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W e zijn al weer een aardig tijdje op weg in 2016 als 
de eerste Boogbal van dit jaar bij u in de bus valt. De 2e 
helft van de competitie komt nog maar kwakkelend op 
gang. De thuiswedstrijden worden netjes afgewerkt 
maar de uit wedstrijden worden vaak ivm de slechte 
gesteldheid van de velden geannuleerd. Toch was het 
GWVV 1 die op  zondag 24 januari op een natuurlijk 
veld in Etten tegen Etten aan de bak kon. Terwijl alle 
andere wedstrijden in hun klasse werden afgelast. Het 
was trouwens een goed veld om op te voetballen dus 
de concul van Etten had z’n werk goed gedaan. Ook de 
scheidsrechter was te spreken over het veld. Elk sei-
zoen weer komt de discussie omtrent het afgelasten 
van wedstrijden weer terug. De KNVB heeft nu voor 
een andere strategie gekozen wanneer over te gaan op 
een algehele afgelasting. Toch hoor je over de diverse 
linies het gemor over competitievervalsing want de 
clubs die nu niet kunnen spelen, spelen straks doorde-
weekse wedstrijden waardoor de belasting op de spe-
lers groot wordt en hierdoor blessureleed op de loer 
ligt. Dat de KNVB wil aanzien hoe het competitiever-
loop eruit gaat zien als door niet over te gaan op alge-
hele afgelasting is ook wel weer te begrijpen. “A’j niks 
probeert dan we’j ’t ook niet”. Vooral bij de lagere 
teams zie je nu al de verschillen ontstaan, heeft de ene 
ploeg er pas 10 wedstrijden gespeeld heeft een ander 
er al 16 op zitten. Als de KNVB op tijd begint met het 
inplannen van inhaalwedstrijden dan kan dit voor de 
teams die achterliggen op het schema alleen maar 
weer in het voordeel liggen doordat je je wedstrijdrit-
me vast weet te houden.  We zullen het in april zien 
hoe de verhoudingen tov elkaar er bij liggen. En als het 
toch een probleem wordt dan moeten de clubbesturen 
en de KNVB (overigens per eind februari gezeteld in 
Zwolle) de koppen maar eens bij elkaar steken om vol-
gend seizoen de discussie niet weer te doen oplaaien. 
 
Zoals gezegd een kwakkelend begin. GWVV 1 heeft 
naast de wedstrijd tegen Etten de thuiswedstrijd tegen 
SVGG gevoetbald en beiden met succes kunnen eindi-
gen. Hiervoor hadden ze al enkele oefenwedstrijden 
gespeeld. Dennis Lohschelder zal hierover in de rubriek 
GWVV langs de lijn over berichten. GWVV 2 heeft pas 1 
wedstrijd gespeeld maar heeft in januari het ritme vast 
kunnen houden door het spelen van oefenwedstrijden. 
Roel Jansen aanvoerder van dit team zal in zijn rubriek 
hier zijn licht over laten schijnen. GWVV 3 was genood-
zaakt om al op 24 januari de competitie te hervatten 
doordat zij met 14 teams in de competitie zitten. Zij 
begonnen welvarend door de thuiswedstrijd tegen 
MEC 4 met 5-1 te winnen. In februari zetten ze deze 
lijn echter niet door en werd er een keer gelijk ge-
speeld en werd er één verloren. Dit team draait op een 
paar goede spelers als deze wegvallen dan wordt het 
een stukje minder. Hopelijk pakken ze de draad in 
maart weer goed op en kunnen ze nog voor een ver-
rassing gaan zorgen. 
GWVV 4 heeft de week na de carnaval hun eerste wed-
strijd weer gespeeld en komt goed uit de winterstop 
want de eerste drie wedstrijden werd gewonnen tegen 
resp. Silvolde, Stokkum en NVC. 
Gendringen/GWVV B1 die de competitie na de winter-

Nieuws 

stop voortzetten tegen dezelfde teams zijn ook goed 
begonnen. Zij wonnen de 1-ste wedstrijd met 3-0 tegen 
directe concurrent Ajax. B en delen met hen nu de 2e 
plek. De 2e wedstrijd was minder succesvol hier speel-
den ze tegen laagvlieger Grol B2 gelijk met 2-2. Dit 
team met daarin 4 GWVV spelers doet het goed en wel-
licht kunnen ze het de koploper Dinxperlo nog moeilijk 
maken. 
Gendringen/GWVV B2 spelen doordat ze in de najaars-
competitie onderin eindigden in de voorjaarscompetitie 
in de 5e klasse. Dat ook hier het verschil tussen de 
teams nog groot is bleek wel uit de uitslag in de eerste 
wedstrijd die zij speelden tegen VVG’25. Ze wonnen 
maar liefst met 16-0. Ze spelen in de competitie tegen 
vele verre onbekende tegenstanders waardoor het nog 
een verrassing wordt waar het op uit zal draaien. In de-
ze Boogbal doen ze nog verslag van de wedstrijden van 
voor de winterstop. 
De C-junioren zijn na het najaars-kampioenschap een 
treetje geklommen en spelen nu in de 3e klasse. Een 
beetje teleurstellend was de uitslag tegen de eerste 
tegenstander Varsseveld C2 waar tegen ze in november 
kampioen werden. Er werd verloren met 3-4. Een week 
later maakten ze dit helemaal goed door tegen Loil met 
2-3 te winnen. 
Ook de D-pupillen spelen een vernieuwde competitie 
maar blijven in dezelfde klasse spelen. De meisjes die 
voor de winterstop alleen maar meetrainden doen nu 
ook mee en doen voor de jongens niet veel onder. Zij 
speelden tot nu toe 2 wedstrijden met als resultaat een 
gelijk spel en een overwinning. 
Ook de F-jes zijn een nieuwe competitie begonnen en 
doen het tot nu toe wisselend. Ze hebben er één verlo-
ren met 1-5 en één met 2-8 gewonnen. De competitie is 
nog maar net van start dus het kan nog alle kanten op. 
Wij wensen alle meisjes , jongens en leiding veel succes. 
 
In deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken waarbij we 
o.a. stil staan bij de nieuwjaarsbijeenkomst en het af-
scheid van Erik Ketelaar als bestuurslid van GWVV in de 
rubriek Opvallend op de Buitenham. Roel heeft de ru-
brieken In de Aanval en GWVV superelf weer helemaal 
up to date zodat we in beeld hebben wie er als favorie-
ten te boek staan om de eindzege te behalen. Aandacht 
voor het dorpsnieuws waarin de aankondigingen van 
o.a. toneelvereniging Kom Es Kieken en fanfare St. Gre-
gorius. 
Verder zal het opvallen dat de Boogbal een iets andere 
look heeft gekregen doordat we zijn overgegaan naar 
een ander lettertype. I.o.m. onze grafisch adviseur is de 
interlinie (de ruimte tussen de regels) groter gemaakt 
zodat de Boogbal leesbaarder wordt.  
 
Wij wensen iedereen veel speelpezier in de 2e seizoens-
helft en leesplezier met Boogbal nr 4 
     

De redactie 

 

Zondag 10 april:  
Noaproatuurtje 

Zaterdag 21 mei:  
Jan Riekentoernooi 

 bij nacompetitie op zaterdag 11 juni. 
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W e kennen het allemaal, even 
afkloppen op hout, het klavertje 4, 
een geluksgetal, hoefijzer boven de 

deur, onder een ladder door lopen, een levensboom, 
een heksenkring, de maretak, een ooievaar op het dak, 
drie keer niezen en noem maar op. Geluk of ongeluk. 
Bijgeloof is een niet op godsdienst of wetenschap ge-
baseerd geloof. Het houdt meestal in dat er iets ver-
oorzaakt zou kunnen worden door het boven natuurlij-
ke of machten. Door bepaalde handelingen uit te voe-
ren zou men deze krachten kunnen neutraliseren, op-
roepen of bijsturen. Meestal heeft het betrekking op 
het verwerven van geluk en het afweren van ongeluk. 
Bijgeloof maakt niet deel uit van een traditioneel ge-
loof, ook al heeft het daarmee het geloof in het boven 
natuurlijke gemeen. Strikt genomen blijkt het erg lastig 
om onderscheid te kunnen maken tussen geloof en 
bijgeloof. 
Supporters staan heel vaak, bij de thuiswedstrijden van 
GWVV, altijd op dezelfde plek. Soms staat men altijd 
links of rechts van dezelfde persoon waar ze altijd 
langs staan. Ze staan wel altijd ongeveer op dezelfde 
plek als je ze zoekt. Mensen weten waar iemand onge-
veer staat. Er zijn mensen die staan altijd aan de over-
kant van de tribune, nabij de middellijn. Weer anderen 
staan met familie op een bepaalde plek. Behalve als 
het regent, dan zitten de kou kleumers achter het glas 
van de kantine en laten ze het afweten. De “Diehards” 
blijven langs de lijn staan. De jongere GWVV jeugdle-
den gaan vaak achter het doel staan van de tegenstan-
der. Een vaste gewoonte, een ritueel, of geloof? Als we 
hier gaan staan winnen ze vast, dat was vorige keer 
ook zo.  
Heel veel voetballers doen vaak iets voor de wedstrijd 
wat hun geluk brengt, bijvoorbeeld, thuis het inpakken 
van de tas in een speciale volgorde, de volgorde van 
aankleden, eerst altijd de linker kous aan trekken of 
met de voetbalschoenen aan pas het sportbroekje aan 
doen. Bijgeloof of geloof dat je dan wint. Vroeger wa-
ren er twee spelers van Ajax, Wim Suurbier en Ruurd 
Krol, die elkaars onderbroek droegen tijdens de wed-
strijd. Niels Schweckhorst heeft wel eens de boxer-
short van Chiel le Comte aan en ook wel eens de sok-
ken van Jelle Visser. Geloof of bijgeloof. De doelman 
van de Graafschap gaf vaak een supporter achter het 
doel nog even een high five. Spelers van Feyenoord 
raken even het gras aan voordat ze de kuip betreden 
en Dirk Kuijt kust zijn ring. Altijd dezelfde rituelen. Bij 
het Spaanse Barcelona en enkele grote Italiaanse clubs 
is zelfs een kleine kapel in het stadion waar de spelers 
kunnen bidden voor de wedstrijd. Op de tv zie je vaak 
spelers een kruisje slaan “een schiet gebedje” als men 
het veld opkomt voordat de wedstrijd begint. Maar 
onlangs zag ik dat ook op sportpark de Buitenham 
Niels Schweckhorst, spitsspeler van GWVV die nog 
even het kunstgras raakt, een kruisje slaat, en omhoog 
kijkt voor een goede afloop, om te scoren of voor een 
overwinning. Is de kerk in Varsselder Veldhunten te 
vroeg gesloten, komt het geloof terug? Geloof, liefde 
en een hoop doelpunten? 
 
Oan’t sjen. 

Voetballers  
geloven ook 
door columnist  Beent Klynsma 

H et tweede elftal van GWVV is prima het nieuwe jaar 
gestart. Alle competitiewedstrijden in 2016 zijn winnend 
afgesloten(in totaal één wedstrijd) en ook alle oefendu-
els die in de winterstop hebben plaatsgevonden lever-
den een driepunter op. Ook met de teambuilding zit het 
helemaal goed, daar zorgde het jaarlijkse winteruitje 
natuurlijk ook goed voor. Al met al kunnen we dus met 
een goed gevoel het resterende deel van de competitie 
ingaan. 
De laatste wedstrijd voor de winterstop was een uit-
wedstrijd in Dinxperlo tegen het plaatselijke derde 
elftal. Na een goede eerste helft, waar routinier Tom 
met een hard schot voor de 1-0 voorsprong zorgt, val-
len we in de tweede helft toch wat weg qua spel. Dinx-
perlo 3 weet gelijk te komen en het restant van de wed-
strijd gebeurt er niet veel noemenswaardig. Beide 
teams kunnen zich vinden in de puntendeling. 
Na een korte winterstop werd er in de eerste week van 
januari weer begonnen met de kerstkilo’s eraf te trai-
nen. Met prettige lentetemperaturen kon de conditie 
van de spelers de eerste weken weer op een peil ge-
bracht worden waar de technische staf content mee 
waren. De twee oefenwedstrijden tegen vierdeklassers 
SDOUC3 en Dinxperlo 2 werden daarnaast ook winnend 
afgesloten. In deze wedstrijden toonden we toch zeker 
aan goed mee te kunnen met dit niveau en met name 
goed mee te spelen tegen tegenstanders die ook wíllen 
voetballen.  
De hervatting van de competitie vond plaats op 21 fe-
bruari tegen SDOUC 5, een laagvlieger in de klasse. Zon-
der echt goed te voetballen komen we al snel op een 3-
0 voorsprong, door doelpunten van Pascal, Rick en een 
eigen doelpunt van SDOUC. Na rust is het Jim die twee 
maal raak schiet en is de wedstrijd helemaal gespeeld. 
Invaller Joël zorgt met zijn lob over de keeper voor zo-
wel de 6-0 eindstand, als het mooiste moment van deze 
wedstrijd. 
Vooralsnog gaat het voor de wind met de mannen van 
het tweede en is de basis gelegd voor een goede twee-
de seizoenshelft. Koploper VIOD 6 lijkt uit zicht, maar 
met zo’n vier teams ziet het er naar uit dat het een leu-
ke strijd wordt voor de nummer 2 plek aan het eind van 
het seizoen. 

G.W.V.V. 2 nog  
ongeslagen in 2016 

door verslaggever  Roel Jansen 

Voor in deze Boogbal vindt u een inlegvel voor de 
G.W.V.V. potgrondactie in samenwerking met onze 

subsponsor de Welkoop. 
Het invulformulier wordt bij u opgehaald en de pot-

grond wordt vervolgens keurig bij u thuis bezorgd. Wel 
net zo makkelijk toch.  

Wij danken u alvast voor u steun aan G.W.V.V. 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
SVGG: 
http://myalbum.com/album/vki0gEFHNclJ 

V arsselder kon bij een overwinning in de laatste 
wedstrijd voor de winterstop aan kop blijven. Ulftse 
boys en GWVV hebben hetzelfde aantal verliespunten, 
1 wedstrijd verloren en 2 gelijk gespeeld… 
 
De laatste wedstrijd voor de winterstop werd thuis 
gespeeld tegen VVL uit Lengel. Op papier mocht dit 
niet al te veel problemen opleveren maar het bleek 
toch een stuk lastiger dan verwacht. De kansen die 
Varsselder kreeg werden niet verzilverd. Varsselder 
kwam vlak voor rust op de bevrijdende 1-0 voor-
sprong. Niels Schweckhorst mocht de toegekende 
strafschop binnenschieten. De 1-0 zou ook niet meer 
van het scorebord verdwijnen want na 90 minuten 
was GWVV er niet in geslaagd om de score verder uit 
te breiden…. 
Na de winterstop op zondag 24 januari mochten de 
ploegen uit Varsselder en Etten in Etten laten zien hoe 
ze uit de winterstop kwamen. De eerste helft golfde 
het spel wat op en neer. Etten was voor rust de iets 
sterkere ploeg met de betere kansen en doelpogingen. 
Beide ploegen kwamen niet tot scoren in de eerste 45 
minuten. De tweede helft werd er gelukkig wel ge-
scoord, al 3 minuten na de rust knikte Niels een cor-
nerbal in, 0-1. Deze corners van Dirk gingen deze mid-
dag een hoofdrol spelen. De 0-2 ontstond ook uit een 
cornerbal van Dirk,  die door de 2e keeper van Etten in 
eigen goal werd gebokst. In de 70e minuut was het 
wederom Dirk met een corner en Niels die weer bij de 
eerste paal kon inknikken, 0-3. De mooiste van de mid-
dag kwam op naam van Dirk zelf te staan. Een prachtig 
schot van een kleine 20 meter vloog snoeihard de krui-
sing binnen, 0-4. De 0-5 was weer een kopie van de 
andere corners, het zou bijna saai worden, corner Dirk 
en weer bij de eerste paal Niels die hem binnen knikte. 
De 0-6 werd binnen getikt door Thomas die een bal uit 
de kluts voor de voeten kreeg. Zo scoorde GWVV zes 
maal in een half uur. Een heerlijke overwinning tegen 
een ploeg waar Varsselder het de laatste jaren erg 
moeilijk had. 

Een week later werd de 
wedstrijd tegen Stok-
kum afgelast. Dus werd 
er pas weer competitie 
gespeeld na de carna-
val. SVGG kwam op be-
zoek in Varsselder. De 
beladen wedstrijd in 
Megchelen leek ze nog 
wat dwars te zitten. 
SVGG dat het voorna-
melijk van de counters 
moest hebben kreeg 
voor de rust 2 grote 
kansen waarbij Sven 
met knap keeperswerk 

zorgde dat GWVV niet op 
achterstand kwam. Ook 
GWVV dat enkele goede 
kansen kreeg kwam niet 
tot scoren. Na de rust 
kwam Varsselder wel tot 
scoren, Niels die op de 
achterlijn een duel won 
zag Thomas de 1-0 bin-
nenschieten. SVGG dat de 
scheidsrechter belaagde 
omdat Niels een overtre-
ding zou hebben begaan 
maar de scheidsrechter zag er geen overtreding in en 
de goal werd goedgekeurd. In de 66e minuut kwam 
Megchelen via een snelle counter en een fraai doelpunt 
op 1-1. Lang konden de Megchelenaren hier niet van 
genieten want 3 minuten later was het Dirk Jansen met 
een prachtige vrije trap die Varsselder weer op voor-
sprong bracht. De sfeer werd er niet beter op in het 
veld. In de slotfase was het GWVV dat aan het langste 
eind trok. Dominiek die een paar minuten voor het ein-
de een mooie steekpas op Niels gaf die randje buiten-
spel stond maar door mocht en de 3-1 binnenschoot.  
De wedstrijd tegen NVC op 21 februari werd helaas af-
gelast waar Varsselder bij een overwinning de 2e perio-
de had kunnen pakken. 
De eerst volgende wedstrijd is 6 maart tegen Aerdt-
Carvium.  
 
GWVV LANGS DE LIJN 
Dennis Lohschelder 

Wat zouden die elkaar te 
zeggen hebben? 

Thomas in actie, even later scoort hij. 

http://myalbum.com/album/vki0gEFHNclJ
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6 maart GWVV 1 - Aerdt/Carvium 1 aanvang 14:30 uur 
13 maart St. Joris 1 - GWVV 1   aanvang 14:00 uur 
20 maart GWVV 1 - Loo 1    aanvang 14:30 uur 
28 maart Stokkum 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
3 april  Ulftse B. 1 - GWVV 1   aanvang 14:00 uur  
10 april GWVV 1 - Den Dam 1 aanvang 14:30 uur  

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
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Hallo,  

I k ben Mees en ik was zon-
dag 13 december tegen VVL 
pupil van de week. 
Het was wel een beetje 
spannend maar ik vond het 
leuk want ik mocht dribbe-
len en schieten in de goal 
van de tegenstander.Ook 
vond ik leuk om met de kee-
per over te spelen en samen met de aanvoerder het 
veld op te rennen. Toen begonnen ze en wonnen ze 
met 1-0 door een penalty.  
En toen we klaar waren met omkleden gingen we naar 
de kantine.    

Groetjes Mees 
Voor meer 
foto’s; 
http://myalbum.com/
album/5kXsOemH1Ahg 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Mees 

Dickmann 
In de  

wedstrijd 
G.W.V.V.  
– V.V.L.  

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Lucas 

Egberts 
In de  

wedstrijd 
G.W.V.V.  

– SV.G.G.  

O p 14 februari 2016 was ik, Lucas Egberts, pupil van 
de week. Ik vond het spannend maar super leuk. Het 
leukste vond ik dat we gewonnen hadden. Ook was ik 
trots omdat ik gescoord had bij die grote keeper van 
de tegen partij. 
Na het doelpunt hoorde ik wel dat ze mij riepen om 
van het veld af te gaan maar eigenlijk wou ik mee 
doen. Ik bleef gewoon staan. Haha, best wel grappig. 
Iedereen was heel lief voor mij. Ik mocht over schieten 
met de grote jongens. Ze hebben mij geholpen met 
mijn drinken open maken en ik kreeg een lekkere de-

ken over mij heen voor de kou. 
Iedereen bedankt voor de leuke 
dag en de mooie bal die ik heb 
gekregen. 
 
Voor meer foto’s; 
 http://myalbum.com/album/
lB0iFd3V8LRt 

http://myalbum.com/album/5kXsOemH1Ahg
http://myalbum.com/album/5kXsOemH1Ahg
http://myalbum.com/album/lB0iFd3V8LRt
http://myalbum.com/album/lB0iFd3V8LRt
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

13-9-2015 wedstrijd tegen Etten; 
Vieftig club 

20-9-2015 wedstrijd teggen Stokkum; 
Jan en Willemien Frazer 

4-10-2015  wedstrijd tegen NVC; 
Jan en Christel Aalders 

18-10-2015 wedstrijd tegen St. Joris 
Bosman Transport Gaanderen 

8–11-2015 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 
Gergotal 

29-11-2015 wedstrijd tegen sc Rijnland 
De Grensjagers 

13-12-2015 wedstrijd tegen V.V.L. 
Beent en Nardi Klijnsma 

8-5-2016 wedstrijd tegen Ajax. B. 
Autobedrijf Frazer 

 
Ook interesse om een bal te sponsoren 

neem dan 
 contact op met  

de sponsorcommissie. 
 

Sponsorcommissie;
 

Arno Geurts,  Freek van Arragon,  
Nico Immink, Jan Aalders 

G.W.V.V. bedankt alle balsponsoren! 

Team Aantal punten 

GWVV C1 96 

Gendringen/GWVV B1 60 

GWVV 3 59 

GWVV 1 52 

GWVV D1 51 

GWVV F1 44 

GWVV 2 37 

Gendringen/GWVV B2 25 

GWVV 4 23 

Z oals in de laatste Boogbal voor de winterstop be-
looft, volgt hieronder de eindscore van het eerste deel 
van de competitie van ‘In de Aanval’. Er is dit seizoen 
gekozen voor een winterscore en een zomerscore, die 
tezamen de eindscore op zullen leveren. Dit omdat veel 
jeugdelftallen na de winterstop een andere voorjaars-
competitie hebben. Hieronder volgende de definitieve 
winterscores. Om de verschillen tussen gespeelde wed-
strijden van de verschillende teams zo goed mogelijk 
gelijk te trekken, zijn alle scores evenredig berekend 
aan het aantal wedstrijden dat een team gespeeld 
heeft. 

In de volgende Boogbal volgt de tussenstand van de 
voorjaarscompetitie, waarna in de laatste Boogbal de 
uiteindelijke score en kampioen van ‘In de Aanval be-
kend wordt ‘gemaakt. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 

D it nieuwe jaar was de nieuwjaarsbijeenkomst heel 
kort na 1 januari gepland door het bestuur. Een goede 
zet, want zowel het vooraf georganiseerde snertoer-
nooi als de nieuwjaarsbijeenkomst werden goed be-
zocht. Velen hadden elkaar nog niet gezien in het nieu-
we jaar een mooi moment om elkaar in het Dorpshuus 
de beste te wensen en alvast voor uit te zien in het 
nieuwe jaar 2016. 
Om kwart over één betrad voorzitter Jan Aalders het 
tabenakel en sprak de volgende woorden uit; 

 
"Ik wil iedereen, ook namens het bestuur, van harte 
welkom heten op de nieuwjaarsreceptie 2016 van ons 
GWVV. Wij zijn vereerd dat de opkomst weer goed is. Ik 
voel ook, zeker sinds mijn aanstelling ruim een jaar ge-
leden hoe groot de verbondenheid is met de vereni-
ging. Dat is mooi om te ervaren. 
Een bijzonder woord van welkom wil ik richten tot: 
Erevoorzitter:  Theo van Niersen 
Ereleden : Jules van de Pavert, Paul Schut, Nico Immink, 
Gert Ketelaar, Jan Roes en Wim Pruijn. 
Lid van verdienste: Jan Frazer, Gert Evers, Leo Jansen, 
Ben Hendriksen, Erik ketelaar en Saskia van de Pavert. 
Eeuwig lid: Adriaan van Weelden 
 
Voordat ik met mijn speech begin, wil ik even stilstaan 
bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, 
hierbij wil ik in het bijzonder noemen: 
Gert Slutter. Gert was één van de medeoprichters van 
GWVV en 1e penningmeester. 10 Jaar lang heeft hij het 
penningmeesterschap op zich genomen. Dit waren 10 
jaar van hard werken, Destijds hadden ze van subsidies 
nog niet gehoord en moesten bestuursleden persoon-
lijk garant staan voor onder ander leningen. Met Gert 
hebben we als laatste lid van het oprichtingsbestuur 
afscheid genomen van een generatie waar wij als leden 
heel dankbaar voor moeten zijn. 
Ook hebben wij afscheid moeten nemen van Dinie Aal-
dering, jarenlang was Dinie moeder van GWVV 3.  
 

Op haar eigen manier gaf ze daar een bijzondere invul-
ling aan. 
 
Zo kort na de jaarwisseling is er een periode van bezin-
ning en een moment waarin we terugkijken naar het 
jaar dat we achter ons laten. 2015 ligt achter ons en 
heeft zoals het hele leven toppen en dalen. Ik zal een 
korte opsomming geven. Als vereniging hadden we 
sportief gezien een wisselend seizoen. We sloten het 
vorige seizoen af, door via de nacompetitie te degra-
deren naar de 5e  klasse. Dit is dan ook meteen een 
van de grootste dompers samen met het vertrek van 
Trainer Eugene Boerrakker en assistent trainer Ray-
mond Wienholts. 
De technische commissie had in die periode een zware 
en moeilijke tijd. Samen met het bestuur moesten las-
tige en vervelende beslissingen worden genomen. Ik 
hoop dan ook dat men de keuzes van de TC accepteert 
en respecteert. Mocht er iets onverhoopt niet goed 
gaan, ga dan alsjeblieft in gesprek met elkaar en ga 
niet achter de rug om de vereniging in een slecht dag-
licht zetten. Want iedere keuze die gemaakt wordt is in 
het belang van de vereniging! Dat geldt trouwens ook 
voor mij zelf, ieder besluit die ik neem als voorzitter, is 
een besluit in het belang van de vereniging!  
 
Dit seizoen gaat het heel goed. We zijn met ons eerste 
elftal herfstkampioen geworden! Dat is mooi, maar het 
is een cliché: de prijzen worden pas na 26 wedstrijden 
verdeeld!  
Het tweede elftal draait in hun competitie ook in de 
top mee. Ook is het goed te zien dat onze jeugd vanuit 
de A goed meedraait bij zowel het 1e als ook het 2e. Ik 
kom hier zo dadelijk nog op terug. 
 
Zoals eerder genoemd: iedere beslissing die in het be-
stuur wordt genomen is in het belang van de vereni-
ging! Mocht het iemand niet eens zijn met een bepaal-
de beslissing zou ik het fijn vinden om daar mee in ge-
sprek te gaan en dan kan ik de redenen noemen waar-
om de beslissing is genomen. 
 
Petje af en een diepe buiging voor de ruggengraat van 
onze vereniging! De vrijwilligers, mensen die belange-
loos hun ding doen voor de vereniging! 
Petje af voor de mensen die het allemaal mogelijk ma-
ken dit zijn er nogal wat: 
Trainers en assistent trainers 
Aanvoerders en elftal leiders 
Technische commissie 
Clubscheidsrechters 
Wedstrijdsecretariaat  
Barpersoneel 
Tuinploeg en klussers 
Accommodatie beheerders 
Papierploeg 
Sponsorcommissie 
Boogbalredactie en alle medewerkers 
Activiteitencommissie 
Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden 
 
-   Extra bedankje voor de barvrijwilligers van vanmid-
dag.  
-  Dorpsfotograaf Nico Marcus, niet alleen vanmiddag 
maar bij alle wedstrijden en activiteiten legt Nico alles 
keurig vast. 
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(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 

En als laatste wil ik het stichtingsbestuur en alle ver-
enigingen uit Varsselder Veldhunten bedanken voor 
de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. 
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor een 
goed jaar. Zij zijn degene die er toch maar weer voor 
hebben gezorgd dat iedereen onder de meest opti-
maal mogelijke omstandigheden in en buiten het veld, 
zijn geliefde hobby kon uitvoeren. 
 
Dit jaar moesten wij na het vertrek van Eugene Boer-
akker op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Wij heb-
ben met Frank Lukassen een goede hoofdtrainer 
weergekregen. Sportief gezien gaat het goed, maar 
ook de sfeer binnen de selectie is perfect. Ook na het 
vertrek van assistent trainer Raymond Wienholts 
moesten we op zoek naar een nieuwe assistent trai-
ner. Deze hebben we gevonden in de naam van Ted 
van de Pavert. Ted is een goede bekende van ons. 
Naast al eens assistent trainer te zijn geweest is Ted 
ook al enkele jaren succesvolle jeugdtrainer geweest. 
Ik mag vanmiddag de mededeling doen dat wij het 
contract van Frank Lukassen voor een jaar hebben 
verlengt, dus het seizoen 2016-2017 zal hij hoofdtrai-
ner zijn van GWVV. Ook Peter Roes, trainer van het 2e 
en Alex Cornielje trainer van het 3e hebben hun toe-
zegging gedaan om minimaal nog een jaar door te 
gaan. Helaas door tijdgebrek van technische commis-
sie en Frans van Hardeveld heeft met laatstgenoemde 
nog geen gesprek plaatsgevonden. Ook hier wil ik de 
hoop uitspreken dat Frans nog weer een jaar door-
gaat, hierover dus later meer. 
 
Ook wil ik onze sponsoren hartelijk danken voor hun 
financiële steun van het afgelopen seizoen, dit zijn 
Hoofdsponsoren Geert Stevering en Schwartz dienst-
verlening, stersponsor Schuurman schoenen en Slim-
me Telefoonreparaties.nl. 
En natuurlijk onze subsponsoren Zaal de Zon, H.J. van 
de Pavert, Klein Poelhuis Konstruktie, Geurts bouwele-
menten, Recreatiecentrum Slootermeer, Bekker indu-
striële gereedschappen, Aannemingsbedrijf Gerritsen 
en Autobedrijf Ditters Schweckhorst. Dit jaar hebben 
we een nieuwe subsponsor mogen verwelkomen, Jo-
seph van de Loo uit Venlo welkom bij GWVV. 
Ik wil alle sponsoren, ook de adverteerders in de 
Boogbal en wie middels veldreclame GWVV een warm 
hart toedragen hartelijk danken voor de financiële 
steun het afgelopen jaar. 
 
Tijdens de ledenvergadering was Erik Ketelaar niet 
meer herkiesbaar als bestuurslid. Later deze middag 
kom ik daar nog uitvoerig op terug. 
Naast jeugdbestuurslid is nu ook Mike Frazer lid van 
het hoofdbestuur. Wij zijn blij dat Mike de plaats van 
Erik heeft ingevuld. 
Het jeugdbestuur heeft afscheid genomen van Sven 
Maatman, Mark Kemperman heeft daarin tegen zitting 
genomen in het jeugdbestuur. Sven hartelijk dank 
voor je inzet van de afgelopen jaren. 
Door het wegvallen van Erik Ketelaar als bestuurslid 
wie het materiaalbeheer onder zich had hebben wij 
daaraan ook een andere invulling gegeven. Paul Schut 
en Bennie mulder nemen hier enkele taken over. Paul 
doet samen met broer Willy het veldonderhoud. Ben-
nie trekt zoals altijd de lijnen maar neemt ook het ma-
teriaalbeheer op zich. Wat het laatste betreft hebben 
zich wel enkele veranderingen plaatsgevonden zo 
heeft elk team nu een eigen afsluitbare ballenrek en 
een kast voor opslag trainings- en wedstrijdmateriaal. 
Mike Frazer neemt daar in tegen het volledige kleding 

uitgifte op zich. 
Vrijdag 26 februari as. Hebben we weer onze jaarlijkse 
kaderavond gepland staan. Tijdens deze avond bedan-
ken we onze vrijwilligers voor hun zo belangrijke inzet 
van het afgelopen jaar. 
Het jeugdbestuur en jeugdleden hebben 2 januari een 
flessenactie georganiseerd, hiermee kunnen toch weer 
leuke activiteiten worden georganiseerd. Ik wil ieder-
een wie statiegeld geschonken heeft ook hartelijk dan-
ken. 
Ook voor de senioren zijn er leuke extra activiteiten 
georganiseerd te denken valt hierbij aan het Dart toer-
nooi en potstoten. 
De vieftig club kent inmiddels meer dan 100 sterren! 
Afgelopen jaar is er door hun weer een leuke avond 
georganiseerd voor de leden waarbij het tassen- en 
kassaruimte feestelijk werd geopend. Tijdens deze 
avond zijn er mooie doelen aan GWVV geschonken, een 
entree-bord en jeugd clinic werd aangeboden. Verder 
hebben ze sjaals en paraplu’s aangeboden. Hier kom ik 
nog op terug. 
 
Het Gilde heeft een koper gevonden voor de tent. Afge-
lopen november hebben ze de tent verkocht aan 
Netterden BV wie op hun beurt de tent verhuren aan 
de stichting Min40Celcius. Ik wil het gilde hiermee feli-
citeren, dit was de laatste grote stap wat te maken had 
met onze succesformule met betrekking tot het Dorps-
huus.  
 
JEUGDZAKEN 
Dit jaar hebben wij een F, D, C en een B1 en B2 team. 
Met de B zijn wij een samenwerking gestart met vv 
Gendringen. Doordat wij zelf niet een compleet C en B 
team op de been konden brengen zijn wij deze weg 
ingeslagen. Dit blijkt een goede keuze te zijn, zo kan 
iedereen op het gewenste niveau spelen. Eind novem-
ber werd de C kampioen, hun haalde 30 punten uit 10 
wedstrijden, proficiat met het gehaalde kampioen-
schap. 
 
SENIOREN 
Zoals gezegd is het eerste dit jaar gestart met een nieu-
we hoofd- en assistent trainer, keeperstrainer Ferenc 
Schepers is hierin tegen wel een oude bekende. Ferenc 
heeft ook de trainingen van de jeugdkeepers opgepakt. 
Hiervoor wil ik hem hartelijk danken. 
Als we naar de standen kijken kunnen we concluderen 
dat het eerste het uitstekend doet, hun staan op een 
eerste plek, gelijk in punten met Ulftse boys, maar 9 
doelpunten meer gemaakt. Het 2e staat op een 2e 
plaats, het derde eveneens op een 2e plaats. Het vierde 
staat in de midden moot, maar nu ze een nieuwe kee-
per hebben in de naam van Dennis Mijnen zouden ze 
maar zo eens kunnen klimmen in de stand. 
Zondag 24 januari beginnen we weer aan de 2e compe-
titie helft. Het eerste speelt dan uit tegen Etten. Ik wil 
de supporters bedanken voor hun geweldige steun als 
12e man tijdens alle wedstrijden, ik hoop jullie allemaal 
weer te mogen verwelkomen tijdens alle wedstrijden. 
Ook zie ik naast supporters bij het eerste ook vaak sup-
porters bij de andere elftallen, goed om dit te zien. Ook 
deze elftallen doet dat goed. 
Graag wil ik vanmiddag het verzoek neerleggen bij alle 
elftallen bij zowel de senioren als ook bij de jeugd om 
eens wat vaker leuke, sportieve of anderszins ervarin-
gen op papier te zetten en in te leveren bij de boogbal-
redactie. Het is leuk om jullie belevingen te lezen in dit 
geweldige clubblad. Met de naam clubblad doe ik de 
redactie bijna te kort, het is eigenlijk een dorpsblad 
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geworden. Ik wil dan ook de boogbalredactie de compli-
menten geven voor hun geweldige inzet. 
 
Zoals gezegd is GWVV op dit moment een sportief en 
financieel gezonde vereniging. Het is onze gezamenlijke 
taak om dit ook zo te houden. Dit zijn we verantwoor-
delijk naar elkaar toe en naar het dorp. Dit is niet alleen 
een verantwoordelijkheid voor het bestuur, maar ook 
voor alle leden. 
Tenslotte spreek ik dan ook de wens uit dat we met zijn 
allen de goede en sportieve situatie waarin GWVV ver-
keerd weten vast te houden en zelfs kunnen uitbreiden.  
 
Rest mij om iedereen het allerbeste voor 2016 te wen-
sen en hopen op een mooi verenigingsjaar met vele 
lichtpuntjes." 
Beste mensen, ik ga afronden. Graag hef ik met u het 
glas op een gezond, succesvol en bovenal respectvol 
voetbaljaar. Voetbal is een geweldige uitlaatklep, maar 
dan wel op de goede manier. Ik hoop dat wij als vereni-
ging het goede voorbeeld kunnen geven.  
 
Zonder respect geen voetbal! 
PROOST!!! 
 
Bedankt voor jullie aandacht. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 

Na het openingswoord van de voorzitter werden de ju-
bilarissen in het zonnetje gezet waarbij de voorzitter de 
volgende woorden tot hen richtte  

 
Erwin Zimmerman  
25 jaar lid G.W.V.V. 
Erwin, wat klinkt dat trou-
wens raar, of is het nou 
Sjimmie. Soms raak je hier 
in Varsselder helemaal de 
weg kwijt met al die bijna-
men en weet je soms niet 
meer of je met de echte of 
bijnaam te maken heb. Er-
win jouw loopbaan bij 
GWVV begon al bij de 
jeugd, jij kwam transfervrij over uit Ulft en heb jouw 
loopbaan bij GWVV voortgezet. Na de jeugd heb je zo-
wel in het 4e als ook in het 5e gespeelt. Je heb veel mee-
gemaakt in de loop van de jaren zo heb je ook in het 
nieuwe 5e gespeelt, deze werd het seizoen 2011-2012 
opgericht na een groot aantal nieuwe aanmeldingen 
van leden. Dit was een mooi jaar, waar jezelf een reeks 
van 5 overwinningen op rij meemaakte. Nog nooit eer-
der was je dat overkomen. 
Ik heb eens even terug in de tijd gekeken maar jouw 
achternaam kwam zelf in 1900 al voor, destijds woonde 
er een timmerman Zimmerman in Varsselder, hij maak-
te de eerste vogels voor het koningsschieten tijdens de 
kermis, moet vast familie van jouw zijn. 
Op en naast het veld ben jij een bijzonder sportieve en 
nette speler cq persoon, velen kunnen daar een voor-
beeld aan nemen. Zo maakte Eugene Lucassen al eens 
een zeer smerige overtreding tijdens een uitwedstrijd in 
Wolfersveen, op dat moment stond jij net 2 minuten in 
het veld. Nu weten we allemaal dat als Eugene gras 
ruikt hij ineens veranderd in een zeer fanatieke, lees 
gemene speler.  
Na deze overtreding floot de scheidsrechter direct af 
maar had niet gezien welke speler deze overtreding had 
gemaakt. Hij riep: wie deed dat? Waarom is mij niet 

duidelijk gemaakt maar het hele team wees jouw aan, 
waarop de scheidsrechter jouw van het veld stuurde. 
Zonder ook maar iets te zeggen verliet jij het veld om 
je op te offeren voor het team. Wel heb ik van horen 
zeggen dat Eugene nou nog aan het afbetalen is bij 
jouw. 
 
Naast het voetballen Erwin zet jij je ook in voor de pa-
pierploeg waarvoor ik jouw vandaag ook wil bedan-
ken. 
Erwin vandaag mag ik jouw huldigen als 25 jarig lid van 
GWVV, proficiat. 
 
William Knipping en Boudewijn Aaldering  
40 jaar lid G.W.V.V. 
William en Boudewijn ik 
wil jullie samen huldigen 
omdat jullie voetbalcarriè-
re redelijk samen heeft 
gelopen. Ik heb het archief 
erop nageslagen en kwam 
jullie enkele malen tegen. 
Zo Kwam ik een foto tegen 
uit het seizoen 1980-1981 
waarbij het 3e kampioen is 
geworden waar jij Boude-
wijn in speelde. Ook kwam 
ik een verhaal tegen waar-
in stond dat het 4e kampi-
oen werd, volgens mij 
Boudewijn speelde jij des-
tijds ook in dat team, klopt 
dat? 
Verder kreeg ik van menig 
GWVV er te horen dat ze 
liever met jou speelde als 
tegen jou Boudewijn om-
dat je een bikkelharde ver-
dediger was en ging niets 
of niemand uit de weg. 
Jij William heb nog in het 7e gespeeld, kwamen die 
goede oude tijden nog maar eens terug. 
Wel ben jij William ons altijd blijven volgen, als oud 
collega van Theo Heutinck ging je nog wel eens naar 
een wedstrijd kijken van het vierde, zo ook in het sei-
zoen 2010-2011 toen het 4e uit moest in en tegen 
Dinxperlo. Maar ook jij bent al eens kampioen gewor-
den, dit met het 5e in het seizoen 1990-1991. 
Op dit moment spelen jullie in ons 45+ team, iets wat 
midden 2015 is opgezet en nog in de kinderschoenen 
staat. Ik spreek de hoop uit dat jullie dit nog lang blij-
ven doen en dat het de komende tijd wordt uitgebreid 
met spelers zodat jullie hierin nog lang met plezier 
kunnen voetballen. 
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Vandaag wil ik jullie beiden huldigen als 40 jaar lid van 
GWVV. 
 
Marcel van de Pavert  
40 jaar lid G.W.V.V. 
Macel bij jou heb ik ook al 
weer een probleem wat 
naam betreft, is het nu 
Marcel of Koos. Toevallig 
weet ik bij jou de achterlig-
gende gedachten, jij kwam 
in het 4e en daar speelde al 
een Marcel en omdat ze 
jou als kind koosje krul 
noemde kreeg jij binnen 
GWVV de naam Koos. 
Marcel jij bent bij de jeugd 
begonnen direct volgens mij als keeper en dit nooit 
meer losgelaten. Na de jeugd ben je in het 4e begon-
nen, daarna ben je van het 3e naar het 2e en vervol-
gens naar het eerste gegaan. Merkwaardig meestal 
gaat dat net andersom. Hoogtepunt uit jouw voetbal-
carrière is denk ik wel jouw kampioensjaar van 1999, 
en natuurlijk dat je jouw liefde heb leren kennen, Sas-
kia.  In de tijd dat jij naar het eerste ging had je veel 
concurrentie, Ferenc Schepers, Stan Frazer en Andre 
Lippets keepte toen ook, dat verklaart natuurlijk al een 
beetje hoe je van 4 naar 3, naar 2 in het eerste kwam. 
Jouw kwaliteit van keeper werd door velen gezien zo 
was je in 2008-2009 de meest gekozen keeper bij onze 
superelf met maar liefst 32 gekozen. In het seizoen 
2013-2014 kwam helaas een eind aan jouw imposante 
voetbalcarrière door een ernstige knieblessure. Naast 
het actief voetballen heb jij je ook altijd ingezet voor 
de club en met name voor de jeugd. Zo ben je lei-
der, scheidsrechter en jeugdbestuurslid geweest. Dit 
laatste heb je gedaan van 2000 tot 2012. Jij hebt in die 
jaren het wedstrijdsecretariaat voor jouw rekening 

genomen, hetgeen je altijd keurig verzorgde. 
Na vorig jaar leider geweest te zijn geweest van het 4e 
ben je nu 1 van leiders van het 3e.  
Marcel ik wil je bedanken voor jouw inzet van de afge-
lopen 40 jaar en wil jou een speldje opstellen en voor 
Saskia een bos bloemen. 
 
Frank Aaldering, 
50 jaar lid 
G.W.V.V. 
Frank jouw voetbal-
schoenen hangen al 
jaren aan de Wilgen 
of zijn inmiddels al 
lang verdwenen. 
Vanuit de jeugd heb 
je vele jaren in diver-
se seniorenteams 
gespeelt. Regelmatig 
zie ik jouw gezicht 
terugkomen op oude foto’s. In al die jaren dat je voet-
balde heb je hoogte en ook dieptepunten gekend. Zo 
haalde jullie in het seizoen 66/67 met de B-pupillen 
slechts 2 punten. Daar in tegen bereikte je in 73/74 on-
der leiding van Bennie Kroesen de 2e plek. Ook kom je 
op de lijstjes van de topscore nog wel eens voor. Een-
maal bij de senioren aangekomen waar je volgens mij 
grotendeels bij het 3e heb gevoetbald heb jij je ook in-
gezet voor de jeugd. Zo heb je veel activiteiten mee 
helpen organiseren in de jaren dat je in het jeugdbe-
stuur zat. Ook heb je veel trainers- en leiders functies 
bij de jeugd bekleed. 
Frank voor jouw inzet tijdens jouw actieve voetbalperi-
ode en jouw blijvende steun door lid te blijven van 
GWVV willen wij jouw vandaag bedanken en huldigen 
voor jouw 50 jaar 
lidmaatschap van 
GWVV. Ik mag jouw 
een speldje op spel-
den en een bos 
bloemen aan Carla 
aanbieden namens 
de club. 
 
NB. Frank had ook al 
eens één keer in het 
1-ste gespeeld vol-
gens eigen zeggen 
 

Jos Mulder 
50 jaar lid 
G.W.V.V. 
Jos jouw actieve voet-
balcarrière ligt al lang 
achter jou en daar is 
al veel over verteld 
tijdens jouw 25- en 40
- jarige huldigingen. 
Vandaag wil ik het 
hebben over de peri-
ode daarna, op welke 
wijze jij toch nog nauw betrokken bent bij de club. 
Naast trouwe supporter, welke rol jij op je eigen manier 
invult vervul je ook nog goed vrijwilligerswerk. Als sup-
porter weet jij de mensen met jouw mooie uitspraken 
ook nog al eens te vermaken. Henk Drenth trainer van 
SVGG wilde z’n spelers opzwepen in de wedstrijd tegen 
ons 1e met de opmerking: “Kom op jongens laat je 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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spierballen eens even zien”. Een paar minuten later 
wordt de nummer 7 van SVGG van het veld gezonden. 
Op het moment dat die speler naar de SVGG dugout 
wandelt roep jij Jos,  Henk Drenth toe: “Doar kommen 
ow spierballekes an.”. Uitspraken ben je trouwens goed 
in, enkele daarvan zijn: “ik krijg zenuwen in mijn maag 
als een betonmat” en “Als dat engeltje boven mijn krul-
len blijft zweven, houdt mijn knie het vol”. Naast gevoel 
voor humor bewaak jij ook over de veiligheid van onze 
spelers en supporters. Tijdens een Tumultueuze wed-
strijd thuis tegen Aerdt wist jij met hulp van nog enkele 
GWVV ‘ers de tegenstanders weer tot rust te krijgen, 
deze wilde na afloop op een respectloze wijze verhaal 
halen bij de scheidsrechter. Fijn dat er op dat moment 
mensen zoals jij zijn. 
Terug naar jouw inzet als vrijwilliger, jij bent eigenlijk de 
grondlegger als ik het zo mag noemen van de huidige 
vieftig club. Samen met Peter v/d Heiden richtte jij 
Stichting Jopie op. Eerst volgde toen de sponsorcom-
missie en later werd mede door jouw de vieftig club 
opgericht. Bij de vieftig club ben je zeer nauw betrok-
ken en weet je op een leuke manier mensen hieraan te 
verbinden. Goed dat mensen zoals jij dit over hebben 
voor de club. 
Ook als er geklust moet worden en dan met name het 
voegwerk steek jij jouw handen uit de mouwen, prach-
tig. 
Jos ik wil jouw bedanken op de manier zoals jij nog 
steeds verbonden bent aan GWVV en spreek de wens 
uit dat je dit nog jaren voor ons doet, maar eigenlijk 
twijfel ik daar niet aan. Ook voor jou Jos een speldje en 
een bos bloemen voor Yvonne. 

Tonny Slutter  
50 jaar lid 
G.W.V.V. 
Tonny, 50 jaar lid 
van GWVV en nog 
steeds voetbal-
lend in het 4e, dat 
kunnen maar wei-
nig voetballers 
zeggen. Jij bent 1 
van de 2 vandaag. Over jouw voetbalcarrière is natuur-
lijk al veel gezegd tijdens jouw huldigingen, 25 jaar en 
40 jaar met als hoogtepunt natuurlijk het kampioen-
schap van 1990-1991 met het 5e. Waar ik mijn compli-
menten voor uit wil spreken is dat je altijd zeer trouw 
op de trainingen aanwezig bent en ook de wedstrijden. 
Afmelden is er bij jouw niet bij, hooguit bij hoge uitzon-
deringen, helaas wordt daar door andere vandaag de 
dag nog eens anders over gedacht. Naast actief voetbal-
len heb jij je ook nog op andere manieren ingezet voor 
de club. Van 1984 tot 1991 heb je in het jeugdbestuur 
gezeten waar jij een belangrijke inbreng had met be-
trekking tot de activiteiten. Tijdens de jeugdkampen 

was je ook een graag geziene kok, menig menu heb je 
op je eigen manier op een verrukkelijke wijze klaarge-
maakt. Menigeen kan zich dat nog steeds goed herin-
neren en waar ze je ook nog altijd dankbaar voor zijn. 
Ook zorg je altijd voor informatie over jouw team in de 
boogbal, je weet altijd op een leuke, luchtige manier te 
schrijven over alle gebeurtenissen tijdens trainingen 
en wedstrijden. Zo heb je al eens hele anekdotes ge-
schreven over verschillende teamgenoten met betrek-
king tot hun voetballiefde. Dit deed je regelmatig in 
een soort van stripvorm. Ik weet niet of je dit nog kunt 
herinneren maar ik vond er enkele in het eerste uitge-
brachte boek van GWVV, ja Tonny dat krijg je als je zo 
lang lid bent dan komen oude, soms wel hele oude 
verhalen weer naar boven. Zo vond ik ook nog enkele 
spreuken, deze wil ik jouw en de rest van de aanwezi-
ge vanmiddag niet onthouden. 
Zo stond er onder ander: Tonny Slutter heeft in de rust 
van de wedstrijd altijd een spreuk die uitstekend op 
een tegeltje zou passen. Wat is het verschil tussen een 
kans en een koud biertje?....................... 
Een koud biertje gaat er altijd wel in. 
Ook scherpe opmerkingen ben je goed in: In het vijfde 
elftal hebben jullie altijd 5 euro gespaard om hier lief 
en leed mee te kunnen betalen. Walter Hendrixen 
hoeft volgens Tonny Slutter niets meer te sparen. En 
waarom dan niet: 
 

Walter vraagt aan de penningmeester van 
GWVV 5: “Zeg mo’k vandaag nog wat 
spoaren” Tonny die dit verhaal meekrijgt 
“Ach nee Walter vandaag niet, want I’j hep 
ow al de hele wedstrijd gespoard. 
 

Ook ben je als eens i.v.m. de afwezigheid van Carlo 
gelegenheidscoach geweest. Van te voren wordt er 
altijd druk gespeculeerd over de opstelling. Zegt ie-
mand; “Tonny I’j zol Andres wel op de reservebank 
hemmen zitten of niet?” Tonny, jij had hier een pan-
klaar antwoord op; “Bu’j now helemoal gek, he’k em 
nog langs mien zitten ook, nee, Andres steet in de ba-
sis”. 
 
Tonny wij hopen allen dat we nog velen jaren van jouw 
voetballen, van jouw mooie verhalen in de boogbal en 
jouw humor tijdens en na de wedstrijden  mogen ge-
nieten. Ik ga je een speldje opspelden en natuurlijk 
hoort hier een bos bloemen bij voor Paulien. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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Theo  
Heutinck, 
50 jaar lid 
G.W.V.V. 
Als laatste in de 
rij van jubilaris-
sen Theo mag ik 
jou vandaag hul-
digen. Ik zeg 
Theo maar ik 
moet natuurlijk zeggen “Mister GWVV”, want die titel 
hoort bij jouw. Theo jij heb als pupil enkele jaren gesp-
eelt bij GWVV maar besloot op tien jarige leeftijd te 
stoppen met voetballen en jouw carrière voort te 
zetten in de paardensport. Dit 7 jaar lang gedaan te 
hebben werd de honger naar de bal zo groot dat je 
toch weer aansloot bij de A van GWVV. Een jaar later 
speelde jij al in het eerste, wat je vervolgens bijna 25 
jaar onafgebroken hebt gedaan. Niemand binnen 
GWVV heeft deze prestatie neergezet vandaar ook de 
titel “Mister GWVV’. In de 25 jaar heb je natuurlijk veel 
meegemaakt, mooie maar ook minder mooie dingen. 
Zo heb je zeker 5 kampioenschappen meegemaakt, de 
felbegeerde IJsselcup gewonnen en ook ben je regel-
matig topscorer geweest van GWVV. Het seizoen 2005
-2006 ging je helemaal los met maar liefst 35 treffers. 
Minder mooie dingen, ik mag wel zeggen dieptepun-
ten waren degradatie maar zeker jouw beenbreuk. 
Door deze beenbreuk was je lang uitgeschakeld maar 
door jouw geweldige inzet ging het herstel zoals ge-
hoopt en je kwam weer terug zoals we gewend waren 
van jou. 
Je speelt nu al weer heel wat jaren in het 4e, naar ei-
gen zeggen met veel plezier. Wel moest je wennen, de 
overgang vond je destijds groot. Regelmatig trainde je 
in het begin nog mee met de selectie, daar gaat het 
wat fanatieker en dat bevalt jou beter. 
Bij de superelf ben je regelmatig de meest gekozen 
middenvelder geweest, in het seizoen 2008-2009 51 
keer en een seizoen later zelfs 60 keer. 
Jij speelt zelf altijd mee onder de naam The Camp, in 
2008-2009 won jezelf de superelf met 277 punten. Dit 
was een doorn in het oog van Lucia, zei heeft links en 
rechts veel informatie en advies ingewonnen en won 
vervolgens een jaar later de superelf met maar liefs 
337 punten.   
Naast goed te kunnen voetballen heb je ook hele goe-
de oren. Enkele jaren geleden kregen de club scheids-
rechters een opfriscursus van René Hakvoort, deze 
kregen de instructie mee duidelijk en hard te fluiten bij 
een overtreding. Wat gebeurde er de zondag erop 
Hans Bruins scheidsrechter op veld 2 floot wel zo hard 
en duidelijk, dat jij  Theo spelend op veld 1 al spelend 
de bal op pakte omdat je dacht dat de scheidsrechter 
floot voor 
een overtre-
ding. Hierna 
floot de 
scheids echt, 
maar nu 
voor een 
handsbal. 
Naast fana-
tieke voet-
baller steek 
je ook altijd 
de handen 
uit de mou-
wen als er 

geklust moet worden, ook hier zijn we je bijzonder 
dankbaar voor. 
Theo bedankt voor al die jaren waar je menigeen hebt 
laten genieten van jouw voetbalkwaliteit, wij hopen 
allemaal dit nog jaren te mogen zien. 
Ook wil ik Lucia bedanken voor dat je Theo de vrijheid 
gaf naast het voetballen ook tijd vrij mocht maken voor 
het klussen en andere activiteiten. En natuurlijk Lucia jij 
ook bedankt voor jouw inzet voor GWVV, in het bijzon-
der jouw inbreng voor het tot stand brengen van de 
Boogbal. 
 
Ook voor jou Theo een speldje en een bos bloemen 
voor Lucia. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 

Afscheid Erik 
Ketelaar als 
bestuurslid 
G.W.V.V.  
Moi Moi, zo begin 
je altijd Erik.  
Erik we gaan van-
daag officieel af-
scheid van je ne-
men als bestuurs-
lid van GWVV. In 2008 ben je benoemd tot bestuurslid 
en op de jaarvergadering van 2015 ben je officieel afge-
treden. In die tussenliggende tijd heb je veel voor 
GWVV betekend en heb je veel werk verzet. Je heb des-
tijds Paul Schut opgevolgd als bestuurslid en accommo-
datie beheerder en samen met Paul heb je gezorgd 
voor het onderhoud van de velden. 
Toen je eenmaal ingewerkt was door Paul en het ac-
commodatie beheer onder de knie had gingen bij jouw 
alle remmen los. Je heb je meer dan bijzonder ingezet 
voor de komst van het dorpshuus. Toen het eerste plan 
afgekeurd werd door de gemeente was jij de bedenker 
of misschien wel de architect van het huidige dorps-
huus. Als bouwcommissie lid heb jij je zeer verdienste-
lijk gemaakt, ook heb je zitting genomen namens GWVV 
in het stichtingsbestuur. 
Toen het dorpshuus gerealiseerd was werd het volgens 
jouw tijd voor een nieuwe uitdaging en ging je samen 
met enkele andere leden bezig met de ontwikkeling van 
het kunstgras. Ook dit is er gekomen en ook hier ging je 
in het bestuur zitten, stichting de Buitenham was gebo-
ren. 
Ook heb je tussendoor nog zitting genomen in de eerste 
sponsorcommissie, deze commissie heb je mede helpen 
oprichten en heb je voornamelijk bezig gehouden met 
aanschaf en onderhoud van reclameborden. 
Regelmatig heb je een klussen dag georganiseerd waar-
bij je altijd weer de leden wist te motiveren om te ko-
men helpen. 
Erik als ik nu terugkijk hebt je naast jouw bedrijf in Vars-
selder, Sudderwich en later ook nog Hennweiler zitting 
genomen in bestuur GWVV, bestuur stichting de Bui-
tenham en bestuur stichting Gemeenschapshuis Vars-
selder Veldhunten. Daarnaast zit je ook nog in het be-
stuur van Stichting dierenweide Varsselder Veldhunten. 
Erik wij zijn jou zeer veel dank verschuldigd voor alles 
wat je voor ons gedaan hebt, je bent weliswaar in 2013 
al benoemd tot Lid van Verdienste maar toch nogmaals 
ontzettend bedankt, ik kan het niet vaak genoeg zeg-
gen. Ook zijn we natuurlijk Ingrid veel dank verschul-
digd, ze heeft jou wel de ruimte en tijd gegund om dit 
allemaal te mogen doen. 
Erik en Ingrid ontzettend bedankt voor het vele goede 
werk wat er is verricht, ik mag jullie namens bestuur en 
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Al deelnemer  
bij de Vieftig Club? 

 

Heb je hiervoor belang-
stelling meld je bij het 

promoteam van  
de Vieftig club. 

Jos Mulder, Arno Geurts, 
Freek van Arragon, 
Chiel le Comte of  

Nico Immink 

leden een waardebon aanbieden en natuurlijk een bos 
bloemen. 

Na al deze woorden van de voorzitter naar de jubilaris-
sen en het afscheidswoord richting Erik Ketelaar wer-
den de jubilarissen door de aanwezigen gefeliciteerd en 
werd Erik bedankt voor zijn grote inzet voor G.W.V.V.. 
Hierna werd het tijd voor het informele deel waaronder 
het genot van een hapje en een drankje nog tot de 
avond gezellig werd nagepraat over wat geweest was 
maar vooral wat nog ging komen. Een goed begin voor 
GWVV in 2016. 
 
Meer foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst zijn te vinden op; 
 
http://myalbum.com/album/JNlSBQo3c8fN 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 

J oël Robben is 17 december jl  winnaar geworden van 
het GWVV potstoten dat als afsluiting van het jaar tradi-
tiegetrouw weer werd gehouden. Om 21:00 uur hadden 
zich 45 deelnemers gemeld om mee te doen. Bennie 
Mulder en Frank Rots die de touwtjes in handen hadden 
deze avond lieten de biljarters één voor één ten tonele 
verschijnen om te laten zien of ze de 'witte' over de 
'rooie' konden maken. In het begin lukte het de titelkan-
didaten nog behoorlijk maar al gaande de avond vor-
derde werden er mis kleums gemaakt. Dit was mede te 
wijten aan het feit dat er steeds meer barrières werden 
opgeworpen op het biljart. Het was outsider Sjaak Reu-
link die op de bok kon nadat hij reeds 3 kruisjes achter 
z'n naam had staan. Hij kreeg nog een kans om zich te 
revancheren maar bij het vierde kruisje zou hij er echt 
uit liggen. Sjaak bleef nog lang in de strijd meedoen, 
andere deelnemers met drie kruisjes achter hun naam 
konden van het strijdtoneel verdwijnen. Tegen twaal-
ven werd de spoeling behoorlijk dun en was alleen 
GWVV 2 nog in de strijd. Het waren uiteindelijk Mat 
Aalders, Jim Weykamp en Joël Robben die uit moesten 
gaan maken wie zich winnaar GWVV potstoten 2015 
mocht gaan noemen. Het was Joël Robben die de hele 
avond al met 0 kruisjes ongenaakbaar boven aan stond 
die dan ook met de bokaal ging lopen. Tweede in de 
strijd werd Mat Aalders en Jim werd derde. Bennie en 
Frank reikten aan de top 3 de prijzen uit waarbij Joël 
tevens de bokaal kreeg uitgereikt. Hij mag een jaar lang 
de titel 'GWVV potstoter van het jaar' dragen.  
Joël van harte proficiat met deze titel. 

Joël Robben  
grote winnaar potstoten 

http://myalbum.com/album/JNlSBQo3c8fN
http://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/84-gwvv-mededelingen/664-joel-robben-grote-winnaar-potstoten
http://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/84-gwvv-mededelingen/664-joel-robben-grote-winnaar-potstoten
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, de nieuwjaarsbijeen-
komst, carnaval met prinses Marloes en prins Bob bei-
de GWVV leden, de zinkputter van het jaar Willie 
Schut, de herstart van de competitie met daarin een 
goede start voor GWVV 1, de kaderavond . Allen wer-
den genomineerd er kan er echter maar één uitverko-
ren worden en dat is deze keer ...................... Erik Kete-
laar. Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd officieel af-
scheid genomen van hem als bestuurslid van GWVV. 5 
jaar geleden was Erik ook al eens uitverkoren in deze 
rubriek vanwege zijn belangrijke inbreng. In de toch 
wel hectische (bestuurs) periode willen we Erik nog-
maals in het daglicht zetten.  In deze rubriek vragen we 
hem o.a. hoe hij deze korte maar zeker bewogen jaren 
in het bestuur heeft ervaren.  
  
Hallo Erik, 
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP DE BUI-
TENHAM zou je jezelf voor willen stellen? Waar woon 
je, wat doe je in het dagelijkse leven en waar hou jij je 
buiten het voetbal mee bezig. Kortom alles wat je maar 
kwijt wil van jezelf. 
  
Moi moi,  ik ben van 61 maar nog lang geen 61, ge-
trouwd met Ingrid, woon in Duitsland en verder waar 
het feestje is, het wordt een mooie E.K. met onze 
Mannschaft, mijn werk is akkerbouwer en we verbou-
wen spinazie voor de Iglo, als je lekkere spinazie van de 
Iglo hebt gegeten, komt het van mij, ben verder actief 
bij de vendeliers, rij graag motor en ben een klein beet-
je actief bij de dierenweide en geniet elke dag van het 
leven. 
  
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we officieel af-
scheid genomen van je als bestuurslid. Wat heeft jou 
doen besluiten om het bestuur van GWVV te verlaten? 
  
Het was een moeilijke keuze, het is een mooi bestuur 
sorry ik bedoel een goed bestuur. 
Wat ik leuk vond, en mijn ding was, is gedaan, nu wor-
den andere dingen gevraagd en ik denk dat Mike daar 
beter in is dan ik. 
  
In 2013 heb je de titel 'Lid van Verdienste' gekregen, 
een titel die je gezien je werkzaamheden voor het 
Dorpshuus/accommodatie zeker toekomt. Zie je dit 
voor jezelf ook als 'kroon' op je werk bij niet alleen 
GWVV maar ook zeker in het belang van de gemeen-
schap? 
  
Ik heb hier mijn werk in verzet zoals zovele anderen, 
we hebben toen de keus gemaakt, anders dan het eer-
ste plan te bouwen, terwijl we de vergunning al had-
den. Mooi om te zien dat het in de praktijk zo goed 
uitpakt, alle verenigingen hebben hun stek gevonden 
en zijn gegroeid. 
  
Aan welke tijd bewaar jij in de 8 jaar als bestuurslid de 
beste herinneringen? 

Door de keuze om het Dorpshuus te realiseren, en daar-
door een kunstgras veld hebben kunnen aanleggen, we 
hebben vele super mooie dingen meegemaakt, de 
mooiste gebeurtenis was het bezoek van onze koning, 
wat zijn we met z'n allen trots op wat we gepresteerd 
hebben. 
   
Alles zal niet altijd van een fluwelen dakje zijn gegaan 
maar komen er ook wel eens lastige dingen op je pad 
waarbij je als bestuur keuzes moet maken waar andere 
mensen minder blij van worden. Kun je hier een voor-
beeld van noemen waar jij het gevoel bij had van dat 
het een lastige hobbel zou worden om iets gedaan te 
krijgen? 
  
Als bestuur probeer je het ieder na de zin te doen, ieder 
mens is uniek en anders. Wat ik jammer vond is dat de 
consumptie prijs verhoogd moest worden. We hebben 
een bestaand gebouw, met veel subsidie en vrijwilligers 
verbouwd en werken met veel barvrijwilligers. Er wor-
den nu vele mooie activiteiten georganiseerd, zou jam-
mer zijn dat het bezoek minder word, het is een vereni-
gingsgebouw. 
  
Hoe heb jij de afgelopen toch wel 'bewogen' acht jaar 
als bestuurder van GWVV ervaren? 
  
Met alle bestuursleden altijd prettig vergaderd, bestuur 
is altijd open en eerlijk geweest ook al ging het weleens 
anders dan gepland. Wat ik zo bijzonder vond is hoe het 
bestuur is om gegaan met de tegenstanders van het 
Dorpshuus. In deze 8 jaar is er veel gebeurd, door het 
Dorpshuus heb ik dingen niet alleen voor GWVV gedaan 
maar voor alle verenigingen. Dat is misschien wel de 
grootste plus, het is nu van ons allen. 
 
Heel mooi dat op dat moment een aantal mensen op 
stonden die ook op moesten staan met ieder z'n eigen 
specialisme. Ook uit het dorp die op dat moment nog 
niet aangesloten waren bij een vereniging pakten zaken 

De bouwcommissie van ’t Dorpshuus  
tijdens de opening van het Dorpshuus op 21 april 2012. 

V.l.n.r. Henk Masselink, Marcel Engelen,  
Johan Helmink en Erik Ketelaar. 
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(vervolg Opvallend...) 

op. Om dit te continueren zul je mensen uit het dorp 
nodig hebben om bepaalde functies bezet te houden. 
Varsselder-Veldhunten is de laatste jaren qua (huizen) 
doorstroom behoorlijk gewijzigd en zien we steeds 
nieuwe gezichten. We kunnen het ons voorstellen dat 
mensen eerst afwachtend zijn om een actieve rol in 
het Varsselder-Veldhuntse verengingsleven op te pak-
ken. Als jij deze mensen over de streep zou moeten 
trekken met welke argumenten zou jij dan komen?  
 
Eén ieder moet zelf weten wat hij doet. Maar als je in 
een klein dorp woont, en je wilt dat het leefbaar blijft 
dan gaat dat niet vanzelf, daar kun je op je eigen ma-
nier mee helpen.  Vroeger ben ik met een paar 
vrienden gestart met de Keet en de Deurzinkers, 
wat hebben wij en anderen daar een prachtige tijd 
gehad. De Dierenweide is nog zo'n project, je komt 
met een idee zoekt er een paar mensen bij en kijk 
wat er van een verwaarloosd voetbalveld gewor-
den is. Het kost tijd en geld, maar wat is het leuk 
om te doen. Je kunt klagen dat iets in het dorp niet 
goed is, maar je kunt er zelf ook veel aan meewerken. 
 
De accommodatie staat er en laten we als alle vereni-
gingen er zuinig op zijn en in stand houden zoals het er 
nu staat. Wil je hiervoor nog een tip meegeven 
aan Stichting Gemeenschapshuis Varsselder Veldhun-
ten/Stichting De Buitenham? 
   
Het is tot stand gekomen door vrijwilligers, ga daar 
goed mee om. Is er wat onenigheid pakt dit meteen op 
en ga in gesprek. Een vrijwilligers avond is prima maar 
nodig de partner ook uit want die maakt het mogelijk 
dat er vrijwilligers zijn. 
  
Dus van nu af aan geen drukke vergaderingen meer op 
je agenda. Hoe vul jij die vrij gevallen uren nu in? 
  
Ben nu een keer een avond thuis, probeer zoveel mo-
gelijk bij de Dierenweide te helpen. Laatst alweer een 
paar dagen bij Atletico geholpen en waarschijnlijk komt 
er alweer wat anders aan. 
  
Je voetbalt bij GWVV 4 in het vorige interview had je 
als voetbalwens om zolang mogelijk te blijven voetbal-
len. Geldt dat nog steeds nu we inmiddels vijf jaren 
verder zijn?  
  
Tot eind oktober niet gevoetbald ivm tijdgebrek. Ik 
merk wel dat de snelheid eruit is en links en rechts 
piept en kraakt het weleens, we zullen zien hoe lang 
het nog gaat. 
   
Enkele stellingen; 
Vendelen of voetballen?  Motor rijden 
Met vrienden op stap of een avondje film met Ingrid? 
     Een spelletje doen 
Kleiduiven schieten of carnavalsdagje Köln? 
     Kerstmarkt 
Varsselder-Suderwick of Hennweiler? 
     Alle drie is mijn thuis 
Veeteelt-Akkerbouw?  Rosé kalveren 
  
Hierbij geven we je de mogelijkheid om op één van de 
stellingen terug te komen. 
  
Het waren gemene stellingen, want allen doe ik graag. 
 
Waar komt Moi, moi vandaan? 
 
In Duitsland groeten we elkaar met moin, ik heb er moi 
moi van gemaakt.  
  

Wat zou je in je leven nog zeker een keer willen doen 
wat je tot nu toe nog niet gedaan hebt? 
  
Mijn bucket list is al aardig afgestreept. 
Maar een keer dansen met Helene Fischer zou top zijn. 
  
Wat is jou favoriete moment op de dag? 
  
's Morgens bij het wakker worden, ik hoef niet meer om 
half zes op te staan, draai me nog paar keer lekker om 
en kruip achter de gebreide boks. 
  
Waar kan je absoluut niet tegen? 
  
Dat mensen geen respect voor elkaar hebben, ieder 
mens is anders en uniek,  Nederland wordt asocialer.  
  
Als laatste willen we je de vraag stellen om één keer in 
de huid van onze minister-president te kruipen waarbij 
je de mogelijkheid krijgt om in Nederland één van de 
vele regeltjes te mogen veranderen of misschien wil je 
wel een nieuwe regel invoeren dan geven we je nu alle 
ruimte. 
  
DENK TOCH MET BOERENVERSTAND 
  
We hebben in Nederland vele regels, ze willen nog 
roomser zijn dan de paus, zo rooms is Nederland niet 
meer, want de kerken lopen leeg. 
Schaf de Rusland boycot af, krijgen we misschien weer 
betere prijzen,  we hebben in de landbouw te maken 
met zeer slechte prijzen. Voorbeeld als je 1 cent ver-
diend op een ei en je hebt  500 kippen is je loon niet zo 
geweldig, maar heb je er 100.000 
ziet het er anders uit. Mede daardoor zijn er grote stal-
len gebouwd, maar ja dat willen we niet of toch wel.  
  
Erik bedankt voor je medewerking aan deze rubriek en 
namens alle leden heel erg bedankt voor je inzet voor 
G.W.V.V. en alles daar om heen. Geniet van de vrij ge-
komen tijd. Doei, Doei. 

Redactie 

Bestuur Stichting De Buitenham ten tijde van de opening van 
het kunstgrasveld op 21 oktober  2012. 

Vlnr. Erik Ketelaar, Paul Schut,   
Jules v.d. Pavert en René Hakvoort. 
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G.W.V.V. Vier  
overleefd winterstop 

O p zondag 3 januari begonnen we met de voorberei-
dingen aan de 2e seizoenshelft. Met de oliebollen nog 
maar net achter de kiezen werd er eerst het snerttoer-
nooi afgewerkt. Door het grote aantal konden er vier 
elftallen worden geformeerd die met elkaar streden om 
de eerste plaats. Iedereen was natuurlijk met al die 
goede voornemens tot op het bot gemotiveerd om de 
winst te pakken. Het was uiteindelijk het team van oa. 
Onze vlammetjesman Hans Bruins die het toernooi wis-
ten te winnen.  

Daarna lekker aan de snert om vervolgens iedereen de 
handen te schudden op de nieuwjaarsbijeenkomst. Als 
team waren we er bijzonder trots op dat er maar liefst 
drie spelers van GWVV 4 in de personen van Tonny, 
Theo en Erwin gehuldigd werden als jubilaris. Tonny en 
Theo 50 jaar lid van GWVV, en Erwin alweer 25 jaar aan 
GWVV verbonden. Hoogte, dieptepunten en anekdotes 
werden door de voorzitter aangehaald. Waarbij de 
‘Onder Schotjes’ van Tonny nog het meest hilarisch wa-
ren. O.a. een kleedkamervraag van Tonny na de wed-
strijd “Wat is het verschil tussen een kans en een glas 
bier” is mij nog het meest bijgebleven, een glas bier 
gaat er altijd wel in, zo ook die middag. Hiermee waren 
de goede voornemens om overal mee te gaan minde-
ren meteen te niet gedaan. Een leuke middag waar al 
voorzichtig een ballonetje werd opgelaten om volgend 
jaar weer een trainingskamp te beleggen in een Spaans
-Turkse badplaats. 

Op 23 februari werden we samen met 
onze partners door de winterse activitei-
tencommissie van GWVV 4 uitgenodigd in 
de gameroom van Etten om het balgevoel 
een beetje terug te krijgen. In de flipper-
hal stonden maar liefst 60 kasten om ons 
op los te leven. Maar alvorens het zover 

was werd er eerst een hapje gegeten dat prima ver-
zorgd was door onze chefkok van GWVV 4 Ino. De ge-
haktballen in zoetzure saus waren al door een carna-
valsdelegatie van Achter de Molen op smaak goedge-
keurd. Er wordt overwogen om Ino ook als chefkok 
mee te nemen naar de Spaanse oorden. Na het eten 
konden we ons eerst ‘ínflipperen’ op de diverse kasten. 
Op hele antieke tot de super modernste flipperkasten 
waarbij je de ballen om de oren vlogen konden we ons 
uitleven. Na het warmlopen kon er aan het serieuzere 
werk worden begonnen en werden er viertallen ge-

vormd waarbij de eerste 2 
weer doorgingen naar de vol-
gende ronde. Uiteindelijk ble-
ven er 3 finalisten over die 
gingen spelen voor de su-
perflipper cup. Het waren Jur-
gen, Mark en Nico die dit 
moesten uit gaan maken. Nico 
bleek uiteindelijk over de bes-
te reflectie te beschikken en 
liep in één ronde tien miljoen 
punten uit op de andere fina-
listen. De gastheer van de ga-
meroom reikte de gouden, 
zilveren en bronzen cup uit en werd er geproost op de 
geslaagde avond. Een dank aan de commissie voor de-
ze mooie avond. 
Op 14 februari stond onze eerste competitiewedstrijd 
na de winterstop op het programma en wel tegen het 
sterke Silvolde. Vanaf minuut één probeerden we Sil-
volde het moeilijk te maken door hen het voetbal on-
mogelijk te maken door direct druk uit te oefenen. Dit 
lukte goed waardoor er ook nog enkele kansen ont-
stonden het was in de 35e minuut Werner die met een 
geslepen schuiver de stand op 1-0 zette. Silvolde kreeg 
ook een paar kansen maar onze nieuwe doelman Den-
nis Mijnen liet zien zijn transfersom meer dan waardig 
te zijn. Na de rust konden we het Silvolde ook nog las-
tig maken en scoorden weliswaar ook nog de 2-0 die 
wederom van de voeten van Werner kwam. Een hele 
mooie verdiende overwinning waarbij we nu alleen 
nog maar naar boven kijken en elke week een plaatsje 
opschuiven op de ranglijst. 
Op 21 februari speelden we wederom op de Buiten-
ham en kwam het altijd lastige Stokkum naar ons toe. 
De 1e helft speelden wij niet goed en konden wij niet in 
ons spel komen, waarbij we ook nog eens veel balver-
lies leden. Het was dan ook Stokkum die uit balverlies 
door ons in de voorhoede kon counteren en op een 1-
0 voorsprong kwam. Toch lieten we de kopjes niet 
hangen en scoorde Jurgen Schut uit een ‘verdwaald’ 
prachtig schot de 1-1. Kort voor rust kwam  Stokkum 
toch nog op 1-2 waardoor we met een achterstand de 
rust in gingen. In de rust werd er op gehamerd dat het 
ontzettend jammer zou zijn om in deze wedstrijd pun-
ten te laten liggen. Als we het balverlies wisten te be-
perken en meer druk op de Stokkumse verdediging 
zouden kunnen zetten dan zou deze pot toch winnend 
afgesloten moet kunnen worden. De tweede helft heb-
ben we waargemaakt wat we in de theepauze elkaar 
hadden beloofd en zowaar werden door doelpunten 
van Theo Heutinck en Rick Witteveen de wedstrijd om-
gebogen tot een 3-2 overwinning. 
We liggen dus op koers en zetten dit seizoen in op een 
2e plaats wat zeker niet onmogelijk is. Het eerste kratje 
is van de leiding als die positie wordt behaald. Gezien 
het grote aantal spelers hebben we een wisselschema 
ingesteld waarbij telkens 4 spelers vrijaf zijn. Geen ide-
ale oplossing maar helaas noodzakelijk omdat er an-
ders veel te veel geschoven moet gaan worden. De 
spelers pakken dit goed op en iedereen heeft hier be-
grip voor. Voor volgend seizoen zoeken we dus nog 
spelers die bij GWVV willen gaan voetballen zodat we 
weer met 5 teams de competitie in kunnen gaan. Bij 
deze dus een oproep voor iedereen die overweegt om 
te gaan voetballen bij GWVV. Je krijgt er sfeer, passie 
en beleving voor terug. 
 
Tot zover het verslag van de Flipperkoning. 

Meer foto’s op http://myalbum.com/album/yYLkAUcByEal 

Hans 

http://myalbum.com/album/yYLkAUcByEal
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  maart/april 

25-mrt Jan-Ole Kantus 

26-mrt Douwe Flipse 

26-mrt Jarno Lippets 

26-mrt Roos Lucassen 

29-mrt Manfred Kuster 

30-mrt Marco van Remmen 

31-mrt Siem Peters 

1-apr Chiel le Comte 

5-apr Leo Jansen 

10-apr Raymond Wienholts 

13-apr Jacco te Kaat 

14-apr Werner Wellink 

14-apr Marc Arnold 

15-apr Theo van Wessel 

15-apr Rick Witteveen 

2-mrt Rick Heinen 

9-mrt Danny Karsten 

12-mrt Ties Flipse 

13-mrt Siep Hoogma 

13-mrt Jos Straub 

14-mrt Bram van de Pavert 

18-mrt Jurgen Tombergen 

20-mrt Casper Bussink 

20-mrt Hidde Bottcher 

20-mrt Marijn Fukkink 

21-mrt Dion Mulder 

21-mrt Marco Jansen 

25-mrt Olaf Dickman 

25-mrt Beent Klijnsma 
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2015/2016  
1 Stan v/d Pavert Hala Madrid 106 

2 Merijn van Arragon Völ te goed 100 

3 Casper Bussink Team Cappie 97 

4 Marcel v/d Pavert Superboys 93 

5 Kees v/d Pavert The Kellers 93 

6 Ferdie v/d Pavert TKS 91 

7 Danny van Wessel FR1908 90 

8 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 89 

9 Ted v/d Pavert TVDP 88 

10 Jordy Bussink FC Knudde 87 

11 Nico Immink de Martelaren van Gorcum 86 

12 Beent Klijnsma Bankzitters 86 

13 Rien Klompenhouwer Pol Boys 84 

14 Jimi Moreno  VV Staphorst 84 

15 Mart Aalders FC Meulenpeerd 84 

16 Mark Kemperman FC Bal op dak 83 

17 Bob Zweers FC Duivenkearls 81 

18 Ruud v/d Pavert 
Tuut, tuut, tuut, team van 

Ruud 81 

19 Chiel le Comte FC Pip 79 

20 Nick Pruijn Legendary Legends 77 

21 Maik Jansen Chanson 77 

22 Carlo Cornielje Wally team 76 

23 Martijn Klompenhouwer FC Capri Sones 75 

24 Hans Boland FC Veldzicht 72 

25 Bennie Bruins Bruunske FC 71 

26 Marijke van Wessel Trotse Oma 70 

27 Bennie Mulder Bambino 69 

28 Brian te Kaat AFC Huntink 69 

29 Ivo Joosten FC IBIB 69 

30 Stijn Marcus FC Super11 69 

31 Jorick Messink FC Midjyland 68 

32 Sjoerd Immink GWVV best 67 

33 Frank Lukassen FC Apothekers 65 

34 Rik Fisser FC de Leemlander 64 

35 Twan Berndsen FC Plakzak 63 

36 Jim Weijkamp A.L.A.A. 62 

37 Ferenc Schepers Ferencvaros 61 

38 Jan-Ole Kantus FC op de wreef 61 

39 Sven te Kaat FC Leemland 60 

40 Cas Aalders FC Kampioen 60 

41 Simone Bussink Supermannen 60 

42 Niels Huntink Hup Ajax hup 59 

43 Bram v/d Pavert Swansea City 59 

44 Jurjan Wezenberg FC Knikeend 59 

45 Tim Heutinck Snelle Harrie 59 

46 Cas de Neling V.V Nathalie 56 

47 Yuri Sohilait Moet Lukken 56 

48 Anne Aalders FC Girlpower 56 

49 Jelle Boland Snelle Jelle 54 

50 Wim Klompenhouwer WK-C 53 

51 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 51 

52 Andre Jansen Eurobewaker 50 

53 Jan Roes S.F.G.V.V. 49 

54 Theo van Wessel FC Barcelona 48 

55 Sven Huls FC Huls 46 

56 Kay Mulder FC Bal op 't dak 41 

57 Promoteam de Vieftig Club 35 

H et Superelf seizoen 2015-2016 is ondertussen al over 
de helft heen. De winterstop heeft namelijk plaats gevond-
en en daarmee breekt de periode aan waar de beslissing-
en kunnen vallen. Deze tweede tussenstand levert weer 
een Van de Pavert als koppositie, maar ditmaal moet Kees 
het stokje overgeven aan zijn jongere broertje. ’Hala Ma-
drid’ van Stan van de Pavert staat namelijk met 106 
punten bovenaan in het klassement.  
 
Nog steeds zijn de verschillen erg klein en kan er van alles 
veranderen. Relatief gezien zijn er de afgelopen weken 
weinig wedstrijden gespeeld, waardoor er geen 
schokkende veranderingen zijn op de ranglijst in het 
geval van enorme stijgers of dalers. Ondanks de winter-
stop zijn er in de laatste wedstrijden van 2015 en eerste 
wedstrijden van 2016 wel weer genoeg doelpunten ge-
vallen. Niels Schweckhorst had zijn vizier weer op scherp 
staan, en ook Roy Cornielje van het derde en Werner 
Wellink van het vierde steken er boven uit in het klasse-
ment doelpuntenmakers van de afgelopen weken. 

Maandprijs gaat dit keer, net als vorige editie, weer naar 
een ‘net-buiten-de-boot-val plek. Aangezien de nummer-
laatst altijd de poedelprijs krijgt aan het eind van de rit, 
heeft de redactie besloten dat de maandprijs van februari 
naar de op één na laatste plaats gaat van deze winter-
tussenstand. Kay Mulder gefeliciteerd met de prijs, hij 
komt je kant op! 

Komende periode zijn er veel wedstrijden in het verschiet 
en kan er nog veel veranderen. Aan alle coaches weer 
veel success gewenst! 

 
De wedstrijdleiding 

 
‘Hala Madrid’ van Stan v/d Pavert 

 
Sven te Kaat 

 
Bram v/d Pavert - Pascal Sloot - Jurgen Schut 

 
Dominiek Seinhorst - Brian te Kaat - Jurjan Wezenberg -  

Theo Heutinck 
 

Roy Cornielje - Niels Schweckhorst - Cas de Neling 

Tussenstand t/m 28-2-2016 

Tussenstand Superelf 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE 

JEUGD/SENIOREN 
24-1-2016 GWVV 3 MEC 4 5 1 

24-1-2016 Etten 1 GWVV 1 0 6 

13-2-2016 GWVV F1 VVG '25 F2 1 5 

13-2-2016 GWVV D1GD AZSV D6 4 4 

13-2-2016 GWVV C1GD Varsseveld C2 3 4 

14-2-2016 GWVV 4 Silvolde 6 2 0 

14-2-2016 GWVV 3 Keijenburgse Boys 5 1 1 

14-2-2016 GWVV 1 SVGG 1 3 1 

20-2-2016 Varsseveld D3 GWVV D1GD 0 3 

20-2-2016 Gendringen F3 GWVV F1 2 8 

20-2-2016 Loil sv C1 GWVV C1GD 2 3 

21-2-2016 GWVV 4 Stokkum 4 3 2 

21-2-2016 SDOUC 5 GWVV 2 0 6 

21-2-2016 GWVV 3 Gendringen 5 1 3 

28-2-2016 GWVV 4 NVC 3 3 1 

 Wij feliciteren; 
- Prins Bob en prinses Marloes met hun regentschap 
over Zinkputdorp in het jaar 2016 
- Willie Schut met zijn benoeming als Zinkputter van 
het jaar. 

 Dat Jan Roes minder hoort is bij iedereen bekend 
maar op 24 januari  in de uitwedstrijd tegen Etten-
werd het zelfs hem toch wel te gortig. “Ï’j bloas 
mien het geheurapparaat joh uut de oren.” zegt Jan 
tegen Beent Klynsma die naast hem staat. Daar heb 
je inderdaad geen gehoorapparaat bij nodig als 
Beent z’n team aanmoedigd. In heel Etten weten ze 
nu wie Beent Klynsma is. 

 Elke leider vult voor de wedstrijd keurig z’n water-
zak om de spelers tijdens blessures op te kunnen 
lappen. In de wintertijd is dat water natuurlijk be-
hoorlijk koud. De hond Dusty van Christel Aalders 
helpt daar een handje aan mee om het water toch 
nog een beetje een gevoelstemperatuur mee te ge-
ven. Op het moment dat de leider van GWVV 4 het 
wedstrijdformulier in orde wil maken en de water-
zak keurig op het bordes plaatst komt Dusty aanlo-
pen tilt z’n achterpootje op en doet nog een be-
hoorlijke duit in het (water)zakje. De spelers van 
GWVV 4 hadden die morgen in ieder geval niets te 
klagen over koud water dankzij Dusty!! 

 Wil je ook een G.W.V.V. das of para-
plu? Meldt je  bij Freek van Arragon 
of Maik Frazer. Voor € 7,50 heb je 
een das, voor € 10,- een mooi geel-
witte paraplu incl. logo het mooie is 
dat je er ook nog met z’n tweeën 
knus onder kunt staan. Wel net zo 
gezellig. 
Bij de wedstrijd tegen Etten had onze 
voorzitter Jan deze al in z’n bezit. 
Vakkundig door Rien Klompenhou-
wer gestrikt  ‘trotseerde’ hij de kou. 

 Scheidsrechter Alex Cornielje probeerde in de wed-
strijd GWVV 4– NVC 3 een van Gaal schwalbe te imi-
teren. Om een bal niet te toucheren ging hij bij een 
uittrap van de keeper plat op z’n buik liggen. Waar-
schijnlijk had hij geen rekening gehouden met de 
bult die hier nog aan zat, want de bal raakte hem vol 
met als gevolg dat het spel hierin belemmerd werd. 
Gelukkig is Alex zo atletisch dat hij in een mum van 
tijd weer op stond om weer vrolijk verder te fluiten. 

 Freek knoeit met koffie inschenken tijdens de nieuw
jaarsreceptie. Saskia zegt dat hij de verkeerde kan  
heeft. Waarop Tonnie Slutter opmerkt dat het aan  
de persoon ligt; 
“Als je niet kunt zwemmen ligt het ook niet aan de 

 zwembroek.” 

H et zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn. Het ge-
schonken accommodatie bord door de Vieftigclub is in-
middels geplaatst.  
Op 16 januari jl. werd deze vakkundig neergezet door 
Henk Ketelaar, Willie en Paul Schut, Theo Heutinck, Jan 
Aalders, Jan Roes en Beent Klijnsma. Voor iedere be-
zoeker is nu duidelijk dat men gearriveerd is op Sport-
complex “De Buitenham”.  
Dank aan alle Vieftig club deelnemers die hiervoor hun 
steentje bijdragen. Het 2e bestedingsdoel de jeugdclinic 
is het doel dat nu op de rol 
staat. 
 
Het Vieftig club promoteam, 
Arno Geurts 
Jos Mulder, 
Freek van Arragon,  
Chiel le Comte 
Nico Immink 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Activiteiten; 

Christel Aalders 06-45729876 

Wedstrijdzaken;   

Sven te Kaat 06-23209163 

Mark Kemperman  06-16490233 

Algemene zaken; 

Mike Frazer 0315-631810 

Technisch coordinator; 

Andre Lippets 06-40940845 

 

F1 

Emile Kwak 0315-630500 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

D1  

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

C1 

Dirk Jansen 06-12696315 

Maik Jansen 06-51616194 

Clemens Wissing 0315-640815 

Sven Maatman 06-53569324 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

B1  

Jelle Elferink 06-10270390   

(gendringen) 

Bjorn Ketelaar 06-53651011   

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

B2 

René Bussink 0315-630410 

Tim jansen 06-53716910 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

K oning winter is alweer bijna het land uit, we hebben hem dit jaar (gelukkig) 
weinig gezien. De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld na een periode van 
vier weken hard trainen. 
De F1 is goed begonnen na de 1e nederlaag hebben ze zich goed herpakt en de 
2e wedstrijd overtuigend gewonnen van Gendringen met 8-2. 
De D1 heeft zijn 1ewedstrijd gelijk gespeeld en de 2e wedstrijd knap gewonnen 
met 3-0 van Varsseveld. Deze jongens en meiden gaan steeds beter voetballen, 
als zij elke wedstrijd er voor gaan dan zit er misschien nog wel iets mooi’s in dit 
seizoen. 
De C1 speelt een klasse hoger als voor de winter, na 1 nederlaag hebben zij de 
2e wedstrijd met 3-2 gewonnen. 
De B1 heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen en de tweede gelijk gespeeld, zij 
staan nog steeds bij de bovenste. 
De B2 is de 2e seizoenshelft begonnen om aan het doelsaldo te werken de 1e 
wedstrijd hebben zij thuis met maar liefs 16-0 gewonnen van VVG.  
Kortom de jeugd is goed begonnen. 
Wij willen alle trainers en leiders bedanken voor hun werk in het 1e seizoens-
helft en wij wensen hun veel plezier en succes in de 2e helft. 
Ook willen wij langs deze weg de inwoners van varsselder bedanken voor al 
hun statiegeldflessen die zij geschonken hebben, deze opbrengst is geheel ten 
behoeve van de jeugd. 
Wij bedanken ook iedereen die mee heeft geholpen om deze actie tot een suc-
ces te brengen. 
Langs deze weg willen wij iedereen erop attenderen dat er nieuwe GWVV 
sjaals te koop zijn. 
Voor 7,50 euro heb je een mooie GWVV sjaal boven je bed of boven je hoofd 
bij de kampioenswedstrijd van het 1e. ??? 
Rest ons iedereen een fijne en sportieve 2e seizoenshelft te wensen. 
 
Het Jeugdbestuur 

Wedstrijdverslagen 
GWVV/Gendringen B2 

GWVV/Gendringen B2-AZSV B4  
 
Uitslag: 2-5 
 
Op zaterdag 28 november moesten wij om 15.00 uur een wedstrijd tegen de B4 
van AZSV spelen. We wisten van te voren dat dit een moeilijke pot ging wor-
den,  omdat wij eerder dit seizoen tegen de B5 van de zelfde club moesten spe-
len. Deze wedstrijd eindigde in een 0-0. Desondanks begonnen we vol vertrou-
wen aan de wedstrijd. Bas kon er vandaag niet bij zijn en daarom deden er 2 B3 
spelers met ons mee, Jules  en Angelo. De wedstrijd begon, we konden meteen 
merken dat, zoals al gezegd, dit een moeilijke pot werd.  We hebben aardig 
lang stand gehouden maar toch viel halverwege de eerste helft de eerste tegen 
goal 0-1 voor AZSV. Wij konden echter na een uitbraak aan de linkerkant gelijk 
maken, het was Wessel die die bal hard in het doel schoot. Het bleef langere 
tijd gelijk maar toch werd het nog voor rust 1-2. De twee helft begon het ging in 
deze helft echter al snel berg af want AZSV score 2 achter elkaar waardoor na 
60 min de stand 1-4 was. We wisten nog goal te maken. Dit keer was Glenn 
degene die hem over de lijn schoot. In de laatste minuten wist AZSV toch nog 
en laatste goal te maken, dit bracht de eindstand op 2-5. Jammer van het ver-
lies jongens, volgende keer beter. 
 
GWVV/Gendringen B2-Vosseveld B1 
 
Uitslag: 2-4 
 
Zaterdag 7 november, we moesten vandaag een wedstrijd tegen de B1 van 
Vosseveld spelen.  We hebben bij deze wedstrijd hulp gekregen van 2 B1 spe-
lers, dit zijn Robin en Collin. Deze tegenstander was des tijdige nummer 1 van 
de competitie. Had zag er dus van te voren niet al te goed uit voor ons. Maar 
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(Vervolg Jeugdhoek) 

zoals altijd lieten wij ons hier niet uit het veld slaan. 
We begonnen de eerst helft sterk maar we werden 
toch een beetje overklast door onze tegenstander dit 
resulteerde in een 0-1 achterstand  wij wisten toch nog 
gelijk te maken voor het eind voor de eerst helft, Collin 
scoorde uit een goede voorzet van Wessel. Hierdoor 
was de stand bij rust 1-1. De tweede helft begonnen 
we minder sterk waardoor bij 60 minuten op de klok 
op een 1-3 stonden. Beide teams wisten voor het fluit-
signaal nog een goal te scoren, voor GWVV/
Gendringen was het opnieuw Collin die scoorde. Dit 
bracht de eindstand op 2-4.  
 
Teamuitje  
Het Teamuitje van de B2 vond plaats op 19 december. 
We hadden om 15.00 afgesproken  in Varsselder. Van-
uit Varsselder zijn we met het team naar Winterswijk 
gegaan. In Winterswijk zijn we naar een entertainment 
center gegaan. In dit Entertainment center kan je ver-
schillende dingen. Wij hebben daar gekard en daarna 
hebben we ook speedsoccer gespeeld. Bij het karten 
moesten we de groep in tweeën delen omdat er an-
ders niet genoeg karts waren. De winnaars bij het kar-
ten waren Cas, Tim en. Bij het speedsoccer werd ook 
een kleine competitie georganiseerd, de groep werd 
verdeeld in teams van  3, ook Tim en Cas deden hierbij 
mee.  Nadat de tijd op was voor speedsoccer reden we 
naar Ulft hier hebben we bij de chinees gegeten. Dit 
was het eind van ons team uitje nu konden we van de 
winterstop genieten. 
 

Frederic Josee 

Na een niet al te beste 1e seizoenshelft begonnen we 
opnieuw in de 2e seizoenshelft. 
We gingen van de 4e klasse naar de 5e klasse wat na-
tuurlijk wel jammer was maar misschien ook beter voor 
ons. We begonnen al vroeg met trainen en er stond al 
een oefenwedstrijd op de planning tegen Gendringen/
GWVV B3. De wedstrijd was in Gendringen en wel span-
nend omdat zij in de 3e klasse gingen spelen, daardoor 
werden wij natuurlijk als minder beschouwd. 
We kwamen al vroeg op achterstand door een uitge-
speelde kans van de B3. We speelden niet goed en dat 
werd dus meteen afgestraft. Na een tijdje kwamen we 
weer op gelijke hoogte en werden wij beter. De hele 2e 
helft waren we stukken beter en we scoorden meerde-
re malen. De wedstrijd eindigde in een 1-5 overwinning 
voor ons. Dit was dus een goed begin maar het moest 
natuurlijk gebeuren in de competitie. 
Dat konden we al snel waar maken tegen VVG '25 B3 
die ook uit de 4e klasse kwamen. We waren veel beter 
en in de rust stond het al 8-0 voor ons.  
Dit moesten we dus doorzetten en in de 2e helft scoor-
den we ook 8 keer dus de eindstand werd 16-0 voor 
ons. Enes Ilbay scoorde3 keer, Rick Stienezen 3 keer, 
Mick Besselink 4 keer , Glenn Robben ook 4 keer en ik 
zelf maakte er 2. Dus we maakten er ook een goed be-
gin van in de competitie. We hebben pas 1 wedstrijd 
gehad maar we moeten nog tegen verschillende tegen-
standers. Al die tegenstanders liggen wel allemaal ver 
weg en tegen de meeste clubs hebben we dus nog 
nooit gevoetbald. 
Hopelijk maken we er een mooi seizoen van en eindi-
gen we nu wel een keertje hoog in plaats van laag. 
 
Wessel Immink, Gendringen/GWVV B2 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

Maart 
8 Huis aan huis kaartverkoop Kom Es Kieken  
11 Kivada bijeenkomst aanvang 20;00 uur 
14 Ledenvergadering OLV Gilde 
21 Jaarvergadering Fanfare St. Gregorius aanvang 20:30 uur 
 
April: 
10 Lenteconcert fanfare St.Gregorius. 
16, 17 Toneeluitvoering Kom es Kieken “In de boot genomen” 

JAARVERGADERING  
FANFARE ST. GREGORIUS 
Maandag 21 maart 2016 
Aanvang: 20.30 uur in de  

Ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus 
Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en dona-
teurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veld-
hunten. 
 

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijk-
se ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maan-
dag 21 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus. 
 

Agenda : 
1. Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Woordje dirigent  
4. Verslag van de jaarvergadering 2015 
5. Financieel verslag over 2015 door de penningmees-

ter Rik Fisser 
6. Verslag van de kascommissie: Francis Lucassen & 

Petra Ditters 
7. Benoeming nieuwe kascommissie: Erna Helmink, 

Aftredend lid kascommissie: Francis Lucassen 
8. Vaststellen contributie 2016 voor 2017  
9. Verslag Jeugd 2015 door Karin  
10. Taakverdeling leden 2016 
11. Huishoudelijk reglement 
12. Rondvraag Jeugdleden 

 

Hierna volgt een korte pauze. 
 

13. Bestuursverkiezing: 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Rik Fisser  
      (penningmeester) 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Aalders  
      (bestuurslid)  
(Nieuwe kandidaten  kunnen zich voor aanvang ver-
gadering aanmelden bij bestuur.) 

14. Evenementenplanning  2016 
15. Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van de 

‘Club van 100’ 
16. Rondvraag 
17. Sluiting jaarvergadering 2016 door de voorzitter 

Maarten Wijkamp 
 
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen 
deze gemeenschap is een must! Laat daarom uw waar-
dering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaar-
vergadering. Het bestuur en de leden zullen uw komst 
zeer waarderen! 
 

Tot ziens op  21-03-2016 om 20.30 uur!                                                                        
Het bestuur 

W ij zijn op zoek naar en-
thousiaste jongens en meisjes 
die ons willen helpen met het 
voorbereiden en organiseren 

van de kivada. 
Zit jij in het 2de jaar of hoger 

van het voortgezet onderwijs 
dan ben jij degene die wij zoe-

ken! 
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 11 maart om 

20:00 in het dorpshuus. 
Geef je op bij: 

Manfred_esther@upcmail.nl of 
bjwoffenberg@hetnet.nl 

 

Tot dan, groetjes Kader Kivada  
Varsselder-Veldhunten 

9 t/m 13 juli  

mailto:Manfred_esther@upcmail.nl
mailto:bjwoffenberg@hetnet.nl
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Toneelvereniging pakt groots uit! 
Kom Es Kieken viert 15-jarig jubileum 

T oneelvereniging ‘Kom es Kieken’ uit Varsselder – 
Veldhunten viert op 16 en 17 april het 15-jarig jubileum 
met de comedy In de boot genomen, een hilarisch to-
neelstuk waarin alles kan en niets is wat het lijkt.  
Succesvol zakenman Douwe-Jan Versteeg denkt een 
rustig weekendje te gaan varen op zijn jacht met zijn 
vrouw Roos, zus Annemarie en de nieuwe bootsjongen 
Leroy. Hij wordt onaangenaam verrast door het plot-
selinge bezoek van zijn chaotische hoofd van de boek-
houding Henriëtte Meulenberg en haar onzekere assis-
tent Tjeerd. De twee moeten hem dringend spreken 
over de zaak. Vanaf dat moment raakt het leven van 
Douwe-Jan in een stroomversnelling en valt hij van het 
ene probleem in het andere. 
 
Ter gelegenheid van het jubileum pakt de toneelvere-
niging uit met een indrukwekkend decor: het jacht van 
Douwe-Jan Versteeg zal op ware grootte in de sporthal 
verrijzen. Een enorme uitdaging dus voor de decor-
bouwers en de technici die samen de illusie van een 
varend schip moeten creëren. Maar dit is niet de enige 
uitdaging voor de vereniging. De spelers repeteren nu 
hard om in het juiste tempo te acteren zodat de hilari-
sche situaties nog grappiger worden. 
 
Ondanks de hectiek van het repeteren en de uitdagen-
de decorbouw is het bestuur van Kom Es Kieken nu 
ook al bezig met het volgende seizoen. Na een paar 
jaar comedy's gespeeld te hebben wil het bestuur op 
zoek naar een andere uitdaging. Momenteel is de lees-
commissie bezig om te kijken naar toneelstukken in 
andere genres. Wat het gaat worden is nog onbekend. 
 
De spelers van Kom Es Kieken repeteren elke maan-
dagavond onder leiding van regisseuse Ingeborg van 
Dijk in de toneelkelder van 't Dorpshuus. Nieuwe spe-
lers zijn altijd welkom, dus mocht je een keer een kijk-
je willen nemen achter de schermen, bezoek ons dan 
tijdens de repetitie (tussen 19:30 uur en 22:00 uur). 
 
Laat je ook ‘in de boot nemen’ en kom es kieken! De 
voorstellingen zijn op zaterdag 16 april om 19.30 uur en 
op zondag 17 april om 14.00 uur en 19.30 uur. 

Kaartverkoop huis aan huis start in Varsselder-
Veldhunten op dinsdag 8 maart tussen 18-21 uur. Daar-
na zijn de kaarten verkrijgbaar bij ’t Dorpshuus of te 
bestellen bij Ino Zweers, telefonisch via 0315-686418 
(tussen 19 en 20 uur)  
of per mail wendino94@gmail.com. 
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O nderstaande oproep heeft in de Verbinding 
gestaan. 
Helaas zijn er geen reacties binnen gekomen.  
Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 
 
Jarenlang zijn de tuin en het kerkhof te Varsselder 
tot in de puntjes verzorgd door de tuinploeg. Dat 
de mensen van de tuinploeg goed werk leverden 
is zelf de carnavalsvereniging opgevallen zodat de 
tuinploeg zelfs een beker in ontvangst mocht ne-
men als “vrijwilliger” van het jaar. Zoals bij veel 
werkgroepen, koren en andere onderdelen van de 
locatie heeft ook de vergrijzing toegeslagen bij de 
tuinploeg. 
Op dit moment zijn er nog maar een handvol ac-
tieve vrijwilligers die wekelijks bij elkaar komen 
om het nodige onderhoud uit te voeren. Gezien 
hun leeftijd en het aantal uren dat zij op dit mo-
ment bezig zijn om alles te onderhouden hebben 
zij besloten om met ingang van 1-01-2016 te stop-
pen met de tuinploeg. 
Een aantal jaren geleden hebben zij ook al een 
oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers, maar 
helaas is daar niet op gereageerd. Het gevolg is nu 
dat er vanaf 1-01-2016 geen wekelijks onderhoud 
meer plaats zal vinden in de tuin en op het kerk-
hof. 
 
Dit is dus eigenlijk geen oproep maar meer een 
noodkreet aan alle inwoners van Varsselder,  
Veldhunten en omstreken om een paar uur van 
hun tijd te willen steken in het noodzakelijk on-
derhoud van de tuin en het kerkhof. Dit hoeft na-
tuurlijk niet iedere week en wanneer er zich vol-
doende mensen aanmelden betekent dit mis-
schien een aantal uurtjes per maand. 
 
Iedereen die de kerk en het kerkhof te Varsselder 
een warm hart toedraagt verzoeken wij om zich 
te melden bij Hans Bruins (0315) 63 22 47 of bala-
laika@chello.nl 
 
De locatieraad. 

Tuinploeg  
H.H. Martelaren van Gorcum 

Plastic doppen bruikbaar voor 
opleiding van geleidehonden 

Z e zitten op melkpakken en frisdrankflessen en ze zijn geld 
waard: plastic doppen. Wie ze spaart en inlevert, helpt daar-
mee KNGF Geleidehonden. “Wij krijgen 25 cent per kilo “, ver-
telt een KNGF-woordvoerder. “Dat lijkt niet veel, maar het is 
een mooie prijs. Vorig jaar hebben we 40.000 kilo plastic dop-
pen verzameld, goed voor 10.000 euro.” 
Ook achterhoekers kunnen aan de doppenactie van KNGF-
Geleidehonden meedoen. In (bijna) elke plaats kunnen de 
doppen worden ingeleverd. Vrijwilligers leveren die in bij een 
depot. Begin maart wordt er in Aalten zo’n depot geopend. 
De doppen dienen als grondstof voor nieuwe plastic pro-
ducten. “Ze leveren relatief veel op omdat het om schoon 
plastic gaat dat in een apart traject verwerkt wordt. Daardoor 
is de prijs hoger. “ De opbrengst van de actie komt recht-
streeks ten goede aan de training van geleidehonden. Die zijn 
niet alleen voor blinden en slechtzienden. “We leiden ook 
assistentiehonden op voor mensen met een lichamelijke han-
dicap, honden voor kinderen met autisme en buddyhonden 
voor mensen met ernstige psychische problemen”, aldus de 
KNGF-zegsman. 
 
U kunt de doppen inleveren bij Jeanette Lippets,  
Vicarisweg 3 Varsselder. 

I n de dierenweide 
wordt al volop gewerkt 
aan het nageslacht. 
 
In het voorjaar hebben 
we jonge biggen op de 
dierenweide.!! 

VOLOP ACTIVITEIT  
IN DE DIERENWEIDE 

mailto:balalaika@chello.nl
mailto:balalaika@chello.nl
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5-3-2016 09:30 GWVV F1 Longa '30 F8G 

5-3-2016 11:00 GWVV D1GD Dinxperlo D2 

5-3-2016 13:00 GWVV C1GD Silvolde C2 

5-3-2016 14:30 Gendr./GWVV B1 FC Wintersw B2 

5-3-2016 15:00 Gendr./GWVV B2 VIOD B6 

6-3-2016 09:30 GWVV 2 VVG '25 3 

6-3-2016 10:00 NVC 3 GWVV 4 

6-3-2016 10:30 Westendorp 2 GWVV 3 

6-3-2016 14:30 GWVV 1 SSA Aerdt-Carvium 1 

12-3-2016 09:30 GWVV F1 Etten F1M 

12-3-2016 13:00 GWVV C1GD DVV C3 

12-3-2016 14:30 Westendorp/KSH B1 Gendr./GWVV B1 

12-3-2016 15:00 Gendr/GWVV B2 DCS B3 

13-3-2016 09:30 GWVV 4 VVG '25 4 

13-3-2016 11:30 GWVV 3 Bredevoort 3 

13-3-2016 12:30 Varsseveld 5 GWVV 2 

13-3-2016 14:00 Sint Joris 1 GWVV 1 

19-3-2016 09:00 Terborg F1 GWVV F1 

19-3-2016 11:00 Terborg D2D GWVV D1GD 

19-3-2016 11:30 VIOD C5G GWVV C1GD 

19-3-2016 12:30 Groessen B3 Gendr/GWVV B2 

19-3-2016 14:30 Gendr/GWVV B1 Silvolde B1 

20-3-2016 09:30 GWVV 2 Stokkum 2 

20-3-2016 09:30 Den Dam 3 GWVV 4 

20-3-2016 13:00 Varsseveld 10 GWVV 3 

20-3-2016 14:30 GWVV 1 Loo 1 

28-3-2016 10:00 GWVV 4 Gendringen 6 

28-3-2016 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 

2-4-2016 09:30 GWVV F1 Varsseveld F5G 

2-4-2016 11:00 GWVV D1GD Gendringen D3 

2-4-2016 13:00 GWVV C1GD DVC '26 C4 

2-4-2016 14:30 Gendr/GWVV B1 Terborg B1 

2-4-2016 15:00 Gendr/GWVV B2 ESA B6 

3-4-2016 09:30 GWVV 4 Terborg 4 

3-4-2016 10:00 Terborg 2 GWVV 2 

3-4-2016 11:30 GWVV 3 KSH 3 

3-4-2016 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

Programma G.W.V.V. 

(vervolg Dorpsnieuws) 
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Standen en Topscoorders 2015-2016 

STAND 2
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 16 41 51 14 

GWVV 1 15 38 58 17 

Ajax B 1 16 32 40 27 

Etten 1 15 30 49 22 

SDZZ 1 14 24 27 24 

Aerdt-Carvium 1 15 23 49 38 

Rijnland 1 15 23 20 24 

Den Dam 1 14 21 24 33 

SVGG 1 16 18 26 39 

Stokkum 1 15 11 20 38 

NVC 1 14 10 19 42 

VVL 1 14 9 16 29 

Loo 1 14 9 12 30 

Sint Joris 1 15 8 26 60 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld 10 14 36 58 20 

RKZVC 7 16 32 54 38 

GWVV 3 16 30 54 19 

Pax 11 13 28 33 20 

Westendorp 2 14 25 43 26 

Gendringen 5 15 25 42 36 

Wolfersveen 3 11 22 28 24 

AD '69 6 12 21 34 23 

Keijenburgse B. 5 11 17 26 21 

Meddo SC 3 16 17 30 35 

MEC 4 14 11 18 43 

KSV 4 15 11 19 52 

Bredevoort 3 13 3 15 50 

KSH 3 14 3 22 69 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 6 12 34 59 20 

Dinxperlo 3 14 26 38 26 

GWVV 2 13 25 35 19 

Varsseveld 4 11 23 35 21 

Terborg 2 13 21 37 29 

VVG '25 3 14 21 37 27 

Stokkum 2 10 18 31 35 

AD '69 3 11 15 23 32 

Varsseveld 5 13 14 27 21 

Ajax B 2 11 7 18 30 

FC Winterswijk 7 14 5 12 44 

SDOUC 5 14 5 20 68 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 4 12 34 69 22 

Gendringen 6 10 23 40 17 

Silvolde 6 12 21 33 22 

Terborg 4 12 20 27 29 

GWVV 4 12 19 18 16 

Kilder 5 11 15 23 31 

VIOD 10 12 14 23 36 

Bredevoort 4 11 13 28 34 

NVC 3 9 6 17 27 

Stokkum 4 10 4 13 32 

Den Dam 3 9 1 12 37 

5e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 7 19 26 7 

Ulftse Boys 1 8 19 25 8 

Etten 1 7 14 18 11 

SDZZ 1 6 12 8 5 

Den Dam 1 6 12 13 12 

Aerdt-Carvium 1 7 12 23 16 

Ajax B 1 8 11 14 15 

Loo 1 6 8 7 7 

Rijnland 1 7 8 9 15 

NVC 1 6 7 7 11 

Sint Joris 1 7 5 17 28 

VVL 1 6 4 7 11 

Stokkum 1 7 3 10 23 

SVGG 1 8 2 10 25 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN: 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Dinxperlo B1D 11 33 62 14 

Gendringen/GWVV B1 13 28 41 21 

Ajax B B1D 13 28 33 20 

RKZVC B1D 12 24 34 19 

FC Winterswijk B2D 11 21 33 21 

Silvolde B1 12 16 15 33 

Varsseveld B1D 11 15 32 31 

VIOD B2 13 14 26 29 

Grol B2 12 11 21 34 

Westendorp/KSH B1 12 4 13 45 
Terborg B1 12 0 17 60 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVO B3 2 6 8 5 

Gendringen/GWVV B2 1 3 16 0 

Bataven B4 1 3 5 2 

DCS B4 1 3 2 0 

OBW B4G 1 3 1 0 

ESA B6GD 2 3 17 6 

Groessen B3 0 0 0 0 

Concordia W. B4G 1 0 0 2 

VIOD B6G 1 0 2 5 

GSV '38 B2G 2 0 1 3 

VVG '25 B3 2 0 0 29 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VIOD C4 2 6 10 3 

Varsseveld C2 2 6 10 5 

Keijenburgse Boys C1G 2 6 6 2 

DVV C3 1 3 3 0 

VVG '25 C2 2 3 6 5 

GWVV C1GD 2 3 6 6 

HC '03 C1 2 3 3 5 

Loil sv C1 1 0 2 3 

VIOD C5G 1 0 0 1 

Silvolde C2 1 0 2 5 

Ulftse Boys C2 2 0 1 6 

DVC '26 C4 2 0 3 11 

Topscoorders B1-junioren 
naam: aantal doelpunten 
Max Schut 18 
Nico Ausma 5 
Mats te Boekhorst 2 
Matthijs Kempers 2 
Colin de Wildt 1 
Robin Klompenhouwer 1 
Sam Overbeek 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Douwe 3 
Maarten 1 
Julian 1 
Sem 1 

Topscoorders B2-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Mick Besselink 4 
Glenn Robben 4 
Rick Stienezen 3 
Enes Ilbay 3 
Wessel Immink 2 

TOPSCOORDERS SENIOREN: 
Niels Schweckhorst 1e 23 

Bram v/d Pavert 3e 14 

Cas de Neling  1e 13 

Roy Cornielje  3e 10 

Werner Wellink 4e 7 

Dirk Jansen 1e 6 

Theo Heutinck 4e 6 

Ramiro Tersteeg 2e 5 

Tom Wanders 2e 5 

Pascal Sloot 2e 5 

Rick Hendrixen 2e 5 

Brian te Kaat  3e 5 

Hidde Böttcher 3e 5 

Dion Mulder  1e 4 

Dominiek Seinhorst  1e 4 

Jimi Moreno 3e 4 

Martin Bolk 2e 3 

Joël Robben 2e 3 

Martijn Klompenhouwer 3e 3 

Stefan Zwanink 4e 3 

Mark Kemperman 1e 2 

Jelle Visser 1e 2 

Thomas Wissing 1e 2 

Twan Berndsen 2e 2 

Kris Hebbink  2e 2 

Jim Weijkamp  2e 2 

Jurjan Wezenberg 2e 2 

Niels Huntink  3e 2 

Tom Wezendonk 3e 2 

Marc Welling  4e 2 

Jurgen Schut 4e 2 

Mart de Leeuw 4e 2 

Lars Hendrixen 1e 1 

Maik Jansen 1e 1 

Chiel le Comte 1e 1 

Dion Ruessink 3e 1 

Jan-Ole Kantus 3e 1 

Jordy Bussink  3e 1 

Jos Ketelaar 4e 1 

Rick Witteveen 4e 1 

Niek te Voert  4e 1

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F2 2 6 16 2 
Silvolde F2 2 6 7 3 
SDOUC F3 2 4 9 3 

VIOD F6 1 3 4 1 
SVGG F1G 2 3 8 2 

Longa '30 F8G 2 3 10 5 
GWVV F1 2 3 9 7 
DZSV F5 2 1 5 8 

Terborg F1 0 0 0 0 
Gendringen F3 1 0 2 8 

Etten F1M 2 0 1 15 
Varsseveld F5G 2 0 1 18 

Topscoorders D1-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Gijs 2 
Jurre 2 
Jesper 2 
Merijn 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV D6 2 4 13 5 

Terborg D2D 2 4 6 1 

GWVV D1GD 2 4 7 4 

SDOUC D2D 1 3 3 2 

Den Dam/NVC D1GD 2 3 6 4 

MEC/Bredevoort D2G 2 3 4 8 

Varsseveld D3 2 1 1 4 

Silvolde D2 0 0 0 0 

Dinxperlo D2 1 0 3 4 

DZSV D3 1 0 1 4 

Gendringen D3 1 0 1 9 

Topscoorders F1-pupillen 
naam: aantal doelpunten 
Boaz 5 
Mees 3 
Bram 1 
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Meer foto’s op http://myalbum.com/album/yYLkAUcByEal 

http://myalbum.com/album/yYLkAUcByEal



