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Van de redactie 
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Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl 

D e winterstop staat voor de deur! En daar zijn we 
ook aan toe. De afgelopen seizoenen waren we voor-
tijdig genoodzaakt om te stoppen en dat was al ver 
voor de decemberfeestmaand. Maar gelukkig komen 
we de winter vooralsnog goed door en is het niet de 
verwachting dat we er nog door gehinderd gaan wor-
den. Gelukkig maar. Toch zijn de mensen in het alge-
meen na de coronatijd anders gaan denken. Af en toe 
heb je het gevoel dat de coronatijd mensen heeft 
doen beseffen dat plichtplegingen geen plicht meer is, 
maar een vrijwilligers aangelegenheid. Natuurlijk bij 
GWVV wordt er alleen maar gewerkt op basis van vrij-
willigheid, toch willen we als redactie meegeven dat je 
als vrijwilliger ook plichten hebt. Je hebt immers aan-
gegeven dat je wat voor de club wilt betekenen, is het 
niet als voetballer, dan als trainer, leider, bestuurslid 
of welke functie dan maar ook. Gelukkig zijn we bij 
GWVV in die hoedanigheid dat we heel blij zijn met de 
vrijwilligers en dat alles goed geregeld is, laten we dat 
vooral ook zo houden.  
Als we de wedstrijden van GWVV 1 als voorbeeld ne-
men, dan zien we toch aanzienlijk minder publiek dan 
voor de coronatijd. De wedstrijd tegen Ulftse Boys 
was natuurlijk een uitzondering maar over het alge-
meen bekeken is het langs de lijn op de Buitenham 
rustiger op de zondagmiddag. Of deze tendens zich 
doorzet moeten we aanzien, maar dat de mensen an-
ders omgaan met hun vrije tijd is duidelijk. Daar kun-
nen we natuurlijk niets aan veranderen. Laten we er  
wel met z’n allen voor waken dat dit niet ten koste 
gaat van de verenigingen. Deze hebben het in deze 
tijd al moeilijk genoeg en zij dienen toch als katalysa-
tor voor de sociale cohesie. Laten we dat in stand 
houden! 
Dat het GWVV momenteel zowel op het veld als be-
stuurlijk voor de wind gaat bleek op de Algemene Le-
denvergadering van 10 november. In deze Boogbal 
publiceren we de Notulen van deze vergadering met 
daarin de diverse verslagen van de verschillende com-
missies. Op de Algemene Ledenvergadering werd 
Freek van Arragon verkozen tot voorzitter van GWVV. 
Het afgelopen seizoen vervulde hij deze functie als 
‘tijdelijk’ voorzitter omdat de zoektocht naar een ge-
schikte kandidaat nog gaande was. Freek heeft nu de 
voorzittershamer definitief opgepakt en zal GWVV 
gaan vertegenwoordigen als preses van onze club. 
Alhoewel Freek al een seizoen heeft ‘geproefd’, wen-
sen we Freek heel veel succes! 

Op moment van schrijven is er nog één wedstrijd te 
spelen voordat we de feestdagen in gaan. De competi-
tie loopt voorspoedig zonder al te veel oponthoud 
door afgelastingen. Betekent dat de 1e helft van de 
competitie er al bijna op zit. 
Over de prestaties van de GWVV teams kunnen we 
tevreden zijn. Het 1e elftal morst punten tegen de 
teams die lager staan maar wint wel knap van de bo-
venste ploegen. De positie in de top die nu ingeno-
men is, is dan ook zeker verdiend. En als deze lijn na 
de winterstop doorgetrokken wordt, dan kunnen ze  
heel dicht bij de wens van Huub gaan komen. We 
gaan het beleven. Menno zal zijn visie in zijn elftalver-
slag hierover geven. 
Het 2e elftal is een jong team met daar omheen een 
paar ’oude knarren’. De spelers van oudere leeftijd, 
alhoewel ze niet vaak meer de volle 90 minuten spe-
len, kunnen met al hun ervaring van meerwaarde zijn 
en dit overbrengen op de jongere spelers. Ook kan 
GWVV 2 gebruik maken van de spelers die bij GWVV 1 
niet zo vaak spelen, en ook dat is voor dit team een 
verademing. Met een mooie 4e positie op de ranglijst 
mag Peter tevreden zijn, alhoewel het scorend ver-
mogen nog wel iets omhoog kan. 
Met het 3e elftal wil het nog niet echt vlotten. De laat-
ste overwinning is op 16 oktober geweest, hierna 
volgde nog een paar gelijke spelen. Zij hebben best 
een grote spelersgroep, maar door blessures/
afmeldingen is er nog geen balans te krijgen in het 
elftal. Als de doelstelling na de winterstop wordt om 
niet als laatste te eindigen dan is de kans groot dat 
deze gehaald wordt. Potentie is aanwezig, nu het 
voetbal nog. We zijn benieuwd of Erik de jongens kan 
bijsturen. 
Het 4e elftal heeft na het Verona weekend eind okto-
ber een boost gekregen. Teamspirit leverde na dit 
weekend punten op, maar een week later werd er 
met dubbele cijfers verloren van Westendorp 1. Zij 
kunnen zich scharen tussen de goede middenmoters. 
Tonny zal hierover in zijn verslag alles over schrijven. 
Voor de resultaten van de jeugdteams zal Olaf berich-
ten in de rubriek Jeugdnieuws. 
Voor u ligt de winter-editie van de Boogbal. In deze 
Boogbal oa. de vaste rubrieken zoals de column van 
Jos Mulder, de elftalverhalen, In de Aanval, Onder 
Schot, Jeugdnieuws, de 1e tussenstand van de Su-
perelf en Dorspnieuws. 
Daarnaast aandacht voor een Herinnering aan Peter 
Berendsen en de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbij-
eenkomst. 
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen, pak je rust, 
om er na de winterstop weer te staan. 

De redactie 

GWVV –Agenda 
15 december GWVV Potstoten 
8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
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A lles was er op die zondag aanwezig, 
de thuiswedstrijd tegen Ulftse Boys. 
Het weer was prima en de tafels en 
stoelen stonden klaar. Ook het grote 
aantal vrijwilligers stond paraat om de 
dorstige kelen te smeren. Het is in de loop der jaren 
een begrip geworden voor zowel de bezoekers als het 
thuis publiek. Op deze zondag kom je vaak oude be-
kenden tegen, waar je vroeger menig duel mee hebt 
uitgevochten. Allemaal een beetje ouder en kreupel 
maar nog steeds de passie voor het voetbal. Minpunt-
je was dat binnen de muziek zo hard stond, dat er wei-
nig na te praten viel met al die oude bekenden. Op het 
terras lukte dat enigszins nog wel. 
Gezien het verloop van de wedstrijd hadden we nog 
de hoop op een gelijk spel. Het zat er dichtbij, maar de 
kansen die we kregen gingen er niet in. Zelf had ik er-
voor gekozen om meer vooruit te spelen, en het ge-
vaar op de helft van de tegenstander neer te leggen. 
Maar ja, zo heeft iedereen wel zijn mening over het 
tactische spel. 
Wat me altijd is bijgebleven is dat we een trainer had-
den die Joop Peters heette. Compleet zijn eigen visie 
over voetbal had, en met een enorme beleving tijdens 
de wedstrijd. Hij stond geen minuut stil en kon einde-
loos analyseren over wat goed en beter kon. Dat ging 
in die tijd nog op een schoolbord, waardoor je geïrri-
teerd al voor de wedstrijd raakte van het krassen met 
een krijtje. Joop zei doodleuk tegen me om vooral niet 
te gaan proberen om te voetballen. Daar hadden we 
Ferdie vd Pavert voor. Doe waar je goed in bent en 
gebruik je gewicht in duels en maak zo plaats voor de 
spitsen. Joop trainde zowel het eerste als het tweede 
elftal en in dat jaar werden beide elftallen kampioen. 
Voor de zeer beladen wedstrijd tegen Viod dronken 
we bij Joop thuis even koffie. Er liepen toen mensen in 
het huis die wij niet kenden, maar het bleken kopers 
te zijn, omdat Joop ging scheiden. Bijzonder.  
Het duel met Viod was altijd een zeer beladen duel. 
Fons Hendriksen deelde nog een stevige hoek uit aan 
de altijd irritante Hoogenkamps. De scheidsrechter 
wist even niet meer wat te doen. De rest van de de-
tails zal ik maar achterwege laten. 
Nu zitten we ook in Qatar maar echt een happening 
daar merk ik nog niet veel van. De versierde straten en 
grote schermen zijn niet voltallig aanwezig, de bele-
ving laat nog even op zich wachten. Het is een beetje 
een kat en muis spel met de FIFA en deelnemende 
landen, wat de aandacht en de discussie ver van het 
echte voetballen wegzet. Je had ook niet anders kun-
nen verwachten in dit soort landen, dat de cultuur 
daar een omslag maakt voor voetbal toch. En dan over 
beleving gesproken! Zie de ploegen van Japan, Iran en 
Saoedi -Arabie die met zoveel passie aan de wedstrijd 
beginnen om vooral niet te verliezen. Niks het wk 
praatje  van Messie met Argentinië, of Ronaldo met 
Portugal. Binnen het team moet je het toch samen 
doen, want alleen als collectief valt er wat te halen. 
Hopelijk laat het Nederlands elfal ook nog wat zien, 
want anders zijn ze zo weer thuis. Met het volkslied 
stonden ze er al bij alsof het een oefenpotje zou wor-
den. Nul uitstraling en over de gehele wedstrijd niks 
gebracht. Toch positief proberen te blijven, en mis-
schien hebben ze eens kritisch naar elkaar gesproken 
dat de mouwen opgestroopt moeten worden. En dan 
zal Marcel van Roosmalen zeggen “waar geen beleving 
is valt niets te halen”. Succes! 

Beleving 
Door onze columnist Jos Mulder  
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D e eerste seizoenshelft zit er al-
weer op als dit gelezen zal worden. 
Gelukkig onder normale omstandig-
heden zonder coronaperikelen. Het 
lijkt erop dat deze pandemie voorbij is.  
Naast het voetbal kunnen wij ons allemaal goed 
“vermaken” met veel maatschappelijke discussies.  
Ook is het energievraagstuk met de hoge kosten een 
belangrijk gespreksonderwerp en een dagelijks 
item om er bewust mee bezig te zijn en te blijven. 
Ook hier is/wordt continu door het bestuur van 
GWVV en het Dorpshuus op gehamerd om bewust en 
zuinig met de douches en de verlichting om te gaan.  
Voetballend doet de selectie het gewoon naar beho-
ren. Waarbij het 1e elftal zelfs is doorgedrongen tot 
de 3e bekerronde met een thuiswedstrijd tegen 4e 
divisionist AWC. Volgens mij is dit nog nooit eerder 
gebeurd. Als dit anders is dan hoor/lees ik het wel van 
“de ouderen”. Deze wedstrijd zal gespeeld worden op 
zondag 18 december. 
Het 3e is heel moeizaam gestart en het 4e elftal is dui-
delijk beter gestart dan vorig seizoen. De evaluatiege-
sprekken met trainers en leiders zijn inmiddels weer 
opgepakt door de TC.  
Op de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2023 kan/zal 
er na 2 jaar onderbreking zoals gebruikelijk  weer aan-
dacht zijn voor jubilarissen, waarbij ik iedereen graag 
wil uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Voordat het echter zover is, nu eerst genieten van de 
feestdagen.  
 
Hierbij wens ik iedereen veel plezier, rust, gezelligheid, 
ontspanning, etc tijdens deze dagen met je gezin, fa-
milie, vrienden en kennissen.    

Van de Voorzitter 
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P eter werd in het seizoen 1983
-1984 lid van GWVV. Volgend sei-
zoen zou hij dus 40 jaar lid zijn 
geworden bij GWVV.  
Op 2 november is Peter op 66-
jarige leeftijd, na een ziekbed, toch 
nog onverwachts overleden. 
Peter is destijds via collega Theo 
Boerboom bij GWVV komen te 
voetballen. Hij begon bij de 
‘oudjes’ van GWVV. Met dit GWVV 
6 veteranenteam, bestaand uit oud GWVV selectie-
spelers, werd hij in zijn eerste seizoen (’83-’84) kampi-
oen. Dat Peter niet onverdienstelijk kon voetballen 
bleek wel uit zijn scoringsdrift, want in dit seizoen 
werd hij samen met Tonnie Nieuwenhuis en Jan Fre-
riks met 18 doelpunten topscoorder.  
Al snel hadden ze gezien dat Peter over goeie kwalitei-
ten beschikte waardoor dat hij in het seizoen ’84-’85 
hoger ging spelen. Ook in dit seizoen werd hij kampi-
oen en maakte Peter onderdeel uit  van het histori-
sche moment waar GWVV 1 en GWVV 2 op dezelfde 
dag (12 mei 1984) kampioen werden. Ook speelde 
Peter nog een seizoen in GWVV 1. In het seizoen ‘89-
’90 werd Peter kampioen met GWVV 3 die onder hoe-
de stond van Arnold Versleijen. Echter door een knie-
blessure was Peter genoodzaakt om er mee te stop-
pen. Naast actief voetballer heeft Peter ook veel voor 
de jeugd gedaan. In het seizoen 1992-1993 was Peter 
leider van de B-junioren samen met Leo Bruggeman 
en Marcel van de Pavert. Seizoen 1994-1995 was Pe-
ter trainer /leider van de A-junioren, weer samen met 
Leo Bruggeman. Bij het nieuwe meisjesteam heeft 
Peter Frank Aaldering in ’95-’96 ondersteund bij de 
trainingen. In het seizoen 1996-1997 is Peter trainer/
leider van de A-junioren geweest samen met Ferdie 
en Marcel van de Pavert. In de jaren 1997-2007 heeft 
Peter geen functie gehad bij GWVV omdat er in die 
tijd gewoonweg minder jeugd was binnen GWVV. In 
zijn 25-jarig GWVV jubileumjaar (2008-2009) bij 
GWVV is Peter weer trainer en leider van de A junio-
ren geworden.  
Peter was al die jaren, steeds gedreven en fanatiek. 
En deed af en toe ook nog wel eens met de trainingen 
mee. Helaas wilde zijn knie daar niet altijd aan mee-
werken. Peter vond het altijd fijn om met jeugd 
(junioren) te werken om te proberen eruit te halen 
wat er in zit. De laatste jaren zagen we Peter niet zo 
veel meer op de Buitenham, hij bleef altijd wel trouw 
lid van GWVV.  
Afgelopen zomer ging Peter met pensioen, na jaren-
lang werkzaam te zijn geweest bij de DRU. Hier heeft 
hij niet meer van kunnen genieten. 
Peter, bedankt voor je inzet bij GWVV 
 
Wij wensen, Trudy, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte bij dit grote verlies. Het gezin waar Peter altijd 
zo trots op was.  

W I N T E R - E D I T I E   
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Ter herinnering aan 
Peter Berendsen 

 

Afhankelijk van wanneer het einde 
van (na)competitie precies is, is het 
mogelijk dat de zomer-editie later 
uitkomt.  
  
Voor de GWVV seniorenelftallen 
geldt dat ze tot maandag na copie-
inleverdatum uiterlijk nog kunnen 
aanleveren, zo kan het verslag van 
de zondag er nog bij in. 

BOOGBALPLANNER 2022-2023 

editie copie binnen Komt uit op: 

lente 14 maart 30 maart 

zomer 30 mei 15 juni 
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1. Opening en mededelingen van de voorzitter: 
*Voorzitter Freek van Arragon open de GWVV ALV om 
21:15 uur en heet iedereen van harte welkom. 
*Als eerste is er aandacht voor het overlijden van Pe-
ter Berendsen, er is 1 minuut stilte met hem in ge-
dachten. 
*Aanwezig 72 leden, waar onder 7 bestuursleden en 
notulist. 
*Afgemeld: André Lippets, Joost Schut, Theo Heutinck 
en Bennie Mulder. 
*Jules van de Pavert en René Hakvoort zijn inmiddels 
gestopt, na 10 jaar, als bestuurslid van de Stichting 
Buitenham. Op 8 januari, met de nieuwjaarsreceptie 
zal daar uitgebreid aandacht voor zijn. René is voor-
zitter geweest en deze functie is inmiddels overgeno-
men door Wim Klompenhouwer. Verdere uitbreiding 
bestuursleden vond het SB niet nodig i.v.m. afnemen-
de werkzaamheden voor de Stichting. 
*Op 15 juli 2023 bestaat GWVV 60 jaar. Of dit ook op 
15 juli gevierd wordt is nog niet bekend. We zijn bezig 
om een commissie samen te stellen. Hiervoor is Wim 
Pruyn bereid gevonden om de kar te trekken. Wim zal 
er met de rondvraag nog op terug komen. 
*Energieverbruik, enorme toename van de kosten, 
zoals ieder wel bekend. In de Boogbal al gemeld, maar 
het wordt hier nogmaals benoemd. Hou hier zoveel 
mogelijk rekening mee, zo kort mogelijk douchen. 
Wijs elkaar hierop. GWVV is hier met ’t Dorpshuus 
over in gesprek om samen te kijken naar de kosten en 
dit enigszins in de hand te houden. Ook het stroom-
verbruik, met name van de veldverlichting, zal enorm 
in kosten gaan stijgen. Ook dit is onderdeel van ge-
sprek met de Stichting Buitenham. 
*Nogmaals aandacht: Ga met alle materialen, cata-
combe, ballenkarren, kleding, etc. zuinig mee om! 
*Wat is de toekomst van GWVV, voor de jeugd en 
misschien ook wel voor de senioren, in relatie met de 
fusie van UB en SDOUC? Tijdens het voorzittersover-
leg, met alle verenigingen van voetbalclubs Oude IJs-
selstreek, kwam dit onderwerp ter sprake. De intentie 
is om op 1 augustus 2024 te starten met de fusie van 
UB/SDOUC (naam nog onbekend). Ook de locatie is 
nog niet bekend. GWVV is heel benieuwd welke loca-
tie dat gaat worden en wat dit GWVV zal gaan bren-
gen. Zeker is, en dit is ook al uitgesproken, de huidige 
jeugdsamenwerking blijft bestaan, zoals het nu is. Wat 
dit betekent voor de toekomst van GWVV-senioren is 
natuurlijk niet bekend. Intentie van het GWVV-

bestuur is om GWVV (zo lang mogelijk) te laten be-
staan. Wij hopen natuurlijk op een toename van le-
den. 
2. Ingekomen stukken: 
Geen. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.22-09-
2022: (Boogbal nr. 2) 
*De notulen van de ALV 22-09-2022 worden goedge-
keurd en ondertekend door de voorzitter en secreta-
ris. Hilde wordt bedankt voor het notuleren.  
 
4. Jeugdcommissie:  
Olaf Dickmann: Goedenavond en van harte welkom 
namens de jeugd. 
 
Allereerst wil ik even terugblikken op het vorige sei-
zoen. Te beginnen met de komst van vv Etten in de 
jeugd samenwerking, omdat de samenwerking van vv 
Etten met VVG uit Gaanderen stopte hebben ze con-
tact gezocht met onze ST en is besloten de samenwer-
king met hun aan te gaan, hierdoor kwamen een klei-
ne 40 spelers erbij. Ook waren op de vrijdag weer de 
keeperstrainingen o.l.v.  Jaap Keukens waar met hulp 
van een aantal vrijwilligers weer fanatiek getraind 
werd met zo’n 20 keepers. 
Verder zijn er natuurlijk ook weer verschillende suc-
cessen behaald afgelopen seizoen, kampioenschap-
pen en promoties door o.a. de  Jo11-1, Jo11-2, Jo13-1, 
Jo15-3 waar verschillende GWVV-jeugdspelers bij be-
trokken waren, maar het meest in het oog springend 
was natuurlijk het kampioenschap van de Jo15-1 in de 
hoofdklasse waardoor ze promoveerden naar de 6de 
divisie, het succesvolle seizoen sloten ze af met ook 
nog de winst in de Achterhoek cup. 
In het nieuwe seizoen zijn we gestart met 36 jeugd-
teams met 455 spelers en 115 vrijwilligers. Hier zitten 
34 GWVV leden verdeeld over 18 teams bij, dit is een 
mooie toename vergeleken met het vorige seizoen. 
Ook zijn er 10 vrijwilligers vanuit onze club actief in de 
begeleiding van verschillende teams, van deze vrijwil-
ligers zijn natuurlijk veel ouders die bij het team van 
hun kind wat willen doen. Zo ook bijvoorbeeld Thijs 
Aalders, zijn zoon Tijn is vorig seizoen lid geworden en 
meestal vraag ik bij het lid worden van een jeugdspe-
ler aan de ouders of ze wat willen doen in de begelei-
ding, nu was zijn antwoord dat hij eigenlijk niks had en 
wist van het voetbal, maar toch heeft hij lopende het 
vorige seizoen al het leiderschap opgepakt en nu in 
het nieuwe seizoen staat hij voor de groep, heeft hij 
veel gekeken naar trainingen, op het internet veel oe-
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feningen opgezocht en traint hij nu het team van z’n 
zoon.  Naast al deze ouders hebben we ook 2 senio-
renspelers die een rol in de begeleiding hebben opge-
pakt en wil ik hierbij naast al deze ouders ook Bart en 
Milan alvast bedanken voor hun enthousiasme en 
inzet voor het nieuwe seizoen. Verder is er vanuit de 
KNVB een nieuwe opzet ingevoerd bij de leeftijdscate-
gorie O13 t/m O19, waar we bij de pupillen al 2 jaar 
de 4 fasen competitie kennen is nu bij de junioren een 
3 fasen competitie van start gegaan met in de 1ste fase 
zo’n 4 a 5 wedstrijden voor de beker en beginnen we 
eind oktober pas met de najaars-competitie. 
 Als laatste wil ik alle jeugdspelers en vrijwilligers een 
sportief en succesvol seizoen toewensen met veel 
plezier. 
 
5. Technische commissie: 
Mike Frazer: 
 
TC VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING SEI-
ZOEN 2022-2023; 
Ook namens de TC heet ik jullie allen welkom.  Na 
twee jaar, weer een ledenvergadering. Als eerste wil 
ik nog even terug in de tijd en wel de Corona tijd. In 
deze periode waarin we niet gevoetbald hebben,  wel 
weer gevoetbald hebben,  1x in de week trainen,   
met groepjes van 2 trainen etc. etc. hebben wij als Tc/
bestuur een aantal maatregelen moeten nemen, deze 
maatregelen hebben wij niet allemaal zelf bedacht. 
De meeste maatregelen zijn ons aangereikt door het 
Rivm of de Knvb. Het is voor jullie niet leuk geweest 
om met alle beperkingen jullie hobby uit te oefenen, 
echter ook voor ons was het geen pretje om elke keer 
voor politieagentje te spelen. Toch wil ik mijn compli-
menten maken aan de leden hoe iedereen om is ge-
gaan met deze situatie. Wij hopen dit nooit meer mee 
te maken. 
Na de corona periode is er afgelopen seizoen weer 
gevoetbald wat betreft de resultaten kan ik kort zijn. 
Voor onze Gwvv teams waren er geen kampioenen 
maar ook geen degradanten. Echter voor het samen-
werkingsteam Gwvv/Ub/sdouc 3 met hierin Ron Prin-
sen en Niels Schweckhorst was er nog een kampioen-
schap te vieren. 
Aan het einde van het seizoen hebben wij afscheid 
genomen van Edwin te Grotenhuis als trainer van het 
1e.  Onze nieuwe hoofdtrainer hebben we gevonden 
in de persoon van Huub van Laarschot. Bij het 3e  
elftal is Clemens Wissing gestopt als leider en bij het 
4e elftal is Wies Kummeling gestopt als leider. We zijn 
dit jaar wat later met onze ledenvergadering maar 
toch willen we alle trainers/leiders met hun team suc-
ces wensen voor dit seizoen. 
Aan het einde van vorig seizoen zijn we behoorlijk in 
de problemen gekomen om de teams voor de zondag 
rond te krijgen. Dit kwam mede door blessures maar 
ook door diverse andere afmeldingen. Bij deze wil ik 
nu nogmaals de oproep doen. Denk goed na waarom 
je je afmeldt voor een wedstrijd en of dit echt nodig is 
en besef dat je je team, leiders en club in de steek 
laat. 
Dan wil ik nog even de rol van twee personen toelich-
ten. Waarschijnlijk is het jullie opgevallen dat André 

Lippets regelmatig in de bestuurskamer aanwezig is. 
Eugéne en ik hebben André gevraagd om ons te assis-
teren op voetbaltechnisch vlak dit omdat wij van me-
ning zijn dat André’s  ervaring als trainer, de vele con-
tacten in de voetbalwereld, zijn kijk op voetbal en zijn 
ongezouten meningen ons en Gwvv alleen maar van 
toegevoegde waarde kan zijn. 
Ook zal iedereen gezien hebben dat Jan Aalders de 
verzorging op zich genomen heeft. Jan heeft hiervoor 
een aantal cursussen gevolgd zoals cursus tapen, mas-
seren en cursus herstel training. Samen met Jolijn van 
Fysio Achterhoek nemen zij op de dinsdag, donderdag  
en de zondag de verzorging op zich. Ook voor de spe-
lers van de lagere elftallen,  heb je een blessure, 
schroom dan niet om op afspraak naar de verzorgers 
te gaan. 
Als laatste wil ik jullie nog wijzen op onze materialen, 
wees er zuinig op. Zorg dat de ballen compleet zijn. De 
kleding compleet is en op de juiste manier gewassen 
wordt en denk eraan niet altijd in de 16 meter als het 
kan graag  even een losse goal op de rand van de 16 
zowel op veld 1 als veld 2. 
Wij wensen iedereen nog een sportief en gezond sei-
zoen toe. 
De Tc 
 
6. Sponsorcommissie: 
Nico Immink: 
Sponsorcommissie jaarverslag d.d. 10-11-2022 
 
Hallo allemaal, bij deze wil ik uit naam van de spon-
sorcommissie verslag uitbrengen. 
Als sponsorcommissie merken we natuurlijk ook dat 
het (economisch) minder gaat dan vorige seizoenen. 
Maar gelukkig hebben we een aantal trouwe sponso-
ren die door hoofd, ster-sub sponsor te zijn zich ge-
bonden hebben aan GWVV. Niet alleen zij, maar ook 
de bedrijven die een reclamebord aan het veld of een 
Boogbal advertentie hebben willen we bedanken voor 
hun trouwe steun. 
 
Afgelopen seizoenen (2021-2022) zijn er qua sponso-
ring bij GWVV enkele zaken gebeurd; 
- De Rabo Clubsupport heeft ons door de GWVV-
stemmers een mooi bedrag opgeleverd. 
- Aanschaf trekker werd mede mogelijk gemaakt door 
de coöperatieve bijdrage van de Rabobank. 
- In maart kwam onze nieuwe hoofdsponsor Netter-
den Zand en Grind op bezoek om een wedstrijd van 
ons 1e elftal te zien. Hierbij werd door enkele afge-
vaardigden van het 1e elftal een bloemetje en een 
ingelijst shirt overhandigd aan Netterden Zand en 
Grind. 
- Begin maart werd met succes in samenwerking met 
Welkoop Silvolde weer de potgrondactie gehouden. 
Met dank aan de vrijwilligers! 
- Op 30 mei werd bij Hoofdsponsor Netterden Zand en 
Grind een prikactie gehouden. Met vrijwilligers uit de 
diverse elftallen en enkele bestuursleden werd rond-
om de zandwinningslocatie het nodige zwerfvuil ver-
zameld. 
- 10 juni waren de GWVV hoofd/ster/subsponsoren, 
bestuur en sponsorcommissie te gast bij Drankenhan-
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del Terborgse Wijn Centrale waar we een rondleiding 
kregen en waar naderhand Mecking’s sportshop een 
boeiende (sportartikelen)presentatie hield. Café/
Cafetaria De Veldmuis zorgde voor de inwendige 
mens. Wij danken de Terborgse wijncentrale voor hun 
vriendelijke gastheerschap. 
- Voor het seizoen ’22-’23 werden er voorbereidingen 
getroffen en konden we de volgende subsponsoren 
verwelkomen; 
• Hendrixen Meesterschilders 
• Joost Schut Timmerwerken 
• Ontspannende Klanken en massages 
Wij bedanken hen voor de steun aan GWVV. 
- Tevens werd er een ludiek ‘Vrienden van GWVV’ 
contract gesloten met RSchut Verhuur. Voor de ko-
mende drie seizoenen wordt er voor elk competitie 
thuisdoelpunt € 10,- gesponsord. Scoren doe we dan 
ook samen met RSchut Verhuur. 
- Naast nieuwe sponsoren hebben we van een aantal 
reclamebord/advertentie sponsoren ook afscheid ge-
nomen. Subsponsor Grandcafé HendriXen heeft laten 
weten het contract af te maken. Voor hun steun aan 
GWVV willen wij hen bedanken. 
 
Als sponsorcommissie gaan we het seizoen ’22-’23 
met een goed gevoel in. En mocht je een potentiële 
sponsor op het oog hebben, laat de sponsorcommis-
sie het dan weten, zij kunnen aangeven wat er moge-
lijk is aan sponsoring bij GWVV. 
 
GWVV Sponsorcommissie; 
Stijn Marcus, Jan Aalders en Nico Immink. 
  
Naast de sponsorcommissie, is ook de Vieftigclub een 
vorm van sponsoring. Hierbij willen we dan ook enke-
le highlights uit seizoen 2021-2022 belichten; 
 
- De aangeschafte trekker kon mede tot stand komen 
door oa. een financiële injectie door de Vieftigclub.    
- Op het GWVV -50 bal werd in de talkshow GWVV op 
1, door enkele leden van het promoteam nader uitge-
legd waar de Vieftigclub voor staat. Naast de gezellige 
Vieftigoavenden heeft het oa. tot doel GWVV financi-
eel te ondersteunen bij aanschaf van kleding/
materiaal.   Door presentator Sjoerd Weijkamp en side
-kicker Freek werd deelnemer Rob vd Pavert gevraagd 
over zijn ervaringen/belevenissen met de Vieftig club. 
Rob wist hier op een hele leuke wijze op te antwoor-
den. Vooral de Vieftig club uitjes was Rob goed bijge-
bleven. 
- Op dit GWVV 50-bal werden ook de geel-witte sup-
portersbanken gepresenteerd. 
- De bestedingsdoelen van het afgelopen seizoen; 
- Volle ballenkarren 
- Financiële bijdrage Vieftig bal 
- Avondje De Graafschap in het nieuwe seizoen ’22-
’23. 
Ben je nog geen deelnemer van de Vieftig club, en je 
hebt er wel oren naar, laat het dan weten bij het pro-
moteam van de Vieftig club. 
 
Jos Mulder, Arno Geurts, Koen Nieuwenhuis, Dennis 
Lohschelder en Nico Immink. 

 
Tot zover! Bedankt voor uw aandacht! 
7. Verslag penningmeester:  
André geeft duidelijk uitleg aan de hand van het finan-
cieel verslag GWVV 2021-2022. 
Wij hebben het jaar afgesloten met een positief resul-
taat en de winst als reserve voor onderhoud en jubile-
um opgenomen. 
 
8. Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kas-
commissie: 
André Jansen: 
*Leo Bruggeman heeft de kascontrole gedaan. (Maik 
Jansen is geen lid meer van GWVV.) Hij kon deze 
avond er, helaas, niet bij zijn. André geeft verslag van 
Leo’s bevindingen: André heeft toelichting gegeven 
over de balans en verlies/winst rekening. Leo geeft 
aan steekproefsgewijs controle uitgevoerd en beoor-
deeld te hebben. Zover Leo het heeft kunnen beoor-
delen zag het er allemaal goed uit. Applaus voor de 
penningmeester. De penningmeester en het bestuur 
worden decharge verleend voor het afgelopen boek-
jaar en het gevoerde beleid. 
*Nieuwe kascommissie: Leo Bruggeman, Jules van de 
Pavert en reverve is Jim Weijkamp. 
Waarvoor allen dank.  
 
9. Begroting 2022/2023: 
De begroting 2022/2023 wordt door André gepresen-
teerd. 
 
*Inschatting van de baten en lasten, dan komen we op 
een klein begrotingstekort. Hierin is nog niet opgeno-
men de eventuele bijdrage aan ’t Dorpshuus voor de 
stijgende energiekosten. Vorig jaar verwachte begro-
tingstekort bleef gelukkig uit door de subsidies, bijdra-
gen en de verwachte daling inkomsten sponsoren 
bleef gelukkig uit. Sponsoren bleven GWVV trouw. 
Hierdoor kunnen we de contributie nog mooi laag 
houden, deze is minimaal verhoogd. Dit is mede te 
danken aan de inzet van de sponsorcommissie. 
Wees zuinig op het materiaal en de accommodatie, 
spullen zijn erg duur om te vervangen. Wees zuinig 
met de energie.  
*Contributie hebben we geprobeerd zo laag mogelijk 
te houden, vooral in deze tijd dat veel gezinnen het 
financieel niet makkelijk hebben. ‘t Dorpshuus is ech-
ter genoodzaakt om, een deel van de stijgende, ener-
gie kosten door te berekenen aan GWVV. Welk be-
drag, is nog niet bekend. Kan zijn dat we een energie-
toeslag gaan heffen op de contributie. Te zijner tijd 
worden jullie hierover geïnformeerd. 
*Vraag van Ferdie van de Pavert: Er zijn ook leden van  
samenwerkende verenigingen die hier trainen. Dragen 
zij ook bij aan de kosten van het gebruik van GWVV-
accommodatie? Antwoord André: De UB houdt dat 
altijd bij en krijgen wij een factuur van. Maar daar 
staat het gebruik van de velden nog niet op. Maar dat 
moet nog verder overlegd worden. Als er door de 
jeugd, door een actie, geld ingezameld is wordt dit 
ook evenredig verdeeld onder de leden. 
*André dankt alle leden en vrijwilligers van GWVV. 
Applaus voor André. 
*Freek dankt André en heeft nog een aanvulling. Dat 
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

we er op het moment financieel goed voorstaan en 
daardoor de contributie laag hebben kunnen houden. 
Dit is bij andere voetbalverenigingen niet zo. Natuur-
lijk moeten wij ook afwachten wat de energiekosten 
gaan doen. 
 
10. Bestuursverkiezing: 
Freek van Arragon: 
*Werner Wellink en Freek van Arragon, aftredend en 
herkiesbaar. Applaus voor Werner en Freek. Mike is in 
coronatijd herkiesbaar geweest en die tijd hebben we 
geen ALV gehad. Daardoor is Mike “stilletjes” door 
gegaan als bestuurslid. Applaus voor Mike. 
*Freek: ik heb aangegeven dat wat mij betreft het In-
terim-voorzitter omgezet mag worden naar voorzitter. 
Als alle leden die nu aanwezig zijn er mee akkoord 
gaan. Applaus voor Freek. 
*Minder goed nieuws: André heeft aangegeven nog 1 
jaar het penningmeesterschap te doen. Dus wij zijn op 
zoek naar een nieuwe penningmeester. Als je iemand 
weet of kent, laat het weten. Help ons, want zonder 
penningmeester wordt het wel een probleem voor 
GWVV.  
 
11. Rondvraag: 
Freek geeft, als eerste, Wim Pruyn het woord over het 
60-jarig jubileum GWVV.  
*Wim: ik zoek mensen die mij willen helpen met het 
organiseren van het 60-jarig jubileumfeest. (Nico Im-
mink geeft aan dat bij de KNVB 60 jaar een jubileum 
jaar is.) Arno Geurts, Rob van de Pavert en Tonny 
Slutter melden zich en samen met Wim vormen zij de 
feestcommissie. 
*Martijn Klompehouwer: Ik heb vorig jaar al gevraagd 
voor het snoeien bij de achterkant van de doelen. Het 
is erg moeilijk daar de bal terug te vinden. Antwoord 
Freek: dit gaan we aankaarten bij Paul Schut. 
*Chiel le Comte: Bij kleedkamer 2 blijft het water van 
enkele douches, constant doorlopen. Met moeite zijn 
die uit te krijgen. Dit is niet gunstig voor het energie-

verbruik. Freek weet dat dit probleem al bij ’t Dorps-
huus bekend is. Op moment is een duurzaamheids-
commissie aan het kijken voor een oplossing. 
*Jules van de Pavert: Is het misschien handig dat de 
TC roosters maakt voor het kunstgrasveld/veld2 welk 
team welke plek op het (kunstgras)veld gaat trainen. 
Dan is het duidelijk wie welk gedeelte moet gebruiken 
en dat daardoor de slijtage van het veld meer ver-
deeld wordt. Nu pakken ze al snel telkens het  eerste 
gedeelte. Antwoord Mike: In principe is het duidelijk 
wie welk gedeelte gebruikt. Speelt het 1e thuis, dan 
traint het 1e en het 2e de week ervoor op kunstgras-
veld. Het 3e en 4e team op het 2e  veld. Ieder team het 
halve veld. Speelt het 1e uit, dan traint het 1e en 2e op 
het 2e veld. En het 3e en 4e op kunstgras. Ik kreeg ook 
van Ferdie de vraag of ik dat op papier kan zetten. 
Ferdie van de Pavert reageert en geeft aan dat bij 
GWVV de luxe van een half veld tijdens de training 
kent. Maar bij andere voetbal verenigingen is dat 
maar een kwart. Is het veld niet helemaal bezet dan 
pakken ze altijd het 1e 16 meter gebied. Daarom mis-
schien toch belangrijk om dit van tevoren aan te wij-
zen, zodat het andere gebied gebruikt wordt, i.v.m. 
verdeling van de slijtage van het kunstgrasveld/2e 
veld. Mike geeft aan dit nogmaals aan te geven bij de 
trainers/leiders. 
 
12. Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng deze 
avond en iedereen die zich heeft ingezet voor GWVV. 
Om 21:55 uur sluit de voorzitter de algemene leden-
vergadering. Applaus.  
 
Varsselder 10-11-2022. 
 
Freek van Arragon                    Werner Wellink 
Voorzitter GWVV                     Secretaris GWVV 

https://meckings-sportshop.nl/
https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie
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los, waardoor Jochem Geerts met een kopbal de 2-1 
binnentikt. Hierna komt de overwinning niet meer in 
gevaar en dus kunnen de drie punten worden bijge-
schreven. Een heerlijke middag/avond op het terras 
staat ons te wachten. Een week later speelden we de 
uitwedstrijd tegen KSV uit Vragender. Al snel in de 
wedstrijd scoort Jochem Geerts met een intikker de 0-
1. Niet veel later maakt Jochem ook de 0-2, echter 
wordt deze afgekeurd voor buitenspel. Enkele kleine 
kansen volgen voordat Thomas Wissing de 0-2 maakt. 
Hoe deze goal ging kan ik helaas niet vertellen. Voor-
afgaand aan deze goal veranderden de normaal zo 
ontspannende klanken van Jan Aalders in ontspannen-
de stanken. Er was te ruiken dat Jan de avond ervoor 
bij het Oktoberfest in het Dorpshuus was geweest, 
want iedereen was van slag van de geur die er rond de 
dug-out hing en kreeg niet mee wat er op dat moment 
in het veld gebeurde. Aan de rest van het team was 
ook te merken dat er velen bij het Oktoberfest waren 
geweest. KSV 
scoorde nog 
voor rust de 1-
2 bij gelegen-
heidskeeper 
Maarten Wis-
sing. Hiervoor 
hadden ze ook 
al enkele kan-
sen knap om 
zeep geholpen. 
De tweede helft gebeurde er weinig meer. De wed-
strijd bloedde dood en de drie punten gingen mee 
naar Varsselder. Een week later stond de derby tegen 
Ulftse Boys op de planning. Een wedstrijd waar ieder-
een graag wil spelen, dus gelukkig voor Casper was de 
bus uit Lourdes net op tijd terug en kon hij weer in de 
basis beginnen. Het was over het algemeen een mati-
ge derby waar ik niet teveel woorden aan kwijt wil 
zijn. Na een half uur spelen kwamen de Boys op een 0
-1 voorsprong. Voor rust hadden wij nog enkel kan-
sen, maar de bal wou er niet in. Direct na rust was dit 
wel het geval. Een voorzet van Julian Frazer wordt 
door een speler van de Boys achter de eigen keeper 
gewerkt. Lang blijft het niet gelijk, want een paar mi-
nuten later wordt er door GWVV ook een eigen doel-
punt gemaakt en daardoor komen we weer op een 1-
2 achterstand. Er volgen nog enkele kansjes, maar 
gescoord wordt er niet meer. Op 6 november stond 
de wedstrijd tegen vv Reünie op de planning. Reünie 
was het seizoen sterk begonnen en kwam als ongesla-
gen koploper naar de Buitenham. Voor ons ging het 
deze wedstrijd om aan- of afhaken. Iedereen was er 
op gebrand om hier een goed resultaat neer te zetten. 
GWVV kiest ervoor om in te zakken en Reünie aan de 
bal te laten. De eerste kans van de wedstrijd was wel 
voor GWVV. Na een knappe aanname op de borst 
volgt het schot van Jochem Geerts die goed gepakt 
wordt door de keeper van Reünie. In de 20e minuut 
gaat de bal er wel in. Een goede vrije trap van Lars 
Hendrixen wordt door Bart Rots binnengekopt waar-
door de voorsprong gepakt wordt. Kort daarna kan 
Bart de voorsprong verdubbelen. Uit de kluts krijgt hij 
de bal voor zijn voeten, maar hij stuit op de kee-

GWVV 1 langs de lijn 
Door Menno Wenting 

D e eerste seizoenshelft zit er 
alweer bijna op en op dit moment 
doen we nog volop mee bovenin 
de competitie en zitten we zelfs 
nog in de beker. Mocht je de wed-
strijden niet live gezien hebben, 
hoop ik dat je na deze terugblik 
overtuigd bent en in de tweede seizoenshelft langs 
de lijn te vinden bent.  
De derde competitiewedstrijd spelen we thuis tegen 
Basteom. Voor de wedstrijd wordt de jaarlijkse team-
foto gemaakt en aangezien we dit jaar met Joost 
Schut en Jan Aalders nieuwe kledingsponsors hebben, 
moesten er verschillende foto’s gemaakt worden. Het 
maken van de foto’s is in jaren niet zo vlekkeloos ver-
lopen. Dit had er natuurlijk alles mee te maken dat 
Jelle Visser het nodig vond om tijdens het seizoen op 
vakantie te gaan en hierbij dus ontbrak. Na de foto-
sessie was het tijd voor soep en broodjes klaarge-
maakt door nobody else dan onze Els. De sfeer zat er 
goed in, maar de focus moest uiteraard weer verlegt 
worden naar de wedstrijd. Het zonnetje scheen en er 
was weer een grote groep supporters op de Buiten-
ham aanwezig, het perfecte recept om er een mooie 
zondag van te maken. Dit leek ook te gebeuren want 
de start was veelbelovend. GWVV was beter dan Bas-
teom en kwam al vroeg op een 1-0 voorsprong. Een 
corner van Sam Overbeek werd goed ingekopt door 
de volledig vrijstaande Thomas Wissing. Niet veel later 
leek het 2-0 te worden door een goal van Cas de 
Neling, echter werd deze geannuleerd door de 
scheidsrechter die een duwfout had waargenomen. In 
de 20e minuut komt Basteom uit het niets op gelijke 
hoogte. De bal wordt slordig verspeeld in de verdedi-
ging waardoor ze er snel uit zijn en raak schieten. 
Grensrechter Joost Schut vlagt nog voor buitenspel, 
maar ondanks dat Joost misschien wel het meest eer-
lijke gezicht van heel GWVV heeft gelooft de scheids 
hem niet en wordt de gelijkmaker goedgekeurd. Hier-
na raakt Varsselder het overwicht kwijt en wordt er 
niet goed gevoetbald. In de rust besluit Huub om drie 
keer in te grijpen. Dit lijkt even zijn vruchten af te wer-

pen en er 
volgen en-
kele kans-
jes, maar 
echt in de 
wedstrijd 
komen we 
niet meer. 
Ook Bas-
teom krijgt 
enkele kan-
sen. Ze ko-

men zelfs twee keer in een 1 op 1 situatie met keeper 
Casper Bussink die er met enkele goede reddingen 
voor zorgt dat het gelijk blijft. Tien minuten voor tijd 
valt toch nog de beslissende goal. De keeper van Bas-
teom verwerkt een voorzet niet goed en laat de bal 
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per. Hierna krijgt Reünie ook enkele kansjes. Het 
dichtstbij komen ze met een vrije kopbal, maar deze 
gaat net over de goal. De tweede helft is het spelbeeld 
redelijk hetzelfde. Varsselder laat Reünie aan de bal 
en gokt zelf op de counter. Hier komt ook de grootste 
kans uit voort. Julian Frazer komt één op één met de 
keeper maar schiet de bal hoog over. Hierna is het 
veelal verdedigen voor Varsselder, maar door de goe-
de inzet van iedereen worden de drie punten binnen-
gehaald. GWVV nadert Reünie weer op drie punten en 
doet weer volop mee bovenin. Het was hierna nog 
lang gezellig in de kantine. Na zo’n mooie overwinning 
is het zaak om dit door te trekken in de volgende wed-
strijd. Met nummer laatst Keijenburgse Boys komt er 
een op papier makkelijkere tegenstander naar de Bui-
tenham. In de eerste helft zijn er over en weer grote 
kansen. Al vroeg in de wedstrijd stuit Cas de Neling op 
de keeper van Keijenborg. Daarnaast danst Bart Rots 
tweemaal met de bal door de verdediging, maar ook 
deze schoten eindigen tegen de keeper. Tussendoor 
heeft Keijenborg een aantal kansen die goed gepakt 
worden door Casper Bussink. Vlak voor rust kopt Cas 
de Neling nog op de lat. Het is een wonder dat we met 
een 0-0 stand aan de thee zitten. Na de rust gaat de 
wedstrijd op hetzelfde tempo verder, echter wordt er 
nu wel gescoord. Al in de eerste minuut na rust komt 
Keijenborg op een 0-1 voorsprong. Lang kunnen ze 
hier niet van genieten, want één van onze cornervari-
anten levert al snel de gelijkmaker op. Julian Frazer 
legt de bal op Dirk Jansen die van buiten de zestien 
geweldig in de bovenhoek schiet. Meteen daarna 
volgt ook de 2-1, als Julian Frazer van grote afstand de 
bal snoeihard binnenschiet. Ook deze voorsprong 
bleef niet lang staan, want binnen vijf minuten is het 
alweer 2-2. Hierna volgen er nog enkele kansen over 
en weer, waarvan de grootste voor de bezoekers zijn, 
maar mede door goed keeperswerk aan beide kanten 
worden de punten gedeeld. Uiteindelijk kunnen we 
leven met een punt, maar als we bovenin echt een rol 
van betekenis willen spelen moeten zulke wedstrijden 
gewonnen worden. Dit geldt ook voor de wedstrijd 
een week later tegen Erix. GWVV schiet tijdens deze 
wedstrijd uit de startblokken. Al na vijf minuten komt 
Cas de Neling één op één met de keeper en scoort hij 
mooi de 0-1. In de eerste tien minuten volgen nog 
twee grote kansen. Eerst wordt onze cornervariant 

net naast geschoten en even later komt Cas wederom 
vrij voor de goal maar stuit hij dit keer op de keeper. 
Hierna ging de storm liggen en kwam Erix steeds beter 
in de wedstrijd. Dit leverde ook enkele grote kansen 
op, met onder andere een bal op de paal. Vlak voor 
rust valt nog de gelijkmaker als een voorzet door de 
spits van Erix wordt binnengeschoten. Direct na rust 
komt Erix zelfs op voorsprong, als een voorzet door 
Casper wordt losgelaten en een aanvaller van Erix 
hem van 
dichtbij kan 
binnen-
schieten. 
Hierna 
kwam de 
druk weer 
van onze 
kant en 
volgden er 
enkele kan-
sen, die 
telkens door de keeper van Erix gekeerd werden. En 
als je zelf de kansen niet afmaakt, valt die altijd aan de 
andere kant. Zo ook nu. De linksbuiten van Erix kan 
een heel stuk van het veld oversteken en rondde be-
heerst af. Ook hierna gaven wij nog niet op en gingen 
we op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze viel uit-
eindelijk in de 85e minuut, toen Cas de 3-2 binnen-
schoot. Hierna volgden nog enkele kleine kansen, 
maar de gelijkmaker viel niet meer. Helaas koos de 
scheidsrechter uit Vragender, door de mensen in Lie-
velde ook wel liefkozend ‘Jopie’ genoemd, ervoor om 
nauwelijks blessuretijd toe te kennen, waardoor het 
slotoffensief uitbleef en we voor de tweede wedstrijd 
op rij geen overwinning boekten. Tussen de competi-
tiewedstrijden door stond op donderdag 24 november 
de bekerwedstrijd tegen derdeklasser DVV op het pro-
gramma. We kozen ervoor om DVV aan de bal te laten 
en zelf in te zakken en te loeren op de counter. Deze 
tactiek was succesvol, want ondanks dat DVV het be-
tere van het spel had, waren de grootste kansen voor 
ons. Na een half uur spelen kwamen we op een 1-0 
voorsprong. Een mooie aanval werd goed binnenge-
schoten door Kris Hebbink. Dit was ook de ruststand. 
Na rust werd DVV iets gevaarlijker, maar toch was het 
GWVV dat op een 2-0 voorsprong kwam. Met een in-
drukwekkende solo die begon op eigen helft slalomde 
Niels Schweckhorst door de Duivense verdediging en 
schoot hij hem snoeihard binnen. Of ja dat denk ik, 
want ik was op dat moment al aan het douchen dus 
heb de goal gemist. Toen ik terugkwam had Duiven 
net de aansluitingstreffer gemaakt en zat er dus een 
spannend slot van de wedstrijd aan te komen. DVV 
bleef drukken en had enkele kansen, maar de grootste 
kans was misschien wel voor ons als Thomas Wissing 
nog op de paal kopt. We stonden al klaar om de over-
winning te vieren, maar de scheidsrechter van van-
avond snapte wel dat er blessuretijd bij een wedstrijd 
hoort en helaas pakte dat nadelig uit voor ons. Zoals 
je al voelt komen scoorde DVV hierin de gelijkmaker. 
Ze hadden hierna zelfs nog een levensgrote kans op 2-
3, maar deze werd gelukkig naast de goal geschoten. 
Na de reguliere speeltijd werd er direct overgegaan 
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(Vervolg GWVV 1 langs de lijn) 

op penalty’s. Van de eerste tien penalty’s werden er 
door beide teams vier benut. Dirk, Cas, Niels en Julian 
faalden niet vanaf elfmeter. We moesten dus nog 

even door-
gaan. Missen 
kon vanaf nu 
fataal zijn. 
Thomas be-
zweek niet 
onder deze 
druk. De zesde 
penalty van 
DVV werd 
goed gepakt 

door Cappie, waardoor we de wedstrijd wonnen en 
verder bekeren. Voor ons de start van een hele mooie 
donderdagavond. In het Dorpshuus was de dolle don-
derdag al begonnen, waar een trotse vader Koekie 
Bussink aan het genieten was van een lekker bock-
biertje. Koekie, maar goed dat je de volgende dag vrij 
was. Drie dagen later stond er wederom een thuis-
wedstrijd op het programma. Vios Beltrum kwam met 
een groot gezelschap naar Varsselder, wetende dat ze 
met een overwinning de nieuwe koploper van de 
competitie zijn. Vios begon de wedstrijd dan ook 
voortvarend, want na twee minuten kwamen ze al op 
voorsprong. Een corner bleef in de kluts hangen en 
werd met de hak binnengetikt. Het eerste kwartier 
leek het helemaal nergens op van onze kant en het 
zag er naar uit dat het een zware middag ging wor-
den. Toch komen we iets beter in het spel en in de 
twintigste minuut volgt ook de gelijkmaker. Een per-
fecte voorzet van Dirk Jansen wordt binnengekopt 
door Cas de Neling. Kort na rust komt Varsselder op 
voorsprong. Een mooie aanval over meerdere schijven 
wordt voorgezet door Bart Rots en afgemaakt door 

Cas. Hierna volgen nog enkele kansen, maar het hoog-
tepunt van de wedstrijd werd voor de blessuretijd 
bewaard. Na een mooie individuele actie was het we-
derom Cas die de bal prachtig in de bovenhoek legde. 
Hierna leek de Buitenham even in de Johan Cruijff 
Arena te veranderen, want al voor het laatste fluitsig-
naal vertrokken de supporters van Vios teleurgesteld 
richting huis. Na drie zulke belangrijke punten is het 
zaak om dit in de volgende wedstrijd door te trekken. 
Hiervoor staat de derby tegen Etten op het program-
ma. De eerste helft waren we duidelijk de bovenlig-
gende partij. Op een aantal momenten werd er zo-

waar weer een keer mooi gevoetbald en dit lever-
de ook enkele kansen op. Telkens viel de bal echter 
net niet goed. Was de bal de keeper gepasseerd stond 
er wel weer een verdediger op de lijn. Ruststand was 
0-0. Na rust probeerden we meer voorruit te voetbal-
len en schoof Dirk door het middenveld in. Dit hield 
echter ook in dat Etten een enkele keer gevaarlijk kon 
worden in 
de coun-
ter. Een 
discutabel 
moment, 
waarbij 
een bijna 
doorge-
broken 
speler van 
Etten 
werd 
neerge-
legd, werd 
afgedaan 
met een 
gele kaart. 
Dit zorgde 
voor veel 
boze reac-
ties, waar-
door de 
scheids 
het nodig 
vond om 
even later 
een veel te makkelijke penalty te geven aan de bezoe-
kers. Deze werd binnengeschoten en Etten stond op 
een 0-1 voorsprong. We raakten gelukkig niet van slag 
en gingen meteen opzoek naar de gelijkmaker. In de 
70ste minuut was het raak, toen Bart Rots binnenkop-
te na een goede actie van Jochem Geerts. Even later 
kopt Jochem zelf de 2-1 binnen. Vlak voor tijd werd er 
wederom gescoord met een kopbal. Dit keer was het 
Kris Hebbink die hem binnen knikte. Het kopspel dat 
we weleens op de training doen lijkt dus toch zijn 
vruchten af te werpen. Enkele uitslagen op de andere 
velden vielen ook positief uit, waardoor we op dit mo-
ment nog drie punten achter de koploper staan. Voor 
de winterstop volgen nog de uitwedstrijd in de com-
petitie tegen AD en de bekerwedstrijd tegen AWC. 
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Tijn 
Aalders 

In de wedstrijd tegen  
Ulftse Boys 

Naam:    Tijn Aalders       
 
Leeftijd:  8 jaar 
 
Op welke plaats voetbal je 
het liefst:  Varsselder 
 
Wat vond je van de wedstrijd: 
heel leuk 
 
Wat vond je het leukst:  
dat ik een goal mocht maken  
 
Was je zenuwachtig: klein beetje 
 
Wie vond je de beste voetballer: Bartje 
 
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: ja, heel graag 
 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn:  ja, heel 
leuk 
 
Wil je verder nog wat vertellen:  
Ik vond het heel leuk dat ik pupil 
van de week was en een mooie 
bal heb gekregen met alle namen 
 
Naam ouders: Thijs Aalders en 
Nienke Lavalaye 
 
Wat vonden jullie van de middag:   
Het was een hele leuke middag 
 
Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/album/
AoVoEgZEwEEd/ 
 
 

PUPIL VAN DE 

Yoeri  
Masselink 
In de wedstrijd  

tegen  
VV Etten 

Naam: Yoeri Masselink        
 
Leeftijd:  7 jaar  
 
Op welke plaats voetbal 
je het liefst:  verdediging 
 
Wat vond je van de wedstrijd: Hele mooie goals en 
goed de ballen afgepakt 
 
Wat vond je het leukst:  de warming-up 
 
Was je zenuwachtig: een klein beetje, niet heel erg 
 
Wie vond je de beste voetballer: ze waren allemaal 
even goed 
 
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: ja 
 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn:  
ja, heel erg.  
 
Wil je verder nog wat vertellen: 
dankjewel 
 
Naam ouders: Jan Willem en 
Corianne Masselink 
 
Wat vonden jullie van de mid-
dag: Erg leuk georganiseerd, 
Yoeri keek er naar uit en on-
danks de kou bleef hij heel 
graag zitten tot het einde van 
de wedstrijd!  
 
Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/album/
wQ4BPxzcXVZu/ 

PUPIL VAN DE WEEK 
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Zondag 30 oktober stond de thuis-
wedstrijd tegen FC Bergh 3 op het 
programma. Deze zondag waren 
onze oudgedienden (Pascal & Chiel) 
met verplichte ouderschapsverlof. 
Als spelersraad vinden wij het be-
langrijk dat deze ervaren rotten ook 
op zijn tijd rust kunnen krijgen. Daarom waren zij op 
een heerlijke zonvakantie gestuurd met hun familie. 
Gelukkig hebben we ook genoeg jeugdig elan in onze 
selectie om het gemis van hen op te vangen. Wat ik 
mij nog kan herinneren van de wedstrijd is dat we in 
de eerste helft veel kansen kregen maar deze helaas 
niet afmaakte. Na rust scoorden we twee keer via Mi-
ke & Robin. Een kwartier voor tijd kregen we nog een 
tegentreffer te verwerken maar verder wist Bergh 3 
niet te komen. Een terechte overwinning.   
Zondag 6 november stond de altijd beladen uitwed-
strijd tegen Doetinchem 3 op het programma. De laat-
ste jaren is dit altijd een moeilijke wedstrijd gezien de 
sportiviteit van onze tegenstander. We hadden deze 
zondag niet onze standaard scheids Marco maar zijn 
zoon. Al was dat qua postuur niet te zien. Deze zon-
dag hadden we versterking van Robin, Kris & Sem. 
Ook oude bekende Clif deed mee bij Doetinchem 3. 
Jim & Mike hebben de rillingen nog over hun lijf lopen 
denk ik. Nu de wedstrijd zelf, in de eerste helft waren 
we de betere partij. Echter kregen we niet echt grote 
kansen om op voorsprong te komen. In de 2e helft 
kregen we te maken met enkele tropische verassingen 
aan de kant van Doetinchem. Met snel combinatiespel 
wisten ze ons het de eerste 20 minuten in de tweede 
helft moeilijk te maken. Echter waren wij succesvoller 
in de counter en scoorde wij via Robin en Mike de 1 & 
2-0. Helaas begon de wedstrijd te kantelen en kregen 
we (en met name Jim) enkele schoppen te verwerken. 
Toch jammer dat dit altijd zo moet gaan. Het belang-
rijkste is dat we de 3 punten binnen hadden en we 
deze uitwedstrijd voor dit seizoen weer hebben ge-
had.    
Zondag 27 november stond de thuiswedstrijd tegen 
Keijenborgse Boys 2 op het programma, een bekende 
tegenstander voor ons. Vooraf herinnerde trainer Pe-
ter Roes ons nog even aan de pijnlijke uitnederlaag 
vorig seizoen. Vandaag hadden we versterking van 
Robin, Milan, Sem & Cas. Cas heeft ons deze zondag 
uit de brand geholpen door op goal te gaan staan. Cas 
nogmaals bedankt namens Gwvv2 dat je dit wilde 
doen! Je deed het goed!  
We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen enkele 
100% kansen die er eigenlijk in hadden gemoeten. Na 
25 minuten kwamen we op een 1-0 achterstand na 
een geweldige pegel van de spits van Keijenborgse 
Boys. Vervolgens gingen we in de achtervolging en 
misten we wederom enkele gigantische kansen om 
zeep. Na de rust voetbalden we goed en hadden we 
wederom enkele ongelooflijke missers voor de goal 
van Keijenborg. Tegenwoordig wordt er in de 3e helft 

Wedstrijdverslagen  
GWVV 2 

door Martijn Klompenhouwer 

vaak nagepraat over blunders van keepers of verdedi-
gers maar deze zondag waren onze aanvallers toch 
ook aan het ‘’blunderen’’ voor de goal, dat mag ook 
weleens gezegd worden. In de 60e minuut greep onze 
trainer in met een vierdubbele wissel. Dit bleek nader-
hand een gouden wisselmoment want met zijn eerste 
balcontact zette gelegenheidspits Sem ons met een 
prachtig schot op 1-1. Meteen daarna kopte hij zelfs 
de 2-1 tegen de touwen! Vervolgens werd er door de 
gretige ingevallen wisselspelers nieuw ‘’elan’’ in het 
veld aangebracht. We gingen door met goed voetbal-
len en scoorden via Robin en Joël de 3 en 4-1. Tien 
minuten voor tijd schoot Mike de 5-1 tegen de tou-
wen. Een wedstrijd waarin Gwvv 2 duidelijk de betere 
ploeg was maar vergat het zichzelf makkelijk te maken 
door de kansen af te maken.   
Leuk om te vermelden was dat Jim de boetepot weer 
goed aan het spekken was deze zondag, eerst was hij 
zijn warmlooptrui + shirt kwijt. En na het trainen bleek 
ook zijn trainingstrui verdwenen. In dit tempo halen 
we Mallorca wel Jim!  
Zondag 4 december stond de uitwedstrijd tegen 
Longa 4 op het programma. De laatste weken was 
deze ploeg met veel oud 1e spelers goed op dreef, we 
waren dus gewaarschuwd. Tot onze schrik kregen we 
donderdagavond het appje 7:45 aanwezig. In de win-
terdag betekent dit in het donker verzamelen, geluk-
kig had barman André de koffie al klaar staan en de 
broodjes kaas gesmeerd. André bedankt!  
Naast het vroege aanvangstijdstip liet de temperatuur 
van iets boven de 0 graden ook te wensen over. Maar 
goed nu de wedstrijd. We begonnen goed aan de 
wedstrijd en in het eerste kwartier ging het gelijk op. 
In de 20e minuut wordt Mike vrijgespeeld na een 
mooie aanval, helaas vergeet Mike de bal in het doel 
te schieten en kan de keeper redden. In de 25e mi-
nuut is er een gevaarlijk moment voor de goal van 
Gwvv maar onze keeper Sven weet dit goed op te los-
sen. In de 35e minuut beland een afstandsschot van 
Longa via de binnenkant van de paal in de handen van 
Sven. In de 40e minuut weet Longa dan toch de 1-0 te 
scoren.   
In de rust geeft trainer Peter Roes aan dat we goed 
staan te voetballen maar dat het bij balbezit van 
Longa beter moet. In de 60e minuut krijgt onze nieu-
we spits Sem Schepers een goede mogelijkheid, he-
laas hobbelt de bal net langs de paal. In de 61e mi-
nuut hielp onze aanvoerder de tegenstander, door de 
bal in eigen goal te tikken. In de 65e minuut wordt de 
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3-0 terecht afgekeurd door goed opletten van onze 
interim grens Victor! In de 75e minuut komen we te-
rug tot 1-2, een goede lange bal van Chiel wordt knap 
met een boogje over de keeper geschoten door Robin. 
In de 88e minuut krijgen we nog een goede mogelijk-
heid nadat een cornerbal in een scrimmage eindigt. In 
de 90e minuut scoort Longa de 3-1 na een counter 
waarna de scheids meteen affluit. Een wedstrijd waar-
in we goed gevoetbald hebben maar longa (met enke-
le bekende oud 1e spelers) duidelijk de betere ploeg 
was. Volgende week is onze laatste wedstrijd van dit 
seizoen thuis tegen het samenwerkingsverband Ulftse 
Boys/Sdouc/Gwvv.  

GWVV 3  
door Stijn Marcus 

In de vorige editie waarbij we 
drie bekerwedstrijden en twee 
competitieduels achter de rug 
hadden waren we nog positief 
gesteld. Echter nu net voor de 
winterstop, ziet de ranglijst er 
voor het 3e elftal niet rooskleurig 
uit. Momenteel bezitten we de laatste plaats. Met alle 
wedstrijden tot op heden nog gespeeld, is dat toch 
wel een kleine deceptie. Zeker gezien het spelbeeld 
tijdens sommige wedstrijden. Neem de uitwedstrijd 
bij Ulftse boys. Nog voor rust hadden we met een 4-0 
voorsprong de rust in moeten gaan, maar houden we 
het met een 0-0 stand nog onnodig spannend. En zo-
als de eeuwen oude voetbalwet geldt ‘’als je zelf niet 
scoort dan doet de tegenstander het wel’’ liepen wij 
ver in de tweede helft ook tegen de lamp aan.  Binnen 
een kwartier spelen geven wij vier doelpunten weg 
waardoor de eindstand van 4-0 doet vermoeden dat 
we de hele wedstrijd niks in te brengen hadden.  Ook 
de laatste wedstrijd uit tegen Terborg 1 waarbij we 7-
1 klop hebben gekregen doet het aanzien anders ver-
moeden. Een zeer geflatteerde uitslag. Daar waar na-
tuurlijk ook de tegenstander wel beter was de gehele 
wedstrijd, hebben wij toch minimaal net zoveel opge-
legde kansen weten te creëren dan Terborg 1. Alleen 
het ontbreekt aan de juiste ‘’killer instinct’’ om ook de 
bal achter de keeper te werken en tegen de touwen te 
schieten. Het verbaasd ook menig tegenstander van 
ons, dat wij gezien het spelbeeld zo weinig punten 
hebben weten te behalen omdat we toch in delen van 
wedstrijden gewoon goed mee kunnen draaien met 
de tegenstanders. 
Daarnaast mogen wij ons gelukkig prijzen dat we nog 
regelmatig spelers vanuit het 2e elftal mogen verwel-
komen omdat we zelf met veel blessureleed kampen.  
Hopelijk weten we de laatste wedstrijd thuis tegen 
Viod nog winnend af te sluiten om zo de winter break 
nog met een positief gevoel in te gaan.  

Zo het gepuzzel gaat beginnen. Waar 

gaan we met de feestdagen naartoe. 
 
Gezien de hoge stookkosten is het beste om 1e kerst-
dag naar onze dochter te gaan, zodat die dag de ver-
warming niet te hoog hoeft te staan. We blijven dan 
iets langer dan normaal om dan aansluitend thuis door 
te gaan naar bed. 
2e kerstdag blijven we lekker lang liggen en gaan dan 
wandelen, nemen onze broodjes mee en eten die on-
derweg op een bankje op. Wellicht dat er nog ergens 
plaats is.  Vervolgens hebben we onze vreetkar zo vol 
geladen dat we met Pasen nog een voorafje hebben 
en een toetje, dus vul het zelf maar in. 
 
Dan hebben we nog oud en nieuw.  
Het afsteken van vuurwerk doen we niet aan mee? 
Het is elk jaar hommeles in de straat ondanks de in 
grote getale politie en het lik op stuk beleid. Camera 
beelden heeft geen zin i.v.m privacy beleid. Taak-
straffen is onmenselijk, en geldboete niet relevant om-
dat er een uitkering aan vast zit.  Overigens is het ook 
slecht voor het milieu en de CO2 uitstoot. Want dan 
kan er niet gebouwd worden en zitten onze kinderen 
nog tot hun 33  jaar boven op zolder. 
Nee, nee, we gaan ook niet de gezinnen in de kou la-
ten staan die van elkaar nog niet weten dat ze familie 
zijn, uit de niet risico volle landen en gaan huisvesten 
toch.? 
Vervolgens toch nog maar een extra airco geplaatst, 
zodat we 2 uur met een ijsje kunnen doen op voor het 
gaat smelten. Ook lopen we wel even stiekem met een 
rotje achter de heg naar de buren, en laten die knal-
len. Let wel hier is enig risico aan verbonden. 
 Wel gaan we met kindervuurwerk de straat op, om 
met een siester en trekrotje het nieuwe jaar in te lui-
den. Dat is immers traditie en willen we in stand hou-
den. 
 
O ja, nog even voor het einde van het jaar mijn eigen 
risico verhogen en de aanvullende verzekering af-
schaffen, gezien de verhogingen van de zorgaanbie-
ders cq graaiers. Nu maar  hopen dat mijn tanden het 
nog even volhouden en mijn nieuwe heup nog kan 
uitstellen. 
 
Mocht het toch problemen veroorzaken met de win-
tersport of mijn zomervakantie dan is het maar zo. 
 
Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Fijne Kerstdagen en een 
Gelukkig nieuwjaar 
(met een knipoog) 
Door onze columnist Jos Mulder  
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Het vierde 
door Tonny Slutter 

N a 4 punten uit 2 wedstrij-
den begonnen we een beetje 
overmoedig te worden. We re-
kenden ons al rijk, we konden 
voor de Verona reis op 10 punten komen. De uitwed-
strijd tegen Halle - 3 zouden we wel even winnen. We 
begonnen wel wat gehavend aan de wedstrijd: Hans, 
the Player of the Match van de laatste twee wedstrij-

den was afwezig, Bart was ziek, Jur-
gen half geblesseerd, Werner hele-
maal en Tom kan volgens zijn 
arts de komende maanden ook 
niet voetballen (volgens mij 
heeft hij nog nooit kunnen 
voetballen).  
Desalniettemin begonnen we vol goe-
de moed onder een stralend herfst 
zonnetje in de weer kraak helder ge-
wassen tenues aan de wedstrijd. Bin-

nen één minuut hadden wij al een grote kans te pak-
ken die we 
misten, daar-
na volgde een 
flink offensief 
van Halle 
waar we niet 
tegen opge-
wassen wa-
ren. De beide 

vleugelspelers waren 3 maten te groot voor de 7e klas-
se en dat had een 5 - 1 ruststand tot gevolg. In de rust 
brachten onze leiders Nico, Carlo en Ino een paar ij-
zersterke wijzigingen aan. Na een blessure van een 
klein jaar maakte Vincent ook weer zijn rentree en 
gelijk gaf hij zijn visitekaartje af: een snelle uitbraak, 
een geweldige voorzet en zelf op sublieme wijze sco-
ren. Maar helaas mocht het niet baten en gingen we 
met 9 - 4 de bietenbrug op. 
 
De zondag voorafgaand aan het Verona uitje kwam 
Varsseveld - 7 bij ons op bezoek. Het was er ons alles 
aan gelegen om de wedstrijd te winnen en zodoende 
met een goed gevoel het vliegtuig in te stappen. We 
hadden 14 fitte spelers en een zéér sterke bank. Eén 
speler van het vierde, ik zal zijn naam niet noemen, 
doet nogal eens laat-
dunkend over de oud-
jes, maar de drie zes-
tigplussers stonden in 
de basis en stonden 
hun mannetje zéér 
zeker. Leider Nico be-
gon met zijn peptalk 
en waarschuwde ons 
om de tegenstander niet te onderschatten. Om pre-
cies 10 uur blies scheidsrechter Jan Willem van Gortel 

het beginsignaal en onder een heerlijk najaarszonne-
tje zetten de boys van het vierde zich in stralend fris 
gewassen tenues in beweging. Het eerste kwart van 
de wedstrijd ging redelijk gelijk op. We wisselden 
goed voetbal af met te simpel en te dom voetbal. Ge-
lukkig speelde Marco de wedstrijd van zijn leven en 

hield ons in leven. De 
keeper van Varsseveld 
was minder fortuinlijk. 
Hij probeerde de bal 
weg te trappen en 
schoot hem tegen een 
ijzersterk blokkende Rick 
H. aan. Rick was de bal 

ook kwijt, maar die rolde heel rustig het doel in. 1 - 0. 
Zo zie je maar weer dat een beetje extra gewicht ook 
zijn voordeel kan hebben. Als Rick 20 pond lichter was 
geweest, was de bal langs hem heen gegaan en was 
het geen doelpunt geweest.  
1 - 0 was een aardige ruststand, maar we zouden ei-
genlijk heel snel een tweede moeten maken (geldt 
niet voor Rick H.). Maar helaas, net na rust, ik had 
mijn plek vol vertrouwen overgedragen aan mijn op-
volger, viel de onnodige 1 - 1. We hadden weer  een 
uitdaging. Gelukkig wist een, tot op het bot gemoti-
veerde Rick W. een, op zijn eigen manier, snel voor de 
man komend, een voorzet heel leep in de korte hoek 
te plaatsen. Hij bepaalde hiermee de uitslag: 2 - 1 
winst. Mooi dat we 3 punten aan ons totaal toe kon-
den voegen, maar helaas was het spel niet goed. Te 
weinig verzorgd voetbal en we gingen veel te vaak 
mee in het hotseknots voetbal van de tegenstander. 
Tot slot werd Marco uitgeroepen tot Player of the 

Match. Proficiat, Marco. 
Na de wedstrijd, onder het 
genot van het verjaardag 
biertje van onze leider Nico, 
begon Tom Wanders weer 
eens te zeiken dat er in het 
stukje van het vierde in de 

laatste Boogbal veel onwaarheden staan. We hebben 
hem uitgedaagd die vermoedelijke 
“onwaarheden” aan te geven. Hij 
begon direct in het artikel te spitten, 
maar hij kon géén enkele onwaar-
heid vinden. Helaas, Tom, wat er in 
de Boogbal staat is (bijna) altijd waar. 
Wat er over jou staat geschreven 
klopt dus helemaal. Zo gedraag je je 
namelijk altijd. 
Na deze overwinning konden we ons 
opmaken voor ons voetbaluitje naar 
Verona. 
 

Voetbaluitje Verona 2022 

E indelijk was de dag aangebroken waar we al heel 
lang naar uit hebben gekeken: het voetbaluitje naar 
Verona. Vanwege de te verwachte drukte op Schiphol 
vertrokken we al om 2 uur. Na heerlijke vlammetjes 
van Hans en een Limoncello van Rick vertrokken we. 
Tijdens de heenreis had Rick H. een soort Bingo om de 
kamerindeling bekend te maken. Op een zeer ludieke 



16 
W I N T E R - E D I T I E   

S E I Z O E N  ‘ 2 2 - ’ 2 3  

wijze werden stelletjes gevormd. Gelukkig stond er op 
Schiphol geen wachtrij zodat we ruim twee uur voor 
niets hebben gewacht. We vertrokken op tijd en na 

een rustige vlucht 
landden we 1.40 
uur later in Verona. 
Na een snelle lucht-
haventransfer wa-
ren we op tijd in 
Hotel Verona voor 
een ontbijtje. De 

kamers waren nog niet gereed, daarom begonnen we 
aan de eerste wandeling om Verona te verkennen. 
Dwalend door de nauwe straatjes, genietend van de 
prachtige gebouwen en de natuurlijke schoonheid 
kwamen we, op weg naar een snelle tussenstop langs 
het balkon van Romeo en Julia. De legen-
de gaat dat een foto op het balkon, of de 
rechterborst van Julia strelen geluk in de 
liefde betekent. Ino, wie anders, demon-
streerde dit op een ervaren manier. Na 
een korte stop met een niet al te koud 

biertje gingen we naar de 
lunch: een Risotto maal-
tijd. De meesten vonden 
de Risotto best aardig 
smaken, maar misten wel 
de “Beilage”.  
De volgende activiteit was een fiets-
tocht met gids door de stad.  Het werd 
een geweldig snelle tour door Verona. 
Na een paar tussenstops met een ver-

haaltje van onze gids en een fietstocht met de snel-
heid van de Giro 
kwamen we bij het 
punt waar we zou-
den wisselen van 
vervoermiddel. De 
fiets werd inge-
ruild voor een Raft 
en na het aantrek-
ken van de red-
dingsvesten werden we in twee groepen verdeeld. De 
haantjes van het vierde meenden dat ze in de eerste 
raft moesten plaats-
nemen. Dat hebben 
ze geweten toen 
Donnatella er bij 
instapte. Hij/zij leek 
meer op een beul 

die de galeislaven aanspoor-
de, dan op een hedendaag-
se gids. De andere raft dob-
berde rustig de rivier af en 
peddelden de meesten een-
drachtig mee. Helaas vertik-
te Marco het grootste deel 
van de tocht om ook mee te 
peddelen. Zo zagen we Ver-
ona ook vanaf het water. 
Halverwege de tocht werd 
raft één door Donnatella 

aangespoord om flink hard door een stroomversnel-
ling te gaan waardoor ze bijna kapseisden. Gelukkig 
bleef de schade beperkt en kwamen we veilig aan bij 
het eindpunt. Hier stonden de fietsen klaar voor de 
terugweg naar de stad. Nog even een terrasje gepakt 

voordat we naar 
het hotel gingen 
om ons in de ka-
mer te installe-
ren.  
De eerste avond 
hebben we gege-
ten in Ristorante 
Rubiani. We voel-

den ons spekkoper, eind oktober en dan nog ’s avonds 
buiten op het 
terras kunnen 
eten. Het was 
een zeer 
smaakvolle 
Italiaanse 
maaltijd. Aan-
sluitend be-
zochten we nog een leuk cafeetje. Na het eerste bier-
tje vroegen we aan onze aanvoerder:”Theet, en nu?” 
Het vaste antwoord was: ”Knap d’r 
nog moar een paar in!” Een com-
mando dat we nog vaak hebben 
gehoord en naar je aanvoerder 
moet je per slot van rekening luis-
teren. De sfeer zat er goed in, je 
zou niet zeggen dat we al lang in 
touw waren. Als er weer twijfel 
was hoe het verder moest kwam 
steevast het commando van Theet: 
”Knap d’r nog moar een paar in!” Tom had ondertus-
sen een roos gescoord voor zijn bedgenoot Carlo. Uit-
eindelijk hebben we, na 23 uur in touw te zijn ge-
weest, het hotel opgezocht. Iedereen heeft heerlijk 
geslapen, Ino had ook eindelijk de batterij leeg en 
heeft zelfs een uurtje op de w.c. geslapen. 
Bijna iedereen was de volgende morgen op tijd voor 
het ontbijt. Na de 
inwendige mens te 
hebben versterkt 
gingen we weer op 
pad. Het weer was 
stralend, dus ieder-
een had de korte 
broek tevoorschijn 
gehaald. Verona heeft nog een Arena uit de Romeinse 

(Vervolg Het vierde) 
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tijd en die gingen we bezoeken. Dwalend door de ge-
welven en klimmend over de tribunes keken we vol 
bewondering hoe dit 2000 jaar geleden met alleen 
mankracht was gebouwd. Nog even een groepsfoto 
met twee Romeinen en 
we konden naar de tus-
sen activiteit: een biertje 
drinken en pizza eten op 
het terras aan het Piazza 
Bra, het grootste plein 
van Verona. Heerlijk in 
het zonnetje, onder het 
genot van een koud bier-
tje met een punt over-
heerlijke pizza kijken 
naar alles wat voorbij komt. Lekker toch! In Verona 
loopt ook een toeristisch treintje, de “Verona Tour”. 
Het leek een beet-
je oubollig, maar 
omdat de meesten 
van het vierde ook 
niet meer zo 
“piep” zijn beslo-
ten we een ritje te 
maken. Onder aan-
voering van Ino die 
zijn batterijen weer had opgeladen reden we luid zin-
gend langs de toeristische highlights van Verona. De 
middag liep al aardig op het eind toen we naar het 
hoog op de berg liggende Castel San Piedro gingen. 
Gelukkig hoefden we niet te lopen, want de Funicolare 
(kabelbaan) bracht ons naar het Punto Panoramico 
van waar we 
een schitterend 
uitzicht over de 
stad hadden. 
Ook had je er 
een prachtig 
terras en riep 
onze aanvoer-
der regelmatig: 
”Knap d’r nog 
moar een paar 
in!” Bij het invallen van de schemering gingen we te-
rug naar het hotel om ons op te frissen en klaar te ma-
ken voor het avondprogramma. Tom had voor ons een 
tafel gereserveerd in La 
Cantine de l’Arena. In 
prachtige ambiance, in 
een oude kelder met 
open keuken en een jazz 
band. Wies was in een 
vrolijke bui en stond al 
snel midden tussen de bandleden. De gerechten wa-
ren heel smaakvol, maar je moest wel geduld hebben. 

Ook met het bren-
gen van een nieuw 
biertje. Je zou haast 
dorst krijgen onder 
het drinken. Ook de 
wijnliefhebbers had-
den de avond van 

hun leven. Het was al bijna half twaalf toen we het 
nachtleven van Verona ingingen. Tom wist nog een 

hele leuke kroeg, daar aangekomen 
bleek er niemand meer te zitten en de 
eigenaar was bezig de tent te sluiten. 
Dan maar naar het tentje tegenover 
ons hotel. Bleken ze daar ook nog een 
kelder te hebben waar het een beetje 
bijzonder aan toe ging. De helft bleef 
op het terras zitten en de andere helft 
dook de kelder in. Bij Theo ging het 
licht uit, hij zat een poosje lekker te 

pitten op het terras en het bekende ”Knap d’r nog 
moar een paar in!” bleef uit. Groepje voor groepje 
hielden het voor gezien en taaiden af naar bed. 
Op zondagochtend 
werd een uurtje later 
ontbeten, de vermoeid-
heid van de eerste twee 
dagen werd voelbaar. 
Daarna moesten de 
koffers weer worden 
gepakt en kon het zon-
dag programma beginnen. Nog een laatste keer door 
het centrum slenteren en een terrasje pakken en kij-
ken naar alle bijzondere voorbijgangers. Op het Piazza 
Bra werd een openlucht mis opgedragen en was er 
een soort van schuttersconcours. Om kwart voor één 
stond het busje gereed voor de laatste activiteit. Een 
wijnproeverij in de biologische wijngaard Agricola Cas-
tellani, gelegen op de zuidhelling van het Garda meer. 
Matteo heette ons enthousiast welkom. In en op zijn 

pick-up werden we door 
zijn wijngaard geleid en 
vertelde hij heel gedreven 
over zijn wijngaard. Terug 
op de wijnhoeve namen we 
plaats in zijn tuin onder een 
grote plataan. Daar liet 
Matteo ons genieten van 

verschillende heer-
lijke wijnen en zijn 
vriendin Sabine en 
zijn moeder ver-
zorgden allerlei 
heerlijke gerech-
ten, gemaakt van 
eigen producten of producten uit de nabijheid. Een 
heerlijk relaxt einde van het uitje, heerlijk genieten 
van allerlei lekkernijen onder een heerlijk najaarszon-
netje en ondertussen genieten van een prachtig uit-
zicht. 

Maar aan alle pret komt een eind, de bus vertrok naar 
vliegveld Orio al Serio in Bergamo. Op het vliegveld 
was het gelukkig niet druk zodat we al snel door de 
controle waren. Daarna was er nog ruim de tijd om 
even te relaxen, rond te kijken of nog een hapje te 

(Vervolg Het vierde) 
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eten.     arco koos als gewoonlijk voor het laatste. 
Om 5 voor 9 vertrok het toestel van 
Ryanair naar Keulen waar we ruim 
een uur later landden. Mekers stond 
met het busje klaar 
zodat we het laat-
ste stukje van het 
uitje ook heel ont-

spannen (vele oogjes waren dicht) 
ondergingen. Terug in Varsselder 
werden we opgewacht door Hans. 
Hij had ons héél erg gemist en 
daarom had hij, samen met zijn 
dochter Marloes voor heerlijke 
hapjes (o.a. vlammetjes!!!) en een 
koud biertje gezorgd. Voor de laat-
ste keer knapten we d’r nog ééntje in. Een geweldige 
geste, Hans. Bedankt! 
Hierna ging iedereen moe maar zéér voldaan na huis. 

We kunnen terugkijken op een geweldig voetbaluitje. 
Het uitje was perfect geregeld door Tom. Bedankt 
Tom, voor het organiseren, je hebt er menig uurtje 
ingestoken. Rick ook bedankt voor het beheren van de 
pot, een goede penningmeester is heel wat waard. 
Vooraf hadden we angst voor het oude lauwe bier 
heks syndroom. Maar na dit uitje kunnen we gerust 
stellen dat de heks haar bezem heeft gepakt en dat ze 
voorgoed is verdwenen. 
Mannen, allemaal hartstikke bedankt voor jullie inzet. 
Hierdoor is het een onvergetelijk voetbaluitje gewor-
den. 
 
Maar na zo’n heerlijk voetbaluitje moesten we wel 
weer goed gemotiveerd aantreden tegen Bredevoort - 
3. Tien uur in Bredevoort is best we vroeg, maar dank-
zij het ingaan van de wintertijd hadden we een uurtje 
extra slaaptijd. Onze sponsor, GUV, was zelfs zo attent 

geweest om 
zijn reclame 
spandoek in 
onze dug-out 
te hangen. De 
laatste uitsla-
gen van Bre-
devoort wa-

ren geanalyseerd en leverden geen duidelijk beeld op: 
Verrassende overwinningen afgewisseld met vreemde 
nederlagen. Leider Nico waarschuwde ons vooraf om 
niet te gemakzuchtig te zijn en de bal zorgvuldig in de 
ploeg te houden. De voorbespreking eindigde met 

onze aanvoerder Theo: ”Knap d’r nog moar een paar 
in!” De tegenstander vroeg nog wel hoe we aan die 
stralende tenues kwamen die, dankzij het uitbundig 
schijnende najaarszonnetje, nog extra schitterden. Dat 
geheim hebben we voor ons gehouden. Vanaf het be-
gin waren we de bovenliggende partij, we voetbalden 
goed en kregen 
dotten van kan-
sen die we he-
laas niet allemaal 
benutten. Uitein-
delijk liet onze 
aanvoerder Theo zien hoe het wel moet. Kappen en 
draaien tot de bal vrij ligt en dan strak inschieten. 0 - 
1. Ook Jurjan had een schitterend schot op doel, he-
laas wist de keeper hem nog net uit de bovenhoek 
weg te tikken. We rustten met 0 - 1, hoewel het ook 
wel 0 - 5 had kunnen zijn. Na rust creëerden we weer 
veel mogelijkheden. Rick H. kwam alleen voor de kee-
per. In eerste instantie schoot hij tegen de keeper, 
maar in de rebound tikte hij hem rustig in. 0 - 2. Jurjan 
baalde van zijn gestopte afstandsschot. Hij haalde nog 
maar eens aan van afstand en ditmaal was het, met 
een hele fraaie pegel wel raak. 0 - 3. Bredevoort pro-
beerde nog van alles, maar het laatste half uur had-
den we een zeer ervaren middenveld. Op het midden-
veld liep voor maar liefst 192 jaar aan ervaring rond 
en probeer die maar eens gek te maken.  

De eindstand bleef 0 - 3 en met 3 punten in de pocket 
reden we tevreden terug naar Varsselder. 
De zondag erop probeerden we de euforie vast te 
houden tegen Westendorp 1/2/3*(doorhalen wat niet 
van toepassing is). Het enige team met een mix van 
spelers uit het eerste, het tweede en het derde. Vol-
gens leider Nico was het al weer een zes punten wed-
strijd, hetgeen wij niet helemaal begrepen. In de stra-
lend gewassen tenues kwamen we goed uit de start-
blokken en in de eerste tien minuten kregen we al een 

paar aardige kansen.  
Maar geleidelijk aan kantelde de wedstrijd. Wij kwa-
men, ook door niet al te best voetbal, steeds verder 
onder druk te staan. Het duurde dan ook niet lang 
voordat Westendorp voor kwam. Wij verdedigden 
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zeer slecht uit, Westendorp pakte eenvoudig over en 
de daaropvolgende counter leverde de 0 - 1 op. Mar-
co kreeg -AU- aan de vinger en daarop volgde een 

Marcootje (of andersom). De 0 - 
2 ruststand was bereikt. Na de 
rust en na de 0 - 3 kregen wij een 
oplevinkje. We kwamen dichter 
bij de goal van Westendorp, kre-
gen enkele kansjes en uit één van 
die kansjes wist Theo er ééntje te 
verzilveren, we kregen nog hoop 

(maar niet voor lang). Ons spel zakte als een kaarten-
huis in elkaar en Marco had met zijn AU - vingers nog 
vele Marcootjes. De dames uit het publiek van Wes-
tendorp kregen medelijden met Marco. Ze wilden 
hem wel troosten, samen met hem op de foto en als 
hij moeite had met douchen vanwege zijn AU - vinger 
wilden ze hem daar ook nog wel mee helpen. Uitein-
delijk kregen we een vreselijk pak bil-
lenkoek, om moedeloos van te worden. 
Niets bleef ons bespaard en gingen we 
uiteindelijk met 1 - 10 de bietenbrug op. 
Een deceptie na al die positieve weken. 
Na de wedstrijd toch nog even samen 
gezeten. De geblesseerde Tom, een 
groot liefhebber (en innemer) van 
(speciaal) bier zat al vroeg aan de Bok. 
We wilden Tom nog even in het zonne-
tje zetten voor alles wat hij gedaan 
heeft voor het Verona uitje. Hij heeft er veel voor ge-
daan en had er soms slapeloze nachten van (volgens 

duifje). Maar het 
resultaat was ge-
weldig, alles was 
perfect geregeld 
en wij kunnen 
terugkijken op 
een onvergetelijk 
voetbaluitje. 

 

TOMMIE…….BEDANKT!!!! 

De zondag erop was het gewoon weer voetballen: Uit 
tegen Wolfersveen - 3, altijd lastig. We stonden dan 
wel 4 punten voor op Wolfersveen, toch waren er 
vooraf al spelers die zich zorgen maakten dat dit aan-
tal punten voorsprong met 3 punten zou verminde-
ren. Na een voorspoedige reis kwamen we aan op sta-
dion de Stikke Bocht.  

Complimenten voor Wolfersveen hoe prachtig de 
kleedkamers en het veld er bij lagen: Schitterend!!! 
We hadden onderling afgesproken om de bal goed 
laag te houden, zorgvuldig in de voeten te spelen en 
proberen onnodig balverlies te voorkomen. Helaas 
lukte dit maar bij een paar spelers, het voetbalniveau 
aan onze kant was dus niet heel erg hoog. De daarop-
volgende kritiek was niet alleen op onze voetbalstra-
tegie, maar werd ook persoonlijk. Niet goed, maar dit 
werd in de rust professioneel opgelost. Halverwege de 
eerste helft kwam onze wasvrouw Petra ook even kij-
ken. Hans zat nog even in de wissel, dus kon Petra 

volop genieten van de stralend 
gewassen tenues die schitter-
den in het hele late najaars-
zonnetje. Gelukkig was onze 
“good old Theet” weer alert en 
scoorde de 0 - 1. Maar door 
onze onnauwkeurigheid lieten 
we Wolfersveen wel op een 2 - 

1 voorsprong komen. We moesten alles doen om te 
proberen minimaal een gelijkspel te forceren, dus 
werd, logischerwijze, Hans in gebracht. Wolfersveen 
had Butje (een paar kilo te licht) binnen de lijnen, wij 
hadden Hans (een paar kilo…………). Hans speelde op 
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zijn favoriete rechtsbuiten positie. Met Hans kwam er 
op de rechterflank direct meer dreiging. Er kwam zelfs 
een hele grote, bijna niet te missen mogelijkheid voor 
Hans om te scoren. Maar Hans werd helaas door een 
verdediger van Wolfersveen het scoren op een laatste 
moment ontnomen. Helaas Hans, het was je zo ge-
gund. 
Maar een ander feit is nu heel duidelijk geworden: De 
Superelf had het heel faliekant mis. Zij gaven aan dat 
Hans een echte achterhoede spelers is, maar Hans 
heeft inmiddels zijn aanvallende capaciteiten overdui-
delijk bewezen. Misschien dat Hans alsnog bij zijn ge-
liefde groep “aanvallers” kan worden geplaatst. 
Rien, die helaas niet kon spelen, had 
wel de dag van zijn leven. Hij zat na-
melijk met drie trouwe Feijenoord 
fans in één auto. Hij heeft de hele weg 
genoten van de fijne, warme en spor-
tieve sfeer in de auto. Ik heb gehoord 
dat hij nu om is. Welkom bij de club, 
Rien. 
Na een voetbal loze zondag volgde de 
altijd lastige uitwedstrijd tegen Ajax 
Breedenbroek - 4. We waren vooraf gewaarschuwd. 
Ajax had gemiddeld 7½ keer per wedstrijd gescoord, 
waarvan de ijzersterke spits “der Bombe” het meren-
deel voor zijn rekening had genomen.  
Wij waren dramatisch verzwakt, onze “mister Player 

of the Match” Hans Bruins deed niet mee. In plaats 
daarvan deden Jacco te Kaat en Bart Razing mee. Ze 
speelden beiden een fantastische pot, maar konden 
natuurlijk nog niet tippen aan het niveau van Hans. 
We starten sterk, al in de eerste minuut kregen we, na 
een misverstandje aan Ajax kant, al een opgelegde 
kans die we misten. Een minuut later hadden we maz-
zel, een Marcootje (Marco liep onder een stuiterende 
bal door) die net goed afliep.  
Daarna ging het behoorlijk gelijk op, met kansjes over 

en weer. Door een ongelukkige keuze kwamen we op 
een 1 - 0 achterstand. Bart R. wist met zijn snelheid 
een paar keer de achterlijn te halen en een goede 
voorzet te geven, maar helaas leverde dat geen doel-
punt op zodat we met 1 - 0 aan de thee gingen. De 
eerste twintig minuten van de tweede helft waren 
duidelijk voor Ajax. Wij kwamen er niet meer uit en 
Ajax scoorde een paar keer, een debacle lag op de 
loer. Maar wonder boven wonder herpakten we ons. 
Jacco zette de turbo erop en wist een paar schitteren-
de voorzetten te geven waar helaas niet uit werd ge-
scoord. Wat een doorzettingsvermogen en Laufpen-

sum heeft die Jacco. Hij zou voor volgend seizoen een 
goede aankoop voor het 4e kunnen zijn. Uiteindelijk 
werd het, na een wedstrijd met goed voetbal toch 5 - 
0 voor Ajax. Na afloop ging het gesprek over Bart Vin-
kenvleugel, met name over de vraag of hij, met roots 
bij de tegenstander, toch niet een beetje was omge-
kocht. We hebben helaas geen antwoord op die vraag 
gekregen. Na de wedstrijd kon wasvrouw Petra met 
assistentie van Hans aan de bak om te zorgen dat de 
behoorlijk vuile tenues weer schoon kwamen. 
 
Trainer Frans moet, om gezondheidsreden, al een 
paar weken verstek laten gaan. Gelukkig heeft Jurjan 
zijn honneurs waargenomen. Iedere week heeft hij 
weer een aantal leuke, leerzame en pittige oefeningen 
bedacht. Klasse Jurjan dat jij deze taak op je hebt ge-
nomen. Helaas zien we er zondagsmorgens op het 
veld nog niet veel van terug.  
Met een inspirerende training nog in de benen gingen 
we op de eerste zondag in december naar Megchelen 
voor de uitwedstrijd tegen S.V.G.G. - 2. Het was ster-
venskoud, maar gelukkig wel droog. De sterk bezette 
bank had de grootste moeite om warm te blijven. De 
eerste helft werden we ook niet warm van ons eigen 
spel: onnodig veel balverlies, niet achter de verloren 

bal aan gaan, rustig 
staan kijken hoe de te-
genstander eenvoudig 
bij onze goal kon komen 
en scoren, terwijl wij 
vooral bezig waren met 
mopperen op de leiding 
die geen goede opstel-
ling had gemaakt. Beetje 

flauw, mannen. Even in de spiegel kijken naar je eigen 
rol in dit debacle. Met rust keken we tegen een 3 - 0 
achterstand aan. Na een paar wijzigingen ging het in 
de tweede helft een stuk beter. Ook Tom Wanders 
had inmiddels zijn roes uitgeslapen en was er ook 

weer eens. Ondertussen werd ons spel 
als maar beter en kwamen we steeds va-
ker voor het doel van S.V.G.G. en kregen 
zelfs beste kansen. Rick W. was de enige 
die scoorde, maar er hadden er nog wel 
een paar in gemogen. Plotsklaps viel Rien 
geblesseerd uit en 
moest Hans aantreden. 
Maar onze “mister Play-
er of the Match” begint 

een beetje ster allures te krijgen. 
Heel arrogant eiste hij eerst ruim 
voldoende tijd voor een warming-up. 
Volgens leider Carlo kon hij ook wel 
in het veld warm lopen. Met Hans, 
die ijzersterk inviel als linkshalf, 
kwam er nog veel meer dreiging in 
ons spel, maar helaas bleef de eindstand 3 - 1. Na nog 
even te hebben nagepraat onder het ge-
not van een verjaardag biertje van Hans 
en (bijna) papa Rick kropen we thuis lek-
ker warm achter de kachel. 
 

Tot zover de belevenissen van het vierde. 
Met sportieve groet, Tonny                                                                 
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2022/2023 

De superelf competitie is van Start! 

En wel met een nieuwe Sponsor, terug van wegge-
weest zijn we blij te melden dat Grandcafé de Bank 
uit Doetinchem weer de trouwe sponsor is van de 
Superelf voor dit seizoen!  
Het deelnemers aantal is dit seizoen hoger dan voor-
gaande jaren en daar zijn we dan natuurlijk ook hart-
stikke blij mee. Gezamenlijk de strijd aan gaan om aan 
het eind van het seizoen als winnaar uit de bus te ko-
men.  
Zoals jullie gewend zijn, bespreken we even kort wie 
de populaire spelers zijn per linie in de elftallen die 
zijn samengesteld. Bij de Keepers is er veelal gekozen 
voor Casper Bussink. Bij de keuze voor een keeper van 
het eerste elftal is het niet toegestaan daar een 1e 
elftal verdediger bij te zetten. De keuze voor de verde-
digers zijn voornamelijk gevallen op Jurgen Schut, 
Chiel le Comte maar ook Mike Oonk, ware het niet dat 
deze ‘’aanvaller’’ door de wedstrijdleiding onder de 
verdedigers is terecht gekomen.  
Op het middenveld hoopt iedereen dat Thomas Wis-
sing de lijn kan doortrekken die hij vorig seizoen bij 
het 3e elftal heeft ingezet, nu kan doorzetten bij 1e 
elftal. Samen met Jim Weijkamp van het 2e elftal en 
Mart de leeuw van het 3e elftal worden daar de mees-
te doelpunten van verwacht. 
In de aanval zien we de gebruikelijke twee scorende 
spitsen van GWVV: Rick Hendrixen en Cas de Neling. 
Zij worden veelal bijgestaan door of Jochem Geerts, 
Tom Wanders of Rick Witteveen.  
 
Wij wensen iedereen heel veel succes! 
 
Door de wedstrijdleiding hebben we deze editie Jan-
Ole uitgroepen als winnaar, Positief gezien voert hij de 
ranglijst van het ‘’rechter rijtje” aan.  

Jan-ole Kanttes — ‘’FC bankpas’’ 
Casper Bussink 

 

Jan-ole Kantes—Mike Oonk—Mart Aalders 
 

Bart Rots—Jim Weijkamp—Mart de Leeuw 

Jari Frazer 
 

Cas de Neling - Rick Hendrixen—Rick Witteveen 

Sponsored by 

Tussenstand Superelf 

Bijgewerkt t/m 4 december 

1 Martijn Klompenhouwer One Team One Dream 154 

2 Koen Bussink KFC 154 

3 Wim Klompenhouwer WK-C 154 

4 Keke Peters Leeds United 148 

5 Peter Roes De Toppers 148 

6 Robin Klompenhouwer FC Robin 138 

7 Jordy Bussink FC Piepke 138 

8 Niels Jansen FC Grensjagers 130 

9 Maud te Kaat AFC Ajax 130 

10 Erik Frazer FC Coach Erik 128 

11 Mart de Leeuw Beenveeg F.C. 126 

12 Bart Rots SC Doesburg 126 

13 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 124 

14 Mike Oonk Moonk 124 

15 Jesse Peters V.V. Doesburgh 124 

16 Cas Aalders FC krap bij Cas 124 

17 Jelle Boland F.C. Snelle Jelle 124 

18 Jeroen en Dylano FC Aalders 120 

19 Vieftig Club Promoteam VCP-team 118 

20 No name Jelly Belly 118 

21 Nico Immink FC. Stars 118 

22 Sven te Kaat FC Leemland 116 

23 Jan-Ole Kanttes FC Bankpas 114 

24 Cas de Neling FC Bolo de Beer 110 

25 Collin te Wildt Mandela FC 110 

26 Twan Jim-ling 104 

27 Rien Klompenhouwer Verona F.C. 104 

28 Glenn Robben FC Punte pakkers 102 

29 Dirk Jansen DJ 102 

30 Merijn van Arragon Neje VKB 102 

31 Bas Wanders WC Wapper 100 

32 Rick Witteveen FC dit word niks 96 

33 Jurgen Schut Fc Molly 96 

34 Julian Frazer Frazer 90 

35 Bob Zweers FC Duif 88 

36 Ferdie v.d. Pavert TKS 88 

37 Joelle van Ree F.C. Krullenbol 84 

38 Rik, Petra & Like  Horecacommissie 80 

39 Carlo Cornielje Wally Team 78 

40 Eugéne Lusassen FC Eus 76 

41 Karin Boland- van Aalst FC gwvv forever 72 

42 Beent Klijnsma Boezemvrienden 72 

43 Jurjan Wezenberg FC Donnatella 56 

44 Sandra Immink FC Goan 52 

45 Sam Overbeek F.C. Poedel 28 

46 Ires Heutinck  FC knarf 24 
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Vertrouwenspersoon 

A ls bestuur vinden we het wenselijk dat leden 
zich kunnen wenden tot een externe vertrouwens-
persoon. 
Wij hebben hiervoor contact gezocht met Joyce. 
Speelt er iets, schroom dan niet om met haar contact 
op te nemen. Heel belangrijk om te weten is dat zij 
een geheimhoudingsplicht heeft en dus geen enkel 
ander lid, trainer of bestuur te horen krijgt wie con-
tact met haar heeft opgenomen. Lees haar artikel 
goed door en bij de geringste twijfel, neem dat con-
tact met haar op en blijf niet met problemen lopen. 
Uiteraard hopen we als bestuur dat alles naar wens 
verloopt en iedereen hier met plezier kan voetballen 
en dat Joyce nooit een melding krijgt. 
 
Het GWVV bestuur. 

rol onafhankelijke vertrouwenspersoon ongewenst 
gedrag bijgekomen. Zowel in beide rollen ben ik actief 
in het commerciële bedrijfsleven, in het onderwijs, bij 
zorginstellingen, bij de overheid en bij (sport)
verenigingen.  
In mijn rol als counselor heb ik veel samen gewerkt 
met jongeren. Daarnaast als ondersteuner voor do-
centen op scholen. Momenteel werk ik op een ISK 
(Internationale Schakel Klas). Op deze school werk ik 
samen met docenten om anderstalige jongeren de 
Nederlandse taal aan te leren en wegwijs te maken in 
de Nederlandse maatschappij.  
Verder ben ik in mijn rol van vertrouwenspersoon on-
gewenst gedrag momenteel actief met het voorlich-
ten over ongewenst gedrag binnen diverse organisa-
ties en instellingen. Met name hoe je dit gedrag her-
kent en wat je er als organisatie tegen kunt doen. 
Daarnaast leg ik uit wat de rol vertrouwenspersoon 
inhoudt en wat een vertrouwenspersoon kan beteke-
nen voor de mensen die met grensoverschrijdend ge-
drag te maken krijgen.  
 
Wat doet nu eigenlijk een Vertrouwenspersoon On-
gewenst gedrag (VPO)?  
Een VPO is er voor mensen (in dit geval jullie leden) 
die ongewenste omgangsvormen ervaren in hun 
(sport)omgeving en hierover in vertrouwen willen 
sparren. Ongewenste omgangsvormen kun je onder-
verdelen in pesten, (seksuele) intimidatie, discrimina-
tie, agressie en geweld.  
Al het gedrag dat door de ontvanger als onprettig 
wordt ervaren valt onder ongewenste omgangsvor-
men. Hierbij maakt het niet uit of de zender het goed 
bedoelde of juist niet, het gaat erom hoe de ontvan-
ger het ervaren heeft. Waar de ene persoon een grap-
je van een ander als positief kan ervaren, kan een an-
der persoon dit zelfde grapje zien als een belediging. 
Met als gevolg dat er irritatie ontstaat. Omdat ieder-
een het op zijn eigen manier ervaart, maakt dat onge-
wenste omgangsvormen subjectief zijn. En omdat het 
ervaren van ongewenst gedrag een enorm grijs gebied 
is, is het goed (durven) communiceren met elkaar de 
sleutel! Hierbij kan de VPO je helpen. Verder signa-
leert en adviseert de VPO en zorgt dat het onderwerp 
onder de aandacht blijft.  
Het uitgangspunt is, dat we samen kijken hoe we een 
veilige (sport)omgeving kunnen creëren en of veran-
keren, door men bewust te maken om respectvol met 
elkaar om te gaan. Want iedereen die actief is binnen 
de vereniging is verantwoordelijk voor een goede 
sfeer.  
 
Wat zou een vertrouwenspersoon (VPO) ongewenst 
gedrag voor jou kunnen betekenen?  
Een VPO ondersteunt en begeleidt jou (als lid en of als 
overige betrokkene van de vereniging) wanneer je te 
maken hebt met ongewenst gedrag en als je het, om 
wat voor reden dan ook, niet zelf kan oplossen. Een 
VPO biedt in eerste instantie een luisterend oor. Jij 
mag in vertrouwen en in een veilige omgeving jouw 
verhaal doen. De VPO helpt jou om een keuze te ma-
ken in wat jij kan doen. Dat kan zijn, samen praten 
met de coach of met de persoon die het gedrag ver-

Even voorstellen:  
Joyce Wieringa, gecertificeerd extern vertrouwens-
persoon geregistreerd lid bij de landelijke vereniging 
voor vertrouwenspersonen (LVV). 

E nige tijd geleden heeft de #metoo beweging al 
het een en ander in gang gezet en het schandaal bij 
de Voice of Holland heeft het onderwerp (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag nog meer aangewakkerd 
in de maatschappij.  
Omdat er nu meer over dit onderwerp wordt gepraat, 
komen er steeds meer slachtoffers in de openbaar-
heid en hebben media en de politiek hier meer aan-
dacht voor.  Als extern vertrouwenspersoon voor 
meerdere organisaties en instanties, merk ik dat zo-
wel vrouwen als mannen die (ooit wel eens) te maken 
hebben (gehad) met (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag, mij momenteel vaker benaderen voor een 
luisterend oor en of advies. Onlangs ben ik uitgeno-
digd voor een bestuursvergadering van jullie vereni-
ging om eens te bespreken wat ik als vertrouwensper-
soon ongewenst gedrag voor jullie kan betekenen.  
Dit heeft er toe geleid dat GWVV en ik de komende 
periode gaan samenwerken. Het uitgangspunt hierbij 
is dat we bewustwording creëren onder de leden van 
grensoverschrijdend gedrag en dat er een meldpunt is 
voor alle leden om vertrouwelijk te sparren met een 
onafhankelijke professional. Met als doel een veilige 
en prettige sportomgeving te waarborgen voor alle 
leden en voor iedereen die binnen de vereniging 
werkzaam is. 
  
Wie ben ik?  
Ik ben Joyce en woon in Gendringen. Sinds 2011 ben 
ik actief als zelfstandig counselor en daar is in 2013 de 
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(Vervolg Vertrouwenspersoon) 

oorzaakt.  
Het komt ook voor dat de VPO een groep mensen bij-
staat als er een situatie is ontstaan waar meerdere 
personen slachtoffer zijn. In principe handelt de VPO 
nooit uit eigen initiatief. Met ander woorden; de ge-
dupeerde die bij de VPO komt, beslist wat er gaat ge-
beuren. Alles wat met de VPO wordt besproken is ver-
trouwelijk en wordt niet gedeeld met derden. (Tenzij 
het gaat om een strafbare feit, dan is de VPO verplicht 
dit te melden bij de instantie die daar over gaat.) In-
dien het gaat om minderjarige personen, zullen wel 
de ouders op de hoogte worden gesteld en meegeno-
men worden in het traject. Een VPO biedt ten eerste 
altijd een luisterend oor, wat soms al voldoende kan 
zijn. Jij kan ook samen met de VPO een ‘strategie’ be-
palen hoe je op een respectvolle manier in gesprek 
kunt gaan met de lastveroorzaker. Soms zijn er situa-
ties die nader onderzocht moeten worden en kan er 
een officiële melding worden gedaan van grensover-
schrijdend gedrag. Het bestuur van de vereniging be-
kijkt dan de volgende stappen zullen zijn.  
 
Bij een melding staat de VPO staat naast de gedupeer-
de, dat houdt in dat de VPO niet optreed als bemidde-
laar en dus partijdig is. Verder doet de VPO niet aan 
waarheidsbevinding en zal de VPO geen onderdeel uit 
kunnen maken van een onderzoek dat mogelijk kan 
worden gestart naar aanleiding van een melding on-
gewenste omgangsvormen. Verder zal de VPO zich 
niet bemoeien met het inhoudelijk functioneren van 
de leden van de vereniging. Indien er een onderzoek is 
gestart, bewaakt de VPO het proces conform het pro-
tocol ongewenst gedrag van de vereniging. 
De VPO heeft zich te houden aan een geheimhou-
dingsplicht, alles wat met de VPO wordt besproken is 
vertrouwelijk en blijft tussen de melder en de VPO 
( m.u.v. wettelijk strafbare feiten of situaties waarin 
de VPO in gewetensnood komt) 
Heb jij een keer (of heb jij momenteel) te maken met 
grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging en 
wil je hier vertrouwelijk over praten met een onafhan-
kelijke vertrouwenspersoon? Weet dan dat er iemand 
is die er voor je is en dat je er niet alleen voor staat. 
Soms is een luisterend oor of een kort telefonisch ad-
vies al voldoende. 
 
Hoe kun je mij bereiken? 
Ik ben dagelijks bereikbaar op onderstaand nummer 
en per mail. 
Mobiel:  
bellen en of via een berichtje op 06 16 820 525 
Email: jws@job2enjoy.nl 
 
Groet, 
Joyce Wieringa 
 
 
 
 
 
 

W: job2enjoy.nl E: jws@job2enjoy.nl M: 06 16 820 525  

DOOR NAAR DE  
VOLGENDE RONDE!! 
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

UITSLAGEN 
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit 

16-10-2022 KSV 1 GWVV 1 1 2 

16-10-2022 GWVV 3 Kilder 3 3 1 

16-10-2022 GWVV 4 Varsseveld 7 2 1 

23-10-2022 Varsseveld 3 GWVV 2 3 1 

30-10-2022 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 2 

30-10-2022 GWVV 2 FC Bergh 3 2 1 

30-10-2022 Ulftse Boys 5 GWVV 3 5 0 

30-10-2022 Bredevoort 3 GWVV 4 0 3 

6-11-2022 Reunie 1 GWVV 1 0 1 

6-11-2022 Doetinchem 3 GWVV 2 0 2 

6-11-2022 GWVV 3 Keijenburgse Boys 4 1 1 

6-11-2022 GWVV 4 Westendorp 2 1 10 

13-11-2022 GWVV 1 Keijenburgse Boys 1 2 2 

13-11-2022 GWVV 2 Kilder 2 2 0 

13-11-2022 GWVV 3 Pax 8 0 1 

13-11-2022 Wolfersveen 3 GWVV 4 2 1 

20-11-2022 Erix 1 GWVV 1 3 2 

20-11-2022 GWVV 2 FC Winterswijk 4 0 2 

20-11-2022 GWVV 3 Peeske 't 4 3 7 

24-11-2022 GWVV 1 DVV 1 2 2 

27-11-2022 GWVV 1 VIOS B. 1 3 1 

27-11-2022 GWVV 2 Keijenburgse Boys 2 5 1 

27-11-2022 GWVV 3 Vorden 5 1 1 

27-11-2022 Ajax B 4 GWVV 4 5 0 

4-12-2022 GWVV 1 Etten 1 3 1 

4-12-2022 Longa '30 4 GWVV 2 3 1 

4-12-2022 Terborg 1 GWVV 3 7 1 

4-12-2022 SVGG 2 GWVV 4 3 1 

 De 4e ronde voor de Beker wordt 

gespeeld op zondag 18 december 

 op De Buitenham tegen  

AWC (4e divisie) uit Wijchen 

Aanvang 12:00 uur.  

Hierbij nodigen wij U allen uit! 

BEKERWEDSTRIJD!! 

https://nordicfire.nl/
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I n de maanden oktober/november zijn ons wat din-
gen opgevallen op de Buitenham. De derby en neder-
laag tegen buurman Ulftse Boys, maar daarentegen 
een week later wel weer de winst tegen koploper Re-
unie. Fanfare St. Gregorius die terugkwam met een 1e 
prijs van het muziekconcours te Enschede en het inha-
len van Sinterklaas door het OLV Gilde te Amsterdam. 
De gehouden vogelshow in het Dorpshuus, de grote 
verliespartijen van GWVV 3 en 4, de Sinterklaas meet 
en greet, en natuurlijk het behalen van de 4e ronde in 
de bekercompetitie van het 1e elftal. Allen werden 
genomineerd, er kan er echter maar één uitverkoren 
worden. En dat is in deze editie Menno Wenting, spe-
ler bij GWVV 1 en sinds kort redactielid bij ons club-
blad De Boogbal. Aan hem oa. de vraag hoe vergaat 
het je bij GWVV 1 en welke impulsen kunnen we als 
redactielid van je verwachten? 
 
Hallo Menno, 
 
Bedankt dat je mee wil werken aan deze rubriek.  
Als eerste willen we je de vraag stellen om je even 
voor te stellen aan de mensen die je nog niet zo goed 
kennen. Wie ben je, wat doe je, hobby's, verliefd, ver-
loofd getrouwd? Kortom alles wat je maar kwijt wil 
over je zelf.  
 
Hallo allemaal, mijn naam is Men-
no Wenting, ik ben 25 jaar oud en 
ben geboren en getogen in Ulft. 
Doordeweeks werk ik als Key Ac-
count bij Nunner Logistics in 's 
Heerenberg. In het weekend kun 
je me meestal in de kroeg vinden, 
zowel voor als achter de bar. Hier 
word ik ook geregeld verliefd, 
maar op dit moment ben ik nog 
vrijgezel. Dames achter de molen, 
jullie mogen me bellen. Dingen die 
ik verder graag doe zijn onder an-
dere reizen, zingen en boodschappen.  
 
Even terugkomend op dat laatste. Hobby Boodschap-
pen? Iedereen heeft er vaak een hekel aan! 
 
Haha, moet ik hier nog antwoord op geven? Ik kan dit 
elke dag wel doen. Het leukste is om naar supermark-
ten te gaan die je niet zo goed kent. Als ik bijvoorbeeld 
op vakantie ben in het buitenland en een nieuwe su-
permarkt bezoek zie ik dit echt als een uitje.  
 
Je voetbalt al een aantal jaren bij GWVV, hoe ben je 
hier zo verzeild geraakt? 

Ik heb mijn hele jeugd bij SDOUC gevoetbald en heb 
het hier ook altijd naar mijn zin gehad. Toen ik naar de 
senioren moest, voetbalde een groot gedeelte van 
mijn vriendengroep al bij GWVV en daarom besloot ik 
samen met Jesse en Jochem ook de overstap te ma-
ken. Thuis had ik nog wel even wat uit te leggen, want 
mijn vader is een echte SDOUC'er en had mij ook met-
een met mijn geboorte lid gemaakt daar. Inmiddels 
staan mijn ouders elke zondag bij ons langs de lijn.  
 
Gelukkig heeft je vader ermee 'ingestemd' dat je over-
schrijving naar GWVV geregeld kon worden. Het 1e 
halen van SDOUC zou moeilijker voor je zijn geweest, 
schatten we zo in. En daar waar je vrienden zijn wil 
jezelf ook graag zijn toch? Wat was je 1e indruk van 
GWVV toen je er ging voet-
ballen? 
 
Mijn eerste indruk van 
GWVV was meteen goed. Ik 
kende de club natuurlijk al 
van de verhalen van mijn 
vrienden. Daarnaast voet-
balde mijn zwager Jelle Vis-
ser hier ook al in het eerste, 
waardoor ik al geregeld op 
zondag bij de wedstrijden 
kwam kijken. Toen ik er zelf ging voetballen werd ik 
zowel bij het eerste als bij het tweede heel goed ont-
vangen, waardoor het makkelijk was om mijn plek te 
vinden. Verder hebben we het als club natuurlijk ook 
heel goed voor elkaar met een mooi complex waar 
menig club in de regio jaloers op is.  
 
Wat zijn je succesvolste en minder succesvolle mo-
menten tot nu toe geweest in het voetbal? 
 
Ik hoop dat het succesvolste moment nog gaat komen, 
maar tot nu toe is het uiteraard de bekerwinst met het 
tweede een aantal jaar geleden. Op donderdagavond 
verloren we in een onderling duel met VIOD nog het 
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kampioenschap, maar op zondag wonnen we gelukkig 
wel de beker tegen PH na een spannende penaltyserie. 
Dit hebben we toen goed gevierd. Mijn minder succes-
volle momenten probeer ik altijd zo snel mogelijk te 
vergeten.  
Op welke positie speel jij het liefst en waarom juist op 
die ene specifieke positie? 
 
Ik speel het liefst als controlerende middenvelder. Ik 
denk dat ik daar het best tot mijn recht kom. Ik hou 
ervan om het spel voor me te hebben en overzicht over 
het veld te hebben.  
 
Wil/kun je wat kwijt over hoe het jezelf nu afgaat in 
het 1e elftal? 
 
Ik denk dat het op dit moment wel redelijk gaat. In de 
voorbereiding heb ik een gedeelte gemist waardoor ik 
in het begin van het seizoen niet zoveel speelde. Het 
was weer even aanpoten om de achterstand in te ha-
len, maar inmiddels speel ik gelukkig weer veel. Als 
team hebben we helaas een aantal keer onnodig punt-
verlies geleden, waardoor we misschien niet zo hoog 
staan als gehoopt. Gelukkig zijn er nog genoeg wed-
strijden om het goed te maken.  
 
Het mag best gezegd worden dat juist tegen de beter 
voetballende teams er goed tactisch gevoetbald 
wordt, maar daarentegen dat GWVV tegen de teams 
die onderin staan minder fel/gretig is. Weet je hier 
een verklaring voor te geven, is het onderschatting 
van de tegenstander of kan het met een stukje spel-
motivatie te maken hebben? 
 
Ik ga ervanuit dat het geen onderschatting is, want we 
spelen uiteraard altijd om te winnen en zullen tegen 
elke tegenstander ons best doen. Wat wel zeker waar 
is, is dat we tegen de beter voetballende teams vaak 
een iets andere tactiek hanteren. We zakken meer in 
op onze eigen helft en laten de tegenstander aan de 
bal. Zo proberen we in de counter toe te slaan. Met de 
snelheid die wij aanvallend hebben zijn we dan levens-
gevaarlijk. Ook krijg je tegen voetballende teams vaak 
zelf meer ruimte en kom je minder in de duels. Mis-
schien dat dat ons wel meer ligt.  
 
We zien de afgelopen wedstrijden met regelmaat een 
andere opstelling en wordt er vaak in een ander sys-
teem (4-4-2, 4-3-3) gespeeld. Wordt er richting de 
spelersgroep door Huub nog nader verklaard waarom 
dat is, of kan het zijn dat hij ervoor zichzelf nog niet 
helemaal uit is? 
 
Onder een nieuwe trainer is het in het begin altijd even 
zoeken naar het juiste systeem en de juiste opstelling. 
We begonnen het seizoen in 4-4-2 en dat was zeker in 
de voorbereiding en beker erg succesvol. Als de wed-
strijd daarom vroeg kon er altijd omgeschakeld wor-
den naar de 4-3-3, omdat we daar allemaal bekend 
mee zijn. De laatste weken merkten we dat het niet 
altijd even goed liep en in overleg is er toen besloten 

om weer 4-3-3 te gaan spelen. Dit vind ik zelf ook 
het fijnst. Wat betreft qua opstelling denk ik dat 

de wisselingen komen omdat het sommige plekken 
qua kwaliteit heel dicht bij elkaar liggen. Soms zijn 
wisselingen noodgedwongen, maar er wordt ook voor-
al gekeken naar wie er goed spelen en trainen.  
 
Je gaf al aan dat er in het begin van het seizoen stevig 
is getraind, waarbij trainingen van 2 uren geen uitzon-
dering waren. Waar wordt in de trainingen nu vooral 
het accent opgelegd? 
 
Niet alleen in het begin van het seizoen, haha. Ook nu 
hebben we nog trainingen waarbij we zeker 2 uur op 
het veld staan. Je merkt daardoor natuurlijk wel dat je 
een stuk fitter wordt. We doen vooral veel positie- en 
partijspellen en afwerkvormen. Ik vind het altijd fijn als 
we niet te veel stil staan en dat gebeurt gelukkig ook 
niet. Maar mocht Huub dit lezen: op de donderdagen 
hoop ik voortaan wel iets eerder in de kantine te 
zitten.  
 
Door DVV, na een remise in de strafschoppenserie te 
verslaan zijn jullie doorgedrongen tot in de 4e ronde 
van de bekercompetitie. AWC (4e divisie) is jullie vol-
gende tegenstander. Waar eindigt dit? 
 
Hopelijk met een badjas aan. De wedstrijd tegen DVV, 
een derdeklasser, hebben we echt als team laten zien 
wat we kunnen. Eigenlijk hadden we hem al in de re-
guliere speeltijd winnend af moeten sluiten, maar he-
laas scoorde DVV in de blessuretijd de gelijkmaker. 
Dan is het extra knap dat we na een late tegenslag de 
penaltyserie winnen. Met AWC komt er een team van 
een heel ander kaliber naar de Buitenham, maar het is 
leuk om dat een keer mee te maken en te zien waar je 
dan staat. Helaas ben ik er zelf niet bij, omdat ik dan 
op vakantie ben.  
 
Nadat je gevraagd was om zitting te nemen in de re-
dactie van De BoogbaL, heb je hier volmondig JA op 
geantwoord. Leuk! Kun je aangeven wat voor jou de 
reden is om in de redactie zitting te nemen en kunnen 
we van jou als nieuw redactielid nog nieuwe impulsen 
verwachten? 
 
Ik ben vorig seizoen begonnen met het schrijven van 
de verslagen van het eerste en dit bevalt mij wel om te 
doen. Dit is jullie denk ik opgevallen en vandaar dat 
jullie mij benaderd hebben. Ik lees De Boogbal elke 
keer weer met plezier en daarom lijkt het me ook leuk 
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Red Hot Chili Peppers. De films die ik kijk zijn vaak 's 
avonds laat in bed en duren niet zo lang. 
 
Waar heb je een bloedhekel aan en waar kan je echt 
enorm juist van genieten? 
 
Ik heb een hekel aan heel veel dingen. Een bloedhekel 
vooral aan verliezen en Ajax (en alles wat daarmee te 
maken heeft). Genieten kan ik van avontuur, nieuwe 
dingen zien en ontdekken. Daarnaast geniet ik er ook 
van om tijd door te brengen met de mensen die ik 
liefheb.  
 
Misschien wil jezelf nog wat kwijt of misschien vraag 
je je af waarom hebben ze me dit of dat niet gevraagd 
dan geven we je nu daarvoor de gelegenheid. 
 
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om ieder-
een alvast een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Hopelijk maken we er met zijn allen ook een 
mooie tweede seizoenshelft van en zien we na de win-
terstop weer veel supporters langs het veld staan.  
 
Menno ontzettend bedankt voor je medewerking aan 
deze rubriek. We wensen je veel succes zowel bij 
GWVV 1 als redactielid van De Boogbal. 
 
 
De redactie. 

(Vervolg Opvallend op …...) 

om hier vanaf nu mijn bijdrage aan te leveren. Over 
nieuwe impulsen gaan we nog even nadenken. Mocht 
iemand leuke ideeën hebben kan die zich uiteraard 
altijd melden. 
 
Enkele stellingen; 
Feyenoord landskampioen of Nederland wereldkam-
pioen? Feyenoord landskampioen 
Links of rechts? Rechts  
Kunstgras of natuurgras? Kunstgras 
Kermis of Carnaval? Kermis  
Prins op het witte paard of vrijgezel? Op dit moment 
vrijgezel  
Voor of achter de bar? Voor de bar  
Ulft of Varsselder? Ulft, sorry..  
 
Hierbij stellen we je de gelegenheid om op één van 
bovenstaande stellingen terug te komen. 
 
Ik trek ook wel heel graag mijn carnavalspak aan.  
 
Aan welke karaktereigenschappen kunnen we 'een 
Wenting' herkennen? 
 
Dit zijn altijd vragen die ik moeilijk vind om te beant-
woorden, daarom stelde ik hem ook aan mijn ouders. 
Zij riepen allebei in koor: 'eigenwijs'. Dit was nou ook 
het enige wat ik me al had bedacht, dus dat zal dan 
wel kloppen. Daarna voegde mijn moeder er nog be-
hulpzaam aan toe, daar ben ik het ook wel mee eens. 
Laten we ook ook maar iets positiefs zeggen hè.  
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor je zijn? 
 
Dat ik dit jaar drie keer op de Coolsingel sta. En uiter-
aard dat we met Varsselder promoveren naar de der-
de klasse. Dat blijft toch nog steeds de doelstelling.  
 
Welk boek ligt er bij jou op het nachtkastje en welke 
film moet iedereen beslist gezien hebben? 
 
Ik lees eigenlijk niet zoveel en kijk ook bijna geen films. 
Alle boeken bij mij in de kast zijn biografie-
ën of reisboeken. De laatste die ik heb gelezen was 
Scar Tissue, de biografie van Anthony Kiedis van de 

27  D E  B O O G B A L  



28 
W I N T E R - E D I T I E   

S E I Z O E N  ‘ 2 2 - ’ 2 3  

 

V oor de deelnemers van de 
Vieftigclub kunnen we melden dat 
de datum voor een bezoekje aan de 
Graafschap is vastgelegd. 
Het bestedingsdoel (seizoen 2021-
2022), een wedstrijdbezoek bij de 
Graafschap zal op vrijdag 7 april 
(Goede vrijdag) worden gehouden. 
De Graafschap speelt die avond om 
20:00 uur de wedstrijd tegen Hera-
cles op de Vijverberg. 
Tevens willen we die avond, vooraf-
gaand aan het vertrek, een ‘light’ 
Vieftigoavend versie houden, waar we oa. de beste-
dingsdoelen 2022-2023 gaan uitkiezen. 
 
Het programma op 7 april 2023 ziet er in grote lijnen 
Als volgt uit; 
17:45-18:00; Inloop Dorpshuus met koffie/koek 
18:00; Aanvang Vieftigoavend ’light’ waaronder oa. 
Financieel overzicht en uitverkiezing Bestedingsdoe-
len 2022-2023. Ga je niet mee, dan ben je hierbij na-
tuurlijk wel welkom! 
19:00; Vertrek per bus naar De Vijverberg 
19:20; Aankomst  
20:00; Aanvang wedstrijd Graafschap - Heracles 
21:45; Einde wedstrijd 
21:45 - 0:00; Noaborrelen (er worden enkele munten be-
schikbaar gesteld) 

0:00; Vertek per bus naar ‘t Dorpshuus 
0:30; Einde activiteit 
 
Ga je mee? 
 De kosten voor deze avond bedraagt € 15,- p/p. 
 De kosten zullen vooraf per tikkie worden verre-

kend. 
 Het is mogelijk om hierbij één introducee (18+) 

mee te nemen. De kosten voor hem/haar be-
draagt € 20,-. 

 Geef je dan tot uiterlijk 1 februari op via de mail; 
info@gwvv.nl 

 Geef in deze mail duidelijk aan; 
• Naam/namen 
• Aantal personen (max. 2) 
• Eventuele naam introducee 
• Eventueel Bestedingsdoel 2022-2023 

 Ga je niet mee, maar je hebt wel een goed beste-
dingsdoel 2022-2023 geef dit dan door via;  
info@gwvv.nl  

Heb je nog vragen? Stel die dan gerust aan het 
Vieftigclubpromoteam. 
 

Het duurt nog wel even, maar wij zien nu al uit naar 
een gezellige avond! D’r An! 

 

Promoteam Vieftigclub; Jos Mulder, Nico Immink, Arno 
Geurts, Dennis Lohschelder en Koen Nieuwenhuis. 

Vieftig 
club 

 geet op pad 

GWVV-Balsponsoring  
I n de volgende wedstrijden van ons 1e elftal  zijn de 
ballen gesponsord; 
 
25-9-2022 
GWVV –sc Meddo 
De Vieftig club  
 
9-10-2022 
GWVV - sv Basteom 
Pedicurian 
 
30-10-2022 
GWVV - Ulftse Boys 
Hendriksen Groep 
 
4-12-2022 
GWVV - Etten 
GUV 
 
12-2-2023 
GWVV - Sp. Lochem 
Nog vrij 
 
12-3-2023 
GWVV - KSV 
Nog vrij 
 
Wij bedanken de balsponsoren voor hun steun! 

Wil je ook een bal  
sponsoren neem dan contact op 

met de Sponsorcommissie; 
Stijn Marcus, Jan Aalders, of  

Nico Immink 

https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/
Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf 

Ook geïnteresseerd om deel te nemen?  
Vul dan het aanmeldingsformulier in, en geniet ook 
van de voordelen van de Vieftigclub; 

mailto:info@gwvv.nl?subject=Opgave%207%20april%202023
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

De Winterstop is bijna ingegaan.  

Voor de meeste teams is het nog één 

wedstrijd voetballen dit jaar en dan is het jaar 2022 

voorbij. Als ´´winterkampioen´´ mag het 1e elftal zich 

kronen. Zij hebben stuivertje gewisseld met het 4e 

elftal, zij kwamen net één punt te kort om te kopposi-

tie te behouden. Het 3e elftal heeft de afgelopen wed-

strijden voornamelijk in uit duels te weinig tot niet 

gescoord. Daar-

mee hebben ze 

ook helaas maar 

waar de laatste 

plaats stevig in 

handen. 

 

 
Elftal: Punten 

GWVV 1 28 

GWVV 4 27 

GWVV 2 22 

GWVV 3 16 

https://www.guv.nl/
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Dat kump in de Boogbal 

• Wij wensen Frans van Hardeveld veel beterschap, 
dat je weer vlug op het trainingsveld 
mag staan. De jongens van GWVV 4 
missen je! 

• De winnende treffer tegen koploper 
Reünie werd naderhand zo vaak ge-
vierd in het Dorpshuus dat de uitslag 
in de derde helft niet bij 1-0 bleef 
maar het zelfs 12-0 werd. 

• Het bijgeloof van Jochem Geerts; 
voetballen op 2 verschillende schoe-
nen heeft dan waarschijnlijk toch ge-
holpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Je moet wat doen om op te vallen tijdens het eten 

van een banaan. Mi-
lan Frazer lukte het!  

• De voorzitter wees er 
al op; Wees zuinig 
met het douchen. 
Bob Zweers en Jari 
Frazer voegden de 
daad bij het woord. 
Nadat ze gewisseld 
waren gingen ze sa-
men gezellig onder de douche. Niet ieder voor zich, 
maar lekker saampjes. Al na vijf minuten (vlgs de 
geldende richtlijnen) namen ze beiden met een Big 
Smile, gewassen en gestreken plaats op de reserve-
bank. Zoiets zou in Qatar écht niet kunnen! 

• Dat in huize van Remmen van oudsher aan armpje 
drukken werd gedaan is algemeen bekend. Dat de 
volgende generatie dit heeft overgenomen bleek op 
de donderdag clubavond. Marco moest het afleggen 
tegen zijn zonen Stijn en Gijs. Truus die altijd won, 
kan dan ook met trots haar titel overdragen aan de 
kleinzoons. 

• In de rust kwam vanuit Varsselder het bericht door 
dat GWVV 4 bij winst tegen Ajax B. een forse winst-
premie te wachten stond in de vorm van een Rolls 
Royce. Jos Ketelaar reageerde meteen;  
“Ik heb liever mien mark POAH.. John Deere 6320.”  
Er werd helaas met 5-0 verloren van de koploper 
waardoor ook Jos het voorlopig moet blijven doen 
met z’n tuintrekkertje. 

• Prins Martijn Bruens, speler bij GWVV 4, hoorde dat 
GWVV 1 in de 4e ronde van de beker tegen AWC 
moest voetballen. Menigeen wist niet waar die voet-
balclub vandaan kwam. Martijn wist het antwoord; 
“Die kommen toch uut Wieken!” 

• Bennie Mulder voelt zich blijkbaar snel aangespro-
ken. Dat bleek na de wedstrijd toen Bennie alleen 
maar de woorden water en koud had opgevangen. 
Carlo Cornielje vertelde Bennie nl. dat hij het water-
koud langs de lijn had gehad. Zou dat gemopper van 
schoolmeister Tonny, over dat koude water dan 
echt bij Bennie tussen de oren gaan zitten!  

• Van de onderhoudsploeg 
kregen we naaststaande 
foto’s doorgestuurd. Het 
onderwerp van de mail;  
“De Eikels van GWVV” 
deed ons als redactie toch 
wel schrikken, wat zou d’r 
zijn gebeurd! Het werd  
ons duidelijk toen we de 
bijlagen openden; het wa-
ren gelukkig maar hele 
kleine eikeltjes. De onder-
houdsploeg moet toch 
ook gedacht hebben; “wat 
een eikels” 
Zondags was er geen eikel 
meer te zien. Heren be-
dankt voor de schoon-
maakactie! 
 

Lars, halve ABRAHAM; 
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Jeugdkader G.W.V.V.  
 
JEUGDZAKEN  
telefonisch te bereiken; 
Olaf Dickmann 06-30612201  

GWVV trainers/leiders/

grensrechters  

ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten 

Jo17-2 Bart Rots 
Jo15-1 Milan Frazer 
Jo15-3 Olaf Dickmann 
Jo13-1 Jacco te Kaat 
Jo09-1 Thijs Aalders 
Jo09-2 Bianca Aalders 
Jo09-3 Rick Rissewijck 
             Jan Willem Masselink 
Jo07-1 Mathieu Brus 
Jo07-2 Barry ten Brink 

JEUGDNIEUWS 

H et seizoen is alweer bijna toe aan de winterstop met voor de meeste 
teams de laatste wedstrijd op zaterdag 10 december. 
We zijn begonnen bij de junioren met de bekerwedstrijden, hierbij hebben 2 
teams de volgende ronde gehaald, de Jo13-2 is zelfs gepromoveerd 
door winst in de poule, de Jo17-1 heeft al de eerste knock-out wedstrijd ge-
speeld en deze is gewonnen van de Arnhemse Boys Schuytgraaf met 3-2 
Bij de pupillen hebben verschillende teams ook goed gepresteerd in de 1ste 
fase waardoor ze het een stapje hoger mogen proberen ook zien we bij de 
jongste jeugd een flinke toename in de ledenaantallen bij de verschillende 
verenigingen waardoor er in de 2de fase al 3 teams extra konden worden 
ingeschreven. 
Half november was er een verrassing voor de jongste spelers van onze jeugd-
afdeling, de welpen en teams O7. Twee hulpjes van Sinterklaas kwamen de 
kinderen vertellen dat de Sint een bezoekje zal brengen aan ’t Oerseveld van 
Ulftse Boys. 
Natuurlijk speelden de Pieten nog even een partijtje voetbal mee en deelden 
ze lekkere pepernoten uit, de uitnodiging voor deze happening hebben de 
Pieten aan de trainers en ouders van deze spelertjes doorgegeven. 

Ook zijn in november teamfoto's van de jeugd online gezet en 
deze kan je vinden op de site van de ulftse boys.  
 
Tot slot wil ik iedereen alvast prettige feestdagen 
wensen en een gelukkig en sportief nieuwjaar. 
 
 
 
 

GWVV jeugdzaken Olaf Dickmann 

Noodoproep: 
I k wil namens alle thuisspelende teams en ac-
commodaties even een noodoproep doen.  
Het wordt steeds lastiger om scheidsrechters te 
vinden en aan te stellen op wedstrijden, lijkt het 
je leuk om af en toe te fluiten en heb je op de 
zaterdag tijd kom dan effe bij me langs of app me 
en geef dit aan, je krijgt hiervoor zelfs een kleine 
vergoeding, leuk voor jezelf of misschien als je 
het met meerdere teamgenoten gaat doen om je 
team pot te spekken. 

Olaf Dickmann 

Op de foto rechts staan de; 
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO9-3JM  
 
In dit team spelen oa. de GWVV-spelers; 
Yoeri Masselink en Casper Rissewijck 
De leiders van hen zijn  Rick Rissewijck en Jan 
Willem Masselink. 
Voor meer jeugdfoto’s kijk op: 
https://www.ulftseboys.nl/ 

FOTO’s 

https://www.ulftseboys.nl/
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Hallo,  
 

I k ben Luuk Roseboom en ik 
speel in de JO-13-1, we spelen 
2e klasse en nu staan we 2e. 
 
Ik heb een superleuk, aardig, 
serieus team. Mijn trainers zijn 
Mike Geurtsen, Jako Te Kaat 
en André Klaassen. Ook Jesper 
Kuster is een trainer, hij loopt 
stage vanuit zijn school. Hij 
verzint vaak leuke en grappige 
trainingen. 
 
Zelf ben ik keeper en ik ga al-
tijd op zondag naar de keepers
-school in Westendorp. De 
trainer van mijn groepje is Bas 
v Ringelestijn, ook gespeeld bij 
GWVV.  Ik vind keepen het 
leukste wat er is, ik probeer 
altijd de 0 te houden, maar nu in een groter doel vind ik wel moeilijker. 
 
We trainen altijd op de maandag bij GWVV en op de woensdag bij de UB.    Dat is altijd erg leuk, we hebben ook 
kinderen uit Etten,Netterden en Ulft in ons team.   

Groetjes, Luuk                    

J e u g d v e r h a l e n  

https://stevering.nl/
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda 
December; 
15 GWVV Potstoten 
30 Potstoten Dorpshuus 
31 Carbidschieten vv De Zinkput 
Januari; 
20-21 Pronkzitting cv de Zinkput 

Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender  
www.varsselderveldhunten.nl  

VDVV 
 Nieuws 

Statiegeld actie  
Fanfare St. Gregorius  

Bij Jumbo Ulft 

D e hele maand januari in 2023 kunt U het statie-
geld van lege flessen bij supermarkt Jumbo in Ulft 
doneren aan de muziekvereniging uit Varsselder 
Veldhunten.  
De feestdagen zijn dan voorbij en ongetwijfeld zullen 
er lege flessen overgebleven zijn. Een goed voorne-
men voor het nieuwe jaar is dan ook om deze lege 
flessen in te leveren bij supermarkt Jumbo in Ulft.  
Door één druk op de donatieknop kun je supermakke-
lijk de muziekvereniging steunen. Een bloeiende ver-
eniging met een orkest waarin vele jeugdige muzikan-
ten spelen. 
 
Het is bekend dat de subsidies drastisch omlaag zijn 
gegaan. Om de jeugdopleiding in stand te houden, 
maar ook voor de aanschaf en onderhoud van instru-
menten, heeft de muziekvereniging Uw steun nodig. 
Lege flessen inleveren en tevens doneren. Dat zijn 
twee vliegen in één klap!. 
 
Het bestuur, dirigent en leden van fanfare St. Gregori-
us wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoe-
dig en muzikaal 2023! 

Het fanfare orkest in actie tijdens het muziekconcours in 
Enschede op 12 november waarbij het een eerste prijs be-
haalde. 

Wij feliciteren Fanfare St. Gregorius met het  
behalen van de 1e prijs op  

het muziekconcours in Enschede. 
Na vele, vele repetities,  

een heel mooie teamprestatie!  

V oortgang project “van kerk naar kroeg” Nadat in 
november vrijwilligers de funderingsblokken ge-
plaatst hebben is het snel gegaan qua voortgang. 
Dankzij de vrijwillige hulp van Tiggelovend -Kok Staal-
constructie is ondertussen de realisatie van de over-
kapte verbinding tussen het Kerkgebouw en ’t Dorps-
huus al een feit. Geweldig om te zien hoe Leo dit met 
zijn mannen gerealiseerd heeft. De initiatiefnemers 
van dit project zijn hun dan ook ontzettend dankbaar 
voor de aangeboden hulp. 
De laatste stap qua realisatie van dit Leaderproject zal 
zijn het plaatsen van zonnepanelen op deze overkap-
ping, zodat deze verbinding ons ook echt energie gaat 
opleveren. 

https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/
dorpsnieuws/leader-project 
 
Stand van zaken van zaken woonwensenonderzoek 
Op dit moment is er geen nieuws te melden. Bij ver-
schillende locaties / projecten zit de voortgang er 
goed in en kunnen de volgende stappen gezet wor-
den. 

https://varsselderveldhunten.nl
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/dorpsnieuws/leader-project
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/dorpsnieuws/leader-project
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/dorpsnieuws/leader-project
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Zijn je woonwensen veranderd of heb je inmiddels 
een andere woning of plan, laat het VDVV weten, zo-
dat we de woonwensen lijst actueel houden. 
Ken je mensen, die nog niet aangemeld zijn , maar wel 
graag in Varsselder- Veldhunten willen wonen, …… 
aanmelden kan nog steeds. Belangstellenden kunnen 
zich melden bij VDVV. Een basisvereiste hierbij is wel 
een duidelijke binding hebben met Varsselder – Veld-
hunten. 
 
Levend Landschap  
Vanuit project wordt er achter de schermen hard ge-
werkt aan de realisatie van een lokaal ommetje. In dit 
lokale ommetje willen we meerdere genoemde deel-
projecten vanuit het Levend Landschap meenemen. 
Ook functioneren er ondertussen een tweetal Hoog-
stambrigades, binnen de gemeente. De hoogstambri-
gade V-V is ondertussen al actief. Een succes vanuit 
ons project Levend Landschap 
 
Bloembollen 
Dankzij uw stem op VDVV bij Rabo clubsupport en een 
lokale sponsor hebben we dit jaar nog weer kunnen 
investeren in bloembollen. Deze botanische bloem-
bollen zijn geplant in de Hoofdstraat en bij het kerkge-
bouw in” de tuin van ons allemaal” 

Veilig Buitengebied: 
Binnen de gemeente Oude IJsselstreek is er een pro-
jectgroep Veilig Buitengebied. Ook vanuit Varsselder 
Veldhunten sluiten we vanuit het bestuur in deze pro-
jectgroep aan. Aankomende maanden zullen we ac-
ties die zijn opgestart etc. delen via de media of de 
nieuwsbrieven. 
 
Vereniging Dorpsbelangen bestuurlijk 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een 4-tal nieuwe le-
den. Als nieuw dagelijks bestuur pakken we ondertus-
sen onderwerpen op en komen steeds meer tot een 
werkbare rolverdeling. Helder is dat we steeds meer 
met projectgroepen willen gaan werken. Het dagelijks 
bestuur van VDVV bestaat uit onderstaande personen 
met bijbehorende rolverdeling;  
Jeanneke van Santvoort (vice) voorzitter 
Gwenda Luppes secretaris  
Lucy Aalders Penningmeester  
Jelle Boland kijkt al enkele maanden mee als aspirant 

bestuurslid. Fijn dat er ook jonge aanwas is om een 
bestuursfunctie op te pakken. Een voorbeeld van pro-
jectmatig meedenken is het onderwerp “(verkeers)
veiligheid”. Lars van Mulligen is hierbij het aanspreek-
punt en beheerder van de app “Varsselder Alert” 
 
Om de leegte qua kennis / ervaring op te vullen is 
Wim Klompenhouwer gevraagd nog tijdelijk te blijven 
functioneren als statutair voorzitter. Zijn voornaamste 
rol hierbij is kennis overdragen en afronden van lo-
pende projecten. 
Voor de leefbaarheid van het dorp aankomende jaren 
is het van belang dat we actief blijven in ontwikkelin-
gen en projecten. De oproep naar mensen die in pro-
jecten of bestuur actief willen zijn blijft van belang. 
Ook blijft het van belang dat ons ledenaantal op peil 
blijft. Met voldoende leden kunnen wij waar nodig 
politieke druk uitoefenen waar nodig.  
Bent u dus nog geen lid van Vereniging Dorpsbelangen 
V-V wordt dan alsnog lid. Aanmelden kan via de 
dorpswebsite of even een mail sturen naar; 
vdvv@varsselderveldhunten.nl 
 
Er is dus weer veel gerealiseerd het afgelopen jaar. Dit 
hebben we te danken aan diverse fondsen die in ons 
verhaal geloven. Daarnaast de maatschappelijke be-
trokkenheid van ( lokale) bedrijven, maar vooral door 
ons grootste kapitaal, onze vrijwilligers in allerlei vor-
men. 

30 december Potstoten Dorpshuus 
20:00 uur aanmelden voor potstoten 
20: 30 uur Start potstoten  
 

31 december Carbidschieten vv De Zinkput; 
Aanvang 12:00 uur aan de Hesterweg te Varsselder-
Veldhunten in de wei van fam. Lucassen 
Het openingsschot wordt gelost door Prinses Bianca. 

DORPSACTIVITEITEN  
RONDOM OUD en NIEUW 

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl?subject=lid%20dorpsbelangen
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15-dec Noël Sloot 

16-dec Dirk Jansen 

16-dec Hugo Offenberg 

18-dec Robin Klompenhouwer 

18-dec Mees Dickmann 

20-dec Henny Ketelaar 

21-dec René Hakvoort 

29-dec Frank van de Pavert 

30-dec Joost Schut 

31-dec Jeroen Bruins 

31-dec Jan Aalders 

1-jan Jeroen Aalders 

4-jan Wim Klompenhouwer 

11-jan Bob Zweers 

11-jan Jan Roes 

14-jan Luuk Roseboom 

15-jan Clemens Wissing 

15-jan Diaz Geerts 

17-jan Carlo Cornielje 

24-jan Gijs van Remmen 

24-jan Martin Bolk 

25-jan Tonny Slutter 

25-jan Marloes Bruins 

26-jan Bjorn Engelen 

26-jan Kris Hebbink 

27-jan Eugéne Lucassen 

28-jan Jim Weijkamp 

30-jan Tijn Aalders 

31-jan Bennie Mulder 

7-feb Rob van de Pavert 

9-feb Tom Wanders 

10-feb Jurgen Schut 

10-feb Björn Agelink 

11-feb Casper Rissewijck 

14-feb Jaylinn Aalders 

20-feb Jan willem van Gortel 

23-feb Karel Arentz 

24-feb Theo te Kaat 

26-feb Maarten Wissing 

2-mrt Rick Heinen 

5-mrt Sam Rissewijck 

9-mrt Danny Karsten 

11-mrt Sander Geerts 

12-mrt Ties Flipse 

13-mrt Siep Hoogma 

14-mrt Bram van de Pavert 

16-mrt Ron Prinsen 

18-mrt Jurgen Tombergen 

20-mrt Casper Bussink 

21-mrt Dion Mulder 

22-mrt Stef van Remmen 

25-mrt Olaf Dickmann 

25-mrt Beent Klijnsma 

25-mrt Jan-Ole Kantus 

28-mrt Kristan Masselink 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

11-12-2022 14:00 AD '69 1 GWVV 1 

11-12-2022 09:30 GWVV 2 
ST: Ulftse Boys/
GWVV/SDOUC 3 

11-12-2022 11:45 GWVV 3 VIOD 7 

11-12-2022 09:30 GWVV 4 Gendringen 5 

18-12-2022 12:00 GWVV 1 AWC 1 (beker) 

29-1-2023 12:15 Montferland 2 GWVV 2 

29-1-2023 12:00 Concordia-W 10 GWVV 3 

29-1-2023 10:00 GWVV 4 SP Silvolde 4 

5-2-2023 14:00 Meddo SC 1 GWVV 1 

5-2-2023 09:30 GWVV 2 VIOS B. 3 

5-2-2023 11:45 GWVV 3 SV Basteom 5 

5-2-2023 09:30 GWVV 4 Kilder 6 

12-2-2023 14:00 GWVV 1 Lochem SP 1 

12-2-2023 09:30 Grol 6 GWVV 2 

12-2-2023 11:00 Peeske 't 4 GWVV 3 

12-2-2023 09:30 Montferland 3 GWVV 4 

5-3-2023 14:00 SV Basteom 1 GWVV 1 

5-3-2023 09:30 FC Winterswijk 4 GWVV 2 

5-3-2023 10:00 GWVV 3 Etten 4 

5-3-2023 10:00 GWVV 4 Halle 3 

12-3-2023 14:00 GWVV 1 KSV 1 

12-3-2023 10:00 GWVV 2 Varsseveld 3 

12-3-2023 11:30 Kilder 3 GWVV 3 

12-3-2023 11:00 Varsseveld 7 GWVV 4 

19-3-2023 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

19-3-2023 11:45 FC Bergh 3 GWVV 2 

19-3-2023 10:00 GWVV 3 Ulftse Boys 5 

19-3-2023 10:00 GWVV 4 Bredevoort 3 

26-3-2023 14:00 GWVV 1 Reunie 1 

26-3-2023 10:00 GWVV 2 Doetinchem 3 

26-3-2023 10:00 Keijenburgse Boys 4 GWVV 3 

26-3-2023 10:30 Westendorp 2 GWVV 4 

PROGRAMMA 
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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  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:  
zie ook voetbal.nl  

Cas de Neling 1e 7 
Rick Hendrixen  4e 6 
Mike Oonk 2e+3e 5 
Jochem Geerts 1e 4 
Robin klompenhouwer 1e+2e 4 
Thomas Wissing 1e 3 
Ivo Joosten  2e+3e 3 
Rick Witteveen 4e 3 
Theo Heutinck 4e 3 
Dirk Jansen 1e 2 
Bart Rots 1e 2 
Sem Schepers  2e 2 
Joël Robben 2e 2 
Mart de Leeuw 3e 2 
Wessel Immink 3e 2 
Julian Frazer 1e 1 
Kris Hebbink 1e 1 
Chiel le Comte 2e 1 
Timo Steenbreker  3e 1 
Ties Flipse  3e 1 
Jari Frazer 3e 1 

Bart Razing 3e 1 
Tom Wanders 4e 1 
Sander Geerts 4e 1 
Vincent Boxem 4e 1 
Jurjan Wezenberg 4e   1 
 

TOPSCOORDERS 

STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOS B. 1 10 22 26 18 

Reunie 1 10 21 30 15 

Ulftse Boys 1 10 20 20 15 

GWVV 1 10 19 21 15 

SP Lochem 1 10 16 24 15 

AD '69 1 9 13 17 17 

SV Basteom 1 10 13 22 22 

Erix 1 10 13 18 18 

Keijenburgse Boys 1 9 11 18 22 

KSV 1 10 9 10 23 

Etten 1 10 8 18 28 

SC Meddo 1 10 4 13 29 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 5 8 19 33 9 

Etten 4 9 19 31 16 

Keijenburgse Boys 4 8 17 23 9 

Vorden 5 9 16 20 16 

Terborg 1 5 15 27 4 

Pax 8 8 11 16 13 

't Peeske 4 8 11 14 18 

Concordia-W 10 8 7 10 19 

S.V. Kilder 3 8 7 10 24 

VIOD 7 9 7 8 37 

SV Basteom 5 9 6 14 23 

GWVV 3 9 5 12 30 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Grol 6 9 20 29 14 

Ulftse Boys/GWVV/SDOUC 3 8 18 24 15 

Longa '30 4 9 16 23 21 

FC Winterswijk 4 8 15 20 12 

GWVV 2 9 15 16 13 

Varsseveld 3 9 14 20 19 

S.V. Kilder 2 9 12 19 17 

Doetinchem 3 9 12 17 18 

vv Montferland 2 9 10 20 30 

VIOS B. 3 7 7 14 11 

Keijenburgse Boys 2 9 6 17 39 

FC Bergh 3 9 4 15 25 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ajax B 4 8 24 53 5 

Westendorp 2 9 24 45 10 

SVGG 2 9 19 30 19 

Gendringen 5 8 16 33 14 

vv Montferland 3 7 10 18 20 

Halle 3 8 10 31 23 

GWVV 4 9 10 16 33 

Wolfersveen 3 8 9 14 19 

Sportclub Silvolde 4 8 7 22 41 

Bredevoort 3 7 5 10 22 

S.V. Kilder 6 7 4 6 27 

Varsseveld 7 8 0 5 50 

4e klasse C 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Keijenburgse Boys 1 2 6 6 1 

GWVV 1 2 6 6 2 

SV Basteom 1 2 4 6 3 

Ulftse Boys 1 2 4 6 4 

AD '69 1 2 3 4 3 

Erix 1 2 3 3 3 

SP Lochem 1 2 3 3 4 

VIOS B. 1 2 3 3 4 

Etten 1 2 3 2 3 

KSV 1 2 0 1 4 

Reunie 1 2 0 2 6 

SC Meddo 1 2 0 1 6 

https://www.voetbal.nl/profiel/teams
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Herinnert u zich deze nog ...? 
GWVV winteractiviteiten 
Door de jaren heen zijn er diverse winteractiviteiten geweest zoals oa de GWVV dag, het Knakworsten-
toernooi voor de jeugd, Snerttoernnooi en het potstoten. Hier een greep uit de oude doos. 
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Herinnert u zich 
deze nog …? 

Tussen kerst en oud en nieuw werd in de jaren ’90 altijd de GWVV-dag gehouden. Een dag waar senioren, dames, 
junioren en pupillen bij aanwezig waren in sporthal De IJsselweide om een onderling zaalvoetbaltoernooi te spelen. 
Op de foto de winnaars van de jeugd op de 1e  GWVV dag. Vlnr; Bjorn Agelink, Arlette Philipsen, Aik Zijlstra, 

Max te Kaat, Jasper Engelen, Bjorn Engelen, Bert Messing, leider André Lippets en Kim Schut      

Winnaar jeugdteam GWVV –dag 1992-1993 


