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W e zijn inmiddels aan de vooravond van de lente 
beland en hopen de laatste stuiptrekkingen van de win-
ter achter ons gelaten te hebben. Betekent ook dat we 
ons volledig op het voetbal kunnen storten. Afgelopen 
maanden is er ivm het winterse weer niet of nauwelijks 
gevoetbald. GWVV 1 heeft al wel 3 wedstrijden achter 
de rug en loopt redelijk op schema. GWVV 2 heeft één 
competitiewedstrijd en de 1/8 finale van de bekerwed-
strijd (met succes) gespeeld  en kan ook nog niet echt 
sproken worden over wedstrijdritme. GWVV 3 en 
GWVV 4 moeten hun 1e wedstrijd na de winterstop 
nog spelen, op de oefenwedstrijd na die ze tegen el-
kaar speelden. De jeugd is inmiddels begonnen aan de 
voorjaarscompetitie, maar tot nu toe ging alleen één 
wedstrijd van GWVV JO11 en GWVV JO 17 door. Ook 
de JO17-1 zijn doorgedrongen tot de 1/8 finales, de 
wedstrijd tegen Vorden is inmiddels al 4x afgelast en 
de wedstrijd die nu gepland staat voor 7 maart ziet er 
naar uit dat die doorgaat. 
Al met al ligt het competitieverloop behoorlijk op de 
kop. Als je ziet dat er verenigingen zijn die pas 7 wed-
strijden hebben gespeeld, dan kan het niet anders dat 
er zo dadelijk competitievervalsing op de loer ligt. Ge-
lukkig zitten onze seniorenteams behoorlijk op schema 
op één of twee afgelaste wedstrijden na. Toch zal de 
KNVB een nieuwe modus moeten verzinnen om de 
winterperiode goed door te komen. We zijn al later 
begonnen wat betekent dat we met de reguliere com-
petitie doorgaan tot begin juni. Is niks mis mee, maar 
door de afgelastingen zullen veel teams doordeweeks 
moeten voetballen. Hierdoor raken teams overbelast 
met het gevolg dat blessureleed op de loer ligt en dat 
spelers ingepast worden uit hogere teams. Voor het 
paasprogramma is alleen de 1e paasdag een program-
ma vastgesteld, de KNVB zal zich nog wel eens achter 
de oren krabben met de vraag hoe ze dit in godsnaam 
hebben kunnen besluiten, dit betekent oa. dat er dan 
zaterdag en maandag geen inhaalwedstrijden inge-
pland kunnen worden.  
Zou het niet beter zijn om gewoon niet eind september 
te beginnen maar het programma één week naar voren 
te halen en met het paasweekend/pinksterweekend 
een dubbel programma te draaien om in de winter de 
verenigingen in alle rust voor te laten bereiden op de 
2e helft van de competitie. We zullen zien wat de KNVB 
voor de komende seizoenen in petto heeft. Zoals het 
nu gaat is het ook niks. Het begin van het competitie-
seizoen 2018-2019 staat inmiddels al wel vast en be-
gint op 23/24 september.  
Betekent niet dat GWVV 2 maanden op z’n gat heeft 
gelegen. Het jaar werd ingeluid met het snerttoernooi 
met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst. Waarbij 
we oa. officieel afscheid namen van secretaris Jan 
Roes. In deze Boogbal wordt hier uitgebreid bij stilge-
staan. Ook werd er door GWVV 1 diverse oefenwed-
strijden gespeeld op het kunstgras en werd bij diverse 
elftallen de winteractiviteit georganiseerd.  
Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog het carnavals-
feest tussendoor waarbij 2 GWVV’ers regeerden over 
Zinkputdorp. Prins Rikkert (Fisser) en jeugdprinses Sen-
ne (Ditters) hebben er een paar hele mooie dagen van 

Nieuws 

Zaterdag  10 maart Ophalen bestelformulier 
Welkoop potgrondactie 

Zaterdag 17 maar bezorgen potgrond. 
Jan Riekentoernooi nog niet bekend (ergens in juni) 

gemaakt. En als klap op de vuurpijl werd op Rosenmon-
tag Ferenc Schepers uitverkozen tot Zinkputter van het 
jaar. Ferenc heeft zijn sporen dik verdiend in onze ge-
meenschap waarbij hij ook voor GWVV veel, heel veel 
vrijwilligerswerk op zich genomen heeft. Momenteel is 
Ferenc leider bij GWVV 1 en keeperstrainer op de don-
derdagavond. Ferenc heeft tal van taken binnen GWVV 
vervuld, al van jongs af aan was hij betrokken bij het 
GWVV vrijwilligerswerk. Ferenc proficiat met deze 
mooie titel, het komt je zeker toe. Ferenc zal in deze 
Boogbal nog het licht over zijn uitverkiezing laten schij-
nen. 
Op vrijdag 23 februari had het bestuur voor alle vrijwil-
ligers de kaderavond georganiseerd. De avond was leuk 
door de activiteitencommissie opgezet. Jammer was 
het wel dat niet veel GWVV vrijwilligers gebruik maak-
ten van de uitnodiging. De 1e playbacktalentenjacht 
georganiseerd door de activiteitencommissie bleek een 
schot in de roos. Op vrijdag 2 maart hadden maar liefst 
9 groepen zich hiervoor opgegeven. Op de voorkant 
van deze Boogbal een sfeerbeeld van die avond en in 
deze Boogbal een verslag hierover van de activiteiten-
commissie. 
In deze 1e Boogbal van 2018 kijken we terug op de di-
verse activiteiten en blikken we vooruit op de dingen 
die komen gaan. Dit zal hoofdzakelijk het voetbal zijn, 
maar ook de GWVV-potgrondactie van de jeugd en de 
clubkascampagne van de Rabobank waar GWVV dit 
jaar wel aan deelneemt zal zijn aandacht krijgen. 
In het dorpsnieuws een verslag van Vereniging Dorps-
belangen Varsselder Veldhunten, de aankondiging van 
toneelvereniging Kom Es Kieken en nieuws van andere 
verenigingen. De gebruikelijke vaste rubrieken in de 
Aanval, GWVV-super elf, Opvallend op de Buitenham 
en diverse elftalverslagen zullen ook nu niet ontbreken.  
 
Wij wensen iedereen veel plezier met Boogbalnr. 4. 
 

De redactie. 

Start van de Rabobank Clubkas 
Campagne 

D e basisgedachte van de campagne is 
dat leden van Rabobank Graafschap in-
spraak krijgen op de verdeling van een 
gedeelte van de winst van de bank.  
Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigings-
leven in ons werkgebied. Klanten met een lidmaat-
schap van Rabobank Graafschap kunnen hun stem uit-
brengen op de deelnemende vereniging(en) of stich-
ting(en) die zij willen ondersteunen. Deze stemmen zijn 
geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging 
of stichting uitgebracht worden, des te meer geld ont-
vangt deze vereniging of stichting van onze bank. 
De Rabobank leden beslissen van 5 april t/m 19 april 
2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in 
deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële midde-
len steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra 
stimulans om dromen te laten uitkomen! 

https://www.mijnbankenik.nl/graafschap/clubkascampagne?
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De Boogbalplanner seizoen 2017-2018 

Copie inleveren: Komt uit op: 
10 april 19 april 
29 mei 6 juni 

M annen en jongens zijn van nature jagers, ook de 
spitsspelers van GWVV zowel bij de senioren als bij de 
jeugdspelers, altijd jagen op de bal.  
De bal weer zien te heroveren als men hem kwijt is. Er 
zijn van vele tegenstanders klachten gekomen, van het 
penetreren in het strafschopgebied, door de spitsen 
van GWVV. Vooral de zwakkere tegenstanders in de 
competities hebben hun beklag gedaan, heb ik verno-
men van onbetrouwbare bron. Enkele clubs hebben 
weinig weerstand kunnen bieden tegen het penetreren 
van de spitsen. De GWVV spitsen dringen zonder te 
vragen het strafschopgebied binnen en proberen dan 
ook nog te scoren. Enkele namen die werden genoemd 
zijn Cas de Neling, Niels Schweckhorst, Rick Hendrixen, 
Tom Wanders. 
En bij de jeugdspelers zijn dat Douwe Flipse, Bart Rots, 
Merijn Berentsen, Mees Dickmann Luuk Berentsen, 
Boaz Kwak en vooral de jonge Bram Menting. 
De zwakkere clubs zijn dan ook van menig dat het alle-
maal te ver gaat, zij hebben de voorkeur dat de spitsen 
van GWVV van ver buiten het strafschopgebied schie-
ten, zodat zij hun verdediging en zwakke momenten 
tijdig op orde kunnen brengen en zo een kantelpunt in 
de wedstrijd kunnen krijgen. Onlangs hoorde ik dat het 
vroeger ook al voor kwam bij de spitsen van GWVV, 
een voorbeeld daarvan is Theo Heutinck. “He Too” Hij 
penetreerde soms meerdere keren in het strafschop 
gebied van de tegenstander, zonder te vragen. Er werd 
gezegd dat de tegenstanders het vaak ook zelf uitlok-
ten om bij hun binnen te dringen in het strafschopge-
bied. Soms werden er zelfs tegenstanders aan de grond 
getrokken. Er is nu een hele discussie ontstaan bij de 
leden van GWVV, oud leden, leden van verdienste en 
ereleden en onderhoudsploeg. De bekentenissen ko-
men los, men deed het vroeger ook al, het is niet van 
de laatste tijd. Voetbalhormonen en jagen op de bal 
horen nu éénmaal bij de voetballers van GWVV, het 
geeft een kick, om in het strafschopgebied binnen te 
dringen. De supporters juichen het zelfs in grote mate 
toe. De hele affaire kwam overwaaien uit Amerika, het 
schijnt dat Neeskens en Cruijff vroeger al bij de New 
York comos penetreerden in het strafschopgebied. Nu 
is het ook in Nederland en de Achterhoek opgedoken, 
de verhalen barsten los. We zullen voortaan eerst de 
tegenstander moeten vragen, liefst schriftelijk, of we 
mogen binnendringen in het strafschopgebied. Is de 
tegenstander er nog niet klaar voor, zullen we moeten 
wachten. Zodra de tegenstander akkoord gaat kunnen 
we volop penetreren in hun strafschopgebied en mo-
gen we ook van dichtbij op het doel schieten. Maar dan 
mogen spitsen en ook de middenvelders en verdedi-
gers van GWVV oprukken, in het strafschop gebied, 
penetreren en scoren. Kortom dan met z’n allen AAN-
VALLEN. 
 
Oan’t sjen. 

# He too 

Spitsen 
G.W.V.V. in opspraak 

door Beent Klynsma 

Z ondag 7 januari werd er door GWVV afgetrapt voor 
het jaar 2018. Het snerttoernooi vormde de startactivi-
teit van deze dag. In totaal kwamen 39 spelers op dit 
toernooi af. De keepers konden hun team kiezen, zo 
ontstonden er 5 teams die elk 4 wedstrijden speelden. 
Hierna werd nog de finale gespeeld om de plaatsen 1 t/
m 4. Uiteindelijk was het team Koen (Bussink) die de 
finale won met 2-0 van het team dat de meeste punten 
haalden in het toernooi. De goals werden gemaakt 
door Douwe Flipse en Mick Besselink. Waarvan de goal 
van Douwe er één was om in te lijsten. We hopen in 
2018 meer van zulke doel-
punten te zien bij G.W.V.V..  
Hierna werd er gedoucht 
en kon er genoten worden 
van overheerlijke erwten-
soep, klaargemaakt door 
de huismeesterkoks Els en 
Like. 

De winnaars van het snerttoernooi; 
Staand vlnr; Jeroen Aalders, Mick Besselink, Twan Berndsen 
en Menno Wenting. 
Knielend vlnr; Koen Bussink, Douwe Flipse, Merijn van Arra-
gon en Cas de Neling. 

Voor meer foto’s zie;  
https://myalbum.com/album/gbVZVN70CD8E 

https://www.mijnbankenik.nl/graafschap/clubkascampagne?
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 1 
 
KSV: 
https://myalbum.com/album/JpAiaXb2uQJB 
Marienveld: 
https://myalbum.com/album/dR4CZ5oL457s 

G WVV begint het nieuwe jaar helaas met een neder-
laag. Desondanks begon GWVV heel goed aan de wed-
strijd en had al in de 1e minuut op voorsprong kunnen 
komen nadat Ron Prinsen in de diepte op maat werd 
bediend door Cas de Neling. Ron faalde echter in de 
afwerking hiervan door de bal over te schieten. vv Re-
ünie had in het begin niet echt vat op GWVV omdat 
GWVV telkens Reünie een stapje voor was op het mid-
denveld. Het meeste gevaar van vv Reunie kwam vanaf 
de flanken en tot 2x toe werd vanaf rechts de bal maar 
net voorlangs het doel geschoten. In de 15e minuut 
schiet Cas de Neling maar net over. Na een half uur 
spelen komt vv Reunie beter in hun spel en laat GWVV 
Reünie komen, wat leidt tot enkele gevaarlijke acties. 
Keeper Sven te Kaat voorkomt in die fase dat GWVV op 
achterstand komt waardoor de beide ploegen met de 
brilstand gaan rusten. 
Na de rust komt GWVV goed weg, nadat de bal op de 
paal wordt geschoten. In de 51e minuut wordt een vrije 
trap door Dirk Jansen met een uiterste redding van de 
Reünie keeper tot corner verwerkt. In de 54e minuut 
komt Borculo op een 1-0 voorsprong nadat Reüniespe-
ler Wout Boeijink de GWVV defensie dol speelt en de 
bal in de verre hoek achter Sven te Kaat schiet. In de 
57e minuut komt vv Reünie op 2-0 nadat de bal vanaf 
de achterlijn wordt teruggelegd op de vijf meter waar 
spits Musa Dagdelen hem vervolgens binnen kan schie-
ten. GWVV lijkt op dat moment rijp voor een grote ne-
derlaag maar vanaf het moment dat Sven te Kaat de bal 
op de paal ziet belanden bij een toebedeelde penalty 
gaat GWVV er weer in geloven. In de 67e minuut krijgt 
ook GWVV een penalty toegekend nadat Dominiek 
Seinhorst ten val wordt gebracht. Niels Schweckhorst 
benut vanaf de elf meter en vindt hiermee de aanslui-
tingstreffer 2-1. In de 72e minuut wordt het schot van 
Ron Prinsen door de Reünie defensie uit de linkerbo-
venhoek gewerkt waardoor GWVV tegen de achter-
stand aan blijft kijken. GWVV probeert met het inzetten 
van enkele flankspelers nog wat te forceren maar na 
nog 2 geweldige kansen voor vv Reunie wordt het in de 
88e minuut alsnog 3-1 waardoor de wedstrijd definitief 
gespeeld is. Eindstand 3-1. Een wedstrijd waarin GWVV 
het 1e half uur van de wedstrijd een goed wapen ge-
vonden leek te hebben tegen titelkandidaat vv Reünie, 
maar hierna toch mede door de individuele kwaliteiten 
bij vv Reunie zijn meerdere hierin moest erkennen. 
Op zondag 4 februari moest GWVV thuis tegen KSV uit 
Vragender. Het weer was de hele week al niet al te 
best, daarom waren er een aantal wedstrijden afgelast 
maar door de schitterende faciliteiten kon het bij 
GWVV natuurlijk gewoon doorgaan. GWVV begon lek-
ker aan de wedstrijd want binnen de eerste 10 minuten 
stond GWVV al met 1-0 door een mooie vrije trap van 
Tim Jansen. Veel meer kansen kwamen er ook niet tot-
dat er een miscommunicatie ontstond achterin bij KSV 
waardoor de keeper van KSV ver uit zijn doel kwam, tot 

Enkele fragmenten uit de wedstrijd  
G.W.V.V. - K.S.V. 

https://www.mijnbankenik.nl/graafschap/clubkascampagne?
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(vervolg GWVV 1 binnen de lijn) 

zijn verbazing was het Cas de Neling die de bal oppikte 
en deze aan Niels Schweckhorst gunde. 
Doordat de keeper zo ver uit zijn goal stond kon Niels 
de bal er zeer fraai over heen krullen. 
Hierna probeert KSV wat terug te doen en dit resul-
teert in een paar kansen maar gelukkig voor GWVV 
gaan deze er niet in. Het team uit Varsselder-
Veldhunten lijkt de rust in te gaan met een 2-0 voor-
sprong maar door wat geklungel aan GWVV zijde sla-
gen de mannen van KSV er in om op slag van rust de 
aansluitingstreffer te maken hierdoor gaat GWVV met 
2-1 rusten. 
Na de rust is de eerste kans voor GWVV nadat Jelle 
Visser de bal aan de rechterzijde voorgeeft op Niels 
Schweckhorst, helaas schiet hij de bal net langs de goal 
op. KSV komt in de 2de helft nog maar weinig voor de 
goal van Sven te Kaat en ook GWVV laat het niveau 
dalen waardoor het de wedstrijd niet aantrekkelijker 
maakt. Rond de 70e minuut komt Cas de Neling nog 
een keer goed door nadat hij een goede combinatie op 
zet met Ron Prinsen maar hij wordt gevloerd in de zes-
tien waardoor de scheidsrechter niks aan kan doen dan 
GWVV een penalty toekennen. 
Niels Schweckhorst gaat uiteraard achter de bal staan 
en schiet de bal strak in de hoek. 
Hierna krijgt GWVV nog de kans om de 4e goal te ma-
ken maar dat wordt helaas nagelaten en daardoor ein-
digt deze niet al te spectaculaire wedstrijd in een 3-1 
overwinning voor GWVV. 
 
Na een weekend vrij te zijn geweest wegens de Carna-
val (ook leuk) was het wederom tijd voor een thuis-
wedstrijd tegen Mariënveld. 
 
De wedstrijd begon 
goed voor GWVV want 
namelijk binnen 2 mi-
nuten kreeg de thuis-
ploeg een penalty toe-
bedeeld nadat Cas de 
Neling in de zestien 
naar de grond werd 
getrokken. 
Een vooralsnog onbe-
kende speler ging ach-
ter de bal staan en 
schoot de bal op de 
paal. 
GWVV raakte hier gelukkig niet door afgeleid want 4 
minuten later was het alsnog raak omdat onze vrije-
trapspecialist in spe Tim Jansen zijn schot bij de 2e paal 
de goal in zag verdwijnen. 

11 maart  Vios B 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
18 maart GWVV 1 -  SVBV 1 aanvang 14:00 uur 
25 maart Erix 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
1 april GWVV 1 - KSH 1 aanvang 14:00 uur 
8 april Ulftse B 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
12 april (Do) Dinxperlo 1 - GWVV 1 aanvang 19:30 uur 
15 april GWVV 1 -  Reunie 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

In de 12e minuut krijgt 
GWVV wederom een 
penalty omdat ditmaal 
Dominiek Seinhorst 
gevloerd werd in de 
zestien. 
Deze keer gaat Niels 
Schweckhorst achter 
de bal staan en schiet 
(zoals we dat van hem 
gewend zijn) geweldig 
binnen. 
GWVV had gezien de 
eerste helft het overwicht maar kon voorin niet echt 
potten breken. 
Net voor rust kwam GWVV nog wel op een 3-0 voor-
sprong maar helaas werd deze goal afgekeurd omdat 
de scheidsrechter een overtreding had gezien. 
Beide teams gaan dan ook rusten met een 2-0 voor-
sprong voor GWVV. 
Mariënveld begint goed aan de 2de helft en kan al vrij 
snel de aansluitingstreffer maken maar helaas voor 
Mariënveld ligt Sven te Kaat in de weg. 
Vervolgens krijgt GWVV een levensgrote kans maar 
Ron Prinsen ziet zijn poging op de deklat belanden. 
GWVV blijft de aanval zoeken om zo de marge te verg-
roten naar 3, dit lukt dan ook nadat en goede pass bij 
Ron Prinsen aankomt op links, hij bewaart vervolgens 
het overzicht en gunt de bal aan Cas de Neling die de 
bal vrij eenvoudig kan binnen tikken. 
In de 67e minuut kan Jochem Geerts er zelfs nog 4-0 
van maken maar ziet zijn poging naast gaan. 
Hierna is GWVV het helemaal kwijt en door een fout 
geeft GWVV Mariënveld het de mogelijk om 3-1 te ma-
ken. In de 77e minuut is het een soortgelijke situatie 
waarbij een speler van GWVV de bal zo inlevert en Ma-
riënveld de kans geeft om de 3-2 te maken. 
Je ziet dan dat GWVV de grip verliest en dat het aan de 
bak moet om de overwinning over de streep te trek-
ken. 
GWVV weet stand te houden maar in de allerlaatste 
minuut gebeurt het waar iedereen bang voor was want 
Mariënveld weet uit een vrije trap de 3-3 te scoren. 
Niet veel later fluit de scheidsrechter voor het einde 
van de wedstrijd en is de teleurstelling groot. 
Een wedstrijd waar geen vuiltje aan de lucht leek te zijn 
loopt uit tot een teleurstellend gelijkspel. 
 
Tot zover, 
Jelle Visser 

https://www.mijnbankenik.nl/graafschap/clubkascampagne?
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PUPIL  
VAN  
DE  

WEEK 
  
Sep te Kaat 

In de  
Wedstrijd 
G.W.V.V. –  

Marienveld 

O p zondag 18 februari 
mocht ik PUPIL VAN DE 
WEEK  zijn.  
Ik vond dat heel erg leuk. 
GWVV moest tegen Mari-
ënvelde. 
Eerst mocht ik mee naar 
de kelder, naar de 
‘uitlegkamer’.  Trainer 
Edwin ging uitleggen wat 
iedereen moest doen.  
Daarna ging ik mijn pupil-
pak aantrekken. Toen 
gingen we naar het veld 
om warm te lopen. Ik ging 
samen met Jochem trai-
nen. 
Toen de echte wedstrijd 
begon mocht ik een goal 
maken bij de tegenstander. 
Het werd 3-3, dus ze heb-
ben allebei gewonnen. 
Het volgende stukje heeft 
Sep (6 jaar)zelf geschreven: 
Ik vint dat ik een heele 
mooje bal  hept  gekreegen, 
dangkjuuliewel.   
Ik vont het leuk dat ik mee 
mogt voebalen.          
 
     
Groeten van sep jipie  ik 
ben GWVV PUPIL VAN DE 
WEEK GEWORDEN   
 dangkjuuliewel   dat   ik   
dat   mog    zijn   dang-
kjuuliewel  egt waar  GWVV 
 
 
Voor meer foto’s: 
https://myalbum.com/album/KBYsPNqqoeOv 

PUPIL  
VAN  
DE 

WEEK 
  

Luuk Roseboom 
In de  

Wedstrijd 
G.W.V.V. –  

K.S.V. 
Pupil van de week:  GWVV-
KSV 1    (uitslag 3-1) 

H allo, ik ben Luuk en ik 
mocht pupil van de week 
zijn bij de wedstrijd van het 
1e. Ik mocht een goal ma-
ken bij de tegenstander, de 
2e keer ging die er in. 
Ik vond het een erg leuke 
wedstrijd omdat GWVV 
heeft gewonnen, maar het 
was toen wel erg koud. 
In de pauze mocht ik mee 
naar de kleedkamer en 
daar werd gezegd wat ze 
goed en niet goed deden 
door de trainer. 
Het leukste vond ik dat ik 
een mooie bal kreeg. 
  
Voetbalgroetjes Luuk. 
 
Voor meer foto’s:  
https://myalbum.com/
album/k8oRBcttExO2 
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Ik wil iedereen, ook namens het bestuur, van harte 
welkom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst van 
2018. Het doet me goed iedereen hier weer te mogen 
ontmoeten op de eerste officiële bijeenkomst van 
GWVV in het nieuwe jaar. Een bijzonder woord van 
welkom wil ik richten tot: 
Erevoorzitter: Theo van Niersen 
Ereleden : Jules van de Pavert, Nico Immink, Gert Kete-
laar, Jan Roes en Wim Pruijn. 
Lid van verdienste: Jan Frazer, Gert Evers, Leo Jansen, 
en Saskia van de Pavert. 
“Blijvend lid”: Adriaan van Weelden  
Afmeldingen van Paul Schut, Ben Hendriksen en Erik 
Ketelaar. 
Zo kort na de jaarwisseling is er even een moment 
waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons 
laten. In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij 
uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren, die 
ons dit jaar ontvallen zijn. 
Op zaterdag 4 februari is op 99-jarige leeftijd Alie Mul-
der overleden. 
13 november is oud-voorzitter Fons Aarendonk overle-
den 
Vrijdag 1 december is Marijke van Wessel overleden 
 
Alie Mulder, Fons Aarendonk en Marijke van Wessel 
hebben alle 3 op hun eigen manier een belangrijke bij-
drage geleverd aan het wel en wee binnen GWVV, ik 
wil de familie, vrienden en bekenden nogmaals veel 
sterkte toe wensen voor het verwerken van dit grote 
verlies. 
Daarnaast wensen wij degenen, die vandaag niet aan-
wezig kunnen zijn vanwege ziekte uiteraard veel beter-
schap en gezondheid voor het nieuwe jaar. 
Dat terugkijken kan ook een moment van zelfreflectie 
zijn. Zelfreflectie of jezelf een spiegel voorhouden. Ik 
doe dit in de rol als voorzitter regelmatig. Maar doen 

we dat allemaal? Zouden we niet allemaal eens goed in 
de spiegel moeten kijken alvorens bijvoorbeeld naar 
anderen te wijzen. Als speler, voordat je het functione-
ren van trainers, scheidsrechters, clubgrensrechters en 
anderen ter discussie stelt. Hoe functioneer ik zelf in 
een team? Als lid van GWVV op het moment, dat ik 
kritisch ben ten aanzien van het beleid of ten aanzien 
van vrijwilligers. Wat doe ik zelf binnen de vereniging? 
Laat ik daarom beginnen met een paar woorden te 
wijden aan de inzet van al onze vrijwilligers het afgelo-
pen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed 
functioneren van een vereniging als GWVV.   
Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend ervaren, 
maar dat is het natuurlijk niet. Vrijwilligers op bijvoor-
beeld voetbaltechnisch gebied, dus de vele jeugdtrai-
ners en jeugdleiders, die iedere week in de weer zijn 
met onze jeugdspelers. Maar ook de technische com-
missie, trainers en leiders van de senioren. Natuurlijk 
mijn medebestuurders. En ik denk ook aan de mensen, 
die het onderhoud van onze accommodatie voor hun 
rekening nemen. Ik kom met enige regelmaat overdag 
een kijkje nemen en ik kan eenieder verzekeren, dat er 
heel wat moet gebeuren om onze accommodatie tip-
top te houden en gelukkig gebeurt dat altijd in een ge-
weldige sfeer. Medewerkers van de Boogbal, papier-
ploeg. Kortom te veel om op te noemen maar van 
groot belang om de club voort te laten bestaan.  
 
Overzicht senioren en jeugd, 
 
Senioren 
 
Het seizoen 2016-2017 werd voor ons eerste elftal 
moeizaam afgesloten. Doelstelling was handhaving in 
de 4e klasse, hiervoor moest tot op de laatste wed-
strijddag gestreden worden. Deze doelstelling is dan 
ook nipt gehaald.  
Het 2e liet het de laatste wedstrijden helaas wat afwe-
ten maar wisten toch te eindigen op een keurige 4e 
plek. 
Het 3e speelde het hele jaar door wisselend en eindig-
de hierdoor ook op de één na laatste plaats. 
Het 4e liet bij de laatste wedstrijden de punten ook 
liggen maar wisten toch te eindigen op een keurige 4e 
plek. 
Al met al toch nette resultaten. Ook werd afscheid ge-
nomen van de trainer van het eerste, Frank lukassen. 
Frank werd met het Jan Riekentoernooi uitvoerig be-
dankt door bestuur, Technische commissie, en spelers.  
Het nieuwe seizoen 2017-2018 gingen we dus van start 
met een nieuwe trainer voor het eerste, voor 2, 3 en 4 
waren er geen wijzigingen bij de trainers en leiders. 
Edwin Grotenhuis was aangesteld als nieuwe trainer en 

O p zondag 7 januari jl werd zoals gebruikelijk in een 
nieuw jaar de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. De 
actieve leden waren ‘s morgens al in de weer geweest 
op het snerttoernooi en gingen onmiddellijk na de 
snert door om de Nieuwjaarsbijeenkomst met de min-
der actieve leden mee te beleven. Iedereen wenste 
elkaar het beste voor het nieuwe jaar met daarbij na-
tuurlijk ook de sportieve wensen voor 2018. 
Om 13:15 uur nam voorzitter Jan Aalders plaats achter 
het spreekgestoelte en sprak de volgende woorden tot 
de aanwezigen;   

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 
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ook André Lipppets werd erbij gehaald om met name 
op de donderdag te assisteren bij de trainingen en ook 
als assistent tijdens de wedstrijden. Kijken we nu naar 
de eerste seizoenshelft kunnen we rustig stellen dat we 
er goed voor staan. Een verdienstelijke 2e plek is een 
keurig resultaat, we gaan dan ook met vertrouwen de 
2e seizoenshelft tegemoet. Uiteraard hopen wij op een 
mooi eindresultaat met als kroon op het werk de na-
competitie middels een periode te pakken. Mannen 
succes daarmee. 
Het 2e doet het ook uitstekend. Dit jaar wordt er een 
klasse hoger gespeeld dan de afgelopen jaren, deson-
danks staat Peter met zijn jongens op een 2e plek, met 
net zoveel punten als de nummer 1 maar met 1 wed-
strijd minder gespeelt. 
Het 3e speelt erg wisselvallig, er worden wedstrijden 
ruim gewonnen, maar helaas ook wedstrijden dik ver-
loren. Een en anders resulteert in een 11e plek. Alex 
heeft te maken met veel nieuwe en vooral jonge spe-
lers wie nog duidelijk moeten wennen aan dit niveau. 
Maar kijkende naar het enthousiasme van deze groep 
komt het volgens mij de 2e seizoenshelft helemaal 
goed. 
Het 4e doet het ook goed. Wel zijn hier veel wedstrij-
den bij de directe concurrenten afgelast waardoor het 
aantal wedstrijden sterk verschillen onderling. Zo heeft 
ons 4e 10 wedstrijden gespeeld en heeft een ander 
team nog maar 6 wedstrijden gespeeld. Hier wordt 
door ons 4e tactisch goed op ingespeeld en wisten hier-
door op de laatste speeldag, zonder zelf in actie te ko-
men Herfst meister te worden. Graag groot applaus 
hiervoor.  
 
In tegenstelling tot de senioren hadden we bij de jeugd 
wel kampioenen. De JO 17-1, waar we dus een samen-
werking met Gendringen hadden sloot het seizoen af 
met een kampioenschap. Datzelfde deed JO 17-2, waar 
we eveneens op papier een samenwerking met Gen-
dringen hadden maar in werkelijkheid waren dit alleen 
maar GWVV’ers. Naast het kampioenschap wisten hun 
ook nog eens de beker binnen te slepen. Dit werd 
groots gevierd en tijdens het Jan Rieken toernooi werd 
het nog eens dunnetjes overgedaan. Naast deze 2 kam-
pioenschappen wist ook nog eens de JO 13 Najaars 
kampioen te worden. Bij de JO 9 en JO 11 kon je zien 
dat het allemaal wat wennen was. Hier zijn dan ook de 
prestaties minder belangrijk, het plezier en vooral het 
leren is veel belangrijker. Dit jaar is deze laatste groep 
gestart in de JO 11 en staan op een hele mooie 2e plek. 
De JO 13 is JO 15 geworden. Deze groep heeft te ma-
ken met veel blessureleed. Ze worden hierdoor regel-
matig bijgestaan door de JO 17 en ook enkele uit de JO 
11. Ondanks dit hebben ze toch de middenmoot weten 
te bereiken, een nette 6e plek. Ook de JO 17 zijn geëin-
digd in de middenmoot, eveneens de 6e plek. Helaas 
hebben we dit jaar geen JO 19. Dit jaar spelen we bij de 
JO 17 en JO 19 niet in de samenwerking met Gendrin-
gen. Doordat wij zelf maar enkele JO 19 spelers hebben 
spelen de eerste jaars met dispensatie bij JO 17 en de 
2e jaars bij de senioren, 
 
Dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig hoe wij volgend 
seizoen gaan spelen, en dan natuurlijk onder welke 
leiding. De Technische commissie heeft inmiddels met 
alle trainers en leiders gesproken, het eerst half jaar 
geëvalueerd. Het volgende is eruit gekomen: 
Bij het 4e gaat Frans van Hardeveld door als trainer en 
ook gaan hier de leiders en grensrechter, Carlo, Wies 
en Nico door. 
Bij het 3e gaat Alex Cornielje ook door, helaas heeft 

Marcel van de Pavert aangegeven te willen stoppen als 
leider en grensrechter. De Technische commissie is dus 
op zoek naar iemand voor deze functie. Heb je vragen 
of suggesties hieromtrent meld je dan bij Eugene of 
Freek. Ik wil grote complimenten uitspreken aan ons 3e 
en 4e elftal. Zoals ik al eerder vanmiddag aangaf zijn er 
een aantal jeugdspelers toegevoegd aan deze 2 elftal-
len waardoor het aantal spelers eigenlijk te veel waren. 
Het was weer te weinig voor een 5e seniorenelftal. 
Nogmaals grote complimenten aan deze elftallen en ik 
wil u allen vragen voor een groot applaus voor deze 
groep. 
Bij het 2e heeft Peter Roes aangeven door te willen met 
deze groep. Gezien hun prestaties en enthousiasme 
verbaast mij dat ook niets. Ook Niels Jansen voelt zich 
prima thuis als grensrechter bij deze groep, hij gaat ook 
door. 
Edwin Grotenhuis krijgt ook het grootste vertrouwen 
van spelers, technische commissie en bestuur. Ik ben 
blij te kunnen melden dat Edwin ook door gaat, even-
eens geld dit voor André Lippets en Ferenc Schepers. 
Ferenc gaat tevens door met de keeperstraining op de 
donderdagavond. 
We kunnen dus het volgende seizoen wat betreft de 
technische staf met vertrouwen tegemoetzien. 
 
Dan heb ik nog enkele mededelingen of nieuwsfeitjes. 
 
Op de eerste plaats hebben we begin van dit seizoen 
geïnvesteerd in de nieuwe app, voetbal.nl. Het volledi-
ge programma, uitslagen en standen staan daarin ver-
meld. Ook kunnen club activiteiten en nieuwsberichten 
hier handig in gezet worden. Daarnaast is het makkelijk 
te koppelen aan het systeem hier in het Dorpshuus ge-
naamd narrow casting. Ook worden de standen nu au-
tomatisch doorgelinkt naar onze website. Tijdens de 
jaarvergadering heeft Nico Immink hierover een duide-
lijke uitleg gegeven. Wie hier nog vragen over heeft, 
meld je gerust bij Nico voor uitleg. 
 
Naast deze investering hebben we aan het begin van 
het seizoen ook geïnvesteerd met betrekking tot te-
nues, trainingsmateriaal en ballen. Dit was een forse 
investering maar noodzakelijk. We hopen dat dit door 
alle spelers gewaardeerd wordt en vooral goed mee 
omgegaan wordt. Wees er zuinig op. 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft Jan Roes 
zijn bestuurlijke taken binnen GWVV officieel beëin-
digt. Hij heeft het secretariaat overgedragen aan Wer-
ner Wellink. Wat betreft het neerleggen van de taken 
van Jan kom ik zo dadelijk nog op terug. Ook heeft Eu-
gene aangegeven zitting te willen nemen in het be-
stuur. Hier zijn wij als bestuur bijzonder blij mee en 
wensen Werner en Eugene veel plezier met hun nieu-
we functies. 
 
Wij hebben een geheel nieuwe samenstelling met be-
trekking tot de activiteiten commissie. Tonnie Slutter, 
Dominiek Seinhorst, Jelle Visser en Kris Hebbink heb-
ben dit met veel enthousiasme opgepakt. Het Darten 
en potstoten is al door hun georganiseerd. Het eerst-
volgende zal de kaderavond zijn. Deze kaderavond zal 
overigens door een nieuwe sponsor dit jaar niet hier in 
het Dorpshuus plaatsvinden maar bij de Veldmuis in 
Ulft. Ook staat er een Playbackshow gepland op vrijdag 
2 maart. Opgeven kan al bij de activiteiten commissie. 
Dit is niet alleen voor spelers maar ook zeker voor toe-
schouwers, kaderleden en natuurlijk ook barpersoneel. 
Kortom iedereen is welkom deze avond. 
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De sponsorcommissie is het afgelopen jaar bijzonder 
actief geweest. Er zijn weer vele sponsoren aan ons 
bestand toegevoegd. Dit is van levensbelang voor ons 
GWVV. De subsidies worden alsmaar minder en om de 
contributie op een acceptabel niveau te houden heb je 
sponsoren nodig. 
Naast de sponsorcommissie zijn wij ook de vieftig club 
zeer dankbaar voor hun inbreng. Er zijn het afgelopen 
jaar weer mooie doelen gerealiseerd. Buiten staat een 
geweldige vlaggenparade voor onze sponsoren. Daar-
naast hebben ze nog enkele zeer mooi doelen beschik-
baar gesteld. Dit ga ik nu nog niet onthullen. Freek zal 
hier dadelijk namens de vieftig club wat over vertellen. 
 
Tot slot wil ik het nog even hebben over het oud pa-
pier. Al jaren haalt GWVV maandelijks het oud papier 
op, dit is inmiddels om de 4 weken geworden en dit 
gebeurt nu in containers.  
Wij als GWVV lopen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar 
voor het laatst mee, daarna zullen de containers door 
het afvalbedrijf opgehaald worden zonder onze hulp. 
Om deze inkomsten niet mis te lopen hebben alle ver-
enigingen in de gemeente oude IJsselstreek wie al ja-
ren papier ophalen zich verenigt in Stichting Oud Pa-
pier Oude IJsselstreek. Met de gemeente is nu afge-
sproken dat deze verenigingen in plaats van oud papier 
ophalen een duurzaamheidsplan op gaan stellen. Dit is 
inmiddels gebeurd. GWVV zal dit jaar op nog nader te 
plannen data bij u 2 of 3 keer per jaar klein elektrische 
apparaten, cartridge, etc. op gaan halen. Daarnaast is 
er bij de glascontai-
ner hier bij de par-
keerplaats een con-
tainer geplaatst 
waar iedereen in 
jerrycans hun oude 
frituurvet in kan 
gooien. Mijn ver-
zoek is, maak hier 
gebruik van. GWVV 
probeert zo hun 
jaarlijkse inkomsten 
van oud papier vei-
lig te stellen, daar-
naast kunnen wij 
dit frituurvet verko-
pen waardoor ook 
wij met ons allen 
voor extra inkom-
sten kunnen zor-
gen. 
Beste mensen ik ga 
afronden, zoals gezegd zal Freek dadelijk namens de 
vieftig club een woordje tot u richten en ik kom nog 
terug om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. 
Ik wil nogmaals alle vrijwilligers ontzettend bedanken 
voor jullie inzet van het afgelopen jaar, tijdens de ka-
deravond vrijdag 23 februari gaan we dat nogmaals 
doen, ook wil ik het bestuur van het Dorpshuus en alle 
andere besturen van de verenigingen en stichtingen in 
Varsselder Veldhunten bedanken voor de samenwer-
king in 2017.  
Tot slot de barvrijwilligers ontzettend bedankt. 
 
Ik wens iedereen een bijzonder goed 2018 toe, dat al 
jullie wensen in vervulling mogen gaan. Voetballend 
hoop ik op een mooi en sportief jaar, nogmaals een 
fantastisch 2018 en bedankt voor uw aandacht. 
Kijk voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/album/HVhcxDCWBddc 

25 jaar lid: Arno Geurts, Andre Lippets, Hans Bruins en 
Harm te Kaat 
Helaas heeft Hans en Harm laten weten vandaag niet 
aanwezig te kunnen zijn. Mag ik Arno en Manon en 
André verzoeken om naar voren te komen. Helaas is 
Jeannette ook verhindert. 
 
Arno Geurts 
Arno, of beter 
gezegd. “Knapste 
man van Ulft”.  
Als speler heb je 
meerdere succes-
sen behaalt bin-
nen GWVV. Ik 
denk dat het sei-
zoen 1998-1999 
wel bij uitstek de 
meest succesvolle was. In dat jaar ben je met GWVV 1 
kampioen geworden en heb je de IJsselcup gewonnen. 
Dit kan volgens mij gezien worden als de voorloper op 
de KNVB-beker. Een hele prestatie dus. Ook ben je ja-
ren de trouwe grensrechter geweest van GWVV 1, de 
laatste 2 jaar als invaller. Je hebt nu aangegeven dat 
toch echt niet meer te willen. Naast actief voetballer te 
zijn geweest ben je nu vooral bezig met andere werk-
zaamheden. Zo ben je voorzitter van de sponsorcom-
missie en vieftig club. De nut en de noodzaak hiervan 
heb ik eerder vanmiddag al aangegeven. Ook bij de 
jeugd ben je altijd actief. De jaarlijkse potgrondactie 
wordt door jou aangestuurd maar ook uitgevoerd. 
Sinds kort heb je zelfs zitting genomen binnen het 
jeugdbestuur, een positieve ontwikkeling. Voor dit alles 
zijn we jouw dankbaar en gaan jou huldigen als 25-jarig 
lid van GWVV. 
 
André Lippets 
André, ik ga probe-
ren om op chrono-
logische wijze jouw 
carrière te ver-
woorden, daar 
waar dat niet zo is, 
neem mij dat alstu-
blieft niet kwalijk. 
Met zo’n enorme 
lijst aan functies kun je er wel eens een jaartje naast 
zitten of met elkaar verwisselen. 
In het Seizoen 1992-1993 kwam je als keeper naar 
GWVV. Als keeper stond je bekend als een 
(meevoetballende) vliegende keep, stond zelfs vaak 
bijna tot aan de middellijn wat ook wel eens verkeerd 
afliep als de tegenstander je verschalkte met een lob of 
stift. Je specialiteit kon hiermee ook een valkuil zijn. Na 
Enkele jaren GWVV-keeper te zijn geweest ben je ook 
nog een jaar als veldspeler actief geweest 
Hierna begon je zwerftocht als keeper, keeper bij Gen-
dringen en Ulftse Boys. Je bent vervolgens terugge-
keerd bij GWVV als jeugdtrainer en later trainer van 
GWVV 2 van 1997 tot 2002. Na een jaartje actief te zijn 
geweest in Gendringen keer je terug als trainer van 
GWVV 1 met als assistent Freek van Arragon. Je kwam 
niet alleen, je nam nog enkele Gendringse jongens mee 
als Jan Willem Pastoors, Jeroen Aalders (De Wals), We-
sley van Lent, Daniël Schepel. GWVV zat toen in een 
moeilijke fase waarbij GWVV 1 spelers niet voor het 
oprapen lagen. We kunnen rustig zeggen dat jij GWVV 

Oud frituurvet? 
Breng het naar de container! 

Huldigingen jubilarissen 
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door deze moeilijke periode hebt doorgeholpen. Je had 
destijds als hoofdtrainer een Vaste rubriek in de Boog-
bal “Lippi spreekt” genoemd naar de toenmalige Ju-
ventus trainer Marcello Lipi. 
Behaalde resultaten; 
5 jaren hoofdcoach GWVV. (2003-2004 t/m 2007-2008) 
Opvolger van Paul Beijer lijfsbehoud in de 5e klasse in 
het 40-jarig jubileum jaar. 
1e jaar degradatie naar 6e klasse 
2e jaar 5e plaats 
3e jaar 4e plek (wel 2e periodetitel echter zonder resul-
taat) 
4e jaar 6e plek 
 5e jaar 3e  plek (wel periodetitel behaald, zonder resul-
taat) 
Hierna ben je hoofdcoach geworden bij de buren Den 
Dam te Azum waar je als een vis in het water voelde. 
(Dorpskarakter) 
Hierna volgde jaren als trainer/coach bij de 2e elftallen 
van SDOUC en Gendringen. In de periode als trainer 
van het 2e in Gendringen werd je coördinator bij GWVV
-jeugd waar je vorig seizoen (2016-2017) mee gestopt 
bent. Ook ben je coach geweest van JO 17 in de samen-
werking met Gendringen. 
In het seizoen 2017-2018 ben je weer aangesteld als 
assistent-trainer bij GWVV 1 en vorm je samen met 
Edwin Grotenhuis het trainerskoppel van GWVV 1. En 
zoals reeds bekend wordt deze samenwerking in het 
seizoen 2018-2019 doorgezet. 
Langzamerhand zijn jouw manier van werken terug te 
vinden in de jongens, een mooi voorbeeld hiervan is:  
In de Boogbal van dit seizoen zijn 2 Super-elf teams te 
vinden die op jou slaan. Weet je welke? Nee, Fc Ener-
zijds (Cas de Neling) en Fc Anderzijds (Jesse Peters) 
Enerzijds-anderzijds zijn vaste gebruikte uitspraak in 
discussie/gesprek met jou. Naast speler/trainer/coach 
ben je ook een vrijwilliger bij GWVV. Als het clubhuis 
weer eens geschilderd moest worden dan kon er op 
jou steevast een beroep worden gedaan en ook bij de 
totstandkoming van het Dorpshuus heb jij je kwast 
(lees steentje) aan bijgedragen. 
JR-organisatie nieuw leven ingeblazen nadat Jan Rie-
kentoernooi in 2007 op een dood spoor zat. Door het 
gebeuren een familiair trekje te geven.  
André ik laat het hierbij. Ik heb tal van artikelen over 
jouw gelezen in de reeds uitgebracht boogballen, dit 
wordt echt te veel, alhoewel het moeilijk was om hier-
over niets te schrijven, er stonden zeer leuke anekdo-
tes bij. André vandaag huldigen wij jou als 25-jarig lid 
van GWVV, 25 zeer actieve jaren waarvoor we jou zeer 
dankbaar zijn. 
   
40 jaar: Ferenc Schepers en Dennis Boerboom, mag ik 
Ferenc, Sandy en Dennis verzoeken om naar voren te 
komen? 
 
Dennis Boerboom 
Dennis na de 
jeugd ben je spe-
ler geweest van 
GWVV 1 en 2. 
Daarna heb je ook 
nog in diverse la-
gere teams ge-
voetbald. Naast 
het actief voetbal-
len, maar ook daarna ben je bij diverse jeugdteams 
vele jaren trainer en leider geweest. Ook heb je hier 
regelmatig als scheidsrechter opgetreden. Naast dit 
alles hebt je ook nog regelmatig geholpen met het op-

halen van het oud papier. We kunnen dus rustig stellen 
dat naast jouw actieve voetbalcarrière je ook een goe-
de vrijwilliger bent geweest. De laatste jaren ben je 
minder actief binnen GWVV, we hopen dat dit nog 
eens veranderd, wellicht kunnen we daar vanmiddag 
als eens een eerste aanzet maken. De deur staat na-
tuurlijk altijd open.  Dennis we gaan jou ook huldigen 
als 40-jarig lid van GWVV. 
 
Ferenc 
Ferenc, op je 
6e ben je be-
gonnen met 
voetballen, na 
de hele jeugd 
goed doorlo-
pen te hebben 
heb je in diver-
se senioren-
teams gevoet-
bald. Zowel als 
speler als ook keeper. Als speler voetbalde je op het 
middenveld of achterhoede. Als ik het goed heb was 
centraal achterin toch wel jouw favoriete plek. Ook 
wist jij als keeper jouw mannetje te staan. Heb vele 
prijzen gewonnen bij zowel de jeugd als ook bij de seni-
oren. Daarnaast heb je als leider/trainer veel prijzen 
gewonnen. Een kleine opsomming. Als leider met de F-
pupillen in 86/87 kampioen. Met de C-kampioen even-
eens als leider in 89/90. Kampioen met GWVV 2 in 
91/92. Met de D in 97/98 weer als leider. En in 
2012/2013 met het 5e kampioen. Ook in jouw huidige 
functie als leider van het 1e heb je al van alles meege-
maakt, zowel promotie maar helaas ook degradatie. 
Door blessureleed aan met name jouw knie heb je een 
punt gezet achter jouw actieve voetbalcarrière. Maar 
zoals gezegd ben je nog actief als leider en als keepers-
trainer binnen de club. Daarnaast ben je een fanatieke 
vrijwilliger voor GWVV, nu maar ook altijd geweest. Je 
bent fanatiek jeugdleider/ trainer geweest van f-
pupillen tot aan de A. Ook heb je een paar jaar in het 
jeugdbestuur gezeten, het jeugd secretariaat op je ge-
nomen. Je hebt meegeholpen aan de bouw van de kan-
tine, daarna aan de bouw van de kleedkamers en later 
aan de bouw van het Dorpshuus. Je bent altijd fanatiek 
barmedewerker geweest, aan beide kanten van de bar 
overigens. Ook het papierophalen werd door jou ge-
daan. Jaren met aanhanger achter een auto, later met 
een tractor. In 1995 ben je als eens door het bestuur 
bedankt voor het vele vrijwilligerswerk.  De bouw van 
de kleed accommodatie met catacombe was toen net 
gereedgekomen en jij had daar een behoorlijke steen 
aan bijgedragen. Je bent toen uitgeroepen tot top-
GWVV-er. Een titel wie jij tot op de dag van vandaag 
nog steeds als enige GWVV-er bij je draagt. 
Ferenc, vandaag 
huldigen wij jou 
als 40-jarig actief 
lid van GWVV 
 
Gert Evers 50 jaar 
lid, mag ik Gert en 
Annie verzoeken 
om naar voren te 
komen? 
 
Gert, als we het 
hebben over een fanatieke vrijwilliger voor GWVV dan 
hebben we het zeker over jouw Gert. Als ik jou staat 
van dienst terugkijk en ik moet dat hier nu effen op-

(vervolg  Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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noemen dan sta ik hier tot vanavond. Ik probeer het in 
een kleine opsomming weer te geven. Je hebt de func-
tie van jeugdbestuurder jarenlang ingevuld. Ook jaren-
lang jeugdtrainingen verzorgt en als leider gefungeerd 
bij verschillende teams bij de jeugd. Uiteraard ben je 
zelf speler maar ook keeper geweest bij diverse teams. 
Ik heb eens navraag gedaan hoe jij nou eigenlijk aan 
het keepen bent gekomen bij GWVV, dit bleek wel een 
hele merkwaardige reden te zijn. Jij woonde namelijk 
aan de overkant van het voetbalveld. ’s Avonds met de 
trainingen en zondags met de wedstrijden moest jij 
altijd buiten voor het raam gaan staan, van wie vertel-
de mij de bron overigens niet. Je hebt toen regelmatig 
een duik moeten nemen om een bal te grijpen, uiter-
aard om het raam te sparen. Dit werd gezien door de 
toenmalige scout van GWVV en jij werd gecontrac-
teerd. Een goede zet van deze scout, in diverse teams 
heb jij vervolgens gekeept.  Maar, scheidsrechter zijn, 
dat kon jij als geen ander. Gert heb jij ooit een keer een 
kaart getrokken? Volgens mij niet. Jij wist elke situatie 
wie eigenlijk een kaart verdiende op jouw eigen manier 
op een juiste manier te sussen zodat het spelletje ge-
woon weer door kon met 22 man. Een zeer mooie ei-
genschap. Naast actief bezig te zijn op het voetbalveld 
heb je ook altijd meegeholpen als er geklust of ge-
bouwd moet worden. Menig verbouwing of uitbreiding 
heb jij jouw steentje aan bijgedragen. Ook het oud pa-
pier ophalen maar ook het coördineren hiervan heb jij 
jarenlang gedaan. Als grensrechter van het 2e wist jij 
ook jouw mannetje te staan, hier heb je onder ander 2 
mooie kampioenschappen mee gevierd. In 1985 en in 
1992. Helaas door aanhoudende rugklachten heb jij 
besloten, weliswaar noodgedwongen hiermee te stop-
pen. Gert, wees blij dat ze jou voor dat kamerraam 
hebben gezet, het heeft jou een mooie en actieve loop-
baan bij GWVV bezorgt. Wij huldigen jou vandaag als 
50-jarig lid van GWVV. 
 
Theo van  
Niersen 
50 jaar lid 
 
Ja, waar moet je 
beginnen als je 
iemand als Theo 
mag, ik zeg dui-
delijk mag hul-
digen als 50-
jarig lid. Theo 
als ik naar jou staat van diensten kijk is de titel Erevoor-
zitter te licht uitgedrukt. Gelukkig denken daar vele 
mensen binnen GWVV hier zo over maar ook ver daar-
buiten. Tijdens jouw officiële afscheid als voorzitter in 
2002 ben jij benoemd als Erevoorzitter en daarnaast 
werd jou de Gouden bondsspeld door de KNVB opge-
speld. Of dit nog niet genoeg was, en dat was het zeker 
niet werd jij op het Jan Rieken toernooi in 2002 ook 
nog eens door Hare majesteit de koningin opgenomen 
als lid in de orde van Oranje-Nassau. En dit niet alleen 
voor alle werkzaamheden binnen GWVV, waar ik zo 
dadelijk nog op terug kom, nee het was voor alle activi-
teiten binnen GWVV maar ook voor de inzet voor de 
samenleving van Varsselder Veldhunten. 
Theo, als ik alles goed onthouden heb en opgezocht 
heb is dit jou staat van dienst binnen GWVV, maar ik 
dek mij onmiddellijk in, het is ontzettend veel en ik 
weet zeker dat ik dingen vergeet, getallen of jaartallen 
verkeerd heb. Een ding weet ik zeker, ik overdrijf niets. 
In 1970 begon jij als jeugdvoorzitter. In 1972 trad je toe 
tot het bestuur. Hier ben je van 1977 tot 2001 voor-

zitter geweest, 24 jaar dus! In die tussenliggende 24 
jaar als voorzitter heb je veel bereikt en gerealiseerd. 
De accommodatie werd gerealiseerd en later uitge-
breid. Een tribune en veldverlichting kwam er. Met 
jouw goede eigenschappen als rustig, vertrouwelijk, 
besluitvaardig en wijs gaf jij mensen het vertrouwen 
om op jou terug te mogen vallen. Naast Voorzitter heb 
jij ook samen met Thea vanaf 1993 het kantinebeheer 
op je genomen. Dit heb je naar jouw vertrek als voor-
zitter nog jaren gedaan. 
Ook ben jij medeoprichter van de Boogbal, een club-
blad wat niet weg te denken is binnen GWVV, nee niet 
weg te denken is binnen de gemeenschap Varsselder-
Veldhunten. Ook ben jij medesamensteller van het 
boek, 25 jaar GWVV. De realisatie van de sporthal is 
ook mede door jou tot stand gekomen. Ik zeg bij de 
meeste onderwerpen bewust mede, ik weet hoe hekel 
dat je eraan hebt om ik te zeggen, we doen het samen. 
Theo dat siert jou, door die instelling heb je altijd men-
sen weten te motiveren om mee te helpen. 
Theo wij willen jou vandaag nogmaals hartelijk danken 
voor wat je allemaal binnen gwvv gedaan hebt, maar 
zeker wat je allemaal bereikt hebt. En ik weet Theo dat 
je onmiddellijk wilt zeggen, alleen kun je niets, nee 
maar je moet wel iemand hebben wie voorop wil lo-
pen, en dat heb je 24 jaar lang gedaan. Ook heb je al 
eens gezegd “misschien is het in deze jaren wel moeilij-
ker dan ooit, iets goeds behouden is moeilijker dan iets 
goeds scheppen. Ja, Theo dat klopt maar als de basis 
goed is, en daar heb je vele jaren aan gewerkt met zeer 
goede resultaten dan is het wel makkelijker mensen te 
vinden wie dat voort willen zetten. Theo, nogmaals gro-
te dank namens bestuur en alle leden. Ik ben zeer trots 
dat ik jou deze speld van 50 jaar lidmaatschap van 
GWVV mag opspelden. 
 
Na de huldigingen van de jubilarissen kregen de aan-
wezigen de mogelijkheid om de felicitaties over te 
brengen. Hier werd natuurlijk gretig gebruik van ge-
maakt, want al de gehuldigde jubilarissen hebben op 
hun eigen wijze veel voor GWVV betekent en dat doen 
ze nog steeds. Jubilarissen allemaal gefeliciteerd met 

zo vele jaren verwantschap 
met GWVV.  

(vervolg  Nieuwjaarsbijeenkomst) 

O p de nieuwjaarsbijeenkomst werd door vice-
voorzitter van het promoteam Freek van Arragon na-
mens de Vieftigclub aangekondigd dat alle grensrechters 
bij de senioren in het nieuw worden gestoken.  
Op de Vieftigoavend jl oktober was dit één van de drie 
bestedingsdoelen die uitgekozen werd voor het sei-
zoen 2017-2018. Freek benadrukte nog maar eens dat 
oa. sponsoring en de bijdrage van de Vieftigclub een 
belangrijke financiële injectie is voor GWVV. De heren 
grensrechters showden de nieuwe outfit aan het pu-
bliek. Voor elk seizoen hebben zij nu wat op de plank 
liggen. Wilt u de outfit in het echt eens bewonderen 
kom dan na de winterstop eens een kijkje nemen bij 
één van hun wedstrijden. Ze lopen er weer topfit bij 
langs de lijn, met dank aan de Vieftigclub! 
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J an, vandaag gaan we jou bedanken als tijdelijke notu-
list, later meer dan volwaardige secretaris van GWVV. 
Nadat Saskia in 2013 gestopt was als secretaris wist het 
bestuur jou te strikken als notulist. Je had toen natuur-
lijk al een geweldige staat van dienst achter je. Hier-
voor ben je op 3 januari 2002 uitvoerig bedankt en heb 
je de titel Erelid van GWVV meer dan verdiend ontvan-
gen. Toch weerhield jou dit er niet van om toch het 
bestuur weer uit de brand te helpen. Jan, maar natuur-
lijk ook Lucie. Wij, het bestuur van GWVV maar ook 
zeker alle leden van GWVV zijn jullie hiervoor zeer 
dankbaar voor en willen jullie hiervoor vandaag zeker 
nogmaals danken. Zoals gezegd Jan, ben je begonnen 
als notulist in 2013 maar zoals we jou kennen, je doet 
iets goed, of je doet het niet. Al gauw kwam je erachter 
dat dit niet werkte, en jij pakte de werkzaamheden van 
secretaris volledig op. Zeer knap hoe jij dit opgepakt 
hebt. Je was er immers al een aantal jaren uit als be-
stuurder en dingen waren nogal verandert. De kaarten-
bak van leden was ingeruild voor Sportlink, daar waar 
alles digitaal was en de papieren brieven hadden plaats 
gemaakt voor de digitale brief. Jij hebt in een zeer kor-
te tijd dit alles jouw eigen gemaakt, zeer knap! De func-
tie van secretaris heb jij deze afgelopen 4 jaar meer 
dan verdienstelijk ingevuld. Daarnaast was je altijd be-
reid wat extra te doen zoals post rondbrengen, het ver-
zorgen van de bloemen bij huldigingen en activiteiten. 
Ook ben je altijd zeer attent op alles waar het bestuur 
aan moet denken. Als ik met de bestuursvergadering 
begin aan de rondvraag en kom bij jou, dan sla je stan-
daard het blok van jouw notitieblok om en deze staat 
gevuld met vragen. Ja mensen, onze bestuursvergade-
ringen hadden standaard een 2e helft, genaamd rond-
vraag Jan Roes. Maar, dit waren ook vragen die het 
erom doen, welke zeer belangrijk waren en wie zeker 
niet onbeantwoord mochten blijven. Meestal kwamen 
er tal van actiepunten uit deze vragen wie vervolgens 
weer door Jan zelf uitgevoerd moesten worden. Het 
was dan ook moeilijk om jouw functie ingevuld te krij-
gen, uiteindelijk na 2 ½ jaar uitgebreid zoeken hebben 
wij als bestuur er één gevonden. Werner proficiat, en ik 
weet zeker voor advies kun je altijd bij Jan terecht. Jan 
wij schrokken wel even toen je aangaf te willen stop-
pen, maar wij begrijpen jouw keuze welke jij samen 
met Lucie gemaakt hebt. Ik wil je nogmaals danken dat 
je ons ontzettend uit de brand heb geholpen. En één 

ding weet ik zeker, we zullen je nog regelmatig om ad-
vies moeten vragen, ik hoop dat dit mag. Graag doen 
we zeker nog eens een beroep op je voor het bezorgen 
van de seizoenkaarten bij de 
leden en de facturen bij de 
sponsoren, mag dit Jan?  
 
Jan en Lucie, ontzettend be-
dankt voor alles, dit willen 
we laten blijken middels een 
bloemetje voor Lucie en een 
waardebon welke besteed 
kan worden ten behoeve 
van Jan zijn grote hobby! 

Afscheid Jan Roes 
Secretaris G.W.V.V. 

Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd officieel afscheid 
genomen van Jan Roes als secretaris van GWVV. Voor-
zitter Jan Aalders richtte namens het bestuur de vol-
gende woorden tot hem; 

O p vrijdag 
23 februari 
werd de jaar-
lijkse kader-
avond georga-
niseerd. Dit 
keer in tegen-
stelling tot 
voorgaande 
keren niet in ‘eigen huis’ maar bij sub-sponsor café-
cafetaria de Veldmuis te Ulft.  
Het bestuur had in een mail iedere vrijwilliger uitgeno-
digd voor deze avond. Het was jammer dat er zoveel 
mensen verstek moesten laten gaan. Bij zijn openings-
woord haalde voorzitter Jan Aalders in zijn bedank-
woordje het al aan dat de griepgolf hier mede aan toe 
bijdroeg dat er maar z’n 40 vrijwilligers van deze gele-
genheid gebruik maakten. Het is wel zo dat menig vrij-
williger zich niet had afgemeld, waar de activiteiten-
commissie en onze gastheer Felix Bergevoet niet op 
hadden gerekend. Dus volgend seizoen graag aan- of 
afmelden. 
Bij binnenkomst werd door de activiteitencommissie 
een nummertje uitgereikt waarmee later op de avond 
het spelletje Kahoot werd gespeeld. Na de koffie en de 
cake sprak voorzitter Jan Aalders zijn waardering uit tot 
de vrijwilligers. Naast het voetbal kan een club niet 
draaien zonder deze mensen. Al het randgebeuren 
rond het voetbalspelletje draait op vrijwillige basis van 
de leden die hier aan bijdragen. Daarom wordt deze 
avond als dank voor jullie georganiseerd. Na het dank-
woord gaf Jan het woord over aan Tonny Slutter van de 
activiteitencommissie. De activiteitencommissie be-
staat ook uit een aantal fanatieke vrijwilligers die het 
laatste jaar behoorlijk actief zijn om de GWVV’ers te 
vermaken. Tonny had zijn lap-top geinstalleerd, en liet 
op het grote scherm multiple choice vragen zien waar-
op iedereen via de mobiel middels kleur en vormen 
antwoord moest geven. Er werden eerst drie voorron-
den gespeeld bestaand uit 10 personen waarbij de nrs. 
1 tot 3  doordrongen naar de finale. De vragen die 
voorbijkwamen waren van uiteenlopende aard. Aard-
rijkskunde, geschiedenis, algemene kennis en GWVV 
vragen kwamen voorbij. Na elke vraag werd ook met-
een de score getoond op het scherm wat het extra 
spannend maakte. Uiteindelijk was het Saskia vd Pavert 
die er met de hoofdprijs van door ging. Op de 2e plaats 
onze € en op de derde plek Merijn van Arragon. 
Na het spel werd er nog gezellig na gekletst en gingen 
de vrijwilligers  tegen middernacht in de kou weer naar 
huis. Met dank aan onze gastheer en de activiteiten-
commissie voor de leuke avond. 

Kaderavond 2017-2018 
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G.W.V.V.  
SuperElf Competitie  
seizoen 2017-2018 1 Ted v.d. Pavert TVDP 154 

2 Bennie Mulder De Godfather 152 

3 Dominiek Seinhorst FC man op de grond 145 

4 Martijn Klompenhouwer One Team One Dream 145 

5 Twan Berndsen Het is weer zo'ndag 143 

6 Jelle Boland FC Snelle Jelle 143 

7 Stan v.d. Pavert Hala Madrid 142 

8 Niels Schweckhorst Casa di Swekka 142 

9 Cas Aalders FC Dreamteam 138 

10 Marcel v/d Pavert Superboys 136 

11 Merijn van Arragon Fc Houtworm 133 

12 Cas De Neling F.C. Enerzijds 133 

13 Rien Klompenhouwer De P. Boys 131 

14 Jesse Peters F.C. Anderzijds 130 

15 Kees v.d. Pavert The Kellers 130 

16 Menno Wenting ww W.I.V. 129 

17 Maud te Kaat Fc Bollo de beer 128 

18 Casper Bussink FC Cappie 127 

19 Ferdie v.d. Pavert TKS 126 

20 Jeroen Aalders FC Naamloos 125 

21 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 125 

22 Marjolein Niessink Majootje 124 

23 Carlo Cornielje Wally-team 123 

24 Eus Lucassen Waterboys 122 

25 Lars Hendrixen Fc Hunten 121 

26 Tim Jansen Noname 121 

27 Ineke Klompenhouwer de Goalgetters 120 

28 Nico Marcus Fc Canon 112 

29 Promoteam Vieftigclub De oudsten 112 

30 Nico Immink De Imminkjes 107 

31 Beent Klijnsma Ziel & Zaligheid 1 106 

32 Wim Klompenhouwer WK-team 100 

33 Ruud  v/d Pavert Team van Ruud 98 

34 Bianca Aalders De 3 Musketiers 95 

35 Sjoerd Immink De Jonkies 87 

D e derde tussenstand is bekend! Al zijn het er niet 
veel maar de eerste wedstrijden naar de winterstop zijn 
gespeeld.  Waardoor er weer enkele verschuivingen in 
de ranglijst hebben plaatsgevonden.   
 
De eerste wedstrijden na de winterstop zijn gespeeld. 
Vooral de spelers van het 1e elftal hebben deze perio-
de voor punten kunnen zorgen. Wegens de winterse 
weersomstandigheden zijn er de laatste weken veel 
wedstrijden afgelast.  
 
Hierdoor hebben de trainers met hun gekozen elftal 
niet veel punten bij elkaar weten te scoren, met uitzon-
dering van Rien Klompenhouwer. Hij wist in deze ronde 
de meeste punten bij elkaar te verzamelen en heeft 
daarmee een flinke sprong op de ranglijst gemaakt. Dit 
had hij voornamelijk te danken aan de doelpunten van 
Niels Sweckhorst en Tim Jansen, zij wisten het net goed 
te vinden na de winterstop. 
 
Wij roepen daarom Rien uit tot winnaar van deze editie 
van de Boogbal. Gefeliciteerd! Mogen de volgende   
periode weer genoeg wedstrijden worden afgewerkt 
om weer volop de punten te kunnen verzamelen! 
 

De wedstrijdleiding 
 

‘De P. Boys’ van Rien Klompenhouwer. 

 

Casper Bussink 
 

Miel Erinkveld—Tim Jansen– Jurgen Schut 
 

 

Ron Prinsen—Joel Robben– Menno Wenting 

Theo Heutinck 
 

 

Rick Hendrixen—Roy Cornielje– Niels Schweckhorst 

Tussenstand Superelf 
(t/m 4 - 3 - 2018) 

Nieuwjaars-
bijeenkomst  

was weer goed ver-
zorgd door  

oa. Johan en Riet. 
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Team Aantal punten 

GWVV JO11-1G 35 

GWVV JO17-1 30 

GWVV 1 25 

GWVV 4 20 

GWVV 2 15 

GWVV 3 10 

GWVV JO15-1G 5 

D e winterstop is afgelopen, alle teams zijn weer aan het 
trainen (of hebben doorgetraind) en iedereen is er ook weer 
klaar voor om de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar te 
gaan voetballen.  
Echter door de weeromstandigheden van de afgelopen tijd 
zijn er de laatste weken veel wedstrijden afgelast. Zowel bij 
de senioren als de junioren hebben teams geen kansen ge-
had om de punten bij elkaar te scoren. Zoals in de vorige 
Boogbal al te lezen viel stond JO17-1 ruim aan kop, om de 
competitie toch nog spannend te houden en iedereen nog 
kans te laten maken op de eindoverwinning. Heeft de koplo-
per nu de meeste punten (35) gekregen, wat zich telkens 
afbouwt met vijf punten. Ook aan het eind van de competitie 
zal een gemiddelde genomen worden, wat uiteindelijk resul-
teert in de kampioen van 2017/2018. 
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Dit seizoen werden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

 
1-10-2017wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Gergotal 
15-10-2017 wedstrijd tegen Rekken 

Jan Zweers 
22-10-2017 wedstrijd tegen vv Erix 

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

Confidencus BV 
12-11-2017 Bekerwedstrijd tegen Silvolde 

Autobedrijf Frazer 
3-12-2017 wedstrijd tegen SVGG 

Mecking Sport 
17-12-2017 wedstrijd tegen Fc Eibergen 

De Vieftig club 
4-2-2018 wedstrijd tegen KSV 

Arno en Manon 
Ook interesse om een bal te sponsoren 

neem dan contact op met  
de sponsorcommissie. 
Sponsorcommissie; 

Arno Geurts,  Freek van Arragon,  
Nico Immink, Jan Aalders 
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9-mrt Danny Karsten 

11-mrt Sander Geerts 

12-mrt Ties Flipse 

13-mrt Siep Hoogma 

14-mrt Bram van de Pavert 

16-mrt Ron Prinsen 

18-mrt Jurgen Tombergen 

20-mrt Casper Bussink 

20-mrt Marijn Fukkink 

21-mrt Dion Mulder 

25-mrt Olaf Dickmann 

25-mrt Beent Klijnsma 

25-mrt Jan-Ole Kantus 

26-mrt Douwe Flipse 

26-mrt Jarno Lippets 

26-mrt Roos Lucassen 

De Vlaggenparade mogelijk  

gemaakt door de Vieftig club 

29-mrt Manfred Kuster 

30-mrt Marco van Remmen 

31-mrt Siem Peters 

1-apr Chiel le Comte 

5-apr Leo Jansen 

10-apr Raymond Wienholts 

13-apr Jacco te Kaat 

14-apr Werner Wellink 

14-apr Marc Arnold 

15-apr Theo van Wessel 

15-apr Rick Witteveen 

15-apr Gerbun Jansen 

17-apr Maik Jansen 

21-apr Glenn Robben 

21-apr Ferenc Schepers 
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, het GWVV potstoten, het 
snerttoernooi, GWVV 2 die verder bekert, alle afgelas-
tingen, het carnaval, de kaderavond, de playbackshow 
en natuurlijk ook al is het even geleden de nieuwjaars-
bijeenkomst allen werden genomineerd, er kan er ech-
ter maar één uitverkoren worden en dat is deze 
keer ...................... Jan Roes.  
Van Jan hebben we op de nieuwjaarsbijeenkomst offi-
cieel afscheid genomen als secretaris van GWVV. Aan 
Jan o.a. de vraag hoe hij de vrij gekomen tijd gaat in-
vullen. 
 
Hallo Jan, 
 
Als eerste bedankt dat je je medewerking wilt verlenen 
aan deze rubriek. 
 
Zou jij voor degenen die je niet zo goed kennen willen 
voorstellen? Wie ben je, waar woon je, wat doe je, kort-
om alles wat je maar kwijt wilt over jezelf. 
 
Voor de mensen in Varsselder zullen er niet zoveel zijn 
die mij niet kennen. Maar voor de nieuwkomers, ik ben 
Jan Roes en ben bijna 43 jaar getrouwd met Lucie en 
inmiddels gepensioneerd. We komen allebei uit Ulft 
van geboorte. De eerste 9 jaar woonden we in Ulft. In 
1983 zijn we naar Varsselder verhuisd en zijn gaan wo-
nen op De Pavert, 15 jaar hebben we daar gewoond. 
Nu wonen we al weer 19 jaar Achter de Molen. Het 
naar Varsselder verhuizen had alles te maken met 
GWVV.   
 
 
Op 7 januari was het dan zover je nam officieel afscheid 
als secretaris van GWVV. Zou je aan kunnen geven wat 
je het meest bij is gebleven in je GWVV secretaris tijd? 
Leuke maar misschien ook minder leuke zaken. 
 
Het dagelijks bezig zijn met de club, een stukje admi-
nistratie waren voor mij leuke zaken. 
Daarnaast probeerde ik alert te zijn op alle dagelijkse 
dingen. 
Het notuleren was wat minder, dit koste nogal wat tijd 
en ik had me zelf de discipline opgelegd dat ik binnen 
een week na de vergadering de notulen bij de andere 
bestuursleden had liggen. Maar als dit weer gelukt was 
gaf dat ook wel weer voldoening. 
 
 
Wat zou jij zeggen op de stelling; "Secretaris is de mooi-
ste/leukste bestuursfunctie binnen het bestuur" 
 
Ik weet nu wat de functie secretaris inhoud. Met de 
andere functies heb ik geen ervaring. 
Wel weet ik of je nu voorzitter, penningmeester, Tech-
nisch commissie of jeugd onder je hoede hebt dat het 
allemaal nogal wat vrije tijd kost, maar ik weet uit er-
varing dat het allemaal dubbel en dwars waard is. 
 

Hoe heb jij je officiële afscheid ondergaan? 
 
Afscheid nemen is volgens mij nooit leuk, en al hele-
maal niet als ze je naar voren laten komen. Al die jaren 
dat ik in het bestuur heb gezeten, heb ik het met ple-
zier gedaan, het was een hobby zoals zovelen binnen 
Varsselder dat hebben gedaan en nog doen. 
 
 
Je hebt twee bestuursperiodes (1983-2000 en 2013-
2017) gekend. Welke verschillen heb jij kunnen ontdek-
ken in de wijze van besturen bij deze besturen?  
 
Er zijn volgens mij niet veel verschillen De gedreven-
heid om alles goed te regelen was er toen en nu nog 
steeds. Wel kun je nu snel schakelen door Mail, Whats-
App en dergelijke. Het hele wedstrijd gebeuren van 
toen is dan ook niet te vergelijken met nu. 
 
Hoe ga jij de vrij gekomen tijd opvullen? 
 
 Ik zit veel op de racefiets 
en dat verveeld me nooit. 
Daarnaast mag ik van ok-
tober tot maart heel 
graag schaatsen. Ik ben 
lid van de Friesche Elf 
Steden. Heb hem nog 
nooit gereden dus dat 
moet er nog van komen. 
Wel heb ik 17 X 200 km 
geschaatst op de 
Weissensee maar het 
echte kruisje ontbreekt 
nog. Hiervoor te trainen 
kost veel vrije tijd maar 
die heb ik nu. Sinds ik 
gestopt ben als secretaris 
ben ik ook regelmatig aan 
het wandelen en daar 
gaat behoorlijk wat tijd in 
zitten. Ook ben ik 6 morgens in de week te vinden op 
de Dierenweide, dus ik ga me echt niet vervelen. 
 
Het is eigenlijk best vreemd dat we je nu pas voor het 
eerst interviewen voor deze rubriek, gezien jou staat 
van dienst bij GWVV. Erelid van GWVV, vanwege je ja-
renlang inzet bij de GWVV jeugd, maar ook altijd bereidt 
om taken op je te nemen als men daar om vroeg/vraagt. 
Je draait dus al jarenlang mee, waar heb jij je mooiste 
herinneringen aan bij GWVV?  
 
Hier zou ik een heel lang verhaal van kunnen maken. 
Als je 30 jaar bezig bent geweest voor de Jeugd van 
GWVV dan is er zoals je begrijpt het een en ander ge-
beurd. De jeugdkampen in Barchem waren altijd een 
hoogte punt aan het einde van het seizoen. (De slape-
loze nachten  iets minder). Ook als redactielid van de 
Boogbal heb ik mooie herinneringen,  het samen stel-
len van het onder schot vond ik prachtig, vaak met 
mooie humor. 
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(vervolg  Opvallend op de ... 

 
Je voorkeur ging toch echt wel uit naar de GWVV jeugd, 
eerst als jeugdbestuurslid (1972-1980) en daarna als 
jeugdvoorzitter (1980-2001). Dat zijn bij elkaar heel wat 
jaren, heb je als ‘ouwe rot’ in het vak voor het huidige 
jeugdbestuur nog tips/aanwijzingen/suggesties?  
 
Ik vind dat een moeilijke vraag, wel heb ik de laatste 4 
jaar samen met Mike Frazer in het bestuur gezeten en 
vaak naar hem geluisterd wat er allemaal speelt binnen 
de jeugd. Zowel de jeugd als de ouders zijn veel mondi-
ger geworden en dat is niet altijd even makkelijk.  Niet 
dat ik dat afkeur, maar als jeugdbestuur wordt het er 
niet gemakkelijker van. In mijn tijd was er eigenlijk al-
leen maar voetbal waar het om ging. 
 
Als actief lid was je altijd fanatiek en vergde je veel van 
jezelf maar ook van je medespelers. Zie jij verschillen in 
het hedendaagse (amateur) voetbal ten opzichte van 
destijds? 
 
Dat fanatieke heb ik geloof ik nog steeds, dat zal wel 
het aard van het beestje zijn. 
Ik denk dat er toch een behoorlijk verschil is. Als je ziet 
hoe tegenwoordig alles geregeld is wat betreft kleding, 
trainingsmaterialen en accommodatie, dan denk ik nog 
even terug aan de oude Theet Boerboom die een half 
uur voor het einde van de wedstrijd de wasbakken vol 
pompte en ze in de zon zette zodat de grootste kou er 
afwas.  Soms hoor je de opmerking van dat de spelers 
wel erg verwend zijn tegenwoordig. Nou lekker toch 
dat dit kan, wel hoop ik dat de spelers zich daar ook 
van bewust en dankbaar voor zijn. Uit ervaring weet ik 
dat bestuur, Jeugdkader, Boogbal en alle commissies er 
heel veel vrije tijd in steken. 
 
Zoals je aangeeft is het in materiële zin wel heel wat 
anders dan zo’n 30 jaar terug, maar zie jij ook verschil in 
het voetbalspelletje an sich? 
 
Wat het voetbal spelletje betreft is er in mijn ogen ook 
veel veranderd. Vooral tactisch wordt er veel meer van 
de spelers verwacht,  denk alleen al aan de positie wis-
selingen. Wel moeten we niet uit het oog verliezen dat 
het een hobby is op amateur basis en niet iedere spe-
ler het  in zich heeft om al die opdrachten uit te voe-
ren. Het plezier in het spelletje moet de boven toon 
voeren, maar dan wel met 100 % inzet en goede voor-
bereiding en die begint op de trainingen, maar zeer 
zeker ook op zaterdagavond! 
 
We weten dat je bekend stond om je vooroverbuigen-
de/trage ogende manier van rennen op het veld, je was 
altijd de man die het spel verdeelde. Ook stond je be-
kend om je scherp indraaiende cornerballen wat toch 
regelmatig een doelpunt opleverde. Als je jezelf moest 
omschrijven als voetballer wat zou er dan op papier ko-
men te staan? 
 
Binnen GWVV heb ik de eer dat er tot nu toe in zijn 
geschiedenis geen voetballer is geweest die trager was 
dan ik. Met mijn duurvermogen leek het dan vaak dat 
ik de 2e helft sneller werd, dat was natuurlijk niet zo. 
De tegenstander raakte vermoeid, en daar deed ik mijn 
voordeel mee. Verder was ik een matige voetballer 
maar heb er ontzettend veel plezier in gehad. Ik ben 
met het 2e, 3e en 5e kampioen geweest,  geen grote 
staat van dienst maar wel een ontzettende mooie tijd. 
 
Ook buiten het veld was/ben je behoorlijk actief als 

hardloper (2x over winnaar van 
de Boogbalmarathon) en in je 
latere actieve carrière als wiel-
renner/schaatser. Je bent afge-
lopen januari 66 geworden. He-
dendaags hoor je veel over be-
wegen/actief zijn op latere 
leeftijd, ook het sociale aspect 
hierin speelt een belangrijke rol. 
Hoe kijk jij aan tegen bv. het 
wandelvoetbal of bv de Free-
wheelclub (een fanatieke club in 
Ulft waarbij tientallen ouderen 
elke ochtend samen sporten)?    
 
 Het sociale aspect is heel be-
langrijk, zeker als je zoals ik,  7 
dagen in de week weekend 
hebt. Daarnaast is sporten ge-
zond als je het regelmatig doet.  
Fietsen, schaatsen en wandelen,  het is mij niet snel te 
veel. Regelmatig bewegen is op alle leeftijden belang-
rijk en gezond. Dus er zijn vele mogelijkheden tegen-
woordig.  Ieder moet voor zichzelf daar een keuze in 
maken, want alleen iets wat je leuk vind hou je weke-
lijks vol. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor je zijn? 
 
Ik hoop dat GWVV nog lang op eigen benen kan staan 
en niet hoeft samen te gaan met een andere vereni-
ging. Er zijn in dat op zich al prima oplossingen van sa-
menwerkingen maar laat GWVV maar lekker op de Bui-
tenham. 
 
Enkele stellingen; 
Schaatsen of wielrennen?   Wielrennen. 
Middagje toerfietsen of voetbal kijken bij GWVV 1           
Middagje toerfietsen. 
Zomer of winter?    Winter.  
Secretaris of jeugdvoorzitter?  Jeugdvoorzitter. 
Jeugd of senioren?    Jeugd. 
Carnaval of kermis?    Kermis. 
Avond of ochtend mens?   Ochtend mens. 
 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
bovenstaande stellingen terug te komen. 
 
Schaatsen of wielrennen was een moeilijke, ik doe ze 
alle 2 graag maar bij het schaatsen komt veel techniek 
kijken en wielrennen kun je het hele jaar.  
 
Waar kunnen ze je midden in de nacht wakker voor ma-
ken? 
 
Voor een echt noodgeval altijd, verder laat me maar 
met rust. 
 
Waar heb je absoluut een hekel aan? 
 
Aan mensen die steeds maar weer te laat ko-
men…………..grrrr. 
 
Als je voor één dag minister-president van Nederland 
was dan zou je …………….. 
 
De Boogbal gaan lezen in het torentje. Weet dan zeker 
dat ik geen verkeerde beslissingen heb genomen. 
 
Waar kun jij ontzettend van genieten? 

Foto van Jan in het jubi-
leum boek Vervolg his-
torie GWVV 1988-2003. 
Waarbij Jan aangeeft; 
“GWVV is en blijft mijn 
club” 
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Een fietstocht van ruim 200 km, daarna met de been-
tjes op de bank, kopje koffie er bij en daarna een her-
stel drankje …………. 
 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om terug te ko-
men op één van de vragen, of misschien denk je waar-
om hebben ze mij dit of dat niet gevraagd dan kun je je 
deze vraag nu aan jezelf stellen? 
 
Met welke bestuursleden en jeugdbestuursleden ik alle-
maal heb samengewerkt ? 
 
Ik heb in al die jaren met heel veel verschillende be-
stuursleden en jeugdbestuursleden  gewerkt. Te veel 
en te gevaarlijk om namen te noemen, maar al die 
mensen hebben er aan mee gewerkt dat ik het zolang 
heb volgehouden.  
 

En dan nog één stelling als afsluiter; 
Het Friese elf steden kruisje of kampioenswedstrijd 
GWVV 1 om promotie naar de 3e klasse?  
 
Die is makkelijk, natuurlijk het kruisje van de Friesche 
Elfsteden, want die is voor eeuwig en GWVV in de 3e 
klasse is maar van korte duur!!! 
 

(vervolg  Opvallend op de ... 

Confidencus Groep bv 

Werkgelegenheid  
& advisering 

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

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

Wat te melden of wat nieuws 
mail het naar; boogbal@gwvv.nl 

Jan heel erg 
bedankt voor 
het tijd vrij 
maken voor je 
medewerking 
aan deze ru-
briek en na-
tuurlijk be-
dankt voor al 
het vrijwilli-
gerswerk dat 
je voor GWVV 
hebt verricht.  
 
 
 
 
 
Wij wensen je heel veel plezier met alles wat je doet , 
en mocht GWVV nog en keer een beroep op je willen 
doen dan weten we je te vinden. 
 

De redactie 

Bekerwedstrijden; 
7 maart: Vorden JO17-2 - GWVV JO17-1 19:30  
nnb Buurse 2 - GWVV 2 nnb 

Jan tijdens de huldiging op het 40-jarig 
jubileumfeest als 40-jarig jubilaris in 2003. 
Jan is dus vanaf de oprichting van GWVV 
lid van GWVV. 

Het bestuur in het jaar 2013-2014, waarvan Jan deel van 
uitmaakte na 12 jaar keerde Jan terug in het bestuur van 
GWVV.  
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B orne thuis was de eerste beker wedstrijd na de win-
terstop. We waren verder dan ooit in de beker en dus 
was het team er op gebrand om nog een ronde verder 
te gaan. Alleen ging dit niet zo gemakkelijk als gedacht. 
Borne bleek een goeie tegenstander te zijn waar we 
nog redelijk wat moeite mee hadden, we kwamen niet 
goed in ons spel en dat gaf Borne nog meer energie en 
motivatie. Toch kwamen we op een voorsprong via een 
goal van Pascal. Bij rust gingen we comfortabel de 
kleedkamer in met een 1-0 voorsprong. In de rust gaf 
Peter een motivatie speech zoals je dat verwacht bij 
een beker wedstrijd. Na rust resulteerde dit in een 
goal, alleen aan de kant van Borne. Niet helemaal zoals 
verwacht dus maar er bleven kansen voor ons komen 
en er was nog tijd genoeg om wat aan het gelijkspel te 
doen. Dit gebeurde na een aanvallende actie en een 
domme overtreding binnen de 16 dus mocht onze pe-
nalty killer Menno aanleggen van 11 meter. Zoals be-
kend faalt hij hier nooit in en zo trof Menno het net. 
Het bleef een spannende pot tot de laatste minuten als 
we via weer een domme overtreding onze 2e penalty 
krijgen en Menno weer mag aanleggen. Zoals gezegd 
mist hij nooit….. 3-1! Het moest wel gebeurd zijn, is 
wat we dachten en wij waren al bij de beker finale in 
de Kuip met onze gedachten. Toch kwam Borne nog 
terug tot 3-2 maar dit was helaas te laat, de pot werd 
gewonnen met 3-2 en zo waren we een ronde verder in 
de beker. Buurse uit is de volgende tegenstander in de 
beker. 
 
 
De eerste competitiewedstrijd na de winterstop was 
een feit, Westervoort thuis. Westervoort kwam aan 
met 10 man, waardoor we de wedstrijd met 1 man 
meer begonnen. Dit was echter niet te zien, het eerste 
kwartier was slordig en we kwamen niet in ons spel. 
Hierna herpakten we ons en kregen we onze eerste 
kansjes. Toch was het Westervoort dat in een counter 
net voor rust de 0-1 maakte. Na rust gingen we meteen 
op zoek naar de gelijkmaker, maar het leek wel of de 
bal er niet in wou. Uiteindelijk scoorde Chiel met een 
goede goal toch nog de 1-1 en hierna nam de druk van 
onze kant toe. We hadden de controle over de wed-
strijd en in alle rust kreeg Mart de bal. Hij nam hem 
ongelukkig mee en door een combinatie van onkunde 
en een avondje 22/24 verstapte hij zich waardoor hij 
een breukje in zijn enkel opliep en hij de rest van het 
seizoen (waarschijnlijk) moet toekijken. Mart hopelijk 
ben je er de 3e helft wel weer bij. Na een korte onder-
breking ging de wedstrijd weer verder en kregen wij 
wederom vele kansen. Rond de 80e minuut ging Chiel 
mee naar voren en met een fantastische showduik ver-
sierde hij een penalty. Chiel werd hierna meteen aan-
genomen voor de volgende voorstelling van 'Kom Es 
Kieken', waar er verder nog 4 mannen voor gezocht 
worden. De penalty werd uiteindelijk benut door Men-
no. Hierna was er alleen nog maar geschop en gezeur 
van de kant van Westervoort waarnaar de scheids de 
wedstrijd beëindigde.  
 
Twan Berndsen  

G.W.V.V. 2 G.W.V.V. 4 Winteruitje 

O p 3 februari heeft GWVV 4 haar winteractiviteit ge-
houden. Aan voetballen hoefden we voorlopig niet te 
denken, de wekelijkse trainingen waren voorlopig ge-
noeg om de conditie op peil te houden. De winteracti-
viteit was dit keer een survival tocht door de montfer-
landse bossen, een bliksembezoek aan onze ster spon-
sor Nordic fire, een etentje über die Grenze en van 
daaruit een barre winterse fietstocht naar onze sub 
sponsor HendriXen te Doetinchem we konden dus met 
recht spreken van een ‘winteruitje’ 
 
Tom die zoals gewoonlijk de organisatie weer in han-
den had stuurde een dag van te voren het programma 
zodat we ons al een beetje konden opmaken wat ons 
te wachten stond. Om 12:00 uur moesten we ons ver-
zamelen bij het kastje met het verzoek om op de fiets 
te komen. We waren bijna voltallig met ons team, wat 
eigenlijk behoorlijk lastig is als je met 23 personen 
bent. Gelukkig was Tonny ook mee, nadat hij net voor 
de kerst een lichte tia kreeg en met spoed moest wor-
den opgenomen in het ziekenhuis. Net voor de kerst 
liet Tonny via 
de whatsapp 
weten dat de 
schade beperkt 
was en hij weer 
snel naar huis 
kon. Tonny fijn 
dat je er weer 
bij bent. Inmid-
dels is Tonny 
ook opa gewor-
den en Bart Flugel is opnieuw vader geworden van 
zoontje Gijs. Proficiat! 
  
Tijdens de fietstocht fietsten de spelers van Achter de 
Molen achteraan, zij hadden zich al wat moed inge-
dronken bij het vlaggetjes hangen voor de Carnaval. De 
tocht ging via Rafelder, Ziek richting Braamt waar te-
gen de Montferlandse bossen Fred Baars woont en 
daar een voetbalmuseum heeft ingericht. Fred is ook 
een keer op de Vieftigoavend geweest om te vertellen 
over zijn liefde en verzamelwoede voor het voetbal. 
Enkele jaren geleden heeft hij samen met vriendin Els 
dit huis tegen de Montferlandse bossen gekocht om 
zijn wens in vervulling te laten gaan. Een voetbalmuse-
um met daarin al zijn verzamelde voetbalspullen die hij 
door de jaren heeft vergaard. Fred is van huis uit een 
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(vervolg  GWVV 4) 

Ajaxied, maar hij heeft ook pronkstukken van andere 
clubs uit binnen en buitenland . Ook van het nationa-
le  team bezit hij veel spullen. Ballen, shirtjes, spelden, 
bekers zo gek als je maar kunt bedenken. Daar aange-
komen werden we door Els opgevangen en in de huis-
kamer kregen we een bak koffie aangeboden. Fred was 
nog met een rondleiding bezig met Rob McDonald (ex-
Graafschaptrainer) dus moesten we even de wachtka-
mer in. Rob kwam zelf ook even een bakkie drinken 
waarbij we spraken over zijn voetbalverleden bij oa, 
Groningen en PSV. 
Na de koffie gingen we naar het museum die achter in 
de tuin stond. Hiervoor had hij een schuur gebouwd 
met de afmetingen van een doelgebied. Eénmaal bin-
nengekomen verteld Fred honderd uit over zijn voet-
balreisjes naar oa Brazilië (WK 2014) en Japan 
(wereldbeker Ajax).Boeiende verhalen over zijn voet-
balidool Pele, zijn vriendschap met Louis van Gaal en 
de ontroerende verhalen van zijn overleden vrienden 
die nog een laatste wens in vervulling zagen gaan. En 
bij elk collectoritem heeft Fred wel een verhaal. Als 
voetballiefhebber zeker een keer de moeite waard om 
hier een keer een bezoek aan te brengen. Fred vraagt 
geen entree maar vraagt wel een donatie voor 2 goede 
doelen. 
Na dit bezoek sprongen we weer op de fiets richting ’s 
Heerenberg om aldaar het nieuwe pand van sponsor 
Nordic Fire te bezoeken. Nordic Fire is vorig jaar ver-
huisd van Zeddam naar ’s Heerenberg omdat de ruimte 
in Zeddam een beetje te krap werd. Het pand in ’s Hee-
renberg zal binnenkort ook in eigendom komen. We 
werden welkom geheten door Wendy en Tom. Na een 
voorwoord van Tom en een kopje koffie met een ver-
snapering werden we rondgeleid door de bedrijfshal en 
de showroom. Nordic Fire betrekt de kachels/haarden 
vanuit Italië en Hongarije om ze vervolgens weer door 
te leveren aan de dealers. In de bedrijfshal staan dan 
ook vele modellen in dozen opgestapeld. Soms wordt 
hier nog aan gesleuteld om ze vervolgens door te leve-
ren. Ook is er een opleidingslokaal waar het kennisni-
veau wordt bijgespijkerd van de dealers. Na de rondlei-
ding werd in de kantine een biertje gedronken waar we 
Tom en Wendy bedankten voor hun gastvrijheid.  Een 
boeiend warm bedrijf waar de vonken van af vliegen. 

Hierna gingen we door naar restaurant 
Schlösschen Borghees waar het eten en 
onze Heinz op ons stond te wachten. In 
dit restaurant leek de tijd te hebben stil-
gestaan. We lieten ons die Weissen goed 
smaken. Ook de herrencreme viel in de 
smaak, maar de herrencreme van Brigitte 
en Walter van weleer is toch niet te over-
treffen. Na het eten kon de lange fietsreis 
richting Doetinchem beginnen, het begon 

met de wind op kop ook nog te sneeuwen waardoor 
het Siberisch koud aanvoelde. De sanitaire stops wer-
den dan ook goed benut om de handen even te kunnen 
opwarmen. Eenmaal in Doetinchem bij Grandcafé Hen-
driXen aangekomen was er een stammtisch voor ons 
klaargemaakt. Onder het genot van bier en bitterballen 
en muziek/zang van het duo Luc ten Brinck en jazzgita-
rist Raimond Surquin hebben we ons prima vermaakt. 
Jammer dat Rick ivm verplichtingen elders, niet aanwe-
zig kon zijn maar de opdracht aan de bediening was 
goed aangekomen want het ontbrak ons aan niets. 
Fam. Hendrixen hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. 
Om 2: 00 uur in de nacht aanvaardden wij de thuisreis 
om daar moe maar voldaan in bed te ploffen. Het was 
een mooie dag.  
Tom bedankt voor de weer schitterende organisatie. 
En vanaf nu gaan we ons weer helemaal op het voetbal 
focussen. De winter heeft lang zat geduurd. 
 
Gr, 
Nico Immink   
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V rijdagavond 2 maart was 
het dan eindelijk zover: de eer-
ste playbackshow van G.W.V.V. was een feit. Heel jam-
mer voor degenen die er niet waren want zij hebben 
gemist wat het talrijke publiek wel heeft gezien. Een 
geweldige show!!! Maar liefst 9 acts hadden zich aan-
gemeld en hadden veel voorbereiding in hun show ge-
stoken. Het (jeugd) bestuur, de selectie, het tweede en 
een aantal individuele deelnemers hadden de moeite 
genomen om voor een leuke avond te zorgen. Jammer 
dat het vierde verstek liet gaan en dat ook Sir Alex zijn 
troepen niet kon mobiliseren. Volgend jaar krijgen ze 
een nieuwe kans. Inmiddels heeft Tom al laten weten 
dat hij volgend jaar mee wil doen. Hij is dus de eerste. 
De omstandigheden waren super. Het podium met 
licht en geluid was perfect geregeld. We werden prima 
voorzien van een hapje en een drankje. En dat alles 
door vrijwilligers!! Allen hartelijk dank voor jullie inzet 

om te zorgen dat de avond zo goed kon verlopen. 
Maar het ging natuurlijk om het playbacken. Ron was, 
ondanks het ontbreken van het glitterbloesje, de ge-
weldige presentator en de strenge, maar rechtvaardige 
jury bestond uit Petra, Frans en Jos. Zij hadden de 
moeilijke taak om uit het hele hoge niveau van deelne-

mers de beste te kiezen 
en zoals het een goede 
jury betaamt kwamen 
ze er natuurlijk uit. Lan-
ge tijd leek het erop 
dat de knapste man 
van Ulft in zijn geweldi-
ge roze outfit met de 
prijs zou gaan lopen, 
maar helaas. Misschien 
gaat hij over een paar 
weken de lesbische 
aarde wel bezorgen in 
deze outfit, dat zal de 
omzet zeker te goede 
komen. Ook Bennie 
probeerde met twee 
acts mee te dingen 
naar de hoofdprijs, 
maar ook helaas voor 
Bennie. Hopelijk dat hij 
zijn frustratie over het 
mislopen van de hoofd-

prijs niet botviert op de warmwaterkraan van de dou-
ches. 
Merijn wist in zijn eentje (en hij was ook nog de laatste 

act) de derde prijs, de aanmoe-
digingsprijs in de wacht te sle-
pen met een imitatie van Freddy 
Mercury.  
Op de tweede plaats zijn geëin-

digd Wilco en Niels met een ge-
weldige vertolking van Barcelo-
na van Freddy Mercury en Mon-
serarrat Caballé.  
Het tweede elftal had veel werk 
aan de act besteed. Met als the-
ma Leven Na De Dood lieten ze 

een keur van bekende artiesten zien die overleden zijn. 
Van Bob Marley tot Michael Jackson, van Sugar Lee 
Hooper tot Arne Jansen. Een geweldig optreden en een 
terechte winnaar. Mannen proficiat.  

De winnaars kregen een prijs van onze sponsoren: Café 
en cafetaria de Veldmuis en grand café en stadsbrou-
werij Hendrixen. Dank voor deze bijdrage. 

Het overgrote deel van de organisatie lag in handen 
van de super enthousiaste Dominiek, Jelle en Kris. Pro-
ficiat mannen met dit geweldige resultaat. 
Dit was de eerste editie van de playbackshow van 
G.W.V.V. en er zullen er nog vele volgen. Dank aan al-
len die op wat voor manier geholpen hebben of die de 
avond hebben bezocht. 
 
Groet Tonny 

Playbackshow 
2018 
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Dat kump in de Boogbal 

Ook een Onder Schotje? 
 

Laat het ons weten!! 
boogbal@gwvv.nl  

of @vvgwvv 

 

 Wij feliciteren;  
- Prins Rikkert en Jeugdprinses Senne met hun be-
noeming als regenten 2018 in Zinkputdorp. 
- Ferenc Schepers met zijn uitverkiezing als Zink-
putter van het jaar 
- De bestuursleden Jan Aalders en Eugène Lucassen 
met het bereiken van de Abrahamsgerechtigde 
leeftijd. 
- Fam. Vinkenvleugel met de geboorte van zoontje 
en broertje Gijs. 

 Volgens Tonny Slutter heeft hij spits Lloyd Boer-
boom speler van Mariënveld het voetballen geleerd. 
Had hij dat maar nagelaten dan hadden we tenmin-
ste nog 3 punten overgehouden aan de wedstrijd 
tegen Marienveld. 

Uitslagen competitie jeugd/senioren 

28-1-2018 Reunie 1 GWVV 1 3 1 

4-2-2018 GWVV 1 KSV 1 3 1 

4-2-2018 GWVV 2 Borne 2 (beker) 3 2 

17-2-2018 Ulftse Boys JO17-1 GWVV JO17-1 3 5 

17-2-2018 AZSV JO11-9 GWVV JO11-1G 3 2 

18-2-2018 GWVV 1 Marienveld 1 3 3 

18-2-2018 GWVV 2 Westervoort 4 2 1 

10-3-2018 15:00 GWVV JO17-1 Concordia-W JO17-2 

10-3-2018 13:00 GWVV JO15-1G MvR JO15-2 

10-3-2018 09:30 GWVV JO11-1G FC Winterswijk JO11-6 

11-3-2018 14:00 VIOS B. 1 GWVV 1 

11-3-2018 10:00 Kilder 2 GWVV 2 

11-3-2018 10:00 GWVV 3 Ulftse Boys 6 

11-3-2018 10:00 GWVV 4 Den Dam 2 

17-3-2018 13:00 Etten JO17-1 GWVV JO17-1 

17-3-2018 11:00 ST VVL/Stokkum JO15-2G GWVV JO15-1G 

17-3-2018 11:15 Ajax B JO11-2 GWVV JO11-1G 

18-3-2018 14:00 GWVV 1 SVBV 1 

18-3-2018 10:00 GWVV 2 VVG '25 2 

18-3-2018 10:00 Bredevoort 3 GWVV 3 

18-3-2018 10:00 AD '69 4 GWVV 4 

24-3-2018 15:00 VVG '25 JO17-2 GWVV JO17-1 

24-3-2018 11:45 DZC '68 JO15-10G GWVV JO15-1G 

24-3-2018 08:30 FC Trias JO11-6 GWVV JO11-1G 

25-3-2018 14:00 Erix 1 GWVV 1 

25-3-2018 10:00 GWVV 2 OBW 3 

25-3-2018 10:00 AD '69 3 GWVV 3 

25-3-2018 10:00 NVC 3 GWVV 4 

31-3-2018 13:00 Silvolde JO15-2 GWVV JO15-1G 

1-4-2018 14:00 GWVV 1 KSH 1 

7-4-2018 15:00 GWVV JO17-1 ST: Silvolde/Terborg JO17-1 

7-4-2018 11:00 GWVV JO15-1G Dinxperlo JO15-2 

7-4-2018 09:30 GWVV JO11-1G FC Winterswijk JO11-7 

8-4-2018 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

8-4-2018 10:30 Etten 2 GWVV 2 

8-4-2018 10:00 GWVV 3 Zeddam-Sint Joris 3 

8-4-2018 10:00 GWVV 4 MvR 4 

12-4-2018 19:30 Dinxperlo 1 GWVV 1 

14-4-2018 15:00 ST VVL/Stokkum JO17-1G GWVV JO17-1 

14-4-2018 10:30 ST: Gendringen/Etten JO15-3 GWVV JO15-1G 

14-4-2018 09:00 Dinxperlo JO11-2 GWVV JO11-1G 

15-4-2018 14:00 GWVV 1 Reunie 1 

15-4-2018 10:00 GWVV 2 DCS 4 

15-4-2018 11:00 Varsseveld 10 GWVV 4 

Programma G.W.V.V. 

 Op zondag 4 
maart werd er 
door het 4e elftal 
in een oefenwed-
strijd tegen GWVV 
3 voor het eerst 
gespeeld in de nieu-
we reservetenues. De 
Vieftigclub zorgde 
hierbij voor de finan-
ciële impuls. Bedankt 
hiervoor! 
Het was wel even 
wennen om GWVV te 
zien spelen in het 
rood. Helemaal als je 
ze dan ook nog graag 
wilt toejuichen; Hup 
de rood-witten klinkt 
toch lang niet zo mooi 
als Hup de Geel-
Witten. Of niet Ben-
nie? 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Arno Geurts 06-20702589 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO11-1 

Olaf Dickman 06-30612201 

Dirk Wanders 

Casper Bussink  

 

JO15-1 

Jesse Peters 

Merijn van Arragon 0315-684335 

Manfred Kuster 0315-630282 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO17-2 

Leo Bruggeman 06-11107115 

Clemens Wissing 0315-640815 

Thomas Wissing 06-52718671 

Winter nog niet voorbij 

I n de vorige boogbal schreven wij dat koning winter ons kikkerlandje had verla-
ten. Nu is ook duidelijk geworden waarom. Hij is ergens de Russische beer te-
gengekomen, deze brengt ons Siberische temperaturen van 3, 4 of vijf graden 
onder nul met zelfs gevoelstemperaturen van 15 tot 20 graden onder nul. Wie 
wil dit kikkerlandje dan niet verlaten????                                                                                                               
Dit betekent dat de start van de competitie nog niet echt op gang komt.  

 De jo 11 heeft 1 wedstrijd gespeeld uit bij Azsv en deze met 3-2 verloren. 
De jo 15 heeft helemaal nog niet gespeeld. De jo 17 heeft ook 1 wedstrijd 
gespeeld tegen Ulftse Boys, deze wedstrijd werd op spectaculaire wijze ge-
wonnen met 5-3 na een 3-1 achterstand tijdens de rust.  De overige wed-
strijden zijn afgelast. 

 Op zaterdag 6 Januari is er weer de flessenactie geweest. Op deze zaterdag 
is er weer een mooi bedrag opgehaald ten behoeve van onze jeugd. Langs 
deze weg willen wij iedereen hiervoor bedanken. 

 Op zaterdag 13 Januari is er weer het jaarlijkse knakworsten toernooi ge-
weest. Deze middag heeft de gehele jeugd toernooitjes gespeeld in de zaal 
onder de bezielende leiding van Jelle Visser en Dominique Seinhorst. Na elk 
toernooi werd er afgesloten met heerlijke broodjes knakworst. Heren nog-
maals dank hiervoor. 

 Zaterdag 10 maart komt de jeugd bij u aan de deur om de bestelstrookjes 
voor de potgrondactie op te halen. Zaterdag 17 maart komen de jongens 
van het 1e elftal de potgrond bij u thuis brengen, ook de opbrengst van de-
ze potgrondactie komt geheel ten behoeve van de jeugd. 

 Dinsdag 20 Februari is er een oefenwedstrijd gespeeld tussen  Gwvv jo 21 
en Ulftse Boys jo21. Dit is een samengesteld team van jongens onder de 21 
jaar uit de jo 17 het 1e 2e en 3e elftal. Onder leiding van Leo Bruggeman en 
Peter Roes werd een 1-0 overwinning behaald. Wat echter belangrijker is 
dat spelers en trainers allen zeer enthousiast zijn over dit soort wedstrijden. 
De volgende wedstrijd staat gepland op 27 maart tegen Etten. Er zal weer 
opnieuw worden bekeken welke spelers hiervoor in aanmerking komen. 

 
Hopelijk wordt de Russische beer getemd en kunnen wij in de volgende boog-
bal melden dat de competitie weer in volle gang is. 
 

Groeten het jeugdbestuur 

Knakworsten 
toernooi 

2018 
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(vervolg  jeugdnieuws) 

Verslag JO11-1 
Aanvoerder 1e wedstrijd van dit seizoen op zaterdag 
17 febr. 
JO11 tegen Aalten  2-3 verloren. 
Op zaterdag moesten we al vroeg opstaan want om 
8.30 uur begon de wedstrijd. 
Samen met papa, want die reed, gingen wij naar Aal-
ten, dat vond ik erg leuk. 
Ik vond het niet leuk dat we verloren, maar wel fijn 
gevoetbald. 
Volgens mij heeft Mees 2x gescoord voor ons, dat was 
erg mooi. 
Ik was zelf een beetje dom want ik had m’n voetbal-
schoenen vergeten en moest met “gewone”schoenen 
in het doel staan want ik was keeper. 
Dirk en Olaf vonden dat wij goed hadden gevoetbald 
en we gingen met z’n allen weer naar Varsselder. 
 

Groetjes Luuk Roseboom 

Bestelformulier Potgrondactie WELKOOP / GWVV 2018 

Naam en adres:  
 
Aantal zakken:...........X3  
Heeft betaald     ja / nee 

Jeugdbestuur G.W.V.V. 

F anfare St. Gregorius heeft het hele jaar 
door de Oud IJzer actie. De actie is nodig voor 
de aanschaf en onderhoud van muziekin-
strumenten. Elke muzikant heeft een instru-
ment nodig. Dit instrument wordt door de 
vereniging gratis in bruikleen gegeven. De 
instrumenten hebben onderhoud nodig en 
er moet wel eens iets aan gerepareerd wor-
den. Ook zijn er enkele instrumenten die aan 
vervanging toe zijn. Daarnaast wordt de op-
brengst van de actie gebruikt voor het oplei-
den van de jeugdleden. 
Hoe gaat de actie in z’n werk? Heel eenvou-
dig. Heb je oud ijzer of metaal waar je van af 
wil, dan kan dit ingeleverd worden op “Het 
Leemland” bij Rik Fisser, Berghsweweg 12, in 
Varsselder Veldhunten. Iedereen heeft wel 
eens een oude fiets, wasmachine, kruiwa-
gen, oude accu’s of iets dergelijks in de weg 
staan. Denk ook aan de spullen achter of in 
de schuur of op zolder. Of misschien ligt er 
nog ergens oud ijzer bij je werkgever. Met 
het voorjaar in het vooruitzicht is nu het mo-
ment om dat in te leveren.  Bij U thuis opha-
len van het oud ijzer behoort ook tot de mo-
gelijkheden. Bel dan met Rik, 06-22470288. 
De actie loopt het hele jaar door. 
 
Onder het motto; 

 “Van Uw oud ijzer en metaal, gaan wij  
muzikaal aan de haal”  

 
Hopen we dat de actie een groot succes gaat 
worden. 

Oud ijzer actie 
Fanfare  

St. Gregorius,  
nu het hele jaar door! 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

Maart: 
10 NL Doet GWVV/Groenebelevingsruimte 
10,17 GWVV-Welkoop potgrondactie 
12 Ledenvergadering OLV Gilde 
18 Hen en Weerum wandeltocht 
19 Jaarvergadering Fanfare St.Gregorius 
24,25 Uitvoering Kom Es Kieken 
April; 21 Voorjaarsconcert Fanfare St.Gregorius. 

toekomst het ‘goed leaven is in Varsselder-
Veldhunten’.  
 
Daarom vragen wij als VDVV opnieuw naar uw feed-
back en visie op verschillende onderwerpen die in ons 
dorp leven. Een aantal jaren geleden hebben wij voor 
het eerst een dorpsbrede enquête gehouden. De res-
pons was dermate hoog dat we van betrouwbare en 
werkbare gegevens gebruik hebben mogen maken 
voor het opstellen van een activiteitenplan. Deze heb-
ben wij gebruikt zowel als communicatiemiddel naar 
diverse (overheids)instanties als bij het ontwikkelen 
van nieuwe ideeën en activiteiten.  
 
Als VDVV staan we nu op het punt dat we opnieuw een 
stip op de horizon willen zetten en deze keer richting 
2025.  Ook nu willen we weer gegevens uit een dorps-
brede enquête gebruiken voor het opstellen van een 
“dorpsvisie 2025” . Daarnaast gebruiken we de uitkom-
sten weer het opstellen van een dorpsactiviteitenplan/
agenda met concrete voorstellen.  
U wilt toch ook invloed uitoefenen op de toekomst van 
uw eigen leefomgeving?  
 
In maart zullen we de enquête huis-aan huis versprei-
den. We hopen daarom dat u de tijd wilt nemen om de 
vragenlijsten zo volledig mogelijk in te vullen en in te 
leveren.   
De door u ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk 
door ons worden behandeld.                                                      
Uitkomsten zullen alleen getotaliseerd en geanonimi-
seerd gepubliceerd worden. 
 
Het invullen kan digitaal of middels een papieren ver-
sie. 
 
Zo kunnen we met z’n allen blijven zeggen:  
 
“Waargemaakt door en voor het dorp” 
Samen blijven werken aan samenwerking  
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de sa-
menwerking de komende jaren verder zal moeten wor-
den ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee 
worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We 
constateren bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilij-
ker in te vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden 
zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering 
tot elkaar wordt gezocht, blijft samenwerken een werk-
vorm die een actieve houding vraagt. Natuurlijk met 
het oog op en respect voor ieders identiteit, maar wel 
een gedeelde blik op de toekomst!                                             
Ook zullen we als dorp de mogelijkheden om tot sa-
menwerking met buurtkernen /verenigingen te komen 

Dorpsnieuws van de VDVV 

 
Beste medebewoners, 
  
Speel-en beweegplek Leemlandseweg  
De eerste maanden van 2018 zitten er al weer op. De 
carnavalisten onder ons hebben onder aanvoering van 
Prins Rikkert carnaval in stijl gevierd. Op de zaterdag 
zagen we de prins zelfs aan zijn fitheid werken op één 
van de beweegtoestellen op de speel –en beweegplek 
aan de Leemlandseweg. Goed voorbeeld doet onge-
twijfeld volgen. Al zal voor menigeen de temperatuur 
hiervoor nog moeten stijgen. 
Om deze speel- en beweegplek voor Jong en Oud 
schoon en veilig te houden, is het noodzakelijk dat we 
met zijn allen zorg voor dragen dat deze locatie, er 
piekfijn bij blijft liggen. Het is dus niet de bedoeling dat 
er honden worden uitgelaten. Daarnaast is het vanuit 
veiligheid niet gewenst dat er aan de zijde van de 
Leemlandseweg auto’s worden geparkeerd.                                                                      
Vanuit de gemeente zijn buitengewoon opsporings-
ambtenaren actief. Deze vorm van handhaving moet 
toch niet nodig zijn in ons dorp?                                                                                                                                 
Spreek het baasje van de hond er op aan als u ziet dat 
de hond word uitgelaten op een plek waar dit niet  is 
gewenst. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het baasje van 
de auto. Samen zorgen we voor een veili-
ge, vitale leefomgeving. 
Dorpsvisie  
Als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-
Veldhunten zijn we continu bezig met de 
toekomst van ons dorp. Wij vinden dat je 
als dorp een groot deel van de toekomst 
zelf bepaalt. Zeker nu de overheid steeds 
meer gaat overdragen naar kernen zelf en 
burgerparticipatie wil faciliteren.   

 
Met de realisatie van ’t Dorpshuus 6 jaar geleden, heb-
ben we een eerste belangrijke stap gezet door binnen 
het dorp de samenwerking met alle verenigingen te 
zoeken. Ook door het opzetten van een gezamenlijke 
website hebben we daarin eerder al onmisbare stap-
pen gezet.  Deze intensieve samenwerking vraagt een 
actieve en open houding van iedereen zodat ook in de 
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(Vervolg Dorpsnieuws) 

verder moeten intensiveren. Vanuit dat kader is het 
mooi om te zien dat carnavalisten uit Azewijn en Vars-
selder –Veldhunten elkaar al weten te vinden.  
VDVV heeft eind 2017 al een informatief gesprek met 
de dorpsraad van Azewijn gevoerd. We hebben aange-
geven dat wij wel mogelijkheden zien voor samenwer-
king. Als VDVV zijn we benieuwd hoe Azewijn haar ei-
gen toekomst ziet. We hopen dat dit een vervolg krijgt. 
 
N817 
Bij al deze verbindingsmogelijkheden die wij zien, mag 
een weg zoals de N817, met een nog steeds toenemen-
de verkeersintensiteit nooit de belemmerende factor 
zijn. Vanuit dat kader roepen we de politiek op nu echt 
te luisteren naar haar achterban en achter ons initiatief 
te gaan staan om tot een goed alternatief te komen om 
de oversteek op de op de N817 ter hoogte van de 
Hoofdstraat veiliger te maken.  De oplossing die nu ter 
hoogte van de Hoofdstraat door provincie en gemeen-
te bedacht is, creëert alleen maar schijnveiligheid.  
Een echte veilige oversteek is noodzakelijk, niet alleen 
vanuit verkeerskundig aspect maar zeer zeker ook van-
uit het behoud van vitaliteit en het benutten van de 
kansen van krimp voor kernen en wijken. 
 
Activiteiten / Streetdance 
De (piep) Jong-Inn V-V zal alleen nog incidenteel geor-
ganiseerd worden. Dit zijn activiteiten voor kinderen 
van 2-10 jaar.  Daarnaast staan we altijd open om, 
vraag-gestuurd, activiteiten op te zetten vanuit het ac-
tiviteitenplatform, eventueel in samenwerking met een 
commerciële partij. Voorwaarde voor het uitvoeren 
van deze activiteiten, blijft het aanbod van vrijwilligers 
om deze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren.   
In dit kader zijn we aan het kijken of we de komende 
periode een aantal workshops kunnen organiseren met 
als thema dans. Dit n.a.v. van de enthousiaste deelname 
aan de workshops tijdens de kermis vorig jaar. Bij vol-
doende animo starten we dit op in overleg met dans-
school “Dancin”.  Heb je interesse meld dit vrijblijvend 
aan ons via de mail. vdvv@varsselderveldhunten.nl . 
Graag met vermelding van naam , adres en leeftijd.  
 
Herinrichting Hoofdstraat / Informatieavond 
In een eerder stadium hebben we al medegedeeld dat 
ons burgerinitiatief om te komen tot een herinrichting 
van de Hoofdstraat goedgekeurd is door de gemeente. 
De werkgroep die opgezet is vanuit de VDVV heeft on-
dertussen al meerdere keren met de projectleider van-
uit de gemeente om tafel gezeten. Een proces dat tot 
nu toe in perfecte harmonie verloopt. Door de kracht,  
deskundigheid en het netwerk van de burger te gebrui-
ken wordt het plan zoals we al in eerder stadium terug 
gekoppeld hebben, ook daadwerkelijk uitgevoerd. Op 

dit moment wordt de laatste hand aan de definitieve 
planning gelegd.  Onder voorbehoud zal er op 25 april 
een informatieavond worden georganiseerd. Daarin zul-
len de werkzaamheden en planning worden besproken. 
Een definitieve uitnodiging 
hiervoor volgt binnenkort. 
 
Draagvlak 
Draagvlak is voor ons als be-
langenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van 
initiatieven binnen het dorp, maar ook richting de ge-
meentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van 
VDVV willen ons inzetten, om de belangen van ons 
dorp te vertegenwoordigen en de vitaliteit in ons dorp 
te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van 
VDVV (als u dat nog niet bent) en ons de noodzakelijke 
input te geven.  Lid worden kan via onze website: 
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/vdvv/
lidmaatschap-vdvv  
  
Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij 
met zijn allen!! 

OPROEP! 
Gezocht;  

Enthousiaste ouders die ons  
Kivada kader willen versterken. 

 
Hoe leuk is het 4 ongelooflijke leuke dagen voor onze 
kinderen te mogen organiseren met ieder jaar weer 
een leuk Thema! 
Ben jij degene die enthousiast is, creatief en een beetje 
handig. Dan zoeken wij jou!  
 
Namens Kivada Varsselder  
Contactpersoon; 
Esther Kuster 
ekusterschut@gmail.com 
06-23727257 

I n de week van 17 sep-
tember 2017 t/m 24 sep-
tember 2017 heeft de 
jaarlijkse collecte voor de 
Nierstichting plaats ge-
vonden. 
De opbrengst in Varssel-
der heeft een mooi bedrag van € 288,00 opgebracht. 
Dit was meer dan in het jaar 2016 waarin een bedrag 
van € 249,00 is opgehaald. 
Een goede opbrengst, waarmee veel onderzoek gedaan 
kan worden. Dank aan alle gevers en aan alle collectan-
ten, die weer enthousiast op weg gingen om geld op te 
halen. 
Tevens zijn wij in Varsselder en Veldhunten nog op 
zoek naar collectanten zodat het collecteren over 
meerdere mensen verdeeld kan worden. Meerdere 
handen maken licht werk. Mocht u er iets voor voelen 
om als collectant te willen helpen.  
Neem dan even contact met: 
Petra Bruins 
Leemlandseweg 2a 
7076 AM Varsselder 
0315-632247 

 
Namens de afdeling Varsselder-Veldhunten 
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KOM KIEKEN NAAR ONZE NIEUWE 

VOORSTELLING! 

Op 24 en 25 maart  in 't  Dorpshuus in Vars-
selder-Veldhunten wordt de komedie  

”Mag het  

een beetje meer zijn?”  

opgevoerd. 
 

E en grappig to-
neelstuk dat garant 
staat voor een  mid-
dagje of avondje 
lekker lachen. 
De voorstelling 
speelt zich af in een 
kuuroord. Dit kuur-
oord wordt gerund 
door Joris. Hij heeft 
het erg druk en het 
valt voor hem niet 
mee om alles rond 
te krijgen. Als het 
t.v.programma 
‘Nederland in be-
weging’ een promotiefilmpje komt maken en er tegelij-
kertijd gasten arriveren die veel aandacht vragen, 
wordt het Joris teveel en vraagt hij zijn tweelingbroer 
Floris om hem te helpen. Dat leidt tot hilarische toe-
standen. Als er dan ook nog een bedrieger onder de 
gasten verblijft, is de chaos helemaal niet meer te over-
zien. 
“Mag het een beetje meer zijn” is een dolkomische 
voorstelling, die bij de toeschouwer zeker op de lach-
spieren zal werken. 

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

Er zijn drie voorstellingen: 

zaterdag 24 maart om 19.30 uur 

zondag 25 maart om 14.00 uur  

Zondag 25 maart om 19.30 uur 

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en do-
nateurs 
van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhun-
ten. 
 
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijk-
se ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op 
maandag 19 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus. 
 

Agenda : 
 
1. Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Woordje dirigent  
4. Verslag van de jaarvergadering 2017 
5. Verslag  Jeugd door Karin van Arragon 
6. Bestuursverkiezing: Vacature algemeen bestuurs-

lid. Aanmelden kan tot voor aanvang van de verga-
dering. Aftredend en herkiesbaar zijn Karin van 
Arragon en Patrick Schut. 

7. Taakverdeling leden 2018 
8. Evenementenplanning 2018 
9. Brainstormavond 
10. Speculaasactie 
11. Financieel verslag over 2017 door de penning-

meester Patrick Schut 
12. Verslag van de kascommissie: Johan Helmink en 

Jeanette Kraayvanger 
13. Benoeming nieuwe kascommissie Sandra Immink: 

, Aftredend lid kascommissie:  Jeanette Kraayvan-
ger 

14. Vaststellen contributie 2018 voor 2019 
15. Verslag  “Club van 100” door bestuur van de “Club 

van 100” 
16. Rondvraag 
17. Sluiting jaarvergadering 2018 door de voorzitter 

Maarten Wijkamp 
 
 

Tot ziens op  19-03-2018 om 20.30 uur!                                                                       
 
Het bestuur 

JAARVERGADERING  
FANFARE ST. GREGORIUS 

 
Maandag 19 maart 2018 
Aanvang: 20.30 uur in de Ontmoetingsruimte van ‘t 
Dorpshuus 

Carnavalswagen Bidcoins groep Veldhunten 
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N ormaal gesproken weet ik wie er ‘Zinkputter van 
het jaar’ wordt. Dit jaar liep het toch anders en ben ik 
door de Zinkputter-commissie behoorlijk “bij de neus 
genomen”. 
Doordat ik me had afgemeld voor de jaarlijkse vergade-
ring heb ik via de WhatsApp de persoon omschreven 
wie ik naar voren wilde schuiven. Ik kreeg snel het be-
richt terug dat alle commissieleden hetzelfde dachten 
als ik, maar niets was minder waar. Tijdens ‘het mo-
ment’ op de Rozenmoandag liep Ellie de desbetreffen-
de persoon voorbij en liep naar mij toe. Ze zei al la-
chend dat ik niet altijd “de touwtjes in handen had” 
tijdens de carnavalsdagen. Ik ben dus behoorlijk “bij de 
neus genomen”. Sandy zat ook in het complot en ik 
heb werkelijk niets gemerkt. 
“Zinkputter van het jaar” worden, vind ik persoonlijk de 
hoogst haalbare waardering binnen ons dorp. Ik vind 
het dan ook een hele eer om deze medaille te mogen 
dragen. Dit had niet gekund zonder mijn vrouw Sandy. 
Zij heeft mij al die jaren de ruimte gegeven en daar ben 
ik haar ook erg dankbaar voor. 
 
Tot slot bedank ik iedereen voor alle leuke reacties en 
warme felicitaties die we hebben gekregen. 
 
Groeten, 
Ferenc en Sandy 
 
Voor foto’s zie; 
https://myalbum.com/album/CePszUIV1nLo 

Zinkputter van het jaar 
2018 

(vervolg  Dorpsnieuws) 
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STAND TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Rick Hendrixen 4e 13 
Cas de Neling 1e 9 
Niels Schweckhorst 1e 9 
Ron Prinsen 1e 7 
Chiel le Comte 2e 5 
Roy Cornielje 3e 5 
Tom Wanders 4e 5 
Robin Klompenhouwer 2e 4 
Dominiek Seinhorst 1e 3 
Tim Jansen 1e 3 
Jochem Geerts 1e+2e 3 
Ramiro Tersteeg 2e 3 
Steven Riethorst 3e 3 
Glenn Robben 3e 3 
Rick Witteveen 4e 3 

Pascal Sloot 2e 2 
Twan Berndsen 2e+3e 2 
Niels Huntink 3e 2 
Ino Zweers 4e  2 
Marc Wellink 4e 2 
Jelle Visser 1e 1 
Maik Jansen 1e 1 
Lars Hendrixen 1e 1 
Merijn van Arragon 1e 1 
Joel Robben 2e 1 
Jeroen Aalders 2e 1 
Jacco te Kaat 2e 1 
Bob Zweers 2e 1 
Dion Mulder 2e 1 
Menno Wenting 2e 1 

Mart de Leeuw 3e 1 
Rick Vreeken 3e 1 
Niek ter Voert 3e 1 
Joost Venus 3e 1 
Martijn Klompenhouwer 4e 1 
Jos Ketelaar  4e 1 
Sven Huls 4e 1 
Werner Wellink 4e 1 
Jurgen Schut 4e 1 
Martijn Klompenhouwer 4e 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV JO17-1 1 3 5 3 

ST VVL/Stokkum JO17-1G 1 3 4 3 

VVG '25 JO17-2 1 3 1 0 

Concordia-W JO17-2 0 0 0 0 

Etten JO17-1 0 0 0 0 

Kilder JO17-1 0 0 0 0 

ST: Silvolde/Terborg JO17-1 0 0 0 0 

VIOD JO17-4 0 0 0 0 

Zeddam-Sint Joris JO17-1 0 0 0 0 

DZC '68 JO17-6 1 0 3 4 

SVGG JO17-1G 1 0 0 1 

Ulftse Boys JO17-1 1 0 3 5 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

ST: Gendringen/Etten JO15-3 1 3 3 0 

Dinxperlo JO15-2 1 3 6 4 

DZC '68 JO15-10G 0 0 0 0 

GWVV JO15-1G 0 0 0 0 

Longa '30 JO15-6 0 0 0 0 

MvR JO15-2 0 0 0 0 

Silvolde JO15-2 0 0 0 0 

SJO Den Dam/NVC JO15-1G 0 0 0 0 

VIOD JO15-4G 0 0 0 0 

ST VVL/Stokkum JO15-2G 0 0 0 0 

Ulftse Boys JO15-2 1 0 4 6 

SDOUC JO15-2 1 0 0 3 

Topscoorders JO17-1 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe Flipse 12 
Bart Rots 7 
Timo Steenbreker 6 
Merijn Berentsen 3 
Maarten Wissing 2 
Milan  Frazer 1  
Sem Schepers 1 
Siem Peters 1 
Stijn van Remmen 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDOUC JO11-3 1 3 12 0 

FC Winterswijk JO11-7 1 3 4 0 

FC Trias JO11-5 1 3 2 0 

AZSV JO11-9 1 3 3 2 

FC Trias JO11-6 1 3 2 1 

Ajax B JO11-2 0 0 0 0 

FC Winterswijk JO11-6 0 0 0 0 

GWVV JO11-1G 1 0 2 3 

Meddo SC JO11-3G 1 0 1 2 

Dinxperlo JO11-2 1 0 0 2 

Ulftse Boys JO11-4 1 0 0 4 

SJO MEC/Bredevoort JO11- 1 0 0 12 

Topscoorders JO15-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn Berentsen 6 
Ties Peters 5 
Ties Flipse 4 
Cas Steenbreker 4 
Boaz Kwak  2 
Nout Sloot 1 

Topscoorders JO11-1G: 
naam:  aantal doelpunten 
Bram Menting 26 
Mees  Dickmann 24 
Luuk Berentsen 13 
Boaz Kwak 10  
Luuk Roseboom 5 
Tiemen Berentsen 5 
Kas Menting 2 
Caelum van Mulligen 2 
Senne Ditters 2 
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Standen en Topscoorders 2017-2018 
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 10 30 44 10 

GWVV 1 13 27 37 19 

Ulftse Boys 1 13 24 29 22 

FC Eibergen 1 14 24 34 22 

MEC 1 12 22 25 23 

VIOS B. 1 12 17 25 16 

Dinxperlo 1 10 16 25 23 

SVGG 1 13 15 26 36 

SP Rekken 1 9 13 17 24 

KSH 1 10 12 13 17 

Erix 1 11 12 15 21 

KSV 1 12 10 20 24 

Marienveld 1 11 4 15 37 

SVBV 1 12 3 17 48 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam-Sint Joris 3 10 22 33 13 

Bredevoort 3 8 19 28 13 

SVGG 3 9 18 29 22 

Gendringen 5 10 18 23 16 

AD '69 3 10 18 26 26 

Silvolde 6 8 16 23 17 

Terborg 3 9 11 19 24 

Varsseveld 11 9 10 16 14 

NVC 2 10 8 15 20 

Ulftse Boys 6 10 8 22 44 

GWVV 3 10 7 19 33 

Westendorp 2 7 1 13 24 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 3 9 25 28 9 

GWVV 2 10 25 29 11 

OBW 3 11 22 32 16 

Sc Westervoort 4 10 14 25 28 

Kilder 2 10 14 20 24 

DCS 4 8 13 13 12 

HC '03 2 9 13 22 24 

VVG '25 2 10 11 27 22 

sv Loil 2 10 8 21 29 

Doetinchem 2 9 7 15 30 

Etten 2 9 6 11 26 

Sprinkhanen 2 9 4 7 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVL 2 7 21 33 4 

GWVV 4 10 20 31 17 

MvR 4 9 19 41 18 

Silvolde 7 9 15 23 23 

Terborg 4 9 13 24 24 

AD '69 4 7 12 14 13 

Zeddam-Sint Joris 5 10 11 21 29 

SVGG 4 7 10 18 13 

Stokkum 3 9 9 17 29 

Den Dam 2 9 9 21 24 

NVC 3 9 6 15 42 

Varsseveld 10 9 4 15 36 

4e klasse D 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 5 11 14 5 

GWVV 1 5 10 12 7 

Reunie 1 3 9 9 4 

SVGG 1 5 9 13 10 

FC Eibergen 1 6 8 11 10 

MEC 1 4 7 10 10 

KSV 1 4 4 3 7 

SP Rekken 1 1 3 7 4 

Dinxperlo 1 2 3 5 7 

Erix 1 3 2 2 4 

Marienveld 1 4 2 5 11 

KSH 1 2 1 2 5 

VIOS B. 1 4 1 2 6 

SVBV 1 4 1 9 14 
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