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Van de redactie

V

oor jullie ligt dan de nieuwe lay-out van de
Boogbal in haar 50-ste jaargang. Een nieuwe lay out
omdat we na zo’n vervelende periode, nieuw en fris
willen beginnen. Niet dat het oude niet goed was,
maar vernieuwing op z’n tijd is nodig. Wat goed was
hebben we zo gelaten, wat anders kon hebben we
anders gedaan.
50 jaargangen Boogbal waarin we het voetbal- en
dorpsnieuws naar jullie toebrachten. Tegenwoordig
wordt het nieuws niet gebracht, maar haal je de informatie die specifiek voor je van belang is op via de
hiervoor gebruikelijke digitale media. Dit is ook de
reden waarom we vanaf dit seizoen niet 6x meer uitkomen maar 4x. Wij gaan naar seizoenedities toe. Jullie kunnen dus in de herfst (oktober), winter
(december), lente (maart) en zomer (juni) een Boogbal verwachten. In dit seizoen zullen we regelmatig
terugblikken op 50 jaargangen Boogbal en laten we
‘Old ni’js’ verschijnen in een nieuw jasje. Vanaf het 2e
nummer van de Boogbal zullen we in dit seizoen terugblikken met ‘oude’ boogbalredactieleden over de
verschillende tijdsperioden heen. In dit nummer het
1e artikel van de redactionele leiding (Arnold Versleijen) die in het seizoen 1972-1973 van de pers afrolde.
Een passage willen we in dit redactienieuws nader
benoemen; “Maak de boeien los en we gaan varen en
we zullen het “thuisfront” om de anderhalve maand
bericht doen, schip ahoy!” En in de 50-ste jaargang
kunnen we zeggen dat “ons kind”, zoals het destijds
genoemd werd nog steeds vaart en behoorlijk volwassen is geworden. De anderhalve maand is dan wel
drie maanden geworden, destijds was het woord
‘digitale media’ nog niet ingeburgerd. Wel volwassen
maar het blijft ‘ons kind’, daarom zullen we als redactie trachten om er goed voor te zorgen door oa. club/
elftal nieuws, vaste items en dorpsnieuws te publiceren. Als redactie zullen we m.b.v de leden ervoor zorgen dat in de jubilerende Boogbal seizoen 2021-2022
redactioneel en inhoudelijk goed en informatief gevuld is. Als redactie hebben we er zeker in!
We hebben de adverteerders een ander podium geboden, deze zijn nu te zien op het scherm in het
Dorpshuus en hopen hiermee dat ze beter gezien
worden. Op deze wijze kunnen de adverteerders ook
actueler zijn door hun dienstverlening/producten aan
te prijzen. Op de donderdag, zaterdag en zondag zullen deze advertenties met regelmaat voorbij komen.
Van de adverteerders die het mogelijk maken dat de
Boogbal vrijwel kosten neutraal kan verschijnen is in
de Boogbal een pagina opgenomen van hun bedrijfs-

logo’s. Wij bedanken alle adverteerders voor hun bijdrage.
Het seizoen is al zo’n 2 maanden onderweg en de nodige oefen-bekerwedstrijden zijn al gespeeld. Het
blijkt toch wel wennen te zijn na zo’n voetballoos tijdperk. Alhoewel er op het eind van het seizoen al wel
weer getraind mocht worden, zie je dat ‘het balgevoel’
bij de wedstrijden nog wel voor verbetering vatbaar is.
Dat is ook niet verwonderlijk, want als je zo’n tijd geen
wedstrijd meer hebt gespeeld ontbreekt de routine
die je normaal wel zou hebben gehad. Een mooie taak
voor de trainers om die routine er weer in te krijgen.
Dit seizoen spelen we met 4 1/3 senioren elftallen. Nu
zul je denken 1/3 elftal, wat een raar getal, maar dat
heeft te maken met het feit dat er 3 seniorenspelers
(Niels, Ron en Maik) in een Samenwerkingsteam (ST)
spelen. Zij zijn lid van GWVV maar spelen samen met
spelers van Ulftse Boys en SDOUC in één team. Het
seizoen is begonnen met een overtal aan spelers. Daar
waar de TC er aan dacht om nog een vijfde GWVV
team bij te kunnen maken, is het wel duidelijk dat wellicht ook ‘de coronatijdperk’ debet is aan de vele geblesseerden die er momenteel zijn en het maar goed
is dat het bij 4 teams is gebleven.
GWVV 1 begon de oefen/bekercampagne goed, maar
gaande weg de oefen-beker campagne kregen ze te
maken met blessures waaronder ook een aantal dragende spelers. Spelers die het elftal beter kunnen laten voetballen, en dan zie je maar weer hoe kwetsbaar je kunt zijn als elftal. We hopen dat deze spelers
nog sterker terugkomen dan dat ze al waren en dat de
competitie succesvol kan worden gestart. Hoofdcoach
Edwin Grotenhuis, die begint aan zijn 5e seizoen bij
GWVV, zal samen met zijn assistent André en de leiders Ferenc en Ramiro een schone taak hebben om
het seizoen te laten slagen.
GWVV 2 is qua samenstelling iets gewijzigd en hebben
de routinematige spelers plaats gemaakt voor jong
elan. Het 2e is op vrijwillige basis een klasse lager ingedeeld zodat de verschillen met de tegenstander niet te
groot zijn. Zij zijn als enigste GWVV team doorgegaan
naar de volgende ronde in de beker. Peter Roes zal dit
elftal trainen en coachen zoals hij al vele jaren doet.
Het 3e elftal heeft een goed collectief jong elftal van
maar liefst 22 spelers. Om toerbeurt zullen een aantal
spelers, als dat nodig mocht blijken, bij het 2e worden
ingezet. Erik Frazer en Clemens Wissing zijn hier de
coaches en met 2 trainingen in de week zullen zij moeten kunnen laten zien dat er ontwikkeling zit in dit
team. Met maar liefst 4 trainers (Erik Frazer, Arno
Geurts, Ferdie en Rob van de Pavert) tot hun beschikking kan dit niet mis gaan.
Het 4e is bijna ongewijzigd gebleven en vormen de
nestors van GWVV. Zij horen al seizoenen lang bij de
sub-top. Om die laatste stap te kunnen zetten richting
de top zal er constanter gepresteerd moeten worden.
Als je wint van de bovenste dan kun je niet verliezen
van de onderste, maar het gebeurd jammer genoeg
wel. Carlo, Wies en Nico proberen dit team in goede
banen te begeleiden voor zover dat dit nog nodig is bij
dit team. Frans van Hardeveld probeert hen op de
donderdagavond scherp te zetten voor op de zondag.
Over de jeugdelftallen zal Olaf Dickmann die de jeugdHERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22
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zaken voor GWVV behartigt uitvoerig bericht doen.
Wij wensen alle teams heel veel spelplezier en succes
in de competitie.
In dit nummer oa. het afscheid van voorzitter Jan Aalders en de verwelkoming van onze voorzitter Freek
van Arragon. Beiden hebben ze een stuk ingezonden
nadat op de Algemene Ledenvergadering van 22 september jl. de voorzittershamer werd overgedragen.
Verder de vaste column van Jos Mulder, de elftalverhalen, de rubrieken In de Aanval, Opvallend op de Buitenham met in de hoofdrol ……., Onder Schot, Jeugdnieuws en Jeugdverhalen. Nu de wereld weer op gang
komt zien we gelukkig weer meer dorpsnieuws verschijnen. Op de achterzijde van deze Boogbal is de
rubriek Herinnert u zich deze nog …. te zien. Oude
foto’s uit het archief die we vanaf nu op de achterkant
tonen. Op de laatste pagina zullen we beschrijven wat
de foto inhoudt en wie/wat er op staat. Wij willen iedereen er op attent maken dat in deze Boogbal weer
het GWVV-super-elf opgave formulier zit. Wij rekenen
dit seizoen op een grote deelname. Want wat is er
mooier als je na afloop van een wedstrijd kunt zeggen
dat je favoriete GWVV speler heeft gescoord voor
jouw GWVV super elf.
Op de cover deze keer een fragment uit de bekerwedstrijd GWVV 3 - Gendringen 4. Zij spelen met als shirtsponsor H.J. van de Pavert. In deze Boogbal een nagedachtenis aan Jos van de Pavert, hij overleed deze
zomer, hij stond samen met zijn broer Ron aan het
roer van het mechanisatiebedrijf H.J. van de Pavert.

met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen.
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contributie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt
vertraging en scheelt mij veel werk in de administratie.
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en normen van de KNVB. De peildatum is 1 januari 2021.
De contributie bedragen zien er na indexatie als volgt
uit:
• O6 t/m O9 t/m 8 jaar € 63,-• O10 en O11 t/m 10 jaar € 90,-• O12 en O13 t/m 12 jaar € 92,-• O14 en O15 t/m 14 jaar € 102,-• O16 en O17 t/m 16 jaar € 106,-• O18 en O19 t/m 18 jaar € 120,-• O20 19 jaar en senioren € 186,-Ondersteunende leden € 23,--

Wij als redactie hebben het genoegen om deze 50-ste
jaargang af te trappen en we hopen dat er veel gescoord (lees geschreven) mag gaan worden. Het jubileum zal als een rode draad door het seizoen heen
lopen.

Als er nog vragen zijn dan kunt u mij
altijd aanspreken of mailen.

Iedereen heel veel plezier bij Boogbal nr.1 van het
seizoen 2021-2022.
De redactie.

Van de Bestuurstafel
Contributie-overzicht
2021 - 2022

O

nderstaand de contributiebedragen zoals die
gaan gelden voor het seizoen 2021/2022.
De eerste contributie-inning zal eind oktober zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal een paar
dagen voor de inning zijn rekening ontvangen via de
mail. Wordt er een bedrag bij u afgeschreven en u
hebt geen bericht gehad stuur dan alsnog een mail
naar mij en u zult voortaan ook uw rekening via de
mail ontvangen.
De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd
ontvangen in oktober hun eerste factuur via de post
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Voor studenten (vanaf 19 jaar op 1 januari 2021) geldt
een korting van € 70,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun studentenpas (schooljaar 2021/2022) aan mij te
mailen. Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de korting verrekenen.
Mailen: mailandrejansen@gmail.com of bij mij in de
bus: Vicarisweg 10 Varsselder.
De maanden van inning zijn: Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart en mei

Met vriendelijke voetbalgroeten,
André Jansen
Penningmeester

Afscheidswoordje
als voorzitter

N

a 2 termijnen en een extra
jaar is voor mij het moment gekomen om als voorzitter van v.v.
GWVV te stoppen. Destijds ben ik
voorzitter geworden met de gedachte dit tot ongeveer mijn 60e te
doen, waarom dan nu al stoppen?
Tot dat besluit ben ik gekomen omdat de laatste 3
jaren het mij te veel energie koste. Binnen het bestuur
hebben wij de taken en werkzaamheden goed verdeeld, het is een geoliede machine. Maar daar buiten
is het vaak anders. Te vaak worden onze beslissingen
niet gedragen door leden of erger nog niet gerespecteerd. Dit alles ging mij te veel energie kosten en werd
het er niet leuker op. Het laatste jaar (bonusjaar)
werd me dit helemaal duidelijk. Wij als bestuur vonden het belangrijk om de maatregelen met betrekking
tot corona goed na te leven. Meerdere malen zijn we
door diverse leden en technische staf op een bijzonder vervelende manier daarop aangesproken, soms
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direct maar meestal indirect. Dat laatste heb ik als
bijzonder vervelend ervaren. Met name enkele ingezonden stukken in ons mooie clubblad “de boogbal”
ging mij echt te ver. Ook wordt er te vaak gedacht
door leden dat kleding en materialen onbeperkt aangeschaft kunnen worden. Komen ze met een vraag en
krijgen ze niet een bevredigend antwoord wordt dit
op de man gespeeld bij een of meerdere bestuursleden. Desalniettemin kijk ik terug op 7 jaren waar ik
prettig met mijn medebestuursleden heb gewerkt.
Prettig gewerkt met velen vrijwilligers wie zich geheel
belangeloos inzetten voor de club. Ik ga GWVV ook
niet verlaten. Ik blijf bestuurslid en zal daar de belangen van GWVV binnen de stichting SOPOIJ behartigen.
Ook zal ik nauw betrokken blijven binnen de samenwerking met de jeugd. Verder ben ik vertegenwoordigd binnen de sponsorcommissie. Ik blijf dus werkzaam voor GWVV maar minder zichtbaar. Ik hoop dat
deze nieuwe functie, ik zie het als een nieuwe start,
mij beter gaat bevallen. Ik reken daarin op steun van
bestuursleden en bovenal op steun van de leden. Uiteindelijk doe je het daar voor zodat er wekelijks gevoetbald kan worden.
Bovenstaande klinkt misschien negatief en doet misschien veronderstellen dat ik met tegenzin het voorzitterschap ervaar. Niets is minder waar, ik heb in mijn
7 jaar als voorzitter ook veel leuke momenten gekend,
vaak met heel veel plezier gewerkt aan de toekomst
voor ons mooie GWVV. Ik wil dan ook zonder namen
te noemen iedereen bijzonder bedanken voor de samenwerking en steun welke ik heb mogen ontvangen.
Een naam wil ik wel noemen, en dat is “de boogbal”.
Als wij dit mooie clubblad niet hadden, had ik in mijn
toespraken veel minder kunnen terugblikken. Veel
herinneringen heb ik hieruit kunnen ophalen tijdens
toespraken bij met name huldigingen van leden. Dit
jaar bestaat de Boogbal 50 jaar. Ik wil dan ook de huidige redactie maar ook zeker iedereen wie op welke
wijze dan ook de afgelopen jaren een steentje heeft
bijgedragen aan de Boogbal bedanken voor hun inzet.
De Boogbal is een clubblad waar we trots op mogen
zijn. Een clubblad wat zelfs een dorpsblad is geworden, vele verenigingen maken gebruik om ook hun
activiteiten hierin aan te kondigen.
Tot ziens op “de Buitenham”.
Jan Aalders

Nieuwe voorzitter

H

elaas gaf Jan (al zeker) een
jaar geleden aan te willen stoppen als voorzitter. Het enige wat
het bestuur deed is Jan op alle
manieren proberen over te halen
als voorzitter actief te blijven.
Toen bleek dat dit niet ging lukken
is dan de volgende reactie het
respecteren van zijn besluit. Ooit werd door het huidige bestuur vastgelegd dat bij onvoorziene omstandigheden bij “uitval” van de voorzitter deze functie door
Freek v. A. zou/zal worden ingevuld. Ja… ik was daar
inderdaad zelf bij
Tja wat zijn dan onvoorziene
omstandigheden en uitval?? Hier valt eindeloos over
te discussiëren maar dat is zinloos. In het belang van
GWVV zal ik deze rol oppakken en zal dit met volle
overtuiging gaan doen. Ik wil daarbij echter wel benadrukken dat ik deze taak als een interim rol zie. Ik
heb namelijk nooit de echte ambitie gehad als voorzitter op te treden. Als bestuur zijn wij daarom inmiddels ook al een jaar tevergeefs op zoek naar DE
“liefhebber”. Mocht U suggesties hebben dan hoor ik
het graag. Door deze verandering van rol heb ik ervoor gekozen bepaalde taken over te dragen. De TC
zal door Mike Frazer worden overgenomen. Met de
sponsorcommissie ben ik na 10 jaar gestopt. Hier zoeken wij nog een nieuw lid! Na de 50 club avond in
maart 2022 zal ik ook stoppen bij het promoteam van
deze 50 club. Koen Nieuwenhuis is inmiddels toegetreden. Ik ben namelijk van mening dat dit allemaal
niet te combineren is met de rol als voorzitter. Wel
blijf ik nog als scheidsrechter en barvrijwilliger actief.
Daarbij is het heel belangrijk om te weten dat Jan wel
in het bestuur actief zal blijven voor onder andere de
sponsorcommissie en stichting SOPOIJ. Omdat Jan
mede de eerste contacten heeft gelegd m.b.t. de samenwerking van onze jeugd GWVV/ Boys/SDOUC/
Etten zal hij ook hierbij een actieve/ ondersteunende
rol blijven vervullen.
Zoals gezegd zal ik het voorzitterschap met de volste
overtuiging en naar eer en geweten oppakken. Met
het huidige bestuur en de uitstekende onderlinge samenwerking moet dit gaan lukken. Daarbij hoop en
verwacht ik dat ook de leden mij hierbij zullen ondersteunen met de daarbij behorende noodzakelijke
feedback. Daarmee bedoel ik rechtstreekse eerlijke
feedback en niet achter mijn rug om.
Tot slot wil ik Jan bedanken. 7 jaar voorzitter van
GWVV met in die jaren veel hele “lastige/vervelende/
mooie momenten”. Dit heeft hij echter met verve
heeft ingevuld. Op een later moment komen wij hier
nog op terug maar voor nu mogen de handen wel op
elkaar !!
Vriendelijke Groeten,
Freek van Arragon
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“Zeg het”
Door Jos Mulder

Z

o om te beginnen is het
goed om te zien dat alles
weer een beetje zijn draai
heeft gevonden. De velden
zijn nu dagelijks bezet en er
word weer druk getraind en gevoetbald.
Paar wedstrijden van het eerste elftal gezien en het
ziet er positief uit. De wil is er zeker aanwezig en nu
nog proberen te scoren. Goede teamspirit en een
mooi jong team waar we mee vooruit kunnen. Over
inzet gesproken!! Keek de afgelopen week af en toe
even naar de Paralympische spelen. Je houd het niet
voor mogelijk wat deze mensen met een “handicap”

‘Zie de overkant maar te halen’
voor elkaar krijgen. Tafeltennis en dan met je mond
het batje bedienen. Rolstoel rugby waar de bouten en
de moeren rondvliegen door de harde tackles. Het
verspringen en dan ook nog in de bak belanden. Ga er
maar aan staan. Blind zwemmen, alhoewel hier nog
enige discussie over was. Wat maakt het uit met of
zonder 100% zicht, zie de overkant nog maar te halen.
Nee, deze sportmensen hebben een ongelofelijk doorzettingsvermogen en mentaliteit. Hier kunnen velen
een voorbeeld aannemen. Maar laten we nu niet negatief naar onze eigen mensen kijken.
Zo kreeg ik via via tot horen dat Beend Kleinsma elke
dag een uur op de loopband staat, nu nog zonder
stroom maar dat gaat binnenkort veranderen. Ook
Jules van de Pavert is ondanks zijn rugproblemen wel
de Elfstedentocht tocht gaan rijden, al was het met de
auto. Maar toch! Loopt Bennie Mulder steevast 5
rondjes om het veld. Ook is het nu nog wekelijks.
Wie wel dagelijks om het veld rent is Andres Moreno.
Hij heeft een conditie als een renpaard en slaat geen
dag over. Het is altijd tegen etenstijd en dan kijk ik
vanuit mijn keukenkraan met een bord vol eten naar
zijn prestatie. Als Andres dan de coolingdown doet,
schep ik nog maar een keer op. Da’s ook top sport,
zeg het maar. Dan nog een klein detail. Wil diegene
die zijn hond op het Kerkepad laat schijten dit dan ook
opruimen. Mocht ik diegene betrappen dan ga ik ook
nog even aan topsport doen. Daar heb ik nog wel de
conditie voor.
Nou maak er met samen een mooi seizoen van en tot
later. Zeg het!
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D

it seizoen is de PUPIL VAN DE WEEK weer heringetreden. Na een aantal seizoenen was de roep er, om dit voor
de jeugd weer mogelijk te maken. Dit zal niet elke thuiswedstrijd zo zijn, maar met ongeveer een maandelijkse
frequentie. Voor de pupil een hele beleving en behoorlijk
spannend. In de Boogbal zal de Pupil van de week zijn verslag doen. Wij wensen alle pupillen heel veel plezier toe bij
de wedstrijden van GWVV 1. Als eerste was Owyn aan de
beurt.

PUPIL VAN DE WEEK
Owyn van Mulligen
In de wedstrijd tegen sc Meddo
Naam: Owyn van Mulligen
Leeftijd: 9
Op welke plaats voetbal je het liefst:
Middenveld; omdat ik dan lekker over
het hele veld kan rennen.
Wat vond je van de wedstrijd:
leuk, maar een beetje jammer dat ze
niet hebben gewonnen en ik daardoor
niet naar de Mcdonalds kon! Want Ron
zei dat als we met 3-2 zouden winnen
dat we dan daarnaartoe mochten.
Was je zenuwachtig: klein beetje
Wie vond je de beste voetballer: Cas
en Dominiek, omdat ze heel goed overpasten en goed waren in spits
Wil je later zelf bij het 1e voetballen:
jazeker!
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn: ja,
heel erg.
Naam ouders: Amanda en Lars
Wat vonden jullie van de middag:
De jongens en staf waren stuk voor stuk ontzettend
aardig en hadden veel aandacht voor Owyn en met
het lekkere weer erbij was het een top middag… ondanks de uitslag.
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André Lippets
benoemd als
Erelid van G.W.V.V.

O

p de afsluitende dag 27 juni jl. van het seizoen
2020-2021 werd André Lippets op het bordes van
het Dorpshuus toegesproken door voorzitter Jan Aalders;

A

ndré, vandaag willen we jouw in het zonnetje
zetten en bedanken voor jouw inzet als assistent trainer van ons eerste elftal onder leiding van Edwin
Grotenhuis. Toen jij hoorde dat Edwin hoofdtrainer
was geworden stak jij niet onder stoelen of banken
dat jij graag zijn assistent wilde worden. Jullie bleken
heel goed samen te kunnen werken en hebben mooie
prestaties neergezet. Door jullie geweldige inzet maar
bovenal grote clubliefde zag je het elftal onder jullie
leiding geweldige prestaties neerzetten.
André, jouw carrière begon bij GWVV in 1992. Eerst
als keeper, later ook nog veldspeler. Na jouw actieve
voetbalcarrière ben je bij GWVV begonnen als jeugdtrainer en aansluitend trainer van GWVV 2. Na een
jaar elders trainer te zijn geweest keerde je terug als
hoofdtrainer van GWVV. Je nam toen tevens nog enkele spelers mee. GWVV zat toen in een hele lastige
periode, jij heb destijds GWVV door jouw geweldige
inzet door deze lastige en zware periode heen geholpen. Maar liefst 5 jaar ben je hoofdtrainer geweest.
Van 2003 tot 2008. Na deze periode ben je bij diverse
andere clubs als trainer aan de slag gegaan. Nooit heb
je GWVV los gelaten, sterker nog je nam zitting in het
jeugdbestuur en werd jeugdcoördinator. Jarenlang
heb jij met jouw kennis en ervaring een hele belangrijke bijdrage geleverd aan onze jeugd. Ook ben jij voor
de huidige Technische commissie nog altijd een belangrijke adviseur, en komt nog regelmatig met verfrissende ideeën. Maar zoals ik in het begin al zei, jij
bent iemand met grote clubliefde waardoor je ook
regelmatig als klusvrijwilliger actief bent. Denk alleen
al aan diverse schilderklussen, het regelen van de flessenacties, noem maar op. Niets is jouw te veel en nergens loop je bij weg. André, als bestuur zijn we aan

het nadenken geweest hoe wij jou vandaag zouden
gaan bedanken en zijn tot de volgende conclusie gekomen:
Leden die na een lange periode van uitzonderlijke inzet en door aantoonbare prestaties bijgedragen hebben aan het voortbestaan en successen van GWVV.
Afscheid nemen, of een stapje terug doen in aanmerking kunnen komen voor een eretitel binnen de club.
Definitief afscheid nemen wij uiteraard niet van jou, jij
bent nog altijd het vertrouwde geluid bij de thuiswedstrijden van het eerste, ook schuif jij regelmatig aan
bij de TC voor het geven van adviezen.
Wij zijn dan ook als bestuur van mening, dit is unaniem besloten, om jou te moeten benoemen tot
ERELID van GWVV.

BOOGBALPLANNER 2021-2022
copie binnen
30 november
22 februari
24 mei

Komt uit op:
16 december
10 maart
9 juni (ovb)

Voor de GWVV seniorenelftallen geldt dat
ze maandag na copie-inleverdatum uiterlijk nog kunnen aanleveren, zo kan het
verslag van de zondag er nog bij in.
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We mochten weer
GWVV 2 door Martijn Klompenhouwer

E

indelijk mochten we op 12 augustus na een lange
zomerstop met het 2e de wei weer in. Onder leiding
van trainer Peter Roes werden de spiertjes weer aardig op spanning gezet. Nadat een aantal spelers eind
vorig seizoen bekend maakte te stoppen moesten we
als 2e elftal de transfermarkt op. Hier wisten we twee
toppers vast te leggen: Milan Frazer & Ivo Joosten,
mannen van harte welkom bij Gwvv 2!
Naast deze nieuwe aanwinsten is er ook een speler
teruggekeerd op zijn vertrouwde nest bij Gwvv 2, Kris
welkom terug! Onder de lat heeft er noodgedwongen
een wissel plaatsgevonden. Door de blessure van Casper Bussink bij het 1e elftal is onze keeper Sven te Kaat
doorgeschoven naar het 1e. Tim Jansen heeft zich
ontfermd over deze vacature bij Gwvv 2, Tim succes
onder de lat!
Op zondag 5 september stond onze eerste bekerwedstrijd op het programma tegen SDOUC 5. Vooraf wisten we dat het een lastig potje zou worden op het
scherpst van de snede. Dit bleek naderhand ook door
1 rode kaart en 1 gele kaart voor de tegenstander uit
Ulft. Tijdens de wedstrijd bleek al snel dat we het betere van het spel hadden. Nadat penaltykiller Tim Jansen knap een penalty stopte kwamen we op een 1-0
voorsprong via Chiel le Comte. Vervolgens kwam
Gwvv 2 wel vijf keer 1 op 1 met de keeper van SDOUC
5, helaas zaten onze buitenspelers die ochtend niet op
afronden……
De tegentreffer kort voor rust was dan ook een geflatteerde en vervelende tegengoal. Na rust herpakte
we ons goed maar bleven we helaas veel kansen missen echter kwamen we uiteindelijk toch op een terechte 2-1 voorsprong via Joël Robben. Diezelfde Joël
besliste het duel een kwartier voor tijd door de 3-1
binnen te schieten. Een terechte overwinning, het
spel kon beter maar een goed begin van de bekercompetitie!
Donderdagavond 9 september stond de ‘’beladen’’
derby tegen ST: Ulftse Boys/GWVV/SDOUC 3 op het
programma. Oud-spelers Maik, Ron en Niels bevonden zich in dit team. Helaas bleken Ron en Maik geblesseerd te zijn en had Niels te veel in de zon gelegen. Het verbaasde ons dat we een zeer jong elftal
aantroffen in plaats van het oorspronkelijke elftal die
de wedstrijd wilde verplaatsen… Nadat we de wedstrijdbespreking achter de rug hadden gingen we vol
goede moed de kleedkamer in toen het enorm ging
hozen en bliksemen buiten. Hierop werd besloten de
wedstrijd uit te stellen van 20:00 tot 20:30. Helaas
bleef het maar regen en was het kunstgrasveld onbespeelbaar geworden. Er werd besloten op het 2e veld
te spelen, 2 keer 40 minuten i.v.m. de tijd. Helaas was
1 lamp kapot waardoor een deel van het veld moeilijk
voetballen was, echter hadden beide partijen hier last
van.
Nadat we op een 1-0 voorsprong waren gekomen via
7
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Chiel le Comte, kregen we de 1-1 tegen. Vervolgens
ging het spel op en neer en kwamen we via een wereldgoal van Pascal Sloot op een 2-1 voorsprong. Pally
schoot de bal met veel gevoel van ruim 40 meter over
de keeper van de tegenstander. Helaas kregen we
kort voor rust de 2-2 tegen. Na rust kregen we een
aantal goede mogelijkheden en hadden we zeker
recht gehad op 1 misschien wel twee strafschoppen,
deze werden helaas niet gegeven. Een kwartier voor
tijd kwamen we wat ongelukkig op een 3-2 achterstand. We probeerde nog de gelijkmaker te maken
maar kregen uit een counter de 4-2 tegen, kort voor
tijd ook nog de 5-2. Een wedstrijd waarin we zeker
gelijkwaardig waren maar we ongelukkig tegen een
nederlaag zijn aangelopen.
Zondag 19 september stond onze laatste bekerwedstrijd op het programma, uit naar Ajax Breedenbroek
2. Na de nederlaag van vorige week was iedereen gebrand op een goed resultaat. Door blessures van Jacco
en Collin hadden we 11 man op papier, gelukkig kwamen Menno, Robin & Maarten ons vanuit het 1e versterken. Mannen Bedankt! Om 10:00 brandde het
spektakel op sportpark ’t Houtbroek los. De wedstrijd
stond onder leiding van een autoritaire scheids die
géén tegenspraak toeliet. Het was al snel duidelijk dat
Ajax Breedenbroek de ruimtes achter hun verdediging
klein hield en dat het moeilijk was om de vrije ruimte
te vinden. Echter lukte het ons net voor rust na een
fout in de verdediging van Ajax Breedenbroek de 1-0
te maken. Een lange bal werd verkeerd ingeschat en
door Kris knap doorgespeeld naar onze jarige job Ivo
die de bal met een mooie ‘’Touch’’ in de linkerhoek
plaatste. In de rust werd er gewisseld en aangegeven
dat we op de goede weg waren, calculator Collin gaf
aan dat een 4-0 overwinning genoeg zou zijn voor de
1e plaats in de bekerpoule….

‘de keeper had de hete kroketten duidelijk nog niet uit het vet gehaald’
Na rust begonnen we goed en kwamen we al vrij snel
via Kris op een 2-0 door een voorzet die met wat geluk
binnenviel, maar daardoor zeker niet minder mooi
was. Vervolgens gingen we door en kwamen we snel
op een 3-0 voorsprong. Kris passeerde zijn directe tegenstander en gaf met zijn chocolade been een prachtige voorzet op Robin, die goed voor zijn man kwam
en binnenkopte. 25 minuten voor tijd kwam Robin
naar binnen en schoot hij hard in de korte hoek raak,
de 4-0 was bereikt. Hierbij moet vermeld worden dat
de keeper de hete kroketten duidelijk nog niet uit het
vet had gehaald want het was toch een houdbare bal.
De vreugde was er echter niet minder om. Vervolgens
kwam Gwvv 2 niet meer in gevaar en creëerde het
nog een aantal mogelijkheden op de 5-0, deze bleef
echter uit.
Kortom een goede wedstrijd vanuit onze kant en
door in de beker! Een mooie teamprestatie om het
seizoen mee te beginnen.
In de afbeelding de stand, we gaan ervan uit dat op
onderling resultaat de volgende ronde is bereikt.
De volgende keer hopen we u meer te kunnen vertellen over de start van de competitie en de verdere

50
stand van zaken bij het 2e elftal.

Tot dan!
Martijn Klompenhouwer

G.W.V.V. 4
door Tonny Slutter

N
G.W.V.V. 3
door Stijn Marcus

H

et is ons allemaal wel bekend dat het afgelopen
voetbalseizoen 2020/2021 ons weinig moois heeft
mogen brengen. Op de bekerwedstrijden en op het
begin van de competitie na hebben we geen enkele
wedstrijd mogen voetballen. Zelfs het trainen heeft
lange tijd stil gelegen. Gelukkig mochten we de laatste weken van het vorige seizoen toch weer onderling
een balletje met elkaar trappen.
Helaas hebben we voor het nieuwe seizoen toch afscheid moeten nemen van twee spelers. Joost Venus
en Merijn KleinReesink hebben helaas besloten het 3e
elftal te verlaten en te stoppen met voetbal. Daarnaast is Ivo getransfereerd naar het 2e elftal en is Thomas Wissing van het 1e elftal terug gegaan naar het 3e
elftal. Hiermee is de selectie voor komend seizoen
helemaal rond.
De hele selectie loopt er vanaf heden op de zondag
mooi bij. Nu is het 3e elftal niet alleen in het veld een
geel-witte eenheid, maar nu ook voor en na de wedstrijd lopen de heren er keurig bij dankzij de nieuwe
presentatie shirtjes gesponsord door Lippets Tuinstudio. Jarno bedankt voor jouw sponsorschap!
Ondertussen is voor ons de bekercompetitie al ten
einde. In de twee wedstrijden die gespeeld zijn is er
helaas maar één overwinning geboekt uit tegen NVC
2 (Netterden) 0-1 eindstand. Dit is te weinig om als
eerste in de poule te eindigen en net als vorig jaar
door te gaan in de bekercompetitie. De Focus op goede resultaten kan dan ook direct op de competitie
liggen. De eerste wedstrijd heeft afgelopen zondag uit
in Doetinchem plaatsgevonden tegen Viod 7. Uit
voorgaande seizoenen weten we al dat dit voor ons
altijd een lastige uitwedstrijd betreft en dat blijkt ook
wel weer. Over en weer werden er weinig kansen gecreëerd. Gevaarlijkste doelpogingen werden aan beide kanten nog veroorzaakt doordat de verdediging
van beide ploegen, die de ballen bijna in eigen doel
werkte. Hiervoor mogen we de doelpaal bedanken
dat hij op de juiste plek gepositioneerd stond. Richting het einde van de wedstrijd was het toch GWVV 3
die vanuit een vrijetrap en corner nog gevaarlijk wist
te worden door de bal op de lat te schieten en één
die net over ging. Het geluk zat ons dan ook niet mee.
Na één competitie wedstrijd is het natuurlijk nog
moeilijk te voorspellen hoe het seizoen zich gaat vormen. Bij de 2e editie van de Boogbal zijn we al weer
bijna toe aan de winterstop en dan zal blijken hoe het
3e elftal de aankomende wedstrijd is vergaan.

a een welverdiende vakantie en wederom een zomer zonder een voetbaluitje
(bedankt Tom) begonnen we
eind augustus aan het nieuwe seizoen. De eerst training werd bezocht door de zes echte diehards van het
vierde. Krakend en piepend begonnen ze onder leiding van trainer Frans aan de warming-up. Toen de
spieren op temperatuur waren volgde een oefening
passen en trappen en vervolgens een partijtje. De
voorgaande twee seizoenen hebben we regelmatig
moeten trainen op anderhalve meter afstand. Weer
lekker een partijtje spelen voelde dus
super goed. We moesten douchen in
kleedkamer 4 want de selectie had een
wedstrijd en wilde in kleedkamer 1 a-b.
Bennie M. had niet in de gaten dat wij in
kleedkamer 4 zaten, dus geen gerotzooi
met de warmwaterkraan. De douche was
heerlijk warm. In ’t Dorpshuus hebben
we de dorst weggespoeld met een lekkere Weihenstephaner en nog even lekker
na gekletst.
We dachten dat we de herfst in zouden gaan zonder uitje of feestje, maar
gelukkig stuurde Ino ons een uitnodiging. Je zult het niet zeggen, maar de
jongste telg van Zweers gaat Abraham
zien. Na twee jaar lang geen voetbaluitje had het hele vierde enorm veel
zin in het feestje.
De tweede training werd al veel beter
bezocht. Ook werd duidelijk dat er binnen het elftal
een paar belangrijke wijzigingen zijn. Wij van het vierde heten Jurjan Wezenberg van harte welkom. Jurjan
heeft besloten dat hij, na jarenlang in het tweede te
hebben gespeeld, toe was om op niveau te voetballen. Dus bij het vierde. Hans stond ook voor een groot
dilemma. Zijn zeer zware baan bij de Rabobank, het
trainen en spelen van wedstrijden en de zorg voor het
wassen van de tenues begon zijn tol te eisen. Hij
stond voor de moeilijke keuze één van zijn activiteiten
te laten vallen. Hij heeft besloten om te stoppen met
voetballen en zich helemaal te storten op het wassen
van de tenues. Natuurlijk met assistentie van zijn zorgzame vrouw Petra. Fijn Hans dat je het wassen blijft
verzorgen. De tweede training was als voorbereiding
op de bekerwedstrijd tegen Etten. Na de training werd
tot sluitingstijd gezellig nagepraat.
De eerste wedstrijd was niet helemaal wat we ervan
hadden verwacht. We begonnen wel heel voortvarend
met een geweldige kop goal van Rick Hendrixen. Vlak
daarna kwam Tom alleen voor de keeper. Hij kon hem
HERFST-EDITIE
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(Vervolg GWVV 4)

zo rustig in de hoek tikken en ons de 0 - 2 voorsprong
bezorgen. Maar Tom deed het weer op zijn eigen manier en schoot de bal heel slap in de handen van de
keeper. Op het middenveld misten we Theo H. heel
erg. Theo is herstellende van een zeer zware rugblessure. We hopen hem weer snel binnen de lijnen te
kunnen begroeten. We leden op het middenveld onnodig balverlies. Etten strafte dat genadeloos af. Iedere kans die ze kregen was raak. Met een 6 - 2 nederlaag op zak fietsten we weer terug naar Varsselder.
’s Avonds was het hele elftal al weer
present om de pop voor Ino te plaatsen. We hadden een prachtige pop,
door Werner gerepareerd en we hadden prachtige spreuken bedacht voor
op het spandoek. Alleen hadden we
géén spandoek . Tom zou het spandoek regelen (het enige wat hij moest
doen). Carlo had hem al een aantal
keren gewaarschuwd: ”Bestel dat
spandoek nu, anders ben je te laat!”
Volgens Tom kon dat nog makkelijk.
Gevolg: Tom was weer eens te laat en wij zaten zonder spandoek. We hebben de spandoekloze pop tussen de andere poppen gezet. Ino had samen met zijn
Marjolein voor een heerlijk
koud biertje en een lekker
hapje gezorgd. We hebben
zo een gezellig uurtje bij
Ino op de oprit doorgebracht. De volgende dag
hebben een aantal jongens
van het vierde Tom geholpen om het spandoek alsnog op te hangen.
De donderdag erna hebben we geprobeerd te trainen.
Tijdens de warming-up regende het al behoorlijk en
toen we met het partijspel wilden beginnen kwam het
met bakken uit de lucht en donderde het ook een aantal keren. We hebben een half uurtje in de dug-out
gezeten en zijn toen maar gaan douchen. Zodoende
zaten we die avond iets eerder dan gebruikelijk aan de
goudgele rakkers.
De dag erna moesten we al weer aantreden. Afgesproken was om half 9 bij de Leemlander verzamelen.
Iedereen (zelfs Tom) was op tijd. Als er wat te drinken
is, dan is iedereen er als de kippen bij. Ook Bennie
Mulder was van de partij. Dit seizoen hebben wij hem
bij de club nog niet gezien maar als er wat te vreaten
en te zoepen is dan steat hej
veuran. Iedereen van het vierde had zijn cadeau verpakt in
een CD hoesje met de foto
van de man van glas. Het geld
in het hoesje was vermengd
met ingrediënten die een
goede kok altijd kan gebruiken: jam, pindakaas, boter,
ketchup……….
Ino had geweldig uitgepakt,
9
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het terrein zag er heel erg gezellig uit. Opmerkingen
als: “Huntenpop in het klein” en “een olderwetse kermis” waren terecht. In de tent zat “een geweldige
“drel” muziek” die de stemming er al snel in had. Het
feest had echt veel weg van een kermis: veel oude
bekenden zien, veel lachen en “oldegoeren”, voor wie
dat wilde even dansen en dat alles onder het genot
van een paar heerlijk koude biertjes. Later op de
avond ging de “vreatkroam” open voor de broodjes
beenham en currywurst. Mede dankzij Marco v. R.
was de cateraar aan het
einde van de
avond bijna
door zij hele
voorraad
heen. Het
feest duurde
tot ver in de
kleine uurtjes.
Ik denk dat
iedereen
moe, maar ontzettend voldaan in zijn bed is gekropen.
Ino, nogmaals bedankt voor dit onvergetelijke feest.
Alleen heb je de eerstvolgende van het vierde die
Abraham gaat zien met een groot probleem opgezadeld, want probeer zo’n geweldig feest maar eens te
evenaren, laat staan te overtreffen. Gelukkig heeft de
aanstaande Abraham tot 9 februari de tijd. Als hij
maar niet weer te laat begint met iets te regelen.
De daaropvolgende zondag waren we vrij, dus konden
we goed herstellen van het vermoeiende feest. Donderdagavond was het gelukkig goed weer. De tien
aanwezige spelers hebben hard getraind. Na een dubbele warming-up, de nodige oefeningen en het passen
en trappen volgde een lekker lang partijspel. Echt hoe
een training hoort te zijn. Na afloop was het nog een
uurtje héél gezellig in ’t Dorpshuus. Ook Walter kwam
er een uurtje (of twee/drie) bijzitten. Hij had de smaak
weer helemaal te pakken. De geruchten gaan dat hij
over een paar weken een anderhalf uur eerder komt
en dan in voetbal tenue om een lekker potje mee te
ballen. We zijn benieuwd hoe hard het kanon nog kan
schieten.
De laatste weken gaan er
de wildste verhalen rond
over een nogal wat vreemde man die op verschillende sport accommodaties
stiekem opnames maakt.
Na wat speurwerk zijn we
er achter gekomen dat het
een redacteur is van de
Neerlander die opnames
maakt ter illustratie van
zijn lulverhalen. Hij is niet
gevaarlijk maar je kunt
hem beter niet aanspreken en zeker zijn praatjes
niet geloven.
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‘De kraak helder wit gewassen broekjes schitterden in het stralende najaarszonnetje’

uitgeroepen tot Man of de Match. Hij liet de nummer
2 René Hakvoort ruim achter zich, omdat een behoorlijke poedel had gemaakt. Iedereen gunde Hans dit
van harte.

De laatste bekerwedstrijd moesten we thuis tegen
Gendringen 3. Een paar van ons hadden gehoord dat
er ook een aantal van Gendringen 2 mee zouden
doen. Het bleken ook meest jonge spelers te zijn. We
waren dus gewaarschuwd dat we aan de bak moesten. Nadat we de, door Hans en Petra, heerlijk fris
gewassen shirtjes aan hadden moesten we eerst op
de jaarlijkse elftalfoto. De kraak helder wit gewassen
broekjes schitterden in het stralende najaarszonnetje
dus dit zou zeker een geweldige elftalfoto worden. Na
de foto en de zeer lange warming-up begon eindelijk
Ook al doet de uitslag (2 - 5 verlies) het niet vermoeden, we konden terugkijken op een goede wedstrijd.
Als we in de competitie zo blijven voetballen, dan
gaat het een mooi seizoen worden.
In het heerlijke najaarszonnetje hebben we de wedstrijd nog even geëvalueerd en geproost op de 57e
verjaardag van Jos K.
De voorbereiding zit erop, volgende week begint de
competitie. Het vierde is er klaar voor.
de wedstrijd. Voor dat we goed en wel in de gaten
hadden dat we waren begonnen stonden we al met 0
- 1 achter. Tegen deze zeer snel opgezette aanval waren we niet opgewassen en we begonnen het ergste
te vrezen.
Door hard te werken kwamen we weer
terug in de wedstrijd en kwamen we
op gelijke hoogte met Gendringen.
Maar een paar ongelukkige momenten
(foutjes) en een strafschop tegen leverde ons een achterstand op. De leiding moest wat bedenken. We dachten
dat Hans gestopt was met voetballen,
maar in tijd van nood wilde hij ons altijd helpen. Dus hadden wij een ijzersterke pinch-hitter achter de hand.
Met nog 20 minuten op de klok werd
hij door Nico geïnstrueerd wat zijn taak
binnen de lijnen zou worden. Hans
moest samen met Jurgen achterin de
deur op slot houden. Dat heeft Hans
keurig gedaan. Gendringen had geen
schijn van kans meer, iedere bal was
voor Hans. Een perfecte, foutloze invalbeurt. Eigenlijk had Hans dus met 0 - 0 gelijk gespeeld. Als je Hans nog
zo ziet voetballen, dan
is het doodzonde dat
zo’n speler in de bloei
van zijn voetballeven
heeft besloten de kicks
aan de wilgen te hangen. De dag erna
kreeg Hans nog een
terechte waardering
voor zijn fantastische
invalbeurt. Hij was

Groet Tonny.

W

e zijn weer terug! Na de noodgedwongen einde van vorig seizoen zijn we in september met z’n
allen weer gestart met een nieuwe competitie. Dat
betekent ook dit jaar weer nieuwe ronde nieuwe
kansen voor de 4 senioren teams in de rubriek
‘’GWVV in de aanval’’ wie weet de meeste punten bij
elkaar te scoren.
De spelregels zijn dit jaar als volgt: Elke goal die een
team scoort levert één punt op. Doelpunten gescoord
in uitwedstrijden leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee voor het klassement.
Vorig seizoen hebben we de competitie dus helaas
niet kunnen uitspelen. Op dit moment is er één competitie wedstrijd gespeeld. Hieruit is de eerste ranglijst
is feit.
Elftal:

Punten

GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3

4
2
2
0

HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22

10

Sponsorcommissie Nieuws
Netterden Zand en Grind
Nieuwe hoofdsponsor

Autobedrijf Geert Stevering
doet stapje terug

E

en belangrijke wijziging van de sponsoring is het
hoofdsponsorschap bij GWVV. Autobedrijf Geert Stevering had enkele seizoenen geleden al aangegeven
een stapje terug te willen doen maar door oa COVID
’19 zijn zij bereid geweest om nog een extra jaar als
Hoofdsponsor aan te blijven. Wij danken Geert
en Els voor de 7 jaren (2014-2021) dat ze
hoofdsponsor zijn geweest van GWVV.
Autobedrijf Geert Stevering blijft als
Stersponsor aan GWVV verbonden.
Op 16 september hebben we met de
ondertekening van het stersponsorcontract ook afscheid genomen van hoofdsponsor Autobedrijf Geert Stevering. In
2014 werden zij hoofdsponsor, nadat ze al
jaren shirtsponsor van de pupillen waren geweest. Samen met het bedrijf dienstverlening G.
Schwartz vormden zij het co-hoofdsponsorschap bij
G.W.V.V.. Bij het overlijden van Gerard Schwartz was
autobedrijf Geert Stevering bereid om het volledige
hoofdsponsorschap op zich te nemen. Als GWVV
moeten we hen hiervoor heel dankbaar zijn. Met een
bloemetje voor Els en een taart voor de werkplaats
hebben we formeel afscheid genomen.
Geert en Els bedankt voor al die jaren.

A

ls sponsorcommissie moesten we op zoek naar
een nieuwe hoofdsponsor en die hebben we gevonden in het bedrijf Netterden Zand en Grind. Zij staan
de komende seizoenen op de achterzijde van de shirtjes bij GWVV 1. Als sponsorcommissie zijn we heel blij
dat we hierin een goede hoofdsponsor hebben. Sinds
2017 waren zij al al sub-sponsor bij GWVV en hebben we in 2018, samen met de andere GWVV
sponsoren een boeiend bedrijfsbezoekje aan
hen mogen brengen. Wij danken Netterden
Zand en Grind voor hun bereidwilligheid om
GWVV op deze wijze te ondersteunen.
Op 20 september is het hoofdsponsorcontract getekend door Dick Snippe en is
Netterden Zand en Grind hiermee de nieuwe
hoofdsponsor van G.W.V.V.. Wij hopen op een
fijne wederzijdse samenwerking.

Lippets tuinstudio subsponsor

L

ippets tuinstudio, het jonge dynamische tuinontwerp bureau van Jarno Lippets is sub-sponsor geworden bij GWVV. Het bedrijfslogo pronkt vanaf dit
seizoen achter op de presentatieshirts van GWVV 3.
Heeft u een nieuwe tuin nodig dan bevelen wij dit
bedrijf van harte aan. Wij heten Lippets tuinstudio
van harte welkom als sponsor!
11
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Buroprint subsponsor bij G.W.V.V.

Eigenaar van Buroprint Oscar Thuis tekent het contract bij G.W.V.V..

M

et ingang van dit seizoen hebben
we in Buroprint, gevestigd aan de Bongersstraat (voormalig pand drukkerij de
IJselstroom) in Ulft een nieuwe huisdrukker gevonden. Zij zullen voor
G.W.V.V. oa. het drukwerk, banners, reclameborden etc. gaan verzorgen, de
grafisch specialist uut de Achterhoek.
Ook de Boogbal zoals die zo voor u ligt,
wordt door hen vervaardigd. Heb je een
grafisch ontwerp nodig of je wilt wat laten afdrukken dan bevelen wij onze huisdrukker aan. Op de achterzijde van de
presentatieshirts van G.W.V.V. 2 vindt u
de naam Buroprint terug. Wij wensen
Buroprint veel succes en welkom als subsponsor bij G.W.V.V..
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(Vervolg van Sponsorcommissie nieuws)

Afscheid van
twee keien

B

egin 2020-2021 zijn Arno en Freek gestopt als
commissielid en hebben we Stijn Marcus bereid gevonden om zitting te nemen. Welkom Stijn. De taken
zijn opnieuw verdeeld en we kunnen gezien de werkzaamheden er nog wel iemand bij hebben. Dus voel je
je geroepen laat het dan weten bij één van de commissieleden.
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 september
namen we formeel afscheid van twee keien uit de
sponsorcommissie van de laatste decennia:
Freek en Arno of is het nu Arno en Freek. Beide namen in één woord genoemd.
De mannen van de €€€€€ (duizenden,tien duizenden
of misschien wel tonnen) van GWVV. Want dat mogen
we rustig uitspreken, jullie hebben een hele belangrijke rol gehad als het gaat
om sponsoring bij
GWVV. In het seizoen
2010-2011 begonnen
jullie bij de sponsorcommissie die op dat moment meer bestond uit
het continueren van het
toen bestaande sponsorbestand. Nieuwe kwamen er maar mondjesmaat bij. Toen jullie er bij kwamen, kreeg de hele sponsoring zo’n boost (bevestiging
van de penningmeester) dat we het sponsorenbestand fors konden uitbreiden. Jullie gingen met z’n
tweeën ‘de boer’ op en werfden, hoofdsponsors, stersubsponsoren en een nieuwe
sponsorvorm werd even bedacht ‘Vrienden van GWVV
sponsors’. En ook de reclameborden werden aangevuld.
Samen vulden jullie elkaar
goed aan, en dat kwam altijd
goed van pas. Arno, de man
van de praktijk (en de humor)
en Freek, de man van het
woord. Zo wisten jullie verschillende bedrijven warm te
krijgen voor sponsoring bij
GWVV.
Als blijk van dank willen we jullie namens alle leden
bedanken voor de vele tijd die jullie hierin hebben
gestopt. Middels een bloemetje en jullie zullen het
vast wel raden, want het is inmiddels een traditie geworden, een etentje met de commissieleden.
Heren ontzettend dank!
13
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betreft sponsoring

V

oor de oplettende leden/donateurs/supporters
die het gezien hebben, hebben we ook de nodige
sponsoring volgens de gemaakte sponsorafspraken
weer in orde gemaakt. Daarbij doen we het natuurlijk
niet alleen, maar worden we geholpen door oa. de
GWVV onderhoudsmensen/klusjesmensen op de
woensdag. De reclameborden zijn weer up to date
gemaakt (sjouw- en slöpwerk) en de sponsorbanieren
(sub-sponsoren) langs het hoofdveld, en bij de opgang
van het sportcomlex zijn de banieren opgehangen van
onze nieuwe hoofdsponsor en stersponsoren.
Verder is er veel werk in gestopt om de advertenties
gebruiksklaar te maken voor het publiceren op het
scherm in het Dorpshuus. In de Boogbal kun je nog
wel de advertenties van onze hoofdsponsor en stersponsoren zien, de overige advertenties worden getoond op het scherm. Mochten
er potentiële sponsoren zich
aandienen bij GWVV leden dan
kan de sponsorcommissie wijzen
op de mogelijkheden hierin.
Al de sponsoren zijn ook weer
voorzien van een sponsorpas
voor het seizoen 2021-2022.
Vaak werk wat ongezien wordt
gedaan door vrijwilligers. Hier
willen wij er toch wel één uitlichten en dat is Jan Roes die vele
kilometers in de benen heeft
zitten na het rondbrengen hiervan. Jan bedankt. “Mor goed da’j
gin kilometervergoeding vroagt
anders was het ons toch wel te
duur af geworren”
We willen de sponsoren die als
sub-sponsor gestopt zijn bij
GWVV bedanken voor hun steun
in de afgelopen jaren. Zij blijven
GWVV trouw middels een bord
en/of advertentie.
Wij bedanken al onze sponsoren
voor het vertrouwen en wensen
iedereen een goed seizoen toe.
Sportgroet sponsorcommissie GWVV,
Stijn Marcus, Jan Aalders, Nico Immink
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Ter nagedachtenis
Jos van de Pavert

J

os was toen hij nog ‘in de zaak’ zat vanaf het begin
dat sponsoring bij G.W.V.V. werd geintroduceerd
één van de Sub sponsoren. Al op jonge leeftijd nam
hij als hoefsmid de zaak samen met zijn moeder over,
na het al op vroege leeftijd overlijden van zijn vader
Hent, iets later met zijn broer(tje) Ron. Landbouwmechanisatiebedrijf H.J van de Pavert stond wijd en zijd
bekend met oa de verkoop van Renault trekkers.
Op Jos kon je altijd rekenen als er weer één van de
lampen van de lichtmasten vervangen moesten worden op de Buitenham. mbv verrijker/hoogwerker
klom hij er dan bij, en verving de lamp zodat er weer
getraind kon worden. Ook bij andere dorpsaangelegenheden was Jos actief. Zo hielp firma vd Pavert met
de kermis in 2000 de salontent overeind te houden,
tijdens de toen heersende storm. Deze werd door hen
vakkundig verankerd zodat niet de hele tent de lucht
in ging. Op de zondagavond werd toen de kermis
noodgedwongen weer in de Gildgebouw “De Tent’
gehouden. De hele Fam vd Pavert was overigens trouwe bezoekers van de kermis. Het bedrijf heet nu BrimaPack BV, maar de naam HJ van de Pavert bleef bestaan na vertrek uit Varsselder. Jos heeft het oa ook
mogelijk gemaakt dat de nieuwbouw aan de Berghseweg mogelijk gemaakt kon worden nadat ze naar het
bedrijventerrein in Ulft verhuisden en het bedrijfspand in Varsselder gedeeltelijk gesloopt werd. Zo kon
er ook een betere doorgang richting De Buitenham
worden gemaakt. Ook bij de carnaval was Jos actief,
Jos was al eens adjudant met de twee andere
‘staalboeren’ uit Varsselder-Veldhunten (Prins Leo Kok
en adjudant Gerard Bekker)
Jos droeg Schietvereniging VSV een warm hart toe en
hij hanteerde daar een tijd de voorzittershamer. Tijdens de kermis op de dinsdag was Jos altijd te vinden
bij het schietgedeelte, waar hij hielp bij de jeugdschietwedstrijden. Ook op contact/kaderavonden/
elftal avonden was Jos bereidt om bij schietwedstrijden te assisteren. Jos was geen voetballiefhebber, zijn
passie lag voornamelijk op het technische vlak, oa. de
autocross waar hij samen met zijn broers naam maakte in deze regio maar ook daarbuiten. Eind 2013 heeft
Jos, na getroffen te zijn door een hersenbloeding, veel
moeten inleveren en afscheid moet nemen van het
bedrijf. Hij bleef op het ouderhuis wonen met zijn
partner Cissy, en liet zich bij belangrijke dorps aangelegenheden, als het toch maar enigszins ging zien. Na
het huis aan de Hoofdstraat te hebben verkocht zou
hij samen met zijn partner aan de Veentjes aan een
volgende levensfase beginnen. Hier heeft hij niet lang
van kunnen genieten, op 27 juli overleed hij op 64jarige leeftijd. Jos, bedankt voor je warme hart aan
G.W.V.V..

H.J. Van de Pavert is sinds dat sponsoring bij GWVV werd geïntroduceerd al shirtsponsor. Op de foto GWVV 3 samen met Jos
en Ron van de Pavert bij de uitreiking van de nieuwe shirts in
april 2006.

Stemperiode
4 t/m 24 oktober

Wij wensen partner Cissy, familie en het bedrijf HJ vd
Pavert BV/Brimapack BV heel veel sterkte toe met dit
grote verlies.
HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22

14

ELFTAL PRESENTATIE SENIOREN

Op de foto achterste rij: vlnr Merijn van Arragon, Jelle Visser, Dominiek Seinhorst, Mike Oonk, Maarten Wissing, Dirk Jansen,
Jochem Geerts. Middelste rij: vlnr Joost Schut (grensrechter), Lars Hendrixen, Jesse Peters, Koen Bussink, Casper Bussink, Sem
Schepers, Cas de Neling, Bart Rots. Op de voorste rij: Menno Wentink, Sam Overbeek, Ramiro Tersteeg, Edwin Grotenhuis, Ferenc
Schepers, Justin Tempels, Robin Klompenhouwer.

Op de foto, achterste rij vlnr: Robin Klompenhouwer (1e), Julian Frazer (O17), Gijs van Remmen (O19), Pascal Sloot, Ivo Joosten,
Chiel le Comte. Middelste rij vlnr: Niels Janssen (grensrechter), Tim Heutinck, Jim Weykamp, Joël Robben, Mart Aalders, Milan
Frazer, Jeroen Aalders (leider). Voorste rij vlnr: Colin te Wild, Kris Hebbink, Sven te Kaat, Peter Roes (coach), Tim Jansen, Martijn
Klompenhouwer, Jacco te Kaat.
15

DE BOOGBAL

50

SEIZOEN 2021 - 2022

Op de foto achterste rij: vlnr Timo Steenbreker, Jari Frazer, Jan Ole Kantus, Jelmer Liebrand, Glenn Robben, Miel Erinkveld. Middelste rij vlnr. Bas Wanders (grensrechter), Cas Aalders, Jelle Boland, Stijn van Remmen, Wessel Immink, Jordi Bussink, Stijn Marcus. Op de voorste rij: Bob Zweers, Bryan Weijkamp, Erik Frazer (coach), Koen Bussink, Clemens Wissing (coach), Thomas Wissing, Bas Rasing. Op de foto ontbreken Keke Peters, Mart de Leeuw, Niek ter Voert.

Op de foto, achterste rij vlnr: Marco van Remmen, Tom Wanders, Jurgen Schut, Hans Bruins, Olaf Dickman, Werner Wellink. Middelste rij vlnr: Wies Kummeling, Carlo Cornielje, Sven Huls, Jurjan Wezenberg, Rick Hendrixen, Bart Vinkenvleugel, Nico Immink.
Voorste rij vlnr: Jos Ketelaar, Rien Klompenhouwer, René Hakvoort, Tonny Slutter, Vincent Boxem. Op de foto ontbreken Theo
Heutinck, Sander Geerts, Rick Witteveen, Ino Zweers
HERFST-EDITIE
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I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham. Het begin van het seizoen
2021-2022, de bekernederlaag van GWVV tegen NVC
en het vervolgens terugtrekken uit de beker wegens
te veel blessures, de uitgereikte presentatieshirts bij
het 2e en 3e elftal, het afscheid van de voorzitter en
het welkom van de nieuwe voorzitter op de Algemene
Ledenvergadering, de nieuwe Hoofdsponsor van
GWVV op de shirts van het 1e elftal en de start van de
competitie waarbij in totaal slechts 2 puntjes werden
behaald op de eerste competitiedag.
Allen werden genomineerd er kan er echter maar één
uitverkoren worden en dat is deze maand André Lippets. André werd op 27 juni jl. benoemd als ere-lid
van GWVV voor zijn verdiensten bij de club. Aan André o.a de vraag kwam deze benoeming voor hem als
een verrassing?
André, als eerste proficiat met je benoeming als erelid
van GWVV.
Zou jij je willen voor te stellen voor degenen die je
minder goed kennen?
Ik ben André Lippets, ik ben
onderhoudsschilder bij de
Firma te Mebel in Doetinchem. Ik ben getrouwd, bijna
30 jaar met Jeanette Lukassen. Er zijn 2 kinderen uit
voort gekomen Romy en Jarno. Daarnaast zijn we pleegouders van kleinkind Jayden.

Bij de afsluiting van het seizoen op 27 juni werd je
benoemd als erelid van GWVV. Kwam deze benoeming voor jou als verrassing?
Ik voelde niet altijd de waardering, daar ben ik gewoon eerlijk in, in de dingen die ik gedaan heb. Jeugdtrainer, hoofdtrainer en in bepaalde commissies gezeten. Het kwam in ieder geval wel als een verrassing. Ik
voelde me alleen wel gewaardeerd door de wat oudere toenmalige bestuursleden. Zij zagen toch wel in dat
het 1e elftal eigenlijk een keer op een topje heeft gestaan van, het glijdt nou wel heel snel af als 1e elftal
zijnde. Als je als 1e elftal afglijdt, dan wordt het aanzien van de vereniging ook anders zeg maar, en dat
zou jammer zijn voor GWVV. Ik had op de afsluiting
van het seizoen ‘20-‘21 geen idee dat het die middag
zou gebeuren als erelid zogezegd. Nee, ik was zeker
blij verrast.
Gezien je staat van dienst bij GWVV komt deze titel je
17
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Interview Optimaal FM (Jos Broeks) na de wedstrijd
GWVV - St.Joris op 9 september 2007

zeker toe. Al vanaf dat je vanuit Doesburg naar Varsselder kwam ben je na de gloriejaren bij Drempt V.
komen spelen bij GWVV. Drempt 1e klasse, GWVV 5e
klasse. Was het voor jou niet moeilijk om een aantal
stappen terug te doen?
Ik weet nog wel dat ik die dagen werd benaderd door
een aantal buurtverenigingen die wat hoger speelden.
Maar met name het sociale aspect vond ik belangrijk,
daarom heb ik de keuze gemaakt voor GWVV. Alleen
de beleving van het voetbal is wel heel anders, ik had
daar op een gegeven moment wel moeite mee en dat
is ook de reden geweest dat ik naar Gendringen ben
verkast. Ik heb het in die tijd wel naar m’n zin gehad,
maar de keuzes van de trainers van destijds waren
voor mij de reden om te stellen dat, dat mijn actieve
voetbalcarrière bij GWVV geweest als speler. Ik had er
na die tijd wel vree mee dat ik de overstap naar Gendringen heb gemaakt, omdat ik het vertrouwen kreeg
van trainer Theo Scholten. Mijn debuut als keeper was
tegen Drempt, in mijn 1e wedstrijd, keepte ik een wereld pot en wonnen we zelfs met 2-1. Ik had gelijk mijn
visitekaartje afgegeven en dat gaf een goed gevoel.
Geld voor jou de stelling van; In het dorp waar je
woont moet je ook gaan voetballen?
Ligt er maar aan wat je kwaliteiten zijn, ik bedoel wat
je voorkeur heeft. Kies je voor het sociale, prima. Maar
ik kan ook heel goed begrijpen dat GWVV jongens andere keuzes hebben gemaakt vanwege hun kwaliteit
maar ook de ambitie die ze uitstralen, daar moet je als
lager spelende vereniging genoegen mee nemen. En
als je er genoegen mee neemt zullen ze de jongens
nog een keer terugkeren en heb je er aan het eind van
hun carrière misschien nog voordeel bij. Als ik de keuze
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achteraf had moeten maken, had ik dat misschien ook
moeten doen en later naar GWVV moeten komen.
Je bent zelf nogal vaak gehopt zowel als speler/trainer
tussen verschillende buurtclubs. Hoe sta jij er tegenover dat spelers kiezen voor een buurtclub ipv de eigen dorpsclub?
Ik heb wel gehopt zoals ik al kenbaar heb gemaakt, de
andere jongens gaan wel voor hun ambitie. Ik zou het
wel afkeuren als je op hetzelfde niveau blijft spelen.
Ieder zijn keuze, ieder zijn begrip, het zou natuurlijk
wel jammer zijn. Vroeger was dat minder, de jongens
hadden een bepaalde clubliefde en daar bleef je dan
ook bij. Tegenwoordig is het ten opzichte van vroeger
een stuk minder geworden. Anderzijds moet je als TC
wel bepaalde eigen jongens afschermen voor een trainer, die een passant is bij een vereniging als ze op het
punt staan om naar een vereniging gaan dat op hetzelfde niveau speelt. Dan kun je beter het gesprek aangaan en kun je de kou uit de wereld helpen.
Seizoen 2003-2004 trainer 1e elftal, nadat het bestuur
je de mogelijkheid had gegeven om je trainingsdiploma te behalen. Je had al wel ervaring in het trainen
van de jeugd, hoe heb je het ervaren om voor de 1e
keer voor de senioren te staan? Bv Welke verschillen
tussen jeugd en senioren heb je ervaren?
Bij Drempt heb ik altijd de hogere jeugdelftallen getraind. Destijds werd ik door het voormalig GWVV
jeugdbestuur benaderd om een jeugdelftal te trainen,
een lastige groep zeiden ze toen. Ik heb die jongens
drie en een halve seizoen getraind en ik heb een fantastisch periode met die jongens beleefd. Ik spreek die
jongens nog wel eens, en die hebben het ook fantastisch naar de zin gehad dus als trainer, wat voor een
beleving leg je er in en als je alles voor de jongens over
hebt dan zullen ze normaal gesproken ook veel voor
jou over hebben. Ik heb toen de jeugdelftallen getraind, en zelf kreeg ik blessures met m’n achillespees.
Op dat moment moet je keuzes maken of je gaat naar
het eind van je carrière met een blessure of het gaat
nog wel. De keus heb ik toen gemaakt, toen ik bij de
Boys zat, werd ik benaderd door Jan Roes of ik geen
zin had om het 2e elftal te trainen. Dat heb ik 4 jaar
gedaan en werd ik door Gendringen
benaderd, daar ben ik toen ingestapt.
En omdat ik ook een verleden bij Gendringen had en ook wel omdat ik een
warm gevoel erbij had. Na een half jaar
belde toenmalig voorzitter Wim Pruyn
me op of ik een gesprek wilde aangaan
om misschien wel oefenmeester 3 te
halen en de hoofdtrainer van Varsselder
te worden. Ik ben het gesprek aangegaan en heb een toelatingstest gedaan
in Deventer. Ik weet nog goed dat ik op
een zaterdagmorgen samen met Paul
Schut en Jules van de Pavert naar Deventer ben gegaan om een oefentraining te doen. Ik kreeg toen in ieder geval de toestemming om de TC 3 te doen.

André geeft instructies tijdens de wedstrijd GWVV-UB 27 oktober 2019.

Dit heb ik toen met spoedgevolg succesvol afgelegd en
was ik hoofdtrainer van GWVV.
Dat was natuurlijk nog wel wat anders dan de jeugd?
Ja, het was met name de vijfde, vierde en derde klasse
denk ik nog, in ieder geval de jongens voor je te winnen en een goed organisatie neer te zetten, het is wel
zo dat het trainerschap hetzelfde eigenlijk hetzelfde is
als een voetballer, je wilt leren. En als je in de spiegel
kijkt dan leer je wel, en ja organisatie neer zetten, dat
moet je ook doen en dat lukt ook wel als je de goede
mensen naast je hebt. Belangrijk is dat je eerlijk en
open bent en dat er altijd wel ingangen zijn als een
speler bij wijze van spreken mee wil beslissen. Ik moet
wel zeggen toen ik voetballer was en nu kijk naar de
huidige trainers, daar zit een wereld van verschil in. Je
moet als coach nu wel zeggen wat er moet gebeuren
en wat er fout gaat of iets dergelijks. Vroeger was het
gewoon, stond een man in de kleedkamer die bulderde
door de kleedkamer heen, en iedereen stond op tilt de
2e helft bok je d’r dan maar op. In de huidige situatie
bij de jongens moet je het wel aangeven, vroeger zeiden ze je moet ‘keihard werken’ dat was een veel gebruikt trefwoord in de rust. Ja dan ging je maar hard
werken, je wist niet waarom je hard moest werken. Nu
moet je bv zeggen; je moet sneller doorsprinten of je
moet sneller aansluiten of ik noem maar dingen op,
voetbal tactisch moet je gewoon meer gaan aandragen naar de jongens toe.
Is dit voor jou hetzelfde bij de jeugd geweest of deed
je het daar anders dan bij de senioren Bij de jeugd zit
het tussen de oren wel wat anders dan bij de senio-

G.W.V.V. 1 Nieuwe trainingspakken september 2007 olv André
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ren.
Ik moet wel zeggen als je de beleving erin stopt krijg je
ook wat terug. Natuurlijk zitten er wel eens dissonanten tussen, maar goed dat heb je bij de senioren ook,
die moet je altijd wel in de gaten houden. Normaal
gesproken als je het goede voorbeeld geeft en een
stuk discipline draagt, is er niet veel verschil tussen
jeugd of senioren.
Hoe heb jij je trainerscarriere als hoofdcoach ervaren.
Als een sprong in het diepe of juist als logisch vervolg
door je ervaringen als trainer/coach bij jeugd/2e selecties.
Senioren trainen is wel iets anders met name als
hoofdtrainer zijnde, dat er iets meer druk op zit, tenminste dat voelde ik altijd. Met name in het begin,
dacht ik, we hebben verloren en ik fietste door de
Hoofdstraat volgens mij word ik door iedereen aangekeken, maar dat is een gevoel dat je hebt. En dat ontspant later wel want je hebt niet alles in de hand als
hoofdcoach natuurlijk. Je hebt wel een hogere verantwoordelijkheidsbesef. Bij de jeugd was het zo , zo was
het bij mij tenminste, je bereidde je wel wat voor maar
het was niet zo dat je probeerde om het in de puntjes
voor te bereiden. Dat leer je bij de senioren wel, ik bedoel, je kunt niet bij iemand die wat ouder is denken
van, ik sta hier op het veld en nou moet ik in één keer
bedenken oh.. natuurlijk krijg je op een bepaald moment wel wat ervaring. Maar dat hoef je niet twee,
drie keer te doen want daar prikken je de jongens wel
door heen, dan kom je gewoon ongeloof waardig over
wat dat betreft.
Natuurlijk heeft het ook meegespeeld dat je je trainersdiploma hebt behaald, dan heb je natuurlijk ook
wat geleerd.
Je hebt heel wat geleerd, daar gaat het niet om, maar
je hebt toch je eigen ideeën over iets. Natuurlijk je
leert wel anders tegen voetballen aan kijken dast sowieso. Maar het is niet de hoofdmoot, dat je zegt ik
hebt een TC diploma dan ben je goede of slechte trainer. Het is wel een hele opgave en daar ben ik Jeanette wel dankbaar voor, het gezin in ieder geval. Elke
dag is er wel iets, maandagavond trainen voorbereiden, dinsdagavond trainen, woensdag weer voorbereiden, donderdagavond weer trainen, vrijdagavond dat
heb je soms bij bepaalde verenigingen moet je achter
situaties aanbellen van we komen een man of één,
twee tekort. Zaterdag ga je wedstrijdvoorbereiding in,
het voorwoordje en hoe ga je de wedstrijd in tactisch
gezien. Welke jongens stel ik op, wie heeft er wel/niet
getraind. Wie kan wel ivm niet/wel blessures. Zondagmorgen begin je aan de voorbereiding naar de wedstrijd toe. En zo begin je maandag het ritueel weer
opnieuw af te spelen.
Laatst hek een keer een feestje gehad en toen kwam
er een spöller noar mien toe en zegt; “Is Lippi d’r
niet?” Ik zeg tegen um; “Lippi zal wel niet uutgeneudigd bun, mor ik tref hem volgende weak nog wel, ik
mot um interviewen.” Ik zeg tegen hum “he’y nog un
goeie vroag veur um dan.” -Dat is een spöller die een
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keer met ow met gekommen is.- Joa zeg hi’j, “ik heb
nog een hele goeie vroag: Hoe kom i’j als trainer het
beste uut de verf?” Dus bij deze deze vraag maar iets
anders geformuleerd.
Hoe kom je als trainer het beste tot je recht?
Open en eerlijk zijn naar de jongens toe, in ieder geval
een stukje vertrouwen weggeven tenzij ze zich beschamen, maar goed dat heeft iedere trainer.
Je hebt bij bijna alle buurtclubs gezeten als voetballer/
keeper/trainer-coach, waar heb je voor jezelf het beste gevoel buiten de prestaties om, aan over gehouden
en waarom? En voor welke periode gold dit voor
GWVV?
Ik heb bij alle verenigingen wel een mooie tijd meegemaakt. Te beginnen hier bij Varsselder dat je een stuk
opbouwt dat de jongens vanuit Gendringen, niet dat
ze benadert zijn, maar in ieder geval dat ze mij wilden
volgen, dat is voor mij een teken aan de wand dat ze
bepaald iets in mij zagen. Na 5 seizoenen Varsselder
ben ik naar Azewijn gegaan. Bij Den Dam 2 jaar veel
plezier gehad en zie ik dat het na een jaar dat het
kwalitatief wat minder is. maar ik ben wel zo menselijk dat ik wel voor 2e jaar bijgetekend heb. Sociaal
gezien was ’t daar geweldig, dat meen ik serieus, een
hele saamhorigheid. Toen werd ik benaderd door
SDOUC om het 2e elftal te trainen en heb ik ook een
geweldig seizoen meegemaakt. Ik hoor mensen soms
wel eens ageren tegen SDOUC, maar bij SDOUC, ook
bij de lagere elftallen is het geweldig, dat meen ik serieus. En Gendringen dat hoef ik je denk ik niet te vertellen daar heb ik altijd een warm gevoel aan over gehouden, dat was de 3e keer dat ik terugkwam. Gendringen is zo, dat ik, als ik daar weer kom, iemand altijd wel weer een babbeltje voor mij klaar heeft “Hoe
gaat het?” en dat soort dingen. Dus dat is een teken
van respect wat dat betreft.
Als ik dan echt een hoogtepunt moet noemen was dat
het kampioenschap dat we met Gendringen 2 van de
3e naar de 2e klasse promoveerden. Maar ook bij Varsselder hebben we 2x de nacompetitie gehaald, dat zijn
voor mij ook hoogtepunten.
Je bent vorig seizoen gestopt als assistent coach. Nu
zagen we je in de bekerwedstrijd tegen NVC dat je
weer plaats had genomen in de dug-out. Kunnen we
hier spreken van een comeback? Zoja, waarom deze
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mis ik nu nog wel, daar moet nog
wel aan gewerkt worden. Ook de
chemie onderling buiten het veld zal
zeker nog aandacht nodig hebben.

Als de mensen goed gekeken hadden
zat ik een week eerder tegen VVLK
ook al op de bank. Ik ben toen gestopt omdat met name de gezinssituatie het niet altijd toe liet 2x in de
week, de donderdag en de zondag,
aanwezig te zijn. Op een gegeven
moment ging ik met wat tegenzin
naar het trainen toe, in die zin dat
het af en toe in de wintertijd wel eens
koud was en als schilder sta je elke
dag buiten en heb Edwin gezegd dat
ik een hele mooie tijd met hem heb
gehad maar ik moet niet meer dat
het verplichte hebben. Waarop Edwin
me vroeg om af en toe nog wel eens
te willen assisteren. De coronatijd
kwam toen binnen vallen en hierna
vond ik het wel leuk om te horen dat
Edwin maar ook de spelers me er af
en toe graag bij willen hebben. Op
vrijwillige basis, niet verplicht, maar wel af en toe een
keer op de donderdag en zondag, wat voornamelijk de
thuiswedstrijden zullen zijn, dan zal ik aansluiten.

Met kunstgras heb je altijd een
goed veld en als trainer zijnde kun
je het balletje altijd lekker laten lopen. Bij een slecht veld zie je bepaalde oefenstof gewoon fout gaan vooral na een
slechte winterperiode en zie je oefenstof in rook op
gaan.

Waarop baseer jij je Tactisch/technisch keuzes tijdens
de wedstrijd? Noem een paar voorbeelden. Wat kan
er bv. beter bij de huidige spelersgroep?

Persoonlijke vragen;
Wat zou je doen als je morgen een miljoen zou winnen in de Staatsloterij?

Edwin wil mij er als klankbord bij hebben en dat kan ik
me ook wel voorstellen dan kun je wel sparren wat dat
betreft, ik heb vrij veel contact met hem. Het is natuurlijk het knappe van het 1e elftal dat ze wel met twee
spitsen kunnen spelen en dat je in 1x naar 3 spitsen
gaat of je zet druk uit of gaat achteruit leunen of dat
soort dingen. Wat is op dat moment het beste voor
het team. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar
eens, maar in hoofdlijnen zijn we het redelijk met elkaar eens dat we zeggen nou doen we het zus of zo.
Edwin neemt natuurlijk de beslissingen, maar er zijn
ook wel beslissingen geweest dat ik zeg, misschien
kunnen we beter dit of dat anders doen dat hij het wel
door voert. De eindverantwoordelijkheid ligt bij hem,
en ja dat is alleen maar te respecteren als begeleiding
die er om heen loopt. Het verbaast me wel dat we nog
periodes blijven pakken ook nadat de ‘ouderen’ gestopt zijn. Het kenmerkt de groep wel dat het saamhorige groep is, natuurlijk hebben we wel bepaalde pijlers als je die er uit haalt valt het elftal wel heel ver
terug. Alleen al hoe ik zie, hoe de jongens met elkaar
om gaan en er bepaalde resultaten uitslepen. Laten
we eerlijk zijn voordat Edwin kwam, moest er bij wijze
van spreken altijd in één van de laatste wedstrijden
veilig gespeeld worden. Nu is het weelde dat we een
periode gepakt hebben, het is natuurlijk wel triest hoe
we de nacompetitie afgewerkt hebben. Daar moet je
eigenlijk wel een kroon op zetten, maar dat is dan niet
gebeurd. Edwin levert hier gewoon voortreffelijk werk,
hij pakt wel 2 periodes in de laatste coronaperiode
voordat de competitie eruit gehaald werd. Stonden we
wel 2 of 3e, in ieder geval wel bovenin dat siert hem
natuurlijk wel. De scherpte die er in het begin wel was,

Ik zou qua tijd, tijd in gaan leveren bij mijn baas, ik zal
2 of 3 dagen gaan werken. Daarnaast zouden wij dan
een camper kopen en rondtrekken van stad naar stad
door Europa bijvoorbeeld.

Stellingen;
Natuurgras/kunstgras? Kunstgras
als trainer
Speler of keepen? keepen
Trainen of coachen? coachen
Jeugd of senioren? Jeugdige senioren
Kermis of carnaval? Kermis
Nike of Adidas? Adidas
Wij geven je hierbij de mogelijkheid
om op één van de stellingen terug
te komen dan wel te reageren.

Waar kunnen ze je midden in de nacht wakker voor
maken?
Ik moet zeggen dat ik graag slaap ’s nachts. Maar ik
mag best graag zoals met bepaalde jongens naar bv
Doetinchem gaan en dat mag voor mij ook in de
nacht. Alleen niet elke nacht want dan breek ik aan de
enkels af. Ik hou ook wel graag van op de bank liggen
voor een goed wedstrijd of goede film.

André, samen met GWVV 1 en Jarno op weg naar het nacompetitieduel tegen Stokkum 25 mei 2008.
HERFST-EDITIE
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(Vervolg Opvallend op …...)
André op het 40 jarige GWVV jubileum in 2003 samen met
Marc Schut die in 2007 GWVV verliet als actief lid.

matige inbreng van GWVV 1 in de Boogbal misschien
weer iets om op te pakken of misschien kun je de spelers/leiders hiervoor warm proberen te maken?
Dat is wel een taak voor de leiders/aanvoerder, dan
kan er misschien wel iemand voor aangewezen worden die dan weer van bepaalde taken ontheven kan
worden. Maar als 1e elftal hoor je iets van je te laten
horen. Ik zal kijken of ik hier de verantwoordelijken
voor aan kan spreken.
Wil je nog ergens op terugkomen André, of wil je misschien nog iets anders kwijt?

Welke film/documentaire/boek zou je iedereen aanraden?
Ik heb toen het boek van Heineken gelezen, dat vond ik
geweldig om te lezen en dat blijf je lezen als het spannend is. Ik heb sowieso wat met waargebeurde verhalen ook het boek bv van Holleeder vind ik interessant,
hoe hij vanaf zijn jeugd opgegroeid is tot wat hij nu is.
Over het algemeen documentaires en waargebeurde
verhalen. Maar ik mag ook graag kijken naar de film
als de equalizer en dat soort dingen.

Ik wil in ieder geval terugkomen op het feit dat ik erelid ben geworden. Zoiets doe je niet alleen, maar dat
doe je met mensen waarmee je hebt samengewerkt.
Die mensen wil ik bedanken die het mogelijk hebben
gemaakt dat ik erelid ben geworden.
André, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek
en heel veel succes dit seizoen met GWVV 1.

Seizoens verwachtingen voor het komende jaar?
Ik denk dat Varsselder gewoon een stabiele middenmoter kan worden en misschien wel een periodetitel
kandidaat. En wat daar uit vloeit zal de vorm van de
dag weer bepalend zijn.
Onder de Rubriek “Lippi Spreekt” genoemd naar de
italiaanse trainer/bondscoach Marcello Lippi heb je als
hoofdtrainer altijd de stand van zaken beschreven van
de selectie in de Boogbal. Waarvoor dank . Gezien de
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André was ook één van de initiatiefnemers om het Jan Rieken toernooi weer nieuw leven in te blazen.
(foto mei 2007 delegatie JR-organisatie.)
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Old ni’js in een ni’j jasje
artikelen, zinspassages in
Boogbal 1 jaargangnr. 1 seizoen 1972-1973

H

et doet mij zeer veel genoegen om bij het verschijnen van het eerste nummer van ons cluborgaan
“DE BOOGBAL” t.b.v. alle leden en belangstellende,
door enkele enthousiaste medewerkers uit ons jeugdbestuur samengesteld, het voorwoord te mogen
schrijven.
Allereerst is mede namens mijn bestuursleden zeker
een compliment op zijn plaats voor dit initiatief en ik
wens de samenstellers dan ook veel succes voor de toekomst.
Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om steeds
maar weer copy te vergaren om een cluborgaan meer
te doen zijn, dan een krant met statische gegevens.
Doch ik heb vertrouwen in de samenstellers en ik ben
er van overtuigd, gezien onze toekomst plannen betreffende de nieuwe sportvelden en de sportaccomodatie dat en met ieders medewerking ons nieuwe cluborgaan straks bij alle leden een onmisbaar blad zal zijn
omtrent alle wel en wee van onze sportvereniging
G.W.V.V.
uw voorzitter, A.J. Aarendonk

Zinspassages uit Boogbal nr 1, 1e jaargang
“Voortgekomen uit enthousiaste medewerkers uit ons
jeugdbestuur”
“Compliment op zijn plaats voor dit initiatief ook mede
namens mijn mede bestuursleden wens de samenstellers dan ook veel succes voor de toekomst”
“Dat met ieders medewerking ons nieuwe cluborgaan
straks bij alle leden een onmisbaar blad zal zijn omtrent
alle wel en wee van onze sportvereniging G.W.V.V..Van
de redactie; (Enkele citaten)
“Eindelijk heeft GWVV dan ook een clubblad, een clubblad dat er eigenlijk al eerder geweest had moeten
zijn.”
“Het mag geen
blad worden
van de redactie.
Het MOET een
blad worden
van ons allen.”
“Wij hebben
het volste vertrouwen in U,
als U ons daarin
niet teleurstelt,
dan zal het een
blad worden,
waarvan iedereen zal zeggen;
“DAT IS EEN
BLAD VAN DE
HELE
VERENIGING
G.W.V.V..”

Van de
Redactionele
leiding
Arnold Versleijen;
Wat komt er allemaal in te
staan;

I

n iedere uitgave komen vaste rubrieken voor, die
geschreven worden door onze vaste medewerkers.
Op deze rubrieken wordt hopelijk gereageerd, zodat
daaruit de rubriek “Brieven van U lezers” door ontstaat. Verder alle uitslagen-standen-topscorerslijstenklassement van de meest complete speler per elftalvoor- en nabeschouwingen, programma’s van wedstrijden. Ook elke keer een interview en een prijsvraag
en verder nog veel meer (sport) nieuws, maar dat verklappen we U niet.
We hopen jaarlijks 6 maal te verschijnen. Maar U
moet zich wel goed realiseren, dat dit alles niet gekund had, als de middenstand van VarsselderVeldhunten, Ulft, Etten en Gendringen zich niet bereid
hadden verklaard om als sponsors op te treden d.m.v.
een advertentie. In deze moeilijke economische tijd
getuigt dit alleen maar van “sport-minded” zijn. Hiervoor onze oprechte dank en U kunt uw dankbaarheid
tonen door bij hen te gaan kopen.
Verder hoop ik, dat dit blad bij mag dragen tot een
hechte homogeniteit in onze vereniging, dat allen het
nut van de sportverenging inzien: dat zij bereid zijn
om als één man achter het bestuur staan als er iets
gebeuren moet worden,- ik denk aan het nieuwe
sportcomplex in de nabije toekomst- want dan kan
men zeggen: “Wij hebben een sportvereniging en daar
zijn wij allen lid van".
En bij deze dank ik -ook namens de andere redactieleden en vast medewerkers- die bijgedrage hebben tot
het verwezenlijke van dit nieuwe clubblad. Ik hoop,
dat het een goede vaart tegemoet gaat met weinig
storm en daarom zeg ik nu tot de bemanning: “Maak
de boeien los en we gaan varen en we zullen het
“thuisfront” om de anderhalve maand bericht doen,
schip ahoy!
Arnold Versleijen.
Bekendmaking Prijswinnaar voor de naam van ons
clubblad.
Allereerst danken we U voor de spontane medewerking bij het zoeken naar een passende naam voor ons
clubblad. Voor ons als redactie was het ontzettend
moeilijk, maar we zijn er toch in geslaagd om -in onze
ogen- er de meest geschikte uit te halen.
Ons “kind” werd DE BOOGBAL genoemd, een naam
bedacht door Bennie Ditters. Bravo, Bennie!

(1e advertentievel)
HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22
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Vieftig club ni’js

H

oi vieftig club leden,

Het is alweer even geleden
dat jullie iets van het promoteam vernomen hebben. Tja die vervelende
pandemie heeft ook ons
“lam gelegd”. Normaal gesproken houden wij begin
oktober de jaarlijkse 50 club promoavond. Wij vinden
het echter niet gepast om dit nagenoeg tegelijkertijd
met alle kermissen te organiseren. Laat iedereen
maar even wennen aan de “verdwenen” 1,5 meter en
verwacht van ons een uitnodiging voor deze avond in
maart 2022. Wij zijn van plan hier nog iets meer cachet aan te geven als blijk van waardering voor jullie
steun terwijl er het afgelopen jaar geen voetbal of
ander 50 club plezier tegenover stond. Daarnaast
worden op de 50 club avond ook altijd de te besteden
doelen gekozen. Omdat wij van mening zijn dat het
geld voor de club en zijn leden moet blijven rollen
hierbij ons voorstel voor de doelen van 2021-2022. De
tractor van de club heeft helaas definitief het loodje
gelegd. Dat dit een noodzakelijk stuk gereedschap is
lijkt ons wel duidelijk. De aanschaf van een nieuwe
tractor heeft daarom prioriteit. Met de stichting Buitenham en GWVV is afgesproken deze kosten te delen. Met daarbij het dringende verzoek van het bestuur van GWVV aan de Vieftig club om € 5000,=-bij te
dragen. Het promoteam gaat hiermee akkoord onder
voorwaarde van de volgende verdeling:
- Het vaste bedrag van vorig seizoen (2020-2021) €
1000,- (jaarlijks terugkerend bestedingsdoel onderhoud) alsnog te gaan besteden.
- Voorschotbedrag bestedingsdoel onderhoud van €
3000,- voor de komende 3 seizoenen (2021/2022 t/m
2023/2024).
- Voor het afgelopen seizoen (2020-2021) een extra
bedrag van € 1000,- toe te kennen.
Hierbij vragen wij de leden met deze verdeling als bestedingsdoel in te stemmen en daarbij ook de extra
bijdrage van 2020-2021. Indien U beargumenteerde
redenen heeft om hier niet mee in te stemmen
(hetgeen natuurlijk altijd kan) dan verzoeken wij U
voor uiterlijk 1 Oktober 2021 via mail info@gwvv.nl te
reageren. U hoeft dus niet te reageren indien akkoord. Heeft U nog een ander nieuw bestedingsdoel
in gedachte voor dit seizoen 2021-2022 mail dan aub
ook naar dit mailadres (info@gwvv.nl). Alle oude en
nieuwe bestedingsdoelen zullen zoals U gewend bent
weer op de 50 club avond in Maart worden toegelicht. Wij hopen jullie in ieder geval in grote getalen in
Maart te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten, Promoteam vieftig club;
Nico, Jos, Dennis, Arno, Koen en Freek
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Afscheid
van leider

B

ennie Mulder werd op 27 juni, de afsluitingsdag
van het seizoen 2020-2021 in de bloemetjes gezet
vanwege zijn afscheid als leider bij GWVV 1.
Voorzitter Jan Aalders sprak destijds de volgende
woorden in het plat tot hem, anders was hij bang dat
hij hem niet kon verstaan;
Paar joar gele’jen, toen Ferenc aangaf te willen stoppen als leider moar ik wil wel een waardige opvolger
zien te regelen hef hi’j in de persoon van Bennie Mulder wie alles bi’j mekaar kon hollen ,in het gareel kon
hollen, en ik denk dat ow dat aardig gelukt is. I’j hebt
bes wel un lastige periode gehad, mede door Corona
was het gewoon vaak moeilijk om aan de groep uut te
leggen wat wel of niet kon, moar ik denk da’j dat op
un voortreffelijke manier gedoan hep op een manier
zoas wi’j dat kennen van ow. Op een duidelijke manier, ’t is altied wel doeltreffend um moar zo te zeggen. Wi’j zun heel bli’j da’j de droad zo opgepakt hep.
Ferenc het inmiddels aangegeven van, ik wil d’r toch
graag weer bi’j zun dat was het afgelopen seizoen al
zo en geet in ieder geval nog een joar deur. En doarvan hep i’j gezeg van, dan vind ik eigenlijk dat ik in
ieder geval weer effen met de VUT mag wat leider van
het 1e betreft. Wij willen ow ontzettend bedanken,
wa’j veur ’t eerste hep gedoan. Wi’j bun natuurlijk
ontzettend bli’j wat i’j allemoal veur de club doet.
Moar wi’j willen ow toch vandaag in het zonnetje
zetten omdat i’j een aantal joaren als leider, het eerste elftal goed geleidt hebt.
Bennie ontzettend bedankt!

Afscheid grensrechter
Dirk Wanders

O

p de afsluiting van het
seizoen werd Dirk Wanders in
het zonnetje gezet vanwege
zijn afscheid bij GWVV 1 als
grensrechter. Mike Frazer Tc
bestuurslid sprak de volgende woorden tot hem;
Nadat het illuster trio had besloten te stoppen met
vlaggen moesten we op zoek naar een nieuw grensrechter voor het 1e elftal. Je had al eens aangegeven
wel eens iets te willen doen voor onze vereniging. Na
gesprekken met Jan heb je besloten grensrechter te
worden bij 1e elftal. Je had echter één voorwaarde
als ik vlag, dan vlag ik eerlijk en oprecht, dat is precies
zoals we je kennen eerlijk en oprecht. Veel grensrechters in het amateurvoetbal kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen. 2 jaar lang was je zondags vaak van
huis om de vlag in weer en wind in de lucht te steken.
Na de wedstrijd nog een biertje in het Dorpshuis en
de zondag was weer voorbij. Je hebt aangegeven dat
je nog wilt fungeren als stand-in voor Joost ook blijf je
steeds actief als jeugdtrainer. Hier zijn we erg blij
mee. Dirk bedankt voor de afgelopen twee jaar
als Grensrechter.
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Aalders

Deze Boogbal is mede tot stand gekomen
door deze Boogbal Adverteerders.
Reclame is te zien op het scherm in het Dorpshuus
HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22

24

2021/2022

D

e SuperElf competitie is weer terug! Na een
lange break wegens de corona crisis hebben we dit
seizoen de bal weer aan het rollen en kunnen we
toch weer van start gaan met een nieuw voetbaljaargang. Ook dit seizoen kan één ieder zijn of haar elftal
wel samenstellen en zo wederom mee doen om
mooie prijzen!
Door de wedstrijdleiding van deze competitie is er
weer een lijst samengesteld met keepers, verdedigers,
middenvelders en de aanvallers van de vier senioren
elftallen van GWVV. Het is aan jullie om uit deze lijst
het beste scorende team samen te stellen. Er zitten
hier wel enkele regels aan verbonden. Lees hiervoor
goed de spelregels door! Bij afwijkingen beslist de
wedstrijdleiding welke aanpassingen er genomen
moeten worden.
Tijdens de aankomende drie edities van de boogbal
zal er door de wedstrijdleiding op ludieke wijze een
winnaar worden bepaald. De invulformulieren zijn te
verkrijgen in het Dorpshuus, maar ook in deze boogbal zit het formulier. Deze formulieren kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.
Zegt het voor en zorg dat je teamgenoten, vrienden,
buren en-/of familie etc. allemaal het wedstrijdformulier invullen en dit jaar mee doen aan de GWVV
Superelf competitie.

Het formulier kan digitaal toegestuurd worden aan:
gwvvsuperelf@gmail.com.
Gr. Wedstrijdleiding
De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen 3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als
reserve speler aangewezen dienen te worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in één
elftal spelen van één der gekozen verdedig-ers.
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reservespelers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld
met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers uit verschillende teams. De wedstrijdleiding
bepaald wie in welke categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te ver25
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dienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben.
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en
deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.
Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort
levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4
punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5
punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten
op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen
krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4
doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten
tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat
5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord
is in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan
telt het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze uitslag
heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Superelfcompetitie begint op zondag 31 oktober.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk 30 oktober binnen zijn.
Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.
VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN EEN
MOOIE NAAM EN DOE HET
FORMULIER IN
DE BOOGBALCOPIEBUS OF
MAIL NAAR GWVVSUPERELF@GMAIL.COM
UITERLIJK 30 OKTOBER!
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KEEPERS
Casper Bussink
Sven te Kaat
Koen Bussink
René Hakvoort
VERDEDIGERS
Dirk Jansen
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Maarten Wissing
Jelle Visser
Jesse Peters
Sem Schepers
Justin Tempels
Tim Jansen
Jacco te Kaat
Chiel le Comte
Mart Aalders
Martijn Klompenhouwer
Tim Heutinck
Bob Zweers
Jan-Ole Kantus
Stijn Marcus
Bryan Wijkamp
Jelmer Liebrand
Keke Peters
Jelle Boland
Stijn van Remmen
Marco van Remmen
Hans Bruins
Jurgen Schut
Werner Wellink
Rien Klompenhouwer
Tonny Slutter
Bart Vinkenvleugel
Sven Huls
Olaf Dickman
MIDDENVELDERS
Mike Oonk
Menno Wenting
Bart Rots
Sam Overbeek
Dominiek Seinhorst
Jim Weijkamp
Joël Robben
Ivo Joosten
Thomas Wissing
Niek ter Voert
Mart de Leeuw
Jari Frazer
Miel Erinkveld
Ino Zweers
Jos Ketelaar
Theo Heutinck
Vincent Boxem
Jurjan Wezenberg
AANVALLERS
Cas de Neling
Justin Tempels
Robin Klompenhouwer
Jochem Geerts
Kris Hebbink
Pascal Sloot
Collin te Wildt
Milan Frazer
Glenn Robben
Timo Steenbreker
Wessel Immink
Jordi Bussink
Cas Aalders
Bart Rasing
Rick Hendrixen
Sander Geerts
Rick Witteveen
Tom Wanders

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

Sponsored by “Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen”

01
02
03
04

(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.)

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

Het was weer
fijn langs de lijn

PROGRAMMA

UITSLAGEN
Datum
5-9-2021

Thuisteam
Etten 3

Uitteam
GWVV 4

5-9-2021

GWVV 2

SDOUC 5

3

1

5-9-2021

GWVV 1

VVLK 1

1

2

9-9-2021

NVC 1

GWVV 1

3

2

GWVV 2

5

2

9-9-2021 ST: UB/GWVV/SDOUC 3

Thuis Uit
6
2

12-9-2021

NVC 2

GWVV 3

0

1

19-9-2021

GWVV 3

Gendringen 4

2

5

19-9-2021

GWVV 4

Gendringen 3

2

5

19-9-2021

Ajax B 2

GWVV 2

0

4

26-9-2021

GWVV 2

ST: UB/SDOUC 2

2

2

26-9-2021

FC Bergh 5

GWVV 3

4

2

26-9-2021
26-9-2021

VIOD 7
GWVV 1

GWVV 3
Meddo SC 1

0
1

0
4
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Datum
10-10-2021
10-10-2021
10-10-2021
10-10-2021
14-10-2021
17-10-2021
24-10-2021
24-10-2021
24-10-2021
24-10-2021
31-10-2021
31-10-2021
31-10-2021
31-10-2021
7-11-2021
7-11-2021
7-11-2021
7-11-2021
21-11-2021
21-11-2021
21-11-2021
21-11-2021
28-11-2021
28-11-2021
28-11-2021
28-11-2021
5-12-2021
5-12-2021
5-12-2021
5-12-2021
12-12-2021
12-12-2021
12-12-2021
12-12-2021

Tijd
09:30
10:00
10:00
14:00
20:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
09:30
09:45
10:00
14:30
09:45
10:00
10:00
14:00
09:30
10:00
10:30
14:00
10:00
10:00
10:30
14:00
09:30
10:00
12:00
14:00
10:00
10:00
10:00
14:00

Thuisteam
Gendringen 5
GWVV 2
Etten 4
GWVV 1
Etten 1
GWVV 2
FC Bergh 3
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1
Pax 8
GVA 6
GWVV 2
FC Dinxperlo 1
Keijenb. B 2
GWVV 3
GWVV 4
Ajax B 1
Montferland 3
GWVV 4
Peeske 't 2
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
Rijnland 2
AD '69 1
SDOUC 3
GWVV 4
Keijenb. B 5
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
SP Silvolde 5
GWVV 1

Uitteam
GWVV 4
Kilder 2
GWVV 3
Kilder 1
GWVV 1
Grol 7 (beker)
GWVV 2
Vorden 6
VIOD 6
Ulftse Boys 1
GWVV 3
GWVV 4
Concordia-W 4
GWVV 1
GWVV 2
Ulftse Boys 6
Den Dam 2
GWVV 1
GWVV 3
Kilder 5
GWVV 2
MEC 1
Etten 2
Ajax B 4
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
NVC 2
GWVV 3
Keijenb. B 1
Doetinchem 2
VVG '25 4
GWVV 4
FC Bergh 1

50
Dat kump in de Boogbal

Wij feliciteren;
- Ino Zweers en Mike Frazer met hun 50-jarige
leeftijd. Zij weten nu waar
Abraham de mosterd haalt.

•

Tim en Naomi Jansen
met de geboorte van
hun zoontje Scotti.

• Op de donderdagavond is het op de clubavond, na
het trainen nu zo druk dat we moeten proberen rekening met elkaar te houden. Voor de één is het
geluid uit de boxen acceptabel, een ander kan er
veel last van ondervinden. We hebben lang moeten
wachten dat we weer samen gezellig een biertje
konden happen. Maak het elkaar dus wat makkelijker.

• Carlo Cornielje staat op het afsluitende toernooi ‘20
-‘21 te praten met Jurgen Schut waarop Carlo tegen
Jurgen zegt; “ Ik bun gisteren nog bi’j ow neaf gewes” Oh ja, reageert Jurgen. “Joa zegt Carlo “doar is
de derde al op komst, alleen wet ow neef d’r nog
niks van. “

• In de vorige Boogbal vergaten we Jan Zweers, ‘de
beste paerd van stal’ te vermelden in de boogbal.
Jan is op 21 juli jarig. Jan onze excuses, alsnog proficiat!

• In Etten hebben ze een scheidsrechter die niet al• Wij wensen Beent Klynsma veel beterschap na zijn
ziekhuisopname! Mede door de liefdevolle Varsselderse verzorging daar heeft hem weer op de been
geholpen.

• Tonny Slutter staat te wachten in de rij om zijn bestelling te doen aan de bar. Achter en voor hem
staan een aantal ‘studenten’ te praten over, hoe
lang ze nog moeten totdat ze afstuderen. Tonny
bijna aan het einde van zijn onderwijsloopbaan, reageert hier heel vrolijk op; “Ik mot nog een paar joar”

• Onze één na oudste inwoonster Dini Slutter (90)
schuift tijdens haar dagelijkse wandeling aan bij
Jong Inn op het moment dat ze aan de lekkere pannenkoeken beginnen van Els. Het leeftijdsgemiddelde schoot hierdoor zo omhoog dat er rustig gesproken mag worden van een Oud Inn. Dini liet zich overigens de pannenkoeken heerlijk smaken. Mooi dat
dat kan!

• Els kan lekkere pannekoeken bakken voor de jongsten in het Dorpshuus. Ook is Els favoriet bij de elftallen in het Dorpshuus als ze weer eens met een
blad goud gele rakkers aan komt. Massaal in koor
wordt dan het lied van René Froger gezongen;
nobody ELS can touch the way you touch. nobody
ELS can do the things that you do. there
is nobody like you. nobody ELS. there is no one like
you. Dat we dat nog vaak mogen zingen.

leen goed kan fluiten, maar ook goed kan scoren en
wel te verstaan in eigen doel ook nog een keer. Door
gebrek aan scheidsrechters, fluiten de spelers daar
ook ‘eigen’ wedstrijden. De scheidsrechter van de 1e
helft was zo sportief om GWVV ook een doelpuntje
te gunnen. Er werd met 6-2 verloren, de scheidsrechter was de beste man van het veld dat was voor
hem een fluitje van een cent.

• De GWVV onderhoudsploeg heeft de velden er altijd
keurig netjes bij liggen zodat we er op kunnen trainen en voetballen.
Toch vragen we ons af wat hier (zie foto) is gebeurd?
- Heeft de chauffeur (lees Willie) de vorige avond een
feestje gehad?
- Nieuw maaibeleid?
- Ontwijken van een
zeldzaam diersoort?
- Max Verstappen imitatie?
- Ontwijken van hondendrollen op het
veld? (Op de daders
sturen we Jos op af)
Goede oplossingen
kunnen gestuurd worden naar de redactie.
boogbal@gwvv.nl
HERFST-EDITIE
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E

Start jeugdseizoen 21/22

erst wil ik kort terugblikken op de afsluitende dag van vorig seizoen, de oudere jeugd van de O17 en O19 speelden mee bij de senioren in een onderling toernooi en voor de jongere jeugd waren leuke activiteiten georganiseerd met als beloning voor hun inspanningen een broodje knakworst, ranja en een ijsje, dit alles onder leiding van Amanda van Mulligen.
Amanda wordt ook
ons aanspreekpunt
voor de activiteiten
commissie in de ST
en we zijn blij
Jeugdkader G.W.V.V.
dat ze dit wil
gaan oppakken
JEUGDZAKEN telefonisch te be- voor GWVV, verreiken;
der is op deze
Olaf Dickmann 06-30612201
dag Manfred
Kuster bedankt
voor de inzet in de 10 jaren die
GWVV trainers/leiders/
hij bij de jeugd actief is gegrensrechters
weest, wil hem via deze weg
nogmaals bedanken voor al die
ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten jaren bij de jeugd.
Jo17-1 Milan Frazer
Dit seizoen verwelkomen we vv
Mo17-1 Dirk Wanders
Etten in de samenwerking, hiermee worden weer zo'n 40 jeugdleden toegeJo15-2 Cas Aalders
voegd aan onze jeugdteams zodat ook zij op
hun eigen niveau en in hun eigen leeftijdscaJo15-3 Olaf Dickmann
tegorie kunnen spelen. We starten dan ook in
Jo11-1 Jacco te Kaat
het nieuwe seizoen met 36 teams met zo'n
470 spelers en 120 personen in de begeleiJo11-1 Rudi Roseboom
ding, voor deze begeleiding is op maandag 30
augustus een kickoff georganiseerd om hen te
Jo8-2 Bjorn Agelink
informeren over allerlei zaken rondom de
Welpen Barry ten Brink
wedstrijden en samenwerking.
Eind augustus zijn de trainingen ook weer gestart en dit
seizoen trainen 6 teams in Varsselder en proberen we
om de week 2 wedstrijden te plannen bij ons, hier
wordt natuurlijk naar gekeken of er GWVV spelers in
het team zitten, we hebben dit seizoen een overzicht
gemaakt in welk team onze jeugdspelers zitten, dit in
niveau verschillend van de 5de klasse tot aan de hoofdklasse.
Ook dit jaar gaan we verder met het item Jeugdverhalen, waar elke keer een jeugdspeler een verhaal maakt over zijn of haar ervaringen.
Inmiddels zijn de bekerwedstrijden alweer
gespeeld voor de O13 en hoger en zit de O12
en lager midden in de competitie daarom
wens ik alle jeugdspelers en begeleiders een
sportief en plezierig verder
verloop van het seizoen toe.
Olaf Dickmann,
Jeugdzaken
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Jeugdverhalen

H

allo
mijn naam is
Jesper Kuster, ik ben
17 jaar oud
en jeugdlid
van
G.W.V.V.
Er is mij gevraagd om
een verhaaltje te vertellen over vorig seizoen en het
begin van dit seizoen. Ik ben vanaf mijn vijfde lid van
de club, ik speelde vorig seizoen in de jo17 2 van de
samenwerkende jeugd. De vorige voetbaljaargang
hebben we weinig wedstrijden gespeeld mede door
het corona virus. We hebben veel getraind en oefenwedstrijdjes gespeeld tegen andere teams van eigen
club. Ook hebben we
vorig seizoen gemixte
partijtjes gespeeld. Ik
had een leuk team
waarmee we uit kwamen in de tweede klasse. De sfeer was goed
en we trainde altijd
met veel mensen. Dat
de sfeer goed was, was
vooral goed te merken
op het teamfeest. Het
was een leuke afsluiting van het seizoen
waar we weinig wedstrijden hebben gespeeld. Het was prettig om te voetballen in een team
waar de sfeer goed was ondanks de weinig wedstrijden. Op moment speel ik in de jo19 1 we komen uit in
de hoofdklasse en ik speel als rechtsachter. Het niveau is hoog in deze klasse. Wij moeten hier zeker aan
wennen en stappen maken om hier te blijven spelen.
Je merkt dat het team nog stappen moet zetten vooral in teamverband en fitheid. Ik denk zeker dat dit
gaat lukken, er is een goede groep maar we zullen er
hard voor moeten werken.
Groetjes Jesper Kuster

Manfred Kuster heeft
de jeugd verlaten

O

p de jaarlijkse afsluiting
van het seizoen
werden de volgende woorden
gesproken door
Mike Frazer;
Manfred, meer
als 10 jaar leider bij de jeugd. Je bent begonnen toen
Jesper begon te voetballen bij de F-jes. De 1e taken
waren de sokken aantrekken, veters strikken en zorgen dat de jongens de kleedkamer niet afbraken tijdens het douchen. Daarna ben je begonnen met het
helpen trainen te geven 2x in de week. Toen de jongens 11 tegen 11 gingen spelen heb je samen met
Hans de grensrechter rol op je genomen. Elke week
stond je er, weer of geen weer. Hoogtepunten waren
toch wel de 2 kampioenschappen die zijn behaald en
de bijbehorende feestjes met vooral de ritjes op de
platte kar. Ook buiten de voetbal was je betrokken bij
de jeugd, je hebt geholpen met de jeugdkampen, je
was er bij als we naar de Graafschap gingen en ook bij
de fleesenactie was je altijd van de partij.
Ook nadat we gingen samenwerken met de jeugd
van Ulftse Boys ben je leider gebleven. Vorig jaar heb
je besloten om ermee stoppen, mede door corona is
er nog geen moment geweest om je te bedanken.
Dus Manfred, bedankt voor alles wat je hebt betekent voor G.W.V.V..

Overzicht jeugdspelers
GWVV seizoen 21/22:
Jo19-1 Gijs van Remmen, Ties Peters, Jesper Kuster
Jo19-2 Ties Flipse
Jo17-1 Julian Frazer
Jo17-2 Pepijn Sloot
Jo17-3 Gijs Roseboom, Boaz Kwak
Mo17-1 Iris Wanders, Donna Kwak
Jo15-3 Samuel van Mulligen, Bram Mentink, Mees
Dickmann
Jo13-1 Caelum van Mulligen, Dylano Aalders
Jo11-1 Sep te kaat, Luuk Roseboom
Jo11-2 Owyn van Mulligen
Jo10-1 Noud Bolk
Jo10-4 Mick Nijenhuis
Jo9-1 Jan van Remmen
Jo8-2 Siem Agelink
Jo8-3 Jaylin Aalders
Jo7-1 Morris Geerts
Welpen Noël Sloot, Devanno ten Brink
HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

Dorpsagenda
Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender www.varsselderveldhunten.nl
Oktober:
16 Oktoberfest
17 familiemiddag Spätshoppen mit Kinderspielplatz
25 Jaarvergadering Fanfare
November:
27 Najaarsconcert Fanfare

NIEUWS

L

et op: vanaf 1.1.2022 alleen nog digitaal betalen
in ’t Dorpshuus
We zijn al een tijd bezig met de complete overgang
naar pinbetalingen met als belangrijkste beweegredenen het niet dragen van verantwoordelijkheid door de
vrijwilliger omtrent de contante geldstroom, minder
administratieve last en géén fysieke cash stortingen
bij de bank. Vooral dit laatste is erg omslachtig door
het sluiten van de vele afstortmogelijkheden bij de
banken. Na input van de verenigingen zijn we begonnen met het pinnen, tenzij beleid. Dit willen we nog
tot het einde van het jaar blijven doen. Per 1.1.2022
gaan we compleet over op pinbetalingen, maar er kan
ook nog met munten betaald worden. Wij zijn ook in
gesprek met Twelve over andere vormen van digitale
betalingen (bv digitale potjes). Ook gebruiken we de
komende maanden om te kijken waar we nog tegenaan lopen en proberen daar een oplossing voor te vinden.

F

anfareorkest doorbreekt de stilte
met een najaarsconcert.

Op zaterdagavond 27 november
a.s. geeft het fanfare St. Gregorius
een najaarsconcert in ’t Dorphuus
van Varsselder Veldhunten. Het orkest staat te popelen om weer van zich te laten horen. Na de gedwongen stille periode willen dirigent Gerjo Seesink en de
muzikanten niet wachten op het voorjaar om het gebruikelijke concert te geven. Nee hoor, ze geven direct het gas er op!!!
Het concert wordt een mix van verschillende muziekstukken die hoofdzakelijk bekend zijn van de pop en
filmmuziek. Variërende muzieksoorten uit de TV serie
Friends tot aan George Baker en Deep Purple. Hoe
groter kan het contrast zijn. Het beloofd verder een
ontspannende avond te worden waarbij na het concert, voldoende ruimte overblijft voor een gezellig
drankje.
Intussen is de muziekvereniging vooruit aan het kijken om de agenda van 2022 lekker in te vullen met
muzikale activiteiten.
Hou de socialmedia en kranten in de gaten voor de
details en reserveer alvast zaterdagavond 27 november in Uw agenda.
Graag tot dan!
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JAARVERGADERING
FANFARE ST. GREGORIUS
Maandag 25 oktober 2021
Aanvang: 20.30 uur in de Ontmoetingsruimte
van ‘t Dorpshuus
Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder Veldhunten.
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op
maandag 25 oktober om 20.30 uur in ’t Dorpshuus.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp
Ingekomen stukken en mededelingen
Woordje dirigent
Verslag van de jaarvergadering 2020
Financieel verslag over 2020 door de penningmeester
Patrick Schut
6. Verslag van de kascommissie Like Immink en Erna Helmink
7. Benoeming nieuwe kascommissie, aftredend Erna Helmink
8. Vaststellen contributie 2021 voor 2022
9. Verslag Jeugd 2020 door Karin van Arragon
10. Bestuursverkiezing: Anouk ter Steeg is aftredend en
herkiesbaar. Karin van Arragon is aftredend en niet
herkiesbaar. Gegadigden kunnen zich melden voor
aanvang of tijdens de jaarvergadering.
11. Taakverdeling leden 2021
12. Rondvraag jeugdleden
Hierna volgt een korte pauze.
13. Evenementenplanning 2021
14. Verslag “Club van 100” door bestuur van de “Club van
100”
15. Rondvraag
16. Sluiting jaarvergadering 2021 door de voorzitter Maarten Wijkamp

Tot ziens op 25 oktober 2021 om 20.30 uur!
Het bestuur

Volleybalverening Varsselder
zoekt nieuwe leden!
Volleybalverening Varsselder is een ongedwongen
recreatief sporten en samenzijn. Ons team bestaat uit
jong en oud.
Wij zijn opzoek naar nieuwe leden. Lijkt het jouw leuk
om een keer mee te doen of te kijken?
Wij spelen op maandagavond 20:15 tot 21:15 uur.
Wees welkom!
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7-okt
13-okt
15-okt
16-okt
18-okt
20-okt
22-okt
22-okt
22-okt
24-okt
25-okt
25-okt
27-okt
28-okt
30-okt
31-okt
31-okt
31-okt
2-nov
2-nov
6-nov
7-nov

Owyn van Mulligen
Nico Immink
Peter Berendsen
Saskia van de Pavert-Hebinck
Theo Vonk
Mark Kemperman
Daan Kroesen
Dylano Aalders
Martijn Klompenhouwer
Thomas Wissing
Sven Maatman
Eric Huls
Justin Tempels
Siem Agelink
Julian Frazer
Hugo te Kaat
Sam Overbeek
Koen Nieuwenhuis
William Knipping
Mick Nijenhuis
Gijs Roseboom
Rick Hendrixen

8-nov
9-nov
9-nov
10-nov
12-nov
13-nov
13-nov
17-nov
18-nov
19-nov
22-nov
23-nov
23-nov
23-nov
25-nov
30-nov
30-nov
1-dec
4-dec
6-dec
6-dec
7-dec

Jos Mulder
Ferdie van de Pavert
Frank Rots
Arno Geurts
Noud Bolk
Lars Hendrixen
Sven Huls
Jari Frazer
Ronny Overbeek
Gert Martens
Bart Razing
Niek ter Voert
Cas Aalders
Dominiek Seinhorst
Vincent Boxem
Hans Bruins
Koen Bussink
André Jansen
Walter Hendrixen
Bryan Wijkamp
Paul Wijsman
Willie Zweers

(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.)

Week van
de scheidsrechter

I

n de week van 25 september t/m 3
oktober was het de week van de
scheidsrechter. Tijdens deze week werd
de waardering uitgesproken richting de
scheidsrechters. Want zonder de vele
duizenden scheidsrechters is het niet
mogelijk om 1,2 miljoen voetballers (en
hun supporters) ieder weekend van voetbal te laten genieten. De scheidsrechter
in de wedstrijd Fc Bergh 5 - GWVV 4
werd verrast door een bloemetje van de
spelers. Respecteer de beslissingen van
de scheidsrechter en gedraag je als een
volwassenen in en langs het veld!

HERFST-EDITIE
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STANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:
Bijgewerkt t/m 26 september (voor actuele stand zie voetbal.nl)
STAND 1e PERIODE

4e klasse C
Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

FC Bergh 1
SC Meddo 1
't Peeske 1
AD '69 1
Ulftse Boys 1
Ajax B 1
Etten 1
FC Dinxperlo 1
Keijenburgse Boys 1
SJO/SSA HMC '17 1
MEC 1
KSV 1
GWVV 1
Kilder 1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

4
4
5
3
2
1
1
0
0
1
3
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
0
0
2
5
3
4
4

FC Bergh 1
SC Meddo 1
't Peeske 1
AD '69 1
Ulftse Boys 1
Ajax B 1
Etten 1
FC Dinxperlo 1
Keijenburgse Boys 1
SJO/SSA HMC '17 1
MEC 1
KSV 1
GWVV 1
Kilder 1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

4
4
5
3
2
1
1
0
0
1
3
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
0
0
2
5
3
4
4

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

vv Montferland 3
Pax 8
Keijenburgse Boys 5
VVG '25 4
GWVV 3
VIOD 7
SV Basteom 5
Doetinchem 5
Etten 4
Vorden 6
Ajax B 4
Ulftse Boys 6

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2

Res. 4e klasse

Res. 7e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Keijenburgse Boys 2
FC Bergh 3
GWVV 2
ST: Ulftse Boys/SDOUC 2
Kilder 2
't Peeske 2
Doetinchem 2
Etten 2
SDOUC 3
Sprinkhanen 2
Concordia-W 4
vv Montferland 2

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

4
2
2
2
1
1
0
0
0
0
2
0

2
0
2
2
1
1
0
0
0
0
4
2

Res. 7e klasse
Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

vv Montferland 5
SC Rijnland 2
FC Bergh 5
Kilder 5
NVC 2
Den Dam 2
Gendringen 5
Sportclub Silvolde 5
VIOD 6
GWVV 4
SVGG 4
GVA 6

1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

6
4
4
0
0
0
0
0
0
2
1
0

0
1
2
0
0
0
0
0
0
4
4
6
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Topscoorders
senioren:

Robin klompenhouwer
Cas de Neling
Rick Hendrixen
Vincent Boxem

T

2e
1e
4e
4e

2
1
1
1

ot 1 november is het nog
mogelijk zelf de spelerspasfoto
op de digitale spelerspas te
wijzigen via de Wedstrijdzaken
-app of Voetbal.nl-app. Zorg
daarom dat elk spelend lid van de vereniging uiterlijk 31
oktober een correcte spelerspasfoto heeft. Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de
Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle
teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

Herinnert u zich
deze nog ...?

O

50

p de achterkaft van de Boogbal, Herinnert u zich deze nog ...? Een fotocollage van oud G.W.V.V. gebeurtenissen, waar wij er telkens één van uitlichten.
Deze keer het 1e kampioenselftal van G.W.V.V. in het seizoen 1964-1965. Met een
doelsaldo van 134-9, werden ze ongeslagen kampioen.
Ook een oude foto voor deze rubriek? Met op de foto staand vlnr: Frans Mulder, Wim Tempels, Theo Gruson (tevens trainer), Henk Tempels, Bennie Ditters, Jos Nieuwenhuis. Knielend vlnr: Jan Tempels,
geef het door aan de redactie.
Harrie van der Heiden, Frans Bergevoet, Benny Kroesen en Tonny Freriks.
(advertentie Ster - sponsoren G.W.V.V.)

Voor clubacties klik hier of kijk op: https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie
Volgende Boogbal (winter-editie) verschijnt op 16 december

HERFST-EDITIE
SEIZOEN ‘21-’22
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Herinnert u zich
deze nog ...
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