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D

Nieuws

e zomer is weer voorbij en hebben we de laatste
maanden passief kunnen genieten van o.a. het Europees
kampioensschap voetbal en de Olympische spelen. Het
Europees kampioensschap voetbal lijkt alweer lang geleden, het voetbal was niet om naar huis te schrijven
maar wat vooral bij blijft is de ambiance die het voetbal
met zich meebrengt. De oerkreet van de IJslanders en
de vaak humoristische liederen van de Ieren zullen ons
nog lang heugen.
Terug naar de orde van de dag, waarin het actieve weer
opgepakt moest worden. Eind juli werd op sportpark De
Buitenham de selectie van de Graafschap ontvangen
die voetbalden tegen het regioteam GWVV. Met deze
wedstrijd werd het nieuwe seizoen officieel afgetrapt.
Alhoewel menig amateurvoetballer nog moest gaan
genieten van de vakantie waren de voorbereidingen al
in volle gang. Op Zondag 31 juli was de eerste training
voor de selectie en een paar weken later kwamen de
lagere senioren elftallen en jeugdteams ook terug van
vakantie. Inmiddels zitten we al weer een aantal wedstrijden in de competitie en wordt het al een beetje
duidelijk wie zich tot de ‘sterkere’ en wie zich tot de
‘mindere’ in de competitie mag rekenen.
Het 1e elftal is terug op het niveau waar ze ook behoren. In de bekerwedstrijden en de start van de competitie laten ze zien ze voetballen kunnen. Maar er komt er
bij het voetbal meer bij kijken dan alleen het spelletje
op zich. Technisch, tactisch en op mentaal en conditioneel vlak moet het allemaal kloppen, we zullen het de
komende weken gaan zien of het ‘klopt’. De rubriek
GWVV langs de lijn is overgenomen door Jelle Visser en
is de titel vervangen door GWVV 1 binnen de lijn. Jelle
vervangt Dennis Lohschelder die na jaren heeft besloten te stoppen met het redactionele werk. Dennis bedankt voor je bijdrage in al die jaren en Jelle veel succes.
Het 2e elftal is iets gewijzigd, zij hebben de ’oudste’
speler Tom Wanders overgedaan naar GWVV 4. Ook
Rick Hendrixen die vaak trainingen etc. moest missen is
bij GWVV 4 op een lager niveau gaan voetballen. GWVV
2 is sterk gestart in de competitie, zij hebben tot nu toe
alle drie wedstrijden nog gewonnen. Sven Huls zal dit
seizoen in de Boogbal de verrichtingen van GWVV 2
openbaar maken. GWVV 3 en 4 hebben de eerste wedstrijden nog niet echt kunnen overtuigen maar gezien
het toch wel aanwezige talent binnen deze groepen is
het niet verwonderlijk dat ze bij de volgende Boogbal
uitgave al wel betere prestaties neer hebben gezet. Ook
zij zullen zich regelmatig laten horen in de Boogbal.
Voor de jeugd willen we eerst even de naamwijziging
van de elftallen verklaren. Er wordt bij de jeugd niet
meer gesproken over pupillen of junioren maar worden
de elftallen genoemd naar leeftijds klasses. Dit heeft te
maken met Europese richtlijnen. De A-junioren heten
voortaan JO19, GWVV kent ivm de samenwerking met
Gendringen 2 elftallen. De JO19-1 en JO19-2, zijn hier
ook dispensatieteams actief dan komt er een d-tje achter te staan. In het JO19-2 team spelen hoofzakelijk
Varsselders spelers, hiervan spelen er een paar met
dispensatie zodat dit team JO19-2d heet.
Zo heeft GWVV nu de volgende teams;
JO19-2d, JO17-1, JO17-2 (ism Gendringen)
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JO13-1G, JO11-1Gd, JO9-1. Waarbij de G staat voor
Gemengd jongens en meisjes .
De jeugd is op 10 september begonnen met de competitie en kan er gezegd worden dat alle teams prima
gestart zijn. Ook de jeugdteams zullen regelmatig wat
van zich laten horen.
Voor u ligt de eerste Boogbal van het nieuwe seizoen
zoals u ziet met een andere cover. Dit heeft alles te
maken met het feit dat de sponsorcommissie zich actief heeft bezig gehouden met sponsorwerving. Had
GWVV het drukwerk, reclameborden, flyers etc bij verschillende leveranciers liggen is er nu besloten om dit
voortaan bij één leverancier af te nemen. De sponsorcommissie is hier in contact gekomen met PrintX.nl en
zijn een overeenkomst aangegaan waarbij zij zich als
sub-sponsor aan GWVV hebben verbonden. Eén van
de onderdelen uit de overeenkomst is het drukken van
de Boogbal, maar ook de verandering van het design
van de cover. We publiceren nu elke maand een andere foto op de voorzijde van de Boogbal. Deze keer
hebben we gekozen voor pupil van de week Maren ten
Have, zij was de 1-ste pupil van de week in het nieuwe
seizoen en met trots droeg ze voor de eerste keer een
GWVV shirt. Hiermee willen we ook benadrukken dat
bij GWVV de interesse voor voetbal bij meisjes toeneemt. In JO11-1 bv hebben de meisjes de meerderhand hierin spelen nu 5 meisjes. Op de voorzijde staan
nu 3 inzetjes waar ook telkens andere foto’s in worden
gepubliceerd over activiteiten/gebeurtenissen in de
afgelopen maand. De afgelopen seizoenen hebben we
de Boogbal laten drukken door drukkerij IJselstroom.
Wij willen drukkerij IJselstroom bedanken voor het
goed geleverde werk in de afgelopen seizoenen. In
deze Boogbal diverse nieuwe adverteerders, deze zijn
met de actieve werving van de sponsorcommissie tot
stand gekomen. Wij bedanken dan ook al deze adverteerders voor het plaatsen van hun advertentie. Zo
kunnen wij de Boogbal weer draaiende houden.
In de laatste Boogbal van het vorige seizoen hebben
we een oproep geplaatst voor de vervanging van Roel
die ons ‘tijdelijk’ heeft verlaten. Wij zijn heel blij te mogen aankondigen dat Stijn Marcus zich heeft aangeboden om de honneurs van Roel waar te nemen. Stijn is
een contract voor onbepaalde tijd aangegaan. Stijn
welkom bij de redactie, heel leuk dat je je spontaan
aangemeld hebt hiervoor. Ook Beent hebben we weer
bereid gevonden om dit seizoen zijn medewerking
weer te verlenen. Beent succes, we laten ons weer
verrassen!
In deze eerste Boogbal o.a. een woordje door onze
voorzitter, de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, een ingezonden stuk van de Sponsorcommissie en van de Vieftig club, In de aanval, Opvallend op
de Buitenham, de elftalrubrieken, het Jeugdnieuws en
nieuws uit het dorp onder de rubriek Dorpsnieuws.
Verder het inschrijvingsformulier voor de Super-elf
waarvan we hopen dat er weer veel inschrijvingen binnen komen.
De redactie staat open voor vragen-opmerkingen en/
of ideeën omtrent de inhoud van de Boogbal. Schroom
niet om naar ons toe te komen.
Als redactie hopen we in deze 45-ste jaargang op een
mooi seizoen, waarbij er zoals elk seizoen weer winnaars en verliezers zullen zijn, maar wat hierbij het
meest belangrijk is, is dat je plezier mag beleven zowel
in de voorbereiding op de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en in de derde helft.

Wij wensen iedereen een heel sportief plezierig seizoen toe.
De redactie
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We kunnen er
weer tegenaan!!
Door voorzitter Jan Aalders

J

O

p 17 juni jl. is Gerard Schwartz één van onze hoofdsponsoren overleden. Gerard hebben we leren kennen
als iemand die belangstelling had voor wat erom hem
heen gebeurde. Samen met zijn gezin had hij zich gevestigd aan de Hoofdstraat en al gauw raakte hij vertrouwd met zijn omgeving. Dat zich in zijn omgeving
ook het Dorpshuus bevond heeft er mede toe bijgedragen dat hij een warm hart had voor de verenigingsactiviteiten in ons dorp. Er hoefde zich maar een vereniging te melden bij Gerard aan de deur en hij sponsorde de vereniging door het plaatsen van een advertentie of een donatie voor een dorpsactiviteit. Dat Gerard van gezelligheid hield was te merken aan het feit
hij altijd trouw het ‘happy hour’ op de zaterdagmiddag
in het dorpshuus bezocht. Hier kon hij intens van genieten. Sinds twee jaar is het bedrijf Schwartz Dienstverlening hoofdsponsor bij G.W.V.V. Op de sponsorbijeenkomst in maart 2014 liet Gerard weten meer te
willen doen voor de vereniging, ondanks dat hij aangaf
helemaal niets om voetballen te geven. Gerard besefte
wel dat o.a. de voetbalvereniging als sociale cohesie
diende binnen onze gemeenschap en hierbij steun
goed kon gebruiken. Op het moment dat de Welkoop
zijn laatste jaar was ingegaan als Hoofdsponsor van
G.W.V.V. was het voor de sponsorcommissie een logische stap om Gerard te benaderen. Lang hoefde Gerard hier niet over na te denken en kon de Sponsorcommissie met een getekend contract huiswaarts keren. Gerard was sinds lange tijd ziek maar kwam zo
goed en kwaad als het kon toch nog vaak naar de
(sponsor)bijeenkomsten van G.W.V.V.. Door zijn positivisme tijdens zijn ziekte heeft hij het voor zijn omgeving makkelijker gemaakt. Tot het laatst toe bleef hij
positief en opgewekt. We zullen Gerard missen in onze
gemeenschap. Gerard bedankt voor de grote steun
aan onze vereniging.
Wij wensen Angéla, Lars en Twan heel veel sterkte toe
met dit grote verlies.

De Vieftigoavend zaterdag 8 oktober.
Sponsoravond zaterdag 29 oktober
Ledenvergadering donderdag 13 oktober
Potstoten donderdag 22 december
Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 8 januari
Kaderavond vrijdag 17 februari
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a inderdaad, zo voelt het als het
nieuwe seizoen weer aanbreekt, sterker nog al weer enkele weken oud is.
Maar voor het zover was moest er eerst veel werk verzet worden. Als je dan ziet dat al dat vele werk door
veel vrijwilligers tot stand komt voelt dat bijzonder
goed. Niet iedereen zal zich kunnen realiseren wat er
allemaal aan vooraf gaat voordat er weer gevoetbald
kan worden, daarom wil ik daar eens wat aandacht aan
geven. Uiteraard stoppen er een aantal spelers en komen er ook meestal nieuwe spelers bij, zo ook dit seizoen. Veel werk moet er dan door de Technische Commissie verzet worden om samen met de trainers de
juiste spelers in de juiste teams te laten voetballen, ik
kan u verzekeren dat dit veel overleg vergt maar hierin
zijn deze mensen wederom prima in geslaagd. Wij hebben dit seizoen enkele nieuwe leden mogen verwelkomen bij de senioren, naar mijn idee een goede ontwikkeling voor G.W.V.V. Ook heb ik de volle overtuiging
dat deze mensen warm zijn ontvangen en hun met plezier weer kunnen voetballen, jongens welkom bij
G.W.V.V.
Voordat er gevoetbald kan worden moeten ook de velden er weer prima bij liggen. Naast het reguliere onderhoud uitgevoerd door de gebroeders Paul en Willie
Schut hebben ook de groenmakers hieraan bij gedragen. Resultaat 2 mooie velden waar weer prima op gevoetbald kan worden. Het 2e veld zal dit seizoen dan
ook regelmatig bespeelt worden, niet alleen tijdens
trainingen maar ook zeker met wedstrijden.
Nadat het 2e veld weer netjes vlak en groen was moesten de lijnen er weer op, Bennie heeft dit er weer netjes uitzien en heeft ook de kleedkamers samen met
Carla er weer piekfijn bij liggen.
Kledingen zijn aan het eind van het seizoen ingenomen,
gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Aan het begin
van het nieuwe seizoen heeft Mike alles prima voor
elkaar om de juiste materialen en kleding aan de juiste
teams te verstrekken zodat iedereen zich qua kleding
en materiaal weer mag laten zien.
Ook het jeugdbestuur heeft wederom prima werk geleverd zodat elk jeugdlid weer met plezier kan trainer en
natuurlijk wedstrijden kan spelen. Het is het 3e jaar dat
we met JO17 (voorheen B), en met JO19 (voorheen A)
een samenwerking hebben met vv Gendringen. Op deze manier kan iedereen op zijn niveau met plezier voetballen.
Het bestuur is met donateurskaarten huis aan huis door
Varsselder Veldhunten gegaan, ik wil de inwoners van
ons dorp hartelijk danken voor de financiële steun aan
G.W.V.V. Deze kaart geeft naast financiële steun aan de
club ook recht op vrij entree tijdens de thuis wedstrijden van G.W.V.V. 1, ik hoop u daar regelmatig te mogen begroeten om de jongens aan te moedigen. Uiteraard bent u allen ook van harte welkom bij de overige
wedstrijden van de senioren en jeugd, ook hun kunnen
uw aanmoedigingen goed gebruiken.
Bovenstaand is slechts een selectie van de werkzaamheden welke verricht moeten worden voordat een seizoen weer van start kan. Ik wil iedereen wie op zijn manier een steentje heeft bijgedragen, aan het wel slagen
van de start van een nieuw seizoen hartelijk danken
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voor zijn of haar inzet. Geweldig wat jullie doen voor de
club, ik hoop dat de club nog jaren op jullie mag rekenen.
Op 17 juni bereikte ons het zeer droevige nieuws dat
Gerard Schwartz, een van onze hoofdsponsoren was
overleden. Gerard heeft ruim 3 jaar kei hart gevochten
tegen zijn ziekte maar het was een oneerlijke strijd. In
Gerard verliezen wij niet alleen een hoofdsponsor, hij
was een zeer bijzonder mens. Ik zelf heb Gerard ruim 5
jaar gekend en in die tijd heb ik hem leren kennen als
iemand met veel humor, goudeerlijk en recht door zee.
Ik wil dan ook Angela, Twan en Lars veel steun toewensen, hetgeen ik uiteraard ook al persoonlijk heb gedaan,
met het verwerken met dit grote verlies.
Verder wil ik Marijke van Wessel zeer veel sterkte toewensen. Marijke heeft eind juli te horen gekregen enkele zware behandelingen te moeten ondergaan waar inmiddels ook al mee gestart is. Enkele weken geleden
ben ik samen met Freek van Arragon bij haar geweest
om namens de club veel steun en sterkte aan te bieden.
Marijke, Theo en natuurlijk de hele familie nogmaals
veel sterkte de komende tijd.

Algemene Ledenvergadering G.W.V.V.
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze zal worden gehouden in de ontmoetingsruimte van
‘t Dorpshuus op;
Donderdag 13 oktober 2016 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter.
2) Ingekomen stukken.
3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 29-10-2015.
Deze staan in Boogbal nr.3 en in de digitale Boogbal op
de site van GWVV; op pag 10 en 11
http://www.gwvv.nl/images/GWVV/Boogbal/Boogballen/15-16boogbal3.pdf

4) Jeugdcommissie.
5) Technische commissie.
6) Sponsorcommissie.
PAUZE.
7) Verslag penningmeester.
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2016/2017.
10) Bestuursverkiezing
Aftredend: Jan Roes (niet herkiesbaar).
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering
gemeld worden bij het bestuur.
11) Rondvraag.
12) Sluiting.
Tot ziens op 13 oktober a.s.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Met sportieve groet,
Het bestuur.
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Kerstboom Ferenc
door columnist Beent Klynsma

I

n het gemeentelijk plan “de Pavert”
in Varsselder Veldhunten, zijn een aantal nieuwe woningen gebouwd.
Hierdoor krijgt ons dorp een mooie
uitstraling, als je over de Berghseweg rijdt van ’s Heerenberg naar Ulft of andersom.
In de laatste twee huizen die gebouwd worden komt,
onze keeperstrainer / begeleider, de GWVV-er, Ference Schepers. Hij komt er met zijn gezin te wonen. Lekker kort bij het Dorpshuus en de voetbalvelden van
GWVV / de Buitenham.
Het is hier in de regio gebruikelijk, als het hoogste punt of
het gebint klaar is, dat er dan
een zo genaamde “meiboom”
wordt geplaatst door vrienden/voetballers of familie. Een
eeuwen oude traditie, een
hele lange rechte dennenboom wordt gezet en de nieuwe bewoner moet dan met
een drankje trakteren. Zo ook
kwam in de maand juli, net
voor de bouwvak vakantie
toen het hoogste punt van het
huis was bereikt door de bouwvakkers, de vriendengroep en spelers van GWVV naar het nieuwe huis van
Ferenc en Sandy om een meiboom te plaatsen. Echter
deze kromme kerstboom, meer kan ik er niet van maken, is een aanfluiting om bij zo’n mooie nieuwe woning te plaatsen. Slechts enkele meters hoog en nog
vreselijk krom ook. Waarschijnlijk was de boom ergens
overbodig en dus goedkoop op de kop getikt. Zelfs
Offenberg, aan de Hesterweg, heeft niet van zulke
kromme kerstbomen, die zijn keurig recht en goed
verzorgd. De meeste vrienden/voetballers, veelal in
korte broek en op badslippers, stonden te kijken terwijl slechts enkele aan het graven waren om het kromme boompje in de grond te krijgen. Op zich een hele
kunst om zo’n krom ding een beetje recht te zetten.
Vroeger kwam er een plank en een ladder aan te pas
om een lange grote meiboom in de grond te krijgen.
De zetters van de huidige meiboom hebben zich er
een beetje gemakkelijk van af gemaakt volgens mij. Dit
alles van afstand een poosje gade geslagen. Geen bier
waardig !! Er werd nog wel een gedicht aan de boom
opgehangen, wat ik later door de hekken heen niet
kon lezen.
Nu maar hopen dat we voor al de voetbalelftallen van
GWVV straks ook een vlag of wimpel in top kunnen
hijsen als er een sportief hoogtepunt wordt bereikt.
De jeugd heeft nog wel eens een kampioenschap te
vieren, maar bij de senioren wil het de laatste tijd net
niet lukken. Soms is men heel dicht bij, maar op het
eind laat men soms nog een steekje vallen. Ik heb wel
zeer hoge verwachtingen van het 4e elftal dit jaar, zij
hebben op de aller laatste dag van de transfermarkt
nog twee, zeer kapitaal krachtige, spelers aangetrokken, waarvan één met een hoog drone niveau. Ik wens
alle elftallen van groot en klein heel veel voetbalplezier en hoop dat er wat te vieren zal zijn. Succes!!

Oan ’t sjen.
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Jochem Geerts schiet een verdediger in paniek de bal
tegen Thomas Wissing aan waardoor deze uiteindelijk
in de goal verdwijnt. 4-0 een terechte uitslag waarbij
mooi te zien is dat de nieuwe jongens een groot aandeel hebben in de overwinning en dat ze absoluut een
aanwinst zijn voor het team.

De eerste wedstrijd was ook meteen een derby en deze was tegen vv Etten.
Etten dat ook via de nacompetitie was gepromoveerd
keek al snel tegen een achterstand aan want in de 4e
minuut was het al raak, onze lange blonde linksbuiten
genaamd Cas was overgekomen vanaf de linkerkant en
met een knappe actie op rechts weet hij het te redden
tot de achterlijn en met een goede voorzet geeft hij de
nieuwkomer Ron Prinsen [Pringles] de gelegenheid om
zijn eerste goal van het seizoen te maken. Toch komt
Etten beter in het spel en krijgt het ook na 30 minuten
een goede kans op de gelijkmaker, ware het niet dat
GWVV één van de beste keepers van de achterhoek in
de goal heeft staan
waardoor een gelijkmaker voorkomen kon
worden.
In de 40e minuut kan
de aanvoerder van vv
Etten nog een schot
lossen op goal maar
ook deze wordt weer
vakkundig gered door
Sven te Kaat. Voor rust
kan GWVV de voorsprong nog verdubbelen door schoten van
Geerts in duel met Etten
Jelle Visser en Dirk Jan- Jochem
aanvoerder Sander van Aken.
sen maar deze troffen
helaas geen doel waardoor de stand bij rust slechts 1-0
is.
GWVV komt goed uit de kleedkamer en na 5 minuten
in de 2de helft is het Niels Schweckhorst [The Golden
Boy] die met een strakke pass Jelle Visser op de brommer wegstuurt, die vervolgens de bal laag voorgeeft in
de zestien waarna Cas goed naar de coaching van Ron
luistert en een slim overstapje toepast, hierdoor komt
de bal bij Ron terecht en schiet hij vervolgens de bal
genadeloos met links in de kruising. De 3de goal laat
ongeveer 20 minuten nog op zich wachten, maar ook
dit doelpunt is zeker het wachten waard. Bram van de
Pavert veroverd zelf de bal en na een mooie combinatie met Dion Mulder mag hij het ook zelf afronden. In
de 86e minuut wordt het zelfs 4-0, Cas geeft een bal
hoog voor in de zestien en door goed druk zetten van

De 2de wedstrijd moesten we aantreden tegen VIOD uit
Dichteren, voor ons een totaal onbekende tegenstander aangezien zij in 2 jaar tijd van de 2e klasse naar de
4e klasse zijn gedegradeerd.
De wedstrijd was nog geen 4 minuten bezig of we keken al tegen een 2-0 achterstand aan.
We stonden positioneel een paar keer niet goed en
daar maakte VIOD dankbaar gebruik van.
Naarmate de eerste helft verstreek kregen we iets meer
grip en kwamen wij zelf ook wat vaker bij de goal van
VIOD. Dit leidde tot een paar speldenprikjes maar echt
gevaarlijk werden we nog niet.
De 2de helft leek het wel alsof er een ander GWVV op
het veld stond. Veel duels werden gewonnen en ook de
meeste 2de ballen waren voor ons, we werden steeds
gevaarlijker en kregen ook een paar goede kansen dit
leidde uiteindelijk ook tot een goal in de 56e minuut.
Niels Schweckhorst schoot de bal schitterend geplaatst
in de rechterbovenhoek na een defensief foutje bij
VIOD. Na de aansluitingstreffer probeerde we door te
drukken om de 2-2 te maken. Deze kwam er gelukkig
ook en wel op naam van Merijn van Arragon, hij liep de
bal met zijn knie de goal in na een goed indraaiend corner van Dirk Jansen. De laatste fase van de wedstrijd
werd VIOD nog een
enkele keer gevaarlijk maar mede
door goed werk van
de defensie konden
wij de 2-2 over de
streep trekken.
Al met al een goed
resultaat en we
hebben laten zien
dat we als team
goed terug kunnen
knokken van een
achterstand. Ook
Merijn van Arragon wint hier het
een groot compliluchtduel in de wedstrijd tegen Viod.
ment aan de jonge
jongens zoals Thomas Wissing en Merijn van Arragon die knap hun mannetje stonden in deze toch wel zware wedstrijd.

e voorbereiding zit er weer op en het seizoen gaat
weer beginnen. Iedereen is weer fris en fruitig en ook
de laatste spelers zijn op tijd terug van vakantie zodat
we met een goede en fitte selectie kunnen gaan beginnen aan onze eerste wedstrijd.

Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
Etten:
https://myalbum.com/album/QdTlcxSKiMuP
VIOD;
https://www.flickr.com/photos/erikeijkelkamp/
albums/72157672615978762/with/29580805886/
‘t Peeske;
https://myalbum.com/album/AgvedAnYo2B2
Boogbal nr. 1

18 September was het tijd om thuis aan te treden tegen
Peeske die op dat moment koploper is.
Het niveau van de eerst helft was niet echt om naar
huis te schrijven al heeft GWVV wel het betere van het
spel.In de 4e minuut hadden we namelijk al een goede
kans om de 1-0 te maken, Jacco die een goede voorzet
in huis had en de bal bij Niels Schweckhorst kreeg, Niels
legde vervolgens de bal panklaar voor Ron Prinsen
maar de bal werd net weggetikt voor dat Ron kon uithalen. Die zelfde Ron stuurde in de 22e minuut Jelle Visser
weg alleen hij zag zijn schot geblokt worden door de
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keeper.
Peeske zelf werd
ook nog gevaarlijk 1 keer voor
eigen goal en 1
keer voor onze
goal maar aan
beide kanten
ging de bal er
niet in, we gingen dus rusten
met 0-0 stand. In
de 2e helft begon Peeske sterk Hier een ‘fallrücksahe’ van Niels
en kreeg meteen Schweckhorst die dit keer geen doel
treft.
al een goede
kans, deze werd
uiteraard gepareerd door onze goalie Sven te Kaat.
Niet veel later heeft Peeske weer een goede kans alleen
dit keer is het Bram van de Pavert die op tijd redding
brengt en de aanval in de kiem smoort. Hierna was het
weer de beurt aan GWVV en is het via Cas die uit een
combinatie door het midden helaas de keeper op zijn
pad vindt. In de 82e minuut is het wel raak, door een
hoge bal van Maik Jansen © die achter de verdediging
valt, deze bal wordt door Ron opgepikt en probeert de
keeper te omspelen, maar tijdens deze actie wordt Ron
ten val gebracht door de keeper waardoor de scheidsrechter niks anders kan dan de bal op de stip te leggen.
Niemand minder dan onze Golden Boy Niels Schweck-

horst gaat achter de bal staan en schiet de bal geweldig goed onder in de rechterhoek. Echt lang kan GWVV
niet genieten van de voorsprong want in de slotfase
scoort Peeske nog de gelijkmaker. Op het moment van
de goal is er van alles aan de hand, er zou een speler
buitenspel staan en er zou een overtreding zijn begaan
op een speler van GWVV, helaas blijft de ervaren leidsman bij zijn besluit en keurt de goal goed.
De wedstrijd
eindigt in een
gelijkspel en
als je naar de
hele wedstrijd
kijkt is dit ook
wel een terechte uitslag,
alleen heerst
er teleurstelling vanwege
het late doelpunt van Peeske.

Tot zover. In de volgende Boogbal meer.
Jelle Visser

Kom kijken naar ons 1e elftal!
2 oktober GWVV 1 Westervoort 1
9 oktober Sprinkhanen 1 - GWVV 1
16 oktober GWVV 1 RKPSC 1
30 oktober Doetinchem 1 - GWVV 1
6 november GWVV 1
- Angerlo V.
Boogbal nr. 1
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Maren
ten Have
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– Etten

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Keano
Pennings
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– ’t Peeske

Hallo allemaal,

Hallo allemaal,

O

I

p zondag 4 september was
ik pupil van de week bij de wedstrijd GWVV-Etten.
Eerst mocht ik vooraan zitten bij
de bespreking van de wedstrijd.
Daarna kreeg ik het tenue aan
van GWVV (voor het eerst!) en
aten we nog een lekker stuk
stroopwafeltaart. Daarna gingen ze beginnen aan de warming-up en mocht ik overschieten met de grote jongens. Daarna gingen we weer naar de
kleedkamer en toen we terug
kwamen, mocht ik voorop lopen, mét de bal. Toen ze begonnen mocht ik nog op het doel
schieten van Etten. En het was
raak!
Daarna heb ik de eerste helft in
de dug-out naar de wedstrijd
gekeken en gedronken uit een
bidon van het team. Ik kreeg
ook nog een bal met handtekeningen en daar was ik superblij
mee!
Het leukste was dat GWVV
gewonnen heeft met 4-0!

k ben Keano Pennings, afgelopen zondag mocht ik pupil van
de week zijn.
We werden enthousiast ontvangen door Mark Kemperman en
Christel Aalders.
Als eerste mocht ik mee voor de
wedstrijdbespreking, daarna
gingen we het veld op voor de
warming up. Het voetbal team
heeft goed zijn best gedaan om
de wedstrijd tegen peeske te
winnen het werd uiteindelijk 11.
Ik heb de hele wedstrijd in de
dug-out gezeten naast Casper hij
was erg aardig.
Verder wil ik graag het hele
team bedanken voor hun vriendelijke begeleiding , de mooie
bal en een fijne middag.

Groetjes van Keano
Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/album/
aJmfIytknL2q

Groetjes Maren ten Have
Voor meer foto’s;
https://myalbum.com/
album/fiLs60GvOngU

Boogbal nr. 1
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J

A! Ook dit jaar gaat klassement ´´in de aanval´´ weer
van start. Voor zowel de senioren als de jeugd teams
gaan onderling de strijd aan om aan het eind van het
seizoen met de bokaal in handen te staan! Gaat het dit
jaar dan eindelijk een keer lukken dat één van de vier
senioren teams de prijs pakt of wordt het toch voor de
derde keer op rij dat de junioren van JO13-1G met de
prijs aan de haal gaan. Aan het eind van het seizoen zal
de balans worden opgemaakt. De spelregels zijn dit jaar
als volgt: Elke goal die een team scoort levert één punt
op. Doelpunten gescoord in uitwedstrijden leveren
dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee
voor het klassement. Inmiddels is voor de meeste
teams de competitie al weer drie weken bezig, wat re-

Boogbal nr. 1

sulteert in de eerste tussenstand:
Team

Aantal punten

GWVV JO13-1
GWVV JO17-2
GWVV 1
GWVV JO11-1
GWVV JO19-2
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 4
GWVV JO17-1

45
19
17
14
13
10
9
5
4
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Sponsoring bij G.W.V.V.

D

e sponsorcommissie heeft weer mooie resultaten
bereikt bij het werven van sponsoren. Bij potentiële
sponsoren werd de GWVV info-map achtergelaten met
daarin de mogelijkheden van sponsoring bij G.W.V.V..
De info-map werd een week later weer opgehaald met
de vraag of er interesse was voor sponsoring. Dit heeft
geresulteerd in twee nieuwe sub-sponsoren, 11 nieuwe reclamebord sponsoren en 10 nieuwe advertenties
voor in de Boogbal.
Vanaf dit seizoen zijn
van Egmond Groep en
Printx.nl beiden gevestigd te Doetinchem nieuwe subsponsoren bij
G.W.V.V..
Daarnaast heeft
Schuurman schoenen en Klein Poelhuis Konstruktie
aangegeven per ingang van dit seizoen resp. als stersponsor en subsponsor van GWVV het sponsorcontract
niet meer te verlengen. Wel blijft Schuurman schoenen middels een reclamebord en advertentie
als sponsor verbonden
aan G.W.V.V.. Intersport is m.i.v. het seizoen 2016-2017 stersponsor bij G.W.V.V. geworden.
Al met al een behoorlijke uitbreiding van het sponsoren bestand. Wij zijn hier heel erg gelukkig mee omdat
de sponsoren bij G.W.V.V. zorgen voor extra financiële
steun. Wij danken dan ook de hoofd-ster-subreclamebord- en advertentie sponsoren voor de steun
aan G.W.V.V..

om het gehele 1e elftal te voorzien van tassen.
Wij hopen met hen een leuke plezierige samenwerking
te zijn aangegaan.
Mochten er leden zijn die wellicht ook potentiële
GWVV sponsoren in gedachten hebben dan houden wij
ons daarvoor aanbevolen.

Met vriendelijk sportgroet,
De sponsorcommissie G.W.V.V.;
Arno Geurts, Freek van Arragon, Jan Aalders en Nico
Immink .

Oscar Thuis van Printx.nl overhandigt de 1e tas
uit aan voorzitter Jan Aalders.

Zoals u ziet is de Boogbal ook vernieuwd zodat we
hiermee nog beter voor de dag kunnen komen. Ook de
reclameborden en flyers/ledenpasjes laten we nu vervaardigen bij onze sub-sponsor Printx.nl.
Op zaterdag 3 september werd door directeur Oscar
Thuis tassen uitgereikt aan ons 1e elftal. Samen met
zijn echtgenote kwam Oscar naar de Buitenham toe

Voortvarende start
G.W.V.V. 2

N

a een roerige transferzomer heeft GWVV2 de draad
weer opgepakt. Met het vertrek van Rick Hendrixen,
Danny van Wessel, Martin Bolk, Tom Wanders, Karel
Appel, Paul Jadot, Herbert de Jong en Stefan Hoogland
zijn we een aantal boegbeelden van het 2e verloren.
Ook zullen we Roel Jansen weinig op het veld zien vanwege zijn studie in Antwerpen. Daarin tegen staat de
komst van Ramiro Ter Steeg, Menno Wenting, Bart van
Emden en Martijn Klompenhouwer om ons elftal van
nieuwe impulsen te voorzien. Direct na afloop van het
vorige seizoen hebben we geëvalueerd wat de oorzaak
was van ons teleurstellende seizoen om te zorgen dat
we dit seizoen mee doen om de prijzen. Helaas werden
de afspraken in de 1e wedstrijd van het seizoen al niet
Boogbal nr. 1

Een bloemetje is hier zeker
op z’n plaats.
JUMBO prijkt voortaan boven het scorebord. Heel toepasselijk in het geel-wit,
onze clubkleuren.

nagekomen. Op tijd opstaan blijkt toch moeilijker dan
gedacht na een avondje kermis en waren er dus 3 spelers te laat aanwezig. Volgens de nieuwe afspraken hebben deze 3 heren het goed gemaakt met een kratje
bier. De bekerwedstrijd tegen de Ulftse Boys 3 verliep
moeizaam en we keken met rust tegen een 2-0 achterstand aan. De 2e helft toonden we meer strijd en wisten
we nog een puntje uit deze wedstijd te slepen met een
eindstand van 2-2. Hoogtepunt van de wedstrijd was de
vrije trap van Jeroen Aalders wie bij zijn rentree de bal
in de kruising schoot van grote afstand. Helaas werd dit
doelpunt afgekeurd omdat de vrije trap indirect was. De
bekerwedstrijd tegen VIOD ging niet door vanwege te
weinig spelers van tegenstander. In plaats van een wedstrijdje tegen VIOD hebben we een oefenduel gespeeld
tegen het 3e. deze wedstrijd werd eenvoudig gewonnen
met 7-1. Op donderdag 1 september speelden we een
afscheidswedstrijd van Tom,Rick en Danny tegen het 4e.
het was een gezellige wedstrijd met als uitslag 5-1.
Waarna er een biertje in de kantine werd gedronken en
oude verhalen opgehaald kunnen we terug kijken op
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een geweldige periode met deze 3 toppers in ons team.
Zij zullen hun carrière vervolgen bij het 3e en het 4e.
zondags stond ons de volgende bekerwedstrijd te wachten tegen Etten 2 en een overwinning zou betekenen
dat we verder zouden bekeren. 1e helft was het een
gelijkopgaande wedstrijd zonder veel kansen maar prima spel van onze kant. In de 2e helft kregen we Etten
iets beter onder druk wat leidde tot de 1-0 voorsprong.
Hierna verzuimden we de wedstrijd af te maken en
kreeg Etten nog een grote kans op de gelijkmaker. Uiteindelijk winsten we de 3 punten te pakken en zaten we
in de koker bij de bekerloting. De loting heeft bepaald
dat we 23 oktober een uitwedstrijd spelen tegen MVR
2. Mart en Jurjan hadden 9 september rood omcirkeld
in hun agenda want op het Dartstoernooi moest de 1e
prijs van het seizoen gepakt worden. En het is de mannen gelukt de dartsbokaal te winnen! Zondag 11 september moesten we de competitie starten tegen Zeddam/St.Joris 2 ondanks een warrige voorbereiding

stond de organisatie goed. Ons veldspel was slordig
met veel verkeerde keuzes maar desalniettemin een
verdiende 2-0 overwinning. De doelpunten werden
gemaakt door Dion en Kris. Een Week later stond de
thuiswedstrijd tegen Gendringen 3 op het programma.
Zelfs na een avondje kermis was iedereen op tijd! Dus
de focus lag op de wedstrijd van vandaag in plaats van
randzaken. Wederom stond de organisatie van onze
kant erg goed en hebben we bijna geen kansen weggegeven. Zelf wisten we 2 maal te scoren 1x na een goede pass van jeroen en dito actie van Jurjan kwamen we
op 1-0 voorsprong in de 2e helft. Na een goede actie
van Kris aan de linkerkant kon Joël de bal in 2 instanties intikken. Zo boekten we weer een goede 2-0 overwinning en zijn we dit seizoen nog ongeslagen. Er zijn
nog genoeg verbeterpunten maar onze start is veelbelovend.

Aankoopbeleid werpt
(nog) geen vruchten af bij
G.W.V.V. 4

‘jonge honden’ gedrag. De wedstrijd tegen Silvolde 5
hebben we de schade beperkt kunnen houden tegen
een uitermatig goed team. Dit team dat uit een mix
bestond van verschillende nationaliteiten voetbalden
technisch en tactisch gedreven voetbal. Zij wonnen
met 0-4. Terecht ook dat zij door zijn naar de volgende
ronde.

O

De competitie begon voor ons op zondag 11 september. We zouden aanvankelijk eerst tegen Terborg 4
voetballen maar aangezien ons team hiervoor te sterk
bleek te zijn werd het toch Terborg 3. De leiding van
Terborg probeerde ons vooraf op een dwaalspoor te
zetten en suggereerde dat het team ten opzichte van
vorig seizoen had ingeboet. Ze hadden de dinsdag ervoor tegen Gendringen geoefend en er flink van langs
gekregen. Toch bleek dit Terborg helemaal niet zo
zwak, zij zochten de aanval en in de beginfase hadden
we het hier behoorlijk moeilijk mee. Het kon dan ook
niet uitblijven dat de 0-1 zou vallen en die viel ook in
de 15e minuut. Hierna herpakten wij ons en lieten door
enkele mooie combinaties zien dat we geenszins van
plan waren om ons onder de voet te laten lopen. Uit
een cornerbal scoorde Jurgen Schut de gelijkmaker.
Met deze stand gingen we dan ook de rust in. Na de
rust hadden we het geluk om op de juiste momenten
te scoren anders had deze wedstrijd nog heel anders
kunnen lopen. In de 64e minuut scoorde onze nieuwe
aankoop Tom Wanders (De eerste van de ??) uit een
standaardsituatie en in de 78e minuut kwam de mooiste goal van die dag uit de hoge hoed van ja u leest het
goed HANS BRUINS. Hans vlamde als nooit tevoren,
door een ingeving had de coach plotseling Hans in de
spits gezet waardoor de Terborgse verdediging het
zicht werd ontnomen om ook maar een bal naar voren
te spelen. De goal kwam voort uit een punk gave voorzet van Ino waarbij Hans de bal op een fantastische
manier aannam en een stift in huis had om u tegen te
zeggen. Hans was wel zo verbaasd dat hij gescoord had
dat hij wel 3 ererondes heeft gelopen alvorens Terborg
weer kon aftrappen. Normaal gesproken zou bij Hans
zo’n bal door onze ballenmeisje Marloes op het kerkhof opgehaald moeten worden. Maar Hans was die
dag in Topvorm! Gelukkig was Terborg hierna niet echt
meer gevaarlijk zodat na 90 minuten de 3-1 overwinning op het bord stond. De eerste 3 punten in het seizoen 2016-2017 waren een feit.

p donderdag 11 augustus begon voor ons de eerste
training van het seizoen 2016-2017. Onze trainer Frans
was op deze 1e training nog afwezig omdat hij nog genoot van een vakantie. Toch werden de 1e trainingen
goed bezocht ondanks dat we eigenlijk nog midden in
de vakantie zaten. Er kon ‘rustig’ begonnen worden om
de ‘slappe’ bierbuikspiertjes weer enigszins te doen
versterken. Het scheelde wel aanzienlijk dat we aan het
eind van het seizoen lang door hadden getraind zodat
de conditie niet helemaal was weggezakt. Er was zelfs
een speler van GWVV 4 zo fanatiek dat hij zich al op de
eerste trainingsdag van de selectie meldde. Zijn fanatisme heeft hij jammerlijk moeten bekopen want hij zit
inmiddels in de lappenmand.
De samenstelling van de groep is enigszins iets gewijzigd en hebben we onze ‘jeugd’ als Niek, Mart, Miel en
Stefan ingeruild voor de komst van Marco van Remmen, Joost Schut, Rick Hendrixen, Tom Wanders, Karel
Appel, Paul Jadot, Herbert de Jong en Stefan Hoogland.
Gelouterde namen binnen GWVV, de transfers van
Rick, Tom, Karel enz. heeft plaatsgevonden op de afgelopen Varsselderse kermis. Zij moesten zich onderwerpen aan een zware ‘medische’ keuring, gelukkig kwamen zij hier met glans doorheen, alhoewel de goedkeuring bij Tom nu zijn vraagtekens opwerpt omdat hij zich
steen en been beklaagt over het alcoholgebruik na de
trainingen en de wedstrijden. Vooralsnog gaan we er
van uit dit aanloopproblemen zijn en Tom uiteindelijk
zal zwichten.
Het seizoen begon met een bekerserie waarbij we als
eerste tegen Gendringen 5 en de 2e wedstrijd tegen
Silvolde 5 speelden. Beide teams hadden een zeer jeugdig team toch wisten we de wedstrijd tegen Gendringen met 5-4 te winnen waarbij we eerst tegen een 0-2
achterstand aankeken en we pas in de laatste minuten
van de wedstrijd de overwinning naar ons toe trokken
want de 4-4 viel in de 90-ste minuut en in blessuretijd
werd de overwinningstreffer pas gescoord. Zo blijkt
maar weer dat veerkracht en de ervaring wint van het
Boogbal nr. 1

Sven Huls

Op zondag 18 september speelden we in Stokkum tegen St. Okkum 4. Een tegenstander waar we het uit
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altijd lastig hebben. Deze keer de wedstrijd in Stokkum
vroeg in het seizoen zodat we niet zo zeer hard hoefden te vrezen voor blessures door een te hard uitgedroogd veld. Onze oefenmeester II Rob van de Pavert
weet u hier alles over te vertellen. Dit team was voor
ons een onbekende en het bleek dat deze heren een
aardig balletje konden trappen. Toch waren wij het,
die op voorsprong kwamen door een ‘droge’ kopbal
van Tom. Een hoog ingezette bal werd door Tom bij de
2e paal binnen geknikt. De 1e helft hadden we nog de
illusie dat we resultaat zouden halen maar na de rust
die met een 2-1 achterstand in ging werden we compleet overlopen. Niet fel op de bal, geen juiste inpassing, veel ruimtes weggeven, niet doordekken, verkeerde aannames en noem nog maar een paar voetbalkreten op, het was gewoon slecht. Met een 6-1 nederlaag gingen we weer richting Varsselder om in het
Dorpshuus maar eens goed na te gaan denken waar
het precies fout was gegaan. Gelukkig kon na een paar
biertjes alweer over iets anders gesproken worden en
waren we de wedstrijd al snel vergeten. Dat is maar
goed ook want zo’n wedstrijd wensen we ons dit seizoen niet meer.
De kop is er af en met 3 punten uit 2 wedstrijden kunnen we nog alle kanten op. In de volgende Boogbal
kunnen jullie lezen of het de goede kant op is en of
ons aankoopbeleid dan al wel z’n vruchten heeft afgeworpen.

Groeten
Nico Immink, één van drie leiders bij GWVV 4.

Boogbal nr. 1

O

ok voor de talenten van GWVV 3 is de competitie
weer begonnen, na een welverdiende zomerse rust periode.
De rust was dan ook hard nodig na afgelopen seizoen,
waarbij we op enkele punten na het kampioenschap in
de 7e klasse zijn misgelopen, maar uiteindelijk toch trots
mogen zijn op een wel verdiende 2e plek op de ranglijst.
Door de goede prestaties zijn er in de zomerse transferperiode wel enkele spelers via de voordeur vertrokken
om de stap hogerop zowel binnen als buiten GWVV te
kunnen maken! Dat betekent voor dit nieuwe jaar gang
dat onze trainer/leider Alex Cornielje de schone taak
rust om aan een nieuw elftal te bouwen, dat wederom
weer kan meedraaien in de top van de kelderklasse. De
scouting van nieuw talent kan met een gerust hart worden overgelaten aan Alex, zo heeft hij voor het nieuwe
seizoen enkele nieuwe spelers weten te overtuigen om
onder zijn hoede te komen schitteren en hebben vier
spelers de overstap mogen maken van het 4e naar het
3e elftal!
Misschien is ‘’meedraaien in de top’’ wat voorzichtig
geformuleerd, eigenlijk telt er dit seizoen maar één ding
en dat is het kampioenschap. Hiervoor wordt er elke
woensdag avond aardig wat rondjes afgerend over het
kunstgras om de conditie van een ieder naar het gewenste niveau te brengen. Zelfs de oefenvormen voor
het kaatsen, afronden, ingooien, voorzetten en zelfs het
hanteren van de ‘’lange bal’’ komt regelmatig aan bod.
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Echter bij het schrijven van dit stukje is de competitie al
drie speelrondes oud en ziet het er allemaal nog niet zo
rooskleurig uit. De eerste wedstrijd van het seizoen
werd thuis verloren met 0-4 van PAX10. En ook onze
tweede wedstrijd uit bij Zeddam/Sint Joris eindigde in
een deceptie. Waarbij na 90 minuten bij een achterstand van 10-2 werd afgefloten. Twee verlies partijen
uit de eerste twee wedstrijden is niet de start die we
allemaal voor ogen hadden.
Gelukkig hebben we de derde wedstrijd winnend kunnen afsluiten waarin we de 2e helft met een eindstand
van 5-2 afstand hebben kunnen nemen van Stokkum.
Benieuwd wat de komende wedstrijden ons teweeg
gaat brengen…..

Gr. Stijn

2-sep

Henk Masselink

3-sep

Jos Ketelaar

3-sep

Roel Jansen

4-sep

Erik Frazer

6-sep

Theo Heutinck

6-sep

Ino Zweers

6-sep

Theo Boerboom

6-sep

Tymo Pennings

7-sep

Patrick Visser

8-sep

Tjebbe Huls

9-sep

Merijn van Arragon

11-sep

Stijn Marcus

14-sep

Christel Aalders

19-sep

Ivo Joosten

19-sep

Wilco Pennings

20-sep

Mike Frazer

23-sep

Nout Sloot

25-sep
25-sep
25-sep
25-sep
26-sep
26-sep
27-sep
29-sep
30-sep
30-sep
30-sep
1-okt
2-okt
3-okt
6-okt
13-okt
15-okt
15-okt

Gert Evers
Jules van de Pavert
Leo Slutter
Karin Boland-Van Aalst
Nick Pruyn
Jan Frazer
Bennie Bruins
Erwin Zimmerman
Victor van Remmen
Timo Steenbreker
Milan Frazer
Robbert Woeltjes
Luuk Berentsen
Koen Offenberg
Tom ter Bogt
Nico Immink
Wouter Kock
Peter Berendsen
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16-okt
17-okt
18-okt
20-okt
21-okt
22-okt
22-okt
22-okt
22-okt
24-okt
25-okt
25-okt
30-okt
31-okt
31-okt
31-okt

Saskia van de PavertHebinck
Dylan Kuijperij
Theo Vonk
Mark Kemperman
Mick Besselink
Daan Kroesen
Martijn Klompenhouwer
Floyd Robben
Steven Riethorst
Thomas Wissing
Eric Huls
Sven Maatman
Julian Frazer
Hugo te Kaat
Sam Overbeek
Koen Nieuwenhuis
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I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, het begin van de competitie 20162017, De Graafschap op bezoek in de voorbereiding
naar het nieuwe seizoen, de wedstrijden van Jong de
Graafschap op de Buitenham, de monumentendag en
de burendag, allen werden genomineerd, er kan er echter maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer ...................... Ron Prinsen. Ron heeft in juni een
bijzondere overstap gemaakt van SDOUC naar GWVV.
Aan Ron o.a. de vraag hoe het hem momenteel vergaat
bij G.W.V.V..
Hallo Ron,
Fijn dat je mee wilt werken aan de rubriek OPVALLEND
OP DE BUITENHAM, zou je jezelf voor willen stellen?
Waar woon je, wat doe je in het dagelijkse leven en
waar hou jij je buiten het voetbal mee bezig. Kortom
alles wat je maar kwijt wil van jezelf.
Hallo, ik ben Ron Prinsen en ben 31 jaar. Ik werk op een
buitenschoolse opvang in Ulft. Daarnaast ben ik aan het
afstuderen als pedagoog. Ik woon in Ulft aan de Deurvorststraat. Lekker in het centrum dus. Naast het zelf
voetballen ben ik ook trainer van de jeugd bij SDOUC
JO11-1 ( voorheen E1). Ik vind het heerlijk om met deze
jongens op het veld te staan en ze ook beter zien worden. Naast voetbal heb ik nog een andere hobby. Dit is
tennis. Ik doe mee aan de voorjaarscompetitie. Ik tennis
in Gaanderen bij Tega omdat mijn neven daar ook tennissen. Zij hadden mij gevraagd om bij hun in het team
te komen.
Je geeft aan dat je het trainen van de jeugd heel leuk
vind omdat je ze beter ziet gaan voetballen. Wat zijn
voor jou belangrijke facetten om de basisbegrippen van
het voetbal aan te leren bij de jeugd?
Plezier, dat moet altijd voorop staan. naast individueel
kinderen beter maken vindt ik het teamproces ook belangrijk. Hoe gaan we met elkaar om? Wat doen we bij
tegenslagen? In de E ( nu JO-11) leeftijd, waar ik trainer
van bij, is techniek erg belangrijk. Kinderen nemen dingen op als een spons. Dit is de ideale leeftijd vind ik om
spelers beter te maken op technisch gebied.
Kun jij iets over je voetbalverleden vertellen. In welke
teams speelde je bij SDOUC? Waarvan (onder welke
trainer) en in welke fase hebt je het meest geleerd?
Wat waren tot nu toe je hoogtepunten en dieptepunten. Eigenlijk willen we weten wat heeft je als voetballer gemaakt zoals je nu voetbalt.
Ik heb bijna mijn hele leven bij SDOUC gespeeld. Ik ben
begonnen toen ik 4 jaar was bij de kleutersport onder
Karel Driever. Daarna heb ik alle jeugdteams doorlopen.
van de F1,E1,D1,C1,B1 en A1 naar de senioren toe. Ik
was 18 toen ik mijn debuut maakte in het eerste. Dit was
onder Wil Beijer meende ik. Ik heb diverse trainers gehad. In de jeugd heb ik veel onder Wilco Geerts geBoogbal nr. 1

speeld. Ik heb bij het eerste
twee periodes onder Ron
Olyslager gespeeld. Ook heb
ik nog een uitstapje gemaakt naar de Graafschap.
Ik kwam daar in
het beloften elftal te spelen.
Dit was mooi om een keer
mee te maken. Het spelen
in stadions bracht toch wel
iets extra's. Na een jaartje
de Graafschap ben ik weer
terug gegaan naar SDOUC.
Ik mistte de sociale kant van
het voetballen, de gezelligheid, napraten in de kantine, dingen ondernemen met elkaar. etc. Mijn laatste
jaar bij SDOUC heb ik gespeeld onder Frank van Kouwen. Een trainer die als speler zijnde een aardig CV heeft.
Ondanks dat het een beginnende trainer is ( DOUC was
zijn eerste seniorenclub) heb ik hem als trainer (en als
mens) hoog zitten. De trainer die van 15 spelers een
echt team maakt is Wilco Geerts. Echt een trainer die je
liet beseffen dat we het met elkaar moeten doen en
voor elkaar door het vuur gingen. Ook een trainer waar
ik veel van geleerd heb.
Hoogtepunt is zeker mijn overgang geweest naar de
Graafschap. Ondanks dat het geen succes bleek te zijn
is het wel een hele eer om gevraagd te worden. Daarnaast is de promotie met SDOUC in Lochem ook een
hoogtepunt.
Dan in juni je overschrijving naar GWVV. Een hele
overstap van een 2e klasser naar een 4e klasser. Wat
hoop je bij GWVV te bereiken en kun je wezenlijke verschillen aangeven tussen het niveauverschil?
GWVV is een club die mij altijd wel aansprak. Ik hoorde
er veel positieve geluiden vandaan komen. Spelers als
Niels Schweckhorst en Sven te Kaat zijn goede vrienden
van me. Dan krijg je veel mee wat er allemaal in Varsselder speelt. Ik hoop dat we met GWVV een goed seizoen kunnen draaien. Mijn eerste indruk over het team
is dat dit team zeker 4-de klas waardig is. In potentie
denk ik zelfs dat we bovenin kunnen gaan meedraaien.
Er zit niet veel verschil tussen beide teams ( SDOUC GWVV). Dat hebben we allemaal kunnen zien in de bekerwedstrijd GWVV - SDOUC. Met strijd, passie en inzet
kom je al heel erg ver. Ik verbaas om over de inzet bij
de spelers hier. Ze blijven maar gaan. Spelers als Lars en
Jacco kunnen volgens mij zo 3 wedstrijden achter elkaar
spelen. Natuurlijk is het allemaal minder technisch en
het tempo is wat lager maar wat hun zondags op de
mat leggen aan energie, grote klasse.
Hoe bevalt het je tot nu toe, en dan vooral kijkend
naar de voorbereiding, de bekerwedstrijden en dan nu
de competitiewedstrijden waar het er toch echt om
gaat?
Het bevalt me heel erg goed op de Buitenham. Ik ben
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goed opgevangen door het team en ik merk dat er veel
interesse is vanuit andere mensen binnen de club. Dit
voelt erg fijn. Als ik kijk naar de voorbereiding hebben
we het erg goed gedaan. Het waren tegenstanders
waar we ons aan konden meten. De eerste competitiewedstrijden hebben we al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Tactisch kunnen we misschien nog wel
wat beter en sneller staan maar 4-0 tegen Etten en 2-2
tegen een club als VIOD, dan heb je het niet slecht gedaan. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken.
'Tactisch kunnen we misschien nog wel wat beter' zeg
je, wat is in jouw ogen hierin te verbeteren?
Nu in de vierde klasse krijgen we vaak tegenstanders
die anders spelen dan een traditionele 4-3-3.
Soms 4-4-2 en soms zelfs 4-5-1. Daar kunnen we nog
beter mee om gaan. Hoe stellen wij ons daar in tegen
op? Wie pakt wie op? Ik denk dat we ons daar nog wel
in kunnen verbeteren. Nu gaat dat ook al wel, maar
heeft dat even tijd nodig voordat alles goed staat.
We hebben je natuurlijk al een aantal wedstrijden zien
voetballen bij G.W.V.V. kun je aangeven wat je sterke
punten zijn maar ook wat je minder sterke punten
zijn?
Een sterk punt van mij is de coaching. ik coach veel in
de wedstrijd en probeer iedereen op de juiste plek neer
te zetten. Daarnaast heb ik oog voor de diepte. Zien
wanneer je diep moet lopen en zien wanneer er rust
gecreëert moet worden. Een minder sterkt punt van mij
is dat ik slecht tegen me verlies kan. Ik praat dan tegen
jan en alleman. ik ga me dan snel irriteren. Hierdoor
haal ik mezelf ook uit de wedstrijd. Dit is wel een punt
waar ik aan moet werken.
Op welke positie kom jij het beste tot je recht?
Zelf vind ik het erg fijn voetballen om de nummer 10
positie. Als aanvallende middenvelder kort achter de
spitsen vind ik een mooie positie.
Als je nu terugkijkt op je voetbalverleden had je het
dan anders gedaan of kijk je hierop tevreden terug?
Hiermee doelen we dan juist op je kans om op een
hoger niveau te voetballen.
Het jaar bij de Graafschap had ik wellicht anders gedaan. Ik was niet zo assertief zoals ik nu ben. Ik speelde
op de plek waar de trainer me neer zette. Achteraf is dit
niet ideaal geweest. Ik had meer mijn stem moeten
laten horen.
Enkele stellingen;

Jeugd trainen geven of
voetballen?
pff...moeilijk..op dit
moment kies ik voor
het voetballen. Over
een aantal jaren kies ik
voor jeugd trainen.
Ulft of Varsselder?
Een mooie mix van
beide? de gastvrijheid
van Varsselder, de gemudelijkheid van Varsselder, en de kroegen
van ulft?
Kunstgras of natuurlijk gras?
Echt gras als het perfect erbij ligt. Voor het amateur
voetbal is denk ik het kunstgras de beste optie. Het onderhoud van de grasvelden is te intensief voor amateur
verenigingen.
Een avondje stappen met vrienden of een 'etentje' met
Doutzen Kroes?
Een avond stappen met vrienden. Ik heb al 12 jaar een
super lieve vriendin dus deze keus is makkelijk gemaakt.
Kermis of Carnaval?
Beide zijn topdagen! Kermis is 4 dagen lang feest. Carnaval vier ik meestal in s'bergh. Dit jaar zal ik voor het eerst
carnaval vieren in Varsselder.
Ik laat me verrassen......
Ulft of Varsselder?
Ik ben opgegroeid in Ulft. Ulft ken ik van binnen en buiten en zal niet willen verhuizen buiten Ulft.
Daarnaast bevalt me het gevoel wat ik krijg bij Varsselder. Je bent wie je bent, iedereen accepteert je zoals je
bent. Ulft is m’n dorp, dat zal altijd wel zo blijven,
maar er vlak achteraan komt Varsselder. Anders was ik
er ook niet komen voetballen.
Waar ben je beter in voetbal of darten?
Ik ben beter in voetballen dan darten. Darten vind ik
echt leuk om te doen. In de kroeg of ergens anders. Ik
heb aan beide darttoernooien bij GWVV mee gedaan. Dit
heb ik mede ook gedaan omdat ik nog niet bekend was
met anderen binnen de club. Darten is net als voetbal,
het verbindt mensen met elkaar.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Dat ook kinderen met een spierziekte de kans krijgen om

Boogbal nr. 1
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hun eigen niveau te kunnen voetballen. Dat er een aanpassing gedaan/gemaakt/uitgevonden wordt zodat ook
zij de kans krijgen om te voetballen.
Waar kunnen ze jou midden in de nacht voor wakker
maken?
Spareribs! Als ik ergens uit ga eten, en ze hebben spareribs, hoef ik de menukaart niet te zien. Dan is de keus al
gemaakt.
Wat is voor jou het favoriete moment van de dag?
Dinsdag en donderdag om 19.30 en zondags om
14.00/14.30.
Waar kun je absoluut niet tegen?

je kwijt wil.
Ik zou jullie graag willen
bedanken om mij te vragen hiervoor. Ik probeer
toch een beetje in de
hechte cultuur van Varsselder te integreren en dit
draagt daar wel aan bij. Ik
voel me meer en meer
thuis bij zowel GWVV als
in varsselder. Dit is mede
te danken aan jullie. Fijne Ron hier samen met zijn broer
warme mensen die je het Tim die hem voor ging naar
gevoel geven dat je hier
G.W.V.V..
op je plek bent.
Bedankt!

Wespensteken, daar ben ik allergisch voor... haha nee
geintje, ik kan niet tegen oneerlijkheid. Ik heb liever dat
iemand eerlijk is recht in me gezicht, dan dat hij met me
meepraat en ergens anders iets anders zegt.

Ron, graag gedaan, jij bedankt voor het interview. We
wensen je heel veel plezier bij G.W.V.V. met hele
mooie momenten en wie weet zit er nog wel wat in
het vat!

Als laatste vraag geven we je de ruimte om zelf nog iets
te vertellen, of jezelf een vraag stellen wie je misschien
verwacht had maar niet is gekomen of zo maar iets dat

De redactie

Eerste divisionist Graafschap bezocht de Buitenham

D

onderdag 28 juli jl. werd ter voorbereiding op het
nieuwe seizoen 2016-2017 de vriendschappelijke wedstrijd GWVV regioteam tegen De Graafschap gespeeld.
Er waren zo'n 1200 toeschouwers afgekomen op dit
duel om de Graafschap kort voor de definitieve aftrap
nog eens aan het werk te zien. Het regioteam bestond
uit spelers van GWVV en spelers van buurtclubs uit Silvolde, Etten, Azewijn, Gendringen, Netterden, Gaanderen, Ulft en Megchelen.
De Graafschap met de nodige trainingsuren al in de benen kwam het eerste half uur nog moeilijk door de
stugge verdediging heen en werd er nog maar 2x gescoord. Na het half uur begonnen de combinaties beter
te lopen en liep De Graafschap nog voor rust uit naar
een 1-5 voorsprong. Het ene doelpunt van het regioteam werd gescoord door Jorik te Kaat speler van Gendringen. Aan de rechterzijde wist hij door te breken en
schoot de bal fraai met een stift achter keeper Heusinkveld.
Na de rust werd er aan beide zijden veel gewisseld en
had het regioteam het moelijker dan in de eerste helft.
De Graafschap liep zo uit naar een 1-12 zege, waarmee
de voorbereiding bijna ten einde kwam.
Voor de jeugd was het een goed moment om op handtekeningen jacht te gaan. Ook waren de pupillen actief
bij de opkomst van beide elftallen.
In de rust werd de uitslag van de verloting bekend gemaakt niemand minder dan onze eigen Ted GWVV’er /
ex-Graafschapper en thans spelend bij
PEC Zwolle verrichtte hiervoor de trekking.
Elders in de Boogbal vinden jullie de
nummers die nog niet zijn afgehaald.
Voor meer foto’s zie;
https://myalbum.com/album/JoXUACXeNDri
Boogbal nr. 1
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Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden
de ballen gesponsord;
4-9-2015 wedstrijd tegen Etten;
Fam. Mulder
18-9-2015 wedstrijd teggen ‘t Peeske;
Jan en Willemien Frazer
2-10-2015 wedstrijd tegen Westervoort;
De Vieftigclub

Ook interesse om een bal te sponsoren
neem dan contact op met
de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie;
Arno Geurts, Freek van Arragon,
Nico Immink, Jan Aalders

er een mail uitgaan met daarin het programma van
die avond.

Vieftig club
gaat weer kiezen.

Als promoteam hopen we op weer een mooie avond.
Tot zaterdag 8 oktober aanvang 20:00 uur.

O

p zaterdagavond 8 oktober a.s. gaat de Vieftig club
van GWVV op de Vieftigoavend weer kiezen voor een
bestedingsdoel(en).
Alle Vieftigclub deelnemers hebben een uitnodiging
gehad via E-mail voor deze avond die om 20:00 uur begint. Het is mogelijk dat er toch deelnemers zijn die
geen e-mail hiervoor ontvangen hebben omdat zij gewijzigd zijn van e-mailadres. Bij deze willen we de deelnemers die deze e-mail niet hebben ontvangen alsnog
uitnodigen. Het gewijzigde e-mailadres kan doorgegeven worden op info@gwvv.nl
Inmiddels hebben er zich al zo’n kleine 80 deelnemers
opgegeven voor deze avond. Op dit moment zijn de
volgende bestedingsdoelen ingediend bij het promoteam;
- Sponsor vlaggenparade
- Geleiderails voor uitbreiding reclameborden
- Laptop voor o.a invullen digitale wedstrijdformulier bij
jeugd en senioren.
- 1 set reserve tenue’s voor uitwedstrijden.
- Jassen voor entreeheffers en clubfotograaf Nico Marcus.
- Sta-tribune K-Side.
- Electra Opslag/tribune
- besteding Jeugd.
Uit deze ingediende bestedingsdoelen zal het promoteam weer 3 nominaties kiezen waaruit die avond gekozen kan worden.
Het promoteam is voor deze avond nog bezig om een
goed programma in elkaar te zetten. Begin oktober zal
Boogbal nr. 1

Het promoteam Vieftig club GWVV
Jos Mulder, Arno Geurts, Freek van Arragon en Nico
Immink.

Al deelnemer
bij de Vieftig Club?
Heb je hiervoor belangstelling meld je bij het
promoteam van
de Vieftig club.
Jos Mulder, Arno
Geurts,
Freek van Arragon,
Chiel le Comte of
Nico Immink

G.W.V.V. clubvoetbaldagen

V

orig seizoen heeft de Vieftigclub als bestedingsdoel
gekozen voor een Jeugdclinic. Het (jeugd) bestuur heeft
dit opgepakt en organiseert in de herfstvakantie van 17
t/m 19 oktober de GWVV clubvoetbaldagen.
De Vieftigclub geeft een korting van € 50,- op het inschrijfgeld voor leden van GWVV.
Inschrijven is mogelijk op;
http://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-gwvv/
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n dit seizoen wederom een G.W.V.V. Super-elf competitie, met ditmaal wederom Grandcafé & Stadbrouwerij HendriXen als hoofdsponsor voor onze Superelf competitie. De onderhandelingen met de sponsor
liepen zeer voorspoedig, zodat het contract voor weer
1 jaar is ondertekend. De wedstrijdleiding van de Superelf is zeer blij met deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij elke uitgave van de Boogbal een leuke
prijs weggeven.
Het is de bedoeling dat niet diegene die bovenaan
staat elke keer de prijs in ontvangst kan nemen, het is
natuurlijk leuker dat iedereen evenveel kans maakt op
de hoofdprijs. De wedstrijdleiding beslist elke maand
in welke categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de
hoogste vrouwelijke deelneemster, het bestuurslid dat
het hoogst geklasseerd staat of het jeugdlid dat het
laagst geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren zijn
te verkrijgen in de kantine, maar in de Boogbal zit
natuurlijk ook een formulier. Deze formulieren kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gedeponeerd
worden. Bij het bepalen van de eindwinnaar telt de
deelnemer die het hoogst aantal punten heeft
behaald.
De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen
3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als reserve speler aangewezen dienen te worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in één
elftal spelen van één der gekozen verdedig-ers.
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reservespelers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld
met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers uit verschillende teams. De wedstrijdleiding
bepaald wie in welke categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben.
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en
deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.

Boogbal nr. 1

Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort
levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4
punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5
punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen
krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4
doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten
tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat 5
strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord is
in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt
het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin deze
keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de trainer
(lees deelnemer) heeft gewonnen dan ontvangt hij 3
punten. Als hij op basis van deze uitslag heeft
gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij verloren
heeft dan ontvangt hij geen punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Superelfcompetitie begint op zondag 30 oktober.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk donderdag 27 oktober binnen zijn.

Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN
EEN MOOIE NAAM EN DOE HET
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS.
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN
DE BOOGBAL TE STAAN WEES ER DUS
SNEL BIJ!!.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71

Keepers:
Sven te Kaat
Casper Bussink
Nick Pruijn
Joost Schut
Verdedigers:
Bram van de Pavert
Mark Kemperman
Chiel le Comte
Jacco te Kaat
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Tim Jansen
Bart Vinkenvleugel
Bob Zweers
Martijn Klompenhouwer
Jesse Peters
Mart Aalders
Sven Huls
Tim Heutinck
Jan-Ole Kantus
Miel Erinkveld
Niek ter Voert
Robbert Woeltjes
Stijn Marcus
Marc Welling
Hans Bruins
Jurgen Schut
Marco van Remmen
Paul Wijsman
Rien Klompenhouwer
Tonny Slutter
Middenvelders:
Dirk Jansen
Maik Jansen
Ron Prinsen
Thomas Wissing
Jeroen Aalders
Jim Weijkamp
Joël Robben
Menno Wenting
Brian te Kaat
Danny van Wessel
Ivo Joosten
Jordy Bussink
Dion Reusink
Ino Zweers
Jos Ketelaar
Theo Heutinck
Werner Wellink
Aanvallers:
Cas de Neling
Jelle Visser
Jochem Geerts
Niels Schweckhorst
Dion Mulder
Dominiek Seinhorst
Jurjan Wezenberg
Kris Hebbink
Pascal Sloot
Ramiro Tersteeg
Twan Berndsen
Don Geerts
Mart de Leeuw
Niels Huntink
Roy Cornielje
Stefan Zwanink
Steven Riethorst
Jimi Moreno
Erwin Zimmerman
Rick Hendrixen
Rick Witteveen
Sebastiaan Flipse
Tom Wanders

1e
2e
3e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren;

- Fam. le Comte met de geboorte van dochtertje en
zusje Wiep.
- Ramiro en Anouk Tersteeg met hun gesloten huwelijk.
- Theo en Lenie te Kaat met het 40-jarig huwelijk.

 Alex Cornielje is ‘vreemd’ gegaan. Iedereen heeft het
er over. Gelukkig was hij bepaald niet partijdig. Hij
floot nl. de wedstrijd Zeddam/St Joris tegen GWVV 3
op ‘vreemde’ bodem. De scheids was niet komen
opdagen,dus Alex was weer zo goed dat hij deze
schone taak op zich nam. Er komt een dag... dat hij
coacht, vlagt, keept en fluit tegelijk.

 Rick Hendrixen neemt volgens eigen zeggen altijd

slechte besluiten als hij gedronken heeft. Toch heeft
hij op de Varsselderse kermis het beste besluit genomen in zijn leven, hij tekende nl. een contract bij
GWVV 4 voor onbepaalde tijd. Nu kan het zijn dat
Rick niet dronken was of hij heeft voor één keer een
uit uitzondering op de regel gemaakt.

 Bij GWVV 2 is het doorgeven van de topscoorders

altijd een hele klus. Er moet nl. altijd naar de tegenstander worden gebeld voor de eigendoelpuntenmakers.

 Bij VIOD geloofden ze er na 3 minuten heilig, in we

gaan vandaag de 10 halen. Het publiek scandeerde
dan ook na de 2-0, 10-10-10-10. Na de rust komt
GWVV op een 2-2 gelijkspel, vanuit de tribune klonk
een hele cynisch geluidje uit Jos Mulders mond, 1010-10-10. Het VIOD publiek hield zich hierna wijselijk
stil.

 In de maand september was het voor de tijd van het
jaar behoorlijk warm. Laten we gerust zeggen tropisch. Dit was tijdens de wedstrijden goed te merken, regelmatig werd er een drinkpauze ingelast om
zo het vocht tekort weer aan te vullen. Zo kon er
ook nog even iets stiekem taktisch worden doorgesproken.

COMPETITIE/BEKER
JEUGD/SENIOREN
20-8-2016
De Treffers JO17-3
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
20-8-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
FC Eibergen JO19-2d
21-8-2016
GWVV 2
Ulftse Boys 3
21-8-2016
GWVV 4
Gendringen 5
21-8-2016
Dinxperlo 1
GWVV 1
23-8-2016
GWVV 1
Erix 1
27-8-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2
VVG '25 JO17-3
30-8-2016
GWVV 1
SVGG 1
3-9-2016
KSV JO19-1
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
3-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Groesbeekse Boys JO17-1d
4-9-2016
GWVV 2
Etten 2
4-9-2016
GWVV 4
Silvolde 5
4-9-2016
GWVV 1
Etten 1
7-9-2016
Doetinchem JO17-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
7-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
DVV JO17-2
10-9-2016
GWVV JO11-1Gd
VIOD JO11-6
10-9-2016
SVGG JO9-1G
GWVV JO9-1
10-9-2016
GWVV JO13-1G
Doetinchem JO13-2d
10-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2
VVG '25 JO17-3
10-9-2016
Zelhem JO17-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
11-9-2016
Zeddam-Sint Joris 2
GWVV 2
11-9-2016
GWVV 3
Pax 10
11-9-2016
GWVV 4
Terborg 3
11-9-2016
VIOD 1
GWVV 1
12-9-2016
Varsseveld JO17-2
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
17-9-2016
GWVV JO11-1Gd
Zeddam-Sint Joris JO11-3
17-9-2016
GWVV JO9-1
Ajax B JO9-1
17-9-2016
Zeddam-Sint Joris JO13-2
GWVV JO13-1G
17-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Ajax B JO17-1
17-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-1d
Ajax B JO19-1d
17-9-2016
Terborg JO17-2G
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
17-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
Longa '30 JO19-4
18-9-2016
Zeddam-Sint Joris 3
GWVV 3
18-9-2016
Stokkum 4
GWVV 4
18-9-2016
GWVV 2
Gendringen 3
18-9-2016
GWVV 1
Peeske 't 1
20-9-2016
Zelos JO19-3
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
24-9-2016
MvR JO11-5
GWVV JO11-1Gd
24-9-2016
SDOUC JO9-2
GWVV JO9-1
24-9-2016
GWVV JO13-1G
MvR JO13-3
24-9-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2
SJO Den Dam/NVC JO17-1G
24-9-2016
VIOD JO19-3
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
25-9-2016
Terborg 2
GWVV 2
25-9-2016
GWVV 3
Stokkum 3
25-9-2016
VVG '25 1
GWVV 1

1
1
2
5
2
2
5
3
7
9
1
0
4
2
3
6
4
8
12
4
0
0
3
2
2
2
8
0
4
2
4
3
10
6
2
1
5
8
2
7
5
5
0
5
3

5
5
2
4
2
1
5
1
0
2
0
4
0
6
2
4
4
1
1
0
2
4
1
2
6
2
0
15
1
1
1
1
2
1
0
1
5
3
5
1
0
1
2
2
4

Het onderhoud aan de
velden wordt normaliter
door Paul en of Willie
gedaan. Ivm met Paul zijn
knie mag hij niet te lang
plaatsnemen achter het
stuur. De TC is dan niet te
beroerd om het werk
tijdelijk over te nemen.
Paul veel beterschap met
je knie.
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H

et nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. Ook onze jeugd is na een aantal trainingen en bekerwedstrijden weer begonnen aan de competitie en deze
start is veelblovend.
Dit seizoen heeft de knvb besloten de teams een nieuwe naamaanduiding te
geven, wij starten dit seizoen met een jo9 (f1), een jo11 (e1), een jo13 (d1),
een jo17-2 (b2), een jo19-2 (a2). Uiteraard vergeten we Sam, Robin en Jarno
niet, zij spelen dit seizoen wederom in de Jo17-1 (b1), het is even wennen
maar na een aantal weken heeft iedereen deze naamaanduiding onder de
knie. We hebben besloten om de elftallen zo intact mogelijk te laten, dus dit
betekent dat we dit seizoen wederom samen werken met vv. Gendringen, het
afgelopen seizoen is dit door beide verenigingen goed bevallen.
Het enige verschil met het afgelopen seizoen zal zijn dat de Jo17 (b1) een aantal thuiswedstrijden in Varsselder zal spelen en dat Jo19-2 enkele thuiswedstrijden in Gendringen zal spelen.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
JEUGDBESTUUR
Christel Aalders
06-45729876
Sven te Kaat
06-23209163
Andre Lippets
06-40940845
Mark Kemperman
06-16490233
Mike Frazer
0315-631810
JO9-1
Olaf Dickman
Wilco Pennings

06-30612201
0315-237406

JO11-1
Emile Kwak

06-16474875

JO13-1
Manfred Kuster
Hans Bruins
Mike Frazer

0315-630282
0315-632247
0315-631810

JO17-2
Leo Bruggeman
Clemens Wissing
Thomas Wissing
Ramiro ter steeg
JO17-1
Luuk Messink
(gendringen)
Andre Lippets
JO19-2
René Bussink
Cas de Neling
Fred Besselink
Merijn van Arragon

06-11107115
0315-640815
06-52718671
06-12616216

Het is ook voor dit seizoen weer gelukt om voor elk elftal trainers en leiders te
vinden. Wij als jeugdbestuur waarderen het enorm wat deze mensen doen om
onze kinderen te laten voetballen. Wij willen langs deze weg diegene die gestopt zijn bedanken voor hun inzet en wij wensen de nieuwkomers veel succes.
Ook stellen wij de hulp van ouders zeer op prijs, voor bv de doelen op en van
het veld zetten, het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de kleding
etc.
Het jeugdbestuur zal dit jaar in dezelfde samenstelling verder gaan als het afgelopen seizoen, heeft u vragen, op en of aanmerkingen dan horen wij dit
graag.
In de herfstvakantie worden er drie voetbaldagen georganiseerd voor jeugdleden t/m 14 jaar, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de club van Vieftig,
diegene die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit nog steeds doen via
www.voetbaldagen.nl
Wij willen langs deze weg Stichting Buitenham nogmaals bedanken dat wij een
loterij hebben mogen houden tijdens de wedstrijd van het streekteam tegen
de Graafschap, de opbrengst van deze loterij is geheel ten behoeve van onze
jeugd, ook bedanken wij alle sponsoren die kosteloos hiervoor een prijs ter
beschikking hebben gesteld.

Rest ons als jeugdbestuur iedereen een prettig, sportief en gezond voetbalseizoen te wensen.
Het jeugdbestuur.

Prijzen wedstrijd Regio GWVV—Graafschap
die nog op te halen zijn;
blauw 528
blauw 339

blauw 836
blauw 405

Roze 782

Wedstrijdverslagen JO-11

06-20871868

Vriendschappelijke wedstrijd GWVV JO11 – St Joris Zeddam
06-40940845
06-53928248
06-36481673
0315-329948
06-20385856

N

a de zomerstop op zaterdag 3 september moesten we tegen St JorisZeddam voetballen. Dit was voor mij de eerste wedstrijd dat ik aanvoerder was,
dus best spannend. Toen we op het veld kwamen mocht ik de scheidsrechter
en de aanvoerder van de tegenstander een hand geven. Toen we begonnen
moest iedereen weer even wennen, want het was al weer even geleden dat
we samen een wedstrijd gevoetbald hadden. St Joris was aan het begin sterker
dan ons en scoorde al snel 1-0. Maar we vochten terug en het werd uiteindelijk
Boogbal nr. 1
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4-3. Aan het eind mochten we allemaal nog een penalty nemen. En gingen na de wedstrijd blij naar huis, omdat we gewonnen hadden!!

Groetjes Senne
Hallo allemaal,

Z

aterdag 10 september, eindelijk is het zover, het
seizoen is weer begonnen. De wedstrijden gaan beginnen.
We moesten thuis de wedstrijd spelen, we moesten
tegen viod uit doetinchem. We werden al een beetje
bang, onze keeper was er niet en we moesten al bijna
beginnen. Gelukkig daar kwam hij aan, de wedstrijd
kon beginnen. Het was een spannende wedstrijd, gelukkig wonnen we met 6-4. Julian en Nout speelden
ook vandaag met ons mee. Nu hopen dat we nog heel
veel wedstrijden winnen dit jaar.

Wedstrijdverslag JO-9
Zondag 18 september
GWVV tegen AJAX breedenbroek

H

et was een spannende En goeie wedstrijd.
We hebben gewonnen met 8-0 !!
Mees heeft 3 keer gescoord en Bram wel 5 keer!!
Keano had het lekker rustig want de bal kwam niet zo
vaak bij het doel.
Er werd ook een paar keer gewisseld door iedereen
zodat we goed fit bleven.
Het was een super leuke wedstrijd!! Trainers bedankt!!

Groeten aanvoerder Dean Kuyperij.

Iris Wanders, JO -11
Hallo allemaal,

I

k was zaterdag 18 september aanvoerder tegen SintJoris . Het was een spannende wedstrijd in 1e helft
stond het 0-0.
In de 2e helft scoorde we de 1-0 daarna werd het 1-1
we scoorden ook nog 2-1. In de laatste minuut scoorden hun de 2-2. Uit eindelijk was het 2-2 eindstand het
was een leuke wedstrijd.

Groetjes Boaz

Wedstrijdverslag JO-13
Beste dames en heren,
Ik ben Tjebbe, de keeper van
GWVV Jo-13 . Het verslag van de
wedstrijd tegen Doetinchem Jo13-2D.
Na een lange zomerstop was dit eerste wedstrijd. We speelden een goede eerste helft . We stonden met 4-0
voor . In de tweede helft zakte we in
maar in de vijftigste minuut kwamen
we terug. We maakte weer wat goals
achter elkaar en in de vijfenvijftigste
minuut
kregen we een tegen goal . En wie de
goals scoren waren Jurre, Boyd, Jesper, Merijn en Gijs.
Maar toch wonnen we me 8-1.

groetjes Tjebbe
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20-08-2016
Gendringen/GWVV A2 - FC Eibergen A2

Verslagen JO19-2

D

mdat de B2 in het seizoen 2015/2016 kampioen is
geworden, konden we zondag 31 juli naar de wedstrijd
om de Johan Cruijff schaal. Deze ging de afgelopen keer
tussen PSV-Feyenoord. We vertrokken om 14:30 vanuit
het Dorphuus. We gingen met 2 teams, B2 Gendringen /
GWVV en de C1 van GWVV, en nog wat spelers van de
B1 Gendringen/GWVV. Het was in de Amsterdam arena, dus we moesten nog wel een stukje rijden. Het was
een mooie dag want PSV had met 1-0 gewonnen van
Feyenoord. Davy Pröpper maakte de 1-0 voor PSV. De
fans van Feyenoord staken vuurwerk af. Koen en Tom
mochten het veld op in de rust. Want Koen is aanvoerder en Tom is reserve aanvoerder. En Koen en Tom
mochten met een spandoek van GWVV lopen. Tijdens
de wedstrijd had Wessel nog een Pokémon gevonden.
Met dank aan de Vieftig club van GWVV die ons kosteloos naar deze wedstrijd hebben laten gaan, dank hiervoor.

it was onze eerste wedstrijd met de A2 junioren.
Het team is niet veel veranderd ten opzichte van vorig
jaar toen we B2 junioren waren. We hebben alleen
een paar versterkingen erbij gekregen namelijk: Collin
te Wildt, Angelo Hunting en Berto klein Herenbrink.
Deze wedstrijd was een wedstrijd in de beker, een
handige wedstrijd om de nieuwe teamgenoten beter
te leren kennen. De wedstrijd zelf ging niet echt best,
we lieten de tegenstander het spel maken en kwamen
zelf tot weinig kansen. Dit kwam vooral door de inzet,
die in de verste verte nergens te bekennen was. Hierdoor liepen we steeds achter de feiten aan. Bij rust
stonden we pas 2-0 achter maar in de tweede helft
werd dat al snel 3 en 4-0. Toen deden we wat terug
door een zeer fraaie goal van Glenn Robben. Dit zorgde voor de 4-1. Verder was er niet veel gevaar meer
van onze kant ondanks dat we er nog wel voor gingen.
Vlak voor tijd ging het dan nog een keer mis en kon FC
Eibergen de 5de treffer scoorde. Daarna was de wedstrijd al snel afgelopen en eindigde het in een 5-1 overwinning voor FC Eibergen.
Koen Bussink

Mick Besselink

3-09-2016 KSV A1 - Gendringen/GWVV A2

31-07-2016 Johan Cruijff schaal

O

De eerste uitwedstrijd van dit seizoen tegen KSV
(Vragender), dit is de tweede en laatste bekerwedstrijd
in de voorbereiding. We zouden eigenlijk nog een bekerwedstrijd voetballen tegen Silvolde, maar deze hadden zich teruggetrokken voor deze bekerwedstrijd en
voor de competitie. We moesten tegen de A1 van Vragender, in de eerste helft konden we nog wel een klein
beetje tegenstand bieden. Maar we moesten toch de
bal twee keer uit het net halen, waardoor de ruststand
2-0 was. Na de rust lieten we de koppen hangen, en
was de inzet ver te zoeken. We gingen met een 7-0
nederlaag richting Varsselder, hopend op een beter
begin in de competitie.

Koen Bussink

17-09-2017 Gendringen/GWVV JO-19 2
competitie start begonnen met overwinning.
Na een slechte start in de beker zijn de JO-19 2 zaterdag begonnen met hun eerste competitie wedstrijd.
Eigenlijk zouden ze de week er voor al beginnen maar
die wedstrijd is verzet naar 20 september. Dus was
onze eerste tegenstander Longa’36 JO-19 4. Het begin
van de wedstrijd ging gelijk op, beide kanten hadden
een aantal kansen op doel alleen ze gingen er niet in.
Na een aanval van ons die eindigde met een hoekschop kwamen we op de 1-0 voorsprong door een
mooie omhaal van Berto. Er werd aan het eind van de
eerste helft te makkelijk gedacht waardoor we de 1-1
nog om de oren kregen door een penalty weg te geven. Toen we in de rust te horen kregen dat we feller
moesten zijn gebeurde dat de tweede helft ook. De
duels werden aangegaan en kregen we meer kansen
en daardoor kwamen we dankzij Glenn op de 2-1 voorsprong. Zo vervolgde zich de wedstrijd zoals de begin
fase. Alleen was het geluk aan onze zijde en scoorde
Frederic de 3-1 en konden we de laatste paar minuten
rustig uitspelen. Aldus zijn we in de competitie gestart
met een mooie overwinning.

Berto klein Herenbrink
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

Oktober
12 Anschoev’n
17-19 GWVV-clubvoetbaldagen
29 Halloweenparty
30 Try out fanfare
November
11 Anschoeve’n
20 Sinterklaasintocht
26 Jong Inn

H

et afgelopen voetbal seizoen ligt nog vers in ons geheugen, en het nieuwe seizoen is al weer begonnen. Het
was een bewogen seizoen, met ups en downs.
Overleden vrienden, leden en clubmensen die er niet
meer bij zullen zijn. Helaas zal dit wel wennen zijn. Ook
het auto ongeluk met de voetballers was zeer ingrijpend. Maar ook op sportief vlak een promotie, en een
goede afsluiting door alle teams. Toch gaat naar verloop van tijd het oude ritme weer lopen, en gebeuren
de dingen zoals ze altijd gebeuren.
Het is alweer te horen en te zien, dat er weer meer beweging komt in en om het sportcomplex. Ik zie de eerste spelers alweer trainen, en ik kan warempel de shirt
reclame vanuit mijn veranda goed lezen. Sommige
shirts staan strakker en boller, dus er is werk aan de
winkel heren voetballers. Zal ook effe wennen zijn
weer.
De tuinploeg staat ook alweer paraat, om de benzine
dampen en decibels de buurt in te jagen van de grasmaaiers en bladblazers. Ze beginnen altijd lekker op
tijd, zodat jezelf ook vroeg uit de veren bent om wat te
gaan doen. Het is ook erg leerzaam om eens met de
tuin en klusploeg een kopje koffie te gaan drinken. Ik
kwam er nl achter dat roundup het complete gras vernield, en niet alleen het onkruid. Willy Schut wist me
dat te vertellen met een brede glimlach op zijn gezicht.
Paul deed er nog een schepje bovenop, door te zeggen
dat mijn grasveld er een beetje bleekjes uit zag. Dus
weer wat geleerd.
Wat me ook opviel, was dat er een wirwar aan buizen
zijn neergezet, en er camera’s waren geplaatst. Dat is
ook effe wennen! Bij het zien van de buizen moest ik
even terug denken aan de oude veemarkt in Doetinchem. Na enige navraag bij de tuinploeg bleek het om
een nieuwe fietsenstalling te gaan. De camera’s zal ook
een kwestie van wennen zijn.
Zowel jong als oud heeft inmiddels een vaste sluiproute
in en om het sportcomplex. Als ik s ’avonds laat na mijn
werk nog een sigaret rook onder de veranda, hoor en
zie ik personen waarvan ik denk wat moeten die nu
daar. Zo loop ik een keer laat in de avond naar de tribune, waar een groepje jongeren zat. Het waren geen bekenden en heb ze ook gevraagd om weg te gaan, en dus
ook vooral niet meer terug te komen. Een camera en
een beetje verlichting schrikt dan natuurlijk ook wel af.
Een ander verhaal is het dan bij de dierenweide waar
het ook steeds drukker wordt. Door veel vrijwilligers
word daar hard gewerkt om alles schoon en in stand te
Boogbal nr. 1

houden. Het dorpscentrum heeft zich enorm op de
kaart gezet, en er komen steeds meer mensen van buiten het dorp om te genieten. Er worden nog net geen
busreizen georganiseerd. Nu is er door de school met
een aantal vrijwilligers een moestuin gecreëerd. Deze
staat vol met groenten en zijn biologisch gekweekt en
geteeld.
Wiel (de buurman
van Benny) heeft
al deze kennis in
huis. Dat heeft hij
me enthousiast
verteld, toen ik
hem vroeg wat hij
er allemaal aan het
doen was .En Wiel
weet er echt veel
van hoor. Ik heb hem toen ook even naar maar grasveldje laten kijken, en hij vond dat het er prima bijlag.
Nu liggen er bij de moestuin ook groente, die je tegen
een kleine vergoeding kunt meenemen. Wel te verstaan tegen een kleine vergoeding. Opeens dacht ik
aan die camera’s bij het sportcomplex. Het hoeft niet
zo te zijn, maar een beetje sociale controle is niet verkeerd toch. Zeker in deze tijd waarbij niet alles vanzelfsprekend is zoals het vroeger was. Er lopen ook allerlei
dieren die erg geliefd zijn! Hoe je het ook bekijkt. Een
lamskoteletje gaat er altijd wel in toch! Om het toch
een beetje in de gaten te kunnen houden, heb ik contact gezocht met een traject beveiligers bedrijf. De
oplossing die nieuw en diervriendelijk is bestaat uit
een klein oogje dat alles ziet. Het is onopvallend en
geeft je niet direct het gevoel dat je gevolgd word. Het
allermooiste is dat deze op een sik en/of geit geplaatst
kan worden, en dus ook het “sikkenoog” heet. Dier- en
omgevingsvriendelijk en niet direct storend voor de
bezoekers. Het grote voordeel is dat wanneer je eraan
komt lopen, een sik altijd naar je kijkt. Sterker nog! een
sik ontgaand niets. Zo nodig gaat een sik nog boven op
een boomstam staan, om alles beter op de camera
vast te leggen. De sik heeft geen last van het elektronische oog, en het valt ook niet op. Vrij uniek is dat
alleen de beheerders en ik, de sik kunnen volgen. Middels door een persoonlijke code en een sikkenapp, 24
uur per dag en 7 dagen in de week. Ga nu niet proberen om de sikken te vangen, want het cameraatje is
niet met het blote oog te zien. Voorwaarde is wel om
de sik te blijven voeren en daar kunt U ons bij helpen.
Doneer af en toe een kleine bijdrage, dan kunnen er
nog generaties lang van blijven genieten. Effe voor de
duidelijkheid! onderschat de hangbuikzwijntjes ook
niet, want ook zij hebben precies in de gaten wie waar
is en wat komt doen. Dus ook effe wennen!

Gr Jos.
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Gezamenlijk Try Out Concert
Fanfare St. Gregorius en het
B-orkest van Jubal Varsseveld

O
p zaterdag 30 Oktober geeft Fanfare St. Gregorius een
Try Out concert bij Partycentrum Terhorst in Netterden. Dit

als voorbereiding op het muziekconcours in Enschede waar
het fanfareorkest op 13 November a.s. aan deel gaat nemen. De fanfare komt uit in de vierde divisie van de KNFM.
(Koninklijke Nederlands Federatie van Muziekverenigingen)
De laatste keer dat er meegedaan werd aan een muziekconcours was in 2011 en dit was het eerste concours met Gerjo
Seesink als dirigent. Nu is het een mooi moment om door
een jury te laten bepalen op welk niveau het orkest momenteel speelt. Sinds het laatste muziekconcours heeft het
fanfareorkest veel uitbreiding gehad van muziekschool leerlingen. Dit zal het extra spannend maken.
Als inspeelwerk is voor Keep it Up gekozen. Een lekker vlot
nummer dat het orkest goed ligt en waarmee men de jury
probeert te imponeren. Daarna volgen de verplichte nummers Knoxville – 1800 en Pacis Valley. Bij voldoende punten
(80 punten of meer) wordt een eerste prijs behaald. Er
wordt o.a. gelet op klankvorming, samenspel en techniek.
Om een goed resultaat te behalen is veel repeteren nodig.
Thuis de muzieknoten instuderen en tijdens de orkestrepetities de puntjes op de i te zetten is het devies. Verder is het
zaak om er voor te zorgen, dat de muziekwerken zó gaan
klinken zoals de componist het bedoeld heeft. Om alvast te
wennen aan het spelen in een andere omgeving, zoals tijdens het concours, gaat Fanfare St. Gregorius een Try Out
concert geven.
Op 30 oktober is ’t Dorpshuus in Varsselder niet beschikbaar
en daarom is gekozen voor Partycentrum Terhorst in
Netterden als een geschikt alternatief.
Ook het B-orkest van Chr. Muziekvereniging Jubal is zich aan
het voorbereiding op het muziekconcours en neemt deel
aan het Try Out concert. Dit orkest staat eveneens onder
leiding van dirigent Gerjo Seesink.
Het B-Orkest is één van de vier opleidingsorkesten van Jubal
en komt uit in de vierde divisie van de KNFM. Naast het BOrkest is er nog een C-Orkest en een mini-C-orkest.
Het orkest is een
soort springplank voor het A-orkest dat in
de hoogste (1e) divisie speelt. Leerlingen doen hier veel ervaring op en er wordt altijd gezocht naar leuke, bekende
muziek die tegelijk ook uitdagend moet zijn. Als inspeelwerk
speelt het orkest Where Eagles, en als verplichte concourswerken worden Gulliver’s Traverls en Pacific Dreams gespeeld.
Beide orkesten zullen het beste van zich van zich laten horen. Om 11.00 uur begint het concert bij Partycentrum Terhorst in Netterden.

De toegang is gratis.

Een dankwoordje van Gert Vonk

T

ijdens de Kermis heb ik
een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

Daarom willen wij iedereen bedanken, voor alle
kaartjes, telefoontjes,
bloemen en mailberichten. In het bijzonder bedank ik die mensen, die
voor mij een extra woordje hebben gedaan.

INZAMELING PLASTIC DOPPEN
De inzameling van plastic doppen kan nog steeds. Heel
fijn dat dit dit veel mensen doen. De doppen moeten
wel schoon zijn anders worden deze niet ingenomen.
Alvast dank.

Gr Anny en Gert Vonk.
Boogbal nr. 1

Nadere informatie hierover bij Jeanette Lippets.
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Gevonden voorwerpen
Dorpshuus!
Dit is vanaf de zomer blijven liggen in het Dorpshuus:
-

Dunne zwarte gewatteerde jas, maat Xl
Zwarte dunne Fleece trui, maat m
Donkerblauwe jongensjas met groene strepen
aan boord mouwen en onderkant, maat 134140
Kobaltblauw trainingsjack
Donkerblauwe windjack , merk Nike, maat L
Lichtgrijs inloopshirt lange mouw, merk Jako
Keepershandschoenen, kindermaat
Meisjes spijkerbroek merk Coolcat,
maat 170-176

Is er iets van u bij neem dan contact op met Desiree
Marcus, tel:0315-631011. Of kom op maandag- of vrijdagmorgen je kleding in het Dorpshuus ophalen.

Boogbal nr. 1
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STAND 1e PERIODE

4e klasse D

Club
Peeske 't 1
Doetinchem 1
Ulftse Boys 1
VIOD 1
HC '03 1
GWVV 1
Loil sv 1
Kilder 1
RKPSC 1
Angerlo Vooruit 1
Sprinkhanen 1
VVG '25 1
Westervoort 1
Etten 1

Gespeeld Punten voor tegen
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
9
9
8
8
8
5
4
4
3
3
2
2
0

12
11
12
13
14
11
7
5
7
5
4
5
3
1

2
5
12
3
5
6
11
8
12
7
6
9
9
15

Res. 5e klasse

Club
GWVV 2
VVG '25 3
VIOD 6
Ulftse Boys 3
Varsseveld 5
Stokkum 2
MvR 2
Zeddam-Sint Joris 2
Terborg 2
Gendringen 3
Keijenburgse Boys 3

Peeske 't 1
Doetinchem 1
Ulftse Boys 1
VIOD 1
HC '03 1
GWVV 1
Loil sv 1
Kilder 1
RKPSC 1
Angerlo Vooruit 1
Sprinkhanen 1
VVG '25 1
Westervoort 1
Etten 1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
9
9
8
8
8
5
4
4
3
3
2
2
0

12
11
12
13
14
11
7
5
7
5
4
5
3
1

Gespeeld Punten voor tegen
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3

9
6
6
5
4
3
3
3
1
0
0

6
5
6
6
6
7
5
4
3
1
3

0
0
6
4
7
3
2
5
5
6
14

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3

9
7
6
4
4
3
3
3
2
1
0
0

14
9
11
6
4
4
10
7
5
8
4
7

10
7
7
5
3
7
8
8
6
12
5
11

Boogbal nr. 1

Club

2
5
12
3
5
6
11
8
12
7
6
9
9
15

Gespeeld Punten voor tegen

Zeddam-Sint Joris 3
Dinxperlo 4
Pax 10
HC '03 5
Varsseveld 10
VIOD 9
Wolfersveen 2
NVC 2
Keijenburgse Boys 5
GWVV 3
Halle 3
Westendorp 2
Doetinchem 4
Stokkum 3
Cas de Neling
Danny van Wessel
Niels Schweckhorst
Merijn van Arragon
Ron Prinsen
Steven Riethorst
Tom Wanders
Bram v/d Pavert
Thomas Wissing
Jurjan Wezenberg
Joel Robben
Dion Mulder
Kris Hebbink
Mart de leeuw
Stefan Zwannink
Jurgen schut
Hans Bruins
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3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1e
3e
1e
1e
1e
3e
4e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
4e
4e

9
9
9
4
4
4
4
4
3
3
1
1
1
0
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
23
12
7
3
13
3
4
5
7
3
2
7
6

Topscoorders senioren

Gendringen 5
Doetinchem 6
VIOD 11
VVG’25 5
Varsseveld 9
GWVV 4
Stokkum 4
Terborg 3
Zeddam/Sint-joris 5
NVC 3
SDOUC 5
Kilder

Gespeeld Punten voor tegen

Res. 7e klasse

Res. 7e klasse

Club

Club

4
6
3
3
2
8
4
7
13
16
5
9
15
22
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Standen en topscoorders jeugd
Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Pax JO19-2
DZC '68 JO19-5
ST: Gendringen/GWVV JO19-2d
VVG '25 JO19-2
Concordia-W JO19-3
Zelos JO19-3
Longa '30 JO19-4
VIOD JO19-3
DZC '68 JO19-3

3
2
2
1
2
2
2
1
3

7
6
4
3
3
1
1
0
0

7
12
8
5
5
7
2
1
3

5
4
6
0
3
8
4
3
17

Varsseveld JO17-1
Terborg JO17-1
MvR JO17-1
Ulftse Boys JO17-1d
OBW JO17-2
FC Winterswijk JO17-2d
Zelhem JO17-1d
ST: Gendringen/GWVV JO17-1
Ajax B JO17-1
VIOD JO17-2
Silvolde JO17-1
Angerlo Vooruit JO17-1
DZSV JO17-1
DZC '68 JO17-2

3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
1
2
3
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

12
10
8
9
10
10
8
4
4
4
1
5
2
5

5
4
3
3
5
6
4
5
11
12
3
7
10
14

Topscoorders JO19-2
naam:
Berto klein Herenbrink
Wessel Immink
Glenn Robben
Frederic Josée
Collin te Wildt

aantal doelpunten
3
2
1
1
1

Club

Gespeeld

Punten

Etten JO17-1
DZC '68 JO17-4
Zeddam-Sint Joris JO17-1
ST: Gendringen/GWVV JO17-2
Silvolde JO17-2
SDOUC JO17-3
Terborg JO17-2G
Ulftse Boys JO17-2
SJO Den Dam/NVC JO17-1G
Varsseveld JO17-2
VIOD JO17-5G
VVG '25 JO17-3

3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

9
6
6
6
6
6
6
3
3
0
0
0

voor tegen
26
27
21
18
8
12
7
3
5
4
5
2

3
0
3
5
6
11
14
13
14
10
15
44

Club

Gespeeld

Punten

Concordia-W JO13-2G

3

9

voor tegen
32

3

GWVV JO13-1G
DCS JO13-3
SVGG JO13-1G
MvR JO13-3
VIOD JO13-5
Doetinchem JO13-2d

3
3
2
3
2
2

9
9
6
6
3
3

30
17
7
14
10
6

2
2
1
13
14
10

Doesburg SC JO13-2G
DZC'68 J013-9M
Terborg JO13-2
Silvolde JO13-3
Zeddam-Sint Joris JO13-2

3
2
3
3
3

3
0
0
0
0

11
0
4
5
4

14
7
16
22
36

Club

Gespeeld

Punten

Zeddam-Sint Joris JO9-1
DZSV JO9-2
VIOD JO9-7G
GWVV JO9-1

3
3
3
3

9
9
9
7

24
23
21
17

1
6
4
6

SVGG JO9-1G
SDOUC JO9-2
Etten JO9-1
DZC '68 JO9-5
Ulftse Boys JO9-2
Ajax B JO9-1
Gendringen JO9-2
SJO Den Dam/NVC JO9-1G

3
3
3
3
3
3
3
3

4
3
3
3
3
3
0
0

11
8
9
10
11
7
6
1

10
8
10
12
16
21
16
38

voor tegen

Topscoorders JO17-1:
naam:
aantal doelpunten
Robin Klompenhouwer
Diebe

Topscoorders JO17-2:

naam:

Douwe Flipse
Sem Schepers
Timo Steenbreker
Marijn Fukkink
Siem Peters

3
1

aantal doelpunten

Topscoorders JO13-1:
naam:
Merijn Berendsen
Jurre Ditters
Julian Frazer
Gijs Roseboom
Nout Sloot
Jesper Kuster
Boyd Ratering
Tom ter Bogt
Pepijn Sloot

7
6
3
1
1

aantal doelpunten
7
4
4
3
3
3
3
2
1

Club

Gespeeld Punten voor

tegen

VVL JO11-2G
Gendringen JO11-2
Babberich/Liemers JO11-1
MvR JO11-5

3
3
3
3

9
9
6
6

24
18
20
13

0
1
3
16

GWVV JO11-1Gd
Zeddam-Sint Joris JO11-3
Concordia-W JO11-5
VIOD JO11-6
SDOUC JO11-3
DCS JO11-8
SJO Rijnland/Aerdt/Carvium JO11-3
SJO Den Dam/NVC JO11-2G

3
3
2
3
3
3
2
3

4
4
3
3
3
3
0
0

11
8
5
11
3
8
5
5

14
14
4
10
15
21
11
22

Topscoorders JO11-1
naam:
Luuk Berendsen
Boaz Kwak

Topscoorders JO9-1
naam:
Mees Dickman
Bram Menting

Boogbal nr. 1
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aantal doelpunten
1
2

aantal doelpunten
9
8

