BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

G.W.V.V. 2 kampioen 4e klasse !!

Ulftse B./G.W.V.V. JO15-3 kampioen!!

Boogbal nr. 6

pagina 1

BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

Boogbal nr. 6

pagina 2

BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

B o o g b a l

n u m m e r

Colofon:

Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij de redactie of Jan
Zweers

medewerkers/sters:
Jan Zweers

Nummer 6 (juni)
47e Jaargang
Seizoen 2018-2019
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Berghseweg 7N, 7076AD
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”

Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Printx.nl

Uiterste copy inleverdatum:
1 oktober 2019
oplage: 420

6

Copy kunt u ook in de Boogbalbus
deponeren voor 1 oktober 2019
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

Fotografie:
Nico Marcus

Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Nico Immink tel. 640168
Stijn Marcus tel. 631011

Dorpskalender bij:
Nico Immink

NAMEN EN ADRESSEN BESTUUR EN JEUGDBESTUUR
E-mail info@gwvv.nl

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Jan

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315 - 632727

Secretaris

Werner

Wellink

Achter de Molen 3

7076 BM

Varsselder

06 - 53714032

Penningmeester

Andrè

Jansen

Vicarisweg 10

7076 AC

Varsselder

06 - 19946501

Bestuurslid

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Bestuurslid

Freek

van Arragon

Buizerdweg 1

7071 PS

Ulft

06-12961529

Bestuurslid

Eugène

Lucassen

Achter de Molen 12

7076 BM

Varsselder

06-13874565

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten

E-mail: jeugd@gwvv.nl

Algemene zaken

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Wedstrijdzaken

Sven

te Kaat

Leemlandseweg 15

7076 AL

Varsselder

06-23209163

Activiteiten

Christel

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315– 632727

Technisch coördinator

Arno

Geurts

Ettenseweg 81

7071 AC

Ulft

06 - 20702589

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Werner Wellink tel. 06-53714032
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl

Boogbal nr. 6

pagina 3

BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019

H

Nieuws

et seizoen 2018-2019 zit er op. De ontknopingen
zijn de laatste maand allemaal bekend geworden. In de
vorige Boogbal gaven we al aan dat deze periode altijd
het spannendst is van het seizoen. En wat hebben we
met spanning langs/op het veld gestaan en op het punje van de bank gezeten. Het begon allemaal tijdens de
halve finale van de Champions League waarin we Ajax
in de laatste minuut zagen verliezen waardoor ze de
finale misliepen. Dagen erna voelde je de kater nog
nadreunen, een goeie kermis is er niets bij. Hierna was
het de beurt aan GWVV. GWVV 1 behaald op donderdagavond 25 april zonder zelf te spelen de 2e periode
en verzekert zich van het spelen van de nacompetitie.
En op 12 mei is het GWVV 2 die het kampioenschap
behaald met een 5-1 overwinning op Kilder. Feest op
de Buitenham. Dan is het de beurt aan de Graafschap,
zij spelen in de nacompetitie om een plaats in de eredivisie. Ze lijken in de finale na de 1e wedstrijd al bijna
zeker van handhaving, maar in de laatste 10 minuten
van de 2e wedstrijd loopt het falicant mis en zijn we (of
is het dan even ze) gedegradeerd. Wat een domper
voor de Achterhoek. Weer een katerig gevoel de dag
erna. Maar even tussendoor winnen we wel met Nederland het Eurovisie Songfestival met Duncan.
En dan de jeugd, de JO15-3 wint op zaterdag 18 mei
van VIOD met maar liefst 8-2 en worden ongeslagen
kampioen. Clemens kon voor de 2e keer zijn gele kieper uit de stal halen om een rondrit te maken met de
kampioenen. En ook de meiden van GWVV (Senne, Linde, Donna en Iris) werden samen met de meiden uit
Ulft op zaterdag 1 juni kampioen met een 0-2 overwinning op concurrent Grol MO-13-1, met oa. leider/
trainer Dirk Wanders. En ook Mees Dickman spelend
bij UB/GWVV JO11-1 pakte het kampioenschap in de
1e klasse. Allemaal proficiat!
En dan op 2 juni de nacompetitiewedstrijd van GWVV 1
tegen HC’03. Alle randvoorwaarden waren aanwezig
om er een leuke spannende pot van te maken, maar
eerlijkheidshalve gebied ons te zeggen dat HC’03 gewoon een maatje te groot was. Edwin had van te voren
nog gezegd; ‘Gewoon 2x 90 minuten knallen’ en we
voetballen in de 3e klasse. De kater is minder groot na
zo’n wedstrijd en kun je je er bij neer leggen. En is het
seizoen nu mislukt? Nee integendeel, op een keurige
2e plek eindigen en de nacompetitie halen, daar kun je
trots op zijn. Doelstelling voor het seizoen is bereikt.
Leuke wedstrijden tegen Ulftse Boys (top, dat zij erin
bleven), Gendringen, Etten, Terborg liggen volgend seizoen in het verschiet. Tenminste als de KNVB niet anders indeelt. Gezien het feit dat zij de nacompetitie wel
heel kort van te voren op z’n kop gooiden (het zou op
z’n plaats zijn dat het bestuur hierover een boze brief
richting de KNVB zou sturen) zullen wij hier ook niet
raar meer van op kijken.
En dan de prestaties van GWVV 3 en GWVV 4. Zij eindigden in de middenmoot. Hoorden niet bij de mindere
maar ook niet bij de beste. Plezier in het voetbal is dan
belangrijk en als dat zo blijft dan komen de prestaties
vanzelf een keer. Al is dat niet echt nodig in deze klasse.
Voor u ligt de laatste Boogbal van het seizoen 20182019. Hierin de ontknopingen van de elftallen maar
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ook de ontknoping
van de ‘In de Aanval
Cup’, de Super elf
en de topscoorderstrofee. De voorzitter
zal ook zijn licht laten schijnen op het
afgelopen seizoen,
en Beent Klynsma
zal in zijn column uit
de doeken doen
welke sluipwegen er
zijn op de Buitenham. In Opvallend
op de Buitenham
deze keer de aanvoerder van het 2e
elftal en daarnaast
De statistieken 2018-2019 laten zien
de gebruikelijke
dat GWVV de laatste maand licht is
elftalverhalen. Tegedaald, de winstpartijen van het
vens een korte terugblik op het Jan
seizoen 2018-2019 zijn geëindigd op
Riekentoernooi van 50%. In vergelijking met vorig seiafgelopen zaterdag. zoen lagen de winstpartijen op
Deze keer minder
57,4%, gelijke spelen op 12,9% en de
dorpsnieuws omdat
ook de verenigingen verliespartijen op 29,4%
in VarsselderVeldhunten de vakantieperiode in gaan. Toch nog 2
hele mooie evenementen om te bezoeken. Allereerst
de kermis die het komend weekend op het programma
staat en op 8 juli luidt de fanfare de vakantie in met het
Music for Holiday concert. Op de cover deze keer
GWVV 2 genietend van de vakantie op Mallorca, in de
inzetjes het afscheid van Alex, het afscheid van scheidsrechter Wim Pruyn en een foto van het bezoek bij één
van onze sub sponsoren.
Wij wensen het bestuur, jeugdbestuur, alle teams, alle
commissies, alle supporters en alle lezers van de Boogbal een hele goede fijne vakantie toe.

Sportgroet,
De redactie .

Beste leden van v.v. GWVV,

H

et zal niemand ontgaan zijn dat zowel ons 1e als 2e
elftal dit jaar uitmuntende resultaten hebben behaald.
Het eerste elftal heeft de 2e periode gepakt, als 2e geëindigd waardoor de eerste ronde van de nacompetitie
kon worden overgeslagen. Ook het 2e heeft met het
behalen van het kampioenschap een meer dan uitstekend seizoen gekend. Beiden elftallen hebben hierdoor
geschiedenis geschreven voor onze mooie club. Om dit
samen te vieren willen wij als bestuur de gehele club
een knallend seizoen afsluiting aanbieden.
Dit willen wij doen op vrijdag 5 juli, aanvang 20.30 uur
in het Dorpshuus. Voor een muzikale omlijsting wordt
gezorgd. Zorg dat je deze avond vrij houdt, neem zoveel mogelijk familie, vrienden, supporters, en bekenden mee.
De entree is voor iedereen gratis.

Bestuur v.v. GWVV
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AGENDA G.W.V.V.
28 juni Afsluitavond jeugd (oudere jeugd GWVV)
5 juli GWVV Feestavond aanvang 20:30 uur
8 augustus 1e training GWVV selectie (1+2)
15 augustus 1e training GWVV lagere elftallen (3+4)

Van de Voorzitter

A

Korte terugblik afgelopen jaar,
maar vooral vooruit kijken

an het eind van het seizoen is het gebruikelijk om
terug te kijken naar het afgelopen jaar.
Sportief gezien hebben we het op veel vlakken zeer
goed gedaan. Het eerste elftal heeft voor het tweede
jaar op rij mee gedaan met de nacompetitie voor promotie derde klasse. Het tweede heeft het kampioenschap behaalt en ook bij de jeugd zijn er kampioenschappen behaalt. Voor een uitvoerig verslag hierover
verwijs ik naar het redactienieuws en alle verhalen van
de teams zelf elders in deze boogbal. Wel wil ik nog
even wat kwijt met betrekking tot de nacompetitie.
Een week voor aanvang van de nacompetitie werd het
hele programma omgegooid door de KNVB. Dit had
vele boze reactie als resultaat, terechte boze reacties.
Ik heb direct contact gezocht met de KNVB, maar werd
voortdurend aan het lijntje gehouden en kreeg de juiste persoon niet aan de telefoon. Na vele telefoontjes
en een daaropvolgende “duidelijke mail” kreeg ik dan
eindelijk een reactie, deze luide als volgt: Er is op dit

moment sprake van een piekbelasting op deze afdeling,
waardoor toelichting door de competitieleiders erbij in
schiet. Hoe graag ze dit ook zouden willen doen. Hier

moet je het dan mee doen. Uiteraard heb ik andere
verenigingen benaderd, hun ervaringen en reacties waren niet anders richting KNVB. Direct nadat duidelijk
was dat wij samen met Etten, Terborg, Gendringen en
UB volgend jaar in de 4e klasse zitten heb ik een brief
opgesteld richting de KNVB. In deze brief heb ik om
meerdere redenen het verzoek ingediend om ons volgend jaar in dezelfde competitie in te delen. Na goedkeuring van de andere 4 verenigingen is deze brief verstuurd. Of hier gehoor aan gegeven wordt vanuit de
KNVB is de grote vraag, een reactie heb ik helaas nog
niet ontvangen!
Dit jaar was ook het eerste jaar dat we met de jeugd de
samenwerking zijn gestart met UB jeugd. Terugkijkend
is dit een groot succes. Ook zal in het komend seizoen
NVC bij ons aansluiten.
Voor dat we met vakantie gaan zal er eerst nog een
feest plaats vinden op vrijdag 5 juli. Deze avond zal in
het teken staan van de uitmuntende resultaten van
GWVV 1 en GWVV 2. Deze resultaten willen we vieren
met alle leden, supporters, familie, dorpsgenoten en
alle andere wie GWVV en warm hart toedragen.
Tot slot wil ik iedereen
een geweldige vakantie
toewensen en ik hoop
iedereen weer uitgerust
terug te zien in het nieuwe seizoen 2019-2020.

Jan Aalders

Sluiproutes
in Varsselder

door Beent Klynsma

I

k was laatst het vele onkruid, rondom
het Dorpshuus aan het weghalen, in de
grindbak bij de fietsenstalling stond behoorlijk wat van
dat hardnekkig spul met diepe wortels.
Dus op de knieën erbij en proberen alles er zo goed
mogelijk uit te halen. Op een gegeven moment kwam
er een bal aan rollen met een stel blagen er achteraan
van de lagere school. Ik praat regelmatig met de kinderen van de lagere school hier in Varsselder Veldhunten, soms in de pauze op het veld of voordat ze gaan
sporten in de gymzaal van het Dorpshuus. Maar die
blagen weten veel meer als wij denken. Zegt één van
die jongens, die ook bij GWVV op het voetbal zit, wij
zijn veel te slim voor deze school, wij weten bijna alles
al. Komt er ook een passerende vrouw bij staan van de
Berghseweg en hoort het e.e.a. wat aan. Ik zeg tegen
een paar van die kinderen, hoeveel is 3 x 3 ? negen
zeggen ze meteen. En dan 6 X 6 ? ze roepen meteen
36. Hoe noem je dan een postbode zonder o? Een
brievenbesteller. Wat is een minister? Kleine ster. Wat
is een paling? Vader van een Chinees meisje. Wat is
verzuipen? Drinken in het buitenland. En zo nog wat
van die vragen die ze allemaal weten, maar de vrouw
twijfelt nog steeds en vraagt of ze óók nog een paar
vragen mag stellen. Ik ga hier natuurlijk mee akkoord
en de vrouw stelt haar eerste vraag; ‘Waarvan heeft
een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?’ De blagen roepen: ‘benen’ De vrouw; ‘Wat heb jij in je broek
en ik niet?’ ‘Zakken’ zegt een van de jongens. De
vrouw: ‘Wat begint met een K en eindigt met een T, is
behaard, ovaal en smakelijk?’ ‘een kokosnoot’ roept
een andere jongen. Ik stond met de mond ver open van
verbazing. De vrouw vervolgde met: ‘wat gaat er hard
en stijf naar binnen en komt er zacht en slap uit?’
‘kauwgum’ zegt één van de jongens. Ik moest al erg
lachen. De vrouw: ‘Wat doet een man rechtopstaand,
een vrouw zittend en een hond op drie poten?’ Zegt
een jongen ‘Een hand geven’ De vrouw zegt: ‘noem
een Engels woord dat begint met een F en eindigt met
een K’ de kleinste jongen zegt ‘Firetruck’ Ik moest diep
zuchten en zei: die laatste zes vragen had ik al allemaal
fout.. Ook vinden de blagen altijd veel ballen die de
GWVV voetballers in de struiken schoppen rond de velden. Die ze dan met het trainen niet terug kunnen vinden, en dan blijven de ballen ergens in de struiken of
bomen liggen, ze hebben er toch genoeg? Soms komen
omringende buren voetballen terug brengen die in hun
tuin of op het kerkhof zijn terecht gekomen. We denken, maar dat weten we niet zeker, dat de raad van elf
van de carnavalsvereniging ’s avonds ook in de struiken
zitten te wachten op ballen. Het viel ons op dat met het
carbid schieten op de laatste dag van het jaar, er erg
veel voetballen waren waarmee men kon knallen. Mijn
advies aan de GWVV voetballers wees zuinig op de
spullen van de voetbalclub. Verder heb ik vernomen
dat Wim Delsing blij was met de nacompetitie wedstrijd tegen HC’03, kon hij een keer extra entree geld
innen voor de sluipweg over het kerkhof, Casper Lukassen schijnt dan entree te heffen bij de sluipweg over de
Dierenweide. Via de tuinen van Ketelaar, te Kaat, Wanders, Mulder, Hendrixen en het schoolplein blijft de
sluipweg gratis heb ik vernomen.

Iedereen een fijne vakantie !!
Oan ‘t sjen
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Z

ondag 28 April speelde GWVV de derby tegen Ulftse
Boys, dit is altijd al een pittige wedstrijd maar door de
koningsdag van een dag eerder werden nu even de jongetjes van de mannen gescheiden. GWVV leek er iets
meer rekening mee te hebben gehouden want zij begonnen uitstekend, in de 3e minuut stuitte de kopbal
van Ron Prinsen op Jaap Bouwman die dus de voorsprong van GWVV kon voorkomen. In de 8ste minuut
krijgt Lars Hendrixen het op de heupen en begint aan
een indrukwekkende rush, helaas wordt ook zijn inzet
gered door de keeper van Ulftse Boys. De corner die
hieruit voortkwam werd door Cas de Neling wel verzilverd en zo stond GWVV al vroeg in de wedstrijd voor
met 1-0. Heelelang kan GWVV hier niet van genieten
want in de 10 minuut komt UB op gelijke hoogte nadat
Sven te Kaat een bal uit een vrije trap los laat, je zou
het niet zeggen maar Harm Keuben was hier uitermate
snel bij en kon zo vrij eenvoudig de gelijkmaker binnen
tikken. Het spel hierna is wat rommelig en er worden
wat flinke duels uitgevochten, GWVV laat zich hierdoor
niet van de wijs brengen en probeert op zoek te gaan
naar de voorsprong. Cas de Neling en Menno Wenting
zijn in de eerste helft nog dichtbij om de score uit te
breiden maar GWVV en Ulftse Boys gaan uiteindelijk de
kleedkamer in met een gelijkspel. Na de thee was het
voetbal niet meer echt om van te genieten, het was
vooral een duel waarin veel overtredingen werden gemaakt en dit kwam het spel niet ten goede. Toch kwam
in de 57e minuut GWVV op voorsprong nadat Cas de
Neling in de zestien gevloerd werd. Niels Schweckhorst
ging achter de bal staan en zoals u weet 1+1 = 2 en zodoende stond GWVV weer op voorsprong. Ulftse Boys
probeert het restant van de wedstrijd de druk op te
voeren om nog een gelijkmaker te forceren, in de 87e
minuut resulteert dit dan ook bijna in een treffer van
Ulftse Boys maar Sven te Kaat weet uitstekend redding
te brengen. Toch slaat het noodlot toe voor GWVV
want Lars Hendrixen is genoodzaakt een speler van UB
onderuit te tikken in de zestien, dit betekend ook voor
Ulftse Boys een penalty en deze wordt feilloos binnengeschoten. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd
krijgt GWVV nog een vrije trap de bal lijkt een makkie te
zijn voor de keeper van Ulftse Boys, maarrrrr… Jaap zou
Jaap niet zijn als hij plotseling de bal los laat en de bal
uiteindelijk in het doel belandt waardoor GWVV de
wedstrijd alsnog weet te winnen.
Zondag 12 mei speelde GWVV tegen de nummer 3 op
de ranglijst oftewel tegen ’t Peekse. De mannen in het
geel-wit hadden het de eerste helft erg lastig
en kwamen ook een paar keer goed weg. In de 37e minuut is
GWVV pas voor het eerst gevaarlijk nadat een goede
voorzet van Cas de Neling door Dominiek Seinhorst op
doel wordt gekopt, helaas weet de keeper goed redding
te brengen. Net voor rust krijgt de o zo verstandige en
ervaren spits van Peeske een rode kaart na een ontzettend domme overtreding op Menno Wenting hierdoor moeten de mannen uit Beek nog een helft spelen
met een man minder. De 2de helft was direct zichtbaar
dat ’t Peekse een man minder had, ze konden totaal
geen druk meer zetten op de defensie van GWVV
waardoor het eenrichtingsverkeer werd. In de 55e minuut is
het eerst nog Dirk Jansen die een bal net over schiet
maar de eerste volgende kans zou door Cas de Neling
benut worden. GWVV krijgt diverse kansen om de score
Boogbal nr. 6

uit te breiden, echter wordt dit nagelaten ewaardoor de
spanning in de wedstrijd blijft. Rond de 70 minuut
krijgt GWVV een corner, deze wordt door wolkenkrabber Cas de Neling op doel gekopt maar de keeper weet
in eerste instantie nog te redden maar de rebound is
voor Jochem Geerts en hij weet wel raak te koppen.
3 minuten later is het diezelfde Jochem Geerts die op
de brommer zit en uiteindelijk gevloerd wordt in de
zestien, dit keer gaat Dirk Jansen achter de bal staan en
hij schiet de bal vol overtuiging hoog in de touwen.
GWVV weet de wedstrijd uiteindelijk dus met 3-0 te
winnen, al met al een makkelijke middag die vooral
ontstond door de rode kaart van ´t Peeske .
Zondag 2 juni was het dan zover GWVV mocht aantreden in de nacompetitie tegen HC03. Doordat de KNVB
alles met een week vervroegd had kwam dit voor mijzelf uitermate slecht uit, ik had namelijk dat weekend
een tripje naar Zweden want een vriend van mij ging
trouwen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn het
was een schitterend weekend Bobo en Louise nogmaals gefeliciteerd met jullie trouwerij, desalniettemin
wilde ik wel op de hoogte gehouden worden van de
wedstrijd, dus had ik mijn lieftallige vriendin gevraagd
om met mij contact te houden over het spelverloop.
We zijn nog even gaan videobellen daardoor ik het
SCHITTERENDE spandoek nog even kon zien en natuurVoor meer foto’s;
GWVV-UB; https://myalbum.com/album/ap5lB4uV6ikm
GWVV-’t Peeske; https://myalbum.com/album/uPseHAsLMClI
GWVV-Zeddam/St.Joris; https://myalbum.com/album/0t9kLixJLMz2
GWVV-HC’03; https://myalbum.com/album/SxY7VRRAd2JQ
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lijk de opkomst
van mijn jongens #trots. Helaas viel het
doek al snel
voor GWVV ondanks dat het
met de rust nog
0-1 was werd
het al snel in de
2de helft beslist,
hierdoor speelt GWVV volgend jaar weer in de 4e klasse. Ook was dit de laatste wedstrijd voor een aantal
steunpilaren binnen het team namelijk: Niels Schweckhorst, Tim Jansen, Sven te Kaat, Dominiek Seinhorst en
Ron Prinsen. Ik wil jullie namens mijn kant ontzettend
bedanken voor de geweldige jaren en ik ga jullie absoluut missen ofja 1 persoon niet, maar wie dat is mogen
jullie onderling uitvechten .
En als er nog iemand behoefte heeft om het complete
verslag te lezen… Alstublieft hier komt tie.
Vanmiddag is GWVV in de nacompetitie om promotie
met 0-4 onderuit gegaan tegen HC'03. GWVV heeft in
deze wedstrijd geen seconde aan de derde klasse mogen denken. HC'03 was hier gewoon weg te sterk voor
en dirigeerde de wedstrijd. Dat het met de rust nog
maar 0-1, was gaf GWVV toch nog moed voor de 2e
helft. In de 1e fase van de eerste helft had GWVV veel
te danken aan keeper Sven te Kaat die na dit seizoen
op een lager niveau gaat keepen, tot 3x toe wist hij op
fabelachtige wijze te redden. GWVV had een paar kleine kansen maar Ron Prinsen en Cas de Neling hadden
het vizier vandaag niet op scherp staan. In de 16e minuut kreeg HC'03 een overtreding toegekend waarbij
uit de vrije trap fraai door Stefan Landaal in de rechterbovenhoek werd gescoord. In de 2e helft probeerde
coach Edwin Grotenhuis achterin nog wat goed te
zetten, maar voordat de organisatie goed stond was
het al 0-2. Door een persoonlijke fout op het middenveld werd GWVV in de 50e minuut afgestraft door een
lekker binnen geschoten bal. 0-3. In de 52e minuut is
de wedstrijd gespeeld als HC'03 uit een cornerbal binnen kan koppen. 0-4. Hierna laat HC'03 de teugels wat
vieren en kan GWVV aan voetballen toekomen. HC'03
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kopt nog een keer op haar eigen deklat en de kansen
die GWVV nog krijgt zijn echter minimaal om nog een
tegentreffer te kunnen maken Eindstand 0-4.
Een wedstrijd waar HC'03 het overwicht had en hiermee op simpele wijze de finale van de nacompetitie
haalt. GWVV blijft vierdeklasser met wedstrijden tegen
buurtclubs Etten, Gendringen, Terborg en Ulftse Boys is
dat ook geen onaardige gedachte. Een schrale troost.

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
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

21 jun.
25 jun.
28 jun.
1 jul.
2 jul.
4 jul.
4 jul.
7 jul.
9 jul.
10 jul.
16 jul.
16 jul.
18 jul.
20 jul.
20 jul.
21 jul.
23 jul.
25 jul.
26 jul.
28 jul.
31 jul.
1 aug.
2 aug.
2 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.

Stijn van Remmen
Erik Ketelaar
Paul Schut
Rik Fisser
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Menno Berndsen
Frank Heutinck
Jesse Peters
Niels Schweckhorst
Tim Prinsen
Wim Pruyn
Jesper Kuster
Theo van Niersen
Jan Mulder/ Jan Zweers
Jelle Boland
Miel Erinkveld
Jochem Geerts
Ties Peters
Like Immink
Mark Visser
Dennis Boerboom
Sem Schepers
Boudewijn Aaldering
Willem Messing
Dennis Lohschelder
Harm te Kaat
Boogbal nr. 6

H

et competitie seizoen voor het jaargang 2018-2019
zit er weer op. De eindstand is bekend en de prijzen zijn
uitgereikt.
Om te beginnen heeft het 2e elftal deze competitie niet
als winnaar kunnen afsluiten en hebben ze van de vier
senioren teams helaas het minste aantal punten bij
elkaar weten te scoren. Bovenaan de ranglijst ging het
4e elftal de vorige Boogbal
editie aan kop, met op de
voet gevolgd door het 1e. Ondanks dat het 1e elftal
meer punten deze periode bij elkaar heeft weten te
schieten kwam het net een punt te kort om de koppositie van het 4e over te nemen.
Daarmee kronen wij de
mannen
van
het 4e elftal
dit jaar tot
winnaar van
de ‘’In de
aanval’’ cup!
Van harte
proficiat!

Elftal:
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 2
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Punten
105
104
88
65
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I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham GWVV 1 periodekampioen, Ulftse
B/GWVV JO15-3 kampioen, GWVV 2 kampioen, Afscheidswedstrijd trainer/coach Alex Cornielje, laatst
gefloten wedstrijd Wim Pruyn allen werden genomineerd er kan er echter maar één uitverkozen worden
en dat is deze keer ...................... Mart Aalders. Mart
speler en aanvoerder van GWVV 2 werd kampioen met
zijn team. Aan Mart oa. de vraag hoe heb jij het kampioenschap ervaren?

Hallo Mart,
Als eerste proficiat met het behaalde kampioenschap.
Zou je alhoewel de meesten je al wel
kennen je willen voorstellen, wie ben
je, wat doe je kortom alles wat je maar
kwijt wilt over jezelf?
Ik ben Mart, 29 jaar oud en woon op
dit moment op mezelf in Ulft. In Ulft
ben ik ook geboren maar op mijn 13e
ben ik samen met mijn ouders en oudere zus verhuisd naar Varsselder. In
het dagelijks leven werk ik bij de Marechaussee in Zevenaar. Hier is mijn
functie het bestrijden van illegale
grenscriminaliteit. Dit werk doe ik nu
al ongeveer acht jaar. Als ik niet aan
het werk ben vind ik het leuk om
naast het voetballen nog andere sporten te beoefenen zoals fitnessen en
wielrennen. De meeste die mij kennen
weten dat ik ook vaak in ben voor leuke feestjes met daarbij natuurlijk een
lekker koud biertje.

Wat is jouw hoogtepunt, en wat is jouw dieptepunt tot
nu toe geweest in je voetbalbestaan?
Mijn absolute hoogtepunteis het kampioenschap van
dit jaar. Wij zijn met het 2 al een aantal jaar bezig om
kampioen te worden. Vorig jaar waren we er zelfs heel
dichtbij. Dit jaar viel alles op de juiste plek en werd het
kampioenschap binnen gehaald. Mijn dieptepunt is dat
ik vorig jaar halverwege het seizoen mijn enkel brak. Ik
heb toen een aantal maanden niet kunnen voetballen
en baalde natuurlijk dat ik een aantal mooie wedstrijden heb gemist zoals de kampioenwedstrijd en de bekerfinale. Stilzitten langs de kant is helemaal niks voor
mij!!

Hoe lang voetbal je al bij GWVV, hoe bevalt het je, en
hoe zag jouw carriere er uit voor je GWVV periode?
Als ik zelf goed tel dan voetbal ik nu ongeveer 7 jaar bij
GWVV. Het voetballen bij GWVV bevalt mij heel erg
goed. Ik kan zo weinig clubs bedenken die het zo goed
voor elkaar hebben als bij GWVV. De accommodatie
waarop gevoetbald kan worden is natuurlijk al fantastisch. Bij GWVV wordt vaak alles in overleg gedaan en
is eigenlijk alles wel mogelijk. Daar heb ik wel bewondering voor, ik weet uit eigen ervaring dat dit niet bij
alle voetbalclubs zo gaat. Voordat ik bij GWVV kwam
voetballen heb ik altijd bij SDOUC in Ulft gevoetbald.
Vanaf de jeugd tot aan de senioren. Het laatste jaar bij
SDOUC voetbalde ik in een vriendenteam, dit vriendenteam werd toen zonder reden door SDOUC uit de competitie gehaald waardoor ik besloot te stoppen. Peter
Roes woonde vroeger bij mij in Ulft in de straat en ik
wist dat hij trainer was van het 2e bij GWVV. Na ongeveer een half jaar niet te hebben gevoetbald heb ik
Peter een keer opgebeld om een aantal trainingen mee
te doen en zodoende ben ik bij GWVV terecht gekomen.
Boogbal nr. 6

Aanvoerder wordt je natuurlijk niet zo maar, hiervoor
heb je bepaalde eigenschappen nodig. Kun je aangeven
welke specifieke eigenschappen dat dan van jou zijn wat
jou aanvoerder maakt?
Ik denk dat ik iemand ben die goed in de groep ligt.
Elke wedstrijd die ik speel wil ik ook winnen en ga ik
volop de strijd aan. Ik pep hierbij de anderen jongens
ook graag op. Ik weet van mijzelf dat ik niet op mijn
mondje ben gevallen en altijd eerlijk mijn mening zal
geven. In het veld probeer ik de jongens altijd zo goed
mogelijk te coachen. Buiten het veld om vind ik het
leuk om verschillende uitjes voor de jongens te regelen. Een mix van bovenstaande maakt mij tot de aanvoerder van het 2e elftal.
Wat zijn je sterke punten en wat je zwakkere punten in
het veld?
Met mijn lengte van 1.92 meter denken veel mensen
dat ik goed kan koppen en niet de snelste ben. Bij mij is
dat nou juist andersom. Het koppen kan bij mij nog een
stuk beter maar daarin tegen kan ik veel goed maken
met mijn snelheid. Ik weet van mij zelf dat ik ook nog
wel wat vaker mijn linkerbeen mag gebruiken. Ik ben
wel iemand die volop de strijd aangaat en ook af en toe
niet bang is om er goed in te vliegen..
Onlangs mocht je ook in de basis meespelen in de nacompetitie bij GWVV 1. Was je verrast dat je in de basis
moest beginnen?
Ik het verleden heb ik wel vaker met het eerste meegespeeld echter deze wedstrijd was natuurlijk wel wat
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specialer. Van te voren wist ik dat ik in de basis zou
starten, het kwam dus niet helemaal als een verassing.
Helaas was het voor mij persoonlijk geen goeie wedstrijd en werd deze wedstrijd ook uiteindelijk verloren
met 0-4.
Voor onderstaande vragen is de redactie afgereisd
naar Mallorca en wel in El Arenal te verstaan, waar
GWVV 2 zich naast zon, zee en strand tegoed doet aan
kroegen, discotheken en clubs. De redactie kreeg daar
een collectief antwoord op de brandende vragen;

viksoog is de VAR overbodig. Hij heeft dit jaar verschillende aanbiedingen gehad van schutterijen om het
team van vendeliers te versterken maar Niels heeft de
verleiding kunnen weerstaan. Hij zorgt er elke week
voor dat er eerlijk en scherp wordt gevlagd. De verdediging vertrouwd blind op deze topper!

Wie is de gangmaker/aanjager in jullie team?

Door de mix van jong en oud krijg je vanzelf een geweldige sfeer. Natuurlijk is de één uitbundiger dan de ander....de oude generatie geniet van het jeugdig elan en
de jongeren genieten van de oude verhalen.

Nu jullie deze dagen in ontspannen sfeer bij elkaar zijn,
leer je elkaar natuurlijk nog beter kennen. Daarom
even de volgende vragen;

Wie zit er 's morgens als eerste aan het ontbijt?

Degene die de vorige avond als eerste thuis was..
meestal kunnen de broodjes en eieren de prullenbak
in.

En wie komt er helemaal niet of wel erg laat aankakken?

Over het hele seizoen bekeken heeft Jarno de prijs gewonnen van het niet op komen dagen! De bevestiging
dat Jarno nog leefde kregen we vaak pas op maandag..

Wie is de gangmaker/rokjesjager met het stappen?

Rokjesjager: enige wat we willen zeggen is Jin Jin JIM
doing doing

Wat maakt het dat jullie het als team dit seizoen zo
goed hebben gedaan?

Vorig seizoen hebben we al een fantastisch seizoen
gehad met de beker winst. Dit jaar hebben we de lijn
van vorig seizoen door getrokken, met een hecht collectief, goede sfeer en mooie mix van voetballers. Elke
week gaan we voor elkaar door het vuur om de punten
binnen te halen. Daarnaast waren we ook extra gebrand om dit jaar het kampioenschap te pakken omdat
we dit vorig seizoen op de laatste speeldag hebben
verspeeld.

Vanaf welk moment hadden jullie geloof in de titel en
dat jullie het niet meer zouden kunnen ontlopen?
Wij hebben na de winterstop onze eigen wedstrijden

gewonnen en onze concurrenten lieten de punten liggen. Hierbij werd ons geloof om kampioen te worden
steeds groter. Door de winst op DVC (last minute winner) was het voor ons duidlijk dat wij dit jaar kampioen
konden worden.

Wie in jullie team zouden jullie willen uitroepen tot
'Man of the season'?

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, wij hebben dit jaar echt als collectief gespeeld. Dus het team
is men of the season.

Als wij zeggen Jeroen Aalders, Peter Roes waar denken
jullie dan het eerste aan?
Prijzenpakkers! Dit duo vult elkaar perfect aan. Sinds zij
het technische hart vormen heeft het 2e alleen maar
prijzen gepakt...Beker winst en Kampioenschap!

En dan de grensrechter Niels, hoeveel doelpunten
heeft hij jullie bespaard?

Niels is onmisbaar op en naast het veld. Met zijn haBoogbal nr. 6

Waar gaat de interesse van het team deze dagen het
meest naar uit?

Een stukje cultuur zijn wij niet vies van.. echter hebben
wij dat deze dagen maar links laten liggen. Ja.. en ik
denk dat de rest wel duidelijk is, veel bier en shotjes!

Wordt er nog gesproken over de successen van het
afgelopen seizoen en waar wordt dan het meest over
gesproken? De mooiste goal, de grootste blunder, de
kampioensdag, de stapfeestjes of over het trainingskamp op Mallorca?

Uiteraard wordt het seizoen doorgenomen en komen
opvallende voorvallen op tafel. De focus deze dagen
ligt volledig op presteren en herstellen.

Hoeveel uur wordt er na die vele 'trainingsuurtjes' daar
gerust?
Een weekend Mallorca is net als de tour de France.
Veel presteren in korte tijd en weinig herstel mogelijkheden.

Enkele stellingen;
Kermis of Kampioensdag? Kampioensdag.. kermis is
ieder jaar toch?
Drank of vrouwen? Drank.
Avondje stappen of bezoek wedstrijd Nederlands dameselftal? Eerst met het team de wedstrijd kijken en
daarna een avondje goed stappen!

Varsselder-Veldhunten of Mallorca? Mallorca! Piek momentje..

Natuur- of kunstgras? Wij hebben het meeste voordeel
op kunstgras.. doe ons maar kunstgras!
Tito’s, Abraxas, Club Pacha of BCM? Megapark.. ook al
stond deze keuze er niet tussen!

Bij deze stellen we jullie in de gelegenheid om terug te
komen op één van bovenstaande stellingen.
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Wij willen nergens op terug komen maar nog een keer
extra benoemen dat wij veel respect hebben wat onze
trainer Peter voor ons en de club betekent! Daarnaast
de volle lof voor het hele team dat er samen voor heeft
gezorgd dat GWVV 2 na 30 jaar weer kampioen is geworden.
Dan verder met in de hoofdrol aanvoerder Mart Aalders;

Mart bij GWVV 2 in het seizoen 2012-2013
kwamen in de 3e klasse, deze wedstrijden werden vaak
met winst afgesloten. Volgend jaar krijgen wij een aantal welkome versterkingen waardoor ons team alleen
maar sterker wordt. Ik denk persoonlijk dat wij met het
2e nog wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien in de
3e klasse.
Mart kan het nog niet bevatten,
GWVV 2 pakt de KNVB beker seizoen 2017-2018

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Dan wens ik dat de Graafschap heel snel terug zal keren naar het hoogste niveau. Ik ben al vanaf jongs af
aan fan van de Graafschap en ik denk dat het voor de
regio goed is dat de Graafschap snel weer promoveert.
Je opa is een succesvol voorzitter geweest bij GWVV,
hoe zou je als je hier in de verre toekomst voor benadert zou worden tegenover staan? De appel valt overigens niet ver van de boom.
Aangezien ik 29 jaar ben hoop ik nog een aantal jaar
door te gaan als voetballer. En ja hoe de toekomst er
uit ziet kan ik op dit moment niet zeggen. Ik heb het
wel enorm naar mijn zin bij
GWVV en wellicht ga ik mij
later buiten het voetballen in
een andere functie inzetten
voor GWVV.
Waar kunnen ze je midden in
de nacht wakker voor maken?
Om naar Schiphol te rijden
en met het 2e nog een keer
het teamuitje in Mallorca
over te doen.

Bij deze geven we je de gelegenheid om ergens op terug
te komen of zelf nog wat kwijt te willen als je dat nodig
acht.
Ik heb het hierboven al een keer benoemd maar ik wil
bij deze het bestuur van GWVV nogmaals bedanken
voor alles wat zij voor ons met het kampioenschap
hebben geregeld! Bij deze wil ik ook een waarderinge
uiten naar Peter Roes. Ik denk dat ik voor het hele 2
elftal kan spreken dat wij enorm gelukkig mogen zijn
met een trainer als Peter. De trainingen zijn niet altijd
even leuk maar Peter is wel iemand die zich al jaren
week in en week uit inzet voor het tweede elftal!
Mart bedankt voor je medewerking aan deze rubriek we
wensen je volgend seizoen heel veel succes met GWVV
2 in de 3e klasse.

De redactie

Als laatste willen we je de vraag stellen hoe jij het kampioenschap persoonlijk hebt beleefd en wat kunnen we
het volgend seizoen van GWVV 2 verwachten? Na een
beker en een kampioenschap blijft er niet veel meer
over.
Persoonlijk was het kampioenschap en de promotie
naar de 3e klasse het hoogtepunt uit mijn voetbalcarrière. Het spelen van zo’n kampioenswedstrijd is natuurlijk fantastisch. Ik denk mede door de support van zowel het eerste elftal als alle andere toeschouwers
maakte dit een fantastische wedstrijd. Na de wedstrijd
werd door de club een platte wagen geregeld en stond
er bij terugkomst een warme maaltijd voor ons klaar.
Dit was allemaal top geregeld door het bestuur. Het
feest daarna was er eentje om niet meer snel te vergeten!! En ja volgend seizoen.. het voetballen in de 3e
klasse. We hebben vaker tegen teams geoefend die uit
Boogbal nr. 6
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GWVV 2:
MISSIE GESLAAGD!!!

N

a de laatste wedstrijd tegen Etten (6-0 W) gaat
GWVV de laatste fase van de competitie in.
In deze fase kan het de kroon op een goed en stabiel
seizoen zetten. De uitgangspositie is riant te noemen
maar er staan in deze laatste fase nog lastige wedstrijden op het programma. Er zijn op dat moment nog 6
punten nodig om het kampioenschap zeker te stellen.
De eerste wedstrijd is Doetinchem uit, bij winst van
GWVV en verlies van concurrent HC is het kampioenschap deze dag al binnen. Het loopt echter anders,
GWVV verliest de eerste wedstrijd van dit seizoen! De
wedstrijd kunnen we kort samenvatten: slecht veld,
vervelende tegenstander (intimidatie), scheids die niet
wil/durft op te treden….kortom een wedstrijd een om
snel te vergeten. Omdat ook HC verliest van Etten kan
het kampioenschap als nog volgende week op eigenveld worden binnen gehaald.
Op 12 mei is het zover, de kampioenswedstrijd tegen
Kilder 2 wordt gespeeld op een zon overgoten sportpark de Buitenham. Na een geweldige opkomst geregeld door het eerste elftal (SUPER BEDANKT MANNEN)
kan de wedstrijd beginnen. GWVV begint goed aan deze wedstrijd en dringt Kilder vanaf het eerste moment
terug op eigen helft. Door stug verdedigen en een te
laag tempo worden er weinig kansen gecreëerd maar
halverwege de eerste helft is het Maik Jansen die met
Braziliaans salsa voetbal de score weet te openen.

De mannen van Peter blijven aandringen maar
komt
tot aan de rust niet meer tot scoren. De 2e helft is het
verzet gelukkig snel gebroken, binnen 5 minuten krult
Jurjan de bal van 20 meter via de onderkant van de lat
in de goal. Na dit snelle doelpunt heeft Kilder de moed
op gegeven en weet GWVV via doelpunten van Pascal,
Bob en Kris de eindstand op 5-1 te zetten en is het
KAMPIOENSCHAP een feit! MISSIE GESLAAGD!
Namens het bestuur werd er
een prachtig kampioenschapsshirt aangeboden
waarna de festiviteiten konden beginnen. Als eerste een
rondrit op de platte kar door
het dorp met als tussenstop
een bezoek bij onze hoofdsponsor Slootermeer. Ook
hier is goed voor de innerlijke mens gezorgd! Slootermeer dank hier voor! Bij terugkomst is het feest voortgezet in de kantine en zijn de
Boogbal nr. 6

festiviteiten tot
de late uurtjes
doorgegaan. Via
deze weg wil het
2e elftal het bestuur bedanken
voor het mede
organiseren van
deze prachtige
dag.
Na alle festiviteiten
stonden er nog 2
wedstrijden op het
programma, op
donderdag 16 mei
de inhaal wedstrijd
tegen Keijenborg
en op 26 mei thuis
tegen buurman
Ulftse Boys. De
wedstrijd tegen Keijenborg gaat troosteloos met 2-0
verloren, wellicht dat het feest van een aantal dagen
hiervoor nog te veel in de benen heeft gezeten. Er werden weinig tot geen kansen gecreëerd en het veldspel
was niet om over naar huis te schrijven.
Op 26 mei staat de laatste wedstrijd tegen Ulftse Boys
op het programma. Ondanks dat er niets meer op het
spel staat wil iedereen deze wedstrijd graag winnen. Na
een heerlijk wedstrijd-ontbijt bij Peter thuis konden we
naar het sportpark waar om 10.00 uur de wedstrijd kon
beginnen. (Dames Roes, bedankt voor de goede zorgen). GWVV begint goed aan de wedstrijd en neemt
een vroege voorsprong, door een snel genomen vrije
trap wordt Kris alleen voor de keeper gezet en hij weet
de 1-0 op het scorebord te zetten. Helaas krijgt het
goede begin geen vervolg en zakt het niveau snel weg.
In de 2e helft zet Chiel de 2-0 op het scoorde bord en
lijkt de wedstrijd gespeeld. Echter maakt UB binnen 10
minuten 3 doelpunten en lijkt de laatste wedstrijd van
het seizoen verloren te gaan. Gelukkig waant een speler van UB zich in de laatste minuut op het veld van
UGHV en krijgt GWVV een strafschop. Deze wordt door
Chiel benut en wordt de laatste wedstrijd gelijk gespeeld tegen buurman Ulftse Boys.
Het seizoen is ten einde en net als vorige seizoen pakt
GWVV 2 een prachtige hoofdprijs. Dit resultaat is tot
stand gekomen omdat GWVV 2 een echt TEAM is, zowel op als naast het veld. In dit team heeft iedereen
even veel waarde, ook de mannen die niet altijd 90 minuten maken of af en toe bij een ander elftal mee spelen. Deze mannen
wil ik extra bedanken voor hun inzet
en bereidheid dit
prachtige seizoen.
Daarnaast wil ik
onze hoofdsponsor
Slootermeer en
vaste supporters bij
uit en thuis wedstrijden bedanken
voor de steun!
Wat rest is een cultuur bezoek aan het idyllische Mallorca waar het seizoen in stijl wordt afgesloten!
Chiel le Comte
Voor meer foto’s;
Doetinchem 3 - GWVV 2;
https://myalbum.com/album/2MaxMvBpZ1VA
Kampioenswedstrijd GWVV 2 - Kilder 2;
https://myalbum.com/album/G7PHSCZ7nRIX
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G.W.V.V. 4

Het seizoen zit erop!
De laatste serie wedstrijden;

O

p zondag 5 mei speelden we tegen HC-03 5. Op bevrijdingsdag eens kijken of we ons konden bevrijden van
onze tegenstander de Hessen Combinatie uit DremptHummelo. Tijdens ons wekelijks koffie kwartiertje, die altijd in het Dorpshuus vooraf
aan de wedstrijd plaatsvindt,
werd al snel duidelijk dat de
nachtelijke escapades ons niet
bepaald in het voordeel werkten. Ino was met zijn hand in
de remmen blijven steken
waardoor hij gehecht (hij was
al wel gehecht aan Marjolein,
maar dit was toch even iets
anders) moest worden, Tom
na een ‘wilde’ avond met een
select gezelschapje van buurmannen zich weer eens tegoed had gedaan aan de
drank (gelukkig dit keer geen
bier, want daar kan hij absoluut niet tegen, maar rode italiaanse wijn) en Stijn had samen met
zijn collega Piepke in Doetinchem
menige tuin ontdaan van de buxusmot. Kortom geen goede voorbereiding. De terreincommissie van
GWVV had zich daarentegen wel
goed voorbereid want het 2e veld
op de Buitenham lag er als een biljartlaken bij. Ook dat
mag best eens worden gezegd. De eerste fase van de
wedstrijd waren wij sterker dan onze tegenstander en
hadden we al met enkele kansen het doel opgezocht.
Toch overkwam het ons dat we met 0-1 achter kwamen door wat onoplettendheden in de defensie. Dit
werd echter snel recht getrokken door ons, door een
doelpunt van Rick Witteveen die na enkele weken afwezigheid ivm zijn rugblessure weer helemaal terug
was. We aasden op de overwinning, want HC’03 stond
maar een paar plekken onder ons. Na de treffer van
Rick liepen we vervolgens uit naar een 3-1 voorsprong
na doelpunten van Sven en Werner. HC scoorde voor
de rust nog de aansluittreffer, maar ook wij waren door
wederom een doelpunt van Rick Witteveen erop gebrand om ze niet al te dichtbij te laten komen. We gingen de rust dan ook in met een 4-2 voorsprong. Na de
thee kwam HC’03 toch nog weer dichterbij na een afstandsschot en een ‘half Marcootje’. Toch lieten we
ons niet uit ons spel brengen door dit tegendoelpunt,
maar probeerden we voor zover mogelijk met offensief/pressie voetbal de tegenstander te ontregelen. We
kregen dan ook een handvol niet te missen kansen die
toch gemist werden. Uiteindelijk was daar dan toch
Rick HendriXen onze verlosser, die voor ons, met zijn
‘curve’ over de doelman de bevrijding bracht. Eindstand 5-3.
Na deze overwinning hebben we geproost op enkele
jarigen die het elftal trakteerden op het inmiddels bekend fenomeen een ‘Dorpshuusken’. En ook werd er
een proost uitgebracht
op onze opa hapjeskoning Wies
die zich voor de 2e keer opa mocht noemen. Dochter
Ramona had tijdens de bevalling er een extra handicap
Boogbal nr. 6

bij gekregen, moeilijk,
want als je op 4 mei om
20:00 uur tijdens de dodenherdenking je weeën
op moet vangen dan
wordt dat knap lastig.
Tijdens de wekelijkse
donderdagavondtraining
werd een al lang meeslepende bankvete tussen 2
spelers opgelost. De ballen die tijdens het afwerken er naast werden geschoten werden zelfs
voor elkaar poeslief uit
de struiken gehaald. En
dan te bedenken dat
bijna iedere bal naast
het doel in de struiken
belandde.
Zondag 12 mei op Moederdag togen we naar Wehl om
daar an te trei’jen tegen Concordia. Tijdens het koffiekwartiertje werd nu na jaren pas duidelijk waarom de
spelers van Achter de Möl een hond(je) hebben aangeschaft. Nee, niet om moeders een plezier te doen maar
om zichzelf ‘op te warmen’ door bij het laatste ommetje van de dag te genieten van de wellustige hijg geluidjes die via een openstaande slaapkamerraam over de
buurt neerdaalden. Zo kom je nog eens wat te weten,
denk dat ik zelf binnenkort ook maar eens een laatste
ronde doe. Terug naar de wedstrijd in Wehl. Wij mochten op het nieuwe kunstgras aantreden aldaar, die als
2e veld dient en bij slecht weer als uitwijk kan dienen
voor het hoofdveld. De omheining die er stond was
behoorlijk hoog, gelukkig hebben we Stijn die telke male, als de bal over de afrastering verdween, er zich met
de hoognodige moeite over heen moest wurmen. De
spelers op de bank maakten zich hierover nogal zorgen.
Want als Stijn gespiest zou worden betekent dat dat
Tom Wanders geen opa meer zou worden. Gelukkig
bleef ‘het zaakje’ van Stijn nog heel waardoor we niets
hoeven te vrezen. De wedstrijd begon heel slecht voor
ons want al heel vroeg in de wedstrijd kregen ‘de gebroeders’ het op de heupen door de bal te zacht terug
te spelen en Concordia hier heel gretig gebruik van
maakte. 1-0. Toch hadden wij de 1e helft het betere van
het spel en lieten de nodige kansen links liggen. Bart
Vinkenvleugel (beter bekend als Flugel) heeft in deze
wedstrijd een record achter zijn naam gekregen, want
hij heeft welgeteld zes keer achtereen van links naar
rechts moeten lopen om een corner te nemen. Het was
ook Bart die de 1-1 aantekende in de 25e minuut, als
een teruggeslagen bal door hem vakkundig wordt binnengeschoten. In de rust spraken we af dat we hier
met 3 punten weg zouden gaan en het voor minder
zeker niet zouden doen, we konden niet bij moeders
thuis komen zonder punten. Kort na rust werd Bart
diep gestuurd, heel listig liep Bart schuin voor het doel
langs om vervolgens de keeper te passeren met een
diagonale inschuiver. 1-2. Het gebeurd niet vaak, maar
al tijdens de wedstrijd werd Bart uitgeroepen tot Man
of the Match. Snel hierna scoorde Rick Witteveen de 13 nadat hij de bal uit een corner in de kluts bij de 1e
paal terugkreeg van Jurgen en hij binnen kon schieten.
Op het eind van de 2e helft scoorde Concordia met een
hoge bal in de lange hoek de 2-3. We hadden de buit
binnen en waren onze afspraak van in de rust nagekomen. Hier konden we mee thuis komen. Aangekomen
op de Buitenham had GWVV 2 net de kampioenstitel
binnengehaald en vloeide het bier al rijkelijk. Na het
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overbrengen van de felicitaties hebben wij er ook een
paar gedronken op de overwinning, waarna iedereen
uiteen ging om moeder of schoonmoeder te gaan verblijden. Met een overwinning op zak ga je zo’n moederdag dan toch heel anders beleven.
Op zondag 19 mei ons laatste thuis competitieduel van
het seizoen 2018-2019. The day after The Netherlands
won the Eurovision Songtest. Bijna iedereen had tot
laat in de nacht de uitslag afgewacht, het koffiekwartiertje werd dan ook benut om oa het ‘geweldige’ optreden van Madonna te bespreken. Zelfs onze benjamin Stijn was er voor thuis gebleven, en dat wil toch
wel wat zeggen als Brutus niet gaat stappen, of was hij
soms nog met die te zachte terugspeelbal van vorige
week bezig in zijn achterhoofd? Vandaag zouden we
aantreden tegen Zelhem 5 een tegenstander waar we
het uit knap lastig mee
hadden. Onze vunzige
schoolmeister (volgens
Bennie Mulder) had graag
op het 2e veld gespeeld
maar ‘de schrik van onze
schoolmeester’ was vergeten de cornervlaggen
van stal te halen, dan
maar op het kunstgrasveld. Zelhem 5 een jong
team, met zo hier en daar
wat routiniers liet ons al
snel merken dat we het
vandaag knap niet makkelijk zouden krijgen. En dat
bleek ook, toen we ons al
vroeg lieten verassen
door een doelpunt die
ontstond door een splijtende pass door het centrum en
Marco het nakijken had. Tot aan de rust bleef het 0-1
en
konden we weinig tot niks er tegen overstellen. De
2e helft haalden wij onze troef Rick van stal, we werden
wel gevaarlijker maar om nu te zeggen dat we hier
recht op hadden, nee. Zelhem maakte het dan ook snel
af door wederom een goal door het centrum, als verdediging kwamen we gewoon te kort door hun goede
spel van achteruit. Deze werd overigens geleid onder
aanvoering van onze patatboer Edwin Decker die hier
volgende week met de kermis weer goede zaken hoopt
te doen. Goede zaken deed hij ook op deze zondag met
z’n team. Wij kregen dmv een penalty nog wel een aansluitingstreffer maar hierna kon Zelhem toch weer simpelweg uitlopen naar 1-4. Een meer dan terechte uitslag voor vandaag. Er werd op deze zondag ook weer
eens een beroemde uitspraak uit de kast gehaald van
een speler van weleer. Een speler was het niet helemaal eens met de leiding toen hij diep in de 2e helft
gewisseld zou worden; “Potverjandrie, ik bun toch niet
de hoer van het elftal.” Verwijzend naar de wedstrijd
van een week eerder waarin hij ook al gewisseld werd.
Om maar eens in de Eurovisie songfestival termen te
blijven het was voor ons vandaag echt een ‘Losing game’.
Op Zondag 26 mei het laatste competitieduel tegen
SVGG op ‘de Biel’ te Megchelen. De dag nadat we
dachten dat de Graafschap met twee benen in de eredivisie zou blijven. Awel, u kent het verhaal. Iedereen
was tijdens ons wekelijks koffiekwartiertje stomverbaasd dat onze man die altijd te laat komt op tijd aanwezig was in het Dorpshuus. Er waren al vele voortekens hiervoor aanwezig want net voor middernacht
appte hij (wat hij normaal nooit doet) “Hoe laat morBoogbal nr. 6

gen aanwezig”. Zo zie je maar weer dat het nooit te
laat is om te leren, alleen jammer dat dit de laatste
seizoenwedstrijd moest gebeuren. Wij hadden deze
wedstrijd een primeur want wij traden voor het laatst
aan tegen SVGG 4. Ook bij SVGG zijn de ledenaantallen
dermate dat ze volgend seizoen terug gaan naar 3
teams. Bij het warmlopen en intrappen hadden onze
spelers meer oog voor wat er op het hoofdveld gebeurde de wedstrijd tussen de dames van Megchelen en
Etten. De rek- en strekoefeningen met het oog gericht
naar het hoofdveld van Rick H en Werner leken totaal
nergens op, het had meer weg van lek- en trekoefeningen dan wat anders. Voor Werner enigszins nog wel
begrijpelijk, want hij was de laatste dagen onthand,
omdat Yvonne samen met dochter Tess op Ibiza zat.
Ondanks de slechte warming up begonnen we goed
aan de wedstrijd en al snel konden wij de 0-1 maken.
Jordy brak aan de linkerkant door en zag zijn schot
eerst nog gepareerd door de keeper, in 2e instantie
wist Jordy toch het net te vinden. Voorlopig voor Jordi
even de laatste treffer voor GWVV omdat hij verkast
naar DZC’68 om zo meer tijd te kunnen besteden aan
de zaterdagavond. Wij hadden in de 1e fase van de 1e
helft onze voorsprong moeten uitbouwen maar de kansen van Rick
en Tom werden niet verzilverd. Gaande
weg de 1e helft kwam SVGG meer in hun spel en kantelde de wedstrijd. Uit een hoge cornerbal wisten zij
dan ook de 1-1 aan te tekenen. Het meest pijnlijk hierbij was dat het oude GWVV’er Huub Wanders was die
tussen 2 GWVV’ers te sterk was met het hoofd. Een
geruststellende gedachte was wel dat hij het bij een
goede club had geleerd. Huub vierde zijn doelpunt dan
ook terecht wat ingetogen. In de rust gaf Jurgen Schut
aan dat hij tijdens de wedstrijd door ene Venhorst was
proberen om te kopen, als hij hem een keer zou laten
lopen. Aan Jurgen de vraag hoeveel geld het dan betrof
kon hij geen antwoord op geven maar hij wist wel dat
als hij zou ingaan op zijn affanches zijn tuin kon voorzien van nieuwe hagen. De 2e helft gaf hetzelfde spelbeeld als in de 1e helft. Wij kregen elke 2e bal van SVGG
in ons bezit en wisten tot
riante scoringsmogelijkheden te komen. Maar zoals zo
vaak echter zonder resultaat. Megchelen pakte de
wedstrijd weer over en
kreeg ook kansen waar het
tot aan de 89e minuut bij
bleef. In de 90e minuut
scoorden zij toch nog de
winnende treffer. Jammer
en zuur voor ons, voor SVGG
een mooie historische zege
die de geschiedenis boeken
ingaat als de laatste wedstrijd van SVGG 4 die winnend in de laatste minuut
werd afgesloten tegen
GWVV 4. Een mooier afscheidscadeau konden wij
ze niet geven.
In het Dorpshuus werden
we door Jordy nog getrakteerd op een afscheidsborrel
en konden we kort concluderen dat het seizoen 20182019 er één was met pieken
en dalen.
Over het seizoen 2018-2019
kunnen we kort zijn; we
speelden te wisselvallig.
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Slecht begin tot
aan november, net
voor de winterstop
weer goed opgekrabbeld. Na de
winterstop een
slecht begin en op
het laatst toch wel
weer redelijk mee Hans liep in de laatste wedstrijd tekunnen voetballen. gen SVGG een ‘blauwtje’ op.
Deze wisselvalligheid was mede te wijten aan het feit dat we te vaak in
een andere teamsamenstelling speelden.
Prestatiegrafiek GWVV 4
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24

21
18
15
12
9
6
3
0

totaal punten GWVV 4

max te behalen punten

Het is ook lastig om met een team van 20 spelers elke
keer met hetzelfde team te kunnen spelen. Voor de
leiding ook niet altijd prettig om spelbepalende spelers
ook weleens te moeten wisselen, want je houdt toch
graag vast aan een stabiel team. Toch hadden we die
20 spelers nodig, als je bv
kijkt naar de blessures en
afmeldingen. Met een 6e plek op de ranglijst kun je
zeggen dat je het niet slecht gedaan hebt, het was net
niet top, maar ook niet slecht. We (de leiding) zijn tevreden hoe het seizoen verlopen is en voor ons is het
meest belangrijke dat je het als team naar de zin hebt
en dat heeft er dit seizoen zeker niet aan ontbroken.
Het plezier staat bij ons voorop. De samenstelling van
het 4e elftal blijft volgend seizoen nagenoeg hetzelfde.
Jordy zoekt zijn heil op de
zaterdagmiddag bij DZC’28
en Stijn die promoveert als
enigste binnen
ons team
naar het 3e elftal. Beide
heren bedankt voor jullie
inbreng voor GWVV 4.
Daarnaast is het nog afwachten op de keuzes van
Marc en Olaf die dit seizoen te maken kregen met
langdurige blessures.
Op 29 juni rest ons nog de
seizoensafsluiting met het
elftal en zullen dan even
geen voetbal meer aan ons
hoofd hebben om vervolgens in augustus met een leeg hoofd aan het seizoen
2019-2020 te beginnen.

G.W.V.V. 3

D

e laatste fase van de competitie is aangebroken.
Nog maar drie wedstrijden te gaan en dan zit het voetbalseizoen van 2018-2019 er al weer op.
Het uitduel bij Ad’69 eindigde voor ons in een 1-1 gelijk
spel. Een punt ‘gestolen’ uit Aalten konden we wel zeggen. Lang tegen een 1-0 achterstand aangekeken. De
tegenstander verzuimde vaak de wedstrijd op slot te
gooien waardoor wij uit één van de weinige kansen
vlak voor tijd toch nog de 1-1 wisten te scoren.
Daarna volgde een donderdagavond partij tegen VVG
uit Gaanderen. Een ploeg ruim onder ons, moest gewonnen kunnen worden. Echter de eerste helft ging
zeer moeizaam. Een eigendoelpunt van Varsselder en
nog een doelpunt voor was het met rust 1-1. Pas na
rust wisten we op conditie de wedstrijd toch vrij
éénvoudig nog te winnen. Waardoor we snel uitliepen
naar een 5-2 overwinning.
De laatste wedstrijd van het seizoen een thuisduel tegen Westendorp. Stond voor velen in het teken van de
laatste wedstrijd voor GWVV. Voor zowel Trainer/
leider, als voor de spelers Roy, Niels, Rick en Kevin was
het de laatste officiële wedstrijd in het Geel witte tenue. Een mooi afscheid met een overwinning hebben
we ze niet kunnen geven. Vlak voor tijd waar we bij
Aalten een punt gestolen hadden hebben we nu zelf de
deksel op de neus gekregen en vlak voor het eindsignaal de 0-1 tegen gekregen. Te weinig tijd om de wedstrijd nog te kantelen.
Uiteindelijk een seizoen met ups en downs. Uitwedstrijd bij Terborg (toen mede koploper) wie we met
goed spel wisten te winnen. Maar helaas nog vaker
wedstrijden onnodig hebben verloren. Daarom hebben
we het dit
seizoen ook niet verder kunnen schoppen
tot de 8e plaats.
Dan wil ik afsluiten met het bedanken van Alex, Roy,
Niels, Rick en Kevin voor hun inzet de afgelopen jaren.
Alex geniet van de aankomende vrije zondagen, Het is
je gegund! en de overige mannen succes bij jullie nieuwe clubs!

Gr. Stijn.

Iedereen een fijne vakantie gewenst. En tot volgend
seizoen.

De leiding van GWVV 4 (Wies, Carlo en Nico)

Boogbal nr. 6
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SIR ALEX stopt bij G.W.V.V.

O

p 1 juni was de afscheidswedstrijd voor Sir Alex.
Ongeveer 30 spelers waren die middag op De Buitenham aanwezig. Oud spelers, zelfs vanuit Ierland en
Zwitserland, waren voor Sir Alex naar Varsselder gekomen en trokken de kicks nog een keer aan. Het team
uit de beginjaren speelde tegen het huidige team. De
oudjes wonnen de wedstrijd uiteindelijk gemakkelijk.
Qua loopvermogen misschien wat ingeleverd, maar
voetballend zouden ze nog zo aan de bak kunnen.
Daarna waren we uitgenodigd bij Alex en Elly voor een
hapje een een drankje. De barbeque was voortreffelijk
verzorgd en daar hoort natuurlijk een lekker getapt
biertje bij. Laat dat maar aan Alex en Elly over. Oude
herinneringen werden natuurlijk weer opgehaald en
dat zorgde voor veel gezelligheid en hilariteit. Dan is
het moeilijk opstappen en zijn we dus ook tot in de late
uurtjes gebleven.
Sir Alex stopt na zes jaar trouwe dienst. Zes jaar geleden heeft hij er mede voor gezorgd dat GWVV met vier
seniorenteams de competitie in kon blijven gaan. Eerst
was hij trainer/ leider van het vierde, later werd dat
het derde team. Elke woensdagavond trainde hij de
jongens en voor de zondag regelde hij ook alles tot in
de puntjes. Op de donderdagavond kwam hij terug
naar het Dorpshuus om met de TC de zaken voor zondag nog even door te spreken. Hij heeft er wat uurtjes
ingestopt en in al die jaren bleven de jongens plezier
houden in het spelletje en wat wil je nog meer.
ALEX, BEDANKT VOOR ALLES WAT JIJ IN DE AFGELOPEN
ZES JAAR VOOR GWVV 3 en 4 GEDAAN HEBT. ONVERGETELIJK!

sportgroeten, Rob van de Pavert.

Oproep:

W

ie heeft er zin en interesse om samen met Casper
Bussink de scheidsrechters cursus te gaan volgen.
Deze start in september 2019 en zal ca. 4 avonden in beslag nemen.
De kosten hiervoor worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Eugène Lucassen
(wedstrijdsecretaris@gwvv.nl)
Achter de Molen 12
7076 BM Varsselder

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

Boogbal nr. 6
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Sponsoren
bezoeken sponsoren

O

p vrijdagmiddag 24 mei jl. werd zoals elk jaar te
doen gebruikelijk de GWVV sponsormiddag/avond gehouden. De hoofd-, ster- en subsponsoren van GWVV
worden dan op uitnodiging van de Sponsorcommissie
uitgenodigd om samen met bestuur/jeugdbestuur en
sponsorcommissie iets te gaan ondernemen. Dit keer
ging de ‘ontdekkingsreis’ naar Doetinchem alwaar we
een bezoek brachten aan de subsponsor PrintX.nl en
Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen. Om 17:00 vertrokken we met 2 busjes met zo’n 45 personen vanaf
de Buitenham.

Op Innovatieweg 17 kwamen we om 17:15 aan bij het
bedrijf PrintX.nl waar Oscar, één van de eigenaren, ons
al op stond te wachten. We werden in de fraai aangeklede ontvangsthal (met hele mooie staantafels) welkom geheten door Freek van Arragon namens sponsorcommissie GWVV en gaf hij aan dat we de middag/
avond zouden benutten om bij elkaar in de keuken te
kijken waarbij dit keer PrintX.nl en Grandcafé Hen-

driXen onze gastheren zouden zijn.
Hierna werd het woord gegeven aan Oscar Thuis (mede
directeur/eigenaar van PrintX). Oscar gaf aan, met zijn
mede compagnon Wilfred Jacobs jaren geleden werkzaam te zijn geweest bij Loor te Varsseveld. Om zich
verder te kunnen ontplooien hebben zij samen het bedrijf Printx.nl opgericht en zijn zij naar diverse omzwervingen terechtgekomen op het bedrijfsterrein Wijnbergen aan de Innovatieweg te Doetinchem. Hier zijn ze
alweer zo’n zes jaar gevestigd en telt het bedrijf inmiddels 8 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd zoals
de naam al zegt in printen in de breedste zin van het
woord. Ook zij zien de digitalisering hand over hand
Boogbal nr. 6

toenemen en spelen hier ook op in door niet alleen
drukwerk te leveren maar ook specialist te zijn op het
gebied van signing (belettering, banners etc). Bedrijven
als van Egmond, Rensa, Elver behoren oa tot hun klantenkring. Na de
woorden van Oscar
begaven we ons op
de bedrijfsvloer
waar we door
Wilfred en Oscar
uitleg kregen over
de geavanceerde
print/snij/vouw machines. Producten
van visitekaartjes tot
complete bedrijfsfolders. Na het inlezen
van barcodes kwamen de producten er
op gewenste formaat en met de juiste vouwlijnen uitrollen. Oscar liet ook
voor de voetballiefhebber nog even
zien hoe rode en
gele kaarten op de
juiste wijze gesneden werden. Vervolgens liet ontwerper Kevin Egging
zien hoe banners/posters/textiel afdrukken werden
geproduceerd en hoe het product er vervolgens op een
XXX – formaat plotter uit kwam rollen. Ook het plastificeren van deze producten behoort tot hun werkzaamheden en vergt een speciale techniek. En voor degenen
die met de afgelopen Ulftse avondvierdaagse het Hemeltje heeft zien lopen met de zwarte T-shirts met de
opdruk ’t Hemeltje dan keken zij naar een product van
Printx.nl. Na de rondleiding werd er gezellig een biertje
of frisje gedronken aan de mooie staan tafels. Freek
van Arragon bedankte Oscar en Wilfred voor de mooie
interessante rondleiding en werden Chantal
(echtgenote van Oscar) en Gaby (echtgenote van
Wilfred) als dank een bloemetje overhandigd.
G.W.V.V. laat PrintX.nl sinds het seizoen 2016-2017 al
het drukwerk verzorgen. De Boogbal, de leden-sponsor
-donateurspasjes, reclameborden, banners enz. komen
uit hun hand. Mocht u een keer wat willen drukken op
welke wijze dan ook, dan bevelen wij PrintX.nl graag
aan. Wij hebben er goede ervaringen mee. Zij geven
kleur aan uw bedrijf. https://www.printx.nl/

Na het bezoek aan Printx werd onze ontdekkingsreis
vervolgd naar Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen.
Anno 2013 is het Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen gevestigd aan de Grutstraat 31 te Doetinchem.
Veel GWVV’ers zijn hier al vaak geweest voor een
drankje en/of een hapje of om zo maar even de topscoorderstrofee aan Rick te komen overhandigen. Wij
als Varsselder-Veldhuntenaren voelen ons dan ook altijd verwant als er gesproken wordt over HendriXen.
Dit is ook niet zo verwonderlijk want veel dorpsgenopagina 17
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ten zijn groot gebracht met waar HendriXen aan ten
grondslag ligt nl. ‘Bi’j Clara in ’t café’ en natuurlijk in
een wat later stadium Zalen de Zon van Walter en Brigitte. Velen zijn er getrouwd en hebben goede herinneringen aan HendriXen. Het voelt altijd als een warm
bad, op het moment dat je bij Grandcafé de Bank of
Grandcafé HendriXen binnenstapt. Het ontbreekt dan
ook vaak aan niks, voldoende voor de inwendige mens
en in het weekend ter opluistering ook nog een muziekbandje. Ook op deze sponsoravond werden we een
warm welkom geheten door Rick en Walter. Achter in
het grandcafé was een gedeelte voor ons gereserveerd.
Een groep van
zo’n kleine 50 man
laat je niet zo
maar ergens. Na
er een paar gedronken te hebben werd de 1e
groep uitgenodigd
voor een bezoek
aan de stadsbrouwerij waar brouwmeester Marcel
Koster uitleg gaf
over het unieke
brouwproces van
Walter’s bier. Wat
in het verhaal heel
duidelijk naar voren kwam was dat
de hygiëne een
heel belangrijk
punt is in het
brouwproces. Het
zag er allemaal
dan ook steriel uit.
Gaat er iets mis
tijdens het proces
dan is het bijna
zeker dat de hygiëne niet goed is
nageleefd en kun
je alles weggooien. Er gaat maar
niets boven een
biertje met een
lekker schuimkraagje. Sinds het
ontstaan van de stadsbrouwerij HendriXen heeft Marcel veel bij moeten leren om het brouwproces onder
de knie te krijgen. Nog steeds leert Marcel oa. uit de
gesprekken met andere brouwmeesters waarin ervaringen worden uitgewisseld. Vol enthousiasme vertelde
Marcel zijn verhalen van het drogen van de granen tot
aan het bottelen. En er moest natuurlijk geproefd worden, en we kunnen zeggen dat het predicaat
‘Uitmuntend’ mee heeft gekregen. Walter’s bier is er
ook in de verschillende seizoensbiertjes te verkrijgen.
Wij bevelen ze jullie van harte aan. Marcel bedankt
voor je mooie interessante rondleiding.
Vervolgens kreeg de 2e groep een rondleiding door de
brouwerij en begon de eerste groep aan de 1e gang van

De Boogbalplanner seizoen 2019-2020
Copie inleveren:
1 oktober

Komt uit op:
10 oktober
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het 10 gangen menu.
We kunnen rustig zeggen zoals al eerder aangegeven dat het ons
aan niets ontbrak. De
hele avond bleven de
gangen komen tot het
ijsdessert aan toe. We
hebben heerlijk gegeten. Na afloop van de
avond werden Rick en
Priscillia bedankt door
voorzitter Arno Geurts
van de sponsorcommissie voor de goed verzorgde avond en kreeg
Priscillia een bosje
bloemen als
dank voor de
goede verzorging. Wij danken
Grandcafé &
Stadsbrouwerij
HendriXen met
z’n medewerkers
voor de gastvrijheid en uitstekende bediening.
Hierna werden
we weer veilig
thuis gebracht en kunnen we stellen dat het een geslaagde sponsormiddag/avond was met een bezoek
aan bedrijven met een X-factor.
Wij bedanken hoofd-ster-sub sponsoren voor de deelname aan deze avond. Als sponsorcommissie kijken we
terug op een avond waarop we in informele sfeer bij
elkaar waren.

Sponsorcommissie G.W.V.V.

Cas en Roy delen Boogbaltopscoorderstrofee

C

as de Neling en Roy
Cornielje hebben dit seizoen gezamenlijk de
Boogbaltopscoorderstrofee gewonnen. Vaak was
het stuivertje wisselen
om de bovenste plaats
waarin Tom Wanders en
Ivm afwezigheid van Roy nam
Ron Prinsen ook nog
Cas alleen de trofee
lang mee deden. Uiteinin ontvangst.
delijk hadden de spitsen
het meest scorend vermogen, zij scoorden dit seizoen
21 doelpunten. Hetzelfde aantal als winnaar Rick HendriXen in het vorige seizoen scoorde. De trofee werd
op het Jan Riekentoernooi overhandigd door de redactie van de Boogbal. Roy zal volgend seizoen de titel niet
meer kunnen verdedigen omdat hij elders gaat voetballen maar Cas kennende zal hem er alles aan gelegen
zijn om het volgende seizoen zijn titel te prolongeren.
Als vast aandenken als GWVV topscoorder seizoen
2018-2019 ontvingen ze een herinneringsbokaal.
Heren proficiat met deze mooie prijs.
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Z

aterdag 15 juni jl. is onder gunstige weersomstandigheden het Jan Riekentoernooi gespeeld ter afsluiting
van het seizoen 2018-2019. 6 teams maakten uit wie er
uiteindelijk met de JR bokaal naar huis toe mocht. Het
was PSV met aanvoerder Jesse Peters die met 11 punten uit 5 gespeelde duels
met de bokaal gingen
lopen. Ajax met aanvoerder Ron Prinsen eindigde
op een 2e plek. Na het
toernooi reikte Netty Rieken de bokaal uit aan
aanvoerder Jesse Peters.
Ook werd er op deze mid-

Fam. Rieken werd bedankt voor de komst naar De Buitenham.

dag formeel afscheid
genomen van leider/
coach van GWVV 3
Alex Cornielje en leider
Ferenc Schepers die bij
GWVV 1 een aantal
jaren zorgde voor de
goede randvoorzieningen om het 1e elftal.
Door de redactie van
de Boogbal werd op
deze middag de 'In de
aanval cup' overhandigd aan aanvoerder
Theo Heutinck van
GWVV 4. De GWVV
super elf prijs werd
gewonnen door Chiel
Terhorst en de Boogbaltopscoorderstrofee
ging dit jaar naar Cas de Neling en Roy Cornielje die
samen met 21 doelpunten topscoorder werden bij
GWVV in het seizoen 2018-2019. Voorzitter Jan Aalders
nodigde iedereen uit om op 5 juli te komen op het
GWVV feest ter ere van de goede resultaten van GWVV
2 en GWVV 1 en wenste iedereen voor straks een hele
fijne vakantie toe. De middag werd naderhand in een
prettige sfeer voortgezet op het terras bij het Dorpshuus en werd het seizoen formeel voor afgesloten verklaard.
Voor meer foto’s; https://myalbum.com/album/JMtBNpLa5tBb

Boogbal nr. 6
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Bericht van GWVV TC
Oefen/bekerprogramma seizoen 2019-2020
Donderdag 27 juni 19:30 uur laatste trainingen en
sluiting velden !!
Donderdag 8 aug
Donderdag 15 aug

20:00 uur 1etraining GWVV 1
19:30 uur 1etraining 2, 3 en 4

Zondag 18 aug oef. 11:00 uur GWVV 1 – Pax 1
Vrijdag 23 aug
19:00 uur GWVV 1 Veltinstoernooi Loil
Zondag 25 aug
12:00 uur GWVV 1 Veltinstoernooi Loil
Zondag 1 sept
Beker
Zondag 8 sept
Beker
Zondag 15 sept
Beker

14:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
14:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
14:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Zondag 22 september
Elftal:

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

start competitie

GWVV SENIOREN
Selectie

Trainer:
Edwin te Grotenhuis
Ass.trainer:
Andre Lippets
Teammanager Bennie Mulder
Leiders:
Ramiro Tersteeg
Trainer:
Grensrechter: Joost Schut/Dirk Wanders
Spelers:
1 Mart Aalders
2 Merijn van Arragon
3 Twan Berndsen
4 Casper Bussink
5 Chiel Le Comte
6 Douwe Flipse
7 Jochem Geerts
8 Kris Hebbink
9 Lars Hendrixen
10 Tim Heutinck
11 Dirk Jansen
12 Maik Jansen
13 Tim Jansen
14 Jacco te Kaat
15 Sven te Kaat
16 Martijn Klompenhouwer
17 Robin Klompenhouwer
18 Jarno Lippets
19
Trainingsavonden: Selectie
Dinsdag aanvang: 19:45 uur
Donderdag aanvang: 20:00 uur

Afscheid scheidsrechter Wim Pruyn

O

p zondag 26 mei jl. heeft
Wim Pruyn de fluit in de wilgen
gehangen. Wim had al ruimschoots van te voren aangegeven aan het eind van het seizoen te willen stoppen met het
fluiten. Wim heeft dit geruime
tijd gedaan en deed dit altijd in de volle overtuiging.
Spelers die verbaal gezien het hem te bont maakten
dan schuwde Wim het niet om de speler voor 10 minuten eruit te sturen. Natuurlijk blijven er altijd in een
wedstrijd discussies over wel/niet. In de professionele
wereld zijn ze daarom ook overgestapt naar de VAR
momenten. Voor amateurscheidsrechters blijft het dan
ook om in een split second wel of niet te fluiten. Zij
hebben het dan ook moeilijker dan in de profwereld.
Het bestuur was voltallig aanwezig om Wim te bedanken na zijn laatste wedstrijd.
Wim, bedankt voor de jaren die je bij GWVV hebt gefloten, want zonder scheidsrechter zijn er ook geen wedstrijden. Daarom spreken we denken we ook namens al
de spelers die je onder je hoede hebt gehad.
We wensen je veel succes met de vrijgekomen tijd, die
je wilt gaan benutten voor je hobby’s duiken en wandelen.

SEIZOEN 2019 - 2020
Selectie

3e

4e

Peter Roes

Rob v.d Pavert / Ferdie v.d. Pavert

Frans van Hardeveld

Niels Jansen
Jeroen Aalders

Erik Frazer

Nico Immink
Wies Kummeling

Niels Jansen

Bas Wanders

Carlo Cornielje

Dion Mulder
Cas de Neling
Sam Overbeek
Jesse Peters
Ron Prinsen
Joël Robben
Bart Rots
Sem Schepers
Niels Schweckhorst
Pascal Sloot
Jelle Visser
Menno Wentink
Jim Weijkamp
Jurjan Wezenberg
Colin te Wildt
Maarten Wissing
Thomas Wissing
Bob Zweers

Koen Bussink
Mart de Leeuw
Wessel Immink
Stijn Marcus
Miel Erinkveld
Niek ter Voert
Jan Ole Kantus
Bryan Weijkamp
Stijn van Remmen
Jelmer Liebrand
Keke Peters
Jari Frazer
Thymo Steenbreker
Jelle Boland
Glenn Robben

Cas Aalders
Theo Heutinck
Tonny Slutter
Sven Huls
Jos Ketelaar
Bart Vinkenvleugel
Werner Wellink
Rick Hendrixen
Sander Geerts
Tom Wanders
Rien Klompenhouwer
Jurgen Schut
Ino Zweers
Rick Witteveen
Hans Bruins
Paul Wijsman
Marco van Remmen
Olaf Dickman
Marc Wellink

Trainingsavonden: GWVV 3 en 4
Veld 1

Veld 1 en 2

Donderdag aanvang: 19:30 uur

(volgens schema, volgt nog)
1e training donderdag 8 augustus

(volgens schema, volgt nog)
1e training donderdag 15 augustus

Boogbal nr. 6
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Eindstand Superelf
seizoen 2018-2019

2018/2019

H

et voetbalseizoen 2018-2019 zit er weer op. En
daarmee komt ook voor deze jaargang de suoer elf
competitie weer tot een eind. De winnaars zijn bekend!
De afgelopen periode van vier á vijf wedstrijden zijn
gespeeld. Alle doelpunten zijn verwerkt in de eind
stand. De deelnemers die Thomas Wissing op het middenveld hadden gepositioneerd hebben deze ronde
veel punten weten te scoren. Door zijn 3 doelpunten bij
het 3e elftal en nog 1 bij het 2e was hij deze ronde mede topscoorder.
Voor de einduitslag valt de top 3
in de prijzen.
Chiel Terhorst
heeft een eindsprint gemaakt
en gaat er dit
Chiel kreeg op het JR toernooi de dinerjaar met de
eindoverwinning bon van HendriXen uitgereikt.
vandoor! Op de voet gevolgd door zowel Stan en Ted
van de Pavert. Mannen namens de boogbalredactie van
harte gefeliciteerd!
Ook voor volgend seizoen zal de super elf weer terug
keren in de Boogbal en hopen we op nog meer deelnemers als dit jaar!
Gr. Stijn

1

Chiel Terhorst

Més que un club

400

2

Stan van de Pavert

Hala Madrid

398

3

Ted van de Pavert

TVDP

397

4

Casper Bussink

FC Cappie

393

5

Martijn Klompenhouwer

One team one dream

393

6

Chiel le comte

FC. Mallorca

392

7

Wim klompenhouwer

WK-C

385

8

Jesse Peters

Sponsored by n'Diquen

368

9

Ferdie van de Pavert

TKS

367

10

Jelle Boland

F.C. Snelle Jelle

365

11

Theo Heutinck

The Champ

362

12

Jarno Lippets

Lippie F.C.

355

13

Kees van de pavert

The Kellers

354

14

Marie José Cornielje

FC Kwiebels

352

15

Lucia Heutinck

Het geknipte team

351

16

Peter Roes

FC langs de lijn

347

17

Rien Klompenhouwer

Dol F.C.

343

18

Merijn van Arragon

FC Down under

343

19

Beent Klijnsma

Angitia 4

342

20

Menno Wenting

VV W.I.V.

334

21

Nico Marcus

Fc Canon

333

22

Ruud van de Pavert

VV Gendringen

322

23

Marcel van de Pavert

Super boys

321

24

Roy Cornielje

De twaalde man

317

25

Maud te Kaat

Fc Bollo de beer

306

26

Bennie Mulder

Godfather

300

27

Vieftig club

De vieftigers

300

28

Lars Hendrixen

FC Stievepoot

288

29

Nico Immink

De inmminkjes

282

30

Sam en Niels

Fc Beertje

276

31

Carlo Cornielje

Wally Team

274

32

Cas Aalders

Team zonder naam

274

33

Tonny Slutter

Ella Elle l'a

270

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Anne Aalders
Maik Jansen
Koen Bussink
Ron Prinsen
Lars v. Mulligen
Cas de Neling
Sandra Immink
Amanda v. Mulligen
Niels Sweckhorst

Dreamteam
Chanson
Fc Balletje van Els
Pringles
Varsselder vöggels
K.V.C.
De Jonkies
Happy Hornets
I Love beertje

270
262
261
246
240
222
164
111
79

Chiel Terhorst — ‘’Més que un club’’
Sven te Kaat

Stijn Marcus —Jurgen Schut—Chiel le Comte
Theo Heutinck—Thomas Wissing—Niek ter Voert
Ron Prinsen
Cas de Neling—Roy Cornielje—Niels Sweckhorst
Boogbal nr. 6
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Dat kump in de Boogbal

- Wij feliciteren al de kampioenen van het seizoen 2018
-2019.

 Voor secretaris Werner Wellink

was het Jan Riekentoernooi
maar van korte duur. Bij een
ongelukkige botsing liep hij een
sneewond op aan zijn hoofd.
Na een EHBO behandeling (Dirk
en Kees) ter plekke begaf hij
zich naar de 1e hulp in Doetinchem alwaar hij voorzien werd
van enkele hechtingen. Gelukkig was Werner er weer bij met
de prijsuitreiking. Bij het bedank woordje van de voorzitter
richting de EHBO, riep Werner dan ook terecht;
“Dirk hef mien leaven gered.”

 Als je Werner een keer tegenkomt en je ziet bij hem
de littekens JR op het hoofd staan dan weet je tenminste hoe dit ontstaan is.

 Ron Prinsen gaf in de wedstrijd tegen ’t Peeske de

grensrechter een vermaning omdat hij vond dat
Sam Overbeek best wel eens een keer mocht scoren
in buitenspelpositie omdat hij het hele seizoen al
wacht op die ene treffer. Jammer genoeg trok de
grens er zich niets van aan en stak hij bij een volgende doelpoging de vlag weer in de lucht. Ron, je hebt
niet overal invloed op.

 Kampioenen

horen normaliter rond
te gaan op
een platte
kar. Vorig
seizoen ging
de JO17 nog
met een
touringcar
door het
dorp. Nu we
in Varsselder-Veldhunten weer een paar kampioenen in ons midden hadden moest de ‘platte kar’
weer uit de schuur gehaald worden. Clemenc Hendrixen had de spullen goed in orde. ”Joa, zeg Cleem,
ik heb ‘em vanmorgen nog extra een geel kleurtje
gegeven.” Cleem bedankt voor je diensten!

 Al de spelers die besloten hebben om na dit seizoen

te stoppen bij G.W.V.V. bedanken wij voor hun inzet
voor GWVV. En je weet, de deur staat altijd open.
Kun je ivm een blessure niet meer voetballen dan
zijn er wel functies binnen het kader/commissies
van G.W.V.V.. Hiervoor kun je je melden bij het
(jeugd)bestuur.
Boogbal nr. 6

Uitslagen competitie senioren
28-4-2019

Ulftse Boys 1

GWVV 1

2

3

5-5-2019

GWVV 3

Zeddam-Sint Joris 3

3

4

5-5-2019

GWVV 4

HC '03 5

5

3

5-5-2019

Doetinchem 3

GWVV 2

1

0

5-5-2019

Dinxperlo 1

GWVV 1

3

1

12-5-2019

Concordia-W 10

GWVV 4

2

3

12-5-2019

GWVV 2

Kilder 2

5

1

12-5-2019

GWVV 1

Peeske 't 1

3

0

16-5-2019

Keijenburgse Boys 2

GWVV 2

2

0

19-5-2019

AD '69 4

GWVV 3

1

1

19-5-2019

GWVV 4

Zelhem 3

1

4

19-5-2019

GWVV 1

Zeddam-Sint Joris 1

4

1

23-5-2019

VVG '25 5

GWVV 3

2

5

26-5-2019

GWVV 2

Ulftse Boys 2

3

3

26-5-2019

GWVV 3

Westendorp 2

0

1

26-5-2019

SVGG 4

GWVV 4

2

1

26-5-2019

MEC 1

GWVV 1

1

1

2-6-2019

GWVV 1

HC '03 1

0

4

 Dat Sven te Kaat

zou stoppen bij
GWVV 1 en het
op een lager niveau wil voortzetten was al
langer duidelijk.
Maar……………
wordt het nu
GWVV 2 of
GWVV 4. Getuige bijgaande foto konden we al snel concluderen dat
Sven zijn keuze al gemaakt had. Sven veel succes!

 Ulftse B/GWVV JO19-

2 heeft dit jaar geen
prijzen binnengehaald. Het plezier is
er niet minder om.
Volgens Bart Rots
was het wel een succesvol seizoen. Hij
greep de frikandellenschaal en als een
ware kampioen verhief hij deze boven
het hoofd. Zo zie je
maar weer dat je helemaal geen kampioen hoeft te zijn om
je als een kampioen
te voelen. Een keurige derde plek geeft ook al dat
gelukzalige kampioensgevoel.
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Einde van het seizoen

H

et voetbalseizoen is weer ten einde en de prijzen zijn verdeeld.
Mees en Olaf Dickman zijn met de JO11-1 kampioen geworden. Iris Wanders,
Donna Kwak, Linde Offenberg, Senne Ditters zijn kampioen geworden met de
MO13-2, onder leiding van Dirk Wanders. En ons enige Gwvv jeugdteam de JO
15-3 is ongeslagen kampioen geworden. Langs deze weg willen we iedereen
nogmaals feliciteren met de behaalde resultaten. De indelingen voor het aankomend seizoen zijn op een enkele detail na bijna rond. Op maandag 17 juni zijn
de indelingen gepubliceerd. Ook ons enige Gwvv team zal in het nieuwe seizoen
onderverdeeld worden tussen kinderen van Ulftse Boys en NVC.
Op vrijdag 28 juni zal er voor de oudere jeugd van Gwvv een afsluit avond
plaatsvinden, waar we een aantal leuke activiteiten gaan doen. De jongste
jeugd heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij het jeugdkamp van Ulftse
Boys.
Verder willen we even aangeven dat er weer een leuk trainingssetje samengesteld is, verdere info vindt u elders in de Boogbal.
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

Langs deze weg willen wij iedereen, die zich het afgelopen seizoen ingezet heeft
voor de jeugd bedanken en wensen wij iedereen een fijne vakantie.

Het Jeugdbestuur

Beeldfragmenten kampioenschap
Ulftse B/GWVV JO15-3

Meer foto’s:
https://myalbum.com/album/baXYSdUZiwnN

Boogbal nr. 6
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Dorpsnieuws

Dorpsagenda
Juni
22 t/m 24 Kermis Varsselder-Veldhunten

Varsselder - Veldhunten

Juli
5 GWVV feest
8 Music for Holiday avond mmv Fanfare
21 t/m 24 Kivada
Steunt u de bezorgdheid van Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder- Veldhunten teken dan ook de petitie.
https://n817veiliginoverleg.petities.nl/

Geweldige sfeer in Varsselder Veldhunten
bij doorkomst wandelaars
Ulftse Avondvierdaagse

kijk voor complete
dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Bedreigen donkere wolken
Fanfare St. Gregorius?
Geen fanfare meer in Varsselder Veldhunten, kunt u zich
dit voorstellen?
Wellicht geen muzikale ondersteuning mogelijk bij:
-Sinterklaasintocht
-Carnavalsoptocht
-Koningsdag
-Kermis
En geen:
-Oktoberfeest
-Winterfair
-Music Together
-Voorjaarsconcert

E

nkele jaren geleden zijn we met dweilorkest
WaarOw onschuldig begonnen met het begroeten van
de wandelaars op het grasveldje tegenover het kerkgebouw in Varsselder.
Na drie jaar hebben we de organisatie van de vierdaagse weten te overtuigen om de routes van de 10 en 15
kilometer wandelaars langs het gezellige terras van het
Dorpshuus te laten lopen. Een schot in de roos. Het
publiek verzamelde zich op het terras en de wandelaars werden feestelijk begroet. Dit jaar zijn we nog een
stapje verder gegaan. Het bestuur van de vierdaagse
heeft ons verzoek gehonoreerd en nu lopen alle wandelaars, dus ook de allerkleinste, die de 5 km lopen,
langs het sfeervolle terras.
En wat voor een feest was het woensdagavond 5 juni
op het overvolle terras van ’t Dorpshuus. Ruim 200
mensen waren op dit evenement af gekomen. Dweilorkest WaarOw zorgde dat de sfeer er goed in zat tijdens
de eerste avond van de wandelvierdaagse. Het publiek
ging hierin mee en onder het genot van een drankje,
begroeten zij de wandelaars vol enthousiasme.
De wandelaars op hun beurt, genoten van deze entourage. En ook de kleinste wandelaars van de 5 km vonden het prachtig. Jong en oud, iedereen zong luid mee
met de opzwepende klanken van het dweilorkest. Het
geheel deed denken aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hopelijk wordt het volgend jaar weer een fantastische
doorkomst waarbij Varsselder Veldhunten zich van zijn
beste kant laat zien.

Zie voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/z6KRFXCiZ7Si
Boogbal nr. 6

Is dit realiteit?
We hopen van niet maar we kunnen het op termijn ook
niet uitsluiten, daarom moeten we nu in actie komen!
Duidelijk is dat de subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek drastisch minder wordt. Kregen we in 2018
nog 5300 euro, in 2020 moeten we ons zien te redden
met een schamele 1200 euro. Als vereniging doen we
al een aantal acties om het hoofd boven water te houden zoals de speculaas-actie en het inzamelen van oud
ijzer. Het in stand houden van een fanfare is een kostbare zaak denk b.v. aan instrumenten, jeugdopleidingen, bladmuziek en kleding. Om in de toekomst ook
een levensvatbare fanfare St. Gregorius te kunnen behouden hebben we uw steun nodig!
De Club van 100 gaat een actie houden om nieuwe leden te werven om de muziekvereniging financieel te
kunnen ondersteunen. Zo kan de fanfare de leefbaarheid en de belangrijke activiteiten van ons dorp blijven
voortzetten.
Hoe ziet die actie eruit:
Elk lid van de fanfare heeft toegezegd om zich in te
spannen om minimaal 1 nieuw lid voor de Club van 100
aan te brengen. Daarnaast is het bestuur van de Club
van 100, actief bezig het leden werven en zal dat blijven doen.
Mocht er dus een beroep op U worden gedaan om lid
te worden van de Club van 100, dan kan dat al vanaf 50
euro per jaar. Uw financiële steun is harder dan ooit
nodig. (50 euro per jaar is nog geen 5 euro per maand)
Laat de fanfare niet in de steek!
Want Varsselder Veldhunten zonder fanfare,
daar moet je toch niet aan denken!

Namens bestuur van de Club van 100
Peter Kock, telefoon 06-10920126
Leo Bruggeman, telefoon 06-11107115
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Music for Holiday

Z

o tegen het eind van het verenigings seizoen begint iedereen te
denken aan een “vakantie borrel” en gaan de meeste mensen zich
opmaken voor een vakantie-modus.
Dit geldt ook voor de muzikanten van fanfare orkest St. Gregorius uit
Varsselder Veldhunten. Op maandagavond 8 juli gaat men zorgen
voor een gezellige Holiday-avond. Op het terras van ’t Dorsphuus
trakteren zij het publiek op zomerse klanken.
Pure ontspannende en vooral luchtige muziek zoals bijvoorbeeld van
Queen en Adele. Ook Latin- en Braziliaanse nummers met hun opzwepende drumritmes, komen dan voorbij. De muzikanten hebben
mooi zomerweer besteld, maar mochten de weersomstandigheden
minder gunstig zijn, wordt binnen een “terras” gecreëerd.
Alle verenigingen die gebruik maken van ’t Dorpshuus en alle andere
belangstellenden worden voor deze Music for Holiday avond uitgenodigd. Om 19:30 uur begint het orkest te spelen en de toegang is
gratis.

Olde dorpskieken

H

et is alweer een tijdje geleden maar wij kijken met
veel plezier terug naar woensdag 13 maart jl. toen de
multifunctionele zaal van ’t Dorpshuus ‘mutje’ vol zat
met inwoners en oud inwoners van Varsselder Veldhunten. Het leek wel een reünie. Er waren 200 entreekaarten uitgegeven en nog zo’n 100 man hadden helaas
pech.
Ad van Aalst van de Oudheidkundige vereniging Gemeente Gendringen sprak alles smeuïg aan elkaar met
– zo nu en dan – een leuke gedateerde mop. Wij mochten uitleg geven over enkele van de ongeveer 350 foto’s van boerderijen, ondernemers en markante figuren uit ons dorp; aangevuld met anekdotes.
Een paar boerderijen werden op de avond herkend
zoals Antoon Jansen (huisbaas) Hoofdstraat 10 de achterkant van zijn ouderlijk huis op de foto van de praalwagen van de kermisoptocht 1925 met Willem van
Veldhunten. Deze foto staat ook achter in het boek
Rondom de Ringoven van Wim Winands.
Hans van de Pavert had een mooie tekening van het
Kadaster Arnhem uit 1910 beschikbaar gesteld. Hierop
stond een schets van de Gemeenteweg van De Pol naar
Gendringen; de voorloper van de Bergen Op Zoomseweg waar nu de wal ligt van Vredegoor naar Gendringen. Niemand wist waar de naam van die straat vandaan kwam; evenals de naam Vianenhoek. Daar zijn
mensen nu mee bezig om dat uit de zoeken.
Opvallend waren er weinig foto’s van de buitenkant
van het Jeugdgebouw. Dit gebouw kon je vanaf de
Hoofdstraat achter het schoolplein zien staan; dus hierbij een oproep.
De Eerste Steen en een klein steentje met opschrift
KWJ VV zijn bewaard gebleven. Deze laatste zat aan de
achterkant in de gemetselde schoorsteen (zie blz. 23
boek Benny Kroesen Kroniek van een dorpsgemeenschap). Wij zoeken nog oud-KWJ leden of dorpsgenoten die weten wie dit steentje gemaakt heeft en/of wie
het heeft ingemetseld. Het zou mooi zijn dat er een
ruimte zou komen in Varsselder waar zulke dingen tentoongesteld konden worden.
Inmiddels hebben we een paar foto’s van de Verkenners gekregen. Diverse keren werd die avond de naam
Rothman genoemd die met zijn woonwagen gebivakkeerd stond aan de Azewijnsestraat. Wie heeft er een
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Collectieve
inkoop glasvezel

G

WVV heeft een collectieve deal weten te sluiten
met Phone House Oude IJsselstreek en Glasvezel buitenaf. Bent u niet in de gelegenheid geweest om te komen op de glasvezel info avond en heeft u vragen over
glasvezel, neem dan gerust contact op met Phone House Oude IJsselstreek! Voor een onafhankelijk advies
bent u van harte welkom bij;
Phonehouse Oude IJsselstreek gevestigd aan de Industrieweg 29 in Gendringen, telefoonnummer 681295
(In de shop Tankstation BP Heuthorst)
Op 15 juli 2019 wordt de balans opgemaakt! Bij een
minimale deelname van 35% van
de huishoudens kan er worden gestart met de kosteloze aanleg door
Glasvezel Buitenaf.
foto van familie Rothman? Verschillende mensen gaan
nog eens snuffelen in oude fotoalbums. Mooie foto’s
van markante figuren, oude panden - herkenbaar voor
iedereen - zijn altijd nog welkom. Digitaal op USB mag
ook.
Op deze avond bleek ook dat wij mensen zoals Benny
Kroesen en Wim Winands erg missen want heel wat
vragen bleven onbeantwoord. Tevens zou het mooi zijn
dat een nieuwe generatie interesse zou tonen in het
verleden van ons dorp of dat ze lid worden van de
Oudheidkundige Vereniging (www.ovgg.nl).
Reden genoeg om in het najaar dit gebeuren nog eens
te herhalen zodat ook andere mensen een kans krijgen
om te komen.
Wij hebben zaterdagmiddag 30 november 14.00 uur
gepland en met een lange pauze is er dan meer tijd is
om met elkaar te praten en wellicht oude herinneringen op te halen. Wij houden jullie op de hoogte.
Er zijn nog enkele mensen die hun bestelde dvd niet
opgehaald hebben. Dat kan op maandag-, dinsdag- of
woensdagmorgen op de 4e verdieping bij de DRU.

Jan Terhorst/Jos van Toor en de OVGG.
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Topscoorders senioren
Seizoen 2018-2019
Cas de Neling
Roy Cornielje
Tom Wanders
Ron Prinsen
Rick Hendrixen
Niels Sweckhorst
Theo Heutinck
Chiel Le Comte
Pascal Sloot
Thomas Wissing
Mart de Leeuw
Jim Weijkamp
Kris Hebbink
Colin te Wildt
Rick vreeken
Rick Witteveen
Robin Klompenhouwer
Dirk Jansen
Jochem Geerts
Jurjan Wezenberg
Joël Robben
Milan Frazer
Niek ter Voert
Jurgen Schut
Sam Overbeek
Dominiek Seinhorst
Wessel Immink
Bart Rots
Jordy Bussink
Lars Hendrixen
Tim Jansen
Maik Jansen
Martijn Klompenhouwer
Jos Ketelaar
Sander Geerts
Bart Vinkenvleugel
Sven Huls
Twan Berendsen
Miel Erinkveld
Timo steenbreker
Olaf Dickmann
Stijn van Remmen
Werner wellink

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

21
21
17
16
14
13
12
9
9
8
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Eindstanden Senioren seizoen 2018 - 2019
STAND 3e PERIODE

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

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

70
56
49
47
45
40
37
31
30
27
26
26
20
12

100
70
56
53
71
48
54
45
42
39
48
29
39
25

29
39
36
48
50
45
48
43
51
58
57
61
72
82

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

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

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Gespeeld Punten voor tegen
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

36
28
27
27
27
25
22
20
18
17

43
36
48
42
41
38
27
35
20
33

20
29
32
39
38
53
33
41
29
49

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

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

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

53
42
42
40
38
33
31
31
25
17
13
12

77
72
68
63
63
68
66
58
50
32
26
39

32
37
40
45
56
53
55
73
72
77
60
82

Concept indelingen 2019-2020 jeugd zijn bekend;
https://www.ulftseboys.nl/1/2003/concept-indelingenseizoen-2019-2020-ulftse-boys-gwvv-en-nvc-jeugd/
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U

itreiking
van de gouden
zaag en gouden
schoen bij
Ulftse B/GWVV
JO19-2
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Gespeeld Punten voor tegen
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
20
19
16
16
15
13
13
12
9
7
6
6
4

31
28
23
13
17
13
16
13
12
11
12
16
8
8

10
11
13
8
16
14
18
19
11
15
23
22
23
18

Gespeeld Punten voor tegen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

53
47
38
35
34
33
31
20
13
7
4

104
79
72
69
51
56
47
39
36
23
22

25
31
53
44
34
38
52
53
78
70
120
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