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D

Nieuws

e laatste fase van de competitie breekt aan. De apotheose aan het einde van de competitie is altijd het
leukste wat er is. Hier doe je het allemaal voor, wie
wordt er kampioen, wie degradeert er rechtstreeks en
wie spelen nacompetitie voor promotie of degradatie.
Heel Nederland is ook in de ban van het Champions
League avontuur waar Ajax zich momenteel in bevindt.
De jeugd heeft zoiets nog nooit meegemaakt, Ajax in
de halve finale van de champions league! Door het grote geld is het Nederlandse clubvoetbal op Europees
niveau de laatste decennia niet in beeld geweest. Nu er
spelers als van Dijk, De Ligt en de Jong rondlopen die
(zodadelijk) acteren op het hoogste niveau is dat alleen
maar goed voor het Nederlandse voetbal. Kijken we
dichter bij huis dan zien we dat De Graafschap in de
regio ontzettend leeft. Met ‘onze’ Ted van de Pavert in
de gelederen heeft deze club na de winterstop heel
veel credits opgebouwd bij de Achterhoekers. Het
voetbal is leuk om naar te kijken en zit vol passie, strijd
en vechtlust. Hier kom je ook voor naar het stadion/
sportpark om te genieten van een lekkere pot voetbal.
En in mei staat ons nog wat te wachten, wordt Ajax
finalist?, en natuurlijk het kampioenschap, wordt het
Ajax of PSV?, blijft De Graafschap eredivisionist? Je
moet er toch niet aan denken dat ze volgend seizoen in
de keukendivisie spelen. En op een iets lager niveau
maar zeker niet onbelangrijk wordt GWVV 2 kampioen? Gaat GWVV 1 op 5 mei de 2e periodetitel pakken? En zijn er bij de jeugd nog, in het 1e jaar van de
samenwerking met Ulftse Boys, nog kampioenschappen te behalen? En wie wordt er dit seizoen GWVVtopscoorder? Vragen die we de komende paar weken
allemaal beantwoord gaan zien. Je voetbalt het hele
seizoen je potjes, en als je goed mee blijft doen, dan
kan het maar zo zijn dat je er met je elftal ook onderdeel van uit mag maken. Spannend allemaal!
Voor GWVV worden het ook spannende weken. GWVV
1 heeft de laatste weken niet groots gespeeld maar
wonnen de wedstrijden toch wel simpel. Ook dat is een
kunst om als je niet groots speelt toch de punten te
pakken. De 2e plaats die zij nu innemen is dan ook een
terechte plaats waar ze zeker thuis horen. Ze gaan ongeslagen aan kop in de strijd om de 2e periodetitel. Op
28 april en 5 mei worden de nog 2 resterende wedstrijden gespeeld. 28 april komt Ulftse Boys op bezoek en
op 5 mei wordt er in Dinxperlo (aanvang 14:30 uur)
gespeeld.

Als je de huidige stand om de 2e periode zo bekijkt zou
je zeggen dat het hen toch niet meer kan ontgaan.
Mocht GWVV averij oplopen en VVG’25 ook de 2e periode zou behalen dan gaat de periode naar de nr. 2 in
de 2e periodestand. We gaan het afwachten hoe het
allemaal afloopt.
Dan GWVV 2, zij hebben grote kans dat ze begin mei al
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met de kampioenschaal gaan lopen. Met een voorsprong van 8 punten op nr 2 met nog 4 wedstrijden te
spelen zou je toch aan moeten nemen dat GWVV op 5
of 12 mei een kampioen rijker is. Voor GWVV staat 12
mei als historische datum dik in de agenda geschreven.
Op 12 mei 1985 werden nl. zowel GWVV 1 en GWVV 2
op hetzelfde tijdstip kampioen. Het leuke hiervan is dat
huidig trainer/coach Peter Roes destijds meedeed bij
het 1e elftal. Mocht het kampioenschap niet lukken op
5 mei dan zou 12 mei wel een hele mooie datum zijn.
De gedachten zou dan bij de wat oude GWVV’ers 34
jaar terug gaan, voor GWVV een memorabele dag. Niet
alleen voor Peter zou dit mooi zijn, maar voor de hele
club.
Mannen succes!
Voor GWVV 3 en
GWVV 4 is er op dit
moment alleen nog
het streven om zo
hoog mogelijk te
eindigen op de ranglijst. GWVV 3 heeft
tot dusver wisselend
gespeeld en GWVV
4 heeft het er na de
winterstop bij laten
zitten. Toch hebben
beide teams ondanks de wat krappere en wisselende
bezetting niet onaardig gepresteerd, De statistieken laten zien dat GWVV
zij beginnen op 5
de laatste maand is gestegen, de
mei aan de laatste
winstpartijen van het seizoen 2018reeks wedstrijden
2019 gaan nu over de 50%.
hierin kunnen ook
nog veel verschuivingen plaats vinden op de ranglijst. Een topklassering
zit er voor beide teams niet meer in. Wel maken ze nog
kans op de ‘In de Aanval cup’ waarvan verderop in deze
Boogbal meer.
Bij de jeugd nadert de competitie ook zijn eind. Ulftse
B/GWVV JO15-3 staan op dit moment op kop en zullen
met Ruurlo uit moeten gaan maken wie zich kampioen
mag gaan noemen. Dit team bestaat volledig uit GWVV
jeugdleden, zou prachtig zijn voor hen dat zij voor de
laatste keer in deze samenstelling een prijs gaan pakken. Mike Frazer zal onder Jeugdhoek in zijn ingezonden stuk van het jeugdbestuur de teams waar GWVV
leden in spelen doornemen.
Op de cover van de Boogbal deze keer Cas de Neling
die de bal op acrobatische wijze weet binnen te houden, verder een fragment van de GWVV playbackshow,
de ondertekening van het contract met Mecking’s
sportshop en NL Doet. Verder in deze Boogbal de gebruikelijke artikelen die u van ons gewend bent, nieuws
van de Sponsorcommissie en de Vieftig club en een
terug kijkje op de Playbackshow.
Ook deze keer weer veel dorpsnieuws waarbij de verenigingen wat van zich laten horen. Afgelopen maand
hebben we met de Hen en Weerum, de toneeluitvoering en het lenteconcert kunnen genieten van de georganiseerde activiteiten in Varsselder-Veldhunten.
Met de Boogbal komen we nog één keer uit dit seizoen, deze zal uitkomen op 20 juni net na het Jan Rieken toernooi die op zaterdag 15 juni wordt gehouden.
Wij wensen alle elftallen heel veel succes met de laatste fase van de competitie 2018-2019.
Iedereen veel leesplezier!

Sportgroet, De redactie .
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AGENDA G.W.V.V.

Sportklassieker

24 mei Sponsormiddag/avond
15 juni Jan Riekentoernooi

door Beent Klynsma

G.W.V.V 1 winnaar
Playbackshow 2019

V

rijdagavond 22 maart is de 2e editie van de GWVV
playbackshow gehouden, waar de organisatie in handen
lag van de activiteitencommissie.
De organisatie had gezorgd voor een goede en sfeervolle ambiance in het Dorpshuus. Bij binnenkomst
kreeg iedereen als welkom een likeurtje aangeboden
die meteen al in de smaak viel. Om 20:00 uur werd de
avond geopend door spreekstalmeester van deze
avond Ron Prinsen. De aftrap werd gedaan door het
bestuur die Boney M vertolkte. De jury die dit jaar bestond uit de gastjuryleden Arthur ter Voert en Olga
Drevers en vast jurylid Jos van Toor was te spreken
over de openingsact waarbij door het bestuur de pasjes goed waren ingestudeerd. Ook Bobby, vertolkt door
bestuursnotuliste Hildegard, voerde de spastische dancemoves met souplesse uit. Na deze openingsact volgden er acts uitgevoerd door oa. GWVV 1, 2, 4 en de
jeugd JO-19-2, tevens waren er acts van duo’s en voerde Ino Zweers een solo optreden uit van the Cure. Het
publiek kreeg waar voor hun geld want alle optredens
waren van een hoge amusementswaarde. De jury
stond dan ook aan het eind van de avond voor een
moeilijke beslissing. Na lang beraad kwamen de juryleden dan ook met de einduitslag op het podium.
De JO19-2 kregen de aanmoedigingsprijs uitgereikt, zij
vertolkten met het hele team de Biermusketiers, waarbij zij de flesjes in de krat op gelijke maat lieten klinken.
De originaliteitsprijs ging naar Ino Zweers en de hoofdprijs ging deze avond naar GWVV 1 met de vertolkte
medley van de 'De Zevendronk'. De jury was unaniem
van mening dat dit zeker in de geest van ‘teamspirit’ de
best uitgebrachte song was van deze avond.
Een geslaagde avond waar het bij GWVV een keer niet
in het teken stond van voetbal, maar in een avondje
amusement van de bovenste plank.
Iedereen bedankt die deze mooie gezellige avond mogelijk heeft gemaakt.

G

WVV tegen Ulftse Boys of andersom
Ulftse Boys tegen GWVV de echte klassieker hier in de regio, en hopen dat het zo blijft. Het leeft
in ons dorp veel meer dan als we tegen andere buurtclubs spelen zoals SVGG, Terborg, Dinxperlo of Zeddam. De eerste vorm van gezonde rivaliteit met buurtclubs, maar tevens moeten we samenwerken als clubs
en dit gebeurd al bij de jeugd.
Een klassieker is iets dat een alomtegenwoordig en
uniek symbool is, van een vergane tijd. Bij ons is het
min of meer de tegenwoordige tijd een moderne klassieker. Het hoeft niet per se uit een oudere tijd te komen om als “klassieker” bestempeld te worden. Het
gebruik van de term klassieker kan een subjectief waardeoordeel vormen, wat voor de één een klassieker is, is
voor de ander een nieuwe ervaring. In Nederland spreken we van een voetbal klassieker als Feyenoord en
Ajax tegen elkaar moeten spelen, in België is dat de
wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht en in
Duitsland FC Bayern München tegen Dortmund, in
Schotland Celtic tegen de Rangers. Wedstrijden met
veel rivaliteit tussen de ploegen en de supporters,
maar na de wedstrijd moet men samen weer een biertje kunnen drinken of je nu gewonnen of verloren hebt.
Het is toch bedroevend slecht dat er geen supporters
van Ajax naar Rotterdam kunnen en andersom, geen
Feyenoord supporters naar Amsterdam. Ze kunnen aan
ons hier in de Achterhoek een voorbeeld nemen !!
Supporters van GWVV en Ulftse Boys gaan “gemüdeluk
op de fiets” naar elkaar toe, laten we dat in ere houden, na afloop soms blij en soms verdrietig. Meestal ga
ik op de fiets naar de Ulftse Boys met buurman en Erelid van GWVV, Gert Ketelaar, de start is op het eind in
het Eusterke, en als we bij “de boys” zijn geweest, na
de wedstrijd fietsen we weer terug, en dan doe ik stiekem voor mezelf, wie het eerst thuis is. Ik win dat
meestal omdat ons huis wat dichter bij staat en Gert
wat verder moet fietsen dan ik en hij weet het toch
niet dat het voor mij een wedstrijdje was. Mochten we
met voetballen dan verloren hebben, doet het me
weer goed dat ik als eerste thuis ben. Hebben we gewonnen dan ben ik dubbel blij. In het wielrennen kennen we ook de term klassieker, een wedstrijd met een
lange geschiedenis en grote uitstraling, wat dacht u
van Parijs- Roubaix, Milaan- San Remo of de ronde van
Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Meestal zijn dit
de eendaagse weg wielerwedstrijden, de grote ronden
als de Italiaanse Giro, de Franse Tour de France en de
Spaanse Vuelta worden geen klassiekers genoemd.
Vele voetbal buurtclubs fuseren dit jaar, zoals in ’s Heerenbergh/ Stokkum/Lengel, het wordt FC Bergh ( Fusie
club Bergh) Zeddam/ St.Joris Braamt, ze spelen niet
meer tegen elkaar maar met elkaar, we zullen het gaan
missen, er komen steeds minder onderlinge voetbalduels van de dorpen. Zo heeft of had elk dorp in de
regio wel een speciale klassieker van zijn of haar club
waar veel over gesproken wordt. Als voetbal- en sport
supporters genieten we van onze eigen klassiekers, we
noemen het ook wel eens een streek derby, maar doe
mij maar het woord “Klassieker”.

Oan ’t sjen.
Boogbal nr. 5
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Beeldfragmenten GWVV—Playbackshow

Voor meer foto’s kijk;
https://myalbum.com/album/tBG2Knyj5bqF
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Zondag 07 april.

E

en speciale dag want op deze dag mag Niels
Schweckhorst weer zijn eerste minuten maken na een
schorsing van 6 wedstrijden, je zou toch haast denken
dat die het voetballen zou zijn verleerd. GWVV zat al
vroeg in de wedstrijd op rozen want in de 4e minuut
nam Ron Prinsen een vrije trap en die zeilde zomaar bij
de 2e paal binnen, dit gebeurde eveneens in de 19e minuut alleen ditmaal was het Dirk Jansen die de vrije
trap nam, dus de goal komt dan OOK op naam van Dirk
Jansen [graag gedaan]. 6 minuten voor rust krijgt KSH
pas de eerste kans, gelukkig voor GWVV weet Sven te
Kaat deze inzet te keren met zijn voeten. Niet veel later
scoort GWVV een geweldig tiki taka doelpunt via Jochem Geerts en Ron Prinsen komt de bal bij Niels
Schweckhorst die hem vervolgens breed legt op Cas de
Neling en zo in een leeg doel kan schuiven. Na de rust
probeert KSH wat offensiever
te gaan voetballen, dit
resulteert in de 67e minuut dan ook in een treffer, een
vrije trap van KSH wordt op de lat gekopt en valt uiteindelijk voor de voeten van een KSH speler die de bal vervolgens vrij eenvoudig kan binnen schieten.
Het antwoord van GWVV kwam direct na de aftrap, een
lange bal van achteruit kwam bij Cas de Neling, hij omspeelde de keeper en schoot de bal op goal, echter was
het Niels Schweckhorst die scoorde want hij kwam met
zo’n hoge snelheid op de goal afrennen dat hij zichzelf
niet meer kon stoppen en zo per toeval tegen die desbetreffende bal aanliep. De stand kwam hierdoor direct
op 1-4 en je kon merken aan KSH dat het niet meer bij
machten was om nog wat te forceren.
In de laatste 10 minuten werd Menno Wenting ook nog
onreglementair gevloerd in het strafschopgebied waardoor GWVV nog een penalty kreeg, Niels Schweckhorst
ging achter de bal staan en schoot deze zuiver binnen,
hiermee kon de routinier zijn rentree vieren met 2 doelpunten en wist GWVV de wedstrijd met 1-5 te winnen.
Zondag 14 april.
Een thuiswedstrijd tegen Terborg waarin al snel duidelijk was voor Terborg dat er niks te halen viel.
In de eerste minuut kreeg Cas de Neling al een goede
kop kans na een goede voorzet van Jochem Geerts.
Een minuut later was het Menno Wenting die een goede kans kreeg maar deze ging er helaas ook niet in.
Het duurde hierna een kwartiertje voordat GWVV eindelijk wel kon juichen want Ron Prinsen wist een teruggelegde bal van Cas de Neling binnen te schuiven.
In de 35e minuut kwam GWVV op een 2-0 nadat Jochem Geerts de bal weet te ontfutselen en Ron Prinsen

Voor meer foto’s;
GWVV-Loil; https://myalbum.com/album/wsOPoqPUzrBi
GWVV-Dinxperlo; https://myalbum.com/album/IzRoVBfGL49V
GWVV-Terborg;https://myalbum.com/album/8RBI6pKjPKOp
Terborg-GWVV; https://myalbum.com/album/2OTTyR60xiVE
SVGG-GWVV; https://myalbum.com/album/pgRhkaAmbM8W

Kom kijken naar ons 1e elftal!
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni

GWVV 1
- Ulftse Boys 1
aanvang 14:00 uur
Dinxperlo 1 - GWVV 1
aanvan g 14:30 uur!
GWVV 1
- ‘t Peeske 1
aanvang 14:00 uur
GWVV 1
- Zeddam/St Joris aanvang 14:00 uur
MEC 1
- GWVV 1
aanvang 14:00 uur
start nacompetitie (kijk hier voor wedstrijdschema)
Boogbal nr. 5
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weg steekt, hij moet nog een stukje sprinten om oog in
oog te komen met de keeper van Terborg maar hij blijft
rustig en rondt het koelbloedig af. Op slag van rustkomt GWVV zelfs nog op een 3-0 voorsprong, ditmaal
is het Niels Schweckhorst die mag aanleggen voor een
vrije trap nadat Cas de Neling werd gevloerd. Ook Niels
blijft koel en schiet de bal netjes in de lange hoek.
Direct na de rust krijgt GWVV al flinke kansen om de
score verder uit te bouwen maar dit wordt niet gedaan.
Hierna komt Terborg wat beter in haar spel, dit kwam
tevens ook omdat GWVV een beetje slordig werd in de
opbouw en veel moeite had om de bal in de ploeg te
houden. GWVV weetegelukkig op het juiste moment te
scoren want in de 62 minuut is het wederom Ron Prinsen die zijn hattrick compleet maakt. Terborg vond het
hierna ook wel prima en probeerde verder niet veel
meer, de stand bleef hangen op 4-0, en zo wist dus
GWVV makkelijk te winnen met als enigste minpunt
dat het niet wat vaker wist te scoren.

De ploeg uit Varsselder – Veldhunten begint na de 0-4
wat slordiger te voetballen en moet hierdoor nog 2
doelpunten incasseren, GWVV weet zelf via Jochem
Geerts, die zijn 2de maakt alsnog te scoren waardoor de
eindstand komt te staan op 2-5 voor GWVV.
Al met al een makkelijke wedstrijd maar door foutjes
en slordig spel wel 2 doelpunten tegen krijgt die helemaal niet nodig zijn.

Jelle Visser

4 dagen later mocht GWVV op bezoek bij Terborg. e
GWVV begon goed aan de wedstrijd en kon in de 3
minuut al op voorsprong komen, helaas schoot Cas de
Neling de bal net over. In de 12e minuut weet Niels
Schweckhorst uitstekend overzicht te bewaren, hij
weet met een schitterend crossbal Jelle Visser te bereiken, hij weet op zijn beurt met een voorzet Jochem
Geerts te vinden die vervolgens de bal keurig binnen
schiet. Nog geen minuut later krijgt Cas de Neling het
op de heupen en met mijn lange stelten galoppeert hij
zo langs een aantal spelers van Terborg op, totdat er 1
van hen aan de noodrem moet trekken in het strafschopgebied waardoor GWVV een strafschop krijgt.
Niels Schweckhorst gaat achter de bal staan en schiet
de bal strak in de linkeronderhoek. Na een half uur spelen scoort Jochem Geerts bijna zijn 2de maar zijn inzet
raakt het aluminium. Toch komt GWVV wederom in de
eerste helft alsnog op 0-3 nadat de bal uit de kluts voor
de voeten van Ron Prinsen valt en de bal met een droge knal tegen de touwen ramt.
Na de rust komt GWVV al snel op 0-4 omdat de keeper
van Terborg een schot van Jochem Geerts niet klem
heeft, Ron Prinsen is er dan als de kippen bij om de bal
alsnog binnen te tikken.

Boogbal nr. 5
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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
24-2-2019 wedstrijd tegen Keijenb.Boys, Jan Zweers
10-3-2019 wedstrijd tegen Loil,
Mecking’s Sportshop
19-5-2019 wedstrijd tegen Zeddam/St.Joris,
Willie Fischer

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

27 apr.
28 apr.
29 apr.
2-mei
3-mei
5-mei
6-mei
7-mei
10-mei
11-mei
12-mei
15-mei
16-mei
16-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei
22-mei
26-mei
29-mei
29-mei
30-mei
30-mei
4 jun.
5 jun.
5 jun.

Peter Roes
Caelum van Mulligen
Patrick Bouwman
Marcel van de Pavert
Alex Cornielje
Bart Vinkenvleugel
Mart de Leeuw
Willy Immink
Wies Kummeling
Mart Aalders
Ben Hendriksen
Menno Wenting
Joël Robben
Bernard Terhorst
Tim Heutinck
Freek van Arragon
René Bussink
Gert Ketelaar
Niels Huntink
Willy Fischer
Frans Hardeveld
Bart Rots
Donna Kwak
Boaz Kwak
André Lippets
Ruben Kaczmarek
Sep te Kaat
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e afgelopen weken zijn er behoorlijk wat doelpunten gescoord. De ranglijst in ten opzichte van de vorige
keer dan ook helemaal over de kop gegaan.
Mede dankzij de twaalf gemaakte doelpunten uit bij
Varsseveld waardoor ze ook nog eens dubbel tellen
weet het 4e elftal met ruime voorsprong de koppositie
stevig in handen te krijgen. Zij hebben hierbij het 3e
elftal afgelost die daarentegen deze ronde
weinig doelpunten heeft weten te maken. Ook het 2e elftal weet
maar moeizaam de punten bij elkaar te scoren. Ook
deze ronde hebben ze de minste punten van de vier
elftallen bij elkaar gescoord en staan
dan ook op ruim
20 punten achterstand van het 3e elftal. Kunnen de
laatste wedstrijden van hete seizoen nog voor verassingen zorgen? Of heeft het 4 elftal de winst al in handen?
Tussenstand GWVV In de Aanvalcup;

Elftal:
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 2
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Punten
91
87
78
57

BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, de potgrondactie, NL Doet, De
Hen en Weerum, De GWVV playbackshow, de toneeluitvoering en het lenteconcert van de fanfare, er kan er
echter maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer ...................... Maik Jansen. Maik dit seizoen voor
het eerst spelend bij GWVV 2, scoorde in de belangrijke wedstrijd tegen VVG'25 de winnende treffer. In deze rubriek aan Maik of in de volksmond Maikie oa. de
vraag hoe het hem vergaat bij GWVV 2.
Hallo Maik,
Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.

Zou jij je voor de mensen die je nog niet zo goed kennen voor willen stellen, wie ben je, wat doe je, kortom
alles wat je maar kwijt wilt van
jezelf?
Maik Jansen, al mijn hele leven
woonachtig in Ulft. Ik woon
daar samen met mijn vriendin
Marlou en sinds anderhalf jaar
trotse vader van een prachtige
dochter, Loa Jansen.
Wanneer ik niet op het voetbalveld ben ga ik graag met vrienden opstap of uiteten. Verder
werk ik als hulpverlener in Doetinchem binnen een sociaal
wijkteam. Als voetballer heb ik
In de jeugdelftallen van SDOUC
gespeeld en op mijn 19de heb
ik samen met een aantal andere jongens (o.a. Good old Pally)
de overstap naar GWVV gemaakt.

Maik met het regioteam in de oefenwedstrijd tegen de
Graafschap in de aanloop naar het seizoen 2016-2017.

wat heeft je doen besluiten om een treetje lager te
gaan voetballen?
Klopt. Ik heb 10 jaar in het eerste elftal mogen spelen
met erg veel plezier. Vorig seizoen merkte ik dat de
beleving en motivatie bij mijzelf minder werd. Dat was
het moment waarop ik heb besloten om te stoppen bij
1. Om van waarde te zijn bij het eerste elftal heb ik die
volledige inzet en motivatie nodig. Het voelde voor mij
als het juiste moment om te stoppen.

Wat is tot nu toe voor jou het hoogtepunt in jou GWVV
bestaan geweest?
Maik, aanvoerder van
GWVV 1 samen met
pupil vd week Bram
Menting in seizoen
2014-2015 .

Je speelt dus al een hele tijd voor GWVV, kun je in het
kort de cultuurverschillen aangeven tussen SDOUC
waar je in je jeugdjaren heb gespeeld en GWVV?
Het is natuurlijk alweer even geleden dat ik de overstap heb gemaakt. Op dat moment waren de verschillen wel groot. Bij SDOUC waren veel elftallen en activiteiten. Er waren ook veel regels , afspraken en geregeld "gedoe" om van alles en nog wat. Gedoe rondom
velden, trainingen of wat wel/niet kan in de kantine.
Toen ik bij GWVV kwam viel me op dat er veel meer
rust was. Mensen regelen het met elkaar en als iemand
"iets" niet aanstaat spreek je elkaar daar op aan. Minder formele regels maar erg veel respect naar elkaar.
De laatste tijd hoor ik bij GWVV ook verhalen over vergaderingen, regels, afspraken maken enz. Kortom
"gedoe". Mijn mening is dat we daar wat voorzichtig
mee moeten zijn. Ik hoop dat we ruimte houden en bij
een mooie ingeving gewoon kunnen doen!

Je bent jaren speler/aanvoerder geweest bij GWVV 1
Boogbal nr. 5

Ah, dan kom je al snel uit bij
de promoties en natuurlijk
het kampioenschap in 2010.
Maar ook de derby's tegen
Ulftse Boys waren altijd super om te spelen.

Als je jezelf als voetballer
zou moeten omschrijven
wat zou je dan op papier
zetten?

Maik in duel in de
kampioenswedstrijd
Seizoen 2009-2010 .

Dat is niet makkelijk.
Er is in de kleedkamers genoeg gelachen om mijn
schot van afstand, ik ben geen kopper en moet het ook
niet van de duels hebben. Wat er dan nog overblijft is
beter. Voor het niveau waar wij op spelen ben ik redelijk technisch. Ik wil de bal graag in de voeten hebben
en vandaar uit het spel verdelen. Op het moment dat
een trainer in het verleden begon over "de lange bal"
en "de tweede bal winnen" stond ik met mijn hoofd al
onder de douche.

In welke rol zie jij jezelf het liefst op het veld?
Voor de verdediging spelend om de bal op te halen en
van daaruit gaan voetballen.
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kunnen we hier nog niet vanuit gaan?
Zeker. Veel teams waren gelijkwaardig aan ons dit jaar
dus ook de laatste wedstrijden zullen lastig worden.
Maar dit mogen we niet meer weggeven.

De platte wagen kan dus van stal gehaald worden. Is er
al een draaiboek gemaakt voor de feestactiviteiten of
wachten jullie tot het moment sûpreme daar is?
Haha Eerlijk gezegd denk ik dat er op dat moment genoeg mooie ideeën en ingevingen zijn als het gaat om
feest te vieren. Wat dat betreft hebben we een bijzonder creatief elftal!
Maik op het kampioensfeest 2009-2010.

Je bent dus niet de man van de duels, toch komt het er
in het voetbal vaak op neer dat wil je offensief gaan
spelen dat je het duel met je directe tegenstander
moet winnen. Hoe compenseer jij dat in je spel?
Dat is maar net hoe je het bekijkt. Als je offensief wilt
spelen heb je denk ik juist minder directe duels. Je blijft
uit de duels en bent zoveel mogelijk in balbezit. Wanneer je de bal onderschept voor de tegenstander is er
geen duel. Wanneer er toch veel duels zijn met mijn
directe tegenstander probeer ik er het beste van te
maken

Dan nu in GWVV 2, een stapje lager maar wel prestatiegericht. Hoe vergaat het je bij het 2e elftal en hoe
voelt het om samen met paar andere spelers als 'ouwe
rot' in het vak te spelen met de 'jonge honden' die nog
aan het begin staan van hun 'carriere'?
Dat zeg je mooi. We hebben met het tweede een
mooie mix van jong en oud. Ik denk ook dat dit erg belangrijk is iets met elkaar neer te zetten. Behalve een
mooie mix hebben we ook een brede selectie. Dat
zorgt voor concurrentie, een hoge opkomst met trainingen en dat zorgt er weer voor dat we elkaar scherp
houden. Als een Jim Weijkamp op zaterdagavond thuis
blijft omdat hij op zondagochtend wil presteren zijn we
op de goede weg..

Wat zou jij hen willen meegeven?
Voetbalinhoudelijk probeer ik met momenten wel dingen over te brengen op trainingen.
Verder begint het toch bij zaken waar we het net over
hadden. Wanneer je als team stappen maakt wordt
niet alleen het voetbal beter maar de sfeer en het plezier gaat daarmee ook omhoog.

GWVV 2 timmert de laatste seizoenen behoorlijk aan
de weg, zou je in het kort willen aangeven wat de
kracht is van het huidige 2e elftal?
Het teamgevoel is sterk bij het tweede. Jim Weijkamp
drinkt minder op zaterdagavond en Jacco te Kaat gaat
nog altijd als de brandweer. Verder vind ik het erg
sterk wat Peter doet als trainer van 2. Hij loopt al heel
wat jaartjes mee maar hij zit nog altijd vol energie en
passie voor het spelletje. Vind ik prachtig om te zien.

Jullie hebben een forse voorsprong opgebouwd op jullie concurrenten. We kunnen dus rustig stellen dat
GWVV over enkele weken een kampioen rijker is of
Boogbal nr. 5

Enkele stellingen;

GWVV 1 naar de 3e klasse of GWVV 2 kampioen?
GWVV 2 kampioen
Ulft of Varsselder? Ulft
Gekleurde schoenen of op traditionele zwarte schoenen? Zwarte (of wit)
Kermis of Carnaval? Kermis
Een avondje stappen met je vrienden of een gezellig
dagje weg met je gezin? Dagje met mijn gezin. (Anders
heb ik een groot probleem thuis

)

Bij deze stellen we je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen.
Natuurlijk hoop ik ook dat GWVV 1 naar de derde klasse gaat. Zou erg bijzonder zijn en dat moeten we
(mocht het zover komen) goed vieren! Wanneer het
allemaal een beetje mee zit hebben we nog heel wat
feest.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Kampioen worden met 2, Het eerste naar de derde
klasse, Jan Rieken Toernooi winnen en Ajax wint de
Champions League. Wat een jaar zou dat zijn he!

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker
maken?
Midden in de nacht kun je me beter gewoon laten slapen.

Waar kun je een ontzettende hekel aan hebben en
waar wordt je heel blij van?
Ik heb een hekel aan
onrecht. Verder heb
ik een hekel aan regen en wind.
Ik word heel blij als
ik zondagochtend de
zon al zie schijnen.
Dat weet je dat het
een mooie dag gaat
worden. Mijn vader
Ouders van Maik , vaak als toestaat elke zondag
langs de lijn (bij zon schouwers aanwezig om de prestaen regen!). Dat vind ties van Maik te aanschouwen.
ik ook erg mooi!

Maik/Maikie bedankt voor je antwoorden, we wensen
je heel veel succes de komende weken met GWVV 2.
De redactie.
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G.W.V.V. 2 HOUDT
KOERS!

N

a een uitstekende hervatting (9 punten uit 3 duels)
zijn de komende wedstrijden erg belangrijk om zicht te
houden op het eind doel van dit jaar. 3 van de 4 wedstrijden worden tegen de nummers 2 t/m 4 van deze
competitie gespeeld ( HC thuis, DVC thuis en VVG uit)
en gaan bepalen hoe spannend de laatste fase van de
competitie gaat worden.
Op 10 maart is HC’03 de eerste tegenstander die komt
proberen GWVV het eerste verlies toe te dienen. Voor
HC is dit de laatste kans om zich te mengen in het kampioensgevecht, bij een verlies of puntendeling lijkt het
seizoen als een nachtkaars uit te gaan. GWVV moet
daarin tegen gewoon proberen om te winnen, belangrijker nog “niet verliezen is belangrijker als winnen”.
De eerste helft worden de Geel Witten zwaar onder
druk gezet, HC heeft het betere van het spel maar komt
door goed verdedigend werk niet tot grote kansen.
(rust 0-0). Na rust probeert GWVV beter in haar spel te
komen maar HC houdt de controle en blijft gevaarlijk
op de helft van GWVV. Uiteindelijk wordt het verzet
gebroken doordat een schot van 20 meter prachtig in
de bovenhoek verdwijnt. (0-1). Na het tegendoelpunt
besluit GWVV “alles of niets” te spelen, met een extra
spits en de lang bal wordt HC terug gedrongen. Vlak
voor tijd valt de bal goed voor de voeten van Chiel, die
weet de bal beheerst langs de keeper te schuiven (1-1).
Na enkele spannende minuten fluit de scheidsrechter
af en kan GWVV tevreden zijn met het gelijke spel. HC
lijkt hierdoor af te haken voor het kampioenschap.
De volgende tegenstander is DVC 5, de nummer 3 van
de ranglijst met een aantal zeer ervaren voetballers in
het elftal. De eerste helft gaat redelijk gelijk op, DVC
heeft meer balbezit maar krijgt geen grote kansen.
GWVV is daarentegen een aantal keren zeer gevaarlijk
in de omschakeling. Toch weet DVC door de hechte
verdediging heen te breken en de 0-1 op het scorebord
te zetten. Het antwoord laat niet lang op zich wachten,
na een prachtige aanval krijgt Pascal de bal op randje
zestien in de voeten. Met een vloeiende beweging zet
hij zijn directe tegenstander aan de kant en schuift hij
de bal strak onderin de hoek (1-1). Na rust komt GWVV
beter in haar spel, hier is duidelijk te zien dat het met
de conditie van de Geel Witten wel goed zit. DVC wordt
in de tweede helft steeds verder terug gedrongen maar
door goed keeperswerk komt GWVV niet tot scoren. In
de aller laatste minuut lijkt ook bij de keeper van DVC
de vermoeidheid toe te slaan. In een uiterste poging
probeert Robin met een omhaal de bal op goal te krijgen, de bal is lang onderweg en lijkt naast het doel te
belanden. Gelukkig voor GWVV verdwijnt de bal via de
binnenkant van de paal en de knie van de keeper in het
doel. EINDSTAND 2-1, hierdoor zetten de mannen van
Peter de concurrenten op 9 punten achterstand op de
ranglijst.
Op 7 april stond de laatste van de 3 (op papier) zware
tegenstanders op het programma. VVG is op sportpark
“de Pol” de gast heer van de kraker tussen de nr 1 en 2
van de competitie. De eerste helft is een gelijk opgaande wedstrijd met wat kleine kansen over en weer. Dit
veranderd wanneer een speler van VVG een gele kaart
krijgt en 10 minuten aan de kant moet zitten. GWVV
neemt direct het initiatief en beloond zichzelf door de
0-1 te scoren. Een hoge pass van Thomas komt bij
Boogbal nr. 5

Chiel terecht die de bal controleert en deze achter de
keeper schiet. GWVV probeert hierna door te drukken
maar krijgt vlak voor rust, uit een spaarzame tegenaanval, de 1-1 tegen.
Na rust lijkt het warme weer invloed te hebben op het
spel van beide teams, het tempo gaat omlaag en er
worden veel foute keuzes gemaakt. Er zijn over en
weer kansen en hieruit weet Maik 3 minuten voor tijd
de 1-2 te scoren. Ondanks dat de scheidrechter wat
langer laat door spelen weet GWVV de punten binnen
te halen en zet het ook VVG op 8 punten achterstand.
Op 14 april kan GWVV de goede reeks voortzetten
thuis tegen Etten 2. Ondanks dat Etten laatste staat in
de competitie is iedereen scherp om geen averij op te
lopen in de titelstrijd. GWVV laat vanaf minuut één zien
dat er voor Etten niets te halen valt op de Buitenham,
er wordt goed gespeelt en er worden veel kansen gecreëerd. Het mag een klein worden heten dat de 1-0
pas in de 39e minuut valt. Een goede voorzet van Kris
wordt prachtig binnen gekopt door Pascal. Hierna gaat
het snel, 2 minuten later zet Robin na een
prachtige
solo de 2-0 op het scorebord en in de 43e minuut schiet
Chiel een afgeslagen bal van 20 meter in de lange hoek
(3-0). Na rust het zelfde spelbeeld, GWVV valt aan en
Etten komt bijna niet meer over de middenlijn. Hierdoor loopt GWVV via Jurjan, Joël en Thomas uit naar 60. Na de wedstrijd blijkt dat VVG (nr 2 op de ranglijst)
punten heeft verspeeld en staat GWVV 2 nu 9 en 10
punten los op hun achtervolgers.
GWVV 2 zal komende wedstrijden er alles aan doen om
deze lijn door te trekken en het kampioenschap over
de streep te trekken.
Hierbij kan het uiteraard alle steun gebruiken!
De volgende wedstrijd is op zondag 5 mei uit bij VV
Doetinchem.

Chiel le Comte

Peter met zijn mannen, hier nog wat verscholen achter de
rododendrons, maar straks met het behalen van het kampioenschap volop in de spotlights.
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Geslaagd uitje!

O

p vrijdag 5 april jl. 17:30 uur vertrokken we met een in de club kleuren
getooide volle bus (OAD) richting Enschede om daar de wedstrijd Fc Twente-Fc Dordrecht te gaan aanschouwen. Op de heenweg zat
de stemming er al vlug in.
En de noodstop die de
buschauffeur moest maken leverde de nodige
taferelen op. Op een bierflesje en organisator Jos
Mulder na, bleef gelukkig
iedereen overeind. De
oud Hollandse hapjes
(Kase und Wurst) deden
niets onder voor de wekelijks geserveerde hapjes op de donderdagavond door onze hapjeskoning Wies Kummeling. Om kwart voor zeven waren
we in Enschede, waar we aansloten op het busrangeer
terrein. Een goede tip van de buschauffeur sloegen we
natuurlijk niet uit de wind. Zijn advies wacht tot half
acht en loop dan naar het stadion. De koelbox was nog
niet leeg dus werd er nog even een ‘verfrissing’ gedronken. De piesbakken waren dichtbij, dus ook geen last
van een volle blaas.

Ook de Vieftig club leden van de toekomst
vermaakten zich opperbest!

Om half acht liepen we richting de Grolsch Veste, voor
als je er nog nooit geweest was een imposant stadion
met daarom heen veel ruimte voor horeca en vermaak.
Wij waren die avond de ‘special guest’ en kregen een
plaatsje toebedeeld op de 2e ring in vak 320. Voor
mensen met hoogtevrees wel even een te nemen barriere. Door de stadionspeaker werden we als ‘special
guest’ nog genoemd en werd er zelfs nog even op ons
ingezoomd en werden de beelden getoond op de grote
videowalls. Jos
Mulder had een
mooi spandoek
gemaakt met de
tekst “GWVV

groet Fc Twente”.

Hier werd een
mooi plaatsje
(over andere reclameuitingen
heen) voor uitgezocht, waar hij
goed in beeld was.
Jammer dat de stewards deze in de rust weghaalden,
maar hij heeft gelukkig even gehangen en is ook in
beeld geweest.
Boogbal nr. 5

Over de wedstrijd
kunnen we heel
kort zijn, het was
gewoon bagger.
Zowel in de 1e als
2e helft was Fc
Twente als Fc Dordrecht niet bij
machte om maar
iets wat op voetbal
leek op de mat te
leggen. Fc Twente kwam kort
voor rust op een 0-1 achterstand. Dit was ook tevens de
eindstand. Alles wat tussen
het begin en eind signaal zat
was niet om aan te zien. Het
enigste waar we ons wel
enorm om verbaasden was
dat de Twente toeschouwers
bij elk wat op maar een beetje redelijke actie leek gingen
applaudisseren. Als dat bij de
Graafschap zo zou zijn konden we de hele wedstrijd wel
blijven klappen.
In de 2e helft was het bij ons in het vak dan ook redelijk
rustig omdat menigeen het al voor gezien hield. En een
aantal van onze mensen kwamen het stadion niet eens
meer in, omdat ze tijdens de thee ‘even’
een Fc Twente kroegje
wilde opzoeken. Een
geruststellende gedachte voor hen was
dan ook dat ze niets
hebben gemist. Zij
hebben denk ik meer
genoten (van een lekker potje Grolsch!) dan
diegene die de 2e helft
wel live hebben bekeken. Na de wedstrijd
liepen we weer terug
naar de bus om vervolgens de thuisreis weer te aan-

vaarden.
Bij terugkomst werd in het Dorpshuus nog even gezellig na gekletst. Wij kunnen terugkijken op een leuke
geslaagde gezellige avond waarbij het voetbal iets minder was, maar de sfeer er zeker in zat. Wij houden ons
aanbevolen voor nog eens een wedstrijd bezoekje
maar dan liever met iets beter voetbal. Organisatie
(Promoteam Vieftig club) bedankt voor de mooie
avond.

Een Vieftigclub lid.
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Nieuws van de
Sponsorcommissie

NL Doet en Potgrond
actie succesvol

I

n het weekend
van 15-16 maart
is er door een aantal leden hard gewerkt. Bij de NL
Doet actie van
GWVV werden de
reclameborden/
dugouts/tribune
weer onder handen genomen.
Alles ziet ziet er
weer spik en span
uit.
M.i.v. het komende seizoen 2019-2020 zal Mecking’s
Sportshop kledingsponsor worden bij GWVV.
Dan wordt er afscheid genomen van Intersport en gaan
wij over naar Mecking’s Sportshop. Naast de gezamenlijke kledingoutfit krijgen de leden toegang tot de ledenshop van GWVV waar bij aanschaf hiervan ook de
club profiteert. In de laatste Boogbal van dit seizoen
zullen we over de mogelijkheden hierin meer publiceren. Tevens zal op het afsluitende Jan Riekentoernooi
op 15 juni a.s. hier ook aandacht aan worden besteed.
Op 10 maart jl. werden de contracten met eigenaar
Wouter Mecking van Mecking’s sportshop ondertekend. Tevens
heeft het 1e
elftal reeds
overjassen met
daarop de reclame uiting van
Mecking’s
Sportshop.

Boogbal nr. 5

Tevens stond 16
maart in het teken van de potgrondactie
GWVV/Welkoop
Silvolde, waar
door zo'n 20 leden huis aan huis
werd gegaan in Varsselder-Veldhunten. Een week eerder was er al een ploeg op weg geweest om op de
adressen buiten Varsselder-Veldhunten te bezorgen.
De actie was een groot succes. GWVV verkocht in totaal zo’n 700 potgrondzakken dit leverde ruim € 800,voor de jeugdkas op.
De catering op deze dag was weer prima geregeld. 

Dank aan alle mensen die hieraan bij gedragen hebben.
Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/E0EzJ56RHQNI
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Wisselend succes
voor GWVV 4

G.W.V.V. 3

N

adat we twee wedstrijden na de winterstop met
verlies hebben afgesloten waren we als 3e elftal slecht
begonnen. Een uitwedstrijd bij Terborg (op dat moment
gedeeld eerste positie) zal daarbij niet helpen. Maar
eigenlijk was niks minderwaar. Al binnen 5 minuten
hadden wij al tot twee keer toe de score kunnen openen maar verzuimden we in de afronding. Toch halverwege de tweede helft kwamen we zeer verdiend op
voorsprong en niet veel later konden we er zelfs een 02 voorsprong van maken. Na rust, zaak om de voorsprong te behouden. Terborg heeft ook met extra aanvallers binnen het elftal niet de mogelijkheden om echt
door te drukken. Sterker nog, het levert zelfs de 0-3
voorsprong op. Door de ruimtes die er kwamen wisten
we uit de counter te scoren. Pas in de laatste 5 minuten kon Terborg nog wat terug doen door een tegendoelpunt te maken. Het was alleen te laat om er voor
hun nog meer uit te slepen. Een goede wedstrijd vanuit
onze kant, de eindstand een verassing.
Silvolde uit ook een belangrijke wedstrijd, de gehele
wedstrijd ging het aardig gelijk op. Met rust was het
dan ook nog 0-0. In de 2e helft viel de 1-0 voor Silvolde
volledig uit het niets. Maar door meer geluk dan wijsheid wisten we ook weer snel op 1-1 te komen. Maar
daarna konden we niet echt doordrukken. Silvolde
werd fysiek sterker. Iets waar wij niet mee om wisten
te gaan. Zij konden wel doordrukken, en versierde
daardoor een penalty. Dit was het kantelpunt in de
wedstrijd. Wij konden er niks meer tegen in brengen
en Silvolde wist de score nog uit te breiden naar een 41.
Na twee weken vrijaf wachte ons de uitwedstrijd naar
Vragender waar het 3e elftal van KSV onze tegenstander was. Op een hard hoofdveld waren we de gehele
wedstrijd beter. Maar door slodderig voetbal, onnodig
balverlies konden we de eerste helft weinig kansen
creëren. Daarentegen wisten zij zelf nog vlak voor rust
uit een counter de 1-0 binnen te schieten. Ongeloof in
de kleedkamer overheerst. Het voetbal moet beter en
verliezen van KSV zal totaal onnodig zijn. In de tweede
helft, door enkele wissels, kantelde de wedstrijd iets
meer onze kant op. Aanvallen werden beter uitgespeeld. Wat resulteerde in de 1-1. Hierna wisten we
snel door te drukken en ook de 1-2 binnen te schieten.
Daarna was het de laatste tien minuten alleen nog
maar tegen houden tot het fluitsignaal. Uiteindelijk een
verdiende, maar moeizame uit overwinning. Hiermee
hebben we de slechte start toch nog een redelijk gevolg kunnen geven.

Gr. Stijn Marcus.

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019
Copie inleveren:
11 juni

Komt uit op:
20 juni
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N

a een matig begin van dit seizoen werd er een aantal wedstrijden de volle winst gepakt en stonden we in
december op een (geflatteerde) tweede plaats. Na de
winterstop waren door vele personele wisselingen ook
zeer wisselende resultaten waarbij vaker punten verloren werden dan gewonnen. Tonny Slutter is de vorige
keer geëindigd met het 3-3 gelijke spel tegen VIOD.
De eerstvolgende wedstrijd was thuis tegen Stokkum 2.
De uitwedstrijd was er één om in te lijsten. Leuke tegenstander, lekker gevoetbald en met 3 punten naar
huis. Deze wedstrijd begon wat later omdat een speler
van Stokkum een epileptische aanval had in de kleedkamer. Nadat de ambulance broeders hadden geconstateerd dat het verder oké was met deze speler konden we beginnen.
Bij de thuiswedstrijd kreeg alweer een speler van Stokkum (nu een ander dan de eerste wedstrijd) een epileptische aanval. Nu hoefde er geen ambulance te komen. Nadat deze speler rustig aan de kant gebracht
was werd er afgetrapt. Door de kleine bankencrisis die
de vorige keer Tonny Slutter had genoemd had ondergetekende besloten om een paar wedstrijden niet mee
te doen. Eerst maar eens tot rust komen en dan beslissen wat de toekomst gaat brengen.
In ieder geval kwamen wij niet goed in ons spel en was
Stokkum veel feller en daadkrachtiger. De 0-2 nederlaag was dan ook zeer terecht.
Na een weekje rust moesten we op 24 maart aantreden tegen Kilder 4. In dat team zit een collega van mij
en omdat ikzelf een sabbatical had genomen en niet
aanwezig was bij deze wedstrijd ga ik nu een beetje uit
van zijn reacties. Hij vond dat wij een zeer goede spits
hadden die zeer effectief was geweest met zijn kansen.
Nadat ik een paar vragen had geteld over hoe deze
spits eruitzag (ik kon me namelijk niet voortellen dat
Tom Wanders in een keer het licht heeft gezien), bleek
dat hij het over Jordy Bussink had. Jammer dat ik er
niet bij ben geweest want hij schijnt echt goed te zijn
geweest. Mijn collega gaf ook aan dat wij terecht gewonnen hadden omdat wij een veel betere tactiek hanteerden en dat zij zich doodliepen op onze verdediging.
Dat mijn collega zo positief over ons team sprak is alleen maar een hulde voor de spelers die er die dag bij
waren. Deze wedstrijd eindigde in een goede 3-5 overwinning.
Voor de wedstrijd van 31 maart tegen Zeddam-St. Joris
5 had ik me in eerste instantie ook afgemeld, maar
door personele problemen was dit geen optie meer.
Dit team speelt samen met SVGG om het kampioenschap en aangezien we maar een halve wissel hadden
en een tweetal gastspelers gingen we met wisselende
gevoelens het veld op. Achteraf hebben we met de 3-2
nederlaag te weinig gekregen. Soms is voetbal niet eerlijk en moet je verder met het gevoel een goede wedstrijd gevoetbald te hebben.
In deze wedstrijd maakte Stijn van Remmen zo’n geweldige passeerbeweging dat hij er zelf van schrok, zijn
enkel verzwikte en een uurtje later bij de spoedeisende
hulp in Doetinchem zat. Wat voetbal al niet teweeg kan
brengen. Gelukkig viel de blessure mee en kon hij de
donderdag erop alweer meedoen met het trainen.
Zondag 7 april moesten we thuis tegen NVC 3. In Varsselder zijn niet zo lang geleden twee spelers van NVC 3
pagina 13
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het uiteindelijk nog 2-2. Goed gespeeld van NVC aangezien zij op de laatste plaats staan en zij zeer zeker
niet de mindere waren van ons.
De laatste voetbalwedstrijd was op 14-04-2019 uit tegen Varsseveld 9.
Dit weekend had ik andere verplichtingen en kon ik er
niet bij zijn.
Van Nico Immink heb ik begrepen dat de tegenstander
door diverse blessures en niet veel wissels de wedstrijd
eindigden met 7 spelers. De wedstrijd is dus ook niet
helemaal uitgespeeld en gezien de score van 1-12 ook
niet verwonderlijk.
Wie er allemaal gescoord hebben weet ik niet, maar
ons doelsaldo is wel in een keer positief geworden.

gaan wonen. In de Leemlandseweg woont Martijn
Bruens (niet te verwarren met
ondergetekende) en Achter de
Molen woont een Delleman (ik
weet helaas zijn voornaam
niet, wel dat hij getrouwd is
met Maria van de Pavert). In
ieder geval was dit dus ook
voor hun een thuiswedstrijd.
Ondergetekende was weer van
de partij, alleen op de dag van
de wedstrijd waren er 16 spelers, dus 5 wissels. Dit was ook een beetje teveel van
het goede waarop ik deze wedstrijd als supporter heb
beleeft.
Kwantitatief hadden we dus genoeg spelers, maar helaas kwam onze kwaliteit niet naar boven. NVC was het
grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende
partij en wij hadden niet al teveel in te brengen. Af en
toe kwamen er vloeiende aanvallen, maar op de één of
andere manier wilden de spitsen geen goal met hun
hoofd maken. NVC kwam met een snelle uitbraak op
rechts op 0-1. Deze goal werd gemaakt door Martijn
Bruens die meteen van de publiek te horen kreeg dat
dit meteen zijn laatste moest zijn, anders zouden de
ramen in zijn huis sneuvelen.
Nadat wij de 1-1 maakten leek het erop dat wij de bovenliggende partij waren, maar een gigantisch mooie
uithaal van een NVC speler zorgde juist voor de 1-2.
Gelukkig waren de spelers op het veld veerkrachtig
genoeg om er nog eens vol tegenaan te gaan en werd

Boogbal nr. 5

Bovenstaande uitslagen laten al zien dat wij goede
wedstrijden afwisselen met minder goede wedstrijden.
Ondanks dat wij op papier 20 spelers hebben, zijn wij
ook af en toe afhankelijk van gastspelers. Door blessures, werk, andere bezigheden is tegenwoordig een
team met 20 spelers niet meer genoeg om iedere wedstrijd een volwaardig team neer te zetten.
Soms zijn de centrale verdedigers niet aanwezig of missen we 2 voorhoedespelers. Ons middenveld heeft de
best bezette posities, maar met 5 of 6 middenvelders
kun je niet spelen. Het blijft dus een beetje op en neer
gaan.
Op dit moment staan we op de 4de plek. Geen gek resultaat, maar wij hebben al 18 wedstrijden gespeeld
terwijl de teams die onder ons staan er pas 14 of 15
hebben gespeeld.
Het kan dus nog alle kanten op.
Zo dit was een beetje in het kort waarmee wij de afgelopen weken actief zijn geweest.
De eerstvolgende wedstrijd is pas op 5 mei en daarom
hebben wij een paar weken de tijd om te genieten van
een paar zondagen zonder voetbal.
Hopelijk is het volgende verhaal over ons gevuld met
overwinningen en blijven wij in de subtop staan.

Hans Bruins
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Tussenstand Superelf
(stand t/m 22-4-2019)

2018/2019

H

et einde van de competitie is al weer in zicht. De
afgelopen periode zijn er veel wedstrijden gevoetbald
waardoor er veel verschuivingen hebben plaatsgevonden in de ranglijst.
Afgelopen periode heeft voor het 1e elftal Ron prinsen
veel weten te scoren. In de laatste 6 wedstrijden heeft
hij negen keer weten te scoren. Dit hebben een hoop
coaches veel punten op geleverd. Of daar ook het verschil mee gemaakt wordt is maar de vraag.
Ook Roy Cornielje heeft voor de 3e elftal zijn doelpuntjes mee gepakt en zal ook tot aan het einde van de
competitie mee doen op de topscoorders bokaal. Bij
het 4e elftal hebben ze met Theo Heutinck en Rick Hendrixen twee spelers die het net makkelijk weten te vinden.
Deze editie zal op de 25-ste worden uitgebracht, daarom willen we als winnaar ook de nummer 25 van de
ranglijst uitroepen als winnaar van deze ronde. Daarom
feliciteren we Maud (Sven) te Kaat met deze prijs!
Gr. Stijn, de wedstrijdleider

Maud te Kaat — Fc Bollo de beer’’
Sven te kaat

1

Stan van de Pavert

Hala Madrid

329

2

Chiel Terhorst

Més qve un club

329

3

Chiel le comte

FC. Mallorca

326

4

Ted van de Pavert

TVDP

326

5

Casper Bussink

FC Cappie

323

6

Jelle Boland

F.C. Snelle Jelle

322

7

Wim klompenhouwer

WK-C

322

8

Martijn Klompenhouwer

One team one dream

318

9

Theo Heutinck

The Champ

318

10

Jesse Peters

Sponsored by n'Diquen

305

11

Lucia Heutinck

Het geknipte team

302

12

Ferdie van de Pavert

TKS

302

13

Jarno Lippets

Lippie F.C.

302

14

Peter Roes

FC langs de lijn

297

15

Marie José Cornielje

FC Kwiebels

294

16

Kees van de Pavert

The Kellers

288

17

Marcel van de Pavert

Super boys

285

18

Rien Klompenhouwer

Dol F.C.

281

19

Merijn van Arragon

FC Down under

280

20

Beent Klijnsma

Angitia 4

276

21

Nico Marcus

Fc Canon

266

22

Ruud van de Pavert

VV Gendringen

265

23

Menno Wenting

VV W.I.V.

264

24

Bennie Mulder

Godfather

257

25

Maud te Kaat

Fc Bollo de beer

252

26

Vieftig club

De vieftigers

250

27

Roy Cornielje

De twaalde man

249

28

Lars Hendrixen

FC Stievepoot

240

29

Nico Immink

De imminkjes

237

30

Maik Jansen

Chanson

226

31

Carlo Cornielje

Wally Team

225

32

Sam en Niels

Fc Beertje

224

33

Cas Aalders

Team zonder naam

217

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Tonny Slutter
Anne Aalders
Lars v. Mulligen
Koen Bussink
Cas de Neling
Ron Prinsen
Sandra Immink
Amanda v. Mullingen
Niels Sweckhorst

Ella Elle l'a
Dreamteam
Varsselder vöggels
Fc Balletje van Els
K.V.C.
Pringles
De Jonkies
Happy Hornets
I Love beertje

214
214
213
203
195
191
122
105
57

Jacco te Kaat —Jurgen Schut—Chiel le Comte

Theo Heutinck—Menno Berendsen—Dirk Jansen
Thomas Wissing
Cas de Neling—Tom Wanders—Niels Sweckhorst

Boogbal nr. 5
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

- Ferenc met zijn Vieftigste verjaardag.

 Dat Ferenc vijftig werd heeft hij geweten. Op de

keeperstrainingsavond op 11 april kwamen 2 Abrahams (aan de handen te voelen waren het volgens
Ferenc Abrahamminekes) het veld op. Ze zeiden
niets, maar hadden wel een fles wodka bij zich. Bij
Ferenc ging er een lichtje branden. Had hij niet al
een keer te diep in het glaasje gekeken waarin dat
spul zat. Tot op heden is nog niet bekend wie het
waren. De keeperstraining werd even onderbroken
en werd er een glaesken op geklonken. Zelfs onze
‘non alcholica’ Cappie moest er aan geloven.

 Liefde is ………..

Soms kan broederliefde
heel ver gaan. In huize HendriXen gaan ze nog een
stapje verder en wordt zwager Sander er deelgenoot
van gemaakt. Zij (Rick en
Sander) komen zondagmorgen altijd samen naar het
voetbal toe. Ze halen dan
gezamenlijk de schone was,
gestreken en wel, bij ma/
schoonma op. Na de wedstrijd zetten ze de vuile was
weer bij ma/schoonma op
de stoep. En als Rick een
keer ivm zijn werk wat later is dan sjouwt Sander
zelfs de tas voor Rick mee. Als dat geen zwagersliefde is.

 Bijgelovig?

Normaal gezien voetbal je altijd met een linker- en
een rechter voetbalschoen. Douwe Flipse wilde het
in de wedstrijd tegen Terborg met 2 linkerschoenen
proberen. Hoe bijgelovig kun je zijn.

 Windeieren

Op zondag 10 maart raasde er een storm over Oost
Nederland. Van normaal voetbal kon geen sprake
meer zijn. Die middag heeft Jan Zweers de meeste
meters gemaakt dan alle spelers bij elkaar die op
het veld stonden. Jan moest telkens bij Jos Mulder
in het kippenhok om de bal er uit te halen. De kippen vlogen alle kanten op, nu weten we tenminste
ook waar het begrip windeieren vandaan komt en
Jos hoefde ze in ieder geval niet meer af te pellen.

 Aftrap

Spreekstalmeester Ron Prinsen gaf tijdens de Playbackshow aan dat het altijd moeilijk is om de show
af te trappen. Dit hadden ze ipv het bestuur beter
over kunnen laten aan het 1e elftal want zij hadden
die zondag er voor in de wedstrijd tegen VVG’25 al
6x mogen aftrappen.
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Uitslagen beker/competitie senioren
10-3-2019

GWVV 2

HC '03 2

1

1

10-3-2019

Terborg 2

GWVV 3

1

3

10-3-2019

GWVV 4

Stokkum 3

0

2

10-3-2019

GWVV 1

Loil sv 1

1

1

17-3-2019

GWVV 3

Peeske 't 4

2

2

17-3-2019

VVG '25 1

GWVV 1

6

2

24-3-2019

GWVV 2

DVC '26 5

2

1

24-3-2019

Kilder 4

GWVV 4

3

5

24-3-2019

Silvolde 5

GWVV 3

4

1

24-3-2019

GWVV 1

Dinxperlo 1

4

0

31-3-2019

Zeddam-Sint Joris 5

GWVV 4

3

2

7-4-2019

GWVV 4

NVC 3

2

2

7-4-2019

VVG '25 3

GWVV 2

1

2

7-4-2019

KSH 1

GWVV 1

1

5

14-4-2019

GWVV 2

Etten 2

6

0

14-4-2019

KSV 4

GWVV 3

1

2

14-4-2019

Varsseveld 9

GWVV 4

1

12

14-4-2019

GWVV 1

Terborg 1

4

0

18-4-2019

Terborg 1

GWVV 1

2

5

22-4-2019

SVGG 1

GWVV 1

1

4

Programma senioren
Datum
28-4-2019
5-5-2019
5-5-2019
5-5-2019
5-5-2019
12-5-2019
12-5-2019
12-5-2019
12-5-2019
16-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
19-5-2019
26-5-2019
26-5-2019
26-5-2019
26-5-2019

Tijd
14:00
10:00
10:00
10:30
14:30
09:30
09:30
10:00
14:00
20:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
12:30
14:00

Thuisteam
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 4
Doetinchem 3
Dinxperlo 1
VVG '25 5
Concordia-W 10
GWVV 2
GWVV 1
Keijenburgse Boys 2
AD '69 4
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
SVGG 4
MEC 1

 Gahreeb, de aanjager bij JO19-

Uitteam
Ulftse Boys 1
Zeddam-Sint Joris 3
HC '03 5
GWVV 2
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 4
Kilder 2
Peeske 't 1
GWVV 2
GWVV 3
Zelhem 3
Zeddam-Sint Joris 1
Ulftse Boys 2
Westendorp 2
GWVV 4
GWVV 1

2 had, mocht hij de hoofdprijs
winnen met z’n team op de
playbackshow, maar één
wens. Alle 06 nummers van de
dames die op de eerste rij zaten. Helaas grepen ze net
naast de hoofdprijs en kregen ze de aanmoedigingsprijs. Misschien volgend seizoen meer geluk.
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De laatste loodjes

N

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

a de winterstop is de jeugd weer volop aan het voetballen en zijn we beland
in de beslissende fase van de competitie waarin de prijzen zullen worden verdeeld.
De jo 7 en de jo 9 spelen elke zaterdag competitiewedstrijdjes, echter bij deze
kinderen wordt er geen stand bijgehouden, hier gaat het om plezier en spelvreugde en speelt winnen of verliezen nog geen rol. De jo 11 met Mees Dickman staat op de eerste plaats met zes punten voor op de nummer 2, dus zij
maken goede kans op het kampioenschap. De jo 11-2 staat op een vierde plaats
met drie punten achter op de koploper. De meiden van mo 13-2 doen het ook
bijzonder goed onder leiding van Dirk Wanders staan zij op een gedeelde eerste
plaats samen met Grol. Ook de JO 15-3 het enige Gwvv team binnen de jeugd
staat bovenaan, ook zij zullen tot op het laatst meestrijden om het kampioenschap. De 17-1 staat op een prima vijfde plaats, zij spelen nu in de 1e klasse!
waar op een hoog niveau gevoetbald wordt en onze jongens hier veel ervaring
kunnen opdoen. De 19-1 met Timo en Maarten staat op een zesde plaats, dit
team heeft nogal eens te maken met personele problemen. De jo 19-2 staat op
een vierde plaats, bij dit team heerst vooral de olympische gedachten en zijn er
meer dingen belangrijk dan voetbal, echter de teamspirit bij dit team is zeer
groot, dit hebben we ook kunnen ervaren tijdens de playbackshow. Hier zouden nog veel teams een voorbeeld aan kunnen nemen. Zoals u ziet gaat het
goed met onze jeugdleden samen met de Ulftse Boys en als het balletje goed
blijft rollen kunnen we aan het eind van het seizoen nog een aantal kampioenschappen vieren.
Op woensdag 24 april zullen de eerste gesprekken plaats vinden met betrekking tot het indelen van de jeugd voor het komend seizoen, zoals u in de vorige
Boogbal gelezen hebt zal NVC hier ook bij aansluiten. Wij gaan proberen om
onze jeugd weer op een passende wijze in te delen voor het aankomende seizoen.
Onder de bezielende leiding van de knapste man van Ulft is er een groep vrijwilligers samengesteld om te kijken of we nog iets kunnen organiseren aan het
einde van het seizoen voor de jeugdleden van Gwvv, zodra hier meer informatie over is zullen wij dit melden. Verder heeft de sponsorcommisie wederom
uitstekend werk geleverd. Op de shirts van de jo 17 en de jo 19 zal binnenkort
de reclame van auto vakmeester Ditters-Schweckhorst komen te staan. Langs
deze weg willen wij Ditters- Schweckhorst hartelijk bedanken. Het mooie weer
is aangebroken dus wij nodigen iedereen uit om eens een wedstrijdje te komen
kijken bij de jeugd.

Groeten het Jeugdbestuur

M

ees Dickman toont met
trots de ‘In de aanval cup’. Mees
mag deze nog een paar maanden
in zijn bezit houden. Op het Jan
Riekentoernooi zal één van de
seniorenteams deze in ontvangst
nemen.

Ulftse Boys /GWVV JO-19-2
Boven v.l.n.r.: Arno Geurts (trainer/coach), Vincent Huls (teammanager) Bram Teunissen, Jordy
Steverink(trainer/coach), Erik Frazer (assistent-scheidsrechter)
Midden v.l.n.r.: Jesse Giesen, Kéke Peters, Tim te Pas, Cas Aalders, Henne Hagenaar, Dani
Franken, Jelle Boland Onder v.l.n.r.: Jelmer Liebrand, Jari Frazer, Bart Rots, Lucas van Ampting,
Justin Feenstra, Ghareeb Blasini. Op de foto ontbreken: Jurre Arentsen, Hidde Vinkelvleugel.
Boogbal nr. 5
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Dorpsnieuws

Dorpsagenda April
27 Koningsdag
Mei
4 Dodenherdenking
11 Maria viering aanvang 19:00 uur
Juni
15 Jan Riekentoernooi
22-24 Kermis Varsselder-Veldhunten

Varsselder - Veldhunten

Steunt u de bezorgdheid van Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder- Veldhunten teken dan ook de petitie.
https://n817veiliginoverleg.petities.nl/

Vendeliers olv_gilde doen
weer van zich spreken

Z

ondag 31 maart stond bij de vendeliers
al lang rood omcirkeld op de kalender. Dit
was de dag waarop het Gelders kampioenschap indoor vendelen gepland stond.
Nadat we vorig jaar gepromoveerd waren van de vaandel
afdeling naar de
ereafdeling waren
de verwachtingen
niet zo hoog gespannen. In deze
nieuwe, hogere
klasse wilden we
eerst aan het nivau
wennen en ons
zien te handhaven
maar het liep anders??
De groep was niet zo groot , door blessures en andere
verplichtingen, togen we met maar vijf vendeliers
(Gert,Erik,Casper,Rob B en ondergetekende) en commandant Theo richting Wehl. Waar het evenement
plaats zou vinden in de koningin Beatrixhal.
We waren ruim van te voren aanwezig om vast een
beetje aan de ambiance te wennen. 13.40 was het tijdstip waarop wij ons kunststukje mochten vertonen.
Ondanks de aanwezigheid van enorm veel
ervaring in deze groep
was er toch sprake van
(gezonde) wedstrijdspanning . Afgezien van
een begin foutje verliep
onze voorstelling goed.
Het was nu afwachten
op de prijs uitreiking
welke om 17.30 plaats
zou vinden. We hadden
dus nog ff tijd om de
horecaafdeling van de
Beatrixhal te bezoeken.
Om precies 17.30 begon
dan ook het verdelen
van de prijzen en we
hadden met 19 punten
een eerste prijs bij elkaar gezwaaid maar de
koek was nog niet op,
naar bleek waren wij de
vereniging in de ereafBoogbal nr. 5

kijk voor complete
dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

deling met de meeste punten en dus Gelderskampioen
in deze afdeling. Uit handen van de voorzitter, Wim
Sanders, van de Gelderse federatie kregen we een
mooie wisselbokaal uitgereikt waarop komt te staan
olv gilde Varsselder/Veldhunten Gelderskampioen(EA)
2019.
Met dit mooie resultaat zijn we vol trots huiswaarts
gekeerd waar we de mooie bokaal konden laten bewonderen in 't Dorpshuus en waar we nog een paar
lekkere Veltinsjes gedronken hebben op dit mooie resultaat

Een vendelgroet van een Gelders kampioen
Willy Immink
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Bericht Stichting VVVVV Gym en Werelddansen in
Varsselder voor Senioren

P

er 1-1-2019 is Stichting VVVVV
gestopt met sponsoring voor verenigingen in Varsselder-Veldhunten , en
zullen er geen aanvragen meer gehonoreerd worden.

M

U zult begrijpen dat wij met zeer veel voldoening, de
verenigingen en activiteiten in ons VarsselderVeldhunten hebben ondersteund.

Met vriendelijke groeten,
Stichting VVVVV

DODENHERDENKING 2019
Kiezen in vrijheid…….

I

n vrijheid kiezen is dit jaar het thema van het Nationaal comite 4-5 mei en dat sluit aan bij de viering van
100 jaar algemeen kiesrecht.
Net als voorgaande jaren, willen we in VarsselderVeldhunten ook deze keer stilstaan bij herdenken en
gedenken we alle slachtoffers van oorlogen en geweld
en vooral ook zinloos geweld. Daarna vieren we onze o
zo kostbare vrijheid want niet iedereen leeft in vrijheid.
Onze aandacht gaat ook uit naar de toestand in de wereld en dat is toch zeker een reden om bij stil te staan.
Vooral de ouderen onder ons zullen de beelden uit de
2e wereldoorlog nog in het geheugen hebben en alles
wat daarin gebeurde. Maar ook nu, vandaag de dag,
worden we dikwijls opgeschrikt door beelden van oorlog en geweld. Niet alleen de ouderen maar ook de
jongeren worden in de hedendaagse tijd geconfronteerd met allerlei agressie, zinloos geweld, de terreurdreigingen en negatieve berichten uit de samenleving.
Daarom een goede gelegenheid voor herdenken en
krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond
wordt begonnen met een herdenkingsdienst in de kerk.
Om 19.15 uur zullen Tamboers en Vendeliers de kerk
binnentrekken waarna door het 4-mei comité teksten
en gedichten gelezen worden.
Aansluitend zal bij het oorlogsmonument, het beeld
van Christus Koning, de kranslegging plaats vinden. Dit
zal gebeuren door enkele, kinderen, de koning, keizer
en jeugdkoning van het O.L.V Gilde en nabestaanden
van de slachtoffers uit ons eigen dorp en een afgevaardigde van de gemeente Oude IJsselstreek. Ook hier
zullen de tamboers en vendeliers van het O.L.V. gilde
hun medewerking verlenen.
Na het Taptoe-signaal door Leo Jansen, zal er twee minuten stilte gehouden worden.
We willen u allen uitnodigen om vooral deze keer een
bloem te leggen bij het monument. Daarna wordt deze
herdenking afgesloten. We hopen als comité dat u allen naar deze gedenkwaardige avond komt om een
teken van saamhorigheid te tonen en samen te werken
aan een wereld van vrede, vrede die nog ver weg lijkt
maar een betere wereld begint bij jezelf daarom geven
we de vrede door totdat we allemaal in vrijheid leven.
Daarom 1x per jaar 2 minuten stilte, om te gedenken
en nooit te vergeten.

Diane Kock, Nelleke Wissing, Gert Vonk
4-mei comité Varsselder/Veldhunten
Boogbal nr. 5

ij is gevraagd om een stukje te schrijven in de
Boogbal over deze beide activiteiten die wekelijks in het
Dorpshuus worden aangeboden.
Mensen ervaren aan den lijve dat ouder worden of leven met een beperking (wel of niet zichtbaar) gepaard
gaat met het veranderen van lichamelijke en soms psychische functies. Veelal wordt dit proces ervaren als
een negatief gebeuren. Bewegen, gym en dans kan een
belangrijke pijler zijn om te voorkomen dat dit proces
als negatief wordt ervaren en dat er veel mogelijk is om
je conditie op deze manier te onderhouden. In deze
lessen laat ik deelnemers ervaren dat er veel mogelijk
is en dat plezier in het bewegen bovenaan staan.
Je doet het samen met anderen,het is gezellig en ieder
doet wat hij of zij kan.
Werelddansen opgericht oktober 1990
Balans, conditie
en het geheugen worden
hier meer dan
geprikkeld,
dansen vanuit
de hele wereld
komen voorbij,
maar ook stijl en countrydansen worden aangeboden.

Gym, bewegen op muziek opgericht april 1986

Het zijn geen balsporten of zwaar fysieke oefeningen,
voor iedereen ongeacht lichamelijke beperkingen. Bewegingen zijn gericht op de dagelijkse praktijk.
Het evenwicht, reactievermogen, geheugen worden
getraind en natuurlijk ontspanning hoort erbij.
Ik gebruik veel muziek tijdens de lessen
wat als zeer plezierig
wordt ervaren.
Denkt U nu daar zou
ik meer van willen
weten of u zou het
een paar keer willen
proberen dan bent U
welkom.
Werelddansen: maandagmiddag 13.30/15.00 uur
Gym, bewegen op muziek: donderdagmorgen
10.00/10.45 uur

Voor meer informatie:
Nardy Kok.
0315-630553
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Fanfareorkest St. Gregorius
showt nieuwe kleding

Z

aterdagavond 13 april gaf fanfare St. Gregorius haar
lenteconcert. ’t Dorpshuus was tot de laatste zitplaats
bezet.
De opening van
deze avond was
een bijzondere.
“Showtime” was
ditmaal niet de
titel van een muziekwerk, maar
van het showen
van de nieuwe
kleding van de
muzikanten. Als echte modellen liepen de orkestleden
van achter uit de zaal naar het podium via een denkbeeldige catwalk. Het traditionele uniform heeft plaats
gemaakt voor een moderne broek en passende blouse.
De aankondiging van de show werd verzorgd door presentatrice Nelleke Wissing, die voor deze gelegenheid
getogen was in het oudste muziekuniform waar de fanfare in 1953 mee begon. Verder was de zaal aangekleed met oude muziekuniformen uit de geschiedenis
van de muziekvereniging en sfeervol aangevuld met
alles wat met lente te maken had.
Tijdens het gevarieerde programma was een bijzondere plek gereserveerd voor Sabien Jansen die met haar
solo op bariton beoordeeld werd door de muziek commissie van de Muziekschool. Met het nummer Facedown, begeleid door het orkest, slaagde zij met een
negen, op deze avond voor het praktijk D-examen.
Naast Sabien
werden Dewi
Sprenkeler voor
het C examen,
Senne Ditters
en Merle Kuster voor hun B
examen en
Femke Bruins
voor haar A examen gehuldigd.

ziekvereniging St. Gregorius een cheque van € 2000,00.
Daar mee kon de fanfare hun nieuwe outfit compleet
maken met een bijpassende jas.
Zowel het jeugdorkest als het fanfare orkest speelden
hun nummers met veel enthousiasme waarbij het geheel met mooie sfeerverlichting en geprojecteerd beelden compleet werd gemaakt. Een geslaagde avond
waar het publiek zichtbaar van genoot.

NAASTENLIEFDE EN OUDE BESSEN...HET ZIT ER WEER OP
……… de jaarlijkse uitvoering van de toneelvereniging
Kom Es Kieken. Een zeer vermakelijk stuk met verassende spannende scenes en hilariteit, maar vooral veel
humor.

I

n het tot theater omgebouwde gezellige Dorpshuus
hebben bij de drie voorstellingen hebben meer dan 400
mensen genoten van het meeslepende verhaal.
De voorstelling was een lust voor oor en oog, heel goed
en enthousiast gespeeld door de professioneel getransformeerde cast in een indrukwekkend decor, tot in kleine details afgewerkt. Een stukje vakwerk van de inspirerende regisseur Richard Klompenhouwer en de hele
crew, Inclusief de vrijwilligers. De perfect geprogrammeerde lichteffecten maakten het gehele plaatje af.
Dat alles maakte het verschil, ook daarom staat Kom Es
Kieken altijd voor kwaliteit! Het totaal verdient dan ook
dikke vette pluim! CHAPEAU!
De moordlustige komedie, gebaseerd op een Amerikaanse film uit de jaren ’40 van de vorige eeuw, speelde zich af in de statige villa van de familie Brouwer.
De bewoners, twee goedwillende “lieve” oude dametjes, de zusters Emmy en Martha, toonden op een wel
heel speciale manier hun naastenliefde aan alleenstaande mannen om ze verlossen van hun eenzaamheid. Ze probeerden elke keer weer hun kans te grijpen, bijvoorbeeld zoals die zich voordeed toen Meneer
Gips aanbelde en om een kamer te huren.

Tenslotte werden Jeanette Fisser, Erik Jansen en Patrick van Loon gehuldigd voor hun 40 jarig jubileum.
Een verrassing was er voor voorzitter Maarten Wijkamp. Ditmaal werd hijzelf in het zonnetje gezet voor
zijn 25 jarig jubileum. De club van honderd schonk muBoogbal nr. 5

Toen hun neef Johan na jaren en bijna onherkenbaar
plotsklaps weer ten tonele verscheen met zijn vriend
Dokter Hermann Einstein, de plastische chirurg , werd
de sfeer in huize Brouwer er niet beter op. Zeker toen
ze erachter kwamen dat hij nog een (koude) verassing
had meegenomen. De romance tussen neef Martin, de
toneelcriticus en Heleen, de dochter van de dominee,
had er zwaar onder te lijden.
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De hele situatie leverde spannende en
verassende momenten op, ook omdat
aan het licht kwam
dat de warrige neef
Teddy (hij dacht dat
hij President van de
Verenigde Staten
was….) wel een hele
aparte hobby had in de kelder met het graven van het
Panama Kanaal……Daarom moest hij, volgens de politie
die dacht dat het maar verzonnen was, worden opgeborgen in Sanatorium Blijendal.
De lieve Brigadier Bloem en de behoorlijk
“vrouwonvriendelijke” Adjudant Roelofs wilden het
kolderverhaal wat de ronde deed over “dertien lijken in
de kelder” snel uit de wereld helpen. Dit moest vlug en
grondig worden opgelost, dus liet Roelofs neef Johan
kennis maken met zijn politieknuppel. Roelofs wilde
het varkentje gauw wassen, want “ik heb wel wat beters te doen,” bulderde hij.
Uiteindelijk kwam het
voor de gastvrije dames
Martha en Emmy toch
nog goed met een, niet
voor iedereen, “happy
end”, toen Directeur
Zielstra van Sanatorium
Blijendal, toevallig ook
een alleenstaande man,
op bezoek kwam. Hij dronk gezellig met de dames zijn
(laatste…..) glas, zelfgemaakte, vlierbessenwijn. Proost!
In de gezellig ingerichte foyer, met een doorlopende
diaserie van historische voorstellingen, werd er, onder
het genot van een glaasje bier, fris of vlierbessenwijn
(!) nog een hele poos gezellig nagepraat met de acteurs.
Het bleef nog lang onrustig in Varsselder/Veldhunten
en omstreken......

Verslag Algemene
ledenraadvergadering
Vereniging Kerkgebouw
Varsselder Veldhunten

d.d. 6 maart 2019 locatie Kerkgebouw in Varsselder
Aanwezig: namens het
bestuur van de vereniging: Toon van de Wetering, voorzitter, Gerda
van de Wetering, secretaris, Hans Bruins, penningmeester, Gerhard
Teeuwsen, bestuurslid
en Dirk Wanders, bestuurslid en 48 leden
van de vereniging
1.
OPENING
De voorzitter opent de vergadering door het luiden van
de kerkbel en heet iedereen van harte welkom op deze
eerste algemene ledenvergadering van de vereniging.
2.
JAARVERSLAG 2017-2018
In het jaarverslag, dat door de secretaris wordt weergegeven, worden alle activiteiten genoemd die vanaf
het begin in oktober 2017 tot en met 2018 in de kerk
hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten bestonden
hoofdzakelijk uit 8 uitvaartvieringen van inwoners of
oorspronkelijke inwoners van Varsselder-Veldhunten
en 8 themavieringen, georganiseerd door de vrijwilligersgroep “Sterk voor de Kerk”. Daarnaast hebben
eerstejaarsleerlingen van het Almende-college “De Wesenthorst” in Ulft in de Goede Week onze kerk bezocht
in het kader van hun activiteitenweek. De voorzitter
bedankt de secretaris voor het jaarverslag.
3.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017-2018
De penningmeester geeft op onderdelen een nadere
toelichting over het financieel verslag over een gedeelte van 2017 en over 2018. Het jaar 2018 werd met een
positief saldo van € 9.959,79 afgesloten.
4.
VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit Peter Kock en Nelleke
Wissing, heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Voor het volgend jaar zegt Nardi
Kleinsma toe om samen met Peter Kock zitting te nemen in de kascommissie. Als reservelid meldt zich Hans
Boland. Penningmeester en kascommissie worden bedankt voor hun inzet.

(Kijk op: https://myalbum.com/album/6lhiPs1M241C
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5.
TOEKOMSTPERSPECTIEF DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter laat een aantal zaken de revue passeren.
Monumentenwacht Gelderland heeft een meerjarig
onderhoudsinspectierapport van de kerk en het Trefpunt opgesteld. Naar aanleiding van dit rapport wordt
binnenkort gestart met het repareren van de dakgoten.
De gemeente verleent in totaal 40% subsidie per jaar
op onderhouds-werkzaamheden op basis van een vooraf goedgekeurde offerte. Daarna is het schilderwerk
aan de beurt, maar deze werkzaamheden zullen, gelet
op het financieel aspect, wellicht gefaseerd over meerdere jaren worden uitgevoerd. Om deze uitgaven te
bekostigen is het bestuur in 2017 en 2018 in Varsselder
en Veldhunten langs de deur geweest voor de verkoop
van ledencertificaten á € 25,-- Dit heeft eind 2018 gerepagina 21
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sulteerd in een bestand van ruim 200 leden en 260 ledencertificaten. In 2019 is en wordt deze actie herhaald en hierbij heeft elk lid het boek “Honderd jaar
historie van de kerk en school in VarsselderVeldhunten” ontvangen. Dit boek is samengesteld en
geschonken door de oprichters van de vereniging, de
heren Jan Frazer en Henk Wanders. Er wordt een dringend beroep gedaan op de leden om ten aanzien van
het lidmaatschapsgeld een machtiging af te geven zodat tijd gespaard kan worden met de rondgang langs
de deur. Immers het bestuur bestaat maar uit 5 leden
en er is al genoeg werk aan de winkel om toekomstige
activiteiten te gaan ontwikkelen. Het bestuur komt
eenmaal per maand/6 weken bijeen om diverse onderwerpen en problemen te bespreken. Een van deze onderwerpen is de samenwerking met het naastgelegen
Dorpshuus. Er zijn vooralsnog plannen om in het kader
van de herinrichting van het kerkplein, een verharde
doorgang te creëren naar het Dorpshuus en op het
kerkplein een paar extra parkeerplaatsen te maken
voor bezoekers die slecht ter been zijn. Hierover is men
nog met de gemeente in gesprek en wellicht wordt het
materiaal geleverd maar moeten we wel zelf de werkzaamheden verrichten. Wim Klompenhouwer van
Stichting Dorpsbelangen vult aan dat vrijwilligers worden gezocht om te zijner tijd enkele zaterdagen te helpen met de bestrating. Een meerderheid van de leden
geeft aan met de herinrichting van het kerkplein, inclusief de verbinding naar het Dorpshuus akkoord te gaan.
Om de kerk meer te gaan ‘vermarkten’ is het wellicht
noodzakelijk om (een aantal) kerkbanken te verwijderen en daarvoor in de plaats stoelen te plaatsen. Een
meerderheid van de vergadering staat hier niet onwelwillend tegenover maar een aantal leden merkt op het
wel jammer te vinden en welllicht kan een oplossing
gevonden worden om de banken mobiel te maken zodat ze, wanneer nodig, verplaatst kunnen worden? Jan
Frazer geeft aan dat het verwijderen van de kerkbanken volgens hem, statutair gezien, niet geoorloofd is.
Het bestuur is vooralsnog een andere mening toegedaan en de voorzitter geeft aan dat een en ander vanzelfsprekend eerst goed getoetst zal worden. Er zijn nu
ook nog geen concrete plannen, maar het is wel van
belang om alvast de mening van de leden te polsen
alvorens tot dergelijke acties overgegaan kan worden.
Verder wordt vanuit het bestuur gevraagd wat de leden denken over b.v. het inrichten van een opbaarplek
in de kerk of het Trefpunt bij overlijden van inwoners
van ons dorp. Ook hier is de vergadering in meerderheid mee eens.
De voorzitter brengt ook de overlast van ballen op het
kerkhof ter sprake. Er is contact geweest met de voetbalvereniging om maatregelen te treffen om overlast
te voorkomen.
Om toekomstige plannen te kunnen verwezenlijken, is
uiteraard de hulp van de leden hard nodig. Zo is het
belangrijk om een activiteitencommissie samen te stellen van mensen met een creatieve geest die zich gaan
richten op het organiseren van activiteiten in de kerk
zoals concerten, exposities, dorpsactiviteiten e.a. Verder wordt gezocht naar mensen die zo nu en dan op
afroep de kerk en het Trefpunt willen schoonmaken.
Ook is uitbreiding noodzakelijk van de tuinploeg. Zij
onderhouden elke dinsdag de begraafplaats en het
kerkplein; in de winter overdag en in de zomerperiode
op de avond. Het bestuur is ook op zoek naar mensen
die onderhoudsklussen willen verrichten of mogelijk
willen meehelpen om bedrijven te benaderen voor
sponsoring. Aan het eind van zijn pleidooi geeft de
voorzitter nogmaals aan dat het vijfkoppige bestuur al
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dit werk niet kan verrichten en dat de gemeenschap
van Varsselder-Veldhunten zelf ook de handen uit de
mouwen moet steken om het kerkgebouw in stand te
houden.
6.
RONDVRAAG
Vanuit de leden komen ondermeer de volgende vragen.
Kunnen er ook doopfeesten plaatsvinden in de kerk.
Geantwoord wordt dat er in de kerk geen sacramentele
vieringen meer mogen plaatsvinden, zoals kerkelijk huwelijk of het heilig doopsel. Burgerlijke huwelijken zijn
wel toegestaan.
Waarom worden de leden geïnformeerd via de post en
niet via e-mail?
Geantwoord wordt dat het vaak moeilijk is om emailadressenbestand up to date te houden omdat wijzigingen vaak niet doorgegeven worden. De voorkeur gaat
uit naar persoonlijke bezorging in het dorp en per post
voor leden buiten het dorp of het afgelegen buitengebied. Leden worden wel verzocht om, zo mogelijk, hun
emailadres te vermelden op de presentielijst van deze
vergadering.
Is het een idee om samenwerking te zoeken met andere
partijen?
Het bestuur ziet zo mogelijk heil in samenwerking met
besturen van de andere afgestoten kerken in de gemeente, zodat niet iedereen het wiel zelf moet uitvinden. Je kunt van elkaar leren en ideeën opdoen.
7.
SLUITING
Aan het eind van de vergadering melden zich enkele
leden voor vrijwilligerswerk op gebied van hand en
spandiensten en schoonmaakwerkzaamheden. Het bestuur kan dit enorm waarderen en hoopt dat nog meerdere leden zullen volgen. De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.

VDVV
Nieuws
Gemeente en provincie weigeren het gesprek aan te
gaan met de burger /burgerverband
Al sinds een aantal jaar is de VDVV op basis van input
vanuit de inwoners bezig met de plannen van de provincie en gemeente voor de N817.
Op 13 maart hebben wij ingesproken bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving om de raadsleden nogmaals onze zorgen kenbaar te maken. De wethouder
heeft ons toen toegezegd met de provincie nogmaals in
gesprek te gaan. Tot onze verbazing hebben wij nu
naar aanleiding van verslaglegging van de laatste commissievergadering vastgesteld dat er zonder overleg
met ons, opeens over een fietssluis gesproken is. Een
fietssluis op een 50 km weg in Doetinchem wordt als
vergelijk genomen, de N817 is echter een 80 km weg!
Laat staan dat groepen en mensen met grote fietsen
(bakfietsen/rolstoelfietsen) hier überhaupt veilig kunnen staan of doorheen moeten!
Helaas hebben wij van de raad tijdens de commissievergadering mooie woorden gehoord en begrip voor
onze zorgen, maar het lijkt wederom bij woorden te
blijven. Ondertussen zijn de concept verkeersbesluiten
vanuit de provincie en gemeente echter wel gepubliceerd en dendert de trein dus gewoon verder.
Het is dus wat ons betreft nu tijd voor actie! We willen
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een zienswijze (=bezwaar) in dienen. Ter ondersteuning zijn we een petitie gestart om de mening van alle
belanghebbenden te horen. Dit kunnen inwoners uit
het dorp zijn maar zeer zeker ook van omliggende kernen . Het is immers een oversteek die alleen maar
drukker zal worden met naar de toekomst toe als gevolg van bv. het “nieuwe” Almende college. Maar
door samenwerkingsverbanden tussen verenigingen.
Aanpassingen N817 veilig voor kwetsbare groepen.?
Wij vinden van niet. Met name de fietsoversteek is absoluut ongeschikt voor kwetsbare groepen. Hiervoor
willen wij een betere oplossing. Dit voor de veiligheid
van iedereen en onze toekomst! Ook de toename van
verkeersbewegingen op de Varsselderseweg gaat zorgen voor problemen.
De Varsselderseweg kent een brede diversiteit aan gebruikers, namelijk recreatieve wandelaars, auto’s,
vrachtverkeer en (zwaar) landbouwverkeer. Scheiding
van kwetsbare groepen zou wenselijk zijn in dit geval.
De inrichting van de weg laat dit niet toe. Wij voorzien
op basis van voorgaande, ernstige ongevallen en een
vergrote kans op ernstig letsel. De verkeersonveilige
situatie bij de oversteek het Goor/Varsseldersweg
wordt hiermee verplaatst naar de Varsselderseweg en
de oversteek Hoofdstraat.
Ook voorzien we een toename van bermongevallen als
gevolg van de diversiteit van gebruikersgroepen. De
Varsselderseweg heeft aan één zijde dusdanige obstakels (bomen) die ervoor zorgen dat als er een menselijke fout wordt gemaakt, deze direct leiden tot een botsincident met een boom. Dit heeft op deze weg al tot
meerdere ongevallen geleid, helaas ook met dodelijke
afloop.
Uw mening is hierbij van groot belang!
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In de tussentijd bent u van harte welkom bij het
gemeentehuis om de huidige plannen in te zien en uw
zienswijze kenbaar te maken.
Steunt u de bezorgdheid van Vereniging
Dorpsbelangen Varsselder- Veldhunten
teken dan ook de petitie.
https://n817veiliginoverleg.petities.nl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herinrichting Hoofdstraat nadert voltooiing.
Meer dan een half jaar lang, vanaf oktober 2018 was
de Hoofdstraat in Varsselder een grote bouwplaats.
Door Hoornsta Infrabouw werd de hele straat in 3 fasen grondig onder handen genomen. Na een aantal
maanden flinke overlast, wordt nu het eindresultaat
zichtbaar. Het grijze versleten asfalt is vervangen door
straatwerk in verschillende kleuren en er zijn parkeervakken en groenstroken gemaakt.
Voor de veiligheid van alle voetgangers is er nu een vrij
liggend voetpad en op het plein tegenover de kerk is
een ontmoetingsplek gerealiseerd. In dit plein is het
logo van het O.L.V. Gilde verwerkt en bij de school is op
3 plaatsen in het straatwerk duidelijk te zien waar de
schoolzone begint. De komende weken zal er nog de
finishing touch plaatsvinden. De 1e stap is hierin al gezet. De nieuwe verlichting staat. Ook "het groen" is geplant. Het is mooi om te zien dat ook de schooljeugd
hier haar steentje aan bijgedragen heeft. Zo is het een
plan geworden voor en door het dorp gerealiseerd. Dat
we het een ieder niet naar de zin hebben kunnen maken is een gegeven. Maar dat is nu eenmaal zo als je in
een dorp /wijk /stad woont. De een wil meer groen de
ander meer parkeervakken. Er is gezocht naar een baBoogbal nr. 5

lans tussen beide. Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar
de wensen vanuit de bewoners:
•Groene inrichting
•Dorpsgevoel
•Veiligheid (als voetganger)
•Geen wegversmallingen
Bijzondere punten naar voren halen:
•Dorps /kerkplein
•Schoolzone
De komende weken zullen vast en zeker gewenning
van een ieder vragen, maar met de goede wil van een
ieder gaat dit vast goed komen. Sociale controle op de
snelheid en parkeergedrag van uw mede inwoner mag.
Het voorkomt dat er naderhand gehandhaafd moet
worden. Daarnaast komt het de veiligheid van een ieder, jong en oud ten goede.
Ook willen we benadrukken dat we bij de
herinrichting uitgegaan zijn van openbare parkeervakken.
Afvalcontainers
plaatst u gewoon op
een bestraat deel.

KeyboardXperience
2019

I

n de popzaal van de DRU-cultuurfabriek kunt u op
zondag 26 mei a.s. weer gaan genieten van de jaarlijkse
‘KeyboardXperience’ . Ook dit jaar is de bezetting weer
groot met in totaal zo’n 45 jeugdige deelnemers tussen de 8 en 25 jaar, allen afkomstig uit onze (eu)regio.
Naast de keyboardleerlingen van Ronald van Barele uit
Nederland en Duitsland kunt u verder nog optredens
verwachten van in totaal 15 break- & streetdancers en
4 zangeressen.
Ook is er tijdens de gehele show traditiegetrouw visuele ondersteuning op een 6 x 4 meter grote LED-wall op
het podium, die samen met licht en geluid mede garant staan voor een spetterende liveshow.
Net als vorig jaar is er wederom een 5 meter lange catwalk, waardoor de zangeressen, de dansers en de keytar- (keyboardgitaar) en theremini-spelers zich als het
ware tussen het publiek kunnen begeven.
Op het programma staan onder andere titels van Bruno Mars, Kraantje Pappie, Hozier, Evanescense en
Kings of Leon..
De entree; 5 euro (tot 18 jaar) en 10 euro (vanaf 18
jaar).
Zaal open vanaf 13:30 uur. Beperkt aantal zitplaatsen;
dus kom op tijd, want vol is vol!
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Topscoorders senioren
Seizoen 2018-2019
Ron Prinsen
1e
Roy Cornielje
3e
Tom Wanders
4e
Rick Hendrixen
4e
Cas de Neling
1e
Niels Sweckhorst
1e
Theo Heutinck
4e
Chiel Le Comte
2e
Pascal Sloot
2e
Mart de Leeuw
3e
Jim Weijkamp
2e
Thomas Wissing
2e
Colin te Wildt
2+3e
Joël Robben
2+4e
Milan Frazer
3e
Jurgen Schut
4e
Robin Klompenhouwer 1e
Niek ter Voert
3e
Dirk Jansen
1e
Jochem Geerts
1e
Kris Hebbink
2e
Jurjan Wezenberg
2e
Wessel Immink
3e
Rick vreeken
3e
Bart Rots
3e
Sam Overbeek
1e
Lars Hendrixen
1e
Dominiek Seinhorst
1e
Maik Jansen
2e
Martijn Klompenhouwer 3e
Rick Witteveen
4e
Jos Ketelaar
4e
Jordy Bussink
4e
Sander Geerts
4e
Tim Jansen
1e
Twan Berendsen
1e
Miel Erinkveld
3e
Olaf Dickmann
4e
Stijn van Remmen
4e
Sven Huls
4e

18
18
17
13
13
12
11
9
7
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Standen Senioren seizoen 2018 - 2019
STAND 2e PERIODE

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

Gespeeld Punten voor tegen
21
21
21
20
21
20
22
21
19
20
20
20
21
21

58
46
41
40
39
33
28
25
20
20
19
17
16
6

78
58
44
61
44
37
40
44
28
31
36
30
22
19

24
32
33
37
27
34
36
45
39
47
42
54
51
71

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
14
14
13
14
13
13
12
12
12
13

32
24
21
20
17
16
14
14
12
8

35
36
25
31
26
26
24
28
22
14

13
21
22
29
26
43
24
29
34
26

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
16
17
18
18
15
15
15
15
16
16
16
15

38
38
36
27
26
25
25
19
19
8
6
5

49
64
54
58
49
48
45
36
38
19
25
15

25
21
34
42
31
39
42
39
57
61
60
49
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Gespeeld Punten voor tegen
7
7
8
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
8

21
18
17
15
13
12
11
11
8
7
7
4
1
1

23
26
20
16
16
11
14
12
14
14
10
15
2
4

7
7
6
13
11
8
6
17
18
20
22
22
19
21

Gespeeld Punten voor tegen
16
16
14
16
16
16
15
16
14
15
16

44
35
31
28
26
23
22
16
9
7
3

82
66
52
44
53
32
37
30
26
20
14

13
27
17
26
48
43
33
45
53
50
101
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A

ls GWVV 1 een periode wint en ze op de 2e plek
in de ranglijst eindigen dan stroom je pas in in de 2e
ronde van de nacompetitie op 10 juni.
Voordeel is dan ook dat je een thuiswedstrijd speelt
in de 2e ronde. Worden ze de één na hoogste in de
ranglijst van de periodekampioenen dan spelen ze
op 3 juni eerst een thuiswedstrijd tegen een periodekampioen in 4e klasse D die laagste staat in de
ranglijst. Wordt er die wedstrijd gewonnen, dan
speel je de volgende wedstrijd op 10 juni een uitwedstrijd tegen de nr. 12 in de 3e klasse C.
Als GWVV 1 als laagste eindigt van de periodekampioenen in de eindrangschikking dan spelen ze de
1e wedstrijd op vreemde bodem tegen de één na
hoogste Periodekampioen in de ranglijst van 4e
klasse B. Wordt die wedstrijd gewonnen dan spelen
ze op 10 juni een uitwedstrijd tegen de nr 12 van de
3e klasse A.
De finales worden op zondag 16 juni op neutraal
terrein gespeeld.
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