ketelaar 
Lid van verdienste: Jan Frazer, Gert Evers, Leo Jansen, 
en Saskia van de Pavert. 
“Blijvend lid”: Adriaan van Weelden  
Afmeldingen van: Paul Schut en Ben Hendriksen 
Zo kort na de jaarwisseling is er even een moment 
waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons 
laten. In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij 
uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren, die 
ons dit jaar ontvallen zijn. 
Daarnaast wensen wij degenen, die vandaag niet aan-
wezig kunnen zijn vanwege ziekte uiteraard veel beter-
schap en gezondheid voor het nieuwe jaar. Hierbij den-
ken wij onder ander aan Paul Schut. Hij is al vanaf au-
gustus ziek i.v.m. een heftige infectie. Daarnaast heeft 
Freek van Arragon last van een jichtaanval. 
Wat betreft het terug kijken naar het afgelopen sei-
zoen wil ik niet te veel doen. Standen en uitslagen zijn 
tegenwoordig te zien hier in het dorpshuus op de Nar-
row Casting. Daarnaast maken we nagenoeg allemaal 
gebruik van apps als Voetbal.nl en live uitslagen. Wel 
wil ik enkele bijzondere resultaten de revue laten pas-
seren. Kijken we dan naar de jeugd heeft de JO-17-1 
het geweldig gedaan. Tijdens het jeugdkamp welke 

overigens tot in de puntjes georganiseerd was door het 
jeugdbestuur en het speciaal hiervoor opgerichte comi-
té moest er een wedstrijd gespeelt worden om het 
kampioenschap. Op zaterdagmiddag na het karten en 
voor de playback show moest deze wedstrijd gespeelt 
worden. Met de spelersbus aangekomen in Etten en 
met veel publiek werd deze wedstrijd gespeelt en ui-
teraard gewonnen. Het kampioenschap was binnen. 
Daarnaast heeft het eerste elftal ook een bijzondere 
prestatie neergezet door 5e te eindigen en vooral door 
nacompetitie te spelen voor promotie naar de 3e klas-
se. Het 2e elftal moest het seizoen afsluiten door in 1 
week 3 finales te spelen, 2 keer tegen Viod voor het 
kampioenschap welke net niet werd gehaald. 
Deze teleurstelling was echter snel weggespoeld door 
het winnen van de KNVB beker. Alle resultaten van alle 
teams zijn door de boogbalredactie keurig in beeld ge-
bracht in de laatste boogbal van het vorig jaar, hartelijk 
dank daarvoor. 
Verder wil ik wat jeugd betreft nog wel even terug kij-
ken. Dit jaar zijn we een samenwerking gestart met 
Ulftse boys wat de jeugd betreft. De eerste gesprekken 
hierover hebben circa 2 jaar geleden plaatsgevonden. 
We hebben destijds enkele oriënterende gesprekken 
gevoerd om elkaars behoefte te polsen. Ulftse boys 
kende een behoorlijke groei wat jeugdleden betreft 
waardoor de accommodatie te klein werd. Daarnaast 
was het bij ons bijna niet meer mogelijk, of misschien 
wel onmogelijk geworden om teams samen te stellen 
op basis van gelijkwaardigheid, alleen al kijkend naar 
leeftijd. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we 
perfecte kandidaten waren voor een intensieve samen-
werking. Kijkenede naar de toekomst leek ons dit ook 
een prima moment om deze samenwerking verder uit 
te werken. Dit heeft veel, heel veel tijd gekost voor zo-
wel GWVV als ook Ulftse boys. Nadat de eerste plan-
nen uitgewerkt waren hebben we op een avond de 
jeugdleden met ouders uitgenodigd om de plannen uit 
te leggen. Ulftse boys heeft dit op het zelfde moment 
gedaan bij hun leden. Ons hele plan werd met veel en-
thousiasme en begrip ontvangen door de aanwezige. 
We kregen dus groen licht en op basis van de afspraken 
werden de teams samengesteld. Het seizoen Ulftse 
boys-gwwv jeugd kon van start. Enkele weken geleden 
hebben wij een evaluatie gehad met Ulftse boys en ik 
kan u vertellen dat zowel ulftse boys en Gwvv nog 
steeds zo enthousiast zijn als hoe we ooit zijn begon-
nen met deze samenwerking. 
Dit was wat ik over het afgelopen jaar wil delen met u 
vandaag, kijk ik vooruit dan is er nog veel werk te ver-
zetten voor GWVV.  
Welke uitdagingen staan ons te wachten, wat moeten 
we doen en waar moeten wij aandacht aan besteden 
het komende jaar, zijn voor mij belangrijke vragen. 
En als ik vooruit kijk naar het komende jaar, dan heb-
ben we genoeg uitdagingen.  
Op sociaal, sportief en organisatorisch vlak komen er 
een aantal dingen op ons af. Op sociaal vlak moeten wij 
als vereniging nadenken over zaken als respect op en 
langs het veld, ongewenst gedrag, duurzaamheid, rook-
beleid en veiligheid. 
Op sportief gebeid zijn we wat jeugd betreft een prima 
weg ingeslagen, door onze samenwerking kan de jeugd 
beter getraind worden. Ook jeugdkeepers krijgen nu 
aparte trainingen op zijn of haar niveau. 
Door de technische commisie, bestaande uit Eugene 
Lucassen en Freek van Arragon is de laatste weken veel 
werk verzet. Met alle trainers, leiders, teammanagers 
en grensrechters zijn gesprekken gevoerd. Ik kan u na-
mens hun het volgende melden over het komende sei-
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zoen. 
Wat betreft het eerste elftal ben ik blij u allen te kun-
nen melden dat Edwin Grotenhuis zijn contract als 
Hoofdtrainer met een jaar heeft verlengt, met assistent 
trainer Andre Lippets heeft ook een gesprek plaatsge-
vonden. Andre heeft nog wat bedenktijd gevraagd 
maar ook dit ziet er goed uit. Gezien hun prestaties 
met het team lijkt mij dit een hele goede zaak. Ramiro 
gaat door als Leider na een jaartje stage te hebben ge-
lopen. Ferenc schepers zal stoppen als leider. Afgelo-
pen jaar werd de functie van grensrechter ingevuld 
door het Trio Joost schut, Hennie Ketelaar en Freek van 
Arragon. De exacte invulling voor het komende seizoen 
is nog niet bekend. 
Bij het 2e gaat Peter Roes door als trainer, Jeroen Aal-
ders leider en Niels Jansen als grensrechter. Ook hier 
zijn de prestaties zeer goed te noemen en mogen we 
met ons allen blij zijn dat hier ook de technische staf 
ongewijzigd blijft. 
 
Bij het 3e stopt Alex Cornielje als trainer en coach. Het 
is jammer dat Alex deze keuze heeft gemaakt. Alex 
heeft veel betekent voor zijn elftal en voor GWVV. Ui-
teraard maakt Alex dit seizoen af, om die reden ga ik 
jouw nu hier niet uitvoerig bedanken, dit gebeurt op 
het Jan Rieken toernooi. Bas Wanders gaat door als 
grensrechter bij het 3e. 
 
Bij het 4e gaat Frans van Hardeveld door als trainer, 
leider en grensrechter wordt zoals bekend ingevuld 
door  Carlo Cornielje en Nico Immink en Wies Kumme-
ling gaat ook door als teammanager. 
 
Ferenc schepers blijft doorgaan als keeperstrainer, ook 
hier zijn wij heel blij mee. 
Daarnaast wil ik de inzet van alle scheidsrechters op de 
zaterdag en zondag bedanken, zonder jullie kan er 
geen wedstrijd gespeelt worden, groot applaus graag 
voor deze mensen. 
Organisatorisch hebben wij nog wel plekken in te vul-
len. Bestuurlijk hebben we nu inmiddels alle functies 
ingevuld. Nadat Werner de functie over had genomen 
van Jan Roes als secretaris bleef de functie van notulist 
open staan. Werner heeft destijds aangegeven niet te 
ambiëren om de notulen bij te houden.  
Ruim een jaar heeft Freek dit op zich genomen. Echter 
als je actief aan een vergadering wilt deelnemen, welke 
wij alle 6 bestuursleden ook doen is het niet wenselijk 
ook notulist te zijn. Wij zijn dan als bestuur ook op zoek 
gegaan naar een vaste notulist. Blij ben ik om u te mel-
den dat wij deze ook daadwerkelijk gevonden hebben. 
Hildegard Berendsen wordt vanaf nu onze vaste notu-
list. Hildegard veel succes in deze felbegeerde functie. 

Verder hebben wij nog diverse andere functies in te 
vullen zoals, Jeugdscheidsrechters, Clubscheidsrechters 
en grensrechters voor de zondagmorgen. Ook zoeken 
wij nog steeds iemand voor de verzorging op de don-
derdagavond en zondag, suggesties hieromtrent zijn 
van harte welkom bij de technische commissie. 
U hoort het, wij hebben nog enkele functies vacant 
maar gelukkig worden de meeste functies door velen 
enthousiaste vrijwilligers ingevuld. Vrijwilligers onder-
verdeelt in vele commissies welke GWVV kent. Zonder 
deze vrijwilligers heeft de club geen bestaansrecht, 
geen toekomst. Zonder ook maar 1 naam te noemen, 
zonder ook maar 1 commissie te noemen wil ik al deze 
mensen ontzettend bedanken voor hun grandioze en 
vooral onbetaalbare inzet voor GWVV, onze club. Deze 
mensen krijgen allen een uitnodiging voor onze jaarlijk-
se kaderavond welke 15 februari weer georganiseerd 
gaat worden bij de Veldmuis in Ulft. 
Beste mensen ik ga afronden, maar niet voordat ik het 
volgende met u allen heb gedeeld. Gwvv is een gezon-
de vereniging, tijdens de afgelopen Algemene Leden-
vergadering heeft dat ook weer gebleken. Financieel 
zijn we een gezonde club. Dat komt omdat we een hele 
goede penningmeester hebben, maar ook omdat we 
ons, met ons alle inzetten op een fantastische manier 
voor de club. Niet alleen sportief maar ook tijdens ac-
ties waar geld wordt ingezameld zetten we ons in voor 
de club. Als we met ons allen de schouders er onder 
blijven zetten kunnen we met ons allen nog jaren ge-
nieten van ons GWVV.  
Tot slot wil ik het bestuur van het Dorpshuus en alle 
andere besturen van de verenigingen en stichtingen in 
Varsselder Veldhunten bedanken voor de samenwer-
king in 2018. Tot slot de barvrijwilligers ontzettend be-
dank. 
 
Ik kom nog terug om de jubilarissen in het zonnetje te 
zetten. 
 
Ik wens iedereen een bijzonder goed 2019 toe, dat al 
jullie wensen in vervulling mogen gaan. Voetballend 
hoop ik op een mooi en sportief jaar, nogmaals een 
fantastisch 2019 en bedankt voor uw aandacht.” 

GWVV bestuur is er klaar voor om de nieuwjaarswensen 
over te brengen aan de GWVV’ers. 
Vlnr. Jan Aalders, Werner Wellink, Mike Frazer, Eugéne Lu-
cassen en André Jansen. Op de foto ontbreekt Freek van 
Arragon. 
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N a een drinkpauze van 20 minuten werden de jubila-
rissen in het zonnetje gezet. Voor elke jubilaris had de 
voorzitter een persoonlijk woordje klaar, menig anek-
dote werd dan ook voor het voetlicht gehaald. Zij kre-
gen allen het welverdiende GWVV speldje opgespeld. 
 
De voorzitter sprak de volgende woorden tot hen; 
 
Henk Masselink 25 jaar lid 
Jouw voetbalcarrière 
kwam wel erg laat op gang 
bij GWVV. Dit heeft er na-
tuurlijk alles mee te maken 
dat je in 1993 pas in Vars-
selder kwam wonen. Na-
dat je enkele jaren actief 
als voetballer bezig bent 
geweest en je door had 
dat jouw kwaliteiten beter 
op een andere manier tot 
uiting kwam ben je leider 
geworden. Wel wist jij regelmatig als snelle rechtsbui-
ten op wonderbaarlijke wijzen te scoren. In de rol als 
leider voelde jij jouw veel beter heb ik uit betrouwbare 
bron gehoord. Ineens werden de teamuitjes enorme 
bierfeesten in Sauerland. Jij had daar zeer goede adres-
sen waar goed gefeest kon worden, en alles wat daar 
natuurlijk bij hoort. Die zelfde betrouwbare bron heeft 
mij trouwens met klem verzocht niet verder uit te wij-
de over deze feesten, hetgeen ik natuurlijk keurig ge-
hoor aan geef. Al heb ik wel een vermoede waarom ik 
er niet over uit mocht weide van hem. Jij ging als leider 
wel ver in jouw rol en dat alles om jouw jongens in be-
scherming te nemen. Toen tijdens een van deze uitjes 
de buurvrouw zich de volgende ochtend erover be-
klaagde dat ze rustig een feestje mochten vieren maar 
het gebraak om en rond haar tent/caravan niet vond 
kunnen. Henk, jouw antwoord hierop was telkens stee-
vast: “Nee, dat doet onze jongens niet”. Op het mo-
ment dat jij dit zei kwam één van de jongens, mijn bron 
dus, al brakend/kotsend de tent uit zetten. 
Ook kon je het niet aanzien dat alleen jouw elftal nog 
geen tassensponsor had. Haastig ben je op zoek gegaan 
naar een tassensponsor en deze heb je gevonden, nie-
mand minder dan jij zelf werd dit. Trots was je dan ook 
toen jij op een zondagmorgen jouw team, jouw spelers 
kon voorzien van elks hun eigen tas. Groots stond jouw 
naam er op HEMA. En of dit nog niet genoeg was, in 

elke tas zat ook nog eens een grote Hema rookworst. 
De rookworsten waren alleen helaas na de wedstrijd 
verdwenen. De dader is nooit gevonden, echter was er 
wel een sterk vermoeden. Na een aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid heeft de hond van Bennie 
Mulder deze opgevreten omdat deze na deze dag on-
geveer 2 weken lang ziek is geweest. Naast voetballer 
en leider ben je ook jaren actief geweest als barvrijwilli-
ger. Op de donderdagavond tapte jij menig biertje voor 
de dorstige voetballer en maakte jij voor iedereen lek-
kere Hakketak klaar. Dit alles omlijst door een goed 
stukje HENK muziek, duitse schlager muziek, of zoals jij 
het zelf noem een lekker drelleke muziek. Dit alles 
kwam de omzet ten goede, jouw verruimde sluitingstij-
den had hier denk ik ook deels mee te maken. Ook 
zorgde jij tijdens jouw bardiensten voor de nodigde 
mooi uitspraken zoals: 
“Jongens zok d’r nog één in knooien want straks he’j 
helemoal gin urine meer.” 
En tijdens ons uitstapje met de vieftig club bij PEC waar 
wij vriendelijk verzocht werden te gaan zitten jij met de 
opmerking kwam, zitten? Ik bun blij dat ik effe kan 
staon, heb net drie jaor gezeten”. 
 
Daarnaast kan er ook beroep op jou gedaan worden 
voor activiteiten zoals barbeque werk, schilderwerk en 
noem maar op, Henk wij zijn blij jou regelmatig nog 
actief bezig te zien hier achter maar ook voor de bar. 
 
Vandaag hul-
digen wij jou 
als 25 jarig lid 
van GWVV, 
dit doen we 
door jou een 
speldje op te 
spelden en 
natuurlijk een 
bos bloemen 
voor Ellie. 

Huldigingen 
Jubilarissen G.W.V.V. 

Tom Wanders 40 jaar lid 
Tom, als ik op jou voetbalcarriè-
re terugkijk komt vooral het 
woord scoren steeds naar voren. 
Al vanaf de jeugd ben je daar 
mee bezig, maar bij de senioren 
werd dit helemaal een belangrijk 
item voor jou. Eerst even wat 
over de jeugd. Jij heb nog ge-
voetbald onder Gert Evers en  
Adriaan van Weelden. Onder 
Adriaan ben je zelfs met de A kampioen geworden. Ook 
werd je dat jaar topscorer met 26 doelpunten.  Het jaar 
erop was jou overgang naar de senioren. Helaas zoals 
je zelf al eens aangaf verliep dit niet helemaal volgens 
jouw wens. Bij het eerste liep het niet zoals jezelf voor 
ogen had en helaas ook niet zoals de trainer het voor 
ogen had. Uiteindelijk ging je naar het 2e en ook nog 
even naar het derde.  
Toen Peter Roes trainer werd van het 2e kwam eigenlijk 
volgens mij jou ware voetbalkwaliteiten naar voren. Je 
speelt nu alweer enkele jaren bij het 4e, samen met 
Rick Hendrixen heb je deze stap gemaakt. Even terug 
komen op dat scoren, in het seizoen 2007-2008 ben je 
clubtopscoorder geworden met 16 goals. Best vreemd 
dat je met zo weinig goals dat red, een keer eerder wist 
Emiel Kiezenbrink met 15 goals dat te redden. Kijk ik 

(Vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2019) 



BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019 

Boogbal nr. 4 pagina 10 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2019) 

verder dan zie ik Erwin Slutter met 40 en 46 goals, Gert 
Martens met 36 goals en Theo Heutinck met 35 goals. 
Dat zijn hele andere getallen Tom. Maar goed, ik zie en 
lees ook regelmatig dat je een ander ook wat gunt, en 
dan met name Rick Hendrixen. Volgens mij ging je zelfs 
een keer zover dat je hem bijna alle goals gunde zodat 
hij ook een keer clubtopscorer kon worden. Hetgeen 
zelfs gelukt is. Dit seizoen maak je ook weer een goede 
kans en gaat samen met Roy Cornielje aan kop met 12 
goals.  
Even wat anders Tom, of eigenlijk wat vragen. Ooit ben 
jij tijdens de rust weg gegaan om in Doetinchem een 
presentatie te geven. Wat jou mede spelers opviel toen 
jij jou tijdens de rust douchte, jij trok geen onderbroek 
aan. Is dit bijgeloof om zo een goede presentatie te 
geven, of het dit te maken met het soort presentatie? 
Dan lees ik nogal wat namen Tom Bombarde Wanders, 
Herbert, Stefan Hoogland, wie zijn dit toch, of is het 
allemaal nep nieuws? Volgens Tom zijn dit allemaal zijn 
vrienden. 
Naast voetballen ben je erg betrokken bij de club, je 
regelt altijd tot in de puntjes de teamuitjes, zorgt voor 
muziek in de kleedkamer, soms wat te hard. Peter is 
daarbij niet bang voor gehoorschade bij jou omdat je 
toch al niet luistert in het veld. Ook ben je verbonden 
aan de club als stersponsor met jouw bedrijf Nordic 
Fire. Wij hebben zelfs jouw bedrijf mogen bezichtigen 
met alle sponsoren waarbij jij samen met Wendy, of 
moet ik zeggen duifje,  ons “warm” hebt ontvangen.  
Ook ben je voorloper geweest in onze samenwerking 
met Ulftse Boys. Samen met Erik Frazer ben je trainer 
en leider geweest bij de jeugd bij Ulftse boys. Erik doet 
dit nog steeds, wie weet zien we jou in die rol ook weer 
eens terug. De afgelopen drie jaar heb je zitting gehad 
in de kascommissie, tijdens de laatste jaarvergadering 
benadrukte jij nog een dat in jouw ogen GWVV het 
goed voor mekaar heeft maar dat dit niet zo vanzelf-
sprekend is. Dit kan alleen met inzet, veel inzet van 
bestuur, trainers en vrijwilligers. Tom, ik wil je nog-
maals danken voor deze mooie woorden. 
 
Tot slot wil ik 
jou nog veel 
mooie voetbal-
jaren toewen-
sen bij GWVV 
en jouw huldi-
gen middels 
een speldje 
voor jouw 40 
jaar lidmaat-
schap. En ui-
teraard voor 
Wendy een bloemetje. 

Ino Zweers 
40 jaar lid. 
 

A ls je aan Ino denk, denk je aan klein, Gezellig humor, 
Toneel, carnaval, presentator, kok en lekker eten, groot 
gezin en natuurlijk voetbal. Jouw voetbalcarrière, daar 
gaan we het nu eens over hebben. Op zes jarige leeftijd 
begonnen en komt nog uit de tijd dat je voetbalschoe-
nen kon halen bij Gert Evers en Jan Roes. Je kon daar je 
oude omruilen voor een maat groter, alleen jouw maat 
of beter gezegd jouw maatje zat er meestal niet bij. Je 
staat vandaag niet voor niets naast Tom, samen heb-
ben jullie nog enkele wedstrijden gespeeld bij de Gel-
derse jeugdselectie. Vanuit de jeugd ben je begonnen 
in het 3e, toen 2e en daarna 5 jaar in het 1e. Opmerke-
lijk deze volgorde. Je heb je dus op latere leeftijd ont-
wikkeld wat voetballen betreft. Na deze 5 jaar heb je 
enkele jaren in het 2e gespeelt en toen heb je een 
vreemde beslissing genomen. Je heb blijkbaar gedacht, 
met mijn snelheid kan ik een goede hardloper worden 
en ben je dat gaan doen. Maar gelukkig, je ging voet-
ballen en GWVV toch missen en heb enkele jaren later 
het voetballen met veel plezier weer opgepakt. 
In jouw voetbalcarrière tot nu toe, ik zeg bewust tot nu 
toe want je gaat natuurlijk nog jaren door heb je veel 
successen gekend. Meerde kampioenschappen bij de 
jeugd, bij de F, D, C en A. Maar ook bij de senioren, in 
1998 en 2000 bij het eerste. En ook bij het 4e wist je al 
eens het kampioenschap te behalen. Nog steeds ben je 
een bezige bij in het veld en weet je teamgenoten te 
stimuleren een stapje harder te lopen. Helaas door 
jouw blessuregevoeligheid sta je regelmatig langs de 
kant. Maar ook dan weet jij jou verdienstelijk te maken 
door ad interim coach te zijn van jouw GWVV 4. 
Tijdens het voetballen maar vooral daar voor en daarna 
zorg jij regelmatig voor de nodige humor, regelmatig 
zorg je ervoor dat er wat te lachen valt. Blijf dit vooral 
doen. Soms zoek je hier wel de grenzen op of ga je er 
zelfs overheen. Zo ook tijdens een uitwedstrijd tegen 
Ajax Breedenbroek waar je bijna rechtstreeks samen 
met Ferenc van een toneelvoorstelling kwam. Beide, 
hoog waarschijnlijk onder invloed, konden geen bal 
raken. Wel lagen jullie samen steeds in een deuk, waar-
om wist op jullie na geen mens. Ook de uitwedstrijd 
tegen Zeddam-St.Joris vorig seizoen ligt nog vers in het 
geheugen. Jij Ino had zich ‘verslapen’ na een belletje 
richting Zeddam werd jij door jouw teamgenoten naar 
Braamt gestuurd. Diep in de 2e helft na een wereldreis 
val je nog even in. 
Ook steek je als dit nodig is de handen uit de mouwen 
voor GWVV, je heb tijdens bouwwerkzaamheden nog 
wel eens geholpen. Verder heb je ook jaren lang gehol-
pen met het ophalen van oud papier. 
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Naast zelf voetballen ben je 
ook een “grote” supporter 
van de Graafschap. Al vanaf 
jou 12e ga je trouw naar 
bijna elke thuiswedstrijd 
waar je samen met Erwin 
Bouwman op de spinnen-
kop sta.  
Ino, Vandaag huldigen wij 
jou als 40 jaar lid van 
GWVV, ik ga jou een speldje 
opspelden en Marjolein een bloemetje overhandigen. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2019) 

Leo Jansen, 50 jaar G.W.V.V. lid 
 
Leo, over jou 
actieve voetbal-
carrière is al veel 
gezegd en ge-
schreven tijdens 
jouw 25 en 40 
jarig lidmaat-
schap. Derhalve 
wil ik daar van-
middag niet te 
lang bij stil 
staan. Enkele dingen hierover wil ik nog wel aanhalen. 
Jij heb in diverse elftallen gespeelt, aanvoerder ge-
weest en kampioenschappen meegemaakt. Maar het 
meest opmerkelijke was toch altijd weer om te zien 
hoe jij met jouw geringe lengte toch met het hoofd 
wist te scoren. De juiste timing speelde hier een be-
langrijke rol. Die geringe lengte heeft vaker partte ge-
speelt, daar kom ik nog op terug. Ook opmerkelijk was 
dat jij de 2e actieve speler was binnen GWVV wie na 
hun 50e nog actief voetbal speelde. Dit is een heel goed 
voorbeeld geweest, dit heeft menig speler aan het den-
ken gezet zo blijkt. Vandaag de dag hebben we heel 
wat meer 50 plussers actief als voetballer, Leo dank 
hiervoor.  
Naast voetballer te zijn binnen GWVV heb je samen 
met Tonnie veel, heel veel betekend binnen GWVV. Je 
heb hier de hele accommodatie vanaf dag 1 helpen 
opbouwen, je was altijd heel betrokken met de klus-
sen. Je heb geholpen met de bouw van het nieuwe 
sportcomplex de Buitenham, de Gymzaal en kleedac-
commodatie. Je heb samen met Fons Aarendonk in 
1974 de eerste steen gelegd en je werd samen met 
Tonnie de eerste beheerders van het sportpark de Bui-
tenham. Leo, jij verzorgde de terreinen en Tonnie jij 
verzorgde de sportzaal en kleedkamers. Door jullie in-
zet wist jullie menigeen te stimuleren om ook mee te 
komen bouwen en onderhouden aan deze prachtige 
accommodatie. Het bouwen ging door, zo werd in 1980 
de tribune gebouwd, ruim 13 weken lang was je bijna 
onafgebroken hier te vinden om ervoor te zorgen dat 
de supporters droog konden zitten.  
Deze inzet en alles wat eraan vooraf ging heeft ervoor 
gezorgd dat je benoemd werd tot lid van verdienste. 
Maar het bouwen stopte niet, de bouw van de kantine 
volgde in rap tempo. In al die jaren is er maar een fout 
gemaakt, de formulierenkast in de bestuurskamer 
werd te hoog opgehangen, hier speelde jouw geringe 
lengte weer partte. Ook daar werd wat op gevonden, 
er werd speciaal voor jouw een krukje ontworpen, het 
Leo’s krukje. Ook was jij regelmatig actief als barmede-
werker, de hakkie takkies werden door jouw altijd 
exact in 5 gelijke stukken gesneden en bereid. Ook wist 
je hier weer mensen te stimuleren barmedewerker te 
worden, daar ben ik zelf ook getuige van.  

Leo en Tonnie, jullie zijn dan nu niet meer actief binnen 
GWVV maar niet minder betrokken. Bij officiële gele-
genheden zijn jullie er altijd, ook hier wil ik mijn dank 
over uitspreken vanmiddag. Daarnaast houden jullie de 
uitslagen nog altijd goed bij. Regelmatig komen wij el-
kaar op de maandagmorgen tegen bij ketelaar in Ulft 
en als het eerste dan verloren heeft krijg ik van Leo te 
horen, Konden ze niet winnen gisteren. Ja Leo het ac-
tief voetballen doe je al jaren nier meer maar sportief 
zijn jullie nog altijd met fitness en Yoga bij Ketelaar en 
met Nordic Walking.  
Leo en Tonnie, ik wil jullie nogmaals danken voor de 
enorme inzet, voor de enorme bergen werk welke jullie 
samen verzet hebben voor GWVV.  

Leo, vandaag huldigen wij 
jou als 50 jarig lid van GWVV 
middels het overhandigen 
van een speldje en Tonnie 
voor jou hebben wij een bos 
bloemen. 
 
Nogmaals enorm bedankt 
voor jullie inzet. 
 
Na de huldigingen met de mooi gesproken woorden 
van de voorzitter werd er met z’n allen geproost op het 
nieuwe jaar onder het genot van een drankje en een 
hapje. Een goed begin van het jaar 2019. 

Voor meer foto’s kijk;  
https://myalbum.com/album/oNU9pX8Ysgby 

https://myalbum.com/album/oNU9pX8Ysgby
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, het snerttoernooi, de nieuwjaars-
bijeenkomst, de pronkzittingen, het begin van de 2e 
helft van de competitie, het debuut van een aantal juni-
oren in GWVV 1 en het zojuist afgesloten Carnaval met 
prins Sjaak er kan er echter maar één uitverkoren wor-
den en dat is deze keer ...................... Leo Jansen. Leo 
werd op de nieuwjaarsbijeenkomst gehuldigd met zijn 
50-jarig GWVV lidmaatschap. Leo (samen met vrouw 
Tonnie) was de 1e beheerder op sportpark de Buiten-
ham en daarnaast was Leo oa actief in GWVV 5 als spe-
ler/aanvoerder en in zijn nadagen van zijn actieve car-
riere als leider/grensrechter. Aan Leo oa de vraag wel-
ke verschillen ziet hij in het hedendaagse voetbal in 
vergelijking met het voetbal van toen.   
 
Hallo Leo, 
  
Allereerst van harte proficiat met je 50-jarig lidmaat-
schap. Fijn dat je mee wilt werken aan deze rubriek. 
Wij willen je vragen even voor te stellen aan het lezers-
publiek voor zover je ze nog niet zo goed kennen. Wie 
ben je, wat doe je, kortom alles wat je maar kwijt wil 
over jezelf. 
 
Hallo, ik ben geboren in Warm 
dat hoort bij Etten op 5 april 
1938. Bij mij thuis was het 
moeilijk om bij een sportclub te 
gaan, alleen maar vuile kleren. 
Toen ik 13 jaar was, mocht mijn 
vriendje bij het voetbal en toen 
lukte het mij ook om te gaan 
voetballen bij Etten. Ik ben 
bouwvakker geweest tot aan 
mijn pensioen. 
 
50 jaar GWVV waar wordt jij blij of minder blij van 
als je terugkijkt op die GWVV 50 jaar.  
  
Blij dat ik tot mijn 50-ste gevoetbald heb. Minder blij 
dat daarna mijn rug het niet meer kon hebben, als ik 
zondag’s thuis kwam van het voetballen, gelijk op de 
bank, want mijn rug had een lange tijd nodig om weer 
te herstellen, want maandag’s moest ik weer naar het 
werk.  
  
Welke hoogtepunten heb je gekend en wat en welke 
zaken/gebeurtenissen staan je hier nog het meest 
van bij? 
 
Hoogtepunt was dat ik enkele seizoenen in het 1-ste 
elftal van Etten gevoetbald heb. Wat mij nog goed 
bijstaat dat in een voetbalwedstrijd in Terborg ik een 
hoge bal wilde wegkoppen, deze ging echter over 
mij heen, ik draaide mij om, en gelijk kreeg ik de bal 
in mijn maag, want een speler van ons wilde de bal 
naar voren trappen. De bal ging dus niet naar voren 
maar in mijn maag. Ben toen even een hele tijd de 

lucht kwijt geweest. 
 
Tot op welke leeftijd was jij actief als voetballer bij 
GWVV? 
 
We zijn in mei 1967 in Varsselder komen wonen en 
daarna heb ik nog één seizoen in Etten gevoetbald. 
Ik heb gevoetbald tot mij 50-ste jaar, en actief nog 
vele jaren daarna. Maar tot welke leeftijd, ik zou het 
niet weten. 
 
Kun je aangeven wat voor type speler jij was in het 
veld?  
 
Ik was een werkpaardje, die het van de inzet moest 
hebben en dat ging me goed af. 
 
Tegenwoordig zien we vooral bij oudere voetballers 
die nog actief willen zijn dat ze aan ‘walking footbal’ 
doen, zou dit iets voor jou geweest zijn op het mo-
ment toen jij met je actieve carriere moest stoppen? 
 
Voetballen ging niet meer, maar Nordic Walking nog 
wel in mijn eigen tempo. 
 
Welke verschillen zie jij op het voetbalveld in verge-
lijking met de tijd toen jij nog actief was? 
 
De velden zijn over het algemeen beter geworden en 
de accommodaties zijn veel beter dan vroeger, toen 
was er geen verwarming in de kleedkamer en met 
een bak koud water douchen. 
  
Je was niet alleen actief op het veld maar ook op ander 
vlak was je nauw bij GWVV betrokken. Zo was je samen 
met Tonnie de eerste beheerders van de sporthal/
kleedaccommodatie. Welke herinneringen komen bij je 
boven als je terugdenkt aan die tijd? 
 
In 1974 9 maanden veel werk gedaan, en moest ik al-
tijd aanwezig zijn, dat heb je als voorwerker 
(uitvoerder) Met Fons Arendonk, Ben Martens en Ge-
rard van Uhm hadden we een bouwcomité. F. Aren-
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(vervolg  Opvallend op de …) 

donk namens GWVV, B. Martens 
voor de geldzaken en G. v. Uhm 
vanwege de school. Toen de sport-
hal klaar was, kwam de vraag; Wie 
wordt de beheerder? 
Toen werd ons gevraagd willen jullie 
dat doen, we dachten dat we rust 
kregen. Toch maar Ja gezegd. Tij-
dens de bouw kregen we van Frans 
Mulder als we gestopt waren met 
het werk iets om de dorst te lessen. 
Vooraf kwam hij altijd met de vraag; 
Hoeveel mensen zijn er?  

 
Ook bij allerlei bouwwerkzaamheden (sporthal, kanti-
ne, tribune, kleedaccommodatie) was jij de man die 
vaak de kar trok. Hiervoor ben je dan ook terecht door 
het destijdse GWVV bestuur benoemd als ‘Lid van Ver-
dienste’. Kun je aangeven wat de drijfveer voor je was 
om je op die wijze in te zetten voor GWVV? 
 
Toen was ik nog maar 36 jaar. Je dacht er niet over na, 
je deed dat gewoon. De benoeming tot Lid van Ver-
dienste was een leuke uiting voor hetgeen wat ik alle-
maal gedaan heb. 
 
De anekdote van ‘Leo’s Krukje’ is bij iedere oudere 
GWVV’er wel bekend. Wil jij met je eigen woorden 
hier voor de jongere leden iets over kwijt? 

Ik ben altijd aanvoerder van een elftal geweest. Toen 
der tijd had je bij een voetbalvereniging nog een 
elftal commissie, en daar werden de aanvoerders bij 
betrokken. De formulieren lagen altijd vrij hoog in de 
kast en door mijn lengte kon ik er niet bij. Vandaar 
Leo’s krukje.  
 
Enkele stellingen; 
Voetbal kijken of bridgen? Bridgen (maar wel voetbal 
op tv kijken) 
Bridgen of Nordic walking? Alle twee 
Ajax of Feyenoord? Ik ben neutraal, alleen voor GWVV. 
Bundes Liga of Premier League? Komt niet zo nauw 
Fox sport of Ziggo Sport? Ziggo sport 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied, wat zou 
dat dan voor je zijn? 
 
Dat zou ik zo niet weten. 
 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Laten ze mij maar rustig laten slapen. 
 
Waar heb je een ontzettende hekel aan of kun je abso-
luut niet tegen? 
 
Niet op tijd komen. 
 
Bij deze geven je de gelegenheid om terug te komen op 
één van de gestelde vragen of denk je waarom hebben 
ze mij dit of dat niet gevraagd dan mag je deze vaar 
aan jezelf stellen. Of misschien wil je zomaar nog wat 
kwijt. 
 
Nog even dit. Ik heb het over de accommodatie gehad. 
In Netterden was de kleedkamer bij horeca Terhorst, 
dan moest je eerst 200m lopen naar het voetbalveld. 
Als de bal in de Landde (grenssloot tussen Nederland 
en Duitsland) belandde moest je de bal eerst met een 
schepnet uit het water halen om verder te voetballen. 
Ook in Azewijn was de kleedkamer bij de horeca 
(Berendsen) daar lag het voetbalveld aan de overkant 
van de weg. Dit was rond de jaren 1955. 
 
Leo bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. 
Wij wensen je samen met Tonnie heel veel plezier in de 
actieve dingen die jullie doen. 

De redactie 

Vele jaren was Leo actief als barmedewerker. 
Op de foto de barploeg in 2003. 

In 2004 werd met GWVV een wedstrijd bezocht van Schalke. 

Opening accommodatie 1974 

Leo tijdens de  
opening in 1974 
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N a een lange winsterstop begon de herstart van de 
competitie op 10 februari tegen PAX.  
Peter heeft zijn manschappen in de koude winter we-
ken goed voorbereid op de tweede helft van de compe-
titie. Er werd goed getraind, we hebben een goede oe-
fenwedstrijd gespeeld en er werd tijdens het winter-
uitje aan de teambuilding gedacht. Dat moet ook wel 
want GWVV 2 staat er, net als vorige seizoen, uitste-
kend voor. Met de minste verlies punten halverwege 
de competitie is een eventueel kampioenschap niet uit 
gesloten. Echter moeten er nog veel wedstrijden wor-
den gespeeld en zijn de onderlinge verschillen mini-
maal. De legendarische uitspraak van Joop Zoetmelk is 
ook hier van toepassing…… Parijs is nog ver.  
Zoals vermeld was PAX 4 na de winterstop de eerste 
tegenstander op de Buitenham. De eerste wedstrijd in 
Hengelo werd moeizaam met 0-2 gewonnen, de ver-
wachting was wel dat GWVV op het eigen kunstgras 
beter uit de voeten zou kunnen. GWVV heeft deze 
wedstrijd een droomstart, Kris laat zien dat een half 
jaar jagen in Zuid-Afrika hem goed heeft gedaan. Hij 
onderschept een verkeerde terugspeel bal en schiet de 
bal binnen 30 seconde kansloos achter de keeper (1-0). 
Het vervolg van de eerste helft gaat redelijk gelijk op 
met wat kleine kansen over en weer maar gescoord 
wordt er niet. De 2e helft komt GWVV beter uit de 
kleedkamer, PAX heeft geen antwoord op het combina-
tie spel van de geel-witten en in de 55e minuut kopt 
Pascal de bal prachtig achter de keeper. PAX probeert 
nog aan te zetten maar het is wederom Pascal die, met 
de wind in de rug, een vrije trap mooi binnen schiet (3-
0). Hierna is het verzet gebroken en maakt Jurjan er 
met een mooi schot 4-0 van. Met deze 4-0 overwinning 
begint GWVV 2 prima aan de tweede seizoenshelft.  

17 februari stond de lastige uitwedstrijd op programma 
tegen Silvolde 3. GWVV 2 heeft slechts 1 wedstrijd ver-
loren dit seizoen en dat was thuis tegen Silvolde 3 (1-
4). Het team begint zeer scherp aan de wedstrijd, duels 
worden gewonnen en er wordt met druk naar voren 
gespeeld. Dit resulteert in een aantal 100% kansen die 
helaas niet worden verzilverd. De laatste 10 minuten 
van de eerste helft krijgt Silvolde iets meer grip op de 
wedstrijd en krijgt zelf ook een aantal goede kansen. 
Gelukkig weet Casper zijn doel schoon te houden en 
gaan de teams met 0-0 de kleedkamer in. Na de rust is 
GWVV weer bij de les en dringt het Silvolde terug. 
Rond de 60e minuut komt GWVV terecht op voor-
sprong door een vrije trap van Chiel. Hierna probeert 
Silvolde met opportunistisch spel de gelijkmaker te for-

ceren maar de verdediging van de geel-witten houdt 
makkelijk stand. Uit eindelijk maakt Twan de verlossen-
de 2-0 en neemt GWVV de 3 punten naar de Buiten-
ham. 
De derde wedstrijd na de winterstop staat de topper 
tegen Doetinchem 3 op het programma. Bij winst op de 
nummer 2 van de competitie kan een gat van 7 punten 
worden geslagen. Net als vorige week is GWVV in de 
eerste helft heer en meester. Met de juiste scherpte en 
goed combinatie voetbal wordt Doetinchem de eerste 
helft bij vlagen weg gespeeld. Pascal weet het spel 
overwicht na 20 minuten uit te drukken met een goed 
uit gespeelde treffer. 10 minuten later is het weer raak, 
na een goed genomen corner komt de bal voor de voe-
ten van Kris die de bal onberispelijk tegen de touwen 
schiet (2-0). Hierna krijgt GWVV nog enkele goede kan-
sen maar helaas weet niet meer te scoren. Vlak voor 
rust wordt Doetinchem nog wel gevaarlijk met enkele 
standaard situaties en weet het via een ingestudeerde 
de 2-1 op het scorebord te zetten. (Ruststand 2-1)Na 
rust komt Doetinchem beter uit de kleedkamer en ont-
staat er een spannende wedstrijd met kansen over en 
weer. De druk op de verdediging neemt toe maar ge-
lukkig is Kris in de 60e zeer attent, een verkeerde terug-
speelbal wordt onderschept en hij schiet de bal hard in 
het dak van het doel(3-1). De frustratie bij de gasten 
neemt daarna toe met als dieptepunt het natrappen 
van een van de gasten op Mart. De scheidsrechter kan 
niet anders dan  een rode kaart geven en hiermee is 
tevens het verzet gebroken. GWVV krijgt kans op kans 
maar zoals vaker dit seizoen worden deze kansen niet 
goed uit gespeeld en verzuimt het om een grote uitslag 
neer te zetten. Gelukkig weet Collin nog wel het net te 
vinden zorgt hij voor de 4-1 eindstand.  
 
Hopelijk kan GWVV 2 deze lijn doorzetten zodat het 
seizoen mooier en mooier gaat worden. De volgende 
wedstrijd speelt het 2e  wederom thuis tegen HC ’03. 
Een lastige tegenstander waar de heen wedstrijd met 2
-2 gelijk werd gespeeld. 

Chiel le Comte 

G.W.V.V. 2 KOMT 
 UITSTEKEND  

UIT DE WINTERSTOP! 

G.W.V.V. 3 

D e winterstop zit er weer op.  
Na een lange periode rust waarin er geen wedstrijden 
zijn gevoetbald, maar ook geen trainingen zijn geweest 
heeft iedereen de batterij weer kunnen opladen om 
net zoals vorig jaar in de 2e seizoenshelft een sterke 
indruk te maken en een opmars naar de top van de 
ranglijst te realiseren. Maar helaas niks is minder waar, 
want na twee gespeelde wedstrijden kon deze illusie 
alweer de prullenbak in. 
Laten we beginnen dat we voor de start van de 2e sei-
zoenshelft het slechte nieuws te horen kregen dat onze 
monsterzege uit bij Keijenborg ons is ontnomen. Wat 
we al een klein beetje hadden verwacht en zien aanko-
men is helaas (voor ons) gebeurd. Het team heeft zich 
terug getrokken uit de competitie waardoor onze ge-
wonnen drie punten en vijftien gescoorde doelpunten 
weer van ons totaal is afgeschreven. Grote pech, ech-
ter aan de ranglijst zal er weinig tot geen veranderin-
gen te zien zijn.  
Eerste wedstrijd na de winterstop was uit naar Kilder. 
Daar waar onze Poolse mede mens gezamenlijk in het 
6e elftal aantreden. De gedoodverfde favoriet voor het 
kampioenschap wist ons met 7-1 van de mat te spelen. 
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B ij G.W.V.V. is het al lang de gewoonte om de men-
sen die iets extra’s doen voor de vereniging (het kader) 
te bedanken door middel van een gezellige avond.  
Als je dan zo’n avond moet organiseren, denk je na 
over wie en wat je gaat bedanken. Trainer bedankt, 
voor die zware training na een dag hard werken!! Lei-
ders bedankt, voor weer een plaatsje op de bank in 
plaats van een basisplaats!! Penningmeester bedankt, 
voor weer een rekening!! Bedankt…voor die kluns die 
aan de knoppen zat zodat de douche weer koud was!!  
Maar……de conclusie luidde dat, ondanks dit oude 
zeer, we als vereniging zeer blij en tevreden zijn met 
mensen die de nek uit willen steken en iets extra’s wil-
len doen. Namens de hele vereniging: BEDANKT!!! 
 
Op vrijdagavond 15 februari waren alle kaderleden uit-
genodigd bij de Veldmuis. Een redelijk aantal kaderle-
den gaf acte de présence. Na de koffie met cake en een 
eerste consumptie kwam de stemming er al aardig in.  
Het was de hoogste tijd voor een activiteit: Petje op - 
Petje af. Verschillende vragen over de historie, de club 
en de accommodatie werden afgewisseld met algeme-
ne vragen. Sommige vragen bleken toch lastiger dan 
gedacht. Het was een korte, maar geslaagde activiteit. 
Daarna liet Felix van de Veldmuis met zijn assistentes 
zich van hun beste kant zien. Ze voorzagen ons rijkelijk 
van verfrissende drankjes en heerlijke hapjes. Er werd 
nog een paar uurtjes gezellig doorgepraat. 
Wie er geweest is heeft een leuke kaderavond gehad. 
 
Groet Tonny Slutter 

Kaderavond 2019 Al na één minuut konden onze goede intenties worden 
weggegooid omdat een van richting veranderd schot in 
de verre hoek via de paal in het doel belandde. Een 
verlies dat volgens de ranglijst ook geen schande is.  
 
Tweede wedstrijd thuis tegen Doetinchem moesten we 
alles recht zetten. Uit hadden we daar toch éénvoudig 
met 0-9 gewonnen. Van enige onderschatting was deze 
zondag ochtend dus wel sprake want na 45 minuten 
keken we tegen een 0-1 achterstand aan. Van onze 
kant uit werd er slecht gevoetbald. De spaarzame kan-
sen die we nog gekregen hebben werden ook nog niet 
benut. Dan begin je naarmate de wedstrijd vordert te-
gen de klok te voetballen. Gehaast spel komt de con-
trole en de passing niet ten goede. Sterker nog door 
twee afstandsschoten en een goed uitgespeelde kans 
waarbij de verdediging niet loopt op te letten breidt 
Doetinchem zelfs de tussenstand uit tot een 0-4 resul-
taat. Ook in de laatste fase van de wedstrijd kunnen wij 
hier niks tegen overzetten. Na twee wedstrijden dus 
nul punten. Een slechte start van het voetbaljaar 2019. 
 
Verslaggever Stijn Marcus  

Z oals we al op de Vieftigoavend 
hadden aangekondigd gaan we met 
de Vieftigclub weer een wedstrijd be-
zoeken.  
Het is de wedstrijd Fc Twente - Fc 
Dordrecht geworden, die we op vrij-
dag 5 april gaan bezoeken. We vertrekken om 17:30 
uur vanaf de parkeerplaats op de Buitenham. Om 
19:00 uur zullen we aankomen bij de Grolsch Veste, 
waar om 20:00 uur de wedstrijd gespeeld gaat worden. 
Omstreeks 22:15 uur vertrekken we weer richting Vars-
selder waar we om ongeveer 23:30 aan zullen komen.  

Heb je zin om mee te gaan? Je kunt je hiervoor aanmel-
den via e-mail; info@gwvv.nl  
Iedere vieftigclubdeelnemer kan 1 introducé meene-
men. De kosten voor deze wedstrijd zijn € 15,- per per-
soon. (incl. busreis)  
Het verzoek om het te betalen bedrag contant af te 
dragen bij vertrek.  
 
Kijk hier voor de wedstrijdaffiche;  
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/
Vieftigclub/20190405_Vieftigclub%20noar%
20Twente.jpg  
 
We gaan er met z'n allen een gezellige avond van ma-
ken.  
 
Sportgroet, 
Promoteam Vieftig club GWVV 
Jos, Arno, Freek, Dennis en Nico  

Bericht van de Vieftig Club 

mailto:info@gwvv.nl?subject=Aanmelding%20wedstrijd%20Twent-Dordrecht
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/20190405_Vieftigclub%20noar%20Twente.jpg
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/20190405_Vieftigclub%20noar%20Twente.jpg
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/20190405_Vieftigclub%20noar%20Twente.jpg
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Het vierde 
N a een welverdiende winterstop zijn we weer met 
frisse moed aan de tweede competitiehelft begonnen.  
De eerste activiteit is sinds een flink aantal jaren het 
snerttoernooi met aansluitend de nieuwjaarsbijeen-
komst. Voor het snerttoernooi was de opkomst van het 
vierde niet zo groot, behalve de oudjes waren er niet 
veel. Stijn van Remmen appte om half 6 ’s morgens 
vanachter zijn zoveelste pot bier heel stoer dat hij ook 
kwam, maar toen puntje bij paaltje kwam was hij er 
niet. 
Tijdens de nieuwjaars-bijeenkomst werden twee spe-

lers van het vierde 
gehuldigd voor hun 
40 jarig lidmaat-
schap. De voorzitter 
sprak mooie woor-
den uit over Tom en 
Ino en haalde leuke 
anekdotes aan. Ook 
de ervaring die ze 
alle twee hadden 

meegemaakt, Ino 
in Breedenbroek 
en Tom in Netter-
den passeerde de 
revue. Ino en Tom: 
proficiat met jullie 
jubileum en dat we 
er samen nog me-
nig jaar aan mogen 
toevoegen. 
 
Na het officiële deel was inmiddels het grootste deel 
van de selectie van het vierde aangeschoven voor een 
gezellig vervolg van de nieuwjaarsbijeenkomst. De rode 
sloopkogel van Varsselder had ’s morgens nog geen 

meter gelopen, maar 
maakte dat gedurende de 
middag meer dan goed. 
De glazen waren nog niet 
leeg, of Stijn snelde weer 
naar de bar om nieuwe 
biertjes voor zijn teamge-
noten te halen. Zelden 
zoveel goede loopacties 
van Stijn gezien als die 
middag. Aan het eind van 
de middag moest hij, hoe 
kan het ook anders, zijn 
energieniveau aanvullen 
met een broodje bal.  

 
Na alle festiviteiten rondom de jaarwisseling brak een 
periode aan van soberheid en veel trainen. De broek-
riem werd aangehaald en de goede voornemens wer-
den uitgevoerd, alles om er voor te zorgen dat we de 
tweede helft van de competitie goed zouden beginnen. 
 
Van Tom herinneren we ons de afgelopen tijd best veel 
negatieve gebeurtenissen (zijn toestand in Netterden, 
Graaf van Etten, een palletje wijn weg slobberen met 
zijn Italiaanse Maffia vriendjes). Gelukkig heeft hij zich 
ook eens van de goede kant laten zien. Tom heeft op 
de Weissensee de 100 kilometer geschaatst. Grote 

klasse, Tom. Fijn dat je de eer van 
G.W.V.V. en in het bijzonder het 4e 
in Oostenrijk, samen met Eugéne 
hebt hoog gehouden. Dank daar-
voor.  
 
Het eerste weekend van februari 
stond het langverwachte winter-
uitje gepland. Onze grote voetbal-
winteruitjesorganisator Tom had, 
samen met zijn assistenten weer 
een geweldig uitje bedacht. Winter-
berg zou met een bezoek worden 
vereerd. Zaterdagmorgen rond half 
7 was het verzamelen op de parkeerplaats bij het 
Dorpshuus. Met twee busjes, bestuurd door de ervaren 
chauffeurs Tom en Carlo ging het richting Sauerland. 
Vooral in busje twee zat de stemming er al snel in, me-
de door het geweldige lied van Jackie van Dam. Na een 
reis van een kleine tweeëneenhalf uur arriveerden we 

bij Hostel Erlebnis-
berg Kappe in Win-
terberg. Hier wer-
den we door de helft 
van de kwartierma-
kers verwelkomd, de 
andere helft was 
ziek (Rick had griep 
en Paul een kater). 
Na een heerlijk ont-
bijtje konden de ka-

mers worden ingericht en was iedereen klaar voor de 
eerste activiteit. De skiërs en snowboarders hadden 
hun materiaal gehuurd en met zijn allen togen we naar 
de skiliften onder aan de piste. Hier bleek dat we niet 

de enigen waren die van een 
lekker weekendje wintersport 
wilden genieten. Marco en Stijn 
dachten dat de piste waar we 
terecht waren gekomen speciaal 
naar hun was vernoemd. We 
hebben ze maar in die waan 
gelaten. Wel kwamen de 
“gebroeders” er achter dat skiën 
nog niet zo heel makkelijk is. Bij 
het verlaten van de lift kegelde 
Stijn al een stuk of vijf mensen 
omver en hebben ze vaker in de 
sneeuw gelegen dan dat ze op 
de latten hebben gestaan. Uit-
eindelijk hebben ze samen ca. 
7,65 meter geskied en kunnen 
ze terugkijken op een leuk vader 
- zoon momentje. De rest van 

de skiërs wist zich pri-
ma staande te houden 
op de lange latten. 
Menig afdalinkje werd 
soepel genomen en ze 
wisten zich in de kijker 
te skiën bij het (vooral 
vrouwelijke) publiek 
op de piste. Voor de 
niet skiërs zat de 12 
inmiddels in de klok en 
was het tijd voor een lekker biertje in de après-ski hut. 
De middag werd vervolgd met het tweede deel van de 
wandeltocht, een tocht die eindigde onder aan de pis-
te. Onder het genot van een biertje hadden we een 
geweldig uitzicht op de besneeuwde hellingen vol met 
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(vervolg GWVV 4) 

wintersport-
vermaak. 
Voordat we 
aan tafel gin-
gen werd er in 
het Hostel on-
der het genot 
van een biertje 
nog even na-
gepraat. Na 
een schoon-
heidsslaapje 
waren we 
(bijna) allemaal weer fris en fruitig voor het avondpro-
gramma. Na een korte wandeling belandden wij in The 
Blackwater Irish Pub. Hier zou Macy’s Mob die avond 
een optreden verzorgen. Nadat we een heerlijk biertje 

hadden genuttigd 
en Stijn een heerlijk 
groot glas Weizen 
om had gegooid 
(drankmisbruik) 
kwam de avond 
goed op gang. Eerst 
hadden we weinig 
ruimte om te staan, 
maar gelukkig was 
de oplossing voor 

dit probleem snel gevonden. Na een paar blindgangers 
die je niet zag, niet hoorde maar wel heel nadrukkelijk 
kon ruiken hadden we ineens een zee van ruimte om 
met de groep bij elkaar te staan. Ino bedankt voor je 
hulp. Na een paar biertjes werd iedereen wat losser en 
waagden de eerste voetballers zich op de dansvloer. 
Stijn (Brutus) van Remmen was naarstig op zoek naar 
een leuke date. Hij kreeg hierbij waardevolle adviezen 
van enkele medespelers die behoorlijk wat ervaring in 
het versieren van een 
vrouw hebben. De wat 
oudere spelers bezagen 
dit schouwspel, onder het 
genot van een biertje, van 
afstand. Na een laatste 
biertje in de pub werd de 
groep gesplitst. De ene 
helft ging op zoek naar 
iets eetbaars, terwijl de 
andere helft Brutus bege-

leidde naar een date. De eer-
ste helft van de groep slaag-
de er uiteindelijk in om een 
pizza te scoren. Stijn ging 
met de grootste casanova 

van het vierde op pad om 
een leuke vriendin te vin-
den en hij slaagde erin een 
leuke date te scoren. De 
rest van het weekend had 
hij veel App contact met 
de Duitse (of Russische) 
schone. De terugweg naar 
het Hostel duurde niet 
voor iedereen even lang, 

de één was bijna twee uur aan de wandel (Theo!!), ter-
wijl anderen er binnen 10 minuten met de taxi waren. 
Maar uiteindelijk belandde iedereen veilig in zijn eigen 
bedje voor een welverdiende nachtrust. 

Na een goede, maar wel wat 
korte nachtrust werden we de 
tweede dag weer fris wakker 
(zie voorbeeld). Ik heb de foto, 
vanwege de A.V.G. om proble-
men te voorkomen, maar ge-
anonimiseerd. Na een lekkere 
frisse douche stond er al weer 
een overheerlijk ontbijtje klaar. 
Nog even napraten over de ge-
zellige avond, kamers opruimen 
en tassen pakken en de terug-

reis kon beginnen. Met Tom als reisleider voorop en 
Marco met al zijn chauffeurs ervaring als trouwe volger 
in het tweede busje verlieten we het sprookjesachtige 
Sauerland via een schitterende toeristische route. 
Daarna volgde nog een stuk-
je Duitse Autobahn. Door de 
warme auto, het monotone 
gedreun van de wielen, het 
slaaptekort en de nog niet 
uitgewerkte alcohol kon niet 
iedereen de ogen open hou-
den en moest wat slaapach-
terstand worden wegge-
werkt. Weer redelijk fris 
stapten we in Isselburg bij 
het Steakhouse uit het busje 
voor een afscheidsetentje. 
Na de schnitzels, de burgers 
en de XXXXXXXXXXL burger 
van Stijn volgde de bedank-
rede van Wies. Hij bedankte de organisatie, de sponso-
ren en iedereen die heeft bijgedragen aan het geweldi-
ge winteruitje. Bij zulke mooie woorden kun je toch 
alleen maar aansluiten. Mannen: Bedankt allemaal. 
 
Nadat we goed uitgerust waren van de vermoeiende 
Sauerland trip werd de donderdag erop weer fanatiek 
getraind. ’s Zondags stond immers de uitwedstrijd te-
gen V.I.O.D. - 8 op het programma. De ambities voor 
dit seizoen zijn nog steeds hoog. Na een belabberde 
opening van het seizoen gaan we nog steeds voor het 
hoogst haalbare. Helaas gooide het slechte weer roet 
in het eten en moeten we nog een week extra wachten 
om te laten zien hoe goed we uit de winterstop zijn 
gekomen. 
Op zondagmorgen 17 februari konden we dan eindelijk 
de winterstop afsluiten. De thuiswedstrijd tegen Does-
burg 4 stond op het programma. De donderdag ervoor 
was er wat discussie waar het vierde het beste zou 
kunnen spelen, op echt gras of op kunstgras. Uiteinde-
lijk kwam de staf tot de conclusie dat het spel van vier-
de beter tot zijn recht komt op gewoon gras, waar niet 
iedereen het mee eens was. De discussie zal wel wor-
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den vervolgd. De zondagmorgen begon met een hele 
kleine bankencrisis en uiteindelijk, na een erg lange 
warming up rolde het balletje weer. Het was schitte-
rend voorjaarsweer, het veld was goed en de verwach-
tingen waren hoog. Helaas was het spelniveau anders. 
De eerste twintig minuten was Doesburg echt de bo-
venliggende partij, maar het tweede deel van de 1e 
helft kregen we steeds meer grip op het spel en creëer-
den we een aantal schitterende kansen. Helaas hadden 
onze spitsen de winterslaap nog niet helemaal uit, zo-
dat we met 0 - 0 aan de thee gingen. In de tweede helft 
leek het uit te draaien op een gelijkspel. Maar Brutus, 
die hem normaal op zaterdagavond goed kan raken, 
raakte hem nu op zondagmorgen ook goed. Helaas was 
dat in dit geval de tegenstander en was het ook nog in 
het zestienmetergebied. De scheidsrechter kon niets 
anders doen dan de bal op de stip leggen. Vader Marco 
probeerde de fout van zijn zoon goed te maken, maar 
hij was kansloos. 0 - 1 achter en een flink aangeslagen 
Stijn. We probeerden nog van alles om de gelijkmaker 
te scoren, maar dat bleek heel lastig. Tom moest, na 
een luchtduel, zelfs met een bloedende hoofdwond het 
veld verlaten. Helaas was dokter Paul, nu we hem no-
dig hadden, afwezig. Maar gelukkig heeft Wies, die ook 
veel verstand van lekkages heeft, Tom goed verzorgd. 
Vlak voor tijd lag er een speler van Doesburg gewond 
op de achterlijn. Iedereen stond naar de gewonde spe-
ler te kijken en Doesburg maakte de 0 - 2. Een flinke 
teleurstelling. Na de wedstrijd moesten nog een paar 
achterstallige verjaardagmeters worden weggewerkt. 
Dit zorgde er wel voor dat de stemming wat beter werd 
en iedereen redelijk vrolijk naar huis ging. 
 
Na een week rust en een scherpe training o.l.v. Frans 
stond de inhaalwedstrijd tegen V.I.O.D.-8 op het pro-
gramma. V.I.O.D. had deze competitie maar één keer 
gewonnen (tegen ons, toen we slecht met de competi-
tie waren begonnen) dus er moest een goed resultaat 
kunnen worden gehaald. Onder een stralend voorjaars-
zonnetje begonnen we aan de wedstrijd. Met een klei-
ne twintig minuten op de klok had Tom er al twee inlig-
gen. De vooruitzichten waren hoog gespannen. Maar 
helaas, V.I.O.D. wist, door verzaken van ons, terug te 
komen tot 2 - 2, en later zelfs tot 2 - 3. Er dreigde een 
debacle, maar gelukkig wist Jos in een mêlee van scho-
ten en gerommel in het 16-metergebied de bal nog een 
goed tikkie mee te geven zodat we met 3 - 3 van het 
veld af konden. Theo, onze captain, heeft sinds de win-

terstop al last van een vervelende hamstring blessure. 
Werner probeert hem als aanvoerder te vervangen, 
maar dat valt niet mee. Ook al doet hij héél goed zijn 
best, onder zijn leiding hebben we helaas maar één 
schamel puntje gepakt. Hopelijk is Theo weer snel van 
de partij.  
 
Na de wedstrijd gingen we nog even napraten in ’t 

Dorpshuus. Bij het wegzetten van de 
tas in het tassenrek hadden we last 
van rokende en bier drinkende spe-
lers in de hal van de catacombe. Ook 
de gasten uit Keijenborg, die tegen 
het eerste kwamen voetballen moes-
ten door deze haag van bierdrinkende 

en rokende spelers een weg naar de kleedkamer zoe-
ken. Persoonlijk vind ik dit géén gezicht en G.W.V.V. 
onwaardig. Voor alle duidelijkheid: het tassenrek is er 
om je tas in te zetten, het kleedlokaal is er om je om te 
kleden en (liefst warm) te douchen en bier drinken doe 
je in ’t Dorpshuus (ook al is een biertje dan iets duurder 
dan het meegebracht kratje van de Jumbo). 
 
De winter is voorbij, de lente gaat beginnen. Hans, die 
dit kalenderjaar door verschillende omstandigheden 
nog geen minuut heeft gespeeld, zal over het vervolg 
van de competitie in de volgende Boogbal verslag 
doen. Hij staat te popelen om weer te vlammen, zowel 
binnen als buiten het veld. Succes Hans. 
 
Groet Tonny.                                 

(vervolg GWVV 4) 

Beste Sportvrienden. 
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor alle steun 
tijdens onze Marathon. 
( om in sport-termen te blijven ) 
Alle steun in welke vorm dan ook, d.m.v. kaarten, tele-
foontjes, fruitmanden en bezoekjes. 
 
Het is heel fijn om te weten dat er veel mensen zijn die 
met ons meeleefden in deze moeilijke periode. 
We zijn er nog niet, maar we kijken vooruit. 
 
Sportieve Groeten: Paul en Riet Schut. 
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D e winterstop  is  weer ten einde, de eerste wed-
strijden in februari zijn weer gevoetbald. Wat betekend 
dat ook de super elf competitie weer van start is gegaan. 
Wie weet de tweede seizoenshelft de meeste punten bij 
elkaar te verzamelen om er uiteindelijk met de hoofd-
prijs van door te gaan. 
 
Afgelopen twee á drie wedstrijden hebben vooral de 
spelers van het 1e en 2e elftallen de coaches  van pun-
ten voorzien. Na een lange afwezigheid weet Kris  
Hebbink zijn doelpunten weer te maken en is ook  
Pascal Sloot namens het 2e elftal op schot, gezamenlijk 
wisten deze twee in 2 wedstrijden 6 doelpunten te  
maken. Verder wist Ron Prinsen in alle drie de wedstrij-
den naar de winterstop een doelpuntje te maken. Ook 
hij zorgt hiermee voor veel coaches de nodige punten.  
 
Voor deze tussenstand willen we dit keer niet de bo-
venste deel van de ranglijst in het zonnetje zetten maar 
de middenmoot de kans geven op een prijs. Daarom 
roepen we Rien Klompenhouwer tot winnaar! Met zijn 
21e positie op de ranglijst houdt die de helft van de 
deelnemers onder zich.  
Rien gefeliciteerd!  
 
De wedstrijdleiding  

Tussenstand Superelf 

(stand t/m 3-3-2019)  

1 Wim klompenhouwer WK-C 204 

2 Martijn Klompenhouwer One team one dream 196 

3 Chiel le comte FC. Mallorca 194 

4 Jelle Boland F.C. Snelle Jelle 194 

5 Stan van de Pavert Hala Madrid 190 

6 Casper Bussink FC Cappie 187 

7 Ted van de Pavert TVDP 185 

8 Jesse Peters Sponsored by n'Diquen 184 

9 Chiel Terhorst Més qve un club 183 

10 Lucia Heutinck  Het geknipte team 181 

11 Theo Heutinck The Champ 179 

12 Ferdie van de Pavert TKS 178 

13 Marie José Cornielje FC Kwiebels 178 

14 Jarno Lippets Lippie F.C. 175 

15 Peter Roes FC langs de lijn 164 

16 Marcel van de Pavert Super boys 163 

17 Ruud van de Pavert VV Gendringen 161 

18 Kees van de Pavert The Kellers 161 

19 Roy Cornielje De twaalde man 160 

20 Beent Klijnsma Angitia 4 159 

21 Rien Klompenhouwer Dol F.C. 158 

22 Merijn van Arragon FC Down under 156 

23 Vieftig club De vieftigers 153 

24 Menno Wenting VV W.I.V. 152 

25 Nico Marcus Fc Canon 151 

26 Maud te Kaat Fc Bollo de beer 149 

27 Sam en Niels Fc Beertje 143 

28 Nico Immink De imminkjes 140 

29 Bennie Mulder Godfather 139 

30 Lars Hendrixen FC Stievepoot 138 

31 Maik Jansen Chanson 132 

32 Carlo Cornielje Wally Team 128 

33 Tonny Slutter Ella Elle l'a 122 

34 Cas de Neling K.V.C. 122 

35 Koen Bussink Fc Balletje van Els 121 

36 Anne Aalders Dreamteam 120 

37 Lars v. Mulligen Varsselder vöggels 119 

38 Cas Aalders Team zonder naam 116 

39 Ron Prinsen Pringles 109 

40 Sandra Immink De Jonkies 72 

41 Amanda v. Mullingen Happy Hornets 56 

42 Niels Sweckhorst I Love beertje 46 

Rien Klompenhouwer — ’’Dol F.C.’’ 

Casper Bussink 

 

Tim Jansen—Jurgen Schut—Miel Erinkvled 

  

Ron Prinsen—Theo  Heutinck—Niels Huntink 

Maik Jansen 

 

Cas de Neling—Roy Cornielje—Pascal Sloot 
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Dat kump in de Boogbal 

 
 

 Wij feliciteren Erik Ketelaar met zijn uitverkiezing als 
Zinkputter van het jaar. Voor GWVV en de Stichting 
heeft Erik in de transformatie naar het Dorpshuus 
belangrijk werk verzet. Niet alleen hieraan heeft Erik 
deze titel te danken, hij heeft bij vele verenigingen 
in ons dorp zijn (bestuurs) steentje bijgedragen en 
dat doet hij nog steeds. 

 De winterperiode is hopelijk voorbij zodat ook onze 
terreinmeester(s) het iets kalmer aan kunnen doen. 
Eind januari was het weer zover, Nederland was 
voor een paar centimeter sneeuw weer in rep en 
roer. Maar ook bij onze terreinmeesters gingen de 
bellen rinkelen. Woensdags veel sneeuw betekent 
dat er dan niet getraind kan worden. Dus als de 
wiedde weerga aan de gang om het kunstgrasveld 
sneeuwvrij te maken. En dat lukte waarachtig onder 
deze zware omstandigheden. De dagen erna kon er 
weer door GWVV/buurtclubs en de Graafschap ge-
traind worden. Sjappoo voor de terreinmeesters 
oftewel ‘de sneeuwschoevers’. 

 Debuut!  
De vorige keer vermelden we al dat de jeugd regel-
matig ook op de zondag een balletje trapt bij GWVV 
3. In de oefenwedstrijden naar de 2e helft van de 
competitie toe, was het Bart Rots die op één dag 
zelfs 2x debuteerde. ‘s Morgens bij GWVV 2, en ‘s 
middags na een ziekmelding bij GWVV 1. Ook Dou-
we Flipse maakte zijn debuut in GWVV 1. Ook Maar-
ten Wissing is al diverse keren als basisspeler begon-
nen in GWVV 1. Een goede ontwikkeling voor 
GWVV. Jongens, dat er nog vele wedstrijden op dat 
niveau mogen volgen. Succes. 

 Kratje! 
Bij vele elftallen is het inmiddels een gewoonte ge-
worden, een kratje na de wedstrijd. Is er iemand 
jarig, iemand heeft zich verslapen, is uit het veld 
gestuurd, heeft een eigen doelpunt gemaakt etc. 
Vele manieren om na de wedstrijd de dorst te kun-
nen lessen. Zo was het Niels Schweckhorst die na de 
gewonnen wedstrijd tegen AD’69 een kratje uit de 
kofferbak pakte. Hij had immers ivm zijn schorsing 
voldoende tijd om dit uit te voeren. Nu vroegen de 
supporters die hem daarbij tegen kwamen of het nu 
een ‘afscheidskratje’ was of een ‘kratje op de over-
winning’. Wij hopen op het laatste, want Niels zal 
straks voor GWVV nog van belangrijke waarde kun-
nen zijn. 

 Nu we het toch over ‘het kratje’ hebben snijden we 
even een gevoeliger punt aan. Het bestuur heeft 
destijds besloten dat één kratje moest kunnen in de 
kleedkamer, dus niet op het bordes of in de buurt 
van het tassenrek. Menig speler die thuiskomt van 
een uitwedstrijd stoort er zich aan, na een lekker 
potje gevoetbald te hebben door een rookgordijn 
heen te moeten om zijn tas kwijt te kunnen. We 
vragen dan ook om de regels hiervoor in acht te ne-
men. Waarvan akte. 

 10-2-2019 GWVV 2 Pax 4 4 0 

10-2-2019 Kilder 6 GWVV 3 7 1 

10-2-2019 GWVV 1 Sprinkhanen 1 3 0 

17-2-2019 Silvolde 3 GWVV 2 0 2 

17-2-2019 GWVV 3 Doetinchem 5 0 4 

17-2-2019 GWVV 4 Doesburg SC 4 0 2 

17-2-2019 AD '69 1 GWVV 1 0 1 

24-2-2019 GWVV 2 Doetinchem 3 4 1 

24-2-2019 VIOD 8 GWVV 4 3 3 

24-2-2019 GWVV 1 Keijenburgse B. 1 2 1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

10-3-2019 14:00 GWVV 1 Loil sv 1 

10-3-2019 10:00 GWVV 2 HC '03 2 

10-3-2019 10:00 Terborg 2 GWVV 3 

10-3-2019 10:00 GWVV 4 Stokkum 3 

17-3-2019 14:00 VVG '25 1 GWVV 1 

17-3-2019 10:30 Keijenburgse Boys 2 GWVV 2 

17-3-2019 10:00 GWVV 3 Peeske 't 4 

17-3-2019 10:00 Zeddam-Sint Joris 5 GWVV 4 

24-3-2019 14:00 GWVV 1 Dinxperlo 1 

24-3-2019 10:00 GWVV 2 DVC '26 5 

24-3-2019 10:30 Silvolde 5 GWVV 3 

24-3-2019 10:00 Kilder 4 GWVV 4 

7-4-2019 14:00 KSH 1 GWVV 1 

7-4-2019 10:30 VVG '25 3 GWVV 2 

7-4-2019 10:00 GWVV 4 NVC 3 

14-4-2019 14:00 GWVV 1 Terborg 1 

14-4-2019 10:00 GWVV 2 Etten 2 

14-4-2019 10:00 KSV 4 GWVV 3 

14-4-2019 11:00 Varsseveld 9 GWVV 4 

18-4-2019 19:00 Terborg 1 GWVV 1 

22-4-2019 14:00 SVGG 1 GWVV 1 

28-4-2019 14:00 GWVV 1 Ulftse Boys 1 

Programma senioren 

Uitslagen beker/competitie senioren 

 Tijdens wed-
strijden/
activiteiten wor-
den er veel foto’s 
gemaakt. Heb jij 
een keer een grap-
pige foto, stuur 
deze dan naar  
boogbal@gwvv.nl 
Wij als redactie 
zullen er dan voor zorg dragen dat het geplaatst 
wordt. Bijgaande foto vonden we als redactie ook de 
moeite waard om te plaatsen. De roze schoentjes van 
Jochem hadden we al eens getoond. Maar nu ook een 
keer van de onderzijde. 
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(vervolg Onder Schot) 

Hallo leden/dorpsbewoners  
 

O p vrijdag 8, zaterdag 9 maart en zaterdag 16 maart 
wordt de Potgrondactie GWVV/Welkoop Silvolde ge-
houden.  
Heb je potgrond (3 zakken van 40l voor €10,-) nodig 
voor een mooi verzorgde tuin, bestel dan snel via; 
info@gwvv.nl  
 
Gaarne vermelding van naam, adres en hoeveel zakken 
je wenst. Ook mogelijk om een voorkeursdatum van 
bezorging aan te geven.  
 
Op 8 en 9 maart bezorgen we buiten Varsselder-
Veldhunten.  
Op 16 maart gaan we huis aan huis in Varsselder-
Veldhunten bezorgen.  
 
Zou prettig zijn als de dorpsbewoners die potgrond 
nodig hebben hun bestelling ook doorgeven via; 
info@gwvv.nl  
 
Bestellen kan dan nog tot 13 maart. 
 
Betaling via een éénmalige machtiging of contant. 
 
Voor meer informatie;  
 
https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-
gwvv/nieuws-gwvv/1291-potgrondactie-gwvv-welkoop
-silvolde  
 
Met sportgroet,  
Sponsorcommissie G.W.V.V.  

Potgrond actie; 
G.W.V.V./Welkoop Silvolde 

 In de thuiswedstrijd tegen Sprinkhanen was Paul 
Schut als vaste supporter van GWVV weer van de 
partij. Vanaf achter het raam kon hij het spel nauw-
lettend volgen. Paul heel fijn dat je weer terug bent 
op de Buitenham. Doe het voorlopig nog maar even 
rustig aan want je ’secondanten’ doen prima hun 
werk. 

 Lichtuitval; 
Als de sponsorcommissie vergadert dat is dat nor-
maal altijd in het Dorpshuus. Toch wil het vanwege 
omstandigheden dat er uitgeweken wordt naar bij 
iemand thuis. Dan moet je de ongemakken erbij op 
de koop toe nemen. Freek had het van te voren al 
wel aangekondigd dat er ‘spontane lichtuitval’ kon 
optreden. Bij het 2e bakkie koffie was één van de 
sponsorcommissieleden er totaal niet op bedacht. 
Met als resultaat een nat pak, zijn 2e bakkie 
(gelukkig de laatste slomp) belandde niet daar waar 
het heen zou moeten. Of zat er gewoon “een gat in 
zijn lip.”? 

 In de vorige 
Boogbal lieten 
we al zien dat 
GWVV zijn 
merchandising 
artikelen uit-
gebreid had 
met een re-
genpak. Hier 
voegen we nu  
de hoofdwar-
mer aan toe. Deze is speciaal uitgevoerd met ’een 
toefje’. Voor de ‘kalende’ GWVV supporter de idea-
le oplossing.   

mailto:info@gwvv.nl?subject=Bestellen%20potgrond%20GWVV/Welkoop
mailto:info@gwvv.nl?subject=Bestellen%20potgrond
https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/1291-potgrondactie-gwvv-welkoop-silvolde
https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/1291-potgrondactie-gwvv-welkoop-silvolde
https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/1291-potgrondactie-gwvv-welkoop-silvolde
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Ulftse Boys, GWVV en NVC gaan gedrieën  
samenwerken in de jeugd.  

 

V oetbalverenigingen Ulftse Boys uit Ulft, GWVV uit Varsselder-Veldhunten en 
NVC uit Netterden hebben besloten om de handen ineen te slaan en de krachten 
te bundelen.  
Met ingang van het seizoen 2019 – 2020 sluit NVC aan bij de reeds bestaande 
samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Ulftse Boys en GWVV. “We zijn nu 
iets meer dan een seizoenshelft actief in de samenwerking met Ulftse Boys”, 
geeft Jan Aalders, voorzitter van GWVV aan. “Beide verenigingen zijn zeer posi-
tief over het resultaat. De intensieve voorbereiding werpt nu zijn vruchten af”. 
De samenwerking heeft de aandacht van andere verenigingen in de buurt. Ook 
NVC uit Netterden heeft met belangstelling deze samenwerking gevolgd en 
heeft eind 2018 contact opgenomen met Ulftse Boys en GWVV.  
“Om de continuïteit en de identiteit van onze vereniging te waarborgen zijn ook 
wij genoodzaakt om een samenwerking aan te gaan”, vertelt Elly Geurtsen , 
voorzitter van NVC. “We hebben contact gezocht met Ulftse Boys en GWVV om 
te informeren hoe de samenwerking verloopt en of er de mogelijkheid bestond 
om aan te sluiten in deze samenwerking. We willen onze jeugdleden voetbal 
aan blijven bieden en na een periode van samenwerking met Den Dam uit Aze-
wijn is het tijd om iets anders te gaan doen. De samenwerking in de jeugd met 
Ulftse Boys en GWVV creëert voor ons de mogelijkheid om onze jeugdleden te 
laten voetballen waar ze qua leeftijd en niveau thuis horen, zonder afbreuk te 

doen aan onze jeugdafdeling” vult Geurtsen aan.  
Roy Bongers, bestuurslid van Ulftse Boys vervolgt: “De toevoeging van NVC aan de bestaande samenwerking met 
GWVV is zeer gewenst. Jongens en meiden horen te voetballen bij leeftijdsgenoten. Dat is voor ons de basis. Als je 
dan ook nog kunt selecteren op niveau dan is dat een extra voordeel. We zien nu al in de eerste seizoenshelft dat, 
door de samenwerking met GWVV, we de teams op de juiste manier hebben kunnen indelen. Plezier en prestatie 
zijn nu evenwichtiger verdeeld.”  
NVC spreekt de verwachting uit dat de samenwerking een succes zal worden. “Ulftse Boys heeft de laatste jaren 
een goed georganiseerde Technische Commissie opgetuigd. Ook GWVV heeft sinds de samenwerking zitting in de-
ze TC. Wij zullen vanuit NVC ook deel gaan nemen in de TC, waardoor de belangen van alle jeugdleden gewaar-
borgd zijn”, aldus de voorzitter van NVC.  
 
Op woensdag 20 februari heeft NVC op een informatieavond haar jeugdleden/afdeling en ouders geïnformeerd 
over het besluit tot samenwerken met Ulftse Boys en GWVV.  

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 

 

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 

Succesvolle samenwerking in de 
jeugd krijgt nieuw hoofdstuk  

Ulftse Boys/GWVV JO 15-3 seizoen 2018-2019 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda Maart 
9 Viering Kerkgebouw thema Op weg naar Pasen 
11 Ledenvergadering OLV Gilde aanvang 21:15 uur 
13 Fotopresentatie “Van Vredegoor tot de Huntense Boom”  aanvang 19:30 uur 
16 Huis aan huis GWVV/Welkoop potgrondactie 
17 Wandeltocht Hen & Weerum 
18 Jaarvergadering St. Gregorius 
22 Playback show GWVV 
30-31 Toneeluitvoering Kom es Kieken 
April 
31 mrt - 13 april donateursactie Fanfare St.Gregorius 
13 Voorjaarsconcert Fanfare 

De jaarlijkse donateursactie  
van de fanfare komt er weer aan.  

 
Tussen 31 maart en 13 april  

kunt u een muzikant van de vereniging aan de 
deur verwachten om uw donatie  

in ontvangst te nemen. 
Mochten wij u niet thuis aantreffen en wilt u  

de fanfare toch een warm hart toedragen,  
dan kunt U Uw donatie ook overmaken op: NL 71 
RABO 0153 1925 26 t.n.v. Fanfare St. Gregorius 

 
Vanwege een steeds lager wordende subsidie hebben 

wij uw steun hard nodig.  
Uw donatie biedt ons de mogelijkheid nieuwe 

 instrumenten en muziekstukken aan te schaffen  
die wij tijdens een van onze concerten  

ten gehore brengen. 
 

Alvast dank voor uw donatie! 

Aankondiging! 

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en  
donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - 
Veldhunten. 
 
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaar-
lijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op 
maandag 18 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus. 
 
Agenda : 
 
1. Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Woordje dirigent  
4. Verslag van de jaarvergadering 2018 
5. Financieel verslag over 2018 door de penning-

meester Patrick Schut 
6. Verslag van de kascommissie Johan Helmink en 

Sandra Immink 
7. Benoeming nieuwe kascommissie, aftredend Jo-

han Helmink. 
8. Vaststellen contributie 2019 voor 2020 
9. Verslag Jeugd 2018 door Karin van Arragon 
10. Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar:  

Maarten Wijkamp en Petra Ditters. 
11. Taakverdeling leden 2019 
12. Rondvraag jeugdleden 
 
Hierna volgt een korte pauze. 
 
13. Evenementenplanning 2019 
14. Verslag  “Club van 100” door bestuur van de “Club 

van 100” 
15. Rondvraag 
16. Sluiting jaarvergadering 2019 door de voorzitter 

Maarten Wijkamp 
 
 
 
Tot ziens op  18 maart 2019 om 20.30 uur!                                                                       
 
Het bestuur 

      JAARVERGADERING  
 FANFARE ST. GREGORIUS 
 Maandag 18 maart 2019 

Aanvang: 20.30 uur  
in de Ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus 

W ij zijn op zoek naar 
enthousiaste allround slag-
werkers die de slagwerksec-
tie van ons fanfareorkest komen ver-
sterken.  
Ben of ken jij iemand met enige erva-
ring op drums, melodisch slagwerk of 
percussie,  
 
laat dan van je horen! 
 

Neem gerust contact op  
met Maarten Wijkamp 0315-630772 

Aankondiging; Voorjaarsconcert Fanfare St. Gregorius. Op zaterdagavond 13 april.  
Locatie: ‘t Dorpshuus Aanvang: 20:00 uur. 

kijk voor complete 
dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  
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 VOORBEREIDING VOOR  
DE JAARLIJKSE UITVOERING IN VOLLE GANG 

A l in september 2017 zijn de regisseur en spelers  
gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van 
het stuk “Naastenliefde en oude bessen”. 
Wekelijks wordt er gerepeteerd in de kelder van Het 
Dorpshuus, wat in dit geval heel toepasselijk is voor het 
stuk……..dat zal blijken bij de uitvoering eind maart. 
 

Ook is er al een oefensessie geweest in de sporthal, 
zodat de spelers zich beter kunnen inleven in de wer-
kelijke afmetingen van het podium, zoals deze zal zijn 
tijdens de voorstelling. Deze repetitie werd voor het 
eerst gedaan in de outfit die de spelers zullen dragen in 
hun rol tijdens de uitvoering. Altijd is dit weer opnieuw 
een leuke fase in het proces voor de regisseur en de 
spelers. 
 

Het stuk is gebaseerd op een Amerikaanse toneelstuk 
welke in 1944 werd verfilmd en later in 1969 opnieuw 
werd uitgebracht als televisiefilm.  
 

Voor deze moordlustige komedie heeft de ervaren en 
enthousiaste Richard Klompenhouwer  de regie in han-
den. Richard was enkele jaren geleden ook actief voor 
de vereniging en heeft er inmiddels al diverse succes-
volle uitvoeringen mee gedaan. 
 

Het stuk gaat terug in de tijd waarin naastenliefde nog 
heel gewoon was, het licht nog van kaarsen kwam en 
de mensen nog goede manieren hadden…….. 
 

In het statige huis van de familie Brouwer in Brooklyn, 
wonen  twee goedwillende oude dametjes die op een 
hele speciale manier hun naastenliefde tonen aan al-
leenstaande mannen om ze te verlossen van hun een-
zaamheid. Een meeslepend verhaal met veel spannen-
de en hilarische scenes, uitgevoerd door een enthousi-
aste cast en regisseur, in een sfeervol decor.  
Een amusant toneelstuk welke dubbel en dwars de 
moeite waard is om te bezoeken, 
dus Kom Es Kieken…… doar kriej beslist gin spiet van! 
 

Reserveer alvast in de agenda: 
Zaterdag 30 maart, aanvang 19.30 uur 
Zondag    31 maart, aanvang 14.00 uur en  19.30 uur. 
Locatie: Het Dorpshuus. 
 
De inmiddels traditionele huis-aan-huis kaartverkoop 
heeft reeds plaatsgevonden in Varsselder en Veldhun-
ten , maar wie  dat heeft gemist kan altijd nog terecht 
bij: 
 
-Het Dorpshuus, Berghseweg 7N, 7076 AD  Varsselder, 
Tel. 0315-630414 
  (tijdens openingsuren) 
 
-Ino Zweers:  ino.zweers71@gmail.com -  
Mob. tel. 06-29440380 
 
-de kassa voor de voorstelling (indien niet uitverkocht). 

“Twee oude rotten zijn weer terug  
op de planken van het toneel”. 
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Tom Wanders  4e 14 
Roy Cornielje 3e 12 
Ron Prinsen 1e 9 
Rick Hendrixen 4e 8 
Cas de Neling 1e 8 
Theo Heutinck 4e 7 
Chiel Le Comte 2e 7 
Niels Sweckhorst 1e  6 
Jim Weijkamp 2e 4 
Pascal Sloot 2e 4 
Mart de Leeuw 3e 4 
Milan Frazer 3e 4 
Kris Hebbink 2e 3 
Thomas Wissing 2e 3 
Colin te Wildt 2e 3 
Wessel Immink 3e 3 
Jurgen Schut 4e 3 
Rick vreeken 3e 3 
Niek ter Voert 3e 3 
Bart Rots 3e 3 
Robin Klompenhouwer 1e 2 
Sam Overbeek 1e 2 
Lars Hendrixen 1e 2 
Dominiek Seinhorst 1e 2 
Jurjan Wezenberg 2e 2 
Martijn Klompenhouwer 3e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Jos Ketelaar 4e 2 
Jochem Geerts 1e 1 
Dirk Jansen 1e 1 
Tim Jansen 1e 1 
Twan Berendsen 1e 1 
Maik Jansen 2e 1 
Joël Robben 2e  1 
Miel Erinkveld 3e  1 
Olaf Dickmann 4e  1 

Topscoorders senioren 
Seizoen 2018-2019 

Carnaval 2019  
zit er weer op! 

Prins Sjaak, bedankt!
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Standen Senioren seizoen 2018 - 2019 

STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 1 14 39 50 17 

GWVV 1 14 30 33 21 

KSH 1 13 27 28 18 

sv Loil 1 15 27 36 20 

Zeddam-Sint Joris 1 13 25 31 17 

't Peeske 1 12 22 28 23 

AD '69 1 12 19 39 25 

MEC 1 13 14 26 38 

Keijenburgse Boys 1 14 14 29 32 

Ulftse Boys 1 13 11 17 39 

Dinxperlo 1 14 11 20 30 

Terborg 1 12 9 27 30 

Sprinkhanen 1 13 8 14 33 

SVGG 1 14 6 16 51 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Kilder 6 12 32 53 10 

Terborg 2 10 26 46 13 

Zeddam-Sint Joris 3 11 22 46 15 

't Peeske 4 11 21 38 20 

Westendorp 2 11 17 39 34 

AD '69 4 11 16 22 34 

Silvolde 5 9 15 25 10 

GWVV 3 12 9 22 37 

VVG '25 5 11 6 17 46 

KSV 4 10 4 13 38 

Doetinchem 5 12 3 10 74 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 2 13 28 30 16 

VVG '25 3 12 21 30 21 

Doetinchem 3 13 21 30 23 

DVC '26 5 11 20 29 21 

HC '03 2 11 18 23 17 

Kilder 2 10 17 23 21 

Varsseveld 4 11 14 22 27 

Pax 4 12 13 23 26 

Silvolde 3 10 11 17 20 

Keijenburgse Boys 2 10 10 23 25 

Etten 2 12 8 14 20 

Ulftse Boys 2 11 7 14 41 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam-Sint Joris 5 11 25 36 19 

SVGG 4 12 25 42 16 

Kilder 4 11 21 40 26 

SC Doesburg 4 10 20 32 27 

Stokkum 3 12 20 33 26 

GWVV 4 13 20 37 31 

HC '03 5 10 17 26 23 

Concordia-W 10 11 17 29 38 

Zelhem 3 11 14 26 26 

Varsseveld 9 12 8 17 36 

VIOD 8 13 6 22 47 

NVC 3 12 4 13 38 

4e klasse D 

Res. 4e klasse  

Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 6 18 18 5 

VVG '25 1 6 15 19 6 

Zeddam-Sint Joris 1 5 10 14 5 

AD '69 1 4 9 10 5 

KSH 1 5 9 7 6 

Ulftse Boys 1 5 8 9 14 

Dinxperlo 1 6 8 12 6 

sv Loil 1 7 8 13 13 

't Peeske 1 4 7 11 9 

MEC 1 5 6 10 19 

Keijenburgse Boys 1 6 4 13 18 

Terborg 1 4 1 6 12 

Sprinkhanen 1 5 1 2 13 

SVGG 1 6 1 4 17 

GWVV 1 speelt de resterende wedstrijden voor de 2e peri-
ode op donderdag 18 april (Terborg uit), zondag 28 april 
(Ulftse Boys thuis) en zondag 5 mei (Dinxperlo uit). 


