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N a een winterstop van een maand konden we de 
draad weer oppakken. Het is goed om even stil te staan 
en de zaken te evalueren en eventueel bij te sturen. 
Veel GWVV elftallen hebben inmiddels een winteracti-
viteit achter de rug. In deze Boogbal kun je hiervan een 
paar verslagen lezen. We zitten inmiddels al weer een 
paar maanden in 2017 en dan besef je wel dat er veel 
binnen de club gebeurd. Er is inmiddels een nieuwe 
trainer voor het seizoen 2017-2018 aangesteld en ook 
hebben we al een kersvers kampioenselftal in ons mid-
den. De JO13-1 heeft wel heel lang op deze titel moe-
ten wachten, op 10 december hebben zij de laatste 
wedstrijd in de najaars competitie gespeeld en ston-
den 6 punten voor op concurrent Concordia met een 
plus saldo van +30 doelpunten in hun voordeel. Toch 
wist Concordia op 11 december met 20-0 te winnen 
van Silvolde, zodat Concordia ook zicht bleef houden 
op de titel. Deze laatste wedstrijd van Concordia was 
gepland in januari maar door het winterweer werd 
deze afgelast. Nu 18 februari is de voorjaarscompetitie 
al weer aangevangen en is de nog resterende wedstrijd 
niet meer gespeeld waardoor GWVV JO13-1 zich offici-
eel najaarskampioen 2016-2017 mag noemen. De re-
dactie feliciteert hierbij dan ook de jongens, de meiden 
en de leiding van dit team. In deze Boogbal zal onder 
jeugdnieuws hier nog meer over gemeld worden. Ook 
hebben we een nieuwe potstootkampioen die een jaar 
lang de trofee op de boezem mag zetten, ook hierover 
kun je in deze Boogbal wat lezen. Bij al deze blijde ge-
beurtenissen is er ook een minder fijn bericht als we te 
horen krijgen dat moeder Alie Mulder is overleden. In 
deze Boogbal een herinnering aan haar. 
Ook is in januari op de pronkzitting de nieuwe prinses 
van de Zinkput bekend geworden. Het is mooi om te 
zien dat alle verenigingen in ons dorp het carnavals-
leven in Varsselder-Veldhunten een warm hart toedra-
gen. Ook GWVV laat zich op deze pronkzitavond o.a. 
vertegenwoordigen door het 1e elftal. Sinds dat we in 
2012 in het Dorpshuus zitten met de verschillende ver-
engingen is dit een terugkerende activiteit van het 1e 
elftal. In deze Boogbal in Opvallend op de Buitenham 
een gesprek met prinses Like. In de Zinkputbode die bij 
iedereen in Varsselder-Veldhunten in de bus viel heb-
ben we van/over haar al veel gelezen. Deze keer heb-
ben we Like als supportster van GWVV een aantal vra-
gen mogen stellen. Wij wensen hun het komende 
weekend heel veel plezier. 
Ook is afgelopen vrijdag 17 februari jl weer de kader-
avond gehouden. Een avond waar de vrijwilligers bin-
nen de vereniging in het zonnetje worden gezet en 
waar een ieder de mogelijkheid krijgt om ‘gemudeluk’ 
met mede ‘collega’s’ te kunnen praten over het wel en 
wee binnen de vereniging onder het genot van een 
hapje en een drankje. Deze keer kregen de vrijwilligers 
eens een keer geen presentje, maar een gezamenlijk 
cadeau in de vorm van een buut van Tom Kroes en Ben 
van Oranje op hilarische wijze werden de avonturen 
van beide personen vertolkt door Niels Berentsen uit 
Etten. Het is belangrijk om de club van vrijwilligers bij 
GWVV een avond te bieden waarop zij gewaardeerd 
worden. Want zoals een ieder wel via de landelijke 

Nieuws 

media heeft verno-
men is dat vrijwilli-
gerswerk niet voor 
iedereen meer een 
vanzelfsprekendheid 
is. Gelukkig is dat bij 
GWVV niet aan de 
orde. De voorzitter 
zei hier in zijn 
woordje richting het 
korps vrijwilligers; 
“Vanavond wordt 
iedereen op deze 
wijze bedankt, voor 
hun onbetaalbare 
inzet voor de club.” 
En zo is het ook, on-
betaalbaar, omdat 
vrijwilligerswerk 
voor ‘niks’ wordt 
gedaan en hier geen 
middelen aan te pas 
komen. Om nog maar eens anekdote van Jules van de 
Pavert op te halen; “vrijwilligerswerk vormt het cement 
van de vereniging” 
 
Verder in deze Boogbal 
Op 8 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst geweest, in 
deze Boogbal zullen we hier uitvoerig verslag van doen 
wat zich daar heeft afgespeeld. 
Van de prestaties van de elftallen is op dit moment nog 
niet zo heel veel te melden. Het 1e elftal heeft toch al 
wel weer 2 competitiewedstrijden gespeeld en weet 
met de behaalde punten weg te blijven van de geva-
renzone. Jelle Visser zal in zijn rubriek hier uitvoerig 
over berichten. De jeugd is een nieuwe voorjaarscom-
petitie gestart, hier kunnen we dus ook niet zoveel 
over zeggen. Wel kan gezegd worden dat de jongens  
bij Gendringen/GWVV JO17-1 goed zijn begonnen zij 
spelen wel een hele competitie en wonnen de 1e wed-
strijd na de winterstop met 2-1. Zij zullen ook nog een 
keer een wedstrijd op de Buitenham spelen. Momen-
teel voeren ze de ranglijst nog aan. Voor in de Aanval 
cup is een tussentijdse gemiddeld najaarsstand opge-
maakt. Stijn heeft de cijfertjes voor in de Aanval cup en 
de GWVV superelf weer verwerkt tot afgelopen week-
end dus we zijn weer helemaal bij in deze Boogbal. 
Op de cover deze keer de vlaggenparade die door en-
kele vrijwilligers in het kerstreces is neergezet met 
daarachter de Muldertribune die in februari met het 
overlijden van Alie Mulder nog eens extra tot uitdruk-
king kwam. In de inzetjes 50 jaar lidmaatschap van Fer-
die van de Pavert waarbij in de nieuwjaarsbijeenkomst 
stil is gestaan, de winnaars van het snerttoenooi 2017 
en de GWVV hoofdsponsor Autobedrijf Geert Steve-
ring. 

Wij wensen iedereen heel veel leesplezier met Boog-
balnr. 4 

De Boogbalredactie 

De Boogbalplanner seizoen 2016-2017 

Copie inleveren: Komt uit op: 
4 april 13 april 
9/23 mei 18 mei/1 juni 
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Edwin Grotenhuis 
nieuwe trainer 

G.W.V.V. 
M et ingang van het seizoen 2017-2018 is de 45-
jarige Edwin Grotenhuis hoofdcoach bij G.W.V.V..  
Momenteel traint de in Wehl woonachtige Edwin Gro-
tenhuis sv Dinxperlo, waarmee hij vorig seizoen kampi-
oen werd in de 4e klasse. Edwin trainde voor zijn Dinx-
perlo tijdperk o.a. St. Joris, MvR en Terborg. Met Ter-
borg behaalde hij in het seizoen 2014-2015 promotie 
naar de 4e klasse. 

TC G.W.V.V. 

Donderdag 15 december 2016 
heeft Beent Klynsma het GWVV 
potstoten 2016 gewonnen. Alles 
wat Beent in 2016 deed leek in 
goud te veranderen. In juni had 
hij op de jaarlijkse gildekermis al 
de vogel omlaag gehaald en mocht zich Gildekoning 
van Varsselder-Veldhunten noemen. Ook op de GWVV 
potstootavond was Beent ongenaakbaar met maar 
liefst "nul kruuskes" gaf hij de andere deelnemers het 
nakijken. Op de GWVV potstootavond, die altijd zoals 
gebruikelijk plaatsvindt op de laatste 'cluboavend' van 
het jaar, hadden zich maar liefst 42 deelnemers inge-
schreven. In het begin ging het wat stroperig en werd 
vaak de wit over rood gemaakt en konden nog weinig 
'kruuskes' genoteerd worden door de deskundige lei-

Koning Beent 
Klynsma winnaar 
GWVV potstoten 

ding, Spreekstalmeester Bennie Mulder onder toeziend 
oog van voorzitter Jan Aalders. Nadat wat barrieres 
waren opgeworpen kon Clemens Wissing op de bok en 
werden de biljart ballen moeilijker weggelegd zodat de 
volgende deelnemers het er behoorlijk lastig mee kre-
gen. Het was uiteindelijk Clemens Wissing die als eer-
ste het strijdperk mocht verlaten. Hierna volgde de ene 
na de andere afvaller en waren op het laatst nog 
zo'n 10 stoters actief die het elkaar lastig probeerden 
te maken. Spreekstalmeester Bennie had voor iedere 
afvaller de nu al legendarische afscheidswoor-
den; "Prettige Feestdagen" in petto. 
Sommige ballen werden door o.a. Wies Kummeling, 
Twan Berndsen en Kris Hebbinck op miraculeuze wijze 
gemaakt en werd het volgens het publiek tijd voor hen 
om een staatslot te kopen want als je zo'n geluk hebt, 
maak je ook de kans op een grote prijs in de loterij. Uit-
eindelijk bleven er drie deelnemers over die strijden in 
de finale. Alhoewel je niet echt meer van een finale kon 
spreken want tegen de nul 'kruuskes' van Beent waren 
de andere finalisten Thomas Wissing en Peter Roes niet 
opgewassen. Thomas werd uiteindelijk derde en kreeg 
door de wedstrijdleiding een voetbal uitgereikt, de prijs 
die hij zo graag wilde hebben. Ook Peter Roes was in 
zijn sas met z'n prijs, hij kreeg een tas overhandigd 
waar hij mooi de spelershesjes in kan doen. Beent 
kreeg uit handen van Bennie 
Mulder de wisselpot-
stoottrofee overhandigd 
met daarbij een dinerche-
que van Grandcafé Hen-
drixen. Een finale dus met 
alleen maar winnaars.  
Beent van harte proficiat 
met je behaalde overwin-
ning. De leiding bedankt 
voor de organisatie en de 
deelnemers voor hun deel-
name. Hiermee werd het 
jaar 2016 voor GWVV op 
een leuke en gezellige wijze 
afgesloten.  

G.W.V.V. JO13 Najaarskampioen 2016-2017 
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O p zaterdag 4 februari is 
Alie Mulder op 99-jarige 
leeftijd overleden. Alie is een 
aantal jaren geleden ver-
huisd van haar vaste ‘stek’ 
aan de Hoofdstraat 29 naar 
de Debbeshoek. Het viel 
haar zwaar dat ze na jaren 
deze ‘stek’ moest verlaten. 
In 1962 kwam Alie samen 
met haar Frans en het nog 
jonge gezin naar Varsselder-
Veldhunten om hier een 
bestaan op te bouwen als café-zaalhouder/kruidenier. 
Een jaar later 15 juli 1963 was deze locatie de oprich-
tingslocatie van onze club G.W.V.V.. Familie Mulder en 
GWVV zijn vanaf die tijd onlosmakelijk aan elkaar ver-
bonden. Familie Mulder was door hun spontane en 
open houding snel opgenomen in de gemeenschap en 
menig bruiloft heeft er plaatsgevonden bij Mulder in de 
zaal. Alie was de kokkin, en over de ‘brede’ schouders 
van Frans keek ze mee als ‘secretaresse’. Dit moet voor 
hen een zeer drukke tijd zijn geweest, want naast het 
jonge gezin moesten ook de klanten van de Vivo winkel 
worden geholpen en daarnaast ging Frans ook nog 
even bij iedereen in het buitengebied aan de deur om 
de boodschappen te bezorgen. En de werkzaamheden 
als horecaondernemer gingen ook gewoon door. Frans 
nam daarnaast ook nog eens veel GWVV werk op zich 
door als secretaris van GWVV op te treden, ook hierin 
had Frans veel steun van Alie. Destijds fungeerde café 
Mulder als spelershome van GWVV. Ook de opstellin-
gen die op de donderdagavond bij Mulder werden ge-
maakt werden op de café ramen geplakt zodat de 
jeugd de volgende morgen met belangstelling kon gaan 
kijken. In 1981 werd Frans gehuldigd als erelid van 
GWVV en was het KNVB afgevaardigde Nieuwenhuizen 
die hiervoor speciaal naar Varsselder kwam om Frans 
hiermee te vereren. En zoals altijd was Alie hier ook de 
ondersteunende kracht in, want zonder de steun van 
het thuisfront was dit allemaal niet mogelijk geweest. 
Ook verzorgde de Familie Mulder altijd de thee voor in 
de rust, en als Frans een keer verhinderd was nam ook 
Alie deze taak over. In de zomer van 1982 sloeg het 
noodlot toe en werd Frans getroffen door een hartaan-
val. De dood van Frans had een enorme impact op niet 
alleen de familie Mulder maar ook op GWVV. GWVV 
moest in korte tijd zien om de gehele administratie 
over te nemen van Frans omdat men net voor een 

nieuw seizoen stond. 
Ook voor de ‘GWVV-
spelershome’ moest 
een oplossing worden 
gezocht. Hierin kreeg 
GWVV de volledige 
steun van Alie, zij stel-
de het café beschik-
baar zodat GWVV niet 
zonder kwam te 
zitten. Van die tijd af 
was café Mulder de 
kantine van GWVV alhoewel dat eigenlijk nooit anders 
was geweest. Maar zonder Frans als kastelein voelde 
het toch geheel anders zonder de vrijwilligers te kort te 
willen doen. 
In 1984 kreeg GWVV haar eigen kantine en werd het 
café verlaten. Na een verbouwing werd het café het 
onderkomen van moeder Alie en kwamen de zonen 
Bennie en Frans met hun gezinnen dicht bij haar wo-
nen. Alie was bij sociale activiteiten altijd op de Buiten-
ham te vinden. Zo werd ze bij het 40-jarig GWVV be-
staan samen met Gusta Slutter, Dinie Slutter, Doortje 
Huls en Riek Naafs in het zonnetje gezet vanwege hun 
GWVV inbreng ten tijde dat hun echtgenoten GWVV 
bestuurder waren. Ze was de beschermvrouw van Car-
navalsvereniging De Zinkput en in het jaar 2000 werd 
ze uitgeroepen tot Zinkputster van het jaar. Ook was ze 
altijd druk in de weer met kleding/sokken te maken 
voor de kinderen/kleinkinderen en de kerstgroep in de 
kerk heeft zij ook voorzien van kleding. Ook vond ze 
zich nooit te oud om wat te leren want op latere 
leeftijd leerde ze van Mieneke te Kaat nog solokaarten 
zodat er groepje compleet was die eens in de week een 
kaartje konden leggen. Het overlijden van haar beide 
zoons Frans en Theo was voor haar heel zwaar, en 
drukte een stempel op haar leven. 
In 2014 bij het 40-jarige GWVV jubileum van zoon Ben-
ny werd bekend gemaakt dat de vereniging de fam. 
Mulder symbolisch onlosmakelijk aan GWVV wilde ver-
binden, door de 
tribune te vernoe-
men naar de familie 
Mulder.  
Op 31 mei 2014 
werd dan ook on-
der grote belang-
stelling tijdens het 
Jan Riekentoernooi 
een denkwaardig 
bord met de 
‘Mulder tribune’ 
onthuld door moe-
der Alie in het bij-
zijn van haar fami-
lie. Dat Alie ondanks dat ze naar Ulft was verhuisd be-
langstelling bleef houden voor Varsselder-Veldhunten 
bleek toen ze bij de opening van de Dierenweide in 
2014 met een ‘duofiets’ de opening kwam bezoeken. 
Ook degenen die haar kwamen bezoeken kon dan ook 
steevast de vraag “Hoe geet het in Varsselder” ver-
wachten. 
Naarmate de jaren verstreken ging het met de gezond-
heid van Alie achteruit en moest ze op 4 februari 2017 
op gezegende leeftijd in het bijzijn van haar gezin het 
leven los laten.  
Alie bedankt voor al je inzet voor GWVV.  
 
Wij wensen de familie Mulder veel sterkte bij het dra-
gen van dit grote verlies. 

De redactie 

In memoriam  
Alie Mulder 

Ook de vlag die werd gebruikt voor 
de onthulling, is  gemaakt door Alie 
Mulder. Deze vlag heeft  veelvuldig 

op de Buitenham gehangen.  
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I k lees vaak in allerlei sportbladen over 
voetbalvrouwen van sporthelden zoals 
Messi, Robben, Modric, Sanchez, Hunte-

laar, Bertram, El Ahmadi, v.d. Pavert, Ramos, Piqué, 
Özil, Alaba, Cavani, Ivanovic  enz. enz. Maar niet alleen 
bij voetbal ook de andere sporten komen de vrouwen 
vaak in de bladen te staan. Ook veel vrouwen die zelf 
sporten zoals Schippers, Kromowidjojo, Wüst e.d. kom 
je overal in de nieuwsbladen tegen. De vrouwen in de 
bladen staan er vaak sexy gekleed bij, op een strand 
gefotografeerd of er is elders stiekem een foto van hen 
gemaakt. 
Bij GWVV hebben we ook echte voet-
balvrouwen, gaan volgens mij door dik 
en dun met onze voetbalhelden uit 
Varsselder Veldhunten. Ze hebben alle-
maal wel iets met voetbal door hun 
mannen. We zouden ze daarom veel 
meer in het zonnetje moeten zetten, dit 
is slechts een kleine greep van enkele 
voetbalvrouwen van onze club GWVV. Er 
zijn er nog veel meer vrouwen die hier 
natuurlijk ook heel graag op deze pagina 
hadden willen staan, deze foto’s zijn niet 
op het strand gemaakt, maar op de ker-
mis of van facebook gehaald. Tegenwoor-
dig is toch alles openbaar en waarom dan 
niet wat mooie vrouwen in ons clubblad 
de boogbal. U zult ze vast allemaal wel 
herkenen, anders kom eens kijken op ons 
mooie sportcomplex de Buitenham bij het 
Dorpshuus en kom je ze tegen. Deze vrou-
wen zetten misschien op dinsdag- ,  don-
derdagavond en op zondag de voetbaltas 
wel klaar, keurig alles ingepakt en wensen 
ze hun mannetje veel succes voordat hij 
de deur uit gaat. Wellicht komt ze zo nu 
en dan even naar hem kijken als manlief 
aan het voetballen is. Angstig kijkend als 
hij wordt gevloerd door de tegenstander. 
Blij als hij weer opstaat en verder kan 
voetballen. Treurig als hij op de bank moet 
beginnen. Trots als hij heeft gescoord. Als 
ze gewonnen hebben mag hij een extra 
biertje drinken in het Dorpshuus, maar bij 
verlies zal ze hem troosten voordat hij met 
het bord op schoot naar studio sport gaat 
kijken. Want ze heeft, vanzelfsprekend, 
nog wat eten voor hem klaar staan. Voor 
mij zijn voetbalvrouwen ook sporthelden, 
de steun en toeverlaat van onze GWVV-
ers, we zouden ze eigenlijk allemaal in het 
zonnetje moeten zetten in de Boogbal. 
Maar dan wel zodanig in het zonnetje dat 
ze wel in sexy badkleding of pikante linge-
rie op de motorkap van de auto van Geert 
Stevering of op de scooter van Niels 
Schweckhorst net als in andere voetbalbla-
den. Ze kunnen natuurlijk ook tijdens de 
wedstrijden op de picknick tafels bij het 
Dorpshuus gaan liggen en dat Nico Marcus 
nu eens niet de voetballers gaat fotografe-
ren, maar onze voetbal vrouwen. Wat zou 
Jelle Visser dan schrijven in zijn verslag van 
de wedstrijd. 

Oan’t sjen. 

Voetbalvrouwen 
door Beent Klynsma 

Nieuwjaars-
bijeenkomst 

2017 
N adat op zondag 8 januari ‘s morgens het snertoer-
nooi was gehouden en de actieve spelers genoten had-
den van de opgediende soep begon om 13:15 uur het 
officiële gedeelte van de nieuwjaarsbijeenkomst. Voor-
zitter Jan Aalders betrad het spreekgestoelte en sprak 
hierbij de volgende woorden; 
Ik wil iedereen, ook namens het bestuur, van harte wel-
kom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst van 2017. 
Het doet me goed iedereen hier weer te mogen ont-
moeten op de eerste officiële bijeenkomst van GWVV 
in het nieuwe jaar. 
Een bijzonder woord van welkom wil ik richten tot: 
Ereleden : Jules van de Pavert, Paul Schut, Nico Immink, 
Gert Ketelaar, Jan Roes en Wim Pruijn. 
Lid van verdienste: Jan Frazer, Leo Jansen, Erik ketelaar 
en Saskia van de Pavert. 
Eeuwig lid: Adriaan van Weelden  
Afmeldingen: Erevoorzitter Theo van Niersen, Lid van 
verdienste Gert Evers en Dinie Kroesen. 
Een nieuwjaarstoespraak is een mooie gelegenheid om 
terug te blikken over het afgelopen jaar en vooruit te 
blikken naar het nieuwe jaar. Eerst wil ik met jullie eens 
terugblikken naar het afgelopen jaar. 2016 is een jaar 
geweest waar veel, zeer veel gebeurd is, leuke maar 
helaas ook veel minder leuke, zelfs zeer verdrietige ge-
beurtenissen. 
 
Als eerste wil ik stilstaan bij de leden of mensen wie 
GWVV een warm hart toedragen en ons helaas ontval-
len zijn. Na een slopende ziekte bereikte ons op 12 
maart het treurige nieuws dat Ton Scholten was overle-
den. Ton begon zijn voetbalcarrière op late leeftijd, 
rond zijn 50e. Toch speelde hij een behoorlijk balletje 
mee en was een vaste waarde in het 5e op zijn ver-
trouwde positie rechtsbuiten. Ook heeft Ton nog enke-
le jaren in het kader van het 5e gezeten en hanteerde 
ook regelmatig de grensrechter vlag toen het voetbal-
len niet meer ging. Naast het voetballen heeft Ton zich 
ingezet als vrijwilliger zoals de papierploeg, barwerk-
zaamheden en natuurlijk voegwerkzaamheden. Ik ci-
teer een stukje uit de boogbal over Ton. Ton, we heb-
ben ontzettend van je genoten, met je gelachen en ge-
discussieerd. De elftaluitstapjes met jou waren een 
feest. Het huilen deed je vaak alleen, en op deze wijze 
heb je ook afscheid van ons genomen. Dat was jouw 
keuze en moeten we respecteren zoals het is.   
Ton, ontzettend bedank wat je voor GWVV betekend 
en gedaan heb, maar ook zeker wat je voor ons dorp 
gedaan heb. 
 
Zaterdag 26 maart werden we wederom geconfron-
teerd met een treurig bericht. Vrijdagavond 25 maart 
heeft Dennis Mijnen, keeper van het vierde een keuze 
gemaakt waarbij wij ons allemaal nog steeds afvragen 
waarom. Dennis had de beslissing genomen uit het le-
ven te stappen, de wereld stond voor ons stil, waarom. 
Dennis stond pas vanaf februari onder de lat bij het 4e, 
hij kreeg zichtbaar meer plezier bij dit team. Ook heb-
ben we Dennis in die korte periode leren kennen als 
een spontane jongen. Dolblij was hij toen hij van het 
team keepershandschoenen kreeg. Zaterdag middag 
zijn de leiders en bestuur bij elkaar gekomen om dit 
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treurige nieuws te bespreken. Besloten werd om dit 
weekend, paasweekend alle wedstrijden van GWVV af 
te lasten. Maandag 2e paasdag op het tijdstip dat de 
wedstrijd gespeelt zou worden van het 4e is het hele 
team samen met bestuur bij elkaar gekomen om over 
deze trieste gebeurtenis na te praten. Het was een 
moeilijke, maar ook een mooie bijeenkomst. Op vrijdag 
1april zijn we naar de crematie van Dennis geweest om 
hem de laatste eer te bewijzen. 
 
Op 17 juni is één van onze hoofdsponsoren Gerard Sch-
wartz overleden. Gerard was al ruim 3 jaar ziek maar 
desondanks ging hij altijd met veel positiviteit en hu-
mor door het leven. Regelmatig is een delegatie van de 
sponsorcommissie of bestuur bij Gerard en Angela op 
bezoek geweest, wij werden daar altijd hartelijk ont-
vangen. Ook kon je dan altijd genieten van de geweldi-
ge humor van Gerard. Gerard hebben we leren kennen 
in de 5 jaar dat hij in Varsselder gewoond heeft als ie-
mand die belangstelling had voor wat erom hem heen 
gebeurde. Regelmatig hebben we met Gerard op zater-
dagmiddag hier in het Dorpshuus de week afgesloten, 
dit ging ook altijd gepaard met veel gelach. Het lachen 
ging volgens Angela een keer zo hard dat zij ons bij 
haar thuis nog kon horen. Gerard ontzettend bedankt 
wat je voor de club betekend en gedaan hebt, in jou 
hebben we een goede hoofdsponsor maar bovenal een 
goed mens verloren.   
 
Ton Scholten, Dennis Mijnen en Gerard Schwartz heb-
ben alle 3 op hun eigen manier een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het wel en wee binnen GWVV, ik wil de 
familie, vrienden en bekenden nogmaals veel sterkte 
toe wensen voor het verwerken van dit grote verlies. 
 
Het jaar 2016 kwam voetballend, mede door de slechte 
weersomstandigheden kwakkelend op gang. Het eerste 
trapte op zondag 24 januari als eerste af in en tegen 
Etten. De overige senioren elftallen en jeugd begon 
later, veel wedstrijden werden afgelast waardoor er 
ook een behoorlijk scheef beeld kwam met betrekking 
tot de standen. Onze doelstelling om in het seizoen 
2015-2016 terug te keren naar de 4e klasse was duide-
lijk, dit moest gehaald worden. Als we het kampioen-
schap niet konden halen dan moest het toch zeker mid-
dels de nacompetitie gebeuren. Het kampioenschap 
ging ons net langs de neus voorbij, Ulftse boys wist net 
een punt meer dan ons te halen en zij promoveerde 
direct naar de 4e klasse. Nacompetitie moest dus ge-
speeld worden, doordat er ook nog een eventuele ex-
tra ronde bij verlies van de eerste ronde in het vooruit-
zicht was, kon ons de promotie toch eigenlijk niet aan 
de neus voorbij gaan. De eerste ronde was onze tegen-
stander DEO in Borculo. Zondag 22 mei moest de eer-
ste wedstrijd gespeeld worden in Borculo. Ik zeg moest 
want op de heenweg sloeg het noodlot toe. Wekelijks 
vertrekken er vanuit de Buitenham auto’s met spelers, 
trainers en begeleiders, als bestuur hoop je dat dit alle-
maal goed gaat, maar je weet er kleeft een risico aan, 
zo ook deze zondag. Op de heenweg kreeg één van de 
auto’s een zwaar ongeluk. Voetballen was deze zondag 
niet meer belangrijk, er stonden immers levens op het 
spel. De overige spelers en toeschouwers werden in 
Borculo door mensen van DEO opgevangen en er werd 
koffie aangeboden. Uiteraard werd de wedstrijd afge-
last, een vreselijke gebeurtenis. Uiteindelijk zijn alle 
betrokkenen er lichamelijk gezien er behoorlijk goed 
vanaf gekomen, geestelijk valt er nog steeds heel wat 
te verwerken, nogmaals wil ik alle betrokkenen veel 
sterkte toewensen. Maar zoals altijd gaat het gewone 

leven door en moet er uiteindelijk toch weer gevoet-
bald worden. Doordat er de tweede ronde achter zat 
moest diezelfde week de wedstrijd gespeeld worden. 
Een bijna onmenselijke opgave na deze gebeurtenis. 
Toch weten de spelers, trainer en staf de knop om te 
zetten en achten zich in staat de wedstrijd donderdag 
26 mei te spelen, mede ook uit respect richting de me-
de spelers welke betrokken waren bij het ongeluk. De-
ze wedstrijd werd hoe knap het ook is, gewonnen met 
1-0, een bijzondere prestatie. De thuiswedstrijd werd 
met 7-0 gewonnen, terugkeer in de vierde klasse was 
een feit en de 2e ronde hoefde niet meer gespeeld te 
worden. Onze doelstelling was bereikt, weliswaar on-
der zeer zware omstandigheden.  
 
Bij GWVV 2 was al snel duidelijk dat er geen kampioen-
schap in zat, dit lag niet zozeer aan hun eigen prestatie 
maar VIOD was duidelijk te sterk. Lang werd er nog 
goed meegedaan om 2e te worden maar helaas zijn de 
laatste wedstrijden te veel punten gemorst en de 5e 
plek was het eindresultaat. Het puntenverlies was ook 
te wijten aan het feit dat Coach Peter Roes regelmatig 
spelers moest afstaan een het 1e, Peter nogmaals dank 
hoe jij hier mee omgaat en het belang van de club bo-
ven het belang van jouw team stelt, klasse Peter en 
natuurlijk ook dank aan alle spelers van het 2e. 
 
Het 3e heeft ook een prima seizoen gedraaid, alhoewel 
ik enkele keren Alex wel heb horen zeggen onnodig 
punten verspeeld te hebben. Dit onnodig puntenverlies 
resulteerde in een 2e plek, een prima prestatie. 
 
Het 4e kwam steeds beter op gang, in de 2e seizoens-
helft werden veel punten gehaald. Voor de winterstop 
zijn er 13 punten gehaald maar aan het eind van het 
seizoen waren dit er 33. Resultaat een keurige 4e plek. 
Vorig jaar melde ik al dat we met de B en C een samen-
werking aan zijn gegaan met vv Gendringen, een weg 
die we in zijn geslagen met een mooi resultaat. Ieder-
een kan op zijn niveau voetballen hetgeen het plezier 
in het voetballen vergroot en zo ook de spelers beter 
kunnen trainen waardoor het doel, spelers beter ma-
ken wordt behaald. 
De B1 eindigden op een 3e plek, een keurige prestatie 
gezien de tegenstanders. De B2 haalde helemaal een 
prima eindstand, hun hebben het enige kampioen-
schap binnen GWVV behaald. De laatste 2 belangrijke 
wedstrijden werden gewonnen, de laatste was thuis 
tegen OBW, waardoor op eigen veld de kampioens-
schaal werd binnengehaald. Ik wil René, Freddy en de 
spelers nogmaals van harte feliciteren, een mooi kam-
pioenschap wat groots gevierd is hier op de Buiten-
ham. 
De C1 heeft ook nog lang meegedaan om het kampi-
oenschap maar ook hier werden in de laatste wedstrij-
den te veel punten verspeeld, een 5e plek was het eind-
resultaat. Wel haalde ze met 145 punten de GWVV In 
de Aanvalcup binnen, een prijs welke door de redactie 
van de Boogbal in het leven geroepen is, proficiat hier-
mee. 
De D pupillen eindigde op een 6e plek en de F1 op een 
5e plek. 
Naast een kampioenschap van B2, promotie van het 1e 
wist ook nog eens Niels Sweckhorst de Gouden schoen 
binnen te slepen. Niels had natuurlijk binnen GWVV 
wat goed te maken na een jaartje ‘vreemd’ geweest te 
zijn bij Silvolde. In een interview antwoorde Niels op de 
vraag wat hem het meest was bijgebleven het afgelo-
pen seizoen als volgt: “Het 1e doelpunt tegen DEO, 
want dat was toch wel de bevrijdende treffer richting 
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4e klasse.” Niels mooi gesproken en nogmaals proficiat. 
 
Naast het voetballen is het ook belangrijk om af en toe 
te ontspannen en na te genieten van de behaalde re-
sultaten. Ook vrijwilligers wie zich belangeloos inzetten 
voor de club behoor je op tijd te bedanken. Dit laatste 
doen we op onze jaarlijkse kaderavond in februari. De-
ze avond wordt altijd goed bezocht, rond de honderd 
vrijwilligers zijn deze avond aanwezig waar ze een blijk 
van waardering ontvangen voor hun inzet het afgelo-
pen jaar. Dit jaar staat deze avond uiteraard weer ge-
pland en zal vrijdag 17 februari weer gehouden wor-
den. Het seizoen 2015-2016 werd afgesloten met ons 
jaarlijks terugkerende Jan Riekentoernooi, deze dag 
werd goed bezocht door alle seniorenteams en voor de 
jeugd werden ook leuke activiteiten georganiseerd, een 
geslaagde dag en een mooie afsluiting van het seizoen. 
Daarnaast hebben we onze jaarlijkse potstootavond en 
darttoernooi, het darttoernooi is de officiële start van 
het nieuwe seizoen Nieuwe spelers kunnen dan kennis 
maken met alle teams van GWVV. Ook was dit jaar de 
A uitgenodigd, dit werd zeker door hun gewaardeerd. 
Ook diverse acties werden weer georganiseerd, zoals 
de potgrond- en flessenacties. Dit wordt geregeld door 
het jeugdbestuur waarvoor dank. Ook wil ik alle inwo-
ners van Varsselder-Veldhunten bedanken voor het 
beschikbaar stellen van het statiegeld en afnemen van 
de potgrond. De jaarlijkse RABO Clubkas actie en de 
actie van de Jumbo Spek de kas heeft het nodige geld 
opgebracht ook hier wil ik iedereen bedanken voor het 
uitbrengen van hun stem voor GWVV. 
Na een wel verdiende vakantie pakken we eind augus-
tus de draad weer op, voor de selectie begint het alle-
maal wat eerder i.v.m. de voorbereiding en bekerwed-
strijden. Wel is het idee van de KNVB om het komende 
seizoen de competitie eind september pas te laten 
starten zodat de bekerwedstrijden in september ge-
speeld kunnen worden. Na mijn idee een goede zet. Op 
deze manier voorkom je dat spelers op vakantie zijn 
tijdens de bekerwedstrijden hetgeen de voorbereiding 
ten goede komt. Dit jaar begon het seizoen, althans de 
voorbereiding zelfs nog eerder omdat de Graafschap bij 
ons op bezoek kwam, voetballen tegen een door ons 
samengesteld streekelftal. Een leuke wedstrijd wat als 
het aan mij ligt nog vaker gaat gebeuren. Bij de senio-
ren is de technische staf onveranderd gebleven, wel 
zijn er enkele spelers van elftal veranderd. Ook hebben 
zich enkele spelers aangemeld als lid van GWVV waar 
we uiteraard zeer blij mee zijn, het seizoen 2016-2017 
kan van start gaan. 
Kijken we nu na een seizoenshelft gespeeld te hebben 
naar de standen zien we dat GWVV 1 een keurige mid-
denmoter is, GWVV 2 op een 2e plek staat, GWVV 3 op 
een 10e plek staat met de opmerking dat Alex het vol-
ste vertrouwen heeft dat er nog zeker geklommen 
wordt in de stand. Alex kennende komt dat zeker goed. 
GWVV 4 staat op een 3e plek, hun aankoopbeleid be-
gint nu echt vruchten af te werpen. Ook is het gebrui-
kelijk dat ik tijdens mijn nieuwjaarstoespraak de laatste 
ontwikkelingen meldt omtrent de stand van zaken 
technische staf. De gesprekken met de trainers van 3 
en 4 vinden in januari plaats. Door tijdgebrek van de 
trainers zelf en Technische commissie hebben deze 
gesprekken helaas nog niet plaats kunnen vinden, Dit 
houd dus in dat ik nog niet kan melden of Alex Corniel-
je en Frans van Hardeveld volgend seizoen dit voor hun 
rekening gaan nemen. Wel heb ik het volste vertrou-
wen dat deze gesprekken met een positief resultaat 
afgerond gaan worden in Januari. Peter Roes heeft wel 
toegezegd volgend seizoen het 2e weer te willen trai-

nen en coachen, Peter dank hiervoor en ik wens je daar 
veel succes in. Maar als ik het enthousiasme van jou en 
jouw team zie komt dat zeker goed. Zoals iedereen in-
middels vast al wel gehoord of gelezen heeft is er in 
onderling overleg met trainer, technische commissie en 
spelersraad besloten om na 2 seizoenen de samenwer-
king met hoofdtrainer Frank Lukassen te beëindigen. 
Wij hebben aan Frank een goede trainer, de belangrijk-
ste klus was ons terug te brengen in de 4e klasse. Ik ga 
op dit moment er ook niet meer over vertellen, het 
moment van afscheid nemen komt aan het eind van 
het seizoen tijdens het Jan Riekentoernooi. We hebben 
nog een half seizoen voor de boeg, waar Frank zich nog 
100 % zal inzetten voor het team, voor de club. Daar 
heb ik het volste vertrouwen in, ik wens jouw Frank 
samen met jouw hele team daar zeer veel succes in. 
Dan willen jullie natuurlijk graag horen wie er volgend 
seizoen de nieuwe trainer van GWVV 1 wordt. Hier kan 
ik heel kort over zijn. Op dit moment zijn er enkele ge-
sprekken gepland met kandidaten, naar verwachting 
kunnen we eind januari de naam van de nieuwe trainer 
bekend maken. 
 
Ook wil ik graag vanmiddag de standen van de jeugd 
met u delen, de JO 19-2d staat op een 7e plek, JO 17-1 
doet het uitstekend, hun zijn herfstkampioen gewor-
den, een mooi resultaat. JO 17-2 staat op een 6e plek. 
JO 13-1g doet het ook uitstekend, officieus zijn hun 
kampioen. Hun directe concurrent Concordia kan op 
gelijke hoogte komen maar hun moeten dan minimaal 
13 goals maken om nog kampioen te worden, uiteraard 
moeten ze de laatste wedstrijd dan ook nog winnen. 
Helaas vind deze wedstrijd pas ergens in januari 
plaatst, dus het eventuele feesten moet nog even uit-
gesteld worden. De JO 11-Gd eindigde op een 8e 
plaatst en JO 9-1 eindigde op een 2e plek. 
Wij mogen ons 2 club scheidsrechters rijker rekenen, 2 
jeugdleden hebben de scheidsrechter cursus met suc-
ces afgerond. Stijn van Remmen en Milan Frazer heb-
ben deze cursus gevolgd en met succes afgerond. Stijn 
en Milan proficiat hiermee. Ook is de TC nog steeds op 
zoek naar scheidsrechters voor de senioren op de zon-
dagmorgen, geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Freek of Eugene. 
Zaterdag 8 oktober heeft de Vieftig club weer een leu-
ke avond georganiseerd waar weer leuke doelen geko-
zen zijn voor GWVV. Zo komt er een vlaggenparade 
i.c.m. Electra voor tribune en opslag. Kleding voor en-
treeheffers en fotograaf Nico Marcus. En een laptop 
voor het invullen van de wedstrijdformulieren. Tonny 
Slutter heeft ons deze avond kostelijk vermaakt met 
leuke anekdotes en op humoristische wijze middels het 
spelletje petje op, petje af. De Vieftig club had vorig 
jaar als bestedingsdoel een jeugd clinic beschikbaar 
gesteld. Vanuit Dorpsbelangen onder de noemer activi-
teitenplatform kwam het schitterende idee van voet-
baldagen, 3 dagen voetbalpret voor de jeugd tot 14 
jaar. Samen met de Vieftig club is besloten dit door te 
laten gaan en vanuit de vieftigclub is hier een behoorlij-
ke financiële bijdrage geleverd. Achteraf gezien een 
bijzonder goede zet, de jeugd is 3 dagen lang niet al-
leen goed vermaakt maar heeft voetballend gezien veel 
geleerd. Middels veel techniekoefeningen, fun games 
en een toernooi is zo op een leuke manier de jeugd 
veel bijgebracht. Hiervoor wil ik ook alle trainers be-
danken voor hun bijdrage aan deze dagen. De oudere 
jeugd heeft middels een financiële bijdrage van de 
Vieftig club de wedstrijd in de Arena mogen bezoeken 
om de Johan Cruijff schaal. Ik wil iedereen wie lid is van 
de Vieftig club bedanken voor hun financiële steun aan 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 
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GWVV. 
De sponsorcommissie is dit jaar weer heel actief ge-
weest, namens de sponsorcommissie zal Freek van Ar-
ragon zodadelijk de laatste ontwikkelingen hieromtrent 
vermelden. De nut en de noodzaak van de sponsering 
is alleen maar groter geworden nu de gemeente de 
subsidiekraan aan het dichtdraaien is en onze papier-
opbrengst ook elk jaar kleiner wordt. 
 
Tot slot wil ik nog wat vertellen over ons kunstgrasveld. 
Het zal niemand ontgaan zijn dat na een uitzending van 
Zembla een behoorlijke discussie losgebarsten is om-
trent de veiligheid van kunstgras. Nu ga ik een discussie 
niet snel uit de weg zo ook deze niet. Het vervelende 
aan deze discussie is om de waarheid boven tafel te 
krijgen. Vragen als waar berusten de verhalen van Zem-
bla zich op, berust dit op waarheid, is dit voldoende 
onderbouwd. Deze bleven lang onbeantwoord. Zo ook 
de vraag, is het spelen op kunstgras nu veilig of kleven 
er toch risico’s aan wie onaanvaardbaar zijn, en zo ja, 
wat voor en zijn het grote risico’s. Vanuit de branche-
vereniging van de autobanden heeft er een onafhanke-
lijk onderzoek plaatsgevonden, onze korrels zijn daar 
ook onderzocht. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid aan-
wezige pak’s, het stofje waar het om gaat ver beneden 
de maximale waarde zit. Veilig dus zou je denken. De 
KNVB heeft samen met de betrokkende minister het 
RIVM opdracht gegeven opnieuw onderzoek te doen. 
Deze uitslag is inmiddels ook binnen en zeer duidelijk. 
Belangrijkste conclusie hieruit is, het voetballen op 
kunstgras met rubbergranulaat is verantwoord. Wat 
mij betreft is er dan ook voldoende over gezegd, ster-
ker nog het heeft wat mij betreft veel te veel aandacht 
gehad. Wij hebben dan ook besloten als bestuur dat wij 
gewoon weer gaan trainen en spelen op ons mooie 
kunstgras, dit geld voor iedereen, zowel pupillen, junio-
ren en senioren. Voor de geïnteresseerde, de link naar 
het rapport van de branchevereniging en de link naar 
het rapport van RIVM zal op de site komen te staan. 
 
Beste mensen ik ga afronden, zoals gezegd zal Freek 
dadelijk namens de Sponsorcommissie een woordje tot 
u richten en ik kom nog terug om de jubilarissen in het 
zonnetje te zetten. 
Ik wil nogmaals alle vrijwilligers ontzettend bedanken 
voor jullie inzet van het afgelopen jaar, tijdens de ka-
deravond 17 februari gaan we dat nogmaals doen, ook 
wil ik het bestuur van het Dorpshuus en alle andere 
besturen van de verenigingen in Varsselder Veldhunten 
bedanken voor de samenwerking in 2016. Tot slot de 
barvrijwilligers ontzettend bedank. 
 
Beste GWVV’ers zoals ik begon zo wil ik ook eindigen, 
2016 is een jaar geweest waar veel, zeer veel gebeurd 
is, leuke maar helaas ook veel minder leuke, zelfs zeer 
verdrietige gebeurtenissen. Wij hebben elkaar hierbij 
ontzettend gesteund waarvoor ik iedereen nogmaals 
wil danken, dit is het bewijs dat wij een goede vereni-
ging zijn, elkaar begrijpen en steunen, fantastisch. 
 
Ik wens iedereen een bijzonder goed 2017 toe, dat al 
jullie wensen in vervulling mogen gaan. Voetballend 
hoop ik op een mooi en sportief jaar, nogmaals een 
fantastisch 2017 en bedank voor uw aandacht. 
 
 
 
 

Na de woorden van voorzitter Jan Aalders werd er tijd 
ingeruimd om wat te drinken, na het op onthoudt was 
het Freek van Arragon die even aandacht wilde namens 
de Sponsorcommissie; 
 
Hoofdsponsoring 
Het is vandaag door Jan ook al 
benoemd. Kort voor aanvang 
van dit lopende seizoen heb-
ben wij afscheid moeten ne-
men  van Gerard Schwartz, 
één van onze twee hoofdspon-
sors. Helaas moest het bedrijf 
Schwartz Dienstverlening ook 
noodgedwongen stoppen. Het 
financiële “sponsorgat”  wat 
hierdoor ontstond werd echter 
zeer spontaan opgevangen 
door mede-hoofdsponsor au-
tobedrijf Geert Stevering. Daarbij wil ik nog benadruk-
ken dat dit in goed onderling overleg met Angela is ge-
gaan. Dit seizoen waren wij hierdoor natuurlijk zeer 
geholpen. Geert en Els hartelijk dank. Een applaus is 
zeker op zijn plaats!   
 
Maar dan? Hoe nu verder?  
 
 Het huidige tenue van het 1e is echt op en aan ver-

vanging toe …. 
 Spelers en begeleiders worden onrustig…. 
 Reserve keeperstenue met roze sokken….. tjonge 

wat een commentaar…  
 En er staat nog Schwartz op de shirts. Dit kan na-

tuurlijk niet meer …. 
 
Wij als sponsorcommissie hadden een uitdaging. Al was 
de oplossing vrij snel gevonden met dit als resultaat 
(waarbij de 2 keepers en de aanvoerder van GWVV 1 
het tenue  tevens twee staanders waarop de verwant-
schap tussen GWVV en autobedrijf Geert Stevering tot 
uitdrukking komt)  
Met trots mag ik hierbij aankondigen dat  Autobedrijf 
Geert Stevering het complete pakket van hoofdsponso-
ring voor de komende 3 en half seizoen voor zijn of 
haar rekening heeft genomen.   

Dit is voor mijn een mooi bruggetje naar wat ik mij al 
langere tijd afvraag….  
 
Ik zei zojuist al voor zijn of haar rekening genomen….  
Wat is het nu?  Autobedrijf Geert Stevering , Autobe-
drijf Stevering, Stevering aan de rotonde…. 
Heb de afgelopen jaren toch regelmatig met Geert en 
Els contact gehad. Maar volgens mij heeft er één ie-

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 
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mand de boks  aan en dat is toch echt Els.   
Dus voor de toekomst stel ik voor  Autobedrijf Els en 
Geert Stevering of Stevering-Jansen of zoiets dergelijks.   
Al is dat qua reclame-uiting op de shirts ook weer niet 
handig. Veel te veel tekst…..  
  
Nu wil ik in ieder geval Els en Geert even naar voren 
hebben.   
(Noot redactie; Uit handen van de sponsorcommissie 
werd aan Geert en Els een ingelijst GWVV shirt, met 
hun sponsornaam erop en een bloemetje uitgereikt)  

Namens de sponsorcommissie en alle leden van vv 
GWVV hartelijk dank voor het vertrouwen in onze ver-
eniging en de samenwerking voor de komende drieën 
en een half jaar.  
 
Tevens deelde Freek namens de sponsorcommissie 
mede dat ook GWVV stersponsor Telefoonmaken.nl 
(voorheen slimmetelefoonreparaties.nl) het contract 
heeft verlengd tot aan juli 2020.  
Ook is het stersponsoren bestand uitgebreid met nieu-
we stersponsor  Nordic Fire waarvan Tom Wanders 
directeur is. Per 1 januari heeft GWVV dan nu 3 ster-
sponsoren, Telefoonmaken.nl, Nordic Fire en Intersport 
Doetinchem. Tevens is de sponsorcommissie nog in 
overleg met een aantal potentiële subsponsoren. Daar 
hoopt de commissie binnen niet al te lange termijn 
meer over te kunnen zeggen. 
 
 

Wim Klompenhouwer 
25 jaar GWVV-lid 
Wim, jij staat hier als 25-
jarig jubilaris van GWVV, 
nu zullen velen denken, 
hoe kan dat. Geboren en 
opgegroeid in Varsselder 
en dan toch maar 25 jaar 
lid, hoe kan dat. Ik zal 
het proberen uit te leg-
gen. Er wordt vaak ge-
zegd dat er dieren of mensen zijn met meerdere le-
vens, dit alles is nog nooit goed bewezen. Wat wel be-
wezen is dat jij in ieder geval 2 levens hebt, 2 GWVV 
levens wel te verstaan. Jij bent al vroeg met voetballen 
begonnen bij GWVV maar je hebt samen met Ineke 
besloten om rond 1986 te verhuizen naar Groessen en 
ook lid te worden bij VV Groessen, tevens heb je toen 
je lidmaatschap bij GWVV opgezegd. In jouw 1e deel 
lidmaatschap heb jij meerdere successen gekend en 
dan met name bij de senioren. In volgens mij jouw laat-
ste seizoen bij GWVV was jij 2e topscorer van GWVV 7 
met 7 goals. In 1990 was de heimwee naar Varsselder 
zo groot geworden en kwam jij terug, je bleef nog wel 
even lid van vv Groessen. Dit duurde ook niet lang, het 
seizoen ‘91-’92 stond jij hier weer in de wei, Wim was 
terug en de successen kwamen ook weer terug. In ‘95-
’96 werd je met het 4e kampioen. Op de vraag waar jij 
het liefst speel heb je wel een mooi antwoordt gege-
ven, jouw antwoord hierop was als volgt. Kijkend naar 
rendement, dan sowieso linker linie. Links back kan, 
maar dan wel met aanvallende intenties. Persoonlijk 
heb ik liever dat ze achter mij aan moeten lopen dan 
dat ik achter hen aan moet lopen. Vanuit jouw rol als 
voorzitter van VDVV is dit ook een mooie gedachte. 
Nadat je vanwege een knieblessure niet meer wekelijks 
actief kon voetballen ben je oproepkracht en club-
scheidsrechter geworden. Het is goed om te zien dat je 
dit laatste nog steeds doet. Naast voetballen en 
scheidsrechter zijn ben jij ook als vrijwilliger actief bin-
nen GWVV en zeker voor het hele dorp. Als er geklust 
moet worden ben jij er bij en ook vul je regelmatig bar-
diensten in. Maar bovenal als voorzitter van VDVV ken-
nen we jou en zien wij jouw inzet daar terug in tal van 
projecten binnen onze gemeenschap. Het dorpshuus is 
daar wel het grootste voorbeeld van, je heb je daar 
bijzonder voor ingezet hetgeen ook zeer gewaardeerd 
wordt. Dit heeft jou ook de titel Zinkputter van het jaar 
bezorgt. Wim ik hoop dat wij nog jaren jou als actief 
clubscheidsrechter mogen zien op onze velden en ze-
ker ook als vrij-
williger op ande-
re fronten, be-
dankt voor jouw 
inzet binnen 
GWVV.  
Vandaag huldi-
gen wij jou als 
25-jarig aaneen-
gesloten lid. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 

Huldigingen 2017 

N a de woorden van de sponsorcommissie werd het 
tijd om de jubilarissen in het zonnetje te gaan zetten.  
Eén voor één werden ze door de voorzitter naar voren 
geroepen en sprak de volgende woorden tot hen; 
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Marco van Remmen 
40 jaar GWVV-lid 
Marco, jou voetbal-
carrière heeft in het 
teken gestaan van 
beginnen en weer 
stoppen. Dit had te 
maken met je thuissi-
tuatie, maar ook met 
blessureleed. Toch 
zien we je nu weer 
fanatiek keepen in het 
vierde. Als ik de archieven erop nasla komt er regelma-
tig naar voren dat je een harde, onpasseerbare verde-
diger was. Ook kwam ik ergens een verhaal tegen wat 
eigenlijk wat uitleg verschuldigd is. Tijdens een jeugd-
kamp ben jij een poosje spoorloos geweest, uren heb-
ben de leiders naar jou gezocht. Uiteindelijk ben je te-
ruggevonden, jij bleek een tijdje gebivakkeerd te heb-
ben op een meidencamping in Barchem, Marco wat 
moest jij daar?  
Ook maakte je nog wel eens een goal. Of dit nu altijd 
de bedoeling was trek ik sterk in twijfel. In het seizoen 
2011-2012 ging jij nog wel eens als gastspeler cq op-
roepspeler mee, hier maakte je een prima goal, het 
werd 2-1 echter in eigen goal, helaas deze pot werd 
verloren. In ‘93-’94 heb je bijna het hele seizoen gesp-
eelt in GWVV 3. Ook hebben ze je nog wel eens een 
bijnaam gegeven zoals zovelen binnen GWVV, zo werd 
je tijdens het grensland toernooi in Duitsland Marco 
von Bremsen genoemd. Naast het voetballen ben je 
ook nog op andere fronten actief voor de club of actief 
geweest. Zo ben je enkele jaren trainer/leider geweest 
bij de pupillen en heb je ook enkele jaren in het jeugd-
bestuur gezeten. Ook ben je één van de organisatoren 
van ons jaarlijks darttoernooi bij aanvang van de com-
petitie. 
Door een ernstige knieblessure van Joost Schut waar-
door hij zijn voetbalcarrière moest beëindigen en het 
4e zonder keeper kwam te zitten ben jij bereid gevon-
den vaste keeper te worden van het 4e, hetgeen je 
goed afgaat en door het team bijzonder wordt gewaar-
deerd. Je bent wat keeper betreft nog jong en onerva-
ren, maar je staat wel jou mannetje en ook ben je ner-
gens bang voor. Mocht er in een zeer uitzonderlijk ge-
val een onhoudbare bal er toch in gaan wordt dat ge-
woon een Mar-
cootje genoemd. 
Marco ik hoop 
dat je nog lang 
als vaste keeper 
mag fungeren bij 
het vierde, van-
daag mag ik je 
huldigen als 40 
jarig lid van 
GWVV. 
 
Patrick Bouwman 
40 jaar GWVV-lid 
Patrick, jouw voetbal-
carrière ligt alweer ver 
achter jou, helaas 
door blessureleed 
moest jij op jonge 
leeftijdstoppen met 
voetballen. Wel herin-
neren wij jou als een 
snelle voetballer wie 
bereid was kilometers 

te maken in het veld.  
Ook heb je successen gekend zo werd je met de D in 
‘79-’80 kampioen. In ‘85-’86 bij de A was jou trainer 
Adriaan van Weelden, hier heb je wel zoveel van opge-
stoken dat jezelf trainer/leider werd. In ‘87-’88 was je 
namelijk trainer/leider van de E-pupillen. Ook werd je 
als trainer/leider met de D najaars kampioen in ‘90-’91. 
De eigenschap een snelle voetballer te zijn wie bereid 
was kilometers te maken in het veld heeft jou ertoe 
gezet om voor jezelf te gaan hardlopen hetgeen je 
goed afgaat. Wel ben je altijd lid gebleven van GWVV 
hetgeen wij uiteraard zeer waarderen. In 2010 ben je 
met je bedrijf Schuurman schoenen Doetinchem sa-
men met Intersport ster- en kledingsponsor geworden 
van GWVV. Inmiddels zijn deze twee bedrijven van el-
kaar los gekoppeld en is Intersport verkocht. Jij bent 
met Schuurman schoenen nog altijd sponsor van 
GWVV en Intersport is ook nog steeds onze kleding-
sponsor waar we zeer blij mee zijn. Wij zijn jou dan ook 
veel dank verschuldigd wat jij allemaal nog steeds voor 
GWVV doet en 
betekent. 
Patrick ik vind het 
een eer dat ik jou 
als oud klasge-
noot -op de LTS in 
Ulft hebben we 
enkele jaren bij 
elkaar in de klas 
gezeten mag- hul-
digen als 40 jarig 
lid van GWVV. 
 
Bennie Bruins 
40 jaar GWVV-lid 
Bennie jou voetbalcarrière 
ligt ver achter je, toch kun-
nen we terugkijken naar 
enkele leuke herinnerin-
gen. Bij de D haalde jij in 
‘79-’80 een kampioen-
schap. Ook heb jij een in-
ternationale speler in jou 
elftal gehad bij het 7e. Dit 
is dus twee keer bijzonder, een 7e bij GWVV, ja wij heb-
ben het gekend en ook nog eens een internationale 
speler, wie kent hem nog? Peter Calvin Park? 
In ‘95-’96 heb je wederom een hoogtepunt gekend in 
jou voetbalcarrière, je werd met het 4e kampioen. 
Voetballend kennen we jou als een stugge verdediger, 
waar met geen mogelijkheid langsom te komen was. 
Enkele seizoenen terug ben je definitief gestopt met 
voetballen, dat je een graag geziene voetballer en bo-
venal persoon bent binnen GWVV is toen bewezen. Je 
werd op de schouders van je teamgenoten het veld 
afgedragen. Regelmatig heb jij een wedstrijd gefloten 
en ben je barvrijwilliger. Op dit moment heb je het bar 
werk boven het scheids-
rechters vak gekozen. Ben-
nie, ik hoop dat we nog ja-
ren van jou inzet op de zon-
dagmorgen als barvrijwilli-
ger mogen begroeten. En 
mocht er interesse zijn in 
het fluiten, de TC ontvangt 
jou met open armen. 
Bennie bedank voor jouw 
inzet binnen GWVV, we 
gaan jou vandaag huldigen 
als 40 jaar lid van GWVV. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 
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Daan Kroesen 
40 jaar GWVV lid 
Daan, je bent op 7-
jarige leeftijd begon-
nen met voetballen, 
en in de jeugd een 
groot succes gekend. 
In het seizoen ‘79-’80 
ben jij vandaag de 3e 
in rij wie daar kampi-
oen werd. De jeugd 
heb je goed doorlo-
pen en kwam bij de 
senioren terecht. Je 
kwam hier zoals je het zelf altijd noemt in het laatste 
elftal terecht, ik persoonlijk noem het graag het 7e , al 
was het alleen al om die goede jaren nog eens aan te 
halen. GWVV met 7 elftallen. Je heb leuke maar ook 
minder leuke herinneringen aan de jaren senioren. La-
ten we eens met de mindere beginnen. Tijdens een 
toernooi in Megchelen brak jij jouw pols op 2 plaatsen. 
In 2010 brak het noodlot helemaal toe, wederom in 
Megchelen. Je enkel sloeg om voor de zoveelste keer, 
het duurde maanden voor je weer fatsoenlijk kon lo-
pen. Je heb op papier nog een seizoen gevoetbald, het 
was duidelijk, een comeback zat er niet in. Zoals ik al 
zei, je heb ook mooie momenten gekend. Het was 
weer in Megchelen, in 2008. Je werd in eerste instantie 
op rechtsbuiten gezet, kort voor het begin van de wed-
strijd werd je gauw gewisseld voor rechts half positie 
met de mededeling dat je toch niet zou scoren. Wat 
deed je al na tien minuten? Een loep zuiver, keihard 
schot van ongeveer 18 meter over de keeper in de lin-
ker bovenhoek. Maar het eerste jaar dat je bij de seni-
oren voetbalde moet jou nog helemaal vers in het ge-
heugen liggen. Eén van jou eerste wedstrijden. Het was 
een thuiswedstrijd en met rust stonden jullie met 2-1 
achter. Na rust werd het 2-2 en jij scoorde de 3-2 net 
voor het einde. Jij was matchwinner en werd van het 
veld gedragen door de veteranen met oom Guus voor-
op. Daan dat waren trouwens wel de enige goals wie ik 
kon vinden van jou, of waren het er nog meer? Naast 
het voetballen heb je meer betekend voor GWVV, 
jouw vader schreef altijd prachtige verhalen in de 
Boogbal onder de noemer “Weet je nog van toen?”. 
Deze werden door jou voorzien van prachtige tekenin-
gen. Daarnaast heb jij ook barwerk verricht. In 1998 
ben jij begonnen als coördinator van het oud papier 
hetgeen je 15 jaar hebt gedaan. Elke maand weer zorg-
de jij ervoor dat er 2 mensen zaterdagsmorgens waren 
ingedeeld om door weer en wind huis aan huis het pa-
pier op te halen. Lukte het jou niet om 2 mensen bij 
elkaar te krijgen of melde iemand zich vlak voor tijd af, 
dan nam jij 
zelf de hon-
neurs waar. 
Daan, ont-
zettend be-
dankt voor 
wat jij voor 
GWVV bete-
kend en ge-
daan heb en 
daarom huldi-
gen wij jou 
vandaag als 40
-jarig lid. 

Ferdie van de Pavert 
50 jaar lid GWVV 
Ferdie tijdens jouw 
huldigingen met 25-  
en 40 jaar is al uitge-
breid stilgestaan bij 
jouw voetbalcarrière 
bij GWVV. Als ik dan 
de archieven erop na 
sla kan ik met gemak 
een uur of misschien 
nog wel veel langer 
over deze geweldige 
carrière praten, ik zal proberen middels een samen-
vatting tot aan nu één en ander uit te leggen in een 
wat kortere periode dan dat uur wat ik aanhaalde, al 
wordt dat moeilijk. Je begon op acht- jarige leeftijd bij 
GWVV te voetballen en heb dat met uitzondering van 
een uitstapje van enkele jaren bij de Graafschap ook 
altijd gedaan. Je komt uit een voetballend gezin en 
buurt. Op het pleintje bij jullie loonbedrijf, daar waar je 
nu woont streden de gebroeders Tempels, van der Hei-
den en van de Pavert om de plaatselijke titel “koning 
voetbal”, en hier werd de basis gelegd voor een mooie 
voetbalcarrière. 
Zoals gezegd heb je enkele jaren bij de Graafschap ge-
speeld vanaf 1972. De 2 seizoenen ervoor heb je grote 
successen behaald. In ‘71 werd je kampioen en maakte 
je 71 van de 98 goals, het jaar erop werd je 2e met het 
team en maakte je 59 goals.  
In het seizoen ‘76-’77 kwam je weer terug bij GWVV en 
je ging gewoon verder met waar je gebleven was, goals 
maken. Enkele hoogtepunten van die goals waren, top-
score in ‘78-’79 met 19 goals en natuurlijk topscorer 
allertijden van GWVV met meer dan 350 goals. 
Naast kampioenschappen bij de jeugd heb je ook 
meerdere kampioenschappen bij de senioren meege-
maakt, ‘78-’79  en in mei ‘85 werd je kampioen met 
GWVV 1 en tegelijkertijd werd GWVV 2 ook kampioen. 
In 2001 heb je besloten om een stapje terug te doen 
en bent in het 4e gaan voetballen, dit heb je tot 2011 
gedaan. Gezien de gezinssituatie, 3 opgroeiende kin-
deren die alle drie ook nog eens verdienstelijk kunnen 
voetballen vond je het tijd om hier ook de nodige aan-
dacht aan te besteden, begrijpelijk. Als we dan aan het 
eind van het seizoen naar de topscorerlijst kijken is het 
mooi om te zien dat jij dit seizoen 4 doelpunten ge-
maakt hebt en dat jou zoon Kees topscorer is van 
GWVV met 19 punten. 
Naast fanatiek voetballen hou je ook wel van ontspan-
ning en humor. Zo ben je vaste gast op de clubavond, 
donderdags hier in het Dorpshuus en zorg je voor leu-
ke opmerkingen. Zo ook een keer toen er net te weinig 
spelers voor de zondag te krijgen waren suggereerde 
jij: “we kunnen altijd mijn broer Jules vragen, moar dan 
mo’j ook echt niemand anders kunnen kriegen.” Ook 
op de bank zorg je nog wel eens voor de nodige hu-
mor, zo ook toen een speler, ik zal de naam niet noe-
men op het punt stond om in te vallen zie “ik bun mien 
dan toch zenuwachtig”, jij antwoorde met “Joa wi’j 
ook”. 
Naast voetballen heb je veel meer betekend voor de 
club, jaren ben je trainer en leider geweest bij tal van 
jeugdelftallen. Ook heb je ruim 20 jaar in het jeugdbe-
stuur gezeten en heb daar veel goed werk verzet. Je 
heb zelf al wel eens gezegd, GWVV heeft de zaakjes 
goed voor elkaar, Ferdie ik kan jou verzekeren dat ze-
ker jij daar behoorlijk aan bij gedragen hebt dat GWVV 
de zaakjes goed voor elkaar heeft. Je heb je altijd inge-
zet voor de club en dat doe je nog steeds. Ook als er 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 
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geklust moet worden ben jij erbij, maar ook afgelopen 
oktober met de clubvoetbaldagen was jij aanwezig om 
de jeugd goede 
trainingen te ver-
zorgen. 
Ferdie vandaag 
huldigen wij jouw 
als 50 jarig lid, 
bedank voor alles 
wat je voor GWVV 
gedaan heb en ik 
hoop dat je dit 
nog jaren doet. 
 
Na deze mooi gesproken woorden van de voorzitter 
richting de 
jubilarissen 
werd hiermee 
het officiële 
gedeelte van 
de nieuwjaars-
bijeenkomst 
afgesloten. De 
aanwezigen 
werden in de 
gelegenheid 
gesteld om de 
jubilarissen te 
feliciteren. Hierna werd er nog onder het genot van 
een hapje en drankje nagepraat en werden de 
‘kampioensplannen’ voor het komende jaar nog maar 
weer eens opgehaald. Of het er werkelijk van zal ko-
men weten we pas over ruim vier maanden. Het begin 
van het jaar was in ieder geval met deze eerste activi-
teit geslaagd. 
 

Voor meer foto’s nieuwjaarsbijeenkomst kijk hier. 

I n de aanloop naar de Nieuwjaarsbijeenkomst, werd 
op 8 januari jl. het snerttoernooi gehouden. De eerste 
keer van het jaar op het veld, om gezellig in een ont-
spannen sfeer even in een mix een toernooitje te spe-
len. Velen hadden elkaar nog niet gezien en werd er 
vooraf aan het toernooi de handen geschud om elkaar 
het beste te wensen. In een halve competitie met vier 
ploegen werden de wedstrijden gespeeld. Hieronder 
enkele fragmenten van het toernooi. 

Foto-impressie 
Snerttoernooi 2017 

Voor meer foto’s snerttoernooi kijk hier. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst 2017) 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
Kilder: 
https://myalbum.com/album/suJ71iiZDnw1 
Viod: 
https://myalbum.com/album/53IA3Fhq4iO7 
VVG’25: 
https://myalbum.com/album/oRY4SIjrcOGs 

1 1 December speelden wij de laatste wedstrijd van 
het jaar en die wil je natuurlijk winnen. Kilder was deze 
middag de tegenstander en als we naar de geschiedenis 
kijken zien we dat wij altijd een zware kluif hebben aan 
Kilder. De eerste helft was een saaie helft er gebeurde 
niet veel en beide teams waren heel erg aan het aftas-
ten. Hierdoor waren er weinig kansen en speelde het 
zich voornamelijk op het middenveld af. De 2de helft 
begon een stuk beter en GWVV kreeg een aantal goede 
kansen. Dit resulteerde in de 51e minuut ook tot een 
doelpunt voor GWVV. Chiel le Comte mocht een vrije 
trap nemen op de helft van Kilder, hij bracht de bal in 
de zestien en omdat niemand de bal aanraakte beland-
de deze tot grote verbazing van de Kilder goalie in het 
doel. Kort na de openingstreffer kreeg een speler van 
Kilder zijn 2de gele kaart en kon vertrekken. Hierna 
kreeg GWVV nog een paar goede kansen om verder uit 
te lopen maar helaas werden deze kansen niet benut. 
Hierdoor bleef het tot de laatste minuut spannend 
maar gelukkig konden we de overwinning over de 
streep trekken en dus de winterstop in gaan met een 
overwinning. 

De winterstop is weer voorbij en we mogen de wei 
weer in… Althans dat was de bedoeling want de eerste 
wedstrijd in het nieuwe jaar werd afgelast. De week 
erop is het wel raak en mogen we het thuis gaan probe-
ren tegen de koploper genaamd VIOD. De eerste helft 
gaat het gelijk op en hebben beide teams een aantal 
kleine kansen. In de 35e minuut is het VIOD dat bijna op 
voorsprong komt, maar gelukkig stond Sven te Kaat 
weer ouderwets goed te keepen waardoor de stand 0-0 
bleef. Niet veel later krijgt GWVV een goede kans om 

op voorsprong te komen door 
een strakke vrije trap van Dirk 
Jansen, de corner die hier uit 
volgt gaat er wel in want VIOD 
krijgt de bal niet weg en is het 
Chiel le Comte die de bal het 
laatste zetje geeft. Heel lang 
kan GWVV niet van de voor-
sprong genieten want 1 minuut 
voor rust scoort VIOD ook uit 
een corner. Hierdoor gaan we 
rusten met een 1-1 gelijke 
stand. GWVV komt 
fel uit de kleedkamer 
en krijgt direct al 2 
grote kansen om 
weer op voorsprong 
te komen helaas 
worden deze niet 
benut. 
Om het nog allemaal 
wat erger te maken 
scoort VIOD uit 
het niets de 1-2 
en moet GWVV 
dus in de achter-
volging. Gelukkig 
kwam de 2-2 er 
nog want in de 
80e minuut scoort 
Dion Mulder met 
een knappe kop-
bal uit een goede 
voorzet van Ron 
Prinsen. 
De wedstrijd eindigt dan ook in 2-2 waar GWVV stiekem 
wel voor de overwinning had moeten gaan aangezien 
de grote kansen. 
 
19 februari was VVG 
aan de beurt, de eer-
ste wedstrijd hadden 
we gewonnen maar 
maakte VVG het ons 
nog wel heel lastig. 
We wisten dus wat we 
konden verwachten, 
de eerste helft was 
niet heel best desondanks kregen we wel een paar goe-
de kansen. Rond de 30ste minuut krijgt VVG een vrije 
trap, met een subtiel balletje wordt deze ingekopt bij 
de eerste paal. Met deze stand gaan we ook rusten. 
In de 2de helft weet GWVV de wedstrijd naar zich toe te 
trekken maar leidt in eerste instantie nog niet echt tot 
goede kansen, integendeel VVG komt bijna op een 0-2 
voorsprong maar gelukkig beland deze bal op de paal. 
In de 70e minuut is GWVV wel dicht bij de gelijkmaker 
na een goede voorzet vanaf links schiet Niels Schweck-
horst de bal net voorlangs. 4 minuten later is het wel 
raak want Ron Prinsen weet een knappe vrije trap van 
Chiel le Comte te promoveren tot een doelpunt. 
Na de 1-1 kwam GWVV wederom goed weg omdat een 

Voor aanvang van de wedstrijd wordt een minuut stilte in acht 
genomen i.v.m. het overlijden van Alie Mulder. 

https://myalbum.com/album/suJ71iiZDnw1
https://myalbum.com/album/53IA3Fhq4iO7
https://myalbum.com/album/oRY4SIjrcOGs
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(vervolg GWVV 1 langs de lijn) 

schot van de nummer 7 van VVG op 
de buitenkant van de paal beland. In 
de 84ste minuut gebeurd hetgeen 
waar heel GWVV naar hunkerde 
want Jochem Geerts weet een on-
mogelijke bal binnen te houden en 
deze vervolgens ook nog knap met 
links voor te zetten waardoor Niels 
Schweckhorst uiteindelijk de bal vrij 
eenvoudig kan binnen schieten. 
Hierna moet GWVV nog even alle zeilen bijzetten om de 
overwinning binnen te halen maar uiteindelijk fluit de 
scheidsrechter af en wint GWVV ook de 2de wedstrijd 
van VVG. 

Groeten Jelle Visser 

5 maart Etten 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
12 maart Angerlo V. - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
Zat.18 maart GWVV 1 - Sprinkhanen 1 aanvang 18:00 uur 
26 maart Westervoort - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 
2 april GWVV 1 - Doetinchem 1 aanvang 14:00 uur 
9 april RKPSC 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
23 april GWVV 1 - Ulftse Boys 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

S amen met amateurclubs is besloten om 
het voetbalseizoen 2017/’18 later te begin-
nen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in 
het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrij-
den. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 sep-
tember en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei.  
Dit is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 
bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordi-
gers, over de speeldagenkalender van seizoen 
2017/’18. Deze kalender is een uitkomst van een goe-
de samenwerking met clubs. Directeur amateurvoet-
bal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd 
ons steeds vaker gevraagd waarom we het voetbalsei-
zoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer 
door kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rus-
tig op vakantie, zonder dat ze zich schuldig hoeven te 
voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er 
ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon 
begint te schijnen. Met dit idee zijn we aan de slag ge-
gaan en samen hebben we de plannen weten te verta-
len in een concrete speeldagenkalender. Deze kalender 
is een uitkomst van een goede samenwerking met 
clubs en hiermee hoopt de KNVB alle voetballiefheb-
bers van dienst te zijn." 
 
Door met mooi weer 
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met 
clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te leggen 
en deze samen uit te werken. Dit gebeurde op meer 
dan 30 bijeenkomsten, met ruim 900 verenigingen, 
door heel het land. Er wordt eveneens overleg gevoerd 
met gemeenten om samen eventuele knelpunten weg 

Voetbalseizoen ‘17-’18 
begint later 

te nemen. 
Door pas na de zomervakantie te beginnen met beker-
wedstrijden in het weekend, wordt verwacht dat min-
der voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te 
missen. Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams 
én clubs zich beter voorbereiden op de start van de 
competitie. Als bijkomend voordeel loopt het voetbal-
seizoen ook langer door, wat betekent dat meer wed-
strijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor 
meer kans op mooi weer en dus minder kans op afge-
lastingen. Er is volgend seizoen voor het eerst sprake 
van een flexibele winterstop. 
 
Flexibele winterstop 
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een 
flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart, na de 
reguliere winterstop. Dit betekent dat er een ruimte 
van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spe-
len. Verenigingen kunnen voor deze periode in onder-
ling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een an-
dere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijd-
schema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrij-
den in de A-categorie. 
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het sche-
ma uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aanko-
mend seizoen getest en op basis van de resultaten 
wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden uitge-
breid binnen de reguliere competitie. 
 
Bekervoetbal 
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land 
op 2 september. Er wordt dit seizoen vooral in het 
weekend gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op 
doordeweekse avonden. 
Alle teams kunnen meedoen aan de poulewedstrijden 
in de beker en vooral voor de jeugd is het meedoen 
aan de beker van belang. De bekerresultaten worden 
namelijk gebruikt om de competitie-indeling vanaf de 
eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te ma-
ken. Dit geldt voor alle jeugdteams, van Onder 8 tot en 
met O19. 
Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de 
nacompetitie. Hoe deze nacompetitieregeling er vol-
gende seizoen definitief uit gaat zien wordt de aanko-
mende periode uitgewerkt en zal voor het einde van 
het huidige seizoen bekend worden. 
 
 
Kijk hier voor Amateur speeldagenkalender 2017-2018 
http://www.knvb.nl/competities/amateurvoetbal/
speeldagenkalender-2017/18 
 

http://www.knvb.nl/competities/amateurvoetbal/speeldagenkalender-2017/18
http://www.knvb.nl/competities/amateurvoetbal/speeldagenkalender-2017/18
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Hallo allemaal, 
 

Z ondag 11 december mocht ik pupil van de week zijn. 
Dit was mijn eerste keer. Deze keer was het GWVV 1 – 
Kilder 1. 
Ik mocht mee met de bespreking en 
het opwarmen.  
De uitslag was 1 – 0 gewonnen. 
Het was heel spannend want het 
bleef maar 0 – 0. 
Maar we hadden alsnog gewonnen. 
Ze hebben goed gedaan. 
Iedereen nog veel succes met de 
aankomende wedstrijden, en ik wil 
graag nog wel een keer pupil van de 
week zijn! 
 
Groetjes Luuk 
 
Voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/album/
hjlQ9UidSm09 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Luuk 

Berentsen 
In de  

wedstrijd 
G.W.V.V.  
– Kilder. 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Boaz 
Kwak 
In de  

wedstrijd 
G.W.V.V.  
– VIOD 

Z ondag 5 februari was ik 
pupil van de week bij de 
wedstrijd GWVV-Viod. Op 
het begin ging ik in de kanti-
ne iets drinken. Daarna werd 
ik op gehaald voor de tactiek 
bespreking. Toen dat klaar 
was ging ik omkleden en 
voetbalschoenen aan doen. 
Daarna een warming up. 
Na de warming up was 
er  een minuut stilte om de 
moeder van Bennie mulder te 
herdenken. Het was  mooi 
weer en een spannende wed-
strijd. In de 40ste  minuut scoor-
de Chiel uit een corner. Net 
voor rust had Viod nog een cor-
ner die ging er ook in toen was 
het 1-1. Na rust in de 60ste mi-
nuut was er nog een tegen 
doelpunt toen was de stand 1-
2.  In de 80ste minuut scoorde 
Dion van GWVV een goal de 
eindstand was 2-2. 
Het was een leuke middag. 
 
Groetjes Boaz  
 
Voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/
album/4n1yZNAZNlpp 

https://myalbum.com/album/hjlQ9UidSm09
https://myalbum.com/album/hjlQ9UidSm09
https://myalbum.com/album/4n1yZNAZNlpp
https://myalbum.com/album/4n1yZNAZNlpp
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GWVV 4 goes  
Amsterdamned 
D e winterstop is er in het algemeen 
voor om even afstand te nemen van 
het voetbal en je te bezinnen over bv de tijd wie komen 
gaat. Al terugkijkende op de 1e seizoenshelft, wat kun-
nen we doen om met elkaar nog beter te presteren en 
lerende van dat wat geweest is. GWVV 4 kan tevreden 
terugkijken op de 1e seizoenshelft, maar toch laten we 
nog te veel steken vallen. En spelen we goede wedstrij-
den afwisselend door mindere wedstrijden. Om hier 
verandering in te brengen willen we een stabiele 2e 
seizoenshelft draaien waarbij we de mindere wedstrij-
den weten om te zetten naar wedstrijden waarbij we 
met gestrekte ruggen van het veld af gaan. Natuurlijk 
zullen we wedstrijden gaan verliezen maar als we na-
derhand tegen elkaar kunnen zeggen dat we er alles 
aan gedaan hebben om een nederlaag te voorkomen 
en moeten concluderen dat de tegenstander beter 
voetbal op de mat legde dan kun je hier mee leven. 
Met die wetenschap gingen we op zaterdag 28 januari 
een tweedaagse teambuildingssessie in. 
Tom Wanders onze reisleider had een heel mooi pro-
gramma in elkaar gedraaid, waarbij we om onze team-
geest te versterken twee dagen in Amsterdam door-
brachten. Alvorens per trein te vertrekken kregen we 
een ontbijt aangeboden bij de Lunchroom te Terborg. 
Lekkere warme broodjes en roerbakei met spek legde 
een goede voedingsbodem voor de heenreis.  

Voor Rick HendriXen begon het avontuur pas in Doetin-
chem, hij stapte in Doetinchem op nadat hij de avond/
nacht te voren een zware avond had gehad met een 
eerste elftalspeler. Deze 
escapade zou hem later tij-
dens de heisessies op bre-
ken. Met 12 man richting 
Arnhem om aldaar over te 
stappen op de trein naar de 
hoofdstad. Voor een aantal 
spelers onder ons was dit 
een ultieme mogelijkheid 
om eens een kijkje te ne-
men in het Ajax stadion 
waar in mei het kampioens-
feest zal worden gehouden. 
Maar Tom kreeg van de Ajax 
leiding geen toestemming 
om met zoveel ‘Feyenoord-
aanhangers’ het stadion te 
bezoeken, dat zou de wed-
strijd Ajax – Den Haag tot 
een risicowedstrijd hebben 

gemaakt.  Toch werd op de heenreis ondanks het risico 
nog even een snelle sight-seeing langs het mooie Arena 
stadion gemaakt waarbij de ‘Feyenoordfans’ onder ons 
hun ogen uitkeken. Door Tom waren inmiddels de eer-
ste blikjes bier uit de koelbox aangeboord, zodat we 
niet helemaal ‘clean’ aan kwamen, want dan zou het te 
hard opvallen dat een elftal met achterhoekers in Am-
sterdam arriveert. 
In Amsterdam aangekomen konden we meteen op de 
pont om op het eiland Overhoeks Noord bij ons onder-
komen Hostell Clinknoord onze bagage alvast te dum-
pen. Natuurlijk moest er daar even geklonken worden 
op de veilige aankomst met de door Carlo meegebrach-
te Apfelkorn. Daarna richting het stadscentrum om ons 
op te gaan maken voor de stoere mannentoer op the 
yellow bike. Aangezien we hiervoor nog iets te vroeg 
waren gingen we eerst nog even een paar biertjes pak-
ken in een ‘steekrestaurant’ wat je in Amsterdam ook 
zeker eens moet bezoeken. Een grote domper kregen 
we te verwerken toen Werner vanuit het thuisfront 
een verontrustend telefoontje kreeg dat zijn vader met 
spoed was opgenomen in het ziekenhuis, Werner 
moest onverrichte zake terug naar huis. Later in de 
middag kregen we het trieste nieuws dat Werner’s va-
der overleden was. 
 
Na het bezoek aan het 
‘steekhuis’ gingen we 
met Rien (hadden we 
toch nog een Rien 
(oftewel Rinus Katrina) 
onder ons want  ‘onze’ 
Rien was dit weekend 
verhinderd)  onze gids 
op pad. We bezochten 
o.a. de locatie café smal-
le Lowietje waar de poli-
tieserie Baantjer was 
opgenomen, en de loca-
tie waar de voorberei-
dingen plaatsvonden 
voor de Heineken ont-
voering waarbij o.a. Wil-
lem Holleeder en Cor 
van Hout bij betrokken waren. Ook een bezoek aan een 
echt Amsterdamse kroeg kon niet achterwege blijven, 
samen met onze gids Rien gingen we binnen bij café 
‘Rooie Nelis’. Een kroeg die het ‘Amsterdamse leven’ 
uitademde, met veel foto’s uit het Amsterdamse leven 
en uit de jukebox klonk natuurlijk het levenslied met 
o.a. André Hazes, Tant Leen, Willie Alberti, Koos Al-
berts, manke Nelis en noem allemaal maar op. Het 
biertje smaakte er heerlijk helder ……….. Na zo’n 1, 2, 3 
of wat biertjes sprongen (wat ons nog net lukte) we 
weer op de fiets om Amsterdam verder te verkennen, 
ook het centrum van de Jordaan werd nog even aange-
daan daar waar de Jordaanse kopstukken allemaal 
pronkten met een borstbeeld. Het was voor sommigen 
onder ons trouwens nog een hele beleving om zich 
door het Amsterdamse verkeer te manoeuvreren , met 
het nodige kunst en vliegwerk bereikten we heelhuids 
onze eindbestemming, werden de fietsen ingeleverd 
en gingen we met Rien de Wallen (red light district) op 
om daar te horen hoe de geschiedenis zich daar had 
afgespeeld. Duidelijk werd wel dat de jongens hier wel 
scherp van werden, en dat dit misschien iets zou zijn 
om het zondagsritueel voor de wedstrijd mee te begin-
nen. Maar ja, om daar nu elke zondagmorgen voor 
naar Amsterdam te gaan. In het smalste straatje van 
Amsterdam werd het helemaal hot, daar werden we 

De Feyenoord fans keken 
hun ogen uit. Daar waar 

straks het kampioensschap 
gevierd zou gaan worden . 
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(vervolg  GWVV 4 goes …... 

welkom geheten door de daar aanwezige dames alsof 
we ze al jaren kende. Onze reisgids Rinus ging wel zo 
snel door dit straatje heen dat we geen gebruik konden 
maken van de door de dames aangeboden diensten. 
Nadat we onze reisleider Rinus bedankte voor zijn fan-
tastische gidswerk gingen we zelf nog even op avon-
tuur en belanden we uiteindelijk in een mooi proeflo-
kaal waar we een volledige huiskamer tot onze beschik-
king hadden. Na deze uitspatting gingen we terug naar 
onze hostell waar we onze kamers konden betrekken. 
Het moet gezegd, door Tom, een mooi uitgekozen loca-
tie. Een vier persoonskamer met wc en badkamer, al-
leen was voor een paar jongens het bed iets te kort 
zodat ze met kromgetrokken tenen in bed moesten 
gaan liggen. Het was er netjes en stofvrij. Na de siesta 
werden we om zeven uur ’s avonds verwacht bij het 
restaurant waar ons een diner te wachten stond. Hier-
voor werden we door de portier naar een afgelegen 
kamertje begeleidt alwaar een tafel voor ons alleen 
was vrijgemaakt. Na onze bestelling begonnen we aan 
het voorgerecht, vervolgens aan het hoofdgerecht en 
daarna aan het toetje. Maar alvorens we aan het toetje 
begonnen werd door het bedienend personeel de 
vraag gesteld of we het toetje voor het toetje wilde 
hebben of na het toetje.  Waarbij we ons afvroegen 
wat dan eigenlijk dat toetje inhield. Hierna kwam een 
dame in schaarse kleding ten tonele met autosleutels. 
Na wat discussie werd 
Ino uitverkozen om een 
‘gratis’ rondritje te ma-
ken met een BMW 7 
Serie 750d door Amster-
dam. Ino kreeg een 
kwartiertje de tijd om 
helemaal los te gaan. 
Een paar beste koplam-
pen en weelderige vor-
men sierde de BMW. En 
Ino genoot met volle 
teugen van de rit, hij 
nam er zich zelfs onderweg nog de tijd voor om een 
ijsje met slagroom te kopen. Nadat Ino in volledige ex-
tase weer met beide voeten op aarde was beland, 
dronken we na het toetje beneden nog even een bak-
kie koffie en storten we ons om elf uur volledig in het 
Amsterdamse nachtleven. Hiervan weet ik me eigenlijk 
niet meer zoveel te herinneren, de dingen die mij nog 
boven komen drijven was de kroeg Dijk 20 waar we 
weer even proefden aan het Amsterdamse kroegleven 
en de kroegen aan het Rembrandtplein waarbij het be-
zoek aan café Bolle Jan heel speciaal was. Echt Amster-
dams, en waarbij we het levenslied uit volle borst mee-
zongen. In de ochtenduren keerden we huiswaarts, de 
wandeling deed ons goed, want de zware avond had 
wel z’n tol geëist. Rick was al een paar uurtjes eerder 
naar huis gegaan omdat hij het niet meer kon trekken. 
In de Kalverstraat werden nog even de kalveren ge-
weattert, wat voor Carlo niet zo gunstig uitpakte, waar-
door dit ‘toiletbezoek’ op een dure prent kwam te 
staan. Al met al een mooie Amsterdamse nacht. De 
volgende morgen moesten we al weer vroeg aan het 
ontbijt zitten en oogde iedereen fris en monter  om 
ook het culturele uitje naar paleis De Dam te onderne-
men. Prachtig hoe dit paleis tot stand is gekomen we 
ontdekten de unieke geschiedenis van dit bijzondere 
gebouw in het hart van Amsterdam. Na dit bezoek nog 
weer even naar het proeflokaal waar we ons laatste 
biertje van Amsterdam lekker lieten smaken in de huis-
kamer. Hierna werd de thuisreis aanvaardt en waren 
we om half vijf bij de Holle Bus te Gaanderen om onze 

tweedaagse ontdekkingsreis 
met een etentje af te sluiten. 
Tom, bedankt voor de organi-
satie. 
 
Inmiddels hebben we ook al 
weer een oefenwedstrijd en 
een competitiewedstrijd ach-
ter de rug en er mag gezegd 
worden dat het Amsterdam-
se weekend ons dichter tot 
elkaar heeft gebracht, waar-
door we elkaar ook op het 
veld beter weten te vinden. 
Tegen Ulftse Boys 6 werd met 
5-2 in een oefenduel gewon-
nen en de competitiewedstrijd tegen SDOUC 5 werd 
met maar liefst 1-4 gewonnen. Daar waar we in de 
herfst nog met 2-7 van verloren. Een begin van laten 
we hopen een hele mooie reeks.  
In de volgende Boogbal lezen jullie of dit ook inderdaad 
het geval is. 
 
Iedereen veel succes in de 2e seizoens helft. 
X 
X groeten, Nico Immink 
X 

Ino genoot met volle teugen van 
zijn rondrit 

De terugreis was voor 
sommigen best zwaar. 

N a de laatste editie van de Boogbal hadden we voor 
de winterstop nog één wedstrijd voor de boeg. Om de 
eerste seizoenshelft toch nog goed te kunnen afsluiten 
mochten we op de zondagmorgen aantreden in en te-
gen Dinxperlo 4. Op het moment van spelen bevond 
Dinxperlo zich op een 2e plaats op de ranglijst. Een 
voorbode voor ons dat het wel eens een lastige uitwed-
strijd zou kunnen worden. Geheel tegen de verwach-
ting in kwamen wij goed uit de startblokken. De ruim-
tes achter de verdediging van de tegenstanders wisten 
we goed te benutten, waardoor we uit een goede aan-
val al snel op voorsprong kwamen in de wedstrijd. Niet 
heel veel later maakten wij zelf de 2-0 maar om nog 
steeds onbekende reden is dit doelpunt afgekeurd. On-
danks dat er goed gevochten werd voor elkaar in het 
veld konden we de voorsprong niet vasthouden, nog 
voor de rust wisten de mannen van Dinxperlo met 
twee messcherpe counters hun achterstand om te 
draaien tot een voorsprong. Het spel vanuit onze kant 
was ook zeker niet slecht, dus in de rust waren er ge-
noeg aanknopingspunten om met goede moed de 
tweede helft in te gaan. Wederom starten we weer 
beter dan de tegenstander uit 2 goede aanvallen door 
sterk werk van ons aanvalsduo Roy en Steven werden 
er binnen 20 minuten twee doelpunten bij geprikt. Dit 
tot grote ergernis van de tegenstander want die kon-
den toch niet hun dure punten verspelen aan een mid-
denmoter zoals ons? Dus hun offensief begon halver-
wege de tweede helft. In deze periode konden we ei-
genlijk alleen nog maar de ballen tegenhouden, aan 
aanvallen werd niet meer gedacht. Bij een 2-3 voor-
sprong is dat natuurlijk ook niet erg, mits je deze stand 
kunt vasthouden. Maar helaas, de druk werd te groot 
waardoor we toch ons ‘’verdiende’’ voorsprong uit 
handen gaven. Het blijft daardoor jammer dat we na 
een goede reeks toch de winterstop in gaan met een 
verliespartij. 

G.W.V.V. 3 blijft  
wisselvallig presteren  
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(vervolg GWVV 3 …….) 

Na een periode van enkele weken rust stond de eerste 
(inhaal)wedstrijd tegen VIOD op het programma. Op 
sportpark De Buitenham ging iedereen er weer met 
frisse moed tegen aan. Al snel tijdens de wedstrijd 
bleek VIOD een einde te maken aan onze positieve ge-
dachten. Want door slecht verdedigden prikte zij al 
snel de 0-1 tegen de touwen. We mochten van geluk 
spreken dat het hierbij bleef want VIOD schoot opge-
legde kansen constant naast of over het doel. En zoals 
het gezegde luid als je zelf niet scoort, dan scoort de 
tegenstander. Want nog voor rust wist Roy ons op 
voorsprong te zetten. De 2e helft had een beetje het 
zelfde spelbeeld. Wederom kreeg VIOD de nodige gro-
te kansen, maar de meeste ballen konden in het wei-

land worden opgehaald. Toen kwam het punt waarop 
wij het genoeg vonden en aan alle onzekerheid een 
eind maakte door vlak voor tijd de 2-1 voorsprong op 
het scorebord zetten. Met deze overwinning komen we 
goed uit de winterstop! 
Een goed vervolg hierop kon gegeven worden in de 
uitwedstrijd van Stokkum 3. De zandband van Stokkum 
kwam ons spel niet ten goeden. Er werd nauwelijks 
gelopen in het veld, weinig aangeboden. Kortom een 
slechte wedstrijd. Toch waren wij de ploeg die de 
grootste kansen kregen en ook halverwege op 0-1 
voorkwamen. Stokkum hanteerde eigenlijk de hele 
wedstrijd alleen maar de lange bal. Waardoor ze soms 
uit een vrije trap of een corner enigszins gevaarlijk kon-
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Team Aantal punten 

GWVV JO13-1 158 

GWVV JO09-1 100 

GWVV JO17-1 58 

GWVV 4 55 

GWVV JO17-2 52 

GWVV JO19-2 48 

GWVV 3 48 

GWVV 2 39 

GWVV JO11-1 38 

GWVV 1 27 

D e winterstop zit er op. De balans kan worden opge-
maakt, wie heeft er de eerste seizoenshelft de meeste 
punten bij elkaar wisten te scoren. Zoals voorgaande 
jaren hebben we ook dit jaar weer een winter- en zo-
merscore, wat aan het eind van het seizoen bij elkaar 
zal worden opgeteld om tot een totale eindscore te 
komen. In de eerste seizoenshelft zat er een grote di-
versiteit in het aantal gespeelde wedstrijd per team. 
Het ene team had al 13 wedstrijden achter hun naam 
staan en de ander bleef steken op maar 7 gespeelde 
wedstrijden voor de winterstop. Om toch alle teams 
gelijke kansen te geven, is er voor gekozen om een ge-

middelde te bepalen en dat allemaal met het zelfde 
aantal wedstrijden te doen.  
De nieuwe tussenstand heeft geresulteerd in het feit 
dat GWVV JO13-1 de koppositie heeft weten te behou-
den en zich mag kronen tot winterkampioen. In de 
volgende editie van de Boogbal zal de eerste tussen-
stand van de voorjaarscompetitie bekend worden ge-
maakt. 

den worden. Uit die corner kon de tegenstander ook 
vanaf de 5 meter vrij inkopen, rust 1-1. In de tweede 
helft komen we snel op 1-2 voorsprong door een goede 
individuele actie van Niek waarna Ivo van dichtbij kon 
binnen tikken, verdiende voorsprong! De hele tweede 
helft creëert Stokkum geen enkele kans, des te zuurder 
is het dan ook dat ze een kwartier voor tijd een penalty 
krijgen welke bijna nog door Koen gepareerd kon wor-
den, maar helaas 2-2. En tot overmaat van ramp 5 mi-

nuten voor tijd een voorzet vanaf de zijkanten welke zo 
bij de tweede paal binnen valt, 3-2. Gelijk vanaf de 
aftrap kreeg Roy nog een goede kop kans, maar helaas 
zeilt deze naast het doel. Een wedstrijd waarin een te-
genstander geen kansen creëert en wij volop de moge-
lijkheden hadden om te scoren toch verliezend af te 
sluiten, blijft dit seizoen een terugkerend probleem. 
 

Sportgroet, Stijn Marcus 

(vervolg GWVV 3 …….) 
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

4-9-2016 wedstrijd tegen Etten; 
Fam. Mulder 

18-9-2016 wedstrijd teggen ‘t Peeske; 
Jan en Willemien Frazer 

2-10-2016 wedstrijd tegen Westervoort; 
De Vieftigclub 

16-10-2015 wedstrijd tegen RKPSC 
Arno en Manon 

6-11-2016 wedstrijd tegen Angerlo V.; 
Hoveniersbedrijf Edwin Jansen 

27-11-2016 wedstrijd tegen HC’03; 
Grandcafé & Stadsbrouwerij Hendrixen 

11-12-2016 wedstrijd tegen Kilder 
Transport Bosman  

5-2-2017 wedstrijd tegen VIOD 
Pedicurian 

19-2-2017 wedstrijd tegen VVG’25 
Dennis en Esther Lohschelder 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie. 
 

Sponsorcommissie; 
Arno Geurts,  Freek van Arragon,  

Nico Immink, Jan Aalders 

Vieftig club op naar 
Zwolle 

O p zaterdag 4 maart gaat de Vieftig club met een bus 
vol (78 personen) Ted aanhangers richting Zwolle om 
aldaar de wedstrijd PEC Zwolle tegen Vitesse te bekij-
ken. Of Ted deze wedstrijd meedoet is nog niet hele-
maal zeker maar we zullen laten merken dat Varsselder
-Veldhunten niet voor niets naar Zwolle is gekomen. De 
Vieftig club deelnemers hebben zich op kunnen geven, 
dat de belangstelling zo groot was overtrof onze ver-
wachting. Er moest al snel een grotere bus besteld wor-
den. Voor degenen die mee gaan nog een herinnering 
dat we om 18:15 uur vertrekken vanaf de parkeer-
plaats op de Buitenham. De wedstrijd begint om 20:45 
uur. 

Het Vieftigclub  promoteam. 

Z oals op de cover van deze Boogbal is 
te zien is het 1e bestedingsdoel van de Vieftig club 2016
-2017 gerealiseerd.  Een clubje vrijwilligers heeft tussen 
het kerstdiner en de oliebollen de vlaggemasten ge-
plaatst. De 1e dag werden de ankers gesteld en de 2e 
dag konden de vlaggemasten geplaatst worden. Mo-
menteel hangen hier de vlaggen van de hoofdsponsor 
en de clubvlag aan. Maar als de sponsorcommissie alles 
rond heeft qua ster-sub sponsoring dan zullen hier de 
reclame/logo uitingen van de ster-subsponsoren ko-
men te hangen. Wij bedanken iedereen die heeft bijge-
dragen met het plaatsen van de vlaggenparade. Het 2e 
bestedingsdoel (laptop) is iets naar achteren gescho-
ven ivm de technische onwikkelingen bij de KNVB hier-
in. Het 3e bestedingsdoel (jassen; entree-
heffers+fotograaf) wordt dus naar voren geschoven. 

Bestedingsdoel  
gerealiseerd  
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23-feb Karel Arentz 

24-feb Theo te Kaat 

26-feb Maarten Wissing 

27-feb Thymo Scholten 

2-mrt Rick Heinen 

3-mrt Luna Fransen 

9-mrt Danny Karsten 

12-mrt Ties Flipse 

13-mrt Siep Hoogma 

14-mrt Bram van de Pavert 

16-mrt Ron Prinsen 

18-mrt Jurgen Tombergen 

20-mrt Casper Bussink 

20-mrt Marijn Fukkink 

21-mrt Dion Mulder 

25-mrt Olaf Dickman 

25-mrt Beent Klijnsma 

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 

De Vlaggenparade mogelijk  

gemaakt door de Vieftig club 
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, de nieuwjaarsbijeenkomst, het 
snerttoernooi, de oefenwedstrijden voor de 2e helft 
van het seizoen, de aanstelling van nieuwe trainer Ed-
win Grotenhuis, het overlijden van moeder Alie Mulder 
en de vier behaalde punten in het jaar 2017 door 
GWVV 1, er kan er echter maar één uitverkoren wor-
den en dat is deze keer ...................... Like Im-
mink. Like, die op de pronkzitting van januari jl. werd 
gepresenteerd als Prinses Like I van Zinkputdorp. Li-
ke is al een aantal jaren lid van G.W.V.V. en is vaste 
supportster bij de wedstrijden van GWVV 1, en ook bij 
de Graafschap is Like van de partij. Daarnaast is ze be-
stuurslid bij de Stichting Gemeenschapshuis Varsselder 
Veldhunten (SGVV) en brengt ze heel wat uurtjes door 
achter de bar in het Dorpshuus. Kortom een bezige bij, 
die dit jaar samen met Linda en Nathal aan haar zijde 
mag regeren in Zinkputdorp. Aan Like o.a. de vraag of 
zij nog lichtpuntjes ziet bij haar clubje De Graafschap.  
  
Hallo Like, 
  
Allereerst gefeliciteerd met je uitverkiezing als prinses 
van Zinkputdorp 2017. 
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP DE BUI-
TENHAM, zou je jezelf voor willen stellen aan degenen 
die je nog niet zo goed kennen? 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. 
 
Ik ben Like Immink en woon aan de Hesterweg in Vars-
selder-Veldhunten. Ik werk bij CCR Logistics Systems 
AG als Environmental Compliance Specialist, ik geef 
bedrijven advies over Europees Milieurecht. Naast dat 
ik vanuit huis werk en op kantoor bij de vestiging in 
Utrecht, ben ik ong. 1 week in de maand in Mün-
chen. Verder speel ik hoorn bij de fanfare en ben ik lid 
van de schietvereniging. 
 
Je bent al een aantal jaren verenigingslid van GWVV, 
wat is de reden geweest om je aan te melden als lid 
van GWVV? 
 
De belangrijkste reden is wel om de club te steunen. Ik 
sta al een aantal jaren achter de bar op zondag en ben 
ook vrijwel altijd aanwezig bij wedstrijden. Ik voel me 
betrokken bij de club en wilde wat meer doen dan al-
leen donateur zijn. 
 
Je bent vaste supportster bij GWVV 1, heb je zelf nooit 
de behoefte gevoeld om actief te gaan voetballen bij 
een dameselftal? 
 
Zeker wel en dat lijkt me nog steeds erg leuk, maar het 
is er eigenlijk nooit van gekomen. Als kind had ik na-
tuurlijk hoornles, zat ik op gym en later bij het jonge-
renkoor. Je moet dan keuzes maken. Ook nu heb ik al 
zoveel te doen, dat doordeweeks trainen en in het 
weekend nog een wedstrijd spelen gewoon niet kan.  

Je bezoekt regelmatig de wedstrijden van GWVV 1, hoe 
vind je dat ze het dit jaar doen en wat zou je in jouw 
ogen veranderen als jij de hoofdcoach zou zijn? 
 
Ik ben inderdaad regelmatig te vinden bij wedstrijden. 
Het gaat momenteel oke. Al staat het, buiten de eerste 
4, allemaal erg dicht bij elkaar. Het zou mooi zijn de 
komende wedstrijden te winnen en weer een beetje 
aansluiting te vinden met de top. Ik vind het mooi dat 
er, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, veel publiek aan-
wezig is. Dat zou ik willen behouden of verbeteren, het 
publiek moet met plezier naar de wedstrijden komen. 
Daarnaast zou ik als hoofdcoach proberen het hoogst 
haalbare te halen als team.  
 
Ook de Graafschap kan rekenen op je komst als ze 
thuiswedstrijden spelen, kun je de motivatie hiervoor 
nog wel steeds op brengen vooral als ze weer eens be-
labberd slecht gespeeld hebben? 
 
Ja, elke keer kijk ik weer uit naar de wedstrijd en heb ik 
zin om erheen te gaan. En ook denk ik regelmatig tij-
dens een wedstrijd: waarom ben ik eigenlijk gegaan. 
Maar dat gevoel verdwijnt altijd snel weer. Het blijft 
dan toch mijn cluppie, dat kun je ook niet zo verande-
ren.  
 
Zie jij nog lichtpuntjes in het verschiet voor De Graaf-
schap, na de wel hele slechte start met nieuwe trainer 
Henk de Jong? 
 
Ik denk dat we dit seizoen moeten proberen nog een 
beetje positief af te sluiten, eens een keer een paar 
wedstrijden op rij winnen. Daarna het seizoen snel ver-
geten en volgend seizoen opnieuw beginnen.  
 
Je bent dus niet alleen actief voor het Dorpshuus maar 
ook nog betrokken bij andere verenigingen in ons dorp. 
Kun je aangeven waarom dat je bv muziek maken en 
schieten een mooie hobby is om uit te oefenen? 
 

Opening Dorpshuus 21 april 2012, waarbij Like als bestuurs-
lid van  SGVV  alles van nabij meemaakt. 
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(vervolg  Opvallend op de ... 

Bij de fanfare hebben we echt een hele leuke groep 
mensen bij elkaar. Ik vind het mooi dat iedereen een 
eigen partij heeft en dat je daar samen een mooi ge-
heel van kunt maken. Daarnaast ben je bijna bij elk eve-
nement in Varsselder-Veldhunten aanwezig omdat de 
fanfare dan meestal ook aan moet treden. Schieten is 
leuk omdat je dan even tot rust komt en geconcen-
treerd moet zijn om tot een goed resultaat te komen. 
 
Ook ben je samen met je vader onder de naam 
'Imminkshuus' deelnemer bij de Vieftig club. Waar zou 
je als die club heel veel geld te besteden had het aan 
uitgeven? 
 
Ik zou het geld besteden aan de jeugd en de toekomst. 
Het kan nu allemaal goed gaan en er mooi uitzien, 
maar wie zegt dat dit over 5 of 10 of nog meer jaren 
nog steeds zo is. Investeren in de jeugd die je nu hebt, 
dat ze blijven voetballen en later doorstromen naar de 
senioren elftallen. 
 
Henk de Jong de nieuwe trainer bij De Graafschap, ben 
je tevreden over zijn aanstelling of had Jantje het voor 
jou dit seizoen af mogen maken? 
 
Ik denk dat als het met een team niet loopt er daar 
meerdere redenen voor zijn dan alleen de trainer. 
Maar omdat er nu eenmaal wat moet veranderen is de 
trainer dan altijd de eerste die het veld moet ruimen. In 
dit geval heeft het de graafschap nog niet veel meer 
gebracht als onder Jan, we zullen moeten afwachten 
wat de rest van het seizoen nog gaat brengen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor jou zijn? 
 
Dan zou het toch wel leuk zijn de Graafschap eens als 
stabiele middenmoter in de Eredivisie te zien. 

 
Enkele stellingen; 
Carnaval of Kermis? Kermis 
Graafschap of GWVV? de Graafschap 
Een avondje stappen met je peetoom of naar de Zig-
godome voor een goed concert? Met m'n peetoom 
naar de Ziggodome voor een goed concert 
Prinses of Koningin? Koningin 
Voor of achter de bar? Voor de bar (met de opmerking 
dat als er niemand is om achter de bar te staan, je na-
tuurlijk ook niet voor de bar kunt staan) 
 

Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
de stellingen terug te komen. 
 
Hoewel de carnaval ook echt een leuk feest is en ik het 
superleuk vind dat ik dit jaar als prinses de carnaval kan 
vieren, ben ik opgegroeid in een gildegezin. Kermis vie-
ren zit me nu eenmaal in het bloed, vandaar dat mijn 
voorkeur uitgaat naar de kermis en Koningin. 
 
Waar kunnen we jou midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Liever word ik ´s nachts helemaal niet wakker gemaakt, 
maar als ik dan toch iets moet kiezen dan voor bijzon-
dere sportmomenten. Zoals bijvoorbeeld Dafne Schip-
pers vorig jaar op de olymische spelen in Rio. 
 
Waar kun je niet goed tegen? 
 
Mensen die denken dat ze beter zijn dan een ander. 
 
Met welke bekende Nederlander zou je wel eens een 
bakje koffie mee willen drinken en waarom? 
 
Met Sven Kramer. Ik vind het zo goed dat hij gewoon al 
10 jaar lang de beste van de wereld is. Er mist al-
leen nog een titel. Ik zou wel eens willen weten wat dat 
met hem doet en wat voor een druk hij zichzelf oplegt. 
 
Wat zou je in je leven nog eens zeker een keer willen 
doen? 
 
Ik vind reizen heel erg leuk. Ik heb al best veel gezien 
van de wereld, maar er zijn nog wel een aantal landen/
continenten waar ik zeker een keer heen wil. Momen-
teel staat het volgende hoog op mijn lijstje: Zuid-
Amerika, IJsland en Ierland. 
 
Als laatste geven we je de mogelijkheid om ergens op 
terug te komen of vraag je je af waarom hebben ze me 
dit of dat niet gevraagd dan mag je die vraag nu aan 
jezelf stellen. 
 
Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken ieder-
een uit te nodigen voor de carnaval. Laten we er samen 
mooie dagen van maken!  
 
Like bedankt voor je medewerking, we wensen je sa-
men met je hofdames en de raad heel veel plezier met 
de komende carnavalsdagen en natuurlijk succes met 
je cluppies waar je zo’n fervent supportster van bent 
en de verenigingen waar je actief bent. 
 
De redactie. 

Like hier met ‘haar hofdames’ Linda en Nathal tijdens een 
concert van de Red Hot Chilipeppers in de Ziggodome. 

Like zong tijdens Music Together 4 het lied Skyfall samen 
met haar vriendin Leonie 
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stand t/m 19 februari  

2016/2017  

W e zijn al weer over de helft van het voetbalseizoen 
en toe aan de tweede officiële Super elf tussenstand.   
Bij de vorige editie stond Merijn van Arragon nog bo-
ven aan. Maar hij moet nu de koppositie al afstaand 
aan Martijn Klomenhouwer, kan Martijn en zijn team 
dit volhouden tot aan het eind van de competitie? 
 
In de afgelopen periode zijn er weinig punten behaald. 
Dat komt mede door de geringe wedstrijden die er ge-
speeld zijn. Door de winterstop en enkele afgelasten 
wedstrijden door de KNVB hebben de team hooguit 
twee wedstrijden af kunnen werken. Daarin hebben de 
teams die Chiel le Comte achterin hebben staan de no-
dige punten verzameld, Chiel wist het doel namelijk 
goed te vinden! Ook Steven Riethorst en Danny van 
Wessel hebben bij het 3e elftal de nodige punten ge-
pakt, en als klap op de vuurpijl heeft Ramiro Tersteeg 
voor zijn team voor de doelpunten gezorgd. 
 
Zoals één ieder van jullie ons niet is ontgaan. Is de  
legendarische nummer 11 van Ajax, Piet Keizer op 73 
jarige leeftijd overleden. Ook wij als wedstrijdleiding 
van de super elf willen dit niet ongestoord voorbij laten 
gaan en willen als eerbetoon de huidige nummer 11 
van de ranglijst als maand winnaar uitroepen! Koen 
Bussink van harte gefeliciteerd! 
 
De komende periode zal er weer elk weekend volop 
gevoetbald worden, dus de aankomende tijd zijn er 
veel punten te scoren en kan de ranglijst er weer heel 
anders uitzien. 
De wedstrijdleiding 
 
‘Koeneim’ van Koen Bussink 
   Nick Pruijn 
 

 Mart Aalders—Merijn van Arragon-Jurgen Schut 
 
 

 Ron Prinsen—Werner Wellink– Jeroen Aalders 
 
   Danny van Wessel 
 

 
 Steven Riethorst-Cas de Neling– Ramiro Tersteeg 

1 Martijn Klompenhouwer One Team One Dream 145 

2 Merijn van Arragon Fc stil staande situatie 144 

3 Stan van de Pavert Halla Madrid 142 

4 Menno Wenting W.I.V. 141 

5 Jeroen Aalders V.V. Naamloos 140 

6 Ferdie van de Pavert T.K.S. 139 

7 Maud te Kaat Fc. Woezel en pip 135 

8 Carlo Cornielje Wally-team 134 

9 Peter Roes Het andere 2e 134 

10 Chiel le Comte Fc P.W.K. 133 

11 Koen Bussink Koeneim FC 131 

12 Dominiek Seinhorst Fc het vriendinnetje 131 

13 Maik Jansen Fc Kanon 129 

14 Marie-Jose Cornielje FC Kwiebes 128 

15 Vieftig club promoteam 'De vedetten'' 127 

16 Chiel terhorst Fc Dorpshuus 126 

17 Cas de Neling Fc. Lange halen 125 

18 Rien Klompenhouwer N.E.A. 125 

19 Dirk Jansen Fc Djansen 125 

20 Sven te Kaat Fc Leemland 119 

21 Nico Marcus Fc SuperCanon 118 

22 Jan Roes S.F.G.V.U. 118 

23 Willie Schut De Waterkers 116 

24 Casper Bussink FC Cappie 115 

25 Rik Fisser Fc de Leemlander 115 

26 Ruud v/d Pavert vv Gendringen 114 

27 Kees van de Pavert The Kellers 113 

28 Nico Immink De Geel-Witten 112 

29 Ron Prinsen Halve haan 110 

30 Stefan Hoogland www.neerlander.nl 110 

31 Jan Aalders FC de Voorzit 110 

32 Like Immink Mia san mia 108 

33 Jelle Boland FC Snelle Jelle 107 

34 Jesse Peters Fc No Mercy 107 

35 Marcel v/d Pavert Superboys 102 

36 Cas Aalders Dreamteam 101 

37 Mart Aalders Helemaal knettaaah 99 

38 Jim Weijkamp A.L.A.A. 99 

39 Marloes Bruins Fc Tweety 97 

40 Beent Klijnsma Goede Generatie 96 

41 Twan Berendsen I love Maxime en Jewell 96 

42 Bennie Bruins Bruunske FC 95 

43 Sjoerd Immink De jonkies 95 

44 Bennie Mulder Beheerder 86 

45 Jurgen Schut B.L.D.N. 81 

46 Anne Aalders Dreamteam 78 

47 Bryan Wijkamp BroodjeBal FC 73 

48 Paul Schut Tuinploeg 72 

49 Petra Bruins Fc Tara 70 

50 Andre Driever No name 48 

51 Bart van Embden Fc Karting 24 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE  

JEUGD/SENIOREN 

10-12-2016 Doesburg SC JO13-2G GWVV JO13-1G 0 14 

10-12-2016 Varsseveld JO17-3d ST: Gendringen/GWVV JO17-3 6 1 

10-12-2016 VIOD JO19-3 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d 9 3 

10-12-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 VIOD JO17-2 6 1 

10-12-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-1d MvR JO19-1 1 8 

11-12-2016 Dinxperlo 4 GWVV 3 4 3 

11-12-2016 GWVV 1 Kilder 1 1 0 

21-1-2017 DZSV JO19-1 ST: Gendringen/GWVV JO19-1d 6 3 

29-1-2017 GWVV 3 VIOD 9 2 1 

4-2-2017 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 Zelhem JO17-1d 6 0 

4-2-2017 ST: Gendringen/GWVV JO19-1d FC Winterswijk JO19-2d 2 3 

5-2-2017 Stokkum 2 GWVV 2 1 1 

5-2-2017 Pax 10 GWVV 3 3 0 

5-2-2017 GWVV 1 VIOD 1 2 2 

18-2-2017 GWVV JO11-1Gd SJO MEC/Bredevoort JO11-2 3 6 

18-2-2017 GWVV JO9-1 Doetinchem JO9-1 0 6 

18-2-2017 GWVV JO13-1G ST: Gendringen/Etten JO13-3G 5 1 

18-2-2017 GWVV JO13-1G ST: Gendringen/Etten JO13-3G 5 1 

18-2-2017 Angerlo Vooruit JO17-2 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 3 3 

18-2-2017 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 Silvolde JO17-1 2 1 

18-2-2017 ST: Gendringen/GWVV JO19-1d RKZVC JO19-1 1 2 

18-2-2017 SJO Den Dam/NVC JO17-1G ST: Gendringen/GWVV JO17-3 1 3 

18-2-2017 Zelos JO19-3 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d 8 2 

19-2-2017 GWVV 2 Terborg 2 9 1 

19-2-2017 Stokkum 3 GWVV 3 3 2 

19-2-2017 SDOUC 5 GWVV 4 1 4 

19-2-2017 GWVV 1 VVG '25 1 2 1 

 Marco van Remmen keeper van GWVV 4, kwam tij-
dens de wedstrijd tegen Ulftse Boys bijna vastgeke-
tend te zitten aan de doelpaal. Wat was het geval, het 
had die nacht gevroren en door de onervarenheid van 
Marco, pakte hij de doelpaal aan tijdens een actie. 
Zijn handschoenen bleven kleven aan de paal zodat 
hij alleen met een harde ruk er zich weer vanaf wist 
te krijgen. Gelukkig bleef Marco ongedeerd, alleen 
een nieuw setje handschoenen had Marco nodig. Ge-
lukkig had hij nog een tegoedbon liggen van Inter-
sport Doetinchem. Waar een stersponsor al niet goed 
voor is. Tip voor Marco; bij koud weer even van te 
voren de doelpaal op laten warmen! 

 Zoals iedereen weet wordt het oud papier nu opge-
haald middels de  hiervoor verstrekte container. Het 
wordt de vrijwilliger nu wel makkelijk gemaakt. Jur-
gen Schut had de primeur om op de 1e zaterdag in 
januari als eerste bijrijder mee te mogen. Dan is het 
wel lekker om vanaf achter het glas dit mooie winter-
landschap te mogen aanschouwen. 

 De scheidsrechters op de Buitenham laten tegen-
woordig de oefenwedstrijden maar 2x een half uur 
duren. Nu vragen wij ons af of dit nu aan de conditie 
van de scheidsrechter of van de teams ligt. Je voetbalt 
zondags toch ook gewoon 2x drie kwartier. 

 Ook de regels zitten nog niet helemaal goed tussen 
de oren, bij zowel de spelers als bij een scheidsrech-
ter. In de wedstrijd tegen Ulftse Boys speelde Tom 
Wanders de bal naar voren onder fel protest van zijn 
mede spelers. “Tom i’j mag de bal niet meer veuruut 
spollen”. De scheids ging hierin mee en besloot dat de 
aftrap opnieuw genomen moest worden. Voor alle 
duidelijkheid: De bal mag nu ook teruggespeeld wor-
den bij een aftrap, “Mor d’r mot niks” dus kan deze 
ook vooruit gespeeld worden.  

 Zo laten zich weleens vaker scheidsrechters manipu-
leren door o.a. publiek. Arno Geurts attendeerde de 
scheidsrechter erop in de wedstrijd GWVV—VIOD dat 
het een ingooi was voor VIOD en geen vrije trap om-
dat hij niet gefloten zou hebben. Ook hier ging de 
scheidsrechter mee in de beslissing van laten we zeg-

gen “de knapste man van Ulft”. Hij voerde het echter 
zo ver dat hij ook nog eens de VIOD speler maande 
om de bal vanwege sportief gedrag terug te gooien 
naar GWVV. Hier trapte VIOD echter niet in.  
Arno i’j heb wel hele mooie blauwe ogen, moar i’j 
denkt toch niet dat ze hier intrappen. 

In de kerstvakantie werd er door een groepje vrijwilligers 
 de vlaggemasten geplaatst. Heren bedankt! 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Andre Lippets 06-40940845 

Mark Kemperman 06-16490233 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO9-1 

Olaf Dickman 06-30612201 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

JO11-1  

Emile Kwak 06-16474875 

 

JO13-1 

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO17-2 

Leo Bruggeman 06-11107115 

Clemens Wissing 0315-640815 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

JO17-1  

Luuk Messink 06-20871868  

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

JO19-2 

René Bussink 06-53928248 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

Merijn van Arragon 06-20385856 

W interstop weer ten einde. 
  
Koning winter is weer het land uit en de temperaturen hebben de 15 graden 
alweer bereikt, dus dat betekent dat er weer volop gevoetbald wordt. De Jo-9 
en de Jo-11 hebben in de maand Januari gebruik gemaakt van de zaal met als 
afsluiting op zaterdag 28 Januari het knakworstentoernooi. 
Onder leiding van Jelle Visser en Dominiek Seinhorst hebben zij een onderling 
toernooi afgewerkt. Hierna konden ze lekker genieten van de broodjes knak-
worst klaargemaakt door Christel. 
Jelle en Dominiek bedankt voor jullie hulp. 
De overige teams hebben in de maand Januari hun  trainingen op het veld 
weer hervat. En ook de eerste wedstrijden zijn op het moment van dit schrij-
ven reeds gespeeld. De Jo9 speelt nu in de 3e klasse, de jo11 in de 5e klasse, 
de jo13 in de 4e klasse, de jo 17-2 in de 4e klasse en de jo 19-2 ook in de 4e 
klasse. De Jo 17-1 vervolgt hun competitie in de 2e klasse, zij liggen op goeie 
koers om het kampioenschap binnen te halen, wij wensen Robbin, Sam en Jar-
no veel succes. Verder wensen wij alle trainers en leiders veel succes en plezier 
in de tweede seizoenshelft. 
De Jo 13 is op een zeer bijzondere wijze kampioen geworden, na 30 punten in 
11 wedstrijden behaald te hebben en maar liefst 102 doelpunten gemaakt te 
hebben was het afwachten wat de concurrent Concordia Wehl deed. Wehl 
moest immers nog twee wedstrijden inhalen. 1 wedstrijd hebben ze ingehaald 
hierin scoorde zij maar liefst 20 keer dus ging het om de laatste wedstrijd hier-
in moest Wehl 14 keer scoren. Deze laatste wedstrijd moest voor 28 Januari 
gespeeld zijn. Echter Wehl heeft verzuimd om deze wedstrijd te spelen waar-
door Jo 13 kampioen is geworden. Op 18 Januari is dit groots gevierd in het 
Dorpshuus. 
In de winterstop is er ook weer de jaarlijkse flessenactie gehouden deze dag is 
er weer een groot bedrag opgehaald ten behoeve voor onze jeugd, wij willen 
iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft, ook willen we alle inwo-
ners bedanken die ons statiegeldflessen geschonken hebben, allemaal BE-
DANKT. 
De volgend actie is ook alweer in aantocht namelijk de potgrondactie. Op 4 
maart komt de jeugd bij u aan de deur om het blaadje van de potgrondactie op 
te halen, op zaterdag 11 maart zal het 1e elftal de potgrond bij u aan huis 
brengen. De opbrengst van deze actie is ook geheel voor onze jeugd. 
 
Wij wensen iedereen een goede tweede seizoenshelft en als u een keertje tijd 
heeft op de zaterdag kom dan onze jeugd aanmoedigen. 
 
Vriendelijke groeten, 
Het Jeugdbestuur 

G.W.V.V. JO13 – 1G eindelijk KAMPIOEN!  
E en beetje een cryptische titel, maar de KNVB heeft schijnbaar gedacht dat D-
pupillen niet meer de lading dekt en gebruikt nu leeftijdscategorieën om de 
jeugd in te delen. De titel hierboven betekent Jeugd Onder de 13 jaar. In Vars-
selder kennen we maar 1 team en omdat er 4 meisjes meedoen is het een Ge-
mixed team.  De hogere wiskunde is opnieuw uitgevonden door de BoBo’s in 
Zeist! In ieder geval begon in september 2016 de najaarscompetitie voor de 
jongens en meisjes van de D1. Omdat wij als leiding de lat niet te hoog wilden 
leggen zijn we in de 5de klasse van de KNVB gestart en gingen met goede moed 
de competitie in. 
De volgende wedstrijden hebben we 
gespeeld: 
GWVV – Doetinchem   8 – 1 
Zeddam/St. Joris   0 – 15 
GWVV – MvR   7 – 1 
DCS – GWVV   0 – 6 
GWVV – Terborg   12 – 1 
DZC’68 – GWVV   1 – 9 
GWVV – Concordia Wehl  2 – 4 
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VIOD – GWVV   3 – 8 
SVGG – GWVV   3 – 4 
GWVV – Silvolde   17 – 1 
Doesburg SC – GWVV  0 – 14 
In totaal hebben we 102 goals gescoord en 15 goals 
tegen gekregen. Lange tijd stonden we met Concordia 
Wehl en SVGG bovenaan en ondanks dat SVGG afhaak-
te bleef het lang zeer spannend. De wedstrijd thuis te-
gen Concordia Wehl stond ook stijf van de spanning en 
helaas hebben we verloren anders waren we veel eer-
der kampioen geweest. Onze laatste wedstrijd was op 
10 december 2016 en dezelfde dag verloor Concordia 
Wehl van SVGG. Hierdoor konden zij met nog twee in-
haalwedstrijden te gaan alleen nog gelijk komen in 
punten met ons. Op dat moment hadden wij een beter 
doelsaldo van 33 goals. De eerste inhaalwedstrijd 
speelde Concordia Wehl in Silvolde en daar wonnen zij 
met 20 – 0 van. De laatste inhaalwedstrijd van Concor-
dia Wehl zou tegen Doetinchem zijn. Deze wedstrijd is 
wel een keer gepland, maar door het slechte weer kon 
deze wedstrijd niet doorgaan. Volgens de KNVB regels 
moest deze inhaalwedstrijd uiterlijk 28-01-2017 ge-
speeld zijn, anders was het te laat. 
Maandag 30 januari heeft Mike Frazer nog even con-
tact gezocht met de KNVB om een definitief oordeel te 
horen en vanaf dat moment zijn we officieel kampioen 
geworden. Helaas niet na het spelen van een wedstrijd 
zoals het hoort, maar kampioen is kampioen. 
Na 7 jaar lang in de weer te zijn geweest als trainer en 
leider geeft dit natuurlijk een grote voldoening. Het 
jeugdbestuur heeft in het geheim voorbereidingen ge-
troffen zodat het kampioensfeest na de wedstrijd op 
18-02-2017 gehouden kon worden. De ouders werden 
uitgenodigd voor het feest en allerlei wilde geruchten 
gingen in Varsselder rond. Op de dag suprême moes-
ten we onze eerste wedstrijd in de nieuwe competitie 
(nu de 4de klasse KNVB) voetballen tegen een combina-
tie team van Gendringen en Etten. 
Van te voren hadden we gezegd dat ondanks de uitslag 
we een mooi feest zouden gaan vieren, maar eerlijk 
gezegd viert het toch iets fijner na een overwinning. 
Gelukkig dachten de kinderen er ook zo over en na een 
goede pot voetbal gingen we met een 5-1 overwinning 
van het veld. De eerste drie punten van het nieuwe 
seizoen zijn binnen. 
Na een lange tijd onder de 
douche, waarbij gezegd 
moet worden dat de meis-
jes sneller klaar zijn dan de 
jongens waren we er alle-
maal klaar voor. Op het bor-
des voor ’t Dorpshuus wer-
den we door het jeugdbe-
stuur in het zonnetje gezet. 
Alle kinderen en de leiders/
trainers kregen een mooi 

geel T-shirt met 
daarop de tekst:  
GWVV JO-13  
Kampioen 2016  
Na deze huldiging 
mochten we naar 
een huifkar met 
daarvoor een tractor 
en gingen we onder 
luide muziek 
onze ereronde 
maken door het 
dorp. Vele han-
den zijn onder-
weg gekneusd 
door het slaan 
op een tafel. 
Bij Roos Lukas-
sen hebben we 
nog even stil 
gestaan en haar 
toegezongen. Zij hoort ook bij ons team, maar was he-
laas deze dag te ziek om mee te doen. Teruggekomen 
in ’t Dorpshuus kregen de leiders/trainers nog een 
mooie bos bloemen van het jeugdbestuur en ook een 
mooie bos van de kinderen. 
Onze sponsor Ditters-Schweckhorst had nog een hele 
mooie verassing door iedereen een foto van het com-
plete team te geven 
met daarbij iets lek-
kers. Persoonlijk vind 
ik het een zeer ge-
slaagde foto waarbij 
iedereen er zeer mooi 
op staat. 
Onze andere sponsor 
de familie Sloot 
(Camping Sloot) had 
ook een mooi cadeau 
voor iedereen. Een 
collectors item voor 
iedereen die een wit-
geel hart heeft. Een 
sleutelhanger met 
daaraan een wit-geel 
shirt met daarop de 
naam van iedere spe-
ler, leider, trainer. 
Ook hadden sommige ouders, oma’s en opa’s ka-
dootjes meegenomen voor het team. Ik wil namens de 
leiders/trainers van het kampioensteam iedereen be-
danken die iets gedaan heeft of gegeven zodat deze 
dag voor de kinderen en ons onvergetelijk zou worden. 
Helaas had ik deze dag ook nog andere verplichtingen 
en heb ik de rest van het feest niet meegemaakt. 
Ik weet nog dat er patatjes met iets lekkers erbij gege-
ten is en dat de kinderen buiten gespeeld hebben ter-
wijl de ouders binnen gezellig geklets hebben.  
De lat voor het nieuwe seizoen is weer hoog gelegd, 
want als de kinderen weer zo’n leuke dag willen mee-
maken weten ze nu wat ze moeten doen. Het begin is 
er en nu de rest nog. 
Namens de leiders en trainers van de D-pupillen (oké 
JO-13) 
 
Mike Frazer, Manfred Kuster en Hans Bruins. 
 
Meer foto’s van het kampioenschap: 
https://myalbum.com/album/gnvSH3S4CVX9 
 

https://myalbum.com/album/gnvSH3S4CVX9
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Teamuitje 
JO19-2 

 

H et Teamuitje van de JO19
-2 vond plaats op 7 januari. 
We hadden om 15.00 afge-
sproken in Varsselder. Van-
uit Varsselder zijn we met 
het team naar Winterswijk 
gegaan. In Winterswijk zijn 
we naar een entertainment 
center gegaan. In dit enter-
tainment center kan je verschillende dingen doen. Wij 
hebben daar gekard en daarna hebben we ook 
speedsoccer gespeeld. Bij het karten moesten we de 
groep in tweeën delen omdat er anders niet genoeg 
karts waren. De winnaars bij het karten waren Cas, 
Koen en Mick. Bij het speedsoccer werd ook een kleine 
competitie georganiseerd, de groep werd verdeeld in 
teams van 4, ook Merijn en Cas deden hierbij mee. Na-
dat de tijd op was voor speed-soccer reden we naar 
Ulft hier hebben we bij de chinees gegeten. 
Hier werden de prijzen bekend gemaakt door René, en 
de prijswinnaars werden gefeliciteerd en kregen een 
prijsje overhandigd  Dit was het eind van ons team uit-
je. Hieronder de uitslagen van het speedsoccer, Stijn 
van Remmen werd nog kampioen met het penalty 
schieten. 

  Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Totaal 
Team 1   2-8      0 7-1      3 5-3      3 6 
Team 2 8-2      3   10-2    3 2-2      1 7 
Team 3 7-10    0 2-10    0   1-10    0 0 
Team 4 3-5      0 2-2      1 10-1    3   4 

      
Team 1 Cas Bryan Mick Koen 2e prijs 
Team 2 Bertho Bas Stijn Frederic 1e prijs 
Team 3 Wessel Rick Tom   4e prijs 
Team 4 Collin Glenn Merijn   3e prijs 

Amateurvoetbal 
kiest voor  

vernieuwing  
pupillenvoetbal 

H et amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 
met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen 
van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op 
kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze va-
ker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, sa-
menspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier 
en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.  
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, 
stapsgewijs ingevoerd. Dit besluit is tot stand gekomen 
na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis 
van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 januari 2017 
heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluit-
orgaan in het amateurvoetbal- aangeven voorstander 
van de vernieuwingen rondom de nieuwe wedstrijdvor-
men voor pupillen te zijn. Nederland volgt hiermee het 
voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal, 
waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams 
wordt gevoetbald. 
Kinderen meer voetbalplezier geven en beter laten 
voetballen. Dat is waar we het voor doen 
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: 
“Kinderen meer voetbalplezier geven en beter laten 
voetballen. Dat is waar we het voor doen. Voetballer-
tjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, 
acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, klei-
nere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur 
van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We 
nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieu-
wingen zorgvuldig in te voeren. Dat doen we samen 
met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor 
de kinderen tot een succes te maken.” 
 
Seizoen 2017/’18 
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 
en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart 
voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. In het huidige sei-
zoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op 
een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan 
op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. 
De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 
6 en onder 7- blijven in onderling verband op de ver-
eniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen 
onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder 
zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van 
voetbal en spelplezier staan hier centraal. 
 
Seizoen 2018/’19 
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 
10, onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvor-
men. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en 
voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen 
en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetbal-
lertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken. 
 
Voor meer informatie zie; 
http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover 

http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
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25-2-2017 10:30 ST: Oeken/Brummen JO17-4  Gendringen/GWVV JO17-2 (beker) 

1-3-2017 20:00 GWVV 3 Zeddam-Sint Joris 3 

4-3-2017 09:00 DVC '26 JO9-2G GWVV JO9-1 

4-3-2017 10:15 SP Haarlo/Noordijk JO11-2G GWVV JO11-1Gd 

4-3-2017 11:30 VIOD JO13-3 GWVV JO13-1G 

4-3-2017 13:15 Ulftse Boys/ SVGG JO17-1d Gendringen/GWVV JO17-1 

5-3-2017 09:30 VIOD 9 GWVV 3 

5-3-2017 14:00 Etten 1 GWVV 1 

11-3-2017 08:30 MvR JO9-1 GWVV JO9-1 

11-3-2017 10:15 Varsseveld JO11-5G GWVV JO11-1Gd 

11-3-2017 11:30 Silvolde JO13-2D GWVV JO13-1G 

11-3-2017 12:00 Gendringen/GWVV JO17-3 Zelos JO17-3 

11-3-2017 13:00 Gendringen/GWVV JO17-2 't Peeske JO17-1G 

11-3-2017 15:00 MvR JO17-1 Gendringen/GWVV JO17-1 

11-3-2017 15:15 FC Winterswijk JO19-3 Gendringen/GWVV JO19-2d 

12-3-2017 09:30 Gendringen 5 GWVV 4 

12-3-2017 10:00 GWVV 3 Wolfersveen 2 

12-3-2017 14:00 Angerlo Vooruit 1 GWVV 1 

18-3-2017 09:30 GWVV JO11-1Gd DZC '68 JO11-7 

18-3-2017 09:30 GWVV JO9-1 SDOUC JO9-2 

18-3-2017 11:00 GWVV JO13-1G Den Dam/NVC JO13-1G 

18-3-2017 14:30 Gendringen/GWVV JO17-1 Angerlo Vooruit JO17-1 

18-3-2017 14:30 Gendringen/GWVV JO19-1d Dinxperlo JO19-1 

18-3-2017 14:45 VIOD JO17-5 Gendringen/GWVV JO17-2 

18-3-2017 15:00 Gendringen/GWVV JO19-2d Concordia-W JO19-3 

18-3-2017 18:00 GWVV 1 Sprinkhanen 1 

19-3-2017 09:30 Ulftse Boys 3 GWVV 2 

19-3-2017 10:00 Halle 3 GWVV 3 

19-3-2017 10:00 GWVV 4 VIOD 11 

25-3-2017 08:30 Zelos JO13-4 GWVV JO13-1G 

25-3-2017 08:30 DZSV JO11-3 GWVV JO11-1Gd 

25-3-2017 09:00 VIOD JO9-8G GWVV JO9-1 

25-3-2017 13:00 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 OBW JO17-3 

25-3-2017 14:30 DZC '68 JO17-2 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 

25-3-2017 14:30 GSV '63 JO19-1d ST: Gendringen/GWVV JO19-2d 

26-3-2017 10:00 GWVV 2 MvR 2 

26-3-2017 10:00 GWVV 3 NVC 2 

26-3-2017 11:00 Varsseveld 9 GWVV 4 

26-3-2017 14:30 Westervoort 1 GWVV 1 

1-4-2017 09:30 GWVV JO11-1Gd VIOD JO11-5 

1-4-2017 09:30 GWVV JO9-1 VIOD JO9-3 

1-4-2017 11:00 GWVV JO13-1G Ulftse Boys JO13-2 

1-4-2017 12:30 Varsseveld JO17-1 Gendringen/GWVV JO17-1 

1-4-2017 13:00 Gendringen/GWVV JO17-2 DVC '26 JO17-4 

1-4-2017 14:30 Varsseveld JO19-1 Gendringen/GWVV JO19-1d 

1-4-2017 15:00 Gendringen/GWVV JO19-2d Vorden JO19-2d 

2-4-2017 10:00 GWVV 4 Zeddam-Sint Joris 5 

2-4-2017 11:30 Keijenburgse Boys 3 GWVV 2 

2-4-2017 11:30 Keijenburgse Boys 5 GWVV 3 

2-4-2017 14:00 GWVV 1 Doetinchem 1 

8-4-2017 08:45 Kilder JO9-1G GWVV JO9-1 

8-4-2017 09:50 DZC '68 JO13-7 GWVV JO13-1G 

8-4-2017 10:30 SDOUC JO11-3 GWVV JO11-1Gd 

8-4-2017 14:30 Neede JO19-2 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d 

8-4-2017 14:30 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 DZSV JO17-1 

8-4-2017 15:00 DCS JO17-3 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 

9-4-2017 09:30 VVG '25 5 GWVV 4 

9-4-2017 10:00 GWVV 2 VVG '25 3 

9-4-2017 10:00 GWVV 3 HC '03 5 

9-4-2017 14:00 RKPSC 1 GWVV 1 

12-4-2017 18:30 DZSV JO17-1 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 

Programma G.W.V.V. 

4 maart Welkoop potgrondactie 
April Rabo clubkascampagne 

 Pinksterzat. 3 juni Jan Riekentoernooi   

(vervolg GWVV jeugd) 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

Februari 
24-27 Carnaval in Zinkputdorp (zie Zinkputbode) 
Maart 
4 potgrondactie GWVV/Welkoop Gendringen 
7 maart huis aan huis kaartverkoop Kom es Kieken 
20 jaarvergadering Fanfare St. Gregorius 
25-26 Toneeluitvoering Kom es Kieken 
April: 
8 Muziekuitvoering Fanfare St. Gregorius 

Op 25 en 26 maart te zien in ons Dorps-
huus: 

het toneelstuk  

“De vermoorde onschuld” 
MIS HET NIET! 
Ook dit jaar brengt toneelvereniging Kom es Kieken 
weer een prachtige nieuwe voorstelling op de planken.  
“De vermoorde onschuld” is een tragikomedie, een 
genre dat nog niet eerder gespeeld is. 
Het stuk gaat over een moord die opgelost moet wor-
den en waarbij meerdere verdachten zijn. Dan valt er 
nóg een dode. Het publiek krijgt stukje bij beetje meer 
zicht op wat er gebeurd is en wie de mogelijke dader 
zou kunnen zijn. Maar, let goed op en laat je niet door 
de personages misleiden. 

Er zijn drie voorstellingen: 
zaterdag 25 maart om 19.30 uur 
zondag 26 maart om 14.00 uur  

en om 19.30 uur. 
 

KAARTVERKOOP HUIS-AAN-HUIS  
IN VARSSELDER-VELDHUNTEN 

OP DINSDAG 7 MAART VANAF 18 UUR. 
 

Daarna ook verkrijgbaar in 't Dorpshuus of te bestellen 
bij Ino Zweers telefonisch tussen 18 en 19 uur 
0629440380 of via mail; ino.zweers71@gmail.com 
De kaarten kosten € 7,50 per stuk. 

     JAARVERGADERING  
FANFARE  

ST. GREGORIUS 
 

Maandag 20 maart 2017 
Aanvang: 20.30 uur in de  
Ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus 
 

A an de ereleden, leden van verdiensten, leden en 
donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - 
Veldhunten. 
 
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijk-
se ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op 
maandag 20 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 2016 
5. Financieel verslag over 2016 door de penning-

meester Patrick Schut 
6. Verslag van de kascommissie: Erna Helmink en Jea-

nette Kraayvanger 
7. Benoeming nieuwe kascommissie: Johan Helmink, 

Aftredend lid kascommissie:  Erna Helmink 
8. Vaststellen contributie 2017 voor 2018  
9. Verslag Jeugd 2016 door Karin  
10. Taakverdeling leden 2017 
11. Speculaasactie 
12. Rondvraag Jeugdleden 
 
Hierna volgt een korte pauze. 
 
13. Evenementenplanning  2017 
14. Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van de 

‘Club van 100’ 
15. Rondvraag 
16. Sluiting jaarvergadering 2017 door de voorzitter 

Maarten Wijkamp 
 
 

Tot ziens op  20-03-2017 om 20.30 uur!                                                                       
Het bestuur 

 
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de 
vele hartverwarmende reacties en felicitaties, zowel 
persoonlijk als via de brievenbus, naar aanleiding van 

de geboorte onze zoon en ons broertje David.  
 

Joris, Sandra, Eva en Maren ten Have.  

mailto:ino.zweers71@gmail.com
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VDVV nieuws 
Lopende zaken vanuit de VDVV 

 
N817 

N .a.v. de informatieavond in ’t Dorpshuus zijn er veel 
reacties binnengekomen vanuit de bewoners van Vars-
selder-Veldhunten op de plannen van de provincie om 
een rotonde aan te leggen bij “Luemes’, de aansluiting 
van de Hoofdstaat op de N817 af te sluiten en van de 
Varsselderseweg een ontsluitingsweg te maken.  
De VDVV heeft deze reacties gebundeld in een brief 
aan de provincie met de benoemde bezwaren en de 
vraag om middels samenwerking tussen burgers en 
provincie tot een goed en passend alternatief te ko-
men. Een officiële reactie vanuit de provincie hebben 
we hierop niet gekregen. Wel werd via een mail ge-
communiceerd dat gezien de bezwaren vanuit Varssel-
der-Veldhunten de beoogde aanpassingen van de N817 
(en de Hoofdstraat en Varsselderseweg) geen door-
gang zouden vinden. De VDVV betreurt het dat op deze 
manier de bewoners van Varsselder-Veldhunten niet 
gehoord worden, er op deze manier geen sprake is van 
burgerparticipatie en gevaarlijke verkeerssituaties 
(kruispunt bij ‘Luemes’ / oversteek Hoofdstraat) hier-
door niet opgelost worden. De VDVV heeft op 4 februa-
ri j.l. de mogelijkheid gekregen deze gang van zaken 
voor te leggen aan het Plattelands Parlement. Dit is een 
tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en on-
dernemers op het platteland hun stem laten horen aan 
landelijke beleidsmakers en politici, voor een leefbaar, 
vitaal en duurzaam platteland.   

De aanwezigheid en uitleg van de VDVV is niet onopge-
merkt gebleven. Dagblad de Gelderlander besteedde er 
al aandacht aan op maandag 6 februari en de VDVV 
heeft ook al contact gehad met lokale en provinciale 
politici. Wij hopen dat wij met hun ondersteuning een 
door iedereen gedragen en op de toekomst van ons 
dorp gerichte oplossing kan worden gemaakt.  Essenti-
us (scholenstichting waartoe onze basisschool Pius X 
ook behoort) ondersteunt ons hierbij ook. Zij willen 
graag dat Pius X en de Oersprong in Ulft meer kunnen 
samenwerken. De gedachte is hierbij dat ouders zelf de 
keuze moeten kunnen maken voor een kleine of een 
grote school, afhankelijk van de behoeften van hun 
kind. Dit verstevigt de basis van onze dorpsschool en 
bevestigt het bestaansrecht voor nu en in de toekomst. 
 
Speel- en beweegtuin Leemlandseweg 
Dinsdag 31 januari kwam de werkgroep ‘Speel- en be-
weegplek Leemlandseweg’ voor de tweede keer bij 
elkaar in de kelder van ’t Dorpshuus. Deze werkgroep 
bestaat uit een aantal jongeren, ouders van jonge ge-
zinnen en een vertegenwoordiger van onze ouderen uit 
het dorp. Daarnaast schuiven een fysiotherapeut van 
‘Fysiotherapie Oude IJsselstreek’, een vertegenwoordi-
ger van de gemeente, de buurtsportcoach en bestuurs-
leden van de VDVV aan.  
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van deze 
werkgroep twee weken geleden, hadden de leden van 
de werkgroep al nagedacht over hun concrete wensen.  
Vanuit de VDVV zijn wij ondertussen bezig met het rea-
liseren van een budget. We zijn blij te kunnen melden 
dat de provincie Gelderland ons een bedrag heeft toe-
gekend vanuit het Leefbaarheidsfonds. Ook vanuit het 
Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap hebben 
we een bijdrage ontvangen. Daarnaast doen we dit jaar 
met dit project mee met ‘Kern met Pit’, heeft de ge-
meente een bedrag toegezegd. De VDVV blijft actief in 
het werven van fondsen, zodat alle wensen vanuit het 
dorp uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden.  
 
De werkgroep zal binnenkort op bezoek gaan bij een 
leverancier van speel- en beweegtoestellen om deze 
toestellen in het echt te ‘voelen’ en te ervaren’. We 
hopen zo weer een stap dichter bij een concreet plan 
te komen.  
 
KRAKE/studentenprojecten HAN 
De VDVV gaat het tweede jaar in van het KRAKE 
(Krachtige Kernen) project van de Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen. Vorig jaar hebben we ons samen 
met medewerkers van het kenniscentrum van de HAN 
beziggehouden met het kindperspectief in Varsselder-
Veldhunten: hoe ervaren kinderen het wonen in Vars-
selder-Veldhunten en waar liggen verbeterpunten. 
Vanuit de ervaringen en adviezen van dit onderzoek is 
de wens ontstaan om een nieuwe speel- en beweeg-
plek te creëren aan de Leemlandseweg. 
Dit jaar starten er twee afstudeerprojecten van studen-
ten van de richting SPH en Pedagogiek. Zij gaan onder-
zoeken hoe het is om als jong gezin je te vestigen in 
Varsselder-Veldhunten en hoe de jeugd, met name de 
meiden, het ervaren om in Varsselder-Veldhunten te 
wonen. Beide projecten bevinden zich nog in de oriën-
tatiefase en zullen de komende maanden concreter 
worden. De studenten zullen o.a. interviews gaan afne-
men binnen de betreffende doelgroepen.  
 
Voor meer info over actuele zaken vanuit de VDVV: 
bezoek de website www.varsselderveldhunten.nl, of 
like ons op Facebook en Twitter!  

SAVE THE DATE! 
 

Inwoners en leden van verenigingen  
van Varsselder-Veldhunten, 

 
Dit jaar bestaat 't Dorpshuus 5 jaar. Dit willen we 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  
Noteer daarom alvast in uw agenda: 

paaszaterdag 15 april.  
Een persoonlijke uitnodiging vindt u binnenkort in 

uw brievenbus of via uw vereniging. 
Bestuur SGVV 

http://www.varsselderveldhunten.nl
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Standen en Topscoorders 2016-2017 
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
HC '03 1 15 33 42 21 

Ulftse Boys 1 15 32 39 31 

VIOD 1 16 32 42 18 

Doetinchem 1 15 30 43 19 

Sprinkhanen 1 14 22 28 18 

GWVV 1 15 22 26 26 

Westervoort 1 15 18 29 31 

Peeske 't 1 15 18 29 32 

Loil sv 1 15 16 26 37 

RKPSC 1 16 16 29 35 

Angerlo Vooruit 1 15 15 21 33 

VVG '25 1 16 14 25 29 

Kilder 1 15 13 15 31 

Etten 1 15 6 13 46 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Pax 10 14 31 43 21 

Zeddam-Sint Joris 3 13 29 46 21 

Dinxperlo 4 12 25 61 24 

Wolfersveen 2 14 25 32 24 

Westendorp 2 15 23 37 38 

VIOD 9 15 22 53 38 

HC '03 5 15 22 38 41 

Varsseveld 10 14 19 31 29 

Keijenburgse Boys 5 12 18 25 34 

GWVV 3 14 16 37 47 

Halle 3 13 13 27 39 

Stokkum 3 13 13 20 50 

NVC 2 14 13 21 29 

Doetinchem 4 14 8 27 63 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 3 11 30 33 11 

GWVV 2 12 26 37 13 

MvR 2 11 21 35 17 

VIOD 6 11 21 30 22 

Varsseveld 5 12 15 23 23 

Gendringen 3 10 13 22 25 

Terborg 2 11 13 26 39 

Keijenburgse Boys 3 12 13 23 35 

Zeddam-Sint Joris 2 11 10 25 30 

Ulftse Boys 3 11 8 13 37 

Stokkum 2 12 8 19 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 5 13 39 41 18 

Doetinchem 6 13 26 40 29 

GWVV 4 13 25 44 28 

SDOUC 5 11 20 41 27 

VVG '25 5 12 18 39 29 

Stokkum 4 13 17 44 33 

Varsseveld 9 13 17 29 25 

Terborg 3 10 13 24 27 

Zeddam-Sint Joris 5 12 13 28 27 

VIOD 11 12 10 19 44 

Kilder 5 12 5 20 53 

NVC 3 12 4 17 46 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 8 18 19 18 

HC '03 1 8 17 27 11 

Doetinchem 1 8 17 22 10 

VIOD 1 8 15 19 7 

Peeske 't 1 8 14 18 10 

Sprinkhanen 1 8 13 16 8 

GWVV 1 8 13 16 11 

Westervoort 1 8 10 16 17 

Loil sv 1 8 9 15 21 

Angerlo Vooruit 1 8 8 10 12 

RKPSC 1 8 6 11 20 

Kilder 1 8 5 9 20 

VVG '25 1 8 4 10 19 

Etten 1 8 1 5 29 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zelos JO19-3 1 3 8 2 

FC Winterswijk JO19-3 1 3 5 2 

Vorden JO19-2d 1 3 3 2 

Concordia-W JO19-3 1 1 4 4 

Ruurlo JO19-3 1 1 4 4 

GSV '63 JO19-1d 1 1 1 1 

HSC '21 JO19-4 1 1 1 1 

Neede JO19-2 0 0 0 0 

VIOS B JO19-2d 1 0 2 3 

FC Eibergen JO19-3d 1 0 2 5 

ST: Gendringen/GWVV 
JO19-2d 1 0 2 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

ST: Gendringen/GWVV 
JO17-1 14 39 58 15 

Varsseveld JO17-1 13 30 45 35 

OBW JO17-2d 14 29 51 27 

MvR JO17-1 13 27 42 17 

Zelhem JO17-1d 14 25 41 38 

DZC '68 JO17-2 15 24 35 28 

Terborg JO17-1 14 20 36 37 

FC Winterswijk JO17-
2d 15 20 27 29 

ST Ulftse Boys/ SVGG  
JO17-1d 12 16 32 35 

Angerlo Vooruit JO17-
1 14 11 29 46 

Ajax B JO17-1d 15 11 25 58 

Silvolde JO17-1 12 10 20 31 

VIOD JO17-2 15 9 20 51 

DZSV JO17-1 12 7 11 25 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

OBW JO17-3 1 3 2 1 

DCS JO17-3 1 1 4 4 

ST VVL/Stokkum JO17-1G 1 1 4 4 

Angerlo Vooruit JO17-2 1 1 3 3 

ST: Gendringen/GWVV 1 1 3 3 

DVC '26 JO17-4 1 1 1 1 

DZC '68 JO17-4 1 1 1 1 

Kilder JO17-1d 0 0 0 0 

MvR JO17-3 0 0 0 0 

't Peeske JO17-1G 0 0 0 0 

VIOD JO17-5 0 0 0 0 

SC EDS JO17-1d 1 0 1 2 

Topscoorders O19-2 
naam:  aantal doelpunten 
Berto klein Herenbrink 6 
Collin te Wildt 6 
Wessel Immink 5 
Glenn Robben 1 
Frederic Josée 1 
Jules Hartjes 1 
Tom Wienholts 1 
Enes Ilbay 1 

Topscoorders O17-2: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe  Flipse 15 
Timo Steenbreker 11 
Sem Schepers 9 
Marijn Fukkink 3 
Siem Peters 2 
Sam Overbeek 1 
Bart Rots 1 

Topscoorders O17-1: 
naam:  aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer  13 
Diebe Kock 9 
Jelle Immink 8 
Joey Kock 6 
Nico Ausma 4 
Mike Winkels 4 
Bart Rots 2 
Sam Overbeek 2 
Timo Berendsen 1 
Jorn Berndsen 1 
Gijs van de Pavert 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Rick Hendrixen   2e+4e 13 
Tom Wanders 4e  12 
Steven Riethorst  3e 10 
Ramiro Tersteeg 2e 9 
Roy Cornielje 3e 8 
Danny van Wessel  3e  8 
Niels Schweckhorst 1e  7 
Rick Witteveen 4e 7 
Pascal Sloot 2e 6 
Cas de Neling   1e 5 
Don Geerts 3e 5 
Theo Heutinck 4e 5 
Ron Prinsen    1e 4 
Dion Mulder 1e+2e  4 
Kris Hebbink 2e  4 
Merijn van Arragon  1e 3 
Joel Robben 2e   3 
Mart de leeuw   3e 3 

Chiel le Comte 1e 2 
Twan Berendsen 2e 2 
Menno Wentink 2e 2 
Dominiek Seinhorst 2e 2 
Niek ter Voert 3e 2 
Jurgen schut 4e  2 
Jos Ketelaar  4e 2 
Bram v/d Pavert  1e 1 
Thomas Wissing  1e 1 
Jurjan Wezenberg 2e  1 
Jochem Geerts 2e 1 
Stefan Zwanink   3e 1 
Ivo Joosten   3e 1 
Hans Bruins 4e  1 
Ino Zweers 4e 1 
Marc Wellink 4e 1 
Olaf Dickman 4e 1 
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Club Gespeeld Punten voor tegen 

ST: SP Haarlo/Noordijk 
JO11-2G 1 3 9 3 

Longa '30 JO11-7G 1 3 6 2 

SJO MEC/Bredevoort 
JO11-2 1 3 6 3 

Varsseveld JO11-5G 1 1 3 3 

VIOD JO11-5 1 1 3 3 

DZC '68 JO11-7 0 0 0 0 

DZSV JO11-3 0 0 0 0 

ST KSH/Westendorp 
JO11-1G 0 0 0 0 

Ulftse Boys JO11-4 0 0 0 0 

GWVV JO11-1Gd 1 0 3 6 

SDOUC JO11-3 1 0 2 6 

AZSV JO11-5G 1 0 3 9 

Topscoorders O11-1 
naam:  aantal doelpunten 
Boaz Kwak 10 
Luuk Berendsen 6 
Bram Menting 2 
Nout Sloot 2 
Donna Kwak 1 
Julian Frazer 1 
Kas Menting 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SJO Den Dam/NVC JO13 1 3 8 1 

GWVV JO13-1G 1 3 5 1 

VVG '25 JO13-2 1 3 5 2 

Silvolde JO13-2D 1 3 3 0 

Concordia-W JO13-2G 0 0 0 0 

Peeske 't JO13-2 0 0 0 0 

VIOD JO13-3 0 0 0 0 

ST Westendorp/KSH 0 0 0 0 

DZC '68 JO13-7 1 0 2 5 

Ulftse Boys JO13-2 1 0 0 3 

ST: Gendringen/Etten 1 0 1 5 

Zelos JO13-4 1 0 1 8 

Topscoorders O13-1: 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn Berendsen 24 
Julian Frazer 15 
Ties Flipse 13 
Gijs Roseboom 11 
Nout Sloot 10 
Boyd Ratering 9 
Tom ter Bogt 7 
Jurre Ditters 6 
Jesper Kuster 6 
Pepijn Sloot 2 
Anne Bussink 1 
Marloes Bruins 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem JO9-1 1 3 6 0 

SDOUC JO9-2 1 3 5 2 

VIOD JO9-3 1 3 3 1 

Concordia-W JO9-2 1 3 4 3 

DZC '68 JO9-4 0 0 0 0 

Kilder JO9-1G 0 0 0 0 

VVG '25 JO9-1 0 0 0 0 

Zeddam-Sint Joris JO9-1 0 0 0 0 

DVC '26 JO9-2G 1 0 3 4 

MvR JO9-1 1 0 1 3 

VIOD JO9-8G 1 0 2 5 

GWVV JO9-1 1 0 0 6 

Topscoorders O9-1 
naam:  aantal doelpunten 
Bram Menting 43 
Mees Dickman 28 
Tiemen Berentsen 4 
Keano Pennings 2 

(vervolg standen jeugd) 
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