
BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 5 pagina 1 

Stem tussen 1 en 22 april op GWVV 
Tijdens de Rabo Clubkas campagne! 

CLUBORGAAN 

 

VAN 

 

V.V. G.W.V.V. 

 

SEIZOEN 2015—2016 

 

44
e
 JAARGANG 

Nummer 5; 
april 2016 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 5 pagina 2 

Stem tussen 1 en 22 april op GWVV 
Tijdens de Rabo Clubkas campagne! 

Voorzitter Jan Aalders Leemlandseweg 17 7076 AL Varsselder 0315 - 632727 

Secretaris Jan Roes Achter de Molen 6 7076 BM Varsselder 0315 - 683655 

Penningmeester Andrè Jansen Vicarisweg 10 7076 AC Varsselder 06 - 53542831 

Bestuurslid Mike Frazer Leemlandseweg 9 7076 AL Varsselder 0315 - 631810 

Bestuurslid Freek van Arragon Buizerdweg 1 7071 PS Ulft 06-12961529  

NAMEN EN ADRESSEN BESTUUR  EN JEUGDBESTUUR  

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten 

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten 

Algemene zaken Mike Frazer Leemlandseweg 9 7076 AL Varsselder 0315 - 631810 

Wedstrijdzaken Sven te Kaat Leemlandseweg  15 7076 AL Varsselder 06-23209163 

Wedstrijdzaken Mark Kemperman Vechtstraat 8a 7071 VC Ulft 06-16490233 

Activiteiten Christel Aalders Leemlandseweg 17 7076 AL Varsselder 0315– 632727 

Technisch coördinator André Lippets Vicarisweg 3 7076 AC Varsselder 0315 - 631929 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Jan Roes  tel. 0315 683655  
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl 

 

Hebt u geen Boogbal ontvangen 
meld het bij de redactie of Jan 
Zweers 
 
Copy kunt u ook in de Boogbalbus 
deponeren voor  24 mei 2016 
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl  

 

Colofon: 

Nummer 5 (april) 
44e Jaargang 
Seizoen 2015-2016 
Geel Wit Varsselder Veldhunten 
Berghseweg 7N, 7076AD 
tel. 630414  
accommodatie “ De Buitenham” 
 

Uiterste copy inleverdatum: 
24 mei 2016  
oplage: 440 
 

Redactie: 
Lucia Heutinck tel. 684282 
Nico Immink tel. 640168 
Roel Jansen tel. 686667 
Wieneke van Hasselt tel. 632987 

B o o g b a l  n u m m e r  5  

 
medewerkers/sters: 
Jan Zweers 
 
Grafische vormgeving:  
Nico Immink 
Grafisch advies 
Ap Timmers 
Drukwerk 
Drukkerij IJselstroom 
 
Fotografie: 
Nico Marcus 
 
 

Dorpskalender bij: 
Wieneke van Hasselt 
 
 

E-mail: jeugd@gwvv.nl 

E-mail info@gwvv.nl 



BOOGBAL SEIZOEN 2015 - 2016 

Boogbal nr. 5 pagina 3 

Stem tussen 1 en 22 april op GWVV 
Tijdens de Rabo Clubkas campagne! 

 
 
 

D e ontknoping in de competities gaat de komende 
weken beginnen. De komende maand zal er bekend 
worden wie er zich kampioen mag gaan noemen. Afge-
lopen maand is er volop gevoetbald behalve in het 
weekend dat we even helemaal niet aan voetbal dach-
ten maar onze gedachten waren bij GWVV-speler Den-
nis Mijnen die op vrijdag 25 maart een keuze maakte 
waarbij we ons nog steeds afvragen. Waarom? Wat 
een goede week had moeten zijn eindigde na de aan-
slagen in Brussel, het overlijden van Nederlands beste 
voetballer Johan Cruyff op zaterdag met dit verschrik-
kelijke nieuws. Ook het overlijden van ons lid Ton 
Scholten heeft ons geraakt. In deze Boogbal zullen zij 
beiden worden herdacht in een speciale editie van de 
rubriek ‘Opvallend op de Buitenham’. 
 
Zoals gezegd de komende weken wordt het spannend 
op de voetbalvelden. Voor GWVV 1 is het even wach-
ten op Ulftse Boys die een steek laat vallen, daarbij 
moeten ze natuurlijk zelf wel goed blijven presteren. 
De wedstrijd tegen Ulftse Boys werd geen echte kraker 
omdat het voetbal benedenmaats was van beide zij-
den. Misschien speelde bij de spelers de spanning hier-
bij te veel parten. Een makkelijk programma staat er 
niet voor de boeg. Wedstrijden tegen VVL en NVC zijn 
niet makkelijk waarbij vaak het fysieke om de hoek 
komt kijken. Wij wensen de jongens heel veel succes 
toe en mocht het niet lukken dan kan in ‘het toetje’ 
nog alles recht gezet worden. In het paasweekend 
werd zonder te spelen de 2e periodetitel behaald. Jon-
gens proficiat hiermee!! Jelle zet deze keer in de ru-
briek GWVV langs de lijn alles weer op een rijtje gezet. 
GWVV 2 zal waarschijnlijk genoegen moeten nemen 
met een plaats in de subtop. VIOD staat met een paar 
wedstrijden minder op het programma al een straat-
lengte voor. Zij behaalden afgelopen maand wisselen-
de resultaten. Toch zal bij het behalen van de subtop 
worden over een goed gelopen seizoen. Zij spelen nog 
4 wedstrijden waardoor het nog alle kanten op kan.  
GWVV 3 had na een mindere fase het ritme weer te 
pakken, afgelopen zondag werd er met maar liefst 6-1 
verloren van concurrent RKZVC waardoor het ritme er 
weer uit is. Een kampioenschap zal er waarschijnlijk 
niet meer in zitten maar koploper Varsseveld 10 heeft 
ook nog wel enkele zware dobbers op het programma 
staan waaronder RKZVC 7 en Pax 11. De witte zakdoek-
jes voor Alex kunnen dus voorlopig nog even wegblij-
ven.   
Het vierde elftal heeft de weg naar boven gevonden en 
de laatste maand alleen verloren van VVG’25 4. VVG-
25 staat in de competitie dan ook dik bovenaan en 
kunnen als ze blijven winnen de kampioensvlag bin-
nenkort uithangen. GWVV 4 heeft natuurlijk wat an-
ders aan hun hoofd gehad dan voetballen. Ook de ver-
vanging van Dennis zal niet makkelijk zijn. Toch als ze 
een goede laatste reeks neerzetten kunnen zij nog op 
een tweede plaats eindigen. Met nog 2 wedstrijden 
tegen directe concurrent Gendringen op het program-
ma hebben ze het nog geheel in eigen hand. 
 
De jeugd is ook in de laatste fase van de competitie 

Nieuws 

beland en kan gezegd worden dat de jeugd over de hele 
linie prima presteert. Gendringen/GWVV B1 kan het 
kampioensschap uit hun hoofd zetten. Na de gelijke 
spelen tegen Silvolde B1 en Terborg B1 zijn ze te ver 
achterop geraakt van Dinxperlo. Toch is een 2e plaats in 
deze klasse netjes. De 4 Varsselderse jongens (Collin, 
Jarno, Robin en Sam) hebben hier hun steentje aan bij 
mogen dragen. 
GWVV/Gendringen B2 doen het heel goed. Jammer dat 
de wedstrijd tegen Groessen werd verloren anders had-
den ze samen met de Bataven bovenaan gestaan. Als ze 
blijven winnen zal de wedstrijd tegen de Bataven op 30 
april nog weleens heel spannend kunnen worden. Dit 
zou een heel mooi resultaat zijn van deze groep. 
GWVV C1 blijft ondanks dat ze in een zwaardere klasse 
zijn ingedeeld prima presteren. Of het kampioensschap 
er voor hun nog in zit is afhankelijk van wat de mede 
concurrenten gaan doen. Zelf speelt GWVV C1 ook nog 
enkele zware wedstrijden zoals tegen VIOD en Keyen-
burgse B. 
De GWVV-D pupillen laten zien gegroeid te zijn op het 
grote veld. Zij verloren afgelopen maand geen wedstrijd 
en kunnen de bovenste plaats nog behalen. Er komen 
nog 2 hele moeilijke wedstrijden aan tegen Den Dam en 
op 23 april tegen SDOUC D2. Wij wensen hen heel veel 
succes hierbij toe. 
Ook De F-jes doen het netjes wordt er ene week dik 
gewonnen kan het maar zo zijn dat ze de andere week 
verliezen. Toch staat hier het plezier om het spelletje 
bovenaan en als die er is dan komen de resultaten van-
zelf.  
Dit alles teruglezende mogen we al voorzichtig consta-
teren dat GWVV het dit seizoen gewoon naar tevreden-
heid doet. Het is nog een paar weken wachten of er nog 
een kampioen of kampioenen binnen de vereniging te 
huldigen zijn, ook dat zal niet ongemerkt blijven op de 
Buitenham.  Iedereen nog een hele fijne sportieve laat-
ste fase in de competitie gewenst. 
Na de competitie zal er nog gewoon doorgetraind gaan 
worden en wordt na wijs beraad het Jan Riekentoer-
nooi gespeeld op zondag 12 juni. Het inschrijvingsfor-
mulier is als inlegvel in deze Boogbal opgenomen. Kom 
je uit Varsselder-Veldhunten maar ben je geen lid van 
GWVV, dan kun je je ook inschrijven. De Jan Riekenor-
ganisatie zal weer zorgen voor een evenwichtige  team-
indeling. 
De maand maart/april stond/staat in het teken van de 
acties. De potgrondactie i.s.m. de Welkoop is bijzonder 
goed verlopen. De Rabobank Clubkas Campagne is 1 
april van start gegaan, we roepen hierbij iedereen die 
mag stemmen als lid van de Rabobank op om te stem-
men op een Varsselderse vereniging. Ook heeft GWVV 
zich opgegeven voor de Jumbo actie waarbij je bij elke 
€10,- besteding een voucher mag uitschrijven voor een 
vereniging die hier aan meedoet. In deze Boogbal meer 
over deze acties. 
 
In deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken die u van 
ons gewend bent, In de Aanval, Superelf, Onder Schot 
en Opvallend op de Buitenham. Daarnaast het nieuws 
van de elftallen, jeugnieuws, dorpsnieuws en standen 
en topscoorders.  
Wij wensen iedereen veel leesplezier. 

De redactie 

 

Jan Riekentoernooi  zondag 12 juni. 
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D eze keer in Opvallend op de Buitenham geen inter-
view met iemand die is opgevallen. Deze keer staan we 
stil bij twee leden die ons afgelopen maand ontvallen 
zijn. Opvallend maar daarentegen een gemis voor de 
vereniging. Actief lid Dennis Mijnen en weliswaar niet 
meer actief maar wel een ontzettend betrokken lid, 
Ton Scholten. 

D e schrik sloeg ons om het hart 
toen we op paaszaterdag het be-
richt kregen dat GWVV speler Den-
nis Mijnen door zelfdoding op vrij-
dag 25 maart was komen te overlij-
den. Dennis speelde sinds januari 
bij G.W.V.V.. Nadat voor GWVV 4 
geen vaste keeper in eigen geledin-
gen gevonden kon worden werd 
Dennis gevraagd om het 4e elftal te 
komen versterken als keeper. Den-
nis speelde begin februari z’n eer-
ste wedstrijd en werd welkom geheten binnen het 
team, het is dan ook nauwelijks te bevatten dat we 2 
maanden later definitief afscheid moesten nemen van 
hem. Dennis had voordat hij bij GWVV kwam een jaar 
bij Etten gespeeld en in z’n jeugdperiode bij SDOUC. 
Frans van Hardeveld was blij dat er weer een vaste 
keeper gevonden was zodat hij zijn oefenvormen op de 
trainingen hierop af kon stemmen. Op de laatste trai-
ning complimenteerde Frans Dennis nog met het feit 
dat hij progressie maakte. Dennis had het goed naar de 
zin bij GWVV en voelde zich ook thuis bij het team. Hij 
was de club dankbaar dat hij keepershandschoenen 
had gekregen. Samen met Ino bezocht hij de wedstrijd 
De Graafschap-Roda JC waarvan hij genoten had. Ino 
werd dan ook door hem hiervoor enkele malen be-
dankt dat hij met hem mee mocht. Wij hebben Dennis 
leren kennen als een spontane jongen. Zijn laatste duel 
speelde hij in Azewijn tegen Den Dam. We wonnen 
met 5-1. De laatste tegengoal die hij kreeg was on-
houdbaar, een genadeloze trap in de kruising. Dat dit 
de laatste tegengoal van Dennis zou zijn wisten wij 
toen nog niet.  
Als team zijn we samen met het bestuur op 2e paasdag, 
op het tijdstip dat we met Dennis een wedstrijd zou-
den spelen bij elkaar geweest in het Dorpshuus om 
elkaar te steunen met onze gedachten bij Dennis. 
Op vrijdag 1 april hebben we onder grote belang-
stelling definitief afscheid moeten nemen van Dennis. 
Dennis bedankt voor de korte periode die je ons team 
hebt mogen versterken, rust zacht. 
Onze medeleven gaat uit naar de naaste familie, dat zij 
kracht mogen vinden bij het dragen van dit hele grote 
verlies. 

Spelers en leiding G.W.V.V. 4 

O p zaterdag 12 maart is Ton 
na een slopende ziekte overle-
den in het Slingeland zieken-
huis te Doetinchem. Ton was al 
geruime tijd ziek maar kwam 
na een moeilijke periode als 
‘herboren’ terug op het to-
neel. Toch was dit niet voor 
lange duur want hij werd met 
een mokerslag teruggeslagen 
vanwaar hij vandaan kwam. Graag praatte Ton niet 
over zijn ziekte maar probeerde hij zo goed en kwaad 
als het ging mee te doen met het sociale leven in Vars-
selder-Veldhunten. 
Ton kwam in 1997 in het huis aan de Leemlandseweg 
van zijn moeder te wonen. Ton werd volledig opgeno-
men in Varsselder-Veldhunten en ook al snel werd hij 
lid van G.W.V.V.. De contractbesprekingen hiervoor 
vonden midden in de nacht op de Hoofdstraat plaats 
nadat Ton met Bennie Jansen, zijn toenmalige buur-
man, na een buurtfeestje op huis aan sjokten. Een pas-
serend bestuurslid sprak hen aan en zo kwam het bal-
letje aan het rollen. De donderdag erop stond Ton al 
op het voetbalveld en liet hij zich de fijne kneepjes van 
het vak leren door Ton van Gelder. 
Ondanks zijn leeftijd (bijna 50) kon Ton een aardig bal-
letje trappen en zo werd hij de vaste rechtsbuiten in 
het 5e elftal. De intelligentie die Ton bezat kwam ook 
in het veld goed van pas want menig speler was jonger 
en dan is luisteren naar de oude baas toch wel een 
vereiste. Naarmate Ton ouder werd ging ook het voet-
ballen moeizamer. Zijn zware beroep als voeger begon 
zijn tol te eisen van zijn ledematen en Ton besloot in 
het kader te gaan zitten bij GWVV 5. Zo nu en dan viel 
hij nog in als er weer eens spelers te kort waren en 
hanteerde hij vaak de grensrechtervlag. Ook hier 
kwam een eind aan toen Ton ziek werd, toch bleef hij 
verbonden aan GWVV en bleef hij hand- en spandien-
sten verrichten zoals het ophalen van het oude papier, 
barwerkzaamheden en voerde hij de nodige voegrepa-
raties uit aan de kantine.  Ook bij het tot stand komen 
van het Dorpshuus was Ton vaak te zien. Als je Ton 
ergens voor vroeg kon je er gif op innemen dat hij ja 
zei. 
Zo was Ton ook vaak te bewonderen op het toneel bij 
toneelvereniging “Kom es Kieken” waar hij zijn (hoofd)
rollen met passie en vreugde vertolkte. Ook bij carna-
valsvereniging de Zinkput was Ton actief en werd hij in 
het jaar 2002 met de leus “Als ’t glas vol is tot in de 
rand, hol um in ’n effen stand” zelfs prins in Zinkput-
dorp. De vorige prins verblijdde hem nog met een 
enorme knots voor de deur. Vaak stond Ton samen 
met Rik Heinen in de buut op de Pronkzittingen waar 

In herinnering onze  

doelman Dennis Mijnen 

In memoriam Ton Scholten 
(in de volksmond Toon)   
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D e finish is altijd erg spannend in 
de sport, je hebt winnaars en verlie-
zers, de één lacht en de ander huilt. 
Degene die winnaar is staat vol in 
de belangstelling, een tweede of 

derde plaats telt eigenlijk niet. Gelukkig hebben we bij 
het voetbal nog periode kampioenen. 
Het woord zegt het al, zij zijn kampioen, de beste van 
een bepaalde periode en dan heb je nog kans om sa-
men met de winnaar van de competitie te promove-
ren. Bij het voetbal zijn er eigenlijk meerdere winnaars. 
Maar voor winnaars is het regel om in de eindspurt 
geen fouten meer te maken, laat de concurrenten 
maar fouten maken. Supporters hopen daar ook op, 
dat een concurrent fouten gaat maken. Bij het wielren-
nen moet de beste sprinter niet te vroeg op kop ko-
men, wie te vroeg op kop komt wordt meestal nog  
ingehaald door degene die net achter hem fietste. Op 
het eind nog even toeslaan in de eindspurt. Het pelo-
ton komt altijd rustig over de finishlijn en soms komen 
renners een half uur later binnen na de winnaar. Duit-
sers hebben bij het voetbal ook vaak nog iets extra’s, 
een klein beetje gif over om te winnen. Onlangs stond 
Juventus Turijn in München tegen de FC Bayeren nog 
met 0-2 voor, maar in blessuretijd wisten de Duitsers 
nog de gelijkmaker te scoren en via de verlenging kwa-
men de Duitsers een ronde verder. Met de finish in 
zicht werden de Italianen nog net verslagen. Het blijft 
dus altijd oppassen. 
Bij het voetbal in de competitie van GWVV willen de 
onderste ploegen graag stunten door puntjes te pak-
ken van de bovenste ploegen, dan zijn ze trots, ze kon-
den niet van ons winnen zeggen ze dan. Dat is dan 
voor de onderste ploegen een soort van overwinning. 
En dat proberen de bovenste ploegen nu juist te voor-
komen.  Bij enkele voetbal teams is het altijd lastig om 
tegen te spelen, die liggen je niet, ze hebben dan iets 
extra’s aan motivatie. Kom je met een paar doelpunten 
snel voor te staan, dan breekt er iets bij de tegenstan-
der en geeft men zich al een beetje gewonnen. Maar 
ja, voor het zover is moet je vol de strijd aan gaan en 
ze zeker niet onderschatten. Het eind van de competi-
tie komt langzaam in zicht, halverwege de maand mei 
weten we wie de kampioen is geworden, en wie al de 
periode kampioenen zijn. GWVV heeft nog een paar 
lastige tegenstanders in mei, laat heel Varsselder Veld-
hunten nu eens uitlopen naar het “sportcomplex de 
Buitenham” en de jongens aanmoedigen. U komt toch 
ook? Ook de derde helft is zeker zo belangrijk, soms 
met een “praot uurtje” of een verslag van de allerbeste 
supporter van GWVV Jan Zweers. Voor de periodekam-
pioenen zit er nog een toetje aan, ze kunnen nog een 
wedstrijdje extra spelen om proberen te promoveren. 
Het rekenen is al begonnen en de finish is in zicht. 
 
Oan’t sjen 

De Finish 
door columnist  Beent Klynsma 

het aanwezige publiek werd vermaakt met ‘smeuiige’ 
verhalen uit het dorp. In 2010 trad hij ook toe tot de 
Senaat van de Zinkputters. Na jaren zonder succes on-
der de vogelschacht te hebben mee geschoten op het 
koningsschot lukte het Ton om in 2008 Koning te wor-
den bij het OLV Gilde waarbij hij Ellie Masselink als ko-
ningin koos.  
 
Ton had ook een warm hart voor het clubblad, hij ad-
verteerde met zijn voegbedrijf GRID jaren in de Boog-
bal en zond hij hilarische elftalverhalen in en kwam hij 
de diskette nog laat in de avond net voor het verstrij-
ken van de deadline bij de redactie inleveren. Ook was 
Ton vaak het doelwit in de rubriek Onder Schot waar 
hij samen met z’n vriend Henk Masselink weer eens 
iets had uitgevreten wat het daglicht niet verdragen 
kon. 
 
Ton, we hebben ontzettend van je genoten, met je 
gelachen en gediscussieerd. De (elftal)uitstapjes 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, bedankt voor al die mooie momenten. G.W.V.V. 
en ook veel andere verenigingen binnen Varsselder-
Veldhunten mogen je ontzettend dankbaar zijn. Dat je 
geboren bent in het jaar en in het zelfde jaar mocht 
sterven als de grote iconen hero David Bowie en bal-
virtuoos Johan Cruyff zegt denken we al genoeg. Ton is 
68 jaar geworden. 
 
Redactie De Boogbal. 

Z oals meerdere verenigingen in Varsselder-
Veldhunten doet G.W.V.V. ook mee met de Spek 
de kas van je club actie van de Jumbo. 
 
Wij willen u vragen om bij  boodschappen van   
€ 10,- of meer uw voucher te doneren aan  
G.W.V.V. 
 
De actie loopt tot dinsdag 7 juni. 
 

Alvast dank voor uw steun aan onze vereniging! 
 
Tot ziens bij Jumbo 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
Aerdt-Carvium: 
http://myalbum.com/album/Z93SXeF8Vmhs 
Loo; 
http://myalbum.com/album/BfJv1z6EP8iB 
Ulftse Boys; 
http://myalbum.com/album/uVFORagDZpES 
Den Dam; 
http://myalbum.com/album/qjXFIaDuYWtz 

D e maand Maart is aangebroken dus we gaan weer 
richting de lente, dat wilt dus zeggen…. Dat de tempera-
tuur weer omhoog gaat, het weer langer licht wordt en 
dat de bloemetjes weer tot bloei komen. 
En niet alleen de bloemetjes komen tot bloei, ook een 
aantal spelers komen dan weer tot bloei. Neem nou 
bijvoorbeeld onze Dion Mulder, deze fijne knul kwam 
helemaal tot bloei in de wedstrijd tegen Aerdt/
Carvium. Dit was van te voren een wedstrijd die wel 
eens heel lastig kon gaan worden, ook omdat het een 
goede tegenstander is waar we de heenwedstrijd maar 
nipt van gewonnen hadden. Wat denk ik ook meespeel-
de is dat Cultheld/Topschutter Niels ‘briggel’ Schweck-
horst geschorst was omdat hij alweer zijn 4e gele kaart 
van het seizoen had gepakt, overigens niet allemaal 
terecht. 
Desalniettemin gingen we voortvarend van start en had 
Dirk Jansen in de 1e minuut met een GE-WEL-DIG schot 
de bal al achter de Aerdt/Carvium goalie liggen. 
Verder in de eerste helft gebeurd er niet  veel en kwa-
men beide partijen niet verder dan een paar spelden-
prikjes. In de tweede helft is het dan toch Aerdt/
Carvium die op gelijke hoogte komt door een schot uit 
de 2e lijn. GWVV raakt hier door niet van de wijs en kan 
een paar minuten later alweer juichen doordat onze 
Pirlo [Maik Jansen] met een heerlijke pass Dion Mulder 
alleen voor de keeper zet en vervolgens de bal als een 
echte spits tegen de touwen schiet. 
Niet veel later is het weer raak, en is het wederom Dion 

Mulder die een pass van de Blonde Sokratis [Cas de 
Neling] binnen schiet. 
En het zou nog veel mooier worden want in de 80e 
minuut is het opnieuw een jongeling die scoort en de-
ze keer was het niemand minder dan de Zeis [Lars 
Hendrixen] die de bal uit een goed genomen corner 
van Maik Jansen[Ouweeee] met zijn Hoofd, Schouders, 
Knie en Teen de goal in werkt. 
En wat is het dan fijn voor Frank Lukassen [Pol van 
Boekel] dat je zo’n goed collectief hebt. 

Een week later nam GWVV het op tegen de hekken-
sluiter genaamd Sint Joris. 
Op papier een makkelijke wedstrijd al duurde het wel 
even voordat de openingstreffer viel, deze kwam voort 
uit een afgemeten voorzet van Jelle Visser op zijn gro-
te vriendin Niels Schweckhorst die vervolgens de bal 
koelbloedig binnen tikt. 
De 2-0 laat ook niet heel lang op zich wachten, nu is 
het door een bal vanaf links die wordt doorgekopt 
door Niels Schweckhorst en bij Jelle Visser beland die 
vervolgens de bal kan binnen schieten. 
Niels Schweckhorst neemt deze wedstrijd wel de hoof-
drol op zich want ook bij de 3e goal is hij er als de kip-
pen bij en kopt een bal diagonaal in nadat deze door 
Maik Jansen de zestien meter werd ingedraaid. 

http://myalbum.com/album/Z93SXeF8Vmhs
http://myalbum.com/album/BfJv1z6EP8iB
http://myalbum.com/album/uVFORagDZpES
http://myalbum.com/album/qjXFIaDuYWtz
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Team Aantal punten 

Gendringen/GWVV B1 36 

Gendringen/GWVV B2 31 

GWVV D1 25 

GWVV F1 24 

GWVV C1 23 

GWVV 1 22 

GWVV 3 21 

GWVV 4 18 

GWVV 2 8 

H iernaast volgt de tussenstand van de voor-
jaarscompetitie van In de Aanval.  
 
In de vorige Boogbal waren de berekende winter-
scores te zien van elk team. Van de voorjaarscom-
petitie komt er aan het eind van het seizoen ook 
een berekening waardoor het evenredig verrekend 
wordt. Deze voorjaarsscore wordt opgeteld bij de 
winterscore en dat zal de eindstand zijn van In de 
Aanval 2015-2016. Alle teams nog veel succes ge-
wenst met de laatste loodjes! In de laatste Boogbal 
ziet u de welk team de winnaar is van In de Aanval. 

In de tweede helft doet GWVV het wat rustiger aan en 
zijn er niet echt veel kansen meer. 
Echter heeft Maik Jansen nog een Joker achter de hand 
want hij weet met SNOEIHARD schot van 25 meter de 
keeper te verschalken en zet hiermee de stand op 0-4, 
dit is ook tevens de eindstand. 
 
GWVV langs de lijn. 
Jelle Visser 

Beeldfragmenten GWVV-Ulftse Boys 

In de wedstrijd GWVV-Ulftse Boys werd er een minuut stilte 
in acht genomen vanwege het overlijden van GWVV 4 speler 
Dennis Mijnen. 
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17 april NVC 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
24 april VVL 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
1 mei GWVV 1 - SDZZ 1 aanvang 14:30 uur 
8 mei GWVV 1 - Ajax-B 1 tijdstip  aanvang 14:00 uur! 
16 mei Rijnland 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur  

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
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Hallo allemaal, 
 

O p zondag 6 maart was het 
zover. Wij (Kas en Bram) waren 
samen pupil van de week. Vars-
selder moest tegen Aerdt/
Carvium voetballen. Het was 
een heel spannende wedstrijd, 
want Varsselder staat bijna bo-
venaan, dus ze moesten wel 
winnen. En dat deden ze, ze 
wonnen met 4-1 ! 
Het was best een beetje span-
nend, eerst met de grote jon-
gens in de kelder overleg, om-
kleden, warm worden en over-
spelen met de jongens. En dan 
begint de wedstrijd bijna, voor-
op richting het veld en met de 
aanvoerder nog even op de foto. 
En dan samen richting het doel 
van Aerdt ! 
De hele wedstrijd samen met de 
jongens vanuit de dug-out beke-
ken, jeetje wat was het span-
nend! Maar ze hebben verdiend 
gewonnen, Varsselder was ge-
woon de beste!! 
Iedereen bedankt voor 
deze leuke middag en 
ook voor de mooie gele 
bal ! 
 
Groet, 
Kas en Bram Menting 
 
Voor meer foto’s; 
http://myalbum.com/
album/ChIVljMh8bMC 

 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Bram en Kas 

Menting 
In de  

wedstrijd 
G.W.V.V.  

– Aerdt-Carvium  

H et tweede elftal is de afgelopen periode enkele 
plekken gezakt. Van de afgelopen vijf wedstrijden werd 
er slechts één winnend afgesloten. Van de overige vier 
werden er twee met een gelijkspel afgesloten en wer-
den twee wedstrijden verloren. Tegen VVG(1-2) en 
Dinxperlo(2-4) werd er beiden op de Buitenham verlo-
ren. Uit tegen Varsseveld en uit tegen Terborg werd er 
respectievelijk 0-0 en 1-1 gelijkgespeeld. De enige 
winstpartij was tegen Stokkum, thuis op de Buitenham 
werd er 3-1 gewonnen.  
Als we deze balans opmaken, betekent dat helaas en-
kele plekken zakken op de ranglijst. Op dit moment 
bekleden we de 5e positie op de ranglijst. Iets te laag 
voor wat we voor ogen hadden, maar aan onszelf te 
danken. Ondanks het zakken op de ranglijst, staan we 
nog steeds in de subtop en daarmee een prima presta-
tie.   
Op de trainingen worden de pass-oefeningen, positie-
spellen, partijtjes etc. vaak erg fanatiek en goed uitge-
voerd, maar op de zondagochtenden kwam dit de af-
gelopen weken vaak wat moeizamer tot uiting. De 
vaak stugge tegenstanders waren vaak moeilijk kapot 
te spelen en dingen die voorheen in het seizoen vaak 
moeiteloos goed gingen, vielen nu net niet goed.  
In het vooruitzicht staan nog vier leuke potjes voordat 
het seizoen ten einde is. Hier zullen we proberen het 
maximale uit te halen, zodat we wellicht nog iets kun-
nen stijgen en met een tevreden gevoel terug kunnen 
kijken op het seizoen 2015-2016. 
 

Roel Jansen 

GWVV 2 zakt maar  
blijft in de subtop 

http://myalbum.com/album/ChIVljMh8bMC
http://myalbum.com/album/ChIVljMh8bMC
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

13-9-2015 wedstrijd tegen Etten; 
Vieftig club 

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

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

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

8–11-2015 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 
Gergotal 

29-11-2015 wedstrijd tegen sc Rijnland 
De Grensjagers 

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

6-3-2016 wedstrijd tegen Aerdt-Carvium 
Bussink Transport 

20-3-2016 wedstrijd tegen sv Loo 
Café-cafeteria De Veldmuis 

10-4-2016 wedstrijd tegen Den Dam 
Jan Zweers 

1-5-2016 wedstrijd tegen SDZZ 
Pedicurian 

8-5-2016 wedstrijd tegen Ajax. B. 
Frans Ratering 

 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan 

 contact op met  
de sponsorcommissie. 

 

Sponsorcommissie; 

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

G.W.V.V. bedankt alle balsponsoren! 
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D e winter is voorbij. De dagen worden al weer flink 
langer en met de zomertijd erbij kunnen we ’s avonds al 
weer bijna zonder kunstlicht trainen (als je tenminste 
komt trainen).  Ook de afgelastingen en het spelen en 
trainen onder slechte weersomstandigheden zijn voor-
lopig weer voorbij. Zo zit je weer in het vaste ritme, trai-
nen met aansluitend het buffet van Wies, ’s zondags 
een competitiewedstrijd en daarna een gezellige derde 
helft. En steeds maar weer hopen op een grote schaal 
met vlammetjes! Maar onze vlammetjes expert is druk 
met etentjes en tapas buffetten zodat de spelers van 
het vierde zitten te watertanden in afwachting van een 
grote schaal met pittige, hete vlammetjes. Ons is be-
loofd dat wat in het vat zit niet verzuurd. De competitie 
duurt niet zo heel lang meer dus over niet al te lange 
tijd wordt het genieten. 
Het weer werd warmer, maar dat gold helaas niet voor 
het douchewater. We hebben Bennie Mulder verschil-
lende keren gevraag om de watertemperatuur wat te 
verhogen, maar dat was tevergeefs. Gelukkig was de 
koffie in ’t Dorpshuus wel lekker warm, zodat je weer 
op temperatuur kon komen. Pas toen Paul Schut zich er 
mee ging bemoeien werd het water weer lekker warm. 
Paul bedankt. 
We hebben ook nog gevoetbald. Op zondag 28 februari 
kwam Netterden op bezoek. Op ons inmiddels ver-
trouwde kunstgrasveld wisten we een goede 3 – 1 over-
winning te boeken. Een week later stond de return al 
weer op het programma. Na het succes thuis kwamen 
we in Netterden niet verder dan een 1 – 1 gelijkspel. 
Een beetje frustrerend, maar je moet het er mee doen. 
Een week later kwam koploper V.V.G. op bezoek. In de 
uitwedstrijd kregen we de illusie dat er nog wat te halen 
viel. Maar de gasten uit Gaanderen lieten nu zien dat ze 
serieus met het naderende kampioenschap bezig zijn. 
We werden met 2 – 8 afgedroogd. Pijnlijk maar waar. 
De week erop vertrokken de meeste spelers per fiets 
naar Azewijn. Alleen de jongens van Achter de Molen 
moesten zo nodig met de auto. De beentjes waren al 
soepel en los gefietst dus er kon snel worden begon-
nen. Binnen de kortste keren had onze spits Marc (de 
broer van Ilse) er twee inliggen. Hij probeerde de 
hattrick vol te maken, maar hij bleef op twee steken. De 
voorsprong werd rustig uitgebouwd tot 1 – 5. Tijdens de 
derde helft werd de stand bestudeerd en kwamen we 
tot de conclusie dat aan het einde van het seizoen een 
derde plaats ons streven moet zijn. 
We zijn de competitie begonnen zonder keeper. Iedere 
week moest er een van de spelers onder de lat. Dat was 
verre van ideaal. Wat waren we blij toen we met de 
winterstop een keeper kregen: Dennis Mijnen. Niet al-
leen een goede keeper die steeds beter ging keepen, 
maar ook een vriendelijke, aardige en sociale jongen. 
We kregen de indruk dat hij zich goed thuis voelde bij 
G.W.V.V. en in het bijzonder in het vierde. Op Witte 
Donderdag hebben we samen nog heerlijk getraind. 
Frans had een leuke, gevarieerde training bedacht waar 
van alles inzat. Ook Dennis, onze keeper heeft heerlijk 
getraind. Na afloop wensten we elkaar een fijn Paas-
weekend en Paasmaandag zouden we proberen Gen-
dringen te verslaan. 
Maar toen werd voetbal niet meer zo belangrijk. Ons 
bereikte het bericht dat Dennis op vrijdagavond uit het 
leven was gestapt. We waren sprakeloos. Waarom? 20 
jaar jong met een heel leven voor je. Waarom? De aan-
voerder en leiders gingen in overleg met het bestuur 

hoe we verder zouden gaan. Direct werd besloten dat 
er op Tweede Paasdag bij G.W.V.V. geen wedstrijd zou 
worden gespeeld. 
Op Tweede Paasdag zaten we met het hele elftal en 
het complete bestuur in het Dorpshuus om over deze 
zeer trieste gebeurtenis na te praten. Het was een 
moeilijke, maar ook een mooie bijeenkomst. 
Op vrijdag 1 april hebben we Dennis de laatste eer be-
wezen. Met een grote groep spelers en bestuursleden 
zijn we naar de crematie geweest. Er waren heel veel 
mensen gekomen om Dennis de laatste eer te bewij-
zen. We luisterden naar indrukwekkende verhalen en 
luisterden naar goed gekozen muziekstukken. Zeer 
veel respect en waardering voor de familie en vrien-
den die dit gedaan hebben. 

Onze wereld stond even stil, maar ook onze wereld 
draait weer door. De zondag na de crematie kwam 
Terborg – 4 op bezoek. Na een indrukwekkende mi-
nuut stilte begonnen we aan de wedstrijd. We hebben 
5 keer gescoord en met 4 – 1 gewonnen. Een ongeluk-
kig moment voor Paul. 
We pakken de draad weer op en proberen de competi-
tie zo goed mogelijk uit te spelen. Maar sommige din-
gen zijn veranderd. Ook al was hij nog maar kort bij 
het vierde, het doel zal leeg zijn zonder Dennis. 
 
Groet Tonny 

Al deelnemer  
bij de Vieftig Club? 

 
 

Heb je hiervoor belang-
stelling meld je bij het 

promoteam van  
de Vieftig club. 

Jos Mulder, Arno 
Geurts, 

Freek van Arragon, 
Chiel le Comte of  

Nico Immink 

De Boogbalplanner  

seizoen 2015-2016 

Copie inleveren: Komt uit op: 

24 mei 2 juni 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  april/mei 

11-mei Mart Aalders 

12-mei Ben Hendriksen 

16-mei Joël Robben 

16-mei Bernard Terhorst 

18-mei Tim Heutinck 

19-mei Freek van Arragon 

20-mei René Bussink 

21-mei Gert Ketelaar 

22-mei Frank Lukassen 

22-mei Niels Huntink 

25-mei Juul Rabelink 

26-mei Willy Fischer 

29-mei Frans Hardeveld 

29-mei Bart Rots 

30-mei Donna Kwak 

30-mei Boaz Kwak 

15-apr Rick Witteveen 

15-apr Theo van Wessel 

17-apr Maik Jansen 

21-apr Ferenc Schepers 

21-apr Glenn Robben 

22-apr Frank Slutter 

24-apr Rien Klompenhouwer 

24-apr Kay Mulder 

24-apr Pepijn Sloot 

27-apr Peter Roes 

29-apr Patrick Bouwman 

2-mei Marcel van de Pavert 

3-mei Alex Cornielje 

5-mei Bart Vinkenvleugel 

6-mei Mart de Leeuw 

7-mei Willy Immink 

7-mei Emile Kwak 

10-mei Wies Kummeling 
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2015/2016  
1 Stan v/d Pavert Hala Madrid 138 

2 Kees v/d Pavert The Kellers 130 

3 Jordy Bussink FC Knudde 122 

4 Marcel v/d Pavert Superboys 121 

5 Casper Bussink Team Cappie 117 

6 Danny van Wessel FR1908 117 

7 Ted v/d Pavert TVDP 114 

8 Ferdie v/d Pavert TKS 114 

9 Mark Kemperman FC Bal op dak 114 

10 Jimi Moreno  VV Staphorst 114 

11 Mart Aalders FC Meulenpeerd 114 

12 Merijn van Arragon Völ te goed 110 

13 Rien Klompenhouwer Pol Boys 110 

14 Nick Pruijn Legendary Legends 108 

15 Nico Immink de Martelaren van Gorcum 108 

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

Ruud 105 

17 Chiel le Comte FC Pip 103 

18 Beent Klijnsma Bankzitters 99 

19 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 98 

20 Martijn Klompenhouwer FC Capri Sones 98 

21 Hans Boland FC Veldzicht 97 

22 Stijn Marcus FC Super11 96 

23 Maik Jansen Chanson 96 

24 Bennie Mulder Bambino 94 

25 Bob Zweers FC Duivenkearls 92 

26 Marijke van Wessel Trotse Oma 91 

27 Ivo Joosten FC IBIB 89 

28 Carlo Cornielje Wally team 87 

29 Rik Fisser FC de Leemlander 87 

30 Jim Weijkamp A.L.A.A. 87 

31 Brian te Kaat AFC Huntink 87 

32 Jorick Messink FC Midjyland 85 

33 Frank Lukassen FC Apothekers 84 

34 Twan Berndsen FC Plakzak 82 

35 Bennie Bruins Bruunske FC 81 

36 Cas Aalders FC Kampioen 81 

37 Jurjan Wezenberg FC Knikeend 80 

38 Sven te Kaat FC Leemland 78 

39 Bram v/d Pavert Swansea City 77 

40 Sjoerd Immink GWVV best 77 

41 Ferenc Schepers Ferencvaros 76 

42 Jelle Boland Snelle Jelle 76 

43 Anne Aalders FC Girlpower 76 

44 Simone Bussink Supermannen 75 

45 Tim Heutinck Snelle Harrie 73 

46 Yuri Sohilait Moet Lukken 73 

47 Andre Jansen Eurobewaker 70 

48 Jan-Ole Kantus FC op de wreef 70 

49 Niels Huntink Hup Ajax hup 68 

50 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 67 

51 Wim Klompenhouwer WK-C 66 

52 Cas de Neling V.V Nathalie 65 

53 Jan Roes S.F.G.V.V. 61 

54 Sven Huls FC Huls 60 

55 Kay Mulder FC Bal op 't dak 55 

56 Theo van Wessel FC Barcelona 55 

57 Promoteam de Vieftig Club 47 

H et Superelf seizoen 2015-2016 begint zijn ontknoping 
te naderen. Met niet heel veel wedstrijden nog te gaan, 
beginnen de contouren van een eindstand zich alvast 
zichtbaar te maken. Stan van de Pavert met zijn ’Hala Ma-
drid’ blijft koploper van de Superelf, met een nipte voor-
sprong van acht punten op zijn broer Kees. 
 
Nog steeds zijn de verschillen erg klein en kan er van alles 
veranderen. Toch tegen het einde aan zien we in de top 
vaste contouren. Wel is het erg spannend wie er wel of 
niet in de prijzen zal vallen. Maar liefst vijf coaches met 
114 punten in de top van het klassement. Één doelpunt 
van een speler die niet vaak scoort, maar jij er wel in hebt 
staan kan in deze fase het verschil brengen in wel of geen 
prijs aan het eind van het seizoen.  
De afgelopen weken waren het de bekende spelers die 
veel scoorden(die dat het hele seizoen al veel doen) Niels 
Schweckhorst had zijn vizier weer op scherp staan, en 
ook Roy Cornielje van het derde stak er boven uit in het 
klassement doelpuntenmakers van de afgelopen weken. 
Maandprijs gaat dit keer, net als vorige edities, weer naar 
een ‘buiten-de-boot-val plek. Wanneer je in het midden 
staat van de ranglijst heb je al helemaal geen kans op 
prijzen. De coach die precies in het midden van de 
ranglijst staat is nummer 29: Rik Fisser. De maandprijs 
komt je kant op. 
Met de laatste wedstrijden in het vooruitzicht nadert de 
Superelf zijn ontknoping. In de laatste Boogbal ziet u de 
eindstand. 

De wedstrijdleiding 
 
 

‘Hala Madrid’ van Stan v/d Pavert 
 

Sven te Kaat 
 

Bram v/d Pavert - Pascal Sloot - Jurgen Schut 
 

Dominiek Seinhorst - Brian te Kaat - Jurjan Wezenberg -  
Theo Heutinck 

 
Roy Cornielje - Niels Schweckhorst - Cas de Neling 

Tussenstand t/m 10-4-2016 

Tussenstand Superelf 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE 

JEUGD/SENIOREN 
5-3-2016 GWVV F1 Longa '30 F8G 6 2 

5-3-2016 GWVV D1GD Dinxperlo D2 7 0 

5-3-2016 GWVV C1GD Silvolde C2 5 1 

6-3-2016 GWVV 2 VVG '25 3 1 2 

6-3-2016 NVC 3 GWVV 4 1 1 

6-3-2016 Westendorp 2 GWVV 3 5 2 

6-3-2016 GWVV 1 SSA Aerdt-Carvium 1 4 1 

12-3-2016 GWVV F1 Etten F1M 8 0 

12-3-2016 GWVV C1GD DVV C3 3 2 

13-3-2016 GWVV 4 VVG '25 4 2 8 

13-3-2016 GWVV 3 Bredevoort 3 4 1 

13-3-2016 Varsseveld 5 GWVV 2 0 0 

13-3-2016 Sint Joris 1 GWVV 1 0 4 

19-3-2016 Terborg F1 GWVV F1 5 1 

19-3-2016 Terborg D2D GWVV D1GD 3 4 

19-3-2016 VIOD C5G GWVV C1GD 1 0 

20-3-2016 GWVV 2 Stokkum 2 3 1 

20-3-2016 Den Dam 3 GWVV 4 1 5 

20-3-2016 Varsseveld 10 GWVV 3 1 3 

20-3-2016 GWVV 1 Loo 1 4 0 

2-4-2016 GWVV F1 Varsseveld F5G 6 1 

2-4-2016 GWVV D1GD Gendringen D3 4 1 

2-4-2016 GWVV C1GD DVC '26 C4 11 1 

3-4-2016 GWVV 4 Terborg 4 4 1 

3-4-2016 Terborg 2 GWVV 2 1 1 

3-4-2016 GWVV 3 KSH 3 5 0 

3-4-2016 Ulftse Boys 1 GWVV 1 2 1 

9-4-2016 Silvolde F2 GWVV F1 1 1 

9-4-2016 
SJO Den Dam/NVC 

D1GD GWVV D1GD 4 3 

9-4-2016 VVG '25 C2 GWVV C1GD 0 2 

10-4-2016 GWVV 2 Dinxperlo 3 2 4 

10-4-2016 RKZVC 7 GWVV 3 6 1 

10-4-2016 GWVV 1 Den Dam 1 4 0 

12-4-2016 Stokkum 1 GWVV 1 0 6 

 Wij condoleren; 
- De familie Scholten met het verlies van broer en zwa-
ger Ton. 
- De familie Mijnen met het verlies van zoon en broer 
Dennis. 

 Op de eerste zaterdag van de maand komen ze zoals 
gebruikelijk het oude papier weer ophalen. Normali-
ter wordt dan het oude papier mooi netjes langs de 
weg gezet. Achter de Molen had deze keer een barri-
cade van oud papier dwars over de weg geplaatst 
zodat chauffeur Willy genoodzaakt was om te stop-
pen. Voor de oud papierophalers Frank Rots en Hen-
ny Ketelaar een extra klus omdat ze nu ‘extra’ me-
ters moesten maken. Het verkeer achter de Molen 
was meteen compleet ontregeld. Ook GWVV spon-
sor Roy te Boekhorst had er last van zo te zien. Ge-
lukkig wonen ze in de buurt van de daders zodat ze 
makkelijk even verhaal kunnen halen.  

 Je kent dat wel wanneer een bal net niet/wel achter 
de zijlijn en/of achterlijn loopt. De grensrechter pro-
beert natuurlijk vaak in het voordeel van z’n eigen 
team te vlaggen met als gevolg, publiek die tegen de 
grensrechter te keer gaat. Ook in de wedstrijd tegen 
Ulftse Boys was er zo’n discutabel geval waarbij de 
bal net niet/wel over de lijn gaat. Grensrechter Hen-
ny vlagde onder luid geschreeuw in de ogen van de 
Ulftse Boys aanhang onterecht. Zoals we Henny ken-
nen vlagt hij altijd eerlijk vandaar onderstaande foto 
en beelden liegen echt niet. Met dank aan onze 
scherpe fotograaf Nico Marcus. 

Welkoop wordt bedankt middels een vlaai van Limburgia voor de  
succesvolle potgrondactie.  De actie leverde maar liefst € 800,- op.! 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Activiteiten; 

Christel Aalders 06-45729876 

Wedstrijdzaken;   

Sven te Kaat 06-23209163 

Mark Kemperman  06-16490233 

Algemene zaken; 

Mike Frazer 0315-631810 

Technisch coordinator; 

Andre Lippets 06-40940845 

 

F1 

Emile Kwak 0315-630500 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

D1  

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

C1 

Dirk Jansen 06-12696315 

Maik Jansen 06-51616194 

Clemens Wissing 0315-640815 

Sven Maatman 06-53569324 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

B1  

Jelle Elferink 06-10270390   

(gendringen) 

Bjorn Ketelaar 06-53651011   

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

B2 

René Bussink 0315-630410 

Tim jansen 06-53716910 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

Hallo Allemaal, 
  
We moesten deze eerste wedstrijd in het nieuwe jaar tegen VVG25 
(Gaanderen). Ik was aanvoerder. Het was koud, maar mooi weer.  
We hebben helaas verloren met 5-1, Boaz scoorde de enige goal. We moesten 
weer een beetje in komen, maar verder was het een leuke wedstrijd.  
Volgende keer gaan we winnen ! 
  
Voetbalgroetjes van Bram Menting 
 
 
Hallo allemaal, 
Ik ben Merle en was aanvoerder bij de wedstrijd Gendringen-Varsselder. 
We hadden gewonnen met 2-8. 
Goals zijn gemaakt door: Boaz(4) Mees(3) Bram(1). 
Het was een spannende wedstrijd want we stonden eerst achter met 1-0. 
Maar toch nog gewonnen met 2-8. 
En de man of de matchs (eindelijk vrouw of de matchs) was: Merle (ik). 
Dat had Emile gezegd, maar we waren allemaal wel goed. 
Dit was mijn verslag. 
Groetjes Merle. 
 
 
 Zaterdag 5 Maart 2016 moesten wij tegen Longa f8 (Lichtenvoorde) thuis. 
 We hebben met 6-2 gewonnen!! 
 Met bijna het hele team behalve Senne , Tiemen (ziek) , Eline (ziek). 
 Mees 1 doelpunt Bram 3 doelpunten Boaz 2 doelpunten (ik). 
Er waren veel kansen en daar hebben we gebruik van gemaakt. 
De tegenstander dacht dat zij zouden winnen maar dat is er niet van  
gekomen. Het was mooi weer en geen regen.                                                                                    
 
Groetjes Boaz 
 
Hallo, op zaterdag 2 april gingen we voetballen tegen Varsseveld F5. 
Het was echt leuk om aanvoerder te zijn. We 
wonnen met 6-1 
3x Mees 2 x Boaz 1x Keano. 
De tegenstander was heel verdrietig maar voor 
ons was het een leuke wedstrijd.  
 
Groetjes Donna 

F-pupillen verslagen voorjaar 2016 

C ompetities naderen het einde. 
Onze jeugdteams draaien goed mee in hun competities, enkele daarvan hebben 
zelfs het kampioenschap nog in zicht. Succes hiermee namens het jeugdbe-
stuur, een prima prestatie van onze jeugdteams. 
Als jeugdbestuur kijken we alweer vooruit dus ook met de indelingen. Hier ko-
men we de komende tijd op terug. De potgrondactie voor onze jeugd was weer 
een succes dank hiervoor aan het 1e elftal en diegene die hier ook aan bijgedra-
gen hebben. 
Het seizoen eindigen we altijd met het Jan Riekentoernooi waarbij we de jeugd 
van GWVV ook uitnodigen. Info hierover volgt. De datum zondag 12 juni, noteer 
deze alvast! 
 
Voor de rest rest ons nog iedereen succes te wensen met de laatste wedstrijden 
van het seizoen en iedereen die een bijdrage aan onze jeugd levert te bedan-
ken. 

Het Jeugdbestuur 
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Gendringen/ GWVV B2 - Viod B6 
Uitslag: 3-1  
Op zaterdag 5 maart moesten wij om 15:00 tegen Viod 
B6. Voor de wedstrijd wisten we al dat hun ook hoog 
stonden en dat het een lastige pot ging worden. De 
wedstrijd begon. Iedereen stond al vol motivatie op 
het veld. Wij begonnen heel sterk aan de wedstrijd 
maar na 2 minuten ging Viod counteren en kwamen ze 
op een voorsprong. We hadden voor dat de wedstrijd 
begon al gezegd als je achter komt moet je gewoon 
blijven voetballen. Wij namen weer de aftrap en gin-
gen er nog een stapje er bovenop doen. We kwamen 
net voor rust weer op 1-1 door een mooi schot van 
Enes. In de rust zeiden de trainers wat beter kon, daar 
werd ook goed aan gewerkt. Wij kwamen in de 70e 
minuut op een 2-1  voorsprong door nog een mooie 
vrije trap van Enes. We zeiden gelijk tegen elkaar nu 
moeten we doorzetten! Dat lukte, de laatste 5 minu-
ten kwamen we zelfs op 3-1. Dat was de mooiste goal! 
Wessel dribbelde naar de goal en zorgde dat de kee-
per uitkwam en toen schoot hij de bal naar Mick die 
helemaal vrij stond en toen was het geen mogelijkheid 
meer voor de keeper om de bal te houden. Een mooie 
en dik verdiende overwinning! 

Bryan Weijkamp  
 
Gendringen/GWVV B2- DCS B3 
Uitslag: 8-1  
Zaterdag 12 maart begon om 15.00 uur de kansrijke 
wedstrijd voor Gendringen/GWVV hier zouden ze toch 
een punt (punten) moeten pakken. Na de aftrap was 
het al gelijk erg spannend, beide teams hadden veel 
energie. Hierdoor liep het gelijk op tot Gendringen/
GWVV op voorsprong kwam (1-0). DCS reageerde hier 
eigenlijk vrijwel meteen op met de 1-1. Voor de rust 
ging het nog mooi gelijk op, we gingen rusten met een 
voorsprong van 3-1. 
Na de rust kwam Gendringen/GWVV op gang we 
scoorden in de tweede helft aan de lopende band. 
Waardoor  de wedstrijd niet erg spannend meer was al 
snel stond DCS ruim achter, de doelpunten makers van  
Gendringen/GWVV  waren; Enes 3x, Wessel 1x en 
Glenn 4 x , de wedstrijd eindigde in  8-1. 
 

Stijn van Remmen 
 
Groessen B3-Gendringen/GWVV B2  
Uitslag: 5-4 
Wij hadden eigenlijk eerst  de wedstrijd op zaterdag 
maar deze is verzet naar de maandag omdat er we-
gens internationaliseren niet veel konden voetballen 
op de zaterdag. Dus daar gingen we maandagavond 
richting Groessen om daar de wedstrijd te spelen. We 
wisten dat er mensen geleend konden worden door 
Groessen en dit was ook het geval. We kwamen al snel 
op 1-0 voorsprong door Wessel maar helaas niet voor 
lang. Maar je kon al vlot merken dat dit niet het team 
zelf was. Ondanks dat ze met 13/14 man speelden gaf 
de scheidsrechter hier niks om. Het werd 1-2 door 
Wessel en de 1-3 ook. Door een mooie solo van Wes-
sel en daarna een lage voorzet kon Mick de 1-4 intik-
ken. De ruststand was 1-4. Na de rust werd het een 
drama in het veld. Hier ging het helemaal mis. Com-
municatie ging niet meer goed waardoor we het uit 
handen gaven. Het stond onderhand al 4-4 en de laat-

ste 5 minuten van de wedstrijd gingen in. Wij probeer-
den nog te scoren maar helaas lukte dit niet. In de laat-
ste minuut kreeg Groessen een onterechte vrije trap. 
Het hele team van GWVV was boos en het liep een 
beetje uit de hand. Uit deze vrije trap scoorde ze nog de 
5-4 waardoor wij hebben verloren met 5-4. Wij als 
team vonden dat het daar een beetje onsportief eraan 
toeging. Maar ja, na een wat rare wedstrijd is de stand 
gebleven op 5-4 en gaan we gewoon door! 

Rick Stienezen 
 
Gendringen/GWVV B2- ESA B6 
Uitslag: 4-2  
Op een mooie zonnige zaterdagmiddag moest Gendrin-
gen/G.W.V.V. B2  tegen het  Arnhemse ESA die overi-
gens de nummer 3 waren en een plek onder ons ston-
den in de competitie. De wedstrijd begon slecht voor 
ons, ESA was steeds in de aanval maar keeper Koen 
wist het doel de eerste 20 min leeg te houden, maar na 
een pass in de voeten van de spits te spelen kwam ESA 
op een 0-1 voorsprong. Dat was ook gelijk het moment 
dat de knop werd omgezet en wij beter begonnen te 
spelen. Na een mooie actie van Wessel  gaf hij de assist  
aan Mick die de 1-1 maakte.  Na de rust kwamen we op 
een 2-1 voorsprong na weer een mooie actie van Wes-
sel, maar al snel kwamen de Arnhemmers op een 2-2 
gelijk spel. We gingen steeds beter voetballen en kwa-
men na 1 goal van Wessel en een hattrick van Mick op 
een 4-2 winst. We hebben dus goed terug gevochten  
en kunnen niet wachten op de volgende wedstrijd. 
 

Glenn Robben 

B2—junioren  
wedstrijdverslagen 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

April: 
16, 17 Toneeluitvoering Kom es Kieken “In de boot genomen” 
27 Koningsdag 
Mei 
4 Dodenherdenking 
17 jubileummiddag MBVO 
Juni 
4-6 Kermis VV 
12 Jan Riekentoernooi 

W aar blijft 
de tijd zeggen 
we vaker als je 
terug gaat blik-
ken. 30 jaar 
MBVO gymnas-
tiek  betekend 
30 jaar deelne-
mers in bewe-
ging brengen en 
veel plezier te 
laten beleven 
aan het bewe-
gen en meege-
ven dat het een “investering” is voor je lichaam om zolang 
mogelijk fit te blijven. 
En wat heel bijzonder is dat er nog steeds een deelneemster  
is van het eerste uur en wel Dinie Slutter uit Varsselder(zie 
foto). Dat iedereen graag komt dat blijkt iedere donderdag-
morgen maar weer, de leden komen trouw en er moet dan 
ook heel wat gebeuren  om niet te gaan. Als op de donder-
dagmorgen iedereen weer present is gaat de muziek weer 
aan voor de warming up om de spieren weer op te warmen 
d.m.v. allerlei loopvormen met en zonder gebruik van klein 
materiaal. Daarna worden de stoelen klaargezet en worden 
er oefeningen gedaan met b.v. ballen, stokken, springtouw-
tjes, dynabands enz, dit met ondersteuning van muziek. Het 
wil niet zeggen dat we de hele les zitten. Ook achter en naast 
de stoel worden er vele oefeningen gedaan. Bij iedere les 
komt “alles “aan bod van hoofd tot teen(ook belangrijk onze 
mond en lachspieren).Zo doen we bij iedere les oefeningen 
die te maken hebben met ons even-
wicht/coördinatie/balans valpreven-
tie, en een stukje krachttraining. 
Mocht het je overkomen dat je valt.. 
hoe kan ik weer opstaan. We willen 
en moeten zolang mogelijk zelfstan-
dig blijven wonen en ons zelf blijven 
verzorgen en is daarom ook van 
groot belang dat je dit ook kunt 
doen, denk maar eens aan iets 
boven/onder/achter uit de kast pak-
ken(evenwicht, balans).Je haren 
kammen, je rug afdrogen, kousen 
en schoenen aan en uit trekken. Uit 
je stoel of bed opstaan, iets oppak-
ken van de grond..enz. Als je jong 
bent doe je alles als vanzelfspre-
kend maar bij het ouder worden 
gaan  bij deze alledaagse dingen 
veel andere factoren meespelen 
zodat soms niet alles meer vanzelf-

sprekend gaat. Tijdens de gymlessen besteden we middels 
oefeningen hier veel aandacht aan. Maar dat uurtje 
sporten/bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het 
samen doen en veel lachen en merken dat  je niet de enige 
bent waarbij het de ene week beter gaat dan de andere 
week. Het sociale contact met elkaar is zeker zo belangrijk 
vooral als je ouder wordt, en bij ons mag alles, je moet 
niets, wat je kunt doe je mee. Op het einde v.d. les is er tijd 
voor ontspanning, een spel en soms hersengymnastiek. En 
daarna gaan we gezellig koffie drinken en als er toevallig 
ook nog iemand jarig is geweest…..is er ook nog wat lekkers 
bij. Dat er veel gebeurd is in 30 jaar dat is een feit, toch ho-
pen we met z’n allen dat we kunnen blijven sporten en zou 
het mooi zijn als we nieuwe leden kunnen begroeten voor 
het in stand houden van deze activiteit voor Varsselder. 
En voor degene die denken dat lijkt mij ook wel wat kom 
gerust een paar keer mee doen. U bent welkom op de don-
derdagmorgen in het Dorpshuus van10.00/11.00 uur. 
Op  dinsdagmiddag 17 mei a.s. gaan we dit jubileum vieren 
in het Dorpshuus onder het genot van een hapje en een 
drankje en zullen de fotoalbums ingekeken kunnen worden 
en dan komen de verhalen waarschijnlijk wel weer los. 
 

Nardy Kok ook al 30 jaar de gymjuf 

MBVO (meer bewegen voor ouderen)     
VARSSELDER     30 JAAR 

25-04-1986 ------------25-04-2016 
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Toneelvereniging pakt groots uit! 
Kom Es Kieken viert 15-jarig jubileum 

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

Voor de toneelvoorstelling zijn nog een beperkt aantal 
kaarten voor de zaterdagavond beschikbaar, ook voor 
de zondagvoorstellingen zijn er nog kaarten beschik-
baar. Hiervoor kunt u terecht bij Ino Zweers, telefonisch 
via 0315-686418 (tussen 19 en 20 uur)  
of per mail wendino94@gmail.com. 
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DODENHERDENKING 2016 
 

Laat het vuur van de vrijheid branden….. 
 

N et als andere jaren willen we in Varsselder/
Veldhunten ook deze keer weer even stilstaan en her-
denken we alle slachtoffers van oorlogen en geweld en 
vooral ook zinloos geweld. 
Daarom gaat onze aandacht ook uit naar de toestand in 
de wereld en dat is toch zeker een reden om bij stil te 
staan. Vooral de ouderen onder ons zullen de beelden 
uit de 2e wereldoorlog nog in het geheugen hebben en 
alles wat daarin gebeurde. Maar ook nu, vandaag de 
dag, worden we dikwijls opgeschrikt door beelden van 
oorlog en geweld. Niet alleen de ouderen maar ook de 
jongeren worden in de hedendaagse tijd geconfron-
teerd met allerlei agressie, zinloos geweld, de terreur-
dreigingen en negatieve berichten uit de samenleving. 
Daarom een goede gelegenheid voor herdenken en 
krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond 
wordt begonnen met een herdenkingsdienst in de kerk. 
Aanvang is 19.30 uur en zullen door het 4-mei comité 
teksten en gedichten gelezen worden. Aansluitend zal 
bij het oorlogsmonument, het beeld van Christus Ko-
ning, de kranslegging plaats vinden. Dit zal gebeuren 
door enkele jongeren, de koning en koningin van het 
O.L.V Gilde en nabestaanden van de slachtoffers uit ons 
eigen dorp. Ook zullen de tamboers en vendeliers van 
het O.L.V. gilde hun medewerking verlenen. Na de ode 
van de Last Post, door Leo Jansen, zal er twee minuten 
stilte gehouden worden en we willen u allen uitnodigen 
om vooral deze keer een bloem te leggen bij het monu-
ment. Daarna wordt deze herdenking afgesloten. We 
hopen als comité dat u allen naar deze gedenkwaardige 
avond komt om een teken van saamhorigheid te tonen 
en samen te werken aan een wereld van vrede, vrede 
die nog ver weg lijkt maar een betere wereld begint bij 
jezelf daarom geven we de vrede door totdat we alle-
maal in vrijheid leven.  
Daarom 1x per jaar 2 minuten stilte, om te gedenken en 
nooit te vergeten. 

Na afloop is er voor ieder die dat wil, koffie in het 
Dorpshuis. 
 
Diane Kock 
Nelleke Wissing 
4-mei comité Varsselder/Veldhunten 
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Oude Foto’s gezocht 

A ls VDVV willen we samen met de fotowerkgroep van 
de Oudheidkundige Verenging Gemeente Gendringen 
kijken of we een avond kunnen organiseren met foto’s, 
over Varsselder Veldhunten.                    
Dit kunnen foto`s van de verengingen, de winkels, de 
huizen, activiteiten, boerderijen of andere onderwer-
pen die over Varsselder – Veldhunten gaan.                                                                                             
De bedoeling is om deze avond /avonden in het najaar 
2016 te organiseren.                                                                                                                                                              
We kunnen dit echter alleen met uw hulp. U hebt in uw 
fotoalbums vast nog foto’s zitten die veel mensen nog 
niet kennen. Juist naar die foto’s en de verhalen erach-
ter zijn we op zoek!!                                                                            
We begrijpen dat u deze foto’s niet graag afstaat, daar-
om willen we graag met u in contact komen om te kij-
ken hoe we deze foto/foto’s uit uw album het best kun-
nen dupliceren( bv. via scannen /foto van foto maken).  
Helpt u ons deze avond tot een succes te maken?                                                               
Wij horen graag van u !!   Reageren mag via één van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen.                                                                                            
Een mail sturen naar vdvv@varsselderveldhunten.nl 
mag ook. Wij nemen dan contact met u op. 

S inds jaar en dag 
worden er door het 
Oranjecomité en 
het Actiecomité ac-
tiviteiten in Varssel-
der-Veldhunten ge-
organiseerd, waar 
jong en oud ieder 
jaar weer veel ple-
zier aan beleeft. 
Koningsdag, de in-
tocht van Sinter-
klaas en paaseieren 
schilderen, zijn daar 
enkele voorbeelden van. Sinds vorig jaar heeft de 
VDVV vanuit de resultaten van de dorpsmonitor activi-
teiten voor kinderen en jongeren opgezet, onder de 
naam (piep-) Jong-Inn V-V.                                                                                                     
Voor Ouderen hebben we “Anschoev’n” geïntrodu-
ceerd. 
Omdat we als VDVV ervan overtuigd zijn dat slim sa-
menwerken loont, hebben we onze krachten gebun-
deld en gaan we alle hierboven genoemde activiteiten 
in Varsselder-Veldhunten voor jong en oud, uitvoeren 
vanuit een samenwerkingsband: “Activiteitenplatform 
Binnen Buiten”. Dit betekent dat we, met behoud van 
eigen identiteit, de activiteiten onder een paraplu sa-
menbrengen en uitvoeren. We maken daarbij gebruik 
van elkaars kracht, kennis en kunde. Eén gezamenlijke 
jaarplanning en begroting zijn een uitvloeisel hiervan. 
Vanuit deze manier van samenwerken willen we ook 
nieuwe activiteiten ontwikkelen. (Bv. hierboven ge-
noemde fotoavond). 
Een 1e overleg hebben we ondertussen gehad met di-
verse verenigingen om te kijken waar we elkaar kun-
nen en willen versterken. Om verder te kunnen zou-
den we graag van alle verenigingen hun jaarplanning 
willen weten. Vanuit een compleet jaarprogramma 
willen we als Activiteitenplatform kijken waar nog 
wensen zijn / waar doelgroepen onvoldoende aan bod 
komen etc.   Een volgende bijeenkomst met dit 
platform staat ½ juni gepland. We willen dan graag de 
jaarplanning voor verenigingsseizoen 2016/2017 in 
beeld hebben.  
 

Om activiteiten zo laagdrem-
pelig mogelijk te kunnen orga-
niseren zoeken we als activitei-
tenplatform naar diverse ma-
nieren om geld te kunnen ge-
nereren. Vanuit die gedachte 
doen we dan ook mee aan de 
actie van Rabobank maar ook 
aan “Spek de Kas” actie van 
Jumbo Ulft.  
                     
Het bestuur van de VDVV staat 
voor samen werken aan sa-
menwerken nu, maar ook in de 
toekomst! 
 
Volg Varsselder – Veldhunten 
niet alleen digitaal, doe ge-
woon mee.                                   
Samen delen wij immers het 
alledaagse dorpsleven. 
 

En laeven is toch meer  
dan alleen maor werken !! 

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
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16-4-2016 09:30 GWVV F1 SDOUC F3 

16-4-2016 11:00 GWVV D1GD Silvolde D2 

16-4-2016 13:00 GWVV C1GD Ulftse Boys C2 

17-4-2016 09:30 FC Winterswijk 7 GWVV 2 

17-4-2016 09:30 GWVV 4 Kilder 5 

17-4-2016 11:30 GWVV 3 KSV 4 

17-4-2016 14:00 NVC 1 GWVV 1 

23-4-2016 11:00 SDOUC D2D GWVV D1GD 

23-4-2016 11:30 VIOD C4 GWVV C1GD 

24-4-2016 11:30 GWVV 3 Pax 11 

24-4-2016 12:30 Varsseveld 4 GWVV 2 

24-4-2016 14:00 VVL 1 GWVV 1 

30-4-2016 09:45 VIOD F6 GWVV F1 

30-4-2016 10:00 
SJO MEC/Bredevoort 

D2G GWVV D1GD 

30-4-2016 15:00 
Keijenburgse Boys 

C1G GWVV C1GD 

1-5-2016 09:30 GWVV 2 AD '69 3 

1-5-2016 09:30 Gendringen 6 GWVV 4 

1-5-2016 10:30 Wolfersveen 3 GWVV 3 

1-5-2016 14:30 GWVV 1 SDZZ 1 

7-5-2016 09:30 GWVV F1 DZSV F5 

7-5-2016 11:00 GWVV D1GD DZSV D3 

7-5-2016 13:00 GWVV C1GD HC '03 C1 

8-5-2016 09:30 GWVV 4 Bredevoort 4 

8-5-2016 10:30 Ajax B 2 GWVV 2 

8-5-2016 11:45 Meddo SC 3 GWVV 3 

8-5-2016 14:00 GWVV 1 Ajax B 1 

12-5-2016 19:30 GWVV 4 Gendringen 6 

14-5-2016 09:15 SVGG F1G GWVV F1 

16-5-2016 14:00 Rijnland 1 GWVV 1 

22-5-2016 09:30 AD '69 6 GWVV 3 

Programma G.W.V.V. 
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Standen en Topscoorders 2015-2016

STAND 3
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 22 57 66 20 

GWVV 1 21 53 81 20 

Ajax B 1 22 44 52 36 

Etten 1 21 43 61 24 

SDZZ 1 20 34 38 35 

Rijnland 1 21 31 32 31 

Aerdt-Carvium 1 21 27 55 50 

SVGG 1 22 25 33 48 

Loo 1 22 22 23 40 

NVC 1 21 21 30 50 

Den Dam 1 21 21 26 59 

Stokkum 1 21 18 27 52 

VVL 1 20 15 27 45 

Sint Joris 1 21 12 34 75 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld 10 20 43 69 34 

RKZVC 7 21 42 73 48 

GWVV 3 21 39 69 32 

Pax 11 18 38 43 24 

Westendorp 2 19 35 56 36 

Keijenburgse Boys 5 18 33 52 29 

AD '69 6 18 33 49 31 

Wolfersveen 3 17 32 40 33 

Gendringen 5 21 32 56 47 

Meddo SC 3 21 26 41 43 

KSV 4 20 21 28 59 

MEC 4 19 11 20 65 

KSH 3 20 6 24 88 

Bredevoort 3 19 3 18 69 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 6 15 43 73 24 

Dinxperlo 3 19 39 54 31 

Varsseveld 4 17 36 54 28 

VVG '25 3 19 31 52 34 

GWVV 2 18 30 42 27 

Stokkum 2 16 26 47 46 

Terborg 2 19 24 44 49 

Varsseveld 5 17 22 33 23 

AD '69 3 16 19 32 42 

Ajax B 2 18 10 27 53 

FC Winterswijk 7 18 9 15 57 

SDOUC 5 18 6 27 86 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 4 16 44 86 26 

Gendringen 6 13 30 49 20 

Terborg 4 17 27 35 42 

Silvolde 6 16 26 39 27 

GWVV 4 16 26 30 27 

Kilder 5 15 25 29 33 

Bredevoort 4 15 19 41 41 

VIOD 10 16 17 36 45 

NVC 3 15 14 27 36 

Stokkum 4 15 7 18 45 

Den Dam 3 14 1 13 61 

5e klasse D 

Res. 5e klasse Res. 7e klasse 

Res. 7e klasse 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 5 13 10 5 

GWVV 1 5 12 17 3 

Etten 1 5 12 12 2 

SDZZ 1 5 10 11 8 

Ajax B 1 5 9 9 9 

Loo 1 5 9 8 8 

Rijnland 1 5 7 11 6 

Stokkum 1 5 7 7 8 

SVGG 1 5 6 7 9 

NVC 1 5 5 7 8 

Aerdt-Carvium 1 5 4 6 9 

Sint Joris 1 5 4 5 10 

VVL 1 5 3 6 13 

Den Dam 1 5 0 1 19 
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TOPSCOORDERS SENIOREN:   

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Dinxperlo B1D 16 46 71 17 

Gendringen/GWVV B1 18 37 63 34 

RKZVC B1D 16 32 47 23 

FC Winterswijk B2D 17 30 44 29 
Ajax B B1D 16 29 34 24 

Varsseveld B1D 16 27 47 39 

Silvolde B1 18 21 27 52 

VIOD B2 17 17 39 44 
Grol B2 16 12 23 44 

Westendorp/KSH B1 16 7 19 63 

Terborg B1 16 4 23 68 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Bataven B4 7 21 38 4 

Gendringen/GWVV B2 6 15 39 11 

DCS B3 6 13 20 15 

ESA B6GD 6 12 35 18 

VVO B3 5 9 21 27 

Concordia W B4G 6 9 21 14 

VVG '25 B3 7 6 7 42 

Groessen B3 5 3 16 30 

OBW B4G 5 3 1 21 

GSV '38 B2G 6 3 9 14 

VIOD B6G 5 1 7 18 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VIOD C4 7 18 32 10 

Keijenburgse Boys C1G 7 16 24 10 

GWVV C1GD 7 15 27 11 

DVV C3 7 15 26 10 

HC '03 C1 6 13 13 10 

VVG '25 C2 7 10 12 11 

Ulftse Boys C2 7 9 25 22 

Varsseveld C2 6 7 16 24 

VIOD C5G 7 7 12 15 

Loil sv C1 7 4 15 19 

Silvolde C2 7 4 6 27 

DVC '26 C4 7 1 7 46 

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

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 10 
Bart 6 
Sem 3 
Siem 2 
Cas 2 
Maarten 1 
Julian 1 
Milan 1 
Jesper 1 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Wessel Immink 18 
Enes Ilbay 16 
Glenn Robben 9 
Mick Besselink 7 
Rick Stienezen 3 
Colin de Wildt 2 
Sam Heukshorst, Jules Hartjes,  
Mats te Boekhorst en Dawit Desbele 1 

Niels Schweckhorst  1e 30 

Roy Cornielje   3e 17 

Cas de Neling   1e 16 

Bram v/d Pavert  3e 16 

Dirk Jansen   1e 8 

Brian te Kaat   3e 8 

Werner Wellink  4e 8 

Dion Mulder   1e 7 

Theo Heutinck  4e 7 

Tom Wanders  2e 6 

Jimi Moreno   3e 6 

Ramiro Tersteeg  2e 5 

Pascal Sloot   2e 5 

Rick Hendrixen  2e 5 

Hidde Böttcher  3e 5 

Jelle Visser   1e 5 

Dominiek Seinhorst  1e 4 

Twan Berndsen  2e 4 

Kris Hebbink   2e 4 

Martin Bolk   2e 4 

Marc Welling   4e 4 

Mart de Leeuw  4e 4 

Mark Kemperman  1e 3 

Lars Hendrixen  1e 3 

Joël Robben   2e 3 

Martijn Klompenhouwer 3e 3 

Niels Huntink   3e 3 

Stefan Zwanink  4e 3 

Niek te Voert   4e 3 

Jurgen Schut   4e 3 

Maik Jansen   1e 2 

Thomas Wissing  1e 2 

Jim Weijkamp   2e 2 

Jurjan Wezenberg  2e 2 

Tom Wezendonk  3e 2 

Jos Ketelaar   4e 2 

Chiel le Comte  1e 1 

Bart Vinkenvleugel  2e 1 

Dion Ruessink  3e 1 

Jan-Ole Kantus  3e 1 

Jordy Bussink   3e 1 

Rick Witteveen  4e 1 

Ino Zweers   4e 1 

Erik Ketelaar   4e 1
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F2 7 21 67 8 

Terborg F1 6 16 32 4 

GWVV F1 7 13 31 16 

SDOUC F3 7 12 23 18 

VIOD F6 6 11 20 10 
Gendringen F3 6 10 18 13 

SVGG F1G 7 10 17 13 

Longa '30 F8G 7 9 22 20 
Silvolde F2 6 8 12 20 

DZSV F5 7 4 7 35 
Etten F1M 7 0 2 47 

Varsseveld F5G 7 0 8 55 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Boaz 10 
Bram 9 
Mees 8 
Tiemen, Merle,  
Keano en Thiemo 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SDOUC D2D 7 19 37 8 

GWVV D1GD 6 13 25 12 

Den Dam/NVC D1GD 7 13 32 13 

AZSV D6 6 12 23 10 

Silvolde D2 6 10 17 22 

Terborg D2D 6 8 16 14 

Varsseveld D3 6 8 11 14 

Gendringen D3 7 8 34 27 

DZSV D3 6 4 17 15 

MEC/Bredevoort D2G 7 3 6 51 

Dinxperlo D2 6 0 6 38 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Julian Frazer 7 
Gijs Rozeboom 7 
Jurre Ditters 5 
Jesper Kuster 3 
Ties Flipse 1 
Boyd Ratering 1 
Merijn Berendsen 1  

RECREATIECENTRUM SLOOTERMEER  
SPONSORT VOETBALTASSEN VOOR G.W.V.V. D-PUPILLEN 

Recreatiecentrum Slootermeer bedankt!! 
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