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V oor u ligt de 1e Boogbal van het nieuwe seizoen 
2017-2018. Een nieuw seizoen waarin we het als redac-
tie hetzelfde zullen doen als vorig seizoen. Het GWVV 
nieuws naar jullie toebrengen, we hopen echter ook 
dat jullie het nieuws naar ons toebrengen zodat wij 
genoeg stof hebben om te publiceren. Nu zal dat in 
deze tijd van whatsappjes/e-mail/social media/
internet, wat tegenwoordig algemeen goed is,niet zo’n 
probleem zijn. Toch is het dan van belang om deze in-
formatie te filteren zodat het voor jullie ook de bruik-
bare informatie oplevert. GWVV is wat dat betreft dit 
seizoen meegegaan in het tijdperk, waar de leden maar 
ook niet leden worden geinformeerd over het wel en 
wee van hun club. De voetbalapp die de KNVB in au-
gustus lanceerde biedt wat dat betreft een uitkomst. 
Velen zullen gemerkt hebben dat er club informatie 
naar jullie toe worden ‘gepusht’ zodat je tijdig op de 
hoogte bent wat er zich in de vereniging afspeelt. Daar-
om willen we verzoeken aan de leden om gebruik te 
maken van deze app. Het inloggen van de voetbalapp 
kan met het e-mail adres waarmee je binnen GWVV 
bekend bent. Mocht je niet weten of je mailadres be-
kend is bij GWVV informeer dan even bij de secretaris 
(secretaris@gwvv.nl). Je hebt de mogelijkhei om je au-
torisatie op normaal, beperkt of zichtbaar te zetten. 
Vooral voor de teams wordt het leuk als je deze op nor-
maal of beperkt zet. Binnen GWVV zijn teammanagers 
aangewezen die dan bv de aan/afwezigheid van spelers 
beter inzichtelijk hebben. Vaak zijn zij druk met allerlei 
(rand) zaken die veel tijd in beslag nemen op deze wij-
ze wordt voor hen het leven ook weer wat vrolijker. 
Het bestuur heeft dan ook met het afnemen van het 
abonnement voor club.mobiel en club.TV (TV scherm in 
het Dorpshuus) er voor gekozen om ook voorbereid te 
zijn op de toekomst. 
Als je op de home pagina van de voetbalapp kijkt zie je 
de pushberichten vanuit Sportlink en de twitterberich-
ten of retweets die GWVV verstuurd. Momenteel wor-
den ook de twitterberichten van Dorpsbelangen ge-
toond zodat je op de hoogte blijft van het dorpsnieuws. 
De Boogbal zal ondanks al deze vernieuwingen als me-
dium blijven bestaan om ook de leden/supporters/
dorpsgenoten of dorpsverenigingen de gelegenheid te 
geven om hun mooie en soms minder mooie verhalen 
kwijt te kunnen. Wij hopen dat jullie daar dan ook dit 
seizoen weer gretig gebruik van gaan maken. Wij heb-
ben er in ieder geval zin om er een heel mooi seizoen 
van te maken. 
 
We zijn inmiddels al weer een aantal wedstrijden on-
derweg in de competitie. Dit seizoen is het met de 
voorbereidingen hierop iets minder hectisch verlopen 
omdat eerst de bekerwedstrijden rustig werden afge-
werkt in de maand september. De spelers hoefden zich 
niet te haasten om van het vakantieadres terug te ke-
ren om zich vervolgens met volledige overgave te stor-
ten op het op peil brengen van de wegzakte conditie. 
Toch was het voor velen even wennen om zo’n rustige 
aanloop te hebben naar het begin van de competitie. 
Op 23/24 september kon het dan ook echt beginnen 
voor het ‘echie’. 4 van de 7 elftallen van GWVV hebben 

Nieuws 

de 1e bekerronde overleefd en wordt in oktober/
november de 2e bekerronde gespeeld. Voor GWVV 1 is 
er een mooie club uit de koker gekomen zij spelen nl. 
op zondag 12 november tegen Silvolde 1. Het 2e en het 
4e spelen 22 oktober. 
GWVV 1 is olv nieuwe trainer/coach Edwin Grotenhuis 
al in juni begonnen met de training en na een korte 
zomerstop de trainingen weer opgepakt. De resultaten 
waren in de voorbereiding bevredigend te noemen. In 
de competitie gaat het ook crescendo met 7 uit 3 doen 
zij voorlopig bovenin mee. Het seizoen is echter nog 
lang, in de volgende Boogbal kunnen we na 6/7 wed-
strijden meer vertellen. Edwin Grotenhuis zal zich in de 
rubriek Opvallend op de Buitenham nader aan u voor 
stellen. 
GWVV 2 heeft versterking gekregen van enkele rotten 
in het vak en zijn er in de breedte niet slechter op ge-
worden, ook zij presteerden goed in de voorbereiding 
en in de competitie starten ze ook goed. GWVV 3 is 
minder goed begonnen, het vele wisselen heeft door 
het overtal geen goede uitwerking. Betekent dat je met 
bijna 2 verschillende teams in één wedstrijd komt te 
voetballen. GWVV 3 heeft op het laatst nog de jongens 
van JO19-2 erbij gekregen omdat er voor deze jongens 
geen samenwerking met buurtteams aangegaan kon 
worden. Het jeugdbestuur heeft hiervoor alles in het 
werk gesteld maar helaas zonder resultaat. Niet alleen 
GWVV 3 heeft te maken met een overtallige situatie 
ook GWVV 4 moet vaak wisselen door de vele spelers. 
GWVV 4 kan vaak door hun ervaring de wedstrijd wel 
naar zich toe trekken. GWVV 3 heeft op dit moment 
één punt, GWVV 4 staat met 7 uit 3 op een 3e plek. 
Bij de jeugd is er dit seizoen geen samenwerking meer 
met Gendringen omdat er voldoende spelers zijn. 
GWVV speelt dit seizoen met een JO11, JO15 en JO17 
team in de competitie. JO17 is ook door in de beker en 
hoopt net al vorig seizoen (Bekerwinnaar!) weer ver te 
komen. Zoals we nu kunnen inschatten, gezien de hoge 
uitslagen, is de JO11 te licht ingedeeld. Zij wonnen tot 
nu toe alle wedstrijden ruimschoots. Van de JO15 spe-
lend in de 5e klasse kan nog weinig worden gezegd zij 
speelden nog maar één wedstrijd in de competitie. De 
JO17 is in de 3e klasse goed ingedeeld, zij behaalden 2 
overwinningen, de tegenstand die zij krijgen is dermate 
dat er tot nu toe weinig verschil in zit. 
 
In deze Boogbal vindt je de gebruikelijke rubrieken 
weer terug. Ook dit seizoen zal Stijn weer voor de cij-
fertjes zorgen in de rubrieken In de Aanval en de Su-
perelf. Een aankondiging hiervan vindt je in deze Boog-
bal, het inschrijfformulier zal via de voetbalapp/mail 
worden verspreidt. We gaan ook dit seizoen verder 
met de rubriek Opvallend op de Buitenham en de vaste 
rubriek Onder Schot. Waarbij we zoals elk jaar weer 
een beroep doen op jullie. 
De Sponsorcommissie en de Vieftigclub zullen ook 
weer regelmatig van zich laten horen als er iets te mel-
den valt en natuurlijk de elftallen die hun verhaal kwijt 
kunnen. Ook Beent verleent ook dit seizoen weer zijn 
medewerking door middel van zijn vaste rubriek. 
Als laatste willen we onze adverteerders bedanken 
voor het plaatsen van de advertentie in dit seizoen. We 
hebben van een paar adverteerders afscheid genomen 
maar hiervoor zijn er ook nieuwe in de plaats gekomen. 
Wij wensen iedereen heel veel leesplezier! 
 

De redactie. 
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B ij GWVV worden de meeste voet-
balwedstrijden op het kunstgras veld 
van de Buitenham gespeeld, het veld 
ligt er altijd keurig verzorgd bij en 
wordt goed onderhouden door de 
stichting “buitenham” lees Paul Schut.  

Mocht Paul op vakantie zijn dan neemt broer Willy 
Schut zijn taken over. Soms moeten er korrels worden 
toegevoegd en moeten de korrels van buiten naar bin-
nen op het veld worden gesleept. In de herfst en winter 
moet het blad en de sneeuw eraf worden geblazen of  
geschoven. Maar ook het 2e veld dat voor het grootse 
deel uit gras bestaat, in de doelen is alleen wat drek, 
wordt door de broers onderhouden met behulp van de 
hele onderhoudsploeg van het Dorpshuus/
sportcomplex. Er wordt door de broers overleg ge-
pleegd of er kunstmest op moet of niet, sproeien of 
niet sproeien, hoog gemaaid of laag gemaaid en daarna 
gaan de broers aan de slag. Eén keer besloten de 
broers om de zoon van Willy, Rick Schut, het 2e veld 
met mest te laten injecteren. Dit was een zeer groot 
succes wat het gras betreft, het gras groeide als kool en 
er moest bijna elke dag worden gemaaid. “Dat doen we 
niet meer” lachten de broers Schut, dat is te veel van 
het goede. Bij de eerste uitwedstrijd van GWVV 1 in het 
Achterhoekse Vragender j.l. kwamen de broers bij het 
speelveld van KSV tot de conclusie dat het gras daar te 
lang was en vooraf gemaaid had moeten worden. Als 
we dat geweten hadden zo zeiden ze, dan hadden wij 
dat wel kunnen doen. ( men kan ze dus blijkbaar ook 
inhuren) Op dinsdagavond, “wintertied” gaan de broers 
kaarten met hun beide vrouwen, hartenjagen. Woens-
dagmorgen komt de onderhoudsploeg op het sport-
complex in Varsselder Veldhunten bij elkaar in het 
Dorpshuus en weten de andere medewerkers van het 
onderhoud, precies wie van de broers heeft verloren 
met het kaarten. Wie het meest stil is en wat chagrijnig 
kijkt heeft met kaarten verloren. Wat de broers hele-
maal niet met elkaar delen is de voor liefde van een 
eredivisie club.  Paul Schut is een echte Feyenoord fan 
met nog meerdere mensen hier in Varsselder Veldhun-
ten en Willy Schut daarin tegen is een grote PSV fan in 
hart en nieren. Hier verschillen de broers Schut dus dui-
delijk van mening wat betreft de grote Nederlandse 
clubs en ze hebben ook niet dezelfde vrouw. Beide zijn 
dan wel weer trouwe GWVV supporters. Ook fietsen ze 
samen met hun elektrische fietsen hier in de omgeving 
en door de achterhoek. Mocht een van de broers op 
vakantie zijn, zegt de ander al heel vaak “ dan en dan 
komen ze weer terug” Ze kunnen elkaar dus niet echt 
missen, maar wij in Varsselder Veldhunten ook niet. 
Alle vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar voor 
de voetbal vereniging GWVV, het Dorpshuus en Buiten-
ham. En de ene persoon heeft meer tijd dan de ander, 
wees als vereniging of stichting, welke club dan ook, 
zuinig op al die vrijwilligers achter de schermen, ze kun-
nen niet gemist worden. 
 
Oan’t  sjen. 
 

Broers Schut 
door Beent Klynsma 

Z oals de titel al laat zien biedt bij het aanbreken van 
een nieuw seizoen zich ook heel wat kansen aan, zo ook 
bij ons G.W.V.V..  
Om bij het eerste te beginnen, nieuwe mensen. Zeker 
bij de technische staf zijn er enkele nieuwe gezichten 
te zien. Naast onze nieuwe hoofdtrainer Edwin Groten-
huis met zijn assistent André Lippets zien we ook een 
nieuw gezicht als grensrechter, Joost Schut. Verder is 
de technische staf wat senioren betreft hetzelfde ge-
bleven ten opzichte van vorig seizoen. Wel zien we bij 
de senioren in elk elftal nieuwe gezichten, met name 
onze eigen jeugd heeft versterking geboden bij de di-
versen elftallen. Ook bij de jeugd zien we diverse nieu-
we gezichten tijdens de trainingen en wedstrijden. 
Goed om te zien dat er weer spelers vanuit de senioren 
trainingen willen verzorgen, maar ook hebben zich een 
aantal ouders aangeboden om trainingen bij de jeugd 
te verzorgen, super! Nieuw materiaal is er ook weer 
aangekocht om de trainingen nog beter uit te kunnen 
oefenen. Ook is er geïnfesteerd in trainingsmateriaal 
voor de jeugd. Hiervoor is een trainingsapp aange-
schaft genaamd VTON. Wekelijks krijgen de jeugdtrai-
ners trainingsstof aangeleverd. Een goed hulpmiddel 
om de trainingen naar een nog hoger niveau te bren-
gen. Daarnaast zijn diverse teams van nieuwe tenues 
voorzien, mede door de diverse nieuwe sponsoren. Ik 
wil iedereen een heel mooi en succesvol seizoen toe-
wensen. Het begin is in ieder geval voor een aantal al 
goed begonnen, zowel het 1e, 2e, 4e en ook JO-17 zijn al 
een ronde verder in de beker. Ook heeft ons eerste 
elftal nog geen punten laten liggen en zelfs de derby 
met Ulftse boys weten te winnen. Allemaal nogmaals 
veel succes dit seizoen. 
 
Maar er blijven natuurlijk altijd wensen, en ook het 
bestuur heeft weleens wat te wensen. Jan Roes hoeft 
vorig jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering al 
aan gegeven te willen stoppen als secretaris. Helaas 
zijn we er nog niet in geslaagd een opvolger voor hem 
te vinden. Ik doe hierbij nogmaals een oproep. Om ons 
heen horen we het steeds meer dat het vinden van 
vrijwilligers en zeker bestuurders steeds moeilijker te 
vinden zijn. Mensen, we moeten ons allen goed be-
seffen dat zonder vrijwilligers en ook zonder bestuur-
ders geen vereniging kan voortbestaan. Ik wil hierbij 
dan nogmaals verzoeken om ons te helpen bij het vin-
den bij een nieuwe secretaris. Wie meer informatie wil 
hebben over de inhoud kan zich ter alle tijden melden 
bij Jan Roes of een van de overige bestuursleden. 
 
Tot slot wil ik iedereen een mooi, sportief en succesvol 
seizoen toewensen, spelers, technische staf maar ook 
supporters maak er weer wat moois van in 2017-2018, 
allemaal tot ziens. 
 

Nieuw seizoen,  
Nieuwe mensen nieuw 

materiaal en!  
Nieuwe kansen 

door voorzitter Jan Aalders  
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O p vrijdagavond 15 september vond de inmiddels 
traditionele dart avond plaats. Op informele wijze werd 
het nieuwe seizoen ingeluid. Nieuwe spelers, spelers 
die van elftal hebben gewisseld en ook bestaande 
teams konden op ontspannen wijze een avondje bijpra-
ten en natuurlijk darten. 
Voorzitter Jan Aalders heette iedereen van harte wel-
kom waarna de strijd kon losbarsten. 
De opkomst was zeer goed, maar liefst 22 koppels de-
den mee. Samen met Joost, Marco en Victor van de 
dartvereniging werden de teams ingedeeld en kon het 
toernooi beginnen. 

Er werd zware strijd geleverd, soms was er gevloek 
maar er werd meer gejuicht. Na de voorrondes bleven 
de beste twee van iedere poule over voor de kwart 
finales. Bennie/Jelle, Sven/Ino, Jesse/Merijn en Gijs/
Koen moesten de strijd aangaan voor een finaleplaats.  

Na een spannende finale lieten Jesse en Merijn zien dat 
ze de beste darters waren. Sven en Ino waren verdien-
stelijk tweede en op een keurige derde plaats kwamen 
Gijs en Koen. Darten is een kroegsport, dus kon er on-
der het genot van een biertje en wat hakkie-takkie ge-
zellig worden nagepraat. Dankzij de geweldige bedie-
ning van Johan en Lieke en de ondersteuning van Joost, 
Marco en Victor bij het darten hebben we een schitte-
rende avond gehad. Mensen, bedankt voor de hulp. 
En voor wie er niet bij was en dus een schitterende 
avond heeft gemist kan ik alleen maar zeggen: ”Blijf 
goed opletten want er komen nog meer leuke activitei-
ten. Zorg dat je er dan bij bent.” 
 
Namens de activiteitencommissie, groet Tonny. 

Dartavond 2017 

O p 24 juni jl. overleed onze oud Boogbalbezorger 
Gert te Kaat. Jarenlang heeft Gert de Boogbal huis aan 
huis bezorgd in Varsselder-Veldhunten. Eerst alleen 
nog in het buitengebied maar toen hij met pensioen 
ging deed hij dit ook binnen de dorpsgrenzen. Op de 
donderdagavond kwam hij altijd de Boogballen onder 
in de kelder ophalen en heeft hij heel wat Boogballen 
mee moeten sjouwen om het ‘Dorpsnieuws’ rond te 
brengen. Elk seizoen weer gingen we bij Gert en Toos 
op bezoek met de vraag of hij het er opvolgende sei-
zoen weer wilde doen. Steevast waren zijn woorden; 
‘Now doar mok nog eens heel diep oaver noadenken’ 
maar noa d’r ‘n paar gekraakt (Gerts  vaste woorden 
bij het drinken van een flesje bier) te hebben, was daar 
al snel weer het ja-woord. Door weer en wind ging hij, 
één keer heeft hij verstek moeten laten gaan nadat er 
op een vrijdag een halve meter sneeuw viel. Ook nam 
hij altijd vaak één van zijn kleinkinderen mee bij het 
rondbrengen. Als je je dan bedenkt dat dit alles zo’n 3 
a 4 uur in beslag neemt en met de nodige 
“dorpproatjes’ soms nog veel langer dan kun je wel 
natellen dat hij hier heel veel tijd in heeft gestoken. 
Gert was een echt gezellig dorpsmens, vaste supporter 
bij GWVV 1, bij schietvereniging VSV schoot hij als één 
van de besten en ook bij andere dorpsactiviteiten was 
hij altijd aanwezig. Behulpzaam met zijn timmermans-
oog als er weer eens wat gebouwd moest worden en 
ook voor de kerk was hij actief bij de onderhouds-
ploeg. 
En was er kermis in Varsselder-Veldhunten dan was 
Gert er. Het Gilde had hij hoog in het vaandel staan en 
onder de vogelschacht deed hij fanatiek mee. Samen 
met Henny Tombergen, Alphons Lukassen en Jan Over-
goor gingen ze de dames voor om alvast een tafel uit 
te zoeken zodat ze een goede plaats hadden. 
Het is dan ook opmerkelijk dat de vogelschacht een 
belangrijke rol speelt bij de contractonderhandelingen 
met zijn opvolger Jan Zweers. In 2009 komt Gert met 
de boodschap dat hij een opvolger heeft gevonden en 
hij een punt zet achter zijn carrière als Boogbalbezor-
ger. Vanaf die tijd bezorgt Jan de Boogbal. 
Voor Gert breekt een tijd aan waar hij met Toos nog 
meer kan gaan  genieten van zijn vrije tijd. Dit duurde 
echter niet lang want bij zowel Gert als Toos ging de 
gezondheid achteruit en moesten ze hun huis verlaten 
om naar de Debbeshoek te gaan in Ulft. Gescheiden 
van elkaar brachten ze daar hun tijd door.  
Het overlijden van Toos heeft Gert niet bewust mee 
kunnen maken vanwege zijn ziekte. En naarmate zijn 
gezondheid ook slechter werd overleed hij op 24 juni 
jl. op 79-jarige leeftijd. 
En maandag 26 juni onder de vogelschacht werd bij 
het aanluiden van de klokken een minuut stilte in acht 
genomen en ging het vogelschieten verder zonder Gert 
‘onder de vogelschacht’. Precies zoals Gert het ook 
gewild had. 
 
Gert, we bedanken je voor het vele Boogbalwerk bij 
G.W.V.V.. 
 
Wij wensen Hugo en Renate, Erna en Benny en klein-
kinderen veel sterkte met dit grote verlies.   

In herinnering  
Gert te Kaat 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
Ulftse Boys: 
https://myalbum.com/album/KXSE7HdalQM2 
 
Bekerwedstrijd VIOD: 
https://myalbum.com/album/W3DiRZVtFmbr 
 
Oefenwedstrijd Varsseveld: 
https://myalbum.com/album/kEEKFsdT1G70 

Z ooooo…Het seizoen is weer begonnen, iedereen 
heeft zich natuurlijk in de zomerstop helemaal uit de 
naad gewerkt om weer fit terug te keren op de Buiten-
ham. 
En het resultaat mocht er zijn, neem bijvoorbeeld Niels 
Schweckhorst en Ramiro ter Steeg zij keerde terug op 
de Buitenham met een betere sixpack dan dat ze had-
den aan het eind van vorig seizoen. De voorbereiding 
was uitstekend, met de nieuwe trainer Edwin Groten-
huis aan het roer zag hij zijn ploeg ongeslagen uit de 
voorbereiding komen met 1 gelijk spel en de rest alle-
maal winst. Dit is natuurlijk uitstekend maar het geeft 
geen garantie voor de competitie. 
De eerste wedstrijd van de competitie was ook gelijk 
een lastige namelijk tegen KSV uit Vragender. GWVV 
begon de wedstrijd goed en had binnen 4 minuten al op 
voorsprong kunnen komen helaas eindigde het geniale 
stiftje van Ron Prinsen op de lat. 8 minuten later is het 
Niels Schweckhorst die de bal uitstekend bij Cas de 
Neling krijgt alleen hij gaat wat slordig met de kans om 
en ziet zijn schot naast gaan. De eerste 25 minuten is 
het éénrichtingsverkeer en komt KSV totaal niet in het 
spel voor. Helaas is er een ongeschreven regel dat wan-
neer je zelf niet scoort dat juist de bal er dan aan de 
andere kant in vliegt. En dat gebeurde ook, na een snel-
le counter stond de spits van KSV ineens oog in oog met 
Sven te Kaat, hij bleef rustig en schoof de bal koelbloe-
dig in het netje. Helaas voor KSV konden zij niet lang 
van de voorsprong genieten want vrijwel de eerst vol-
gende aanval van GWVV was het wel raak, een verdedi-
ger van KSV werkt namelijk de bal achter zijn eigen kee-
per nadat Dominiek Seinhorst de bal had voorgezet.  
is ook tevens de ruststand. 
Waar GWVV in het begin goed uit de startblokken 
kwam was het nu KSV dat goed aan de 2de helft begon, 
dit resulteerde in een schot  vanaf links dat maar net 
naast de goal van onze lieve Sven te Kaat belandde. 
Niet veel later schudde GWVV een geweldige aanval uit 
de mouw en met een perfecte steekpass van Cas de 
Neling zette hij Ron Prinsen alleen voor de goal die ver-
volgens netjes afrondde, overigens tot grote spijt van 
Jelle Visser want dat kost hem weer een apfelkorn…. 
KSV is hierna niet meer bij machten om nog echt ge-
vaarlijk te worden, mede doordat de GWVV defensie 
prima staat en weinig weg gaven achterin. 
Er kwamen nog wel een paar kansen voor GWVV maar 
elke keer ligt de keeper van KSV in de weg, hierdoor 
blijft de stand 1-2 en zo boekt GWVV dus zijn eerste 
zege in het nieuwe seizoen. 
 

Enkele fragmenten uit de wedstrijd GWVV—Ulftse Boys van 1 
oktober jl.  deze werd met 1-0 gewonnen. 

https://myalbum.com/album/KXSE7HdalQM2
https://myalbum.com/album/W3DiRZVtFmbr
https://myalbum.com/album/kEEKFsdT1G70
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Zondag 1 Oktober stond de mooiste wedstrijd van het 
seizoen al op het programma. 
Al zullen de mensen van Ulftse Boys hier waarschijnlijk 
een andere mening over hebben. Ulftse Boys begon al 
niet goed aan de wedstrijd en gaf GWVV zomaar een 
corner cadeau(nog dank daarvoor). 
Ron Prinsen nam deze corner vervolgens zo scherp dat 
de bal op de lat belandde, tot grote opluchting van Jelle 
Visser want anders had hem dat weer een apfelkorn 
gekost (geintje). In de 25e minuut krijgt Cas de Neling 
nog een grote kans nadat hij een voorgezette bal van 
rechts maar net over schiet. Ulftse Boys heeft het moei-
lijk en zal blij zijn wanneer de scheidsrechter zal fluiten 
voor de rust. Helaas voor Ulftse Boys krijgt GWVV nog 
een paar goede kansen om de score te openen want in 
de 31e minuut schiet Jelle Visser een bal voorlangs en 
een paar minuten later is het Ron Prinsen die een bal 
net over schiet, hierdoor gaan beide ploegen rusten 
met de alom bekende brilstand. 
Na de rust gaat GWVV verder met kansen creëren en 
na een paar minuten is Merijn van Arragon dichtbij 
maar de keeper van Ulftse Boys weet deze bal tot cor-
ner te verwerken. Hierna komt Ulftse Boys wat beter in 
het spel en krijgt het een levensgrote kans om tegen de 
verhouding in op voorsprong te komen. Een paar minu-
ten later is het aan de andere kant bijna raak, want 
eerst is het Ron Prinsen die een schot op goal lost en 
de corner die hieruit volgt wordt bijna binnen gekopt 
door Merijn van Arragon, maar helaas gaat de bal net 
langs de verkeerde kant van de paal. Hierna is de wed-
strijd een beetje in evenwicht en lijkt het erop dat de 
ploeg wie het eerste scoort er met de overwinning van-
door gaat. Gelukkig valt het geluk aan de kant van 
GWVV want in de 82e minuut is het wel raak een corner 
wordt uitverdedigd en de afgeslagen bal komt bij Domi-
niek Seinhorst, die heeft vervolgens een Puskas Award 
waardige omhaal in huis en ziet de bal schitterend over 
de keeper in de goal beland-
den. Door deze prachtige 
goal lijkt GWVV met de winst 
er van door te gaan, sterker 
nog een paar minuten later 
kan GWVV de score zelfs ver-
dubbelen want de scheids-
rechter geeft de ploeg uit 
Varsselder – Veldhunten een 
penalty omdat een speler van 
Ulftse Boys Cas de Neling in 
het strafschopgebied ten val 
brengt. Helaas wordt deze 
penalty door een nog onbe-
kende speler gemist waardoor de stand 1-0 blijft het is 
daarom nog even billen knijpen maar uiteindelijk fluit 
de scheidsrechter af en heeft GWVV zijn 2de wedstrijd 
van de competitie en tevens de derby gewonnen. 
Het bleef volgens anonieme bronnen nog lang onrustig 
in de kantine van GWVV. 

Groeten verslaggever Jelle 

De Boogbalplanner seizoen 2017-2018 
Copie inleveren: Komt uit op: 
7 november 16 november 
12 december 21 december 
27 februari 7 maart 
10 april 19 april 
29 mei 6 juni 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
  

Mees 
Dickmann 

In de  
Wedstrijd 

G.W.V.V. – Ulftse Boys 

Hallo, 
 

Z ondag 1 oktober was ik 
pupil van de week, dit was 
de wedstrijd tegen de 
ulftse boys. 
Eerst gingen we naar de 
kelder om te overleggen 
waar iedereen moest 
staan. Daarna gingen we 
ons omkleden en toen 
ging ik met de 
wissels overspe-
len. 
Ik mocht met de 
spelers het veld 
oplopen en daar-
na dribbelen en 
scoren. 
We hebben ge-
wonnen met 1-0 
en het was een 
omhaal. 
Mijn neefjes uit Ulft 
vonden dit niet zo 
leuk maar ik wel. 
 
Groetjes Mees 
 
Voor meer foto’s: 
https://
myalbum.com/
album/
eQvn1sQgBvsp 

https://myalbum.com/album/eQvn1sQgBvsp
https://myalbum.com/album/eQvn1sQgBvsp
https://myalbum.com/album/eQvn1sQgBvsp
https://myalbum.com/album/eQvn1sQgBvsp


BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018 

Boogbal nr. 1 pagina 7 

SPONSORCOMMISSIE  
NIEUWS 

I n de laatste Boogbal hebben we er melding van ge-
maakt dat GWVV per 1 augustus 4 subsponsoren 
(Confidencus, Schroeder-Ankers, de Veldmuis en grand-
café HendriXen) rijker zou zijn. Per 1 augustus is ook 
Montferland Serres & meer sub-
sponsor geworden van 
G.W.V.V..  
Op woensdag 4 oktober werd 
dit officieel bezegeld aan het 
mooie bedrijf gehuisvest aan de 
Logistiekstraat 12 te ’s Heeren-
berg. Wij bedanken Ruud en 
Ilse Peters voor hun steun aan 
G.W.V.V.. 

H et sub-sponsorcontract met Confi-
dencus BV werd op woensdag 4 okto-
ber in Enschede officieel ondertekent. 
Wim Pruyn en zijn compagnon Barry 
Sierro zijn de eigenaren van de Confi-
dencus Groep.  
Zij stellen met hun bedrijf mensen met 
een beperking in de gelegenheid om 
een plaats te verwerven op de arbeids-
markt. Deze mensen worden op hun 3 vestigingen in 
Enschede en Hengelo ingezet voor een plaats op de 
arbeidsmarkt. Ook maatschappelijk worden deze men-
sen ingezet bij verschillende activiteiten door slim te 
verbinden. Momenteel hebben zij 44 mensen in dienst 
waarvan 18 er een vast contract hebben en worden er 
een aantal  mensen hiervan gedetacheerd. Jan Aalders 
en Nico Immink van de Sponsorcommissie werden door 
Wim Pruyn rondgeleid op hun vestigingen in Enschede, 
waarbij duidelijk werd dat er een wereld achter schuil 
gaat in deze sector. 
Wij bedanken Wim en Barry voor de steun aan 
G.W.V.V. 

Confidencus Groep bv 

Werkgelegenheid  
& advisering 

De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op de 
arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij 
het inzetten van de juiste concepten, methoden en mid-

delen bij het in dienst nemen van deze mensen. 
www.confidencus.nl 

http://www.confidencus.nl
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G.W.V.V. 4 trainingspakken gesponsord door  
HendriXen Grandcafé & Stadsbrouwerij  

Recreatiecentrum Slootermeer 
Is de shirtsponsor bij GWVV 2. 

Na 7 jaren werd het weer tijd om 
G.W.V.V. 2 te voorzien 

 van nieuwe shirts. 
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15 oktober  GWVV 1 - Rekken  aanvang 14:00 uur 
22 oktober GWVV 1 - vv Erix aanvang 14:00 uur 
29 oktober SVBV 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
5 november GWVV 1 - Vios B. aanvang 14:00 uur 
12 november GWVV 1 - Silvolde 1 (beker!) aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

O p zondag 1 oktober voor de wedstrijd tegen Ulftse 
Boys werd aan GWVV 1 warmloopshirts aangeboden 
door onze nieuwe subsponsor Café Cafetaria De Veld-
muis. Als dank kreeg eigenaar Felix Bergervoet door aan-
voerder Niels Schweckhorst een bloemetje aangebo-
den. 
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De zomer van  
het vierde  

Das Vierte auf dem Fahrrad zum Heimat 

E en seizoen met vele spannende wedstrijden, een 
groot aantal gemiste kansen, een paar Marcootje, gezel-
lige derde helften met kaas en worst van Wies en een 
eervolle 4e plaats. Het seizoen 2016 – 2017 zat er bijna 
op. Onze grote voetbaluitjesorganisator had voor ons 
nog iets leuks georganiseerd. Hij weigerde vooraf ook 
maar iets van het programma prijs te geven. Het enige 
dat we wisten was dat we om 10 uur ’s morgens met 
de fiets bij het kastje moesten zijn. We moesten een 
zwembroekje en dansschoenen meebrengen. 
 
Na een slapeloze nacht (zenuwen wat er zou gaan ge-
beuren) stonden we gespannen bij het kastje. Het bus-
je werd in Gendringen bij chauffeur Eddy achtergela-
ten. Na het eerste koude B.V.O.-tje vervolgden we on-
ze fietstocht naar Bauernstube Mäteling in Anholt voor 
ein reichhaltiges Frühstück.  

Er stond een uitgebreid ontbijtbuffet opgesteld. Zo 
werd er een goede bodem gelegd voor de rest van de 
dag. De laatste broodkruimels werden weggespoeld 
met een heerlijke Weizen. De stemming zat er inmid-
dels al goed in toen we weer opstapten voor het ver-
volg van ons fietstochtje. De volgende stop was het 
terras van Inselgasthof Nass in Grietherort.  

Ook hier stond een heerlijke halve liter Weizen. Voor 
ons gereed. Goed gelaafd stapten we op het voetgan-
gers- en fietserspontje “Inseltreue” naar Grieth. Nog 
een kwartiertje trappen en we stonden op de parkeer-
plaats van Wunderland Kalkar. Hier stonden Eddy, An-

ne, Jurgen en Marjolein 
ons al op te wachten. De 
fietsen gingen in de aan-
hanger, nog snel een 
B.V.O.-tje voor de spe-
lers en 7-upje voor onze 
grote voetbaluitjesorga-
nisator. Met de auto en 
het busje werden we 
naar Xanten gebracht 
om te waterskiën. Nadat we onze goddelijke lichamen 
in een wetsuit hadden gehesen, zwemvest om hadden 
gedaan en een paar waterski’s hadden uitgezocht zaten 
we bibberend naast elkaar op een bankje te wachten 
op wat zou komen. We zagen kinderen voorbij komen, 
vrolijk rondkijkend en zwaaiend naar de kant. Mis-
schien was het dus toch niet zo moeilijk. De eersten 
van ons lagen al snel in het water dus stelde ik mijn 
doelstelling naar beneden bij. Ik wilde proberen 10 me-
ter op de ski’s te blijven staan. Helaas, ook deze doel-

stelling was te hoog 
gegrepen. Maar Tom, 
Werner, Jurgen en Rick 
wisten aardig op de 
been te blijven. Alleen 
viel Rick op een plek die 
het verst van de start-
plaats af was, zodat hij 
een flink stuk moest 
lopen met zijn blote 
voeten op de scherpe 

kiezelstenen. 
Na een warme douche, een paar Dunkel Weizen reden 
we weer terug naar Wunderland Kalkar. Hier zouden 
we de rest van de avond blijven. 
Onze grote voetbaluitjesorganisator had voor ons een 
tafel gereserveerd in het buffet restaurant. Er werd 
flink gebruik gemaakt van het buffet en de overheerlij-
ke spijzen werden weggespoeld met een paar biertjes. 
Onder in de kelder speelde een hele goede gitarist een 
repertoire dat goed bij onze leeftijd paste. Tijdens één 
van zijn nummers pakte de topscorer van G.W.V.V. 
spontaan de basgitaar en speelde mee. 

 
Halverwege de avond verkasten we naar de Energy 
Factory voor de Boogie Nights. De disco stond al aan, 
de verlichte dansvloer werkte en de bierpomp draaide 
overuren. Voorzichtig waagden de eersten zich op de 
dansvloer, eerst nog schoorvoetend maar gaandeweg 
de avond werd iedereen steeds vrijer. Ook werd er uit 
volle borst meegezongen met de bekende nummers. 
Het hoogtepunt van de avond was een optreden van 
Nena. Ze bewoog nog soepel over het podium en haar 
bekendste nummers (99 Luftballons, Nur geträumt, 
Irgendwie, irgendwo, irgendwann) werden uit volle 
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(vervolg  De zomer van het vierde) 

borst mee geblèrd.  

 
En menig olde kearl wilde nog heel graag met Nena op 
de foto. Helaas had Stefan Hoogland de act geboekt. 
Als Stefan iets geregeld heeft, dan weet je dat er iets 
niet klopt. Aan het einde van de avond ging de zwarte 
pruik af en zagen we dat het een “cover” Nena was, 
Maar ook deze “Nena” heeft ons een schitterende 
avond bezorgd. 
De avond liep op een einde, zelfs Rick Hendrixen had 
het deze keer tot het einde volgehouden. Eddy stond 
met het busje klaar en Anne reed in de auto van onze 
grote voetbaluitjesorganisator. Zo kwamen we veilig, 
moe maar voldaan in Varsselder aan en konden we de 
fiets pakken naar huis, met of zonder tussenstop. 
Grote voetbaluitjesorganisator Tom: Bedankt!! Het was 
een schitterende dag (en avond). 
 
Afscheid Erwin 
Na dit geweldige uitje was het nog een paar weken mo-
gelijk om te trainen, waar goed gebruik van werd ge-
maakt. Tijdens de laatste training hebben we afscheid 
genomen van Erwin -Jimmy- Zimmerman. Erwin speelt 
al meer dan 25 jaar bij G.W.V.V. Hij is linksbenig, pur 

sang. Volgens wijlen Ton 
van Gelder zijn de links-
poten de betere voet-
ballers. Erwin heeft op 
alle posities aan de lin-
ker kant al eens ge-
speeld. Als verdediger 
moest je aardig wat 
mans zijn om hem voor-
bij te komen, op het 
middenveld wist hij de 
balletjes loepzuiver in te 
spelen en als linksbuiten 
wist hij met een beke-
ken balletje de keeper 
te passeren. Helaas 
kreeg Erwin een lastige 
blessure aan dat gouden 

linker voetje en was hij genoodzaakt om zijn voetbal-
schoenen (niet te hoog) aan de wilg te hangen. Erwin, 
bedankt voor al je inzet voor het vierde. 
Weizen. 
Bij het vierde houden we ook graag van een biertje. De 
laatste tijd is er steeds meer belangstelling voor de bij-
zondere biertjes, speciaal voor het Weizen. Volgens 
onze eigen zytholoog (en vlammetjes expert) Hans 
Bruins is het König Ludwig Weissbier het beste en het 
lekkerste. Nu heb ik wel een heel goed idee. In het 

Dorpshuus wordt sinds enige 
tijd, speciaal voor de wat jon-
geren, Desperados verkocht. 
Als de chef inkoper van het 
Dorpshuus nu eens zorgt dat 
er ook König Ludwig Weissbier 
wordt verkocht, speciaal voor 
het vierde maar ook voor de 
andere liefhebbers. Wat zullen 
de donderdagavonden mooi 
worden: eerst een pittige trai-
ning van Frans en daarna on-
der het genot van een heerlijke 
König Ludwig Weissbier genie-
ten van een Champions League 
wedstrijd van Feyenoord. 
 

Het nieuwe seizoen. 
Tijdens de zomerstop is het vierde druk geweest op de 
transfermarkt. Het verlies van Erwin moest o.a. worden 
opgevangen. Als nieuwe spelers werden Sander, Bart 
en Gerbun aangetrokken. Alle posities zijn nu dubbel 

bezet. Als je niet naar behoren pres-
teert dan kun je direct op de bank 
plaatsnemen. Een Marcootje, een fou-
te pass of weer eens een keer een op-
gelegde kans om zeep helpen: de vol-
gende keer op de bank. Zelfs de positie 
van grensrechter is dubbel bezet. Dus 
één keer een misser met buitenspel 
betekent dat je de volgende keer zelf 
buiten spel staat. Dat alles met maar 
één doel… Er is er één die daar al heer-
lijk van kan dromen. Misschien zijn niet 
alle dromen bedrog. 
 

Veteranentoernooi Etten. 
Aan het einde van de vakantie, het begin van het nieu-
we seizoen spelen we altijd het veteranentoernooi in 
Etten. Steeds meer spelers bereiken de speelgerechtig-
de leeftijd om aan een veteranentoernooi te mogen 
deelnemen. Vol goede moed fietsten we ’s morgens 
richting Etten. We hebben een geweldige dag gehad 
met mooi weer, alleen de resultaten vielen tegen. We 
moesten uiteindelijk genoegen nemen met een zeven-
de plaats. Met de traditionele verloting hadden we 
meer geluk. Olaf kon iets later thuiskomen, want hij 
had een cadeaubon van Winkelhorst gewonnen.   

Onder het genot van een biertje werden de teleurstel-
lende resultaten geanalyseerd en na een paar kannen 
bier vonden we zelfs dat we geweldig hadden ge-
speeld. Uiteindelijk werd het een geslaagde dag. 
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Bekertoernooi. 
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen spelen we al 
een aantal jaren mee in het bekertoernooi. We dach-
ten met Silvolde 5, S.D.O.U.C. 5 en Gendringen 5 een 
leuke poule te hebben, maar helaas. Silvolde prefereer-
de de kermis boven het voetballen, S.D.O.U.C. had 
weer wat anders aan de kont te krabben zodat alleen 
Gendringen overbleef. Een tegenstander waar we al 
vaker tegen hebben gestreden en die vorig seizoen 
kampioen is geworden. Maar met goed spel en veel 
inzet wisten we deze wedstrijd met 3 - 1 te winnen en 
zijn we door naar de volgende ronde. 
 
Nieuwe trainingspakken. 
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Gendringen heb-
ben we nieuwe trainingspakken gekregen, gesponsord 
door Grandcafe & Stadsbrouwerij Hendrixen. We zijn 
hier er blij mee en we bedanken de familie Hendrixen 
voor deze gulle geste.  
 
Dart - avond. 
Het vierde mocht ook meedoen aan de dart - avond, 
bedoeld als opening van het nieuwe seizoen. Er was 
een grote deelname, helaas van het vierde deden er 
maar drie spelers mee. 
 Carlo en Rien hebben helaas geen wedstrijd gewon-
nen, maar hebben toch een hele leuke avond gehad. 

Ino heeft met zijn maatje Sven de tweede plaats gepakt 
en zo de eer van het vierde hoog gehouden. Proficiat, 
Ino, grote klasse. 
 
Start seizoen 2017 - 2018. 
Op zondagmorgen 24 september startte hen nieuwe, 
veelbelovende seizoen dan echt. De thuiswedstrijd te-
gen Varsseveld - 10 stond op het programma. De voor-
bereiding verliep niet helemaal vlekkeloos. De T.C. 
dacht waarschijnlijk dat we te weinig mensen hadden, 
dus kwamen Sven Huls en Martijn  Klompenhouwer 
ons elftal nog versterken. Maar helaas hadden we al 
genoeg wisselspelers. Tijdens de warming up zagen we 
Varsseveld het speelveld betreden. De meesten waren 
nog erg jong, dus vreesden we voor het ergste. Maar in 
de wedstrijd viel het mee. We hielpen zelf Varsseveld 
terug te komen in de wedstrijd door massaal naar vo-
ren te gaan en met achttien man in de zestienmeter 
van de tegenstander te gaan voetballen. Ondanks veel 
gepruts wist Tom toch zijn goaltje mee te pikken, maar 
miste de topscorer van het vorig seizoen, Rick Hen-
drixen, vele opgelegde kansen. Twaalf dagen vakantie 
hadden er bij Rick aardig ingehakt. Zo zie je maar weer 
dat een lange vakantie niet voor iedereen geschikt is. 
Maar ondanks alle gemiste kansen, onnodige tegen-
doelpunten, mislukte aanspeelmomenten, verkeerde 

looplijnen en onbegrepen acties hebben we met 3 - 2 
gewonnen.De eerste stap naar succes is gezet. 
Na de wedstrijd was het nog even gezellig in het Dorps-
huus. Lieke en Els zorgden voor de versnaperingen en 
met twintig man aan tafel valt er nooit een stiltemo-
mentje. 

Trainen. 
Na een paar trainingen kon onze trainer Frans (gezien 
zijn meer dan riante beloning) al weer met vakantie. 
Tijdens zijn vakantie bleek hij toch erg veel last te heb-
ben van een bal tegen zijn hoofd. Rick H. trapte de bal 
hard en ongecontroleerd weg, precies tegen het hoofd 
van Frans. Als hij gewoon had geluisterd naar de trai-
ner, was er niets aan de hand geweest. 
De trainingen werden overgenomen door Rob van de 
Pavert. Enthousiast als altijd wist hij leuke trainingen in 
elkaar te knutselen, met als hoogtepunt de oefening 
met de hoedjes rond de middencirkel. Jammer dat niet 
iedereen binnen de vereniging de tomeloze inzet van 
Rob weet te waarderen. Ga eens na: eerst een dag kei-
hard werken, dan een training verzorgen en tot slot 
een bardienst draaien. Tussendoor heeft hij ook nog 
even het kleedlokaal aangeveegd. In plaats van een 
compliment kreeg hij van Bennie Mulder (wie anders) 
een grote mond dat er niet goed was geveegd. Een 
schande!! Rob, chapeau voor je geweldige inzet. 
  
M.v.R. 4 uit. 
Op zondagmorgen 1 oktober speelden we de uitwed-
strijd in ‘s-Heerenberg. M.v.R. had de week ervoor met 
11 - 2 van N.V.C. gewonnen dus we waren op onze 
hoede. Sven was zo zenuwachtig dat hij met de oude 
mannen mee mocht spelen dat hij pardoes de verkeer-
de tas meenam. Gelukkig kwam dat later nog goed. De 
eerste vijftien minuten speelden we sterk en hadden 
we, als onze spitsen niet zoveel kansen hadden gemist, 
met 0 - 3 voor kunnen staan. Maar helaas, een snelle 
uitval van de tegenstander en we stonden met 1 - 0 
achter. Even later scoorde Rick Hendrixen toch nog zijn 
eerste doelpunt van het seizoen. Gelukkig had Marc 
Wellink de zondag van zijn leven. Na goed doorgaan 
wist hij de 1 - 2 binnen te tikken. Lang konden we niet 
genieten van de voorsprong, wat op slag van rust werd 
het gelijk. In de tweede helft kwamen we door eigen 
gepruts onnodig op een 3 - 2 achterstand. Het begon 
op een Mission Impossible te lijken, maar Marc Wellink 
toonde karakter. Daar waar de topscorer van vorig sei-
zoen het af liet weten, liet Marc zien hoe je moet sco-
ren. Met een geweldige trap hoog in de kruising bracht 
hij de stand weer gelijk. Het werden nog wel een span-
nend laatste kwartier, maar het gelijkspel hebben we 
kunnen behouden.  
Man of the Match was natuurlijk Marc Wellink. Marc, 
proficiat. Je hebt die eer terecht verdiend. Helaas moe-
ten we Marc, net nu hij in topvorm is een aantal weken 
missen. Een operatie aan de schouder houdt hem een 
aantal weken aan de kant. Marc, Beterschap!! 

(vervolg  De zomer van het vierde) 



BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018 

Boogbal nr. 1 pagina 13 

Terborg 4 thuis. 
Tegen Terborg spelen we altijd hele leuke wedstrijden, 
we zijn altijd aardig aan elkaar gewaagd. Alleen speel-
den we dit jaar tegen een ander team van Terborg dan 
wat we gewend waren. We waren dus op onze hoede. 

Tom had de voorbe-
reiding die past bij 
een “prestatie gericht 
elftal”. In Jip en Jan-
neke taal betekent 
dat om 4 uur ladder-
zat je bed in rollen. ’s 
Morgens moest hij 
een brace om zijn 
zwakke enkel aan-
trekken. Maar dat 
was op dat tijdstip 
nog iets te moeilijk 

dus toonde Rick H. zich bereid om even te assisteren.  
De leiding had voor een ijzersterke basis gekozen. De 
eerste helft speelden we Terborg volledig van de mat . 
Met een 4 - 0 voorsprong gingen we aan de thee. Ter-
borg mocht blij zijn dat onze spitsen (weer) te veel kan-
sen onbenut lieten, anders was de tussenstand al veel 
hoger geweest. 
Na rust, met 4 “frisse” krachten, Kregen we het heel 
even lastig. Een spits (Tom) die het leuker vindt om op 
de lat te schieten dan in het doel. Hoe bedenk je het?? 
Jurgen had een hele beladen invalbeurt. Mid - mid en 
ook nog de band om. Hij wist zich heel aardig staande 
te houden. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd, mede 
door sterk vlaggen van Carlo, de wedstrijd met 5 - 0. 
Prachtige doelpunten van 
de beide Ricken, Tom, 
Martijn en een geweldig 
doelpunt van Jos Ketelaar.  
Een belangrijk deel van 
deze belangrijke overwin-
ning hebben we dus te 
danken aan onze geweldi-
ge leider/coach/
grensrechter Carlo. Hij was 
deze morgen weer super-
goed bezig, een voorbeeld 
voor onze ploeg. Serieus, 
betrokken, reëel in het 
zoeken naar oplossingen 
voor problemen, goed 
meedenken, héél eerlijk 
vlaggen en op de juiste 
manier coachen. Een voor-
beeldfunctie dus. (na zulke 
woorden heb ik tot aan de 
winterstop wel een basis-
plaats) De enige spits die op de nul bleef was Hans. Na 
vele etentjes, soireetjes en ander eet- en drankgelag 
speelde hij weer eens mee. Helaas was hij de enige 
spits die niet wist te scoren. Ik wens Hans heel veel 
succes want in de volgende Boogbal moet Hans scoren 
als verslaggever van het vierde. 

Met een sportieve groet, Tonny 

G.W.V.V.  
SuperElf Competitie  
seizoen 2017-2018 

O ok dit jaar zijn we weer gestart met een nieuwe Su-
perElf Competitie onder de senioren teams van GWVV. 
Aan iedereen weer de taak dit jaar om zijn of haar favo-
riete team samen te stellen en daarmee gaande weg 
het seizoen zoveel mogelijk punten mee zien te verza-
melen. Door de wedstrijdleiding is wederom een lijst 
samengesteld waarin alle spelers per elftal zijn onder-
verdeeld in keepers, verdedigers, middenvelders en 
aanvallers waaruit gekozen mag worden om jouw idea-
le team samen te stellen. Lees daarbij goed de spelre-
gels en puntenverdeling door. 
Voorgaande jaren waren jullie van ons gewend De Su-
perElf formulieren in te vullen met pen en papier en dit 
te deponeren in de brievenbus van de Boogbal in het 
Dorpshuus. Maar sinds dit jaar zijn we overgestapt op 
een digitaal invulformulier. Aan alle leden van GWVV 
zal het invulformulier worden gemaild en mocht je 
geen lid zijn van GWVV dat maakt niet uit! Ook via de 
dorpswebsite is het invulformulier te downloaden om 
deel te nemen aan deze competitie! Dus twijfel niet en 
vul het formulier in en maak bij elke Boogbal editie 
kans op een leuke prijs! 
Natuurlijk kunnen er ook nog uitgeprinte formulieren in 
de Boogbal kopiebus worden gedaan voor de digibeten 
onder ons. Ook komen deze nog in het Dorpshuus te 
liggen zodat je deze evt. samen of met je elftal kunt 
invullen. Verzin een mooie naam en doe mee. Het 
maakt de GWVV competitie nog leuker. 
 
Ook dit jaar is grandcafé HendriXen weer bereidt om op 
te treden als sponsor van de GWVV –superelf. 
 
Het formulier is via onderstaande link te openen/
downloaden. 
 
Ga hier naar het superelfformulier; 
 
https://1drv.ms/f/s!
Al7YY5eEVUBf1Xzw2Ma5ma8ykMs0 
 
Vul het in, sla het op naar bv <je naam>_Super_elf 
 
En mail het naar gwvvsuperelf@outlook.com 
 
De super-elf competitie begint op 5 november! 

(vervolg  De zomer van het vierde) 

https://1drv.ms/f/s!Al7YY5eEVUBf1Xzw2Ma5ma8ykMs0
https://1drv.ms/f/s!Al7YY5eEVUBf1Xzw2Ma5ma8ykMs0
mailto:gwvvsuperelf@outlook.com
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O p  zaterdag 7 oktober heeft 
De Vieftigclub weer gekozen voor 
haar jaarlijkse doelen. Op de 

Vieftigoavend die door zo’n 60 personen werd bezocht 
werd gekozen voor de volgende doelen; 
 
1. Sub-sponsor worden van jeugd € 1000,-  
2. jaarlijks bedrag tbv onderhoud materiaal/

kunstgras € 1000,-   
3. Reservetenues senioren, tenues grensrech-

ters. 
 
Bovenstaande bestedingsdoelen zullen in het seizoen 
2017-2018 worden gerealiseerd.  
 
Op de Vieftigoavend werd tevens het bestedingsdoel 
van 2016-2017 helemaal vervolmaakt. De vlaggenmas-
ten die al in december gezet waren moesten nog wor-
den voorzien van de sponsorvlaggen. Deze werden 
door Jos Mulder officieel onthuld door de vlaggen in de 
spotlights te zetten. 
 
Verder heeft het promoteam het volgende verzoek 
Willen de deelnemers die gewijzigd zijn van E-mail 
adres dit doormailen naar info@gwvv.nl . Vaak worden 
we ermee geconfronteerd dat iemand geen mail heeft 
ontvangen. Weet je niet of het juiste e-mail adres bij 
ons bekend is, verstuur dan voor de zekerheid ook nog 
even een mail naar het promoteam; info@gwvv.nl  

Vieftig club  
Heeft gekozen 

Voor meer foto’s zie; 
https://myalbum.com/album/sMNfrk5Hdjxc 

Ook deelnemer worden van de Vieftig club! 
Meld je dan aan bij het promoteam! 

https://myalbum.com/album/sMNfrk5Hdjxc


BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018 

Boogbal nr. 1 pagina 15 

Team Aantal punten 

GWVV JO11-1G 47 

GWVV 4 14 

GWVV JO17-1 12 

GWVV 1 9 

GWVV 2 9 

GWVV 3 5 

GWVV JO15-1G 2 

O ok dit jaar zijn we weer gestart met de rubriek ‘’In 
de aanval’’. 
Welk team van GWVV weet dit jaar weer met zijn doel-
punten de meeste punten bij elkaar te scoren. De spel-
regels zijn dit jaar als volgt: Elke goal die een team 
scoort levert één punt op. Doelpunten gescoord in uit-
wedstrijden leveren dubbele punten op. Tegendoel-
punten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoor-
de doelpunten tellen mee voor het klassement. Mo-
menteel is voor de meeste teams de competitie al 
weer drie weken begonnen. Dit resulteert in de eerste 
tussenstand waarin JO11-1G direct de koppositie stevig 
in handen neemt. Zij hebben gelijk een gat geslagen 
met de concurrentie! 
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G.W.V.V. 3:  
Nieuwe ronden nieuwe kansen  

N a een lange zomerstop is het dan eindelijk weer 
zover, we mogen weer beginnen! Het afgelopen seizoen 
was er één om snel te vergeten. Een klassering in de 
onderste regionen was niet wat we vooraf er van ver-
wacht hadden. Tijd om het dit seizoen recht te zetten 
door te zorgen dat we aan het eind van het seizoen 
toch minimaal rond de bovenste plekken kunnen mee-
draaien.  
De aftrap voor ons begon in de beker, met als eerste 
wedstrijd uit naar MVR. Een doelpuntenrijke wedstrijd 
zal later blijken want met een eindstand van 5-5. De 
eerste helft geen het nog een beetje stroef en gingen 
we rusten met een tussenstand van 2-1, maar na wat 
opbeurende woorden in de rust liepen we in de 2e helft 
uit naar een 2-4 voorsprong. Toch in de slotfase werd 
de spanning ons teveel en gaven we twee doelpunten 
weg. Dat het uiteindelijk toch nog 5-5 is geworden mo-
gen we danken aan de scheidrechter, die negeerde de 
uitstekend vlaggende Marcel van de Pavert en gaf een 
kopbal die ruim voor de achterlijn gestopt werd door 
reserve keeper Mart toch als doelpunt. 
Het weekend erop stond burenduel tegen Ulftse Boys 
op het programma. Een lastige wedstrijd zal blijken. De 
snelle aanvallers van Ulftse Boys konden wij niet de 
baas worden. Met flitsende aanvallen vanuit hun kant 
en een ‘’off-day’’ van ons elftal konden we weinig doen 
aan de eindstand van 2-6. Deze nederlaag moesten we  
in het laatste bekerduel maar wegpoetsen. Op voor-
hand dachten we een zware tegenstander in VVL 3 te 
ontmoeten, aangezien zij de eerste wedstrijd ruim had-
den gewonnen van Ulftse Boys. Niks was minderwaar, 
we kwamen al snel op voorsprong en in de tweede 
helft hebben we dit verder uit gebouwd. Door enkele 
cadeautjes hebben we VVL 3 wel weer in het zadel we-
ten te helpen door terug te komen op een 4-3 stand. 
Gelukkig hebben we dit toch nog weten vast te houden 
en hebben we de laatste wedstrijd weten te winnen. 
Deze overwinning is goed voor te statistieken, maar 
een vervolg in de beker heeft het niet opgeleverd. Uit-
schakeling is een feit. 

Met deze drie ‘’oefenwedstrijdjes’’ achter de rug kon 
voor ons de competitie start beginnen. Een Thuis wed-
strijd tegen Varsseveld 11 begon uitstekend, er werd 
goed gevoetbald en stonden we dan ook al binnen 25 
minuten met 3-0 voor. Een goede reden voor Alex om 
in de rust te gaan wisselen om iedereen speeltijd te 
gunnen. Of dat verstandig is geweest, nee. Binnen vijf 
minuten in de tweede helft brachten de bezoekers de 
stand op 3-2. Daarna was het voor Varsseveld alles of 
niks. In de hoop dat de bal goed zou vallen en helaas, 
tien minuten voor de tijd valt de bal over de verdedi-
ging waardoor ze één op één stonden met de keeper 
en beheerst de bal achter Koen wisten te schuiven, 3-3. 
We hebben nog geprobeerd in de resterende tijd een 
kans te forceren, maar eigenlijk de gehele tweede helft 
konden we voorin geen vuist meer maken, eindstand 3
-3 een magere start van de competitie. 
Uit naar Sint Joris / Zeddam 3 bleek net als vorig sei-
zoen geen eenvoudige wedstrijd te zijn. Waar we elke 
wedstrijd goed starten, zakken we gedurende de wed-
strijd steeds iets verder terug. Door een goed uitge-
speelde aanval kwamen we nog wel op een 0-1 voor-
sprong, maar twee counters en een vrije trap bracht de 
tussenstand in de rust toch op een 3-1 achterstand. 
Ook de tweede helft hebben we de wedstrijd niet kun-
nen ombuigen en hebben we drie tegendoelpunten 
moeten incasseren, waardoor de eindstand van 6-1 op 
het scorebord kwam. Hopen dat we de aankomende 
wedstrijden meer weten te scoren, de kansen die zijn 
er wel. Alleen aan doelpunten ontbreekt het nog. 
 
Gr. Stijn 
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Dit seizoen werden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

 
1-10-2017wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Gergotal 
15-10-2017 wedstrijd tegen Rekken 

Jan Zweers 
22-10-2017 wedstrijd tegen vv Erix 

Jan en Willemien Frazer 
5-11-2017 wedstrijd tegen Vios Beltrum 

Confidencus BV 
12-11-2017 Bekerwedstrijd tegen Silvolde 

Autobedrijf Frazer 
3-12-2017 wedstrijd tegen SVGG 

Mecking Sport 
 

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

de sponsorcommissie. 
Sponsorcommissie; 

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

O p de dag (zaterdag 15 juli) dat GWVV 54 
jaar bestond werd het seizoen geopend met de start van 
de oefencampagne voor De Graafschap. Op een druk 
bezocht de Buitenham won De Graafschap tegen het 
regioteam met 0-6. De eerste doelpunten vielen al snel 
na het beginsignaal, maar na de 0-3 achterstand werd 
er meer weerstand geboden door het regioteam waar-
door er meer doelpunten uitbleven. Na de thee werd 
ook al snel gescoord waardooor het 0-5 werd, de doel-
punten werden hierbij door het regioteam makkelijk 
weggegeven.  
De 0-6 kwam voort uit een penalty die door Sjoerd Ars 
werd verzilverd. Een 2e gegeven penalty, eveneens geno-
men door Sjoerd Ars, werd gestopt door keeper Marco 
Olthuis waardoor de eindstand op 0-6 kwam te staan. 
Van GWVV speelden Lars Hendrixen, Dominiek Seinhorst 
en keeper Sven te Kaat mee. 

G.W.V.V. regioteam 
- 

De Graafschap 

Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/
album/mgITcEkS9Cde 

https://myalbum.com/album/mgITcEkS9Cde
https://myalbum.com/album/mgITcEkS9Cde
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13-okt Nico Immink 

15-okt Peter Berendsen 

16-okt 
Saskia van de Pavert-
Hebinck 

18-okt Theo Vonk 

20-okt Mark Kemperman 

21-okt Mick Besselink 

22-okt Daan Kroesen 

22-okt Floyd Robben 

22-okt Steven Riethorst 

22-okt Martijn Klompenhouwer 

24-okt Thomas Wissing 

25-okt Sven Maatman 

25-okt Eric Huls 

30-okt Julian Frazer 

31-okt Hugo te Kaat 

31-okt Sam Overbeek 

31-okt Koen Nieuwenhuis 

2-nov William Knipping 

6-nov Gijs Roseboom 

7-nov Rick Hendrixen 

8-nov Jos Mulder 

9-nov Ferdie van de Pavert 

9-nov Frank Rots 

10-nov Arno Geurts 

11-nov Anne Bussink 

13-nov Lars Hendrixen 

13-nov Sven Huls 

18-nov Ronny Overbeek 

19-nov Gert Martens 

23-nov Niek ter Voert 

23-nov Dominiek Seinhorst 

23-nov Cas Aalders 

30-nov Kevin Slotboom 

30-nov Hans Bruins 

30-nov Koen Bussink 

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, het begin van de competitie 2017
-2018, De Graafschap op bezoek in de voorbereiding 
naar het nieuwe seizoen, het darttoernooi, de Vieftig-
oavend, de overwinning op Ulftse Boys met aanslui-
tend ‘het noaproatuurtje’ allen werden genomineerd, 
er kan er echter maar één uitverkoren worden en dat 
is deze keer ...................... Edwin Grotenhuis. Edwin is 
in dit nieuwe seizoen aan de slag gegaan als hoofdtrai-
ner bij G.W.V.V.. In de paar maanden dat hij nu werkt 
als hoofdtrainer voor de selectie, aan Edwin oa. de 
vraag hoe het hem is vergaan bij de start en voorberei-
dingen voor het nieuwe seizoen. 
 
Hallo Edwin, 
 
Zou je je even kort voor willen stellen voor de mensen 
die je nog niet zo goed kennen? Wie ben je, wat doe je, 
waar woon je, kortom alles wat je maar kwijt wilt over 
jezelf.  
 
Mijn naam is Edwin Grotenhuis, 
ben 46 jaar en getrouwd met 
Jessica. Samen hebben we 2 jon-
gens , Tygo van 12 jaar en Nando 
van 10 jaar. 
We zijn woonachtig in Wehl. Van 
beroep ben ik leidinggevende bij 
een onderhoudsbedrijf. Zelf heb 
ik 15 jaar bij sv Concordia Wehl 
gevoetbald. 
 
Kun je kort iets vertellen over je aanstelling bij GWVV? 
 
GWVV heeft mij altijd al aangetrokken als vereniging 
en daarom heb ik zelf contact gezocht om de functie 
als hoofdtrainer op te vullen. Het eerste gesprek voel-
de direct goed en vertrouwd en was ook erg blij dat ik 
als trainer bij GWVV aan de slag mocht gaan. 
 
Je bent nu een paar maanden bezig bij GWVV. Wat zijn 
je ervaringen tot nu toe? 
 
Ik kijk als trainer eerst altijd de kat uit de boom. Voor 
mij is het belangrijk dat ik mezelf kan zijn en dat is hier 
zeker het geval. GWVV straalt  rust, saamhorigheid en 
gezelligheid uit en dat vind ik erg belangrijk. Natuurlijk 
is het ook van belang dat het met mijn eerste team 
goed gaat  om te proberen om voor de prijzen mee te 
doen. Ook is het belangrijk  dat de andere teams goed 
presteren en dat het binnen de vereniging goed gaat. 
 
Als je jezelf als trainer zou moeten omschrijven, wat 
zou er dan op papier komen te staan? 
 
De volgende woorden omschrijven mij als trainer: ge-
dreven-teambelang-duidelijk-eerlijkheid. Ik verwacht 
veel van mijn spelers op het trainingsveld en ik ben 
dan ook gedreven op het veld aanwezig. Als het goed 
gaat krijg je er ook wat voor terug. Ik sta graag tussen 

mijn spelers, maar als het nodig is ook zeker boven de 
spelersgroep. Je moet als trainer niet te moeilijk den-
ken. Sommige trainers denken dat ze het voetbal heb-
ben uitgevonden, maar zo denk ik absoluut niet. 
 
Hoe ziet bij jou een 'doorsnee' training eruit? 
 
De trainingen hebben veel spelvormen en meestal al-
tijd met een bal. Op dinsdag trainen we vaak in condi-
tievorm en op de donderdag is de training meer naar 
de wedstrijd toe. Wel moet elke training scherp en ge-
dreven zijn. 
 
We zijn nu 2 competitiewedstrijden onderweg en zijn 
de maximaal aantal te behalen 6 punten behaald, waar 
zet je deze competitie op in?             Periode? of mis-
schien wel ....? 
 
We zijn zeker goed van start gegaan met deze overwin-
ningen. We hebben een goed team en er liggen dan 
ook zeker mogelijkheden.  Waar het dit seizoen eindigt 
weet ik niet, maar hopelijk gaan we een prijs behalen. 
 
Wat opvalt is dat je tot op heden in de verdedigingsli-
nie nogal aan het schuiven bent met spelers. Ben je er 
al uit wat hierin de vaste formatie moet worden? 
 
Ja dat klopt, maar het staat nu naar mijn zin en moet 
wel zeggen dat er meer opties zijn. Het ligt ook aan de 
tegenstander en eigenlijk kunnen alle spelers in de ba-
sis staan. 
 
Welk systeem speel je het liefst en wat is daarvoor vol-
gens jou van belang zodat het ook effect creëert? 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar de formatie 1:4:3:3. We 
willen aanvallend spelen,  met druk naar voren op de 
tegenstander. Dat neemt wel risico's met zich mee zo-
als omschakelen en ruimte in de rug. 
 
Proficiat met de 1-0 overwinning in de derby afgelopen 
zondag tegen Ulftse Boys. Kun je aangeven wat er in 

Op de achtergrond Edwin die voor GWVV debuteerde in de 
wedstrijd GWVV regioteam - De Graafschap. 
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(vervolg  Opvallend op de ... 

deze wedstrijd fout ging, maar ook wat er juist goed 
ging? 
 
Ik vond het een verdiende overwinning. We hadden 
moeite met hun 4 middenvelders en in de rust hebben 
we dit besproken. Daarna ging het beter. De laatste 20 
minuten zijn we met 2 spitsen gaan spelen en toen viel 
uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd. 
 
Je hebt een jong team tot je beschikking, in de wissel 
en ook bij GWVV 2 zitten jonge spelers die op niet al te 
lange termijn hun afwachting kunnen maken in GWVV 
1. Op welke wijze ga je deze spelers brengen als de 
'basis' die er nu staat niet te maken krijgt met blessu-
res en/of schorsingen? 
 
Rustig brengen is belangrijk. Spelers tijd geven om te 
wennen, moet wel zeggen als een speler kwaliteit 
heeft maakt leeftijd niet uit. De spelers moeten het wel 
aankunnen. 

 
Je hebt André Lippets als assistent trainer en Ferenc 
Schepers als secondanten, hoe zijn de rollen hierin pre-
cies verdeeld? 
 
We doen het met z'n allen, hebben goed overleg met 
elkaar. André als 2de trainer is prima en ook fijn dat je 
hierdoor met twee groepen kunt trainen. Ferenc regelt 
veel en kent natuurlijk alle spelers goed. Dus deze 
combi is top! 
 
 

Enkele stellingen: 
GWVV of Dinxperlo?  Lastig, Bij Dinxperlo heb ik een 
mooie tijd gehad en bij GWVV bevalt het ook prima. 
Kunst- of natuurgras?  Als trainer kunstgras, als speler 
zelf mooi natuurgras. 
Jong of oud?  Jong. 
Training of wedstrijd?  Wedstrijd. 
Oranje naar Rusland of GWVV kampioen?  Geen twijfel, 
GWVV kampioen! 
 
Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Als ik een miljoen heb gewonnen en als één van mijn 
beste vrienden mij nodig heeft. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor je zijn? 
 
Promotie met GWVV en dat mijn twee kinderen het 
gaan maken in het voetbal! 
 
Edwin heel hartelijk bedankt voor je bereidwilligheid 
om aan deze rubriek mee te werken. Wij wensen je bij 
GWVV heel veel sportief succes toe. 
 
De redactie. 

Jong GWVV, spelers van GWVV 1 en 2. 21 jaar en jonger. Op 
de foto ontbreekt Lars Hendrixen. 

GWVV 1 staf vlnr: 
Edwin Grotenhuis, Ferenc Schepers en André Lippets. 

Edwin geeft tekst en uitleg aan de 16-jarige Sam Overbeek in 
de bekerwedstrijd tegen Viod. 

Stravers voetbalclubactie! 
 

Stem vanaf 1 oktober op jouw favoriete voetbalclub en 
win voor de club te gekke prijzen!  

Ga naar; https://www.stravers.nl/clubactie 
 

De actie loopt 1 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017 

https://www.stravers.nl/clubactie
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Dat kump in de 

 Wij feliciteren; 
- Sven en Noortje Maatman met de geboorte van doch-
tertje Lone 
- Mark en Lotte Kemperman met de geboorte van 
dochter Nieke. 
- Like Immink met het behalen van de Koninginnetitel 
op de Gildkermis 2017. 
- Willem Messing met zijn koninklijke onderscheiding. 
 

 Jules van de Pavert had speciaal voor de afscheids-
wedstrijd van Erwin Zimmerman zijn kicksen weer 
eens uit het vet gehaald. Jules had al zolang niet 
meer gevoetbald dat hij niet wist dat GWVV op 
kunstgras speelde. Goh, speelt Varsselder op kunst-
gras? Hier kwamen Jules kunsten nog beter uit de 
voeten. De kans is groot dat Jules binnenkort zijn 
debuut maakt. 

 En dat ze de smaak te pakken hebben bij fam. Van 
de Pavert is te merken, want ook schoonzoon Koen 
Nieuwenhuis heeft zijn rentree gemaakt. Nu nog 
alleen op de training maar zijn comeback is aan-
staande. 

 Zo wordt er op het veld heel wat afgegrold tijdens 
een wedstrijd; 
Een speler van MvR verteld zijn medespeler Sam 
Ditters (nog van Varsselderse Root) waar hij in gods-
naam mee bezig is. “Ja, ik wou even een paar kunst-
jes doen”. Waarop zijn medespeler reageert “Joa i’j 
mot nog vaker noar het dolfinarium toe goan in Har-
dewijk.” Hierna heeft Sam geen bal meer goed ge-
raakt. 
 

 Bij GWVV 4 krijgt spits Rick een bal aangespeeld. 
Waarbij vanaf de zijlijn wordt geroepen; “Kom op 
den mag d’r in” waarop Rick reageert ”Hij spölde 
den bal helemoal verkeerd in, een kutbal was het” 
waarop de reactie 
komt; “was het moar 
een kutbal dan wa’j d’r 
wel zuuniger met um-
gegoan.  

 

 De hond Tara van Pe-
tra en Hans Bruins 
zoekt telkens als een 
echte hasj hond in de 
voetbaltas met GWVV 
kleren. 
Is het de geur van het 
luie zweet wat hij lek-
ker vindt of is hij op 
zoek naar het slipje die 
er al eens in zat. 

Uitslagen competitie jeugd/senioren 
2-9-2017 VVG '25 JO11-4 GWVV JO11-1G 0 9 

2-9-2017 GWVV JO17-1 Zelos JO17-2 7 0 

2-9-2017 SDZZ JO15-2 GWVV JO15-1G 2 0 

3-9-2017 Ulftse Boys 3 GWVV 2 2 4 

3-9-2017 MvR 4 GWVV 3 5 5 

3-9-2017 MvR 1 GWVV 1 2 4 

9-9-2017 Dinxperlo JO17-1 GWVV JO17-1 0 4 

10-9-2017 GWVV 3 Ulftse Boys 5 2 6 

10-9-2017 GWVV 4 Gendringen 5 3 2 

10-9-2017 GWVV 1 VIOD 1 3 1 

14-9-2017 SDOUC 5 GWVV 4 1 1 

14-9-2017 GWVV 2 VVG '25 3 4 0 

16-9-2017 GWVV JO11-1G Gendringen JO11-4 2 6 

16-9-2017 GSV '38 JO17-1 GWVV JO17-1 4 4 

17-9-2017 GWVV 3 VVL 3 4 3 

17-9-2017 VVL 1 GWVV 1 0 2 

19-9-2017 SVGG 2 GWVV 2 1 1 

20-9-2017 GWVV JO15-1G 
SJO MEC/Bredevoort 

JO15-3 7 1 

20-9-2017 GWVV JO11-1G SVGG JO11-2G 13 0 

23-9-2017 GWVV JO17-1 VIOD JO17-4 2 1 

24-9-2017 DCS 4 GWVV 2 1 1 

24-9-2017 GWVV 3 Varsseveld 11 3 3 

24-9-2017 GWVV 4 Varsseveld 10 3 2 

24-9-2017 KSV 1 GWVV 1 1 2 

30-9-2017 DZSV JO11-5 GWVV JO11-1G 1 14 

30-9-2017 DZC '68 JO15-11 GWVV JO15-1G 3 1 

30-9-2017 OBW JO17-3 GWVV JO17-1 3 4 

1-10-2017 Zeddam-Sint Joris 3 GWVV 3 6 1 

1-10-2017 MvR 4 GWVV 4 3 3 

1-10-2017 GWVV 2 Etten 2 1 0 

1-10-2017 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 0 

2-10-2017 GWVV JO11-1G 
SJO Den Dam/NVC JO11-

2G 16 2 

4-10-2017 GWVV 3 NVC 2 0 1 

7-10-2017 GWVV JO11-1G DZC '68 JO11-14 3 6 

7-10-2017 GWVV JO15-1G Peeske 't JO15-2 0 3 

7-10-2017 GWVV JO17-1 DZC '68 JO17-3 2 3 

8-10-2017 GWVV 4 Terborg 4 5 0 

8-10-2017 Westervoort 4 GWVV 2 2 3 

8-10-2017 Marienveld 1 GWVV 1 2 2 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Arno Geurts 06-20702589 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO11-1 

Olaf Dickman 06-30612201 

Dirk Wanders 

Casper Bussink  

 

JO15-1 

Jesse Peters 

Merijn van Arragon 0315-684335 

Manfred Kuster 0315-630282 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO17-2 

Leo Bruggeman 06-11107115 

Clemens Wissing 0315-640815 

Thomas Wissing 06-52718671 

  

Seizoen 2017/2018 begonnen 
 

N a de mooie resultaten van een aantal jeugdteams in het afgelopen seizoen 
en een welverdiende vakantie is het voetbalseizoen  2017/2018  begonnen.   
De KNVB heeft besloten om dit seizoen te starten met drie bekerwedstrijden, 
in het weekeinde van 23 september werd er gestart met de eerste competitie 
wedstrijden,  hierdoor eindigen we later met de competitie zodat we in de 
mooie tijd van het jaar nog lekker kunnen voetballen.  Dit seizoen starten wij 
met drie teams in competitieverband te weten een JO-11 een JO-15 en een JO 
17.  Helaas hebben wij in samenspraak met de TC moeten besluiten om de JO 
19 door te schuiven naar de senioren. Na drie jaar samengewerkt te hebben 
met vv Gendringen is hier een einde aangekomen,  ook gesprekken met buurt-
clubs sdouc en ulftse boys heeft helaas niet tot een samenwerking geleid.  Wij 
hopen dat de jongens binnen de senioren hun plek zullen vinden.  Onder en-
thousiaste leiding van Jacco zijn de mini’s ook weer begonnen met trainen.  
Zoals elk jaar heten wij de nieuwkomers welkom en bedanken wij diegene die 
gestopt zijn  voor hun activiteiten binnen onze vereniging. 
 
Verder wensen wij iedereen een sportief seizoen toe. 
 
Groeten het Jeugdbestuur 

Hallo Voetbalfans, 
Zaterdag 9 September hadden wij een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sint-
Joris-Zeddam. Wij hadden met 11-1 gewonnen! 
Mees had 5 doelpunten gescoord, Luuk 2 doelpunten en ik 4! 
Verder het was een dag met veel regen. Toen de wedstrijd was afgelopen ging 
de zon schijnen.                                                                  

Groetjes Boaz 

Verslag JO11-1 

Op de cover van deze Boog-
bal Donna Kwak in duel met 
haar tegenstandster van 
SVGG. 
Na het succes van het Neder-
lands dames team is het mei-
denvoetbal weer helemaal in! 
Bij GWVV spelen 6 meisjes, 4 
in de JO-11 en 2 bij de JO-15. 
Niet zoveel dus, er kunnen er 
dus nog meer bij. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

Oktober: 
27 Halloweenparty  18:30 - 23:00 uur 
 
November: 
19 Intocht Sinterklaas aanvang 14:00 uur 
 

O p vrijdag 11 augustus jl. reikte burgemeester Otwin 
van Dijk, een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde 
van Oranje Nassau, uit aan Willem Messing.  
De uitreiking vond plaats tijdens de sponsoravond van 
Stichting Huntenpop Belangen. Willem heeft zich in de 
loop der jaren op verdienstelijke wijze ingezet als op-
richter, secretaris en penningmeester van Stichting 
Huntenpop Belangen. De organisatie die jaarlijks het 
Huntenpopfestival organiseert. Samen met Walter 
Hendrixen heeft hij aan de wieg gestaan van het festi-
val en het is mede aan hem te danken dat Huntenpop 
staat waar het nu staat. Ook voor de Huntenkring Busi-
ness Club verricht Willem tal van activiteiten op secre-
tarieel en financieel gebied. 
Daarnaast heeft Willem bij G.W.V.V. een belangrijke rol 
gehad bij de overgang van café Mulder naar het club-
huis van G.W.V.V.. In de periode 1981– 1993 was hij 
vele uren actief als bestuurslid van GWVV. In de perio-
de 1984-1988 was hij tevens de sturende kracht achter 
de barploeg en heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij 
de exploitatie van het clubhuis. 
Onze felicitaties gaan uit naar Willem die op zijn eigen 

Willem Messing  
koninklijk onderscheiden 

bescheiden wijze ervoor zorgde dat vele projecten suc-
cesvol werden. Voor de Boogbal is Willem bekend on-
der de naam Joducus. In de jaren 70-80 schreef hij (in ‘t 
plat) regelmatig onder deze schuilnaam. Bij het 40-jarig 
bestaan van het clubblad onthulde hij dat hij achter de 
naam Joducus schuil ging. Willem proficiat, deze on-
derscheiding komt je zeker toe. 

Foto’s opening beweeg-speelplek 
leemandseweg; 
https://myalbum.com/album/
TyYcHa3GsD0I 
Burendag; 
https://myalbum.com/album/
vJYwQbAqcCZa 

https://myalbum.com/album/TyYcHa3GsD0I
https://myalbum.com/album/TyYcHa3GsD0I
https://myalbum.com/album/vJYwQbAqcCZa
https://myalbum.com/album/vJYwQbAqcCZa
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14-10-2017 09:45 VIOD JO11-8 GWVV JO11-1G 

14-10-2017 13:00 SJO Rijnland - Gelders Eiland GWVV JO17-1 

14-10-2017 15:00 VVG '25 JO15-2 GWVV JO15-1G 

15-10-2017 10:00 GWVV 2 HC '03 2 

15-10-2017 10:00 VVL 2 GWVV 4 

15-10-2017 11:00 Silvolde 6 GWVV 3 

15-10-2017 14:00 GWVV 1 Rekken 1 

22-10-2017 10:00 GWVV 2 MEC 2 

22-10-2017 10:00 GWVV 4 FC Winterswijk 8 

22-10-2017 14:00 GWVV 1 Erix 1 

28-10-2017 09:30 GWVV JO11-1G Silvolde JO11-2 

28-10-2017 11:00 GWVV JO15-1G SJO Den Dam/NVC JO15-1G 

28-10-2017 13:00 GWVV JO17-1 MvR JO17-2 

29-10-2017 10:00 GWVV 3 Bredevoort 3 

29-10-2017 10:00 GWVV 4 AD '69 4 

29-10-2017 10:30 VVG '25 2 GWVV 2 

29-10-2017 14:00 SVBV 1 GWVV 1 

4-11-2017 09:45 DZC '68 JO11-13G GWVV JO11-1G 

4-11-2017 12:00 Zeddam-Sint Joris JO15-2G GWVV JO15-1G 

4-11-2017 12:30 DCS JO17-3 GWVV JO17-1 

5-11-2017 09:30 Ulftse Boys 6 GWVV 3 

5-11-2017 09:30 Den Dam 2 GWVV 4 

5-11-2017 10:00 GWVV 2 Kilder 2 

5-11-2017 14:00 GWVV 1 VIOS B. 1 

11-11-2017 09:30 GWVV JO11-1G Silvolde JO11-3 

11-11-2017 11:00 GWVV JO15-1G Silvolde JO15-2 

11-11-2017 13:00 GWVV JO17-1 Zeddam-Sint Joris JO17-1 

12-11-2017 10:00 GWVV 3 Gendringen 5 

12-11-2017 10:00 GWVV 4 Zeddam-Sint Joris 5 

12-11-2017 10:30 Sprinkhanen 2 GWVV 2 

12-11-2017 14:00 GWVV 1 Silvolde 

Programma 
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Standen en Topscoorders 2017-2018 
STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Reunie 1 3 9 13 4 

VIOS B. 1 3 7 10 3 

GWVV 1 3 7 5 3 

Dinxperlo 1 3 6 8 5 

KSH 1 3 5 5 2 

FC Eibergen 1 3 4 6 3 

Ulftse Boys 1 3 4 4 2 

Rekken 1 3 4 5 5 

KSV 1 3 3 7 6 

Erix 1 3 3 5 8 

MEC 1 3 3 5 9 

Marienveld 1 3 2 6 7 

SVBV 1 3 1 1 11 

SVGG 1 3 0 3 15 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam-Sint Joris 3 3 9 14 4 

NVC 2 2 6 5 1 

SVGG 3 2 6 6 3 

Gendringen 5 2 4 5 1 

AD '69 3 2 3 8 7 

Ulftse Boys 6 3 3 7 13 

Varsseveld 11 2 1 5 6 

Terborg 3 2 1 2 4 

GWVV 3 3 1 4 10 

Bredevoort 3 0 0 0 0 

Westendorp 2 1 0 2 3 

Silvolde 6 2 0 2 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 2 3 7 5 3 

VIOD 3 2 6 7 0 

HC '03 2 2 4 5 3 

DCS 4 2 4 3 2 

VVG '25 2 3 4 7 6 

Westervoort 4 3 4 4 4 

Kilder 2 2 3 4 3 

Doetinchem 2 1 1 4 4 

OBW 3 2 1 1 6 

Loil sv 2 3 1 5 8 

Etten 2 1 0 0 1 

Sprinkhanen 2 2 0 1 6 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 4 3 9 8 3 

MvR 4 3 7 17 6 

GWVV 4 3 7 11 5 

VVL 2 2 6 14 4 

Stokkum 3 2 4 5 4 

Varsseveld 10 2 3 5 4 

SVGG 4 3 3 8 7 

Zeddam-Sint Joris 5 3 1 3 7 

Silvolde 7 1 0 1 3 

Den Dam 2 2 0 3 9 

Terborg 4 2 0 2 12 

NVC 3 2 0 2 15 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 3 9 13 4 

VIOS B. 1 3 7 10 3 

GWVV 1 3 7 5 3 

Dinxperlo 1 3 6 8 5 

KSH 1 3 5 5 2 

FC Eibergen 1 3 4 6 3 

Ulftse Boys 1 3 4 4 2 

Rekken 1 3 4 5 5 

KSV 1 3 3 7 6 

Erix 1 3 3 5 8 

MEC 1 3 3 5 9 

Marienveld 1 3 2 6 7 

SVBV 1 3 1 1 11 

SVGG 1 3 0 3 15 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Dominiek Seinhorst 1e 3 
Marc Wellink 4e 2 
Rick Hendrixen 4e 2 
Cas de Neling 1e 1 
Ron Prinsen 1e 1 
Joel Robben 2e  1 
Roy Cornielje 3e 1 
Steven Riethorst 3e 1 
Glenn Robben 3e 1 
Rick Vreeken 3e 1 
Tom Wanders 4e 1 
Martijn Klompenhouwer 4e 1 
Rick Witteveen 4e 1 
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Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZC '68 JO17-3 3 9 9 6 

SDOUC JO17-2 3 7 13 1 

GWVV JO17-1 3 6 8 7 

Zeddam-Sint Joris 3 6 8 9 

VVG '25 JO17-2 3 5 3 1 

OBW JO17-3 3 4 6 6 

SJO Rijnland - Gelders 
Eiland JO17-1 2 3 6 3 

DCS JO17-3 2 3 7 11 

VIOD JO17-4 3 3 10 7 

ST: Silvolde/Terborg 3 3 6 4 

MvR JO17-2 3 0 5 14 

DVC '26 JO17-3 3 0 1 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DZC '68 JO15-11 3 7 9 6 

Peeske 't JO15-2 2 6 9 4 

Silvolde JO15-2 2 6 9 5 

ST: Gendringen/
Etten JO15-3 3 6 20 11 

VVG '25 JO15-2 3 6 15 7 

Ulftse Boys JO15-2 3 4 9 10 

Kilder JO15-2 3 3 8 8 

ST VVL/Stokkum 
JO15-2G 3 3 9 10 

SJO Den Dam/NVC 
JO15-1G 3 3 6 11 

GWVV JO15-1G 2 0 1 6 

Zeddam-Sint Joris 
JO15-2G 3 0 4 21 

Ajax B JO17-1d 26 20 44 83 

VIOD JO17-2 26 20 39 79 

DZSV JO17-1 26 15 27 67 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DZC '68 JO11-14 3 9 35 4 

Sprinkhanen JO11-1 3 7 19 9 

Ulftse Boys JO11-5G 3 7 12 7 

GWVV JO11-1G 3 6 33 9 

DZC '68 JO11-13G 3 6 19 16 

Silvolde JO11-2 1 3 8 3 

Silvolde JO11-3 1 3 6 3 

FC Trias JO11-11M 2 1 5 6 

VIOD JO11-8 3 1 9 30 

SVGG JO11-2G 2 0 3 10 

DZSV JO11-5 3 0 7 30 

SJO Den Dam/NVC JO11- 3 0 5 34 

Topscoorders JO17-1 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe Flipse 1 
Merijn Berentsen 1 

Topscoorders JO11-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Mees  Dickmann 11 
Tiemen Berentsen 5 
Bram Menting 7 
Kas Menting 1 
Luuk Roseboom 3 
Boaz Kwak 5 
Senne Ditters 1 

Topscoorders JO15-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Ties Flipse 1 

Voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/album/1b0ybuUNs96P Voor meer foto’s; 

https://myalbum.com/album/oyMj1gMpUkn5 

https://myalbum.com/album/1b0ybuUNs96P
https://myalbum.com/album/oyMj1gMpUkn5
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GWVV JO 17-1 Primeur 
Eerste GWVV team die het digitaal  
wedstrijd formulier mobiel invulde. 

KNVB wedstrijdzaken app KNVB voetbal app 

Bekerwedstrijd  
GWVV JO11-1  -SVGG JO11-1 

Bekerwedstrijd  
GWVV JO15– 1 - MEC JO-15-1 


