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Nieuws
G

elukkig zitten we weer goed in het ritme en voert
voetbal weer de boventoon bij GWVV. In de vorige
Boogbal, begin maart, schreven we nog dat we de
laatste stuiptrekkingen van de winter achter ons
gelaten hadden. Toch roerde maart zijn staart, want
enkele weekenden was het bitter koud en gooide het
weer weer roet in het eten. Het werd voor de KNVB
passen en meten om de competitie normaal te doen
laten eindigen. De wedstrijden zijn allemaal ingepland
en voor GWVV betekent dit dat er vooral in mei op een
woensdag/donderdagavond gevoetbald moet worden.
We vragen dan ook met klem om deze avonden nu alvast niets te plannen zodat je team niet met te weinig
spelers komt te zitten. In de voetbalapp staat precies
aangegeven wanneer je moet voetballen. Wil je op de
hoogte gebracht worden van wedstrijdwijzigingen van
bv je team, zet in de app onder instellingen Pushberichten je team dan op Aan. Deze kun je nu per elftal
instellen.
Het wedstrijdritme begint nu te komen en hiermee ook
de lange reeks aan wedstrijden naar het einde van de
competitie. Voor alle team behoudens het 1e elftal
wordt in het weekend van 2/3 juni de laatste competitiewedstrijd gespeeld. GWVV 1 eindigt de reguliere
competitie op zondag 27 mei met een thuiswedstrijd
tegen MEC.
Voor GWVV 1 bestaat er nog een aanzienlijke mogelijkheid dat er nacompetitie gespeeld gaat worden. Deze
wedstrijden zullen beginnen in het weekend van 2/3
juni. GWVV 1 is na de winterstop niet zoals gebruikelijk
de laatste seizoenen teruggevallen in niveau. De angst
die er een beetje ingeslepen was om slecht uit de winterstop te komen is hierbij hopelijk ten einde. Voor
trainer/coach Edwin Grotenhuis was dit één van zijn
doelstellingen om niet na de winterstop in verval te
geraken. We kunnen rustig zeggen dat dit voor hem
met zijn staf en team goed gelukt is. Het voetbal was
direct na de winterstop niet wat we gewend waren,
maar de resultaten zijn op een enkele uitzondering na,
bevredigend. De laatste weken zien we weer meer terug van het spel dat er in de 1e helft van de competitie
gespeeld werd. Zeker na de apotheose op ’t Oerseveld
tegen Ulftse Boys hebben we een goed voorgevoel
over het verloop van de rest van de competitie. Er
moeten nog zes wedstrijden worden gespeeld dus het
kan nog alle kanten op. Jongens succes!
GWVV 2 doet het ook nog goed en zijn zelfs na de 0-1
gewonnen kwartfinale bekerwedstrijd tegen Buurse
door gedrongen tot de halve finale. Deze wordt gespeeld op woensdagavond 9 mei tegen FC Trias 3 om
20:00 uur op de Buitenham. Kom, als je even tijd hebt
om de jongens aan te moedigen. Mochten ze de finale
halen, dan wordt deze gespeeld op 10 juni en ze komen dan uit tegen de winnaar van de andere halve finale Diepenheim 2 of PH 2 (Almelo). De finale wordt
gespeeld in Beltrum.
In de competitie is GWVV 2 goede 2e achter koploper
Viod. OBW werd in de strijd om de 2e en 3e plek van
zich afgeschud, jammer is dan wel weer het verlies dat
tegen Kilder werd opgelopen. De ontknoping voor het
kampioenschap kan in de staart van de competitieperiBoogbal nr. 5

ode liggen want op de laatste 2 speeldagen wordt er op
27 mei eerst thuis tegen koploper VIOD gespeeld en op
3 juni een week later op Dichteren. Wij wensen Peter
met zijn mannen heel veel succes.
GWVV 3 moet nog zeven wedstrijden spelen en zoals
het er nu naar uitziet gaan ze niet eindigen bij de onderste plekken. Zij speelden na de winterstop pas 3
wedstrijden, waarbij zes punten werden behaald, een
verdubbeling van het aantal wat er in de 1e helft van
de competitie behaald werd. En als je tegen de koploper met 1-0 weet te winnen dan zit er wel meer in het
vat.
Voor GWVV 4 is na het forse verlies tegen MvR de strijd
om het kampioenschap nagenoeg verkeken. Zij zouden
zich moeten richten op plek 3 wat nu het hoogst haalbare lijkt. Hans zal in deze Boogbal zijn licht laten schijnen over de gespeelde wedstrijden.
De jeugd is inmiddels ook weer op gang, zij speelden
nu zo’n 4-5 wedstrijden en hebben nog heel wat voor
de boeg. De JO17-1 zijn goed begonnen in de nieuwe
indeling in de 3e klasse en doen zoals het er nu naar
uitziet mee om de bovenste plaatsen. Zij spelen ook
met vlagen goed voetbal, wat mooi is om naar te kijken. De kwartfinale om de beker werden helaas verloren alhoewel dat niet helemaal nodig was geweest.
De JO15-1 doet het ook prima zij wonnen 3 van de 5
wedstrijden en doen in de subtop mee. De JO11 heeft
het na de vernieuwde indeling er wat moeilijker mee
gekregen. Zij pakten afgelopen zaterdag hun eerste
punt en hopelijk is nu de weg naar boven gevonden.
Zoals jullie al ongetwijfeld in de media hebben kunnen
lezen start GWVV samen met Ulftse Boys een jeugdsamenwerkingsverband. Vanaf het seizoen 2018-2019
zal er gekeken worden hoe spelers qua niveau/
leeftijdsgroep het beste ingedeeld kunnen worden. Op
woensdag 14 maart werd hier voor de spelers/ouders
een bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking
mede te delen. De komende maanden zullen de jeugdbesturen/TC’s van beide verenigingen druk zijn voor
het seizoen 2018-2019.
In deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken, In de Aanval, GWVV Super-elf, Opvallend op de Buitenham die u
van ons gewend bent, daarnaast het dorpsnieuws
waarbij alvast een vooraankondiging van het OLV Gilde
voor de kermis 2018. Op de cover deze keer de uitzinnige vreugde bij GWVV 1 nadat Jochem Geerts in de
90e minuut de 0-1 binnenschoot tegen Ulftse Boys. De
inzetjes tonen NL Doet dag op 10 maart, de uitreiking
van de shirtjes door sub-sponsor Montferland serres &
meer en het bewijs vastgelegd door onze hoffotograaf
Nico Marcus dat de bal toch echt achter de lijn was in
de wedstrijd tegen KSH. Misschien kunnen we Nico in
het vervolg inzetten als videoref.
De verschijningsdata voor de laatste Boogbal van dit
seizoen is nog niet bekend, dit ivm de eventueel te
spelen nacompetitie en de datum waarop het jaarlijks
afsluitende Jan Riekentoernooi zal worden gehouden.
We hebben de deadline voor het inleveren van de copy
gezet op 12 juni.
Wij wensen iedereen veel leesplezier
met Boogbal nr. 5!
De redactie.

25 mei GWVV sponsormiddag/avond
1 t/m 3 juni GWVV Jeugdkamp
Jan Riekentoernooi nog niet bekend (ergens juni)
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Het groene
hart van
Varsselder
door Beent Klynsma

I

n Veldhunten is de bevolking rondom voorzien van
weilanden en wat struiken, loop je een rondje Hesterweg, Hoofdstraat, Gendringseweg en Vicarisweg is het
allemaal groen wat je ziet.
Dat is het groen aan de buitenkant. Maar wat is nu het
groene hart van onze dorpskern? Eigenlijk is dat daar,
waar Carnavals vereniging “de Zinkput” de kerstboom
heeft geplaatst, recht tegenover ons kerkgebouw en de
oude pastorie. Er ligt nog een oude Jeu de boules of
Petanque baan, die nu als voetpad wordt gebruikt. Een
van oorsprong Grieks spel. Het waren daarentegen
de Romeinen die van het spel een behendigheidsspel
maakten. Het spel zoals zij het toentertijd speelden,
staat bij ons nu bekend als het jeu de boules zoals wij
het kennen. Het spel werd steeds minder populair onder de Grieken en Romeinen, bij hen verschoof
de interesse steeds vaker naar andere sporten. Echter
bleef het spel ontzettend populair in bepaalde gebieden, zoals de Franse Provence en de Varsselderse Balkstraat. Zo is het, ook zeer bekende, spel Petanque ontstaan in Frankrijk. Petanque is een wat andere vorm
van Jeu de boules. Om dit groen hartje in ons dorp
Varsselder, staat een heg die op bepaalde tijden door
de plantsoenendienst van de gemeente Oude IJsselstreek wordt geknipt, de oranje brievenbus hoort ook
bij dit alles en wat rododendrons.. Er worden op het
gras borden op geplaatst vooreverkiezingen van de Gemeenteraad, Prins Carnaval, 2 kamer verkiezingen enz.
enz. Echter voor mij is het echte groene hart
“sportpark de Buitenham” . Als je via de oude ingang
komt vanaf de Hoofdstraat en alle groene containers,
grijze containers, blauwe containers en oranje containers bent gepasseerd, komt het mooie groen van de
voetbalvelden. Kom je echter vanaf de Berghseweg, via
de parkeerplaats en je bent daar de ondergrondse flessenbak, de blauwe luier container en de fel rood gekleurde frietuur container gepasseerd, dan zie je ook
het mooie groene hart van “sportpark de Buitenham”
Jammer dat je eerst langs al die smerige vieze opzichte
fel gekleurde containers moet lopen voordat je een
mooi uitzicht hebt op het sportpark en het ‘t Dorpshuus. Nu de lente weer is aangebroken begint het gras
ook weer te groeien vogeltjes fluiten en dat doet me
goed. Vooral als het gras pas is gemaaid ruikt het zo
lekker. Rondom de voetbalvelden staan diverse struiken en bomen, afgelopen winter is er behoorlijk gesnoeid door zowel de klusploeg als de gemeente Oude
IJsselstreek. Maar ook de bomen en struiken beginnen
weer uit te lopen om
een mooi groen tapijt op hun
kruin krijgen. Het 2e veld wordt mooi groen alhoewel
het kunstgras veld echter altijd groen is.
Dus voor mij is en blijft “sportpark de
Buitenham” het groene hart van Varsselder Veldhunten.

Ulftse Boys en GWVV

starten samenwerkingsverband
Jeugdvoetbal

V

oetbalverenigingen
Ulftse Boys uit Ulft en
GWVV uit Varsselder –
Veldhunten hebben besloten om de handen ineen te
slaan en de krachten te
bundelen. Na een intensieve voorbereiding is overeengekomen dat met ingang van seizoen 2018 – 2019
een start wordt gemaakt met een samenwerkingsverband over de gehele jeugdafdeling.
“Om de continuïteit en de identiteit van onze club te
waarborgen zijn wij genoodzaakt om een samenwerking aan te gaan”, vertelt Jan Aalders, voorzitter van
GWVV. “De samenwerking in de jeugd met Ulftse Boys
creëert voor ons weer de mogelijkheid om onze jeugdleden te laten voetballen waar ze qua leeftijd en niveau
thuis horen, zonder afbreuk te doen aan onze jeugdafdeling” vult Aalders aan. “Er is geen sprake van een
fusie, maar van een intensieve samenwerking tussen
de jeugdafdelingen waarbij voor beide clubs een winwin situatie ontstaat.”
Frans te Pas, voorzitter van Ulftse Boys vervolgt; “Bij
ons is er op dit moment geen sprake van ledenvermindering. Sterker nog, op dit moment mogen we ons gelukkig stemmen met een kleine surplus in jeugdleden.
Als we echter wat verder in de tijd vooruit kijken is samenwerking met GWVV ook voor ons een ideale mogelijkheid om verder door te groeien en zodoende een
toekomstbestendige jeugdafdeling te creëren.”
Beide voorzitters spreken de verwachting uit dat de
samenwerking een succes zal worden. “Ulftse Boys
heeft de laatste jaren een goed georganiseerde Technische Commissie opgetuigd. Wij zullen vanuit GWVV
met enkele personen plaatsnemen in de nieuwe, gecombineerde Technische Commissie, waardoor de belangen van alle jeugdleden gewaarborgd zijn”, aldus de
voorzitter van GWVV. “Daarnaast lijkt de structuur,
maar zeker ook de cultuur van beide clubs sterk op elkaar” vult Te Pas aan.
De nadruk van de samenwerking zal liggen op het indelen van de jeugdleden. Voetballen op het juiste niveau
bij eigen leeftijdsgenoten. Er zal een evenwichtige verdeling gemaakt worden van de trainingen en de te spelen wedstrijden. Ook zal op facilitair en organisatorisch
gebied worden samen gewerkt waarbij het uitgangspunt is dat beide clubs hun eigen identiteit behouden.

Voor meer informatie:
vv Ulftse Boys: Roy Bongers TC bestuurslid
roybongers@aol.nl – 06-22765513
GWVV: Mike Frazer TC bestuurslid
m.frazer7@chello.nl – 06-20914025

De Boogbalplanner seizoen 2017-2018

Oan ’t sjen.

Copie inleveren:
12 juni

Deze week wordt er kunstmest gestrooid op veld 2, als er wat overblijft
gaat dat naar het kunstgras veld !!

De klus ploeg. ( zie foto )
Boogbal nr. 5
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Z

ondag 18 maart op een ietwat koude middag kreeg
GWVV de knulletjes uit Barchem op visite.
GWVV kwam goed uit de startblokken want al in de 3e
minuut weet onze slungel Cas de Neling zijn directe tegenstander uit te spelen waardoor hij vrije doortocht
heeft en de bal daarna heel beheerst langs de keeper
schuift. GWVV kan helaas niet lang van de voorsprong
genieten want in de 9e minuut belandt een cornerbal in
de 5 meter, GWVV weet deze bal niet goed weg te werken waardoor een speler van SVBV de bal makkelijk
binnen kan tikken. 5 min later leidt GWVV knullig balverlies de tegenaanval die hier uit voortkomt levert de
1-2 voorsprong op voor SVBV. GWVV moest dus flink
aan de bak om niet nog eens averij op te lopen tegen
één van de slechtst presterende ploeg van de competitie. In de 24e minuut wordt GWVV weer eens gevaarlijk
door een schot van onze duiven kearl Dirk Jansen.
GWVV weet verder niet veel gevaar te stichten dit komt
mede doordat SVBV bijna in een soort handbal opstelling rond de zestien staat te verdedigen en het voor
GWVV dus heel moeilijk is om hier doorheen te komen,
we gaan daarom ook rusten met een 1-2 stand. Na de
thee komt GWVV wederom goed uit de startblokken en
het publiek ziet Cas de Neling uit een corner de bal tegen de touwen schieten waardoor de stand weer gelijk
is. Na dit doelpunt lijkt het verzet van SVBV gebroken
en krijgt GWVV meer kansen om de voorsprong te pakken. In de 60e minuut wordt een schot van Jelle Visser
[ in de volksmond ook wel Van der Wiel genoemd ] nog
gepakt door de keeper maar 7 minuten later is het Niels
Schweckhorst die een vrije trap van ongeveer 20 meter
snoeihard in de linkerbovenhoek schiet. Kort hierna
scoort GWVV ook haar 4de doelpunt na een schitterende aanval is wederom Niels Schweckhorst die het mag
afmaken. SVBV probeert nog wat terug te doen maar
wanneer zij uit één van de spaarzame aanvallen balverlies leiden countert GWVV snel en ligt de bal door Ron
Prinsen al gauw aan de andere kant in het netje. GWVV
wint dus deze wedstrijd met 5-2.
De wedstrijd tegen KSH werd ditmaal op een zaterdagavond gespeeld vanwege de Pasen. KSH had in deze
wedstrijd al snel op voorsprong kunnen komen echter
was het Sven te Kaat die knap redding wist te brengen
op een schot van dichtbij. Dan krijgt GWVV haar eerste
kans, door een goede combinatie vanuit het centrum
komt de bal uiteindelijk bij Robin Klompenhouwer, helaas wordt de weg naar de goal geblokt waardoor de
bal tot corner wordt verwerkt die vervolgens weinig
oplevert. GWVV is de bovenliggende ploeg en krijgt in
korte tijd 2 goede kansen maar jammer genoeg wordt
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 1
SVBV:
https://myalbum.com/album/7pIRdicN77PV
KSH:
https://myalbum.com/album/bDY3CCaGsoCd
Ulftse Boys:
https://myalbum.com/album/bDY3CCaGsoCd
Reünie:
https://myalbum.com/album/7uhrv6Jz2tZD
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Enkele fragmenten uit de wedstrijd
G.W.V.V. - S.V.B.V. en G.W.V.V. - KSH
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hier niet uit gescoord. Toch moet GWVV goed opletten
want KSH loert op de counter en is dan ook in de 36e
minuut weer dichtbij een treffer maar wederom is het
Sven te Kaat die uitstekend redding brengt. Beide
teams lijken met een 0-0 stand te gaan rusten maar 1
minuut voor de rust heeft GWVV nog een mooi kunststukje in huis, met een mooie combinatie in het midden wordt uiteindelijk Ron Prinsen op rechts bereikt
die op zijn beurt de bal uit bijna een onmogelijke hoek
de goal in ramt. Hierdoor gaat GWVV dus met een 1-0
voorsprong de rust in. De eerste 10 minuten na rust
gebeurt er niet zoveel totdat KSH een slordig momentje kent want een verdediger van KSH ziet Dominiek Seinhorst over het hoofd wanneer hij de keeper in
wil spelen, Dominiek Seinhorst reageert alert en kan de
bal oppikken en vervolgens uiterst beheerst langs de
keeper schuiven. Helaas duurt het nog geen 2 minuten
of KSH weet alweer de aansluitingstreffer te maken
nadat een hoge bal vanaf rechts in de korte hoek binnen wordt gekopt. Gelukkig heeft GWVV goudhaantje
Dominiek want hij kopt een minuut later knap een cornerbal binnen. GWVV gaat na dit doelpunt een beetje
achterover leunen en dat leidt tot slordigheden, hierdoor komt KSH beter in het spel en weet dan ook weer
te scoren. De laatste fase van de wedstrijd is het dan
nog spannend en GWVV krijgt dan ook nog mogelijkheden om te scoren, sterker nog Lars Hendrixen weet nog
te scoren want zijn inzet wordt achter de doellijn weggehaald maar helaas wordt dit niet gezien door de
scheidsrechter en daarom gaat dat feest niet door.
Hierdoor blijft de stand 3-2 en weet GWVV de overwinning over de streep te trekken.
8 April was het alweer tijd voor de mooiste derby van
de achterhoek! GWVV ging op bezoek bij Ulftse
Boys.Het was niet de spectaculairste derby maar er
werd door beide ploegen veel strijd geleverd. De eerste echte kans was wel voor GWVV nadat een hoge bal
bij Cas de Neling kwam stond hij oog in oog met Jaap
Bouman maar hij schoot de bal zo’n beetje richting vv
Etten. 10 minuten later krijgt Niels Schweckhorst de
kans om via een vrije trap de score te open maar hij

ziet zijn vrije trap
verwerkt worden tot
corner. Ulftse Boys
krijgt niet echt grote
kansen maar proberen meer via afstandsschoten tot
scoren te komen, dit
is overigens ook wel
logisch want de verdediging van GWVV
staat als een huis
daar komt zelfs Messi niet doorheen.
Ulftse Boys komt
wel iets beter in het
spel nadat ze in de
eerste helft al een wissel moeten toepassen. Ze kunnen
iets meer druk uitoefenen maar ook dit leidt niet echt
tot verzorgde aanvallen, dit geldt trouwens voor beide
teams want het veld leek wel op een knollentuin en
daarom sprongen veel ballen van de voet.Vlak voor
rust krijgt Ulftse Boys wel de beste kans om te scoren
maar Sven te Kaat heeft een katachtige redding in huis
en plukt zo de bal uit de benedenhoek. Hierdoor gaan
beide teams aan de thee met een gelijke stand.
De 2de helft leverde maar weinig kansen op toch was
het vermakelijk voor zowel publiek als speler want
sommige spelers konden nog beter acteren dan voetballen en dat leverde leuk beeldmateriaal op. De kansen bleven maar uit en de wedstrijd leek met een gelijke stand te eindigen totdat Menno Wenting met een
GEWELDIGE!!!!!!!!! Panna [bron: schoonmoeder] Cas
de Neling wist te bereiken en hij een diepe bal gaf op
de razendsnelle Jochem Geerts, Jaap Bouman kwam uit
de goal om de bal te onderscheppen maar hij vergiste
zich in de snelheid van Jochem waardoor hij te laat
kwam. Jochem kon hierdoor met een subtiel tikje de
keeper verschalken en scoren.Hierdoor wist GWVV in
de slotseconde toch nog de wedstrijd te winnen. De 3de
helft is overigens ook door GWVV gewonnen.

Jelle Visser

Kom kijken naar ons 1e elftal!
22 april
SVGG 1
6 mei
Rekken 1 13 mei
GWVV 1 17 mei (Do)
MEC 1 20 mei
FC Eibergen 1
27 mei
GWVV 1 -

GWVV 1
GWVV 1
Dinxperlo 1
GWVV 1
- GWVV 1
MEC 1

Boogbal nr. 5
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK

Luuk Bruens
In de
Wedstrijd
G.W.V.V. –
K.S.H.

Z

aterdag 31 Maart was ik pupil van
de week. Het was de wedstrijd tegen
KSH 1 uit Harreveld. Eerst mocht ik
met de spelers en papa mee naar de
kelder. Toen gingen we naar boven en
daar was hele harde muziek. Daarna
gingen we omkleden en met de spelers het veld op. Daar mocht ik een
goal maken bij de tegenstander. Ik
heb samen met de wisselspelers de
wedstrijd gekeken. En in de rust hebben we samen
gevoetbald en hebben ze mij trucjes geleerd. Ik vond
het heel cool om pupil te zijn en ik ben super blij met
de mooie bal die ik kreeg! Bedankt allemaal.

Noud Bolk
In de
Wedstrijd
G.W.V.V. – Reünie

O

p 15 april mocht ik pupil van het
1e elfal zijn, wat ik wel spannend vond.
Ik heb een ontzettend leuke middag
gehad. Vooral de muziek in de kleedkamer vond ik cool. Ik had wel door
dat de keeper van de tegenpartij niet
zijn best deed toen ik op doel mocht
schieten. Hij dook helemaal niet
Smiley
Veel succes de komende weken.

groetjes Noud

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

Groetjes Luuk
Luuk heeft echt genoten! En hij
is daarna nog beter zijn best
gaan doen bij de training, haha.
Bedankt voor de leuke ervaring.

Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/album/
EbC1yDv5R2dX

Boogbal nr. 5
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G.W.V.V.
SuperElf Competitie
seizoen 2017-2018

D

e vierde tussenstand is bekend! De afgelopen weken zijn er behoorlijk wat wedstrijden gespeeld. Ook de
inhaalwedstrijden zijn in de puntentelling meegenomen.
Deze periode zijn er gemiddeld tussen de 4 á 7 wedstrijden gevoetbald door de senioren elftallen. Genoeg
mogelijkheden deze keer weer voldoende punten weten te behalen. Het heeft de ranglijst dan ook weer
flink veranderd.

Tussenstand Superelf
(t/m 15 - 4 - 2018)

1

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

254

2

Ted v.d. Pavert

TVDP

247

3

Niels Schweckhorst

Casa di Swekka

241

4

Bennie Mulder

De Godfather

239

5

Dominiek Seinhorst

FC man op de grond

237

6

Cas De Neling

F.C. Enerzijds

236

7

Twan Berndsen

Het is weer zo'ndag

234

8

Marcel v/d Pavert

Superboys

232

9

Martijn Klompenhouwer

One Team One Dream

232

10

Menno Wenting

ww W.I.V.

231

11

Ferdie v.d. Pavert

TKS

229

12

Merijn van Arragon

Fc Houtworm

226

13

Eus Lucassen

Waterboys

225

14

Tim Jansen

Noname

225

15

Stan v.d. Pavert

Hala Madrid

224

16

Cas Aalders

FC Dreamteam

220

17

Marie-José Cornielje

FC Kwiebes

219

Opvallend deze speelronde is dat de keepers in het
algemeen veel punten hebben gepakt voor hun team.
Zij wisten met enige regelmaat hun doel schoon te
houden. Ook Menno Wenting en Ron prinsen waren
op het middenveld goed op dreef en scoorde geregeld.
Verder was het in de voorhoede Pascal Sloot, Tom
Wanders en Rick Hendrixen die veel punten bij elkaar
wisten te scoren.

18

Jeroen Aalders

FC Naamloos

218

19

Casper Bussink

FC Cappie

215

20

Jesse Peters

F.C. Anderzijds

215

21

Kees v.d. Pavert

The Kellers

215

22

Carlo Cornielje

Wally-team

213

23

Lars Hendrixen

Fc Hunten

212

24

Rien Klompenhouwer

De P. Boys

208

Het doelsaldo van de afgelopen weken van alle GWVV
senioren teams bij elkaar opgeteld is +12 (40 doelpunten voor en 28 doelpunten tegen) Dat maakt dat we
deze editie nummer 12 in de ranglijst kunnen benoemen tot winnaar van deze editie. Merijn van Arragon
gefeliciteerd!

25

Maud te Kaat

Fc Bollo de beer

206

26

Beent Klijnsma

Ziel & Zaligheid 1

200

27

Marjolein Niessink

Majootje

196

28

Ineke Klompenhouwer

de Goalgetters

189

29

Nico Marcus

Fc Canon

184

30

Promoteam Vieftigclub

De oudsten

181

31

Ruud v/d Pavert

Team van Ruud

180

De wedstrijdleiding
‘Fc Houtworm van Merijn van Arragon.
Sven te Kaat

32

Nico Immink

De Imminkjes

165

33

Bianca Aalders

De 3 Musketiers

162

34

Wim Klompenhouwer

WK-team

158

Jan-ole Kantus—Chiel le Comte– Jurgen Schut

35

Sjoerd Immink

De Jonkies

130

Ron Prinsen—Dominiek Seinhorst– Menno Berendsen
Theo Heutinck
Ramiro Tersteeg—Pascal Sloot– Niels Schweckhorst

Boogbal nr. 5
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e eerste wedstrijden na de winterstop zijn gevoetbald. Waar de teams voor de winterstop mee zijn geëindigd, gaan ze na de winterstop weer vrolijk mee verder,
Scoren! De punten worden weer bij elkaar geschoten.
In de vorige stand stond JO15-1G helaas met de minste
punten onderaan. In de huidige stand na de winterstop
is het dan ook de grootste verassing dat ze nu de koppositie pakken en daarmee een duidelijk signaal afgeven dat ze deze competitie van ''in de aanval'' niet op
de laatste plaats willen eindigen. Huidige koploper van
voor de winterstop JO11-1G zal alle zeilen moeten bijzetten om hun koppositie te behouden. Zij zijn na de
herindeling stroef gestart.
Team

Aantal punten

GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
GWVV 4
GWVV JO11-1G
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3

39
22
19
16
14
14
7

Boogbal nr. 5
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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
15-4-2018 wedstrijd tegen Reunie
Pedicurian
13-5-2018 wedstrijd tegen Dinxperlo
Limburgia

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

Boogbal nr. 5
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De Vlaggenparade mogelijk
gemaakt door de Vieftig club

21-apr
21-apr
22-apr
24-apr
24-apr
24-apr
27-apr
28-apr
29-apr
2-mei
3-mei
5-mei
6-mei
7-mei
10-mei
11-mei

Glenn Robben
Ferenc Schepers
Frank Slutter
Rien Klompenhouwer
Pepijn Sloot
Kay Mulder
Peter Roes
Caelum van Mulligen
Patrick Bouwman
Marcel van de Pavert
Alex Cornielje
Bart Vinkenvleugel
Mart de Leeuw
Willy Immink
Wies Kummeling
Mart Aalders

12-mei
15-mei
16-mei
16-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei
22-mei
26-mei
29-mei
29-mei
30-mei
30-mei
4-jun
5-jun

Ben Hendriksen
Menno Wenting
Joël Robben
Bernard Terhorst
Tim Heutinck
Freek van Arragon
René Bussink
Gert Ketelaar
Niels Huntink
Willy Fischer
Frans Hardeveld
Bart Rots
Donna Kwak
Boaz Kwak
André Lippets
Ruben Kaczmarek

Boogbal nr. 5
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10-jun
11-jun
12-jun
13-jun
16-jun
20-jun
21-jun
25-jun
28-jun
28-jun
1-jul
2-jul
4-jul
4-jul
7-jul

Ramiro Tersteeg
Tim Jansen
Jurjan Wezenberg
Frank Stokman
Pascal Sloot
Jordy Bussink
Stijn van Remmen
Erik Ketelaar
Joost Venes
Paul Schut
Rik Fisser
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Menno Berndsen

BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018

I

n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, De Hen en Weerum, de gemeenteraadsverkiezingen, de toneeluitvoeringen, de afgelastingen ivm de kou, de winst van GWVV 1 op Ulftse
Boys alhoewel die niet op de Buitenham werd gespeeld, de jeugd samenwerking tussen Ulftse Boys en
GWVV, NL Doet, de uitschakeling van de JO17 in de
kwartfinales van de beker, er kan er echter maar één
uitverkoren worden en dat is deze keer ......................
Thomas Wissing. Thomas is speler/wissel bij zowel
GWVV 1 als GWVV 2. Bij GWVV 2 wist hij in de kwartfinales van de beker in en tegen Buurse 2 de 0-1 binnen
te schieten, in de allerlaatste minuut van de wedstrijd.
Hierdoor speelt GWVV 2 op woensdag 9 mei de halve
finale tegen FC Trias 3. Aan Thomas oa. de vraag wat er
door hem heen ging op het moment dat hij scoorde.

Hallo Thomas,
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,
kortom alles wat je maar kwijt wilt over jezelf.
Nou mijn naam is Thomas Wissing ik ben 19 jaar ik
woon in Varsselder Veldhunten, Dijkweg 12. Ik voetbal
bij GWVV 1 en af en toe speel ik ook mee bij het 2de
elftal.
Verder geef ik ook trainen aan de JO17-1. Dit doe ik nu
voor het 4 de seizoen.

Thomas zou jij iets kunnen vertellen over je jeugd voetbal jaren bij GWVV en je ervaring bij de senioren van
GWVV tot nu toe?
Ik ben begonnen met voetbal toen ik 4-5 jaar oud was.
Dit deed ik bij de kleintjes. Voor de rest heb ik de hele
jeugd doorlopen van de F tot de A. Bij de A mochten
Lars,
Dion, Merijn en ik af en toe mee trainen bij het
1ste elftal, dat was het mooiste wat er was. In die periode werd het A Elftal opgeheven wegens ste
het te kort aan
spelers. Daarna begon mijn tijd bij het 1 eltal waar ik
nu bijna 4 jaar vast bij zit.

Je speelt al een paar jaren bij de senioren en speel je
dit seizoen wisselend bij GWVV 1 of GWVV 2. Hoe
hoog leg jij de lat voor jezelf om een basis speler te
worden bij GWVV 1?
Je wilt natuurlijk altijd zo hoog mogelijk spelen daar
doe ik ook alles voor. Af en toe gaat het dan de goede
kant op maar soms ook niet. Maar je moet er wel altijd
in blijven geloven. Dan komt dat vast goed.

Als jij je als voetballer zou moeten omschrijven, wat
zijn oa. je sterke en minder sterke punten, wat zou er
dan op het papier komen te staan?
Boogbal nr. 5

Thomas, hier bij GWVV onder de 21.

Ik denk dat mijn sterke punten zijn dat ik het wel een
beetje moet hebben van mijn techniek en inzicht om
de steekbal op het juiste moment te geven. Mijn minder sterke punten denk ik dat af en toe ik iets meer
rust aan de bal moet hebben en het overzicht nog iets
beter moet worden. Verdedigend is voor mij ook nog
een puntje waar ik aan moet werken. Duels aan gaan
en wat feller zijn.

In welk systeem speel jij het liefst en welke rol ligt daar
voor jou weggelegd?
Voor mij persoonlijk speel ik het liefst in de formatie 43-3 Ik vind voor me zelf dat de nummer 6 positie op het
middenveld mijn voorkeur heeft.

Op 2e paasdag 2 april speelde GWVV 2 haar kwartfinale
in de bekerstrijd tegen Buurse 2 in Buurse. In deze
wedstrijd was jij oa één van de spelers. Je scoorde in de
allerlaatste minuut de 0-1 binnen waardoor GWVV 2
verder bekert. Kun je ons iets over die wedstrijd vertellen en hoe beleefde jij het moment toen je de 0-1 binnenschoot?
Nou als ik heel eerlijk ben zie ik mij niet als de speler
die veel goals maakt. Daarom was dit wel een heel lekker gevoel. Vooral omdat het de allerlaatste minuut
was en het ook een belangrijke pot was. Natuurlijk is
het ook leuk dat jij die dag dan even het middelpunt
bent.

Je bent ook trainer/leider bij GWVV JO17-1, zij waren
in dat weekend iets minder gelukkig in de strijd om de
beker. Zij werden door een verlies van 3-6 uit de beker
gekieperd. Zaterdag ligt je met ‘jouw’ jeugdteam uit de
beker en twee dagen later ga je met je team verder in
de beker. Hoe ga jij om met deze tegenstellingen?
We hebben natuurlijk met de jeugd 2 jaar geleden de
beker gewonnen en kampioen geworden in 1 jaar. Dat
was destijds een topprestatie, waar ik de jongens van
het team bij deze nog steeds een groot compliment
voor wil maken. Natuurlijk je baalt met de jeugd dat je
niet verder komt in de beker. We hadden de wedstrijd
pagina 11
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zeker niet hoeven te verliezen. Op
het moment dat je bij het 2de de winnende goal scoort ben je daar eigenlijk niet mee bezig.

Op 20 maart speelde je met ‘GWVV
onder de 21’ tegen Etten een oefenwedstrijd. Deze wedstrijd werd met 1
-3 verloren. In deze wedstrijd was jij
de aanvoerder van dit team. Al eerder dit jaar speelden jullie met dit
team tegen Ulftse Boys. Kan je aangeven wat de meerwaarde is van deze
wedstrijden voor de jonge spelers van GWVV?
Het is natuurlijk leuk als je aanvoerder mag zijn van
een elftal. Het voelt ook als een eer dat ik dat mag zijn.
Ik denk dat het zeker een meerwaarde heeft vooral
met het oog op de toekomst. Je speelt natuurlijk met
je eigen leeftijdsgenoten dat is al super leuk. Je begint
ook al een beetje op elkaar in gespeeld te raken. Dat is
voor later altijd mooi mee genomen.

Enkele stellingen:
Reserve bij GWVV 1 of basisspeler bij GWVV 2?

Je wilt natuurlijk het hoogst haalbare dat is basis bij 1.
Als die gelegenheid er niet is, speel ik graag bij het 2de
elftal. Maar dan kies ikdetoch omdat ik graag ste
wil voetballen voor basis bij het 2 en daarna bij het 1 op de
bank

Back of middenvelder?
Ik sta het liefst op het middenveld. Maar als dat niet

het geval is in verband met een spelers tekort, ben ik
de beroerdste niet om op een andere positie te spelen

Feyenoord of GWVV?

Dit vind ik een lastige vraag. Ik kan hier niet tussen kiezen ik zeg 100% Feyenoord en 100% GWVV .

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor jou zijn?
Ik heb eerlijk
gezegd geen
wens op voetbalgebied zo als
het nu gaat ben
ik zeer tevreden.

Waar kunnen
ze je midden in
de nacht voor
wakker maken?

Thomas als leider bij JO17-1

Ik denk dat mijn teamgenoten zouden denken, een gehaktbal, maar dat is helaas niet zo.
Waar je me midden in de nacht voor wakker kunt maken is een lekker potje voetbal kijken of zelf voetballen.
Met kijken bedoel ik dan naar Feyenoord .

Voor wie heb je enorm veel respect en waarom?

Tamboer of Voetballer? Dan kies ik voor voetballen, ik

Ik heb veel respect voor mijn ouders die iedere wedstrijd komen kijken en me goed advies geven op voetbalgebied. Natuurlijk met je vader op donderdag avond
een biertje drinken en het over voetbal hebben als vader en zoon onder elkaar dat doet me goed.

Thomas speelt hier op de bongo’s tijdens het lenteconcert
van de fanfare.

Thomas, pupil van de week in het seizoen 2006-2007.

heb lang bij de tamboers gezeten maar ivm met het
trainen geven aan de jeugd kan ik er bij de repetities
niet meer bij zijn. Het hele jaar voetbal en met de kermis tamboer.

Kermis of Carnaval?

Dit vind ik geen moeilijke keuze, kermis vind ik het
leukste feest wat er is .
Boogbal nr. 5

Thomas, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. We wensen je heel veel succes in je nog prille
voetbalcarriere, en wie weet interviewen we je nog
een keer als je 250 wedstrijden voor GWVV 1 hebt
gespeeld.
De redactie
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GWVV Vier
“verrekt
een spier”

B
lessures.
De titel slaat nergens op of het moet zijn dat de meest

geblesseerde spelers van GWVV 4 diegene zijn die iedere week komen trainen. Het advies van de gezondheidscommissie van de KNVB is dat bij een gemiddelde
leeftijd van 45 plus je maximaal 1 uurtje per twee weken intensief mag trainen.
Nu weten we allemaal dat 90% van wat er van de KNVB
af komt nonsens is dus de kans dat bovenstaande bij
die 90% hoort zeer groot is. Toch is het zo bij GWVV 4
dat de huidige geblesseerden diegene zijn die bijna
ieder week komen trainen. Mijn advies aan deze 45
plussers is om donderdagavond eens een keer een leuk
spelletje met moeders de vrouw te doen in plaats van
te staan hijgen op een stukje kunstgras.
De wedstrijden.
De winterstop is weer voorbij en de afgelopen weken
hebben we weer menig wedstrijdje kunnen spelen. De
eerste wedstrijd was thuis tegen Den Dam 2. Dit is altijd al een beetje een lastige tegenstander voor ons
geweest. Wanneer je vroeg in de wedstrijd afstand
kunt nemen heb je een walk over, maar dit keer maakten wij het ons zeer moeilijk. De tegenstander voetbalde lekker mee, maar was slecht in het afronden van
hun kansen. Gelukkig maakten wij 2 goals en zij er
maar 1. De 3 punten bleven dus mooi in Varsselder. De
tweede wedstrijd zou uit tegen AD’69 4 zijn, maar helaas gooide het weer roet in het eten en werd deze
wedstrijd afgelast. Mogen we dus later (doordeweeks)
inhalen. De derde wedstrijd was uit tegen NVC 3. De
eindstand van 1-3 geeft geen goed beeld van deze
wedstrijd. Het grootste gedeelte van deze wedstrijd
domineerden wij, helaas werden de vele kansen niet
allemaal omgezet in doelpunten. Dat NVC op het einde
nog maar met 9 man op het veld stond door diverse
blessures geeft meer onze zwakte aan dan de sterkte
van NVC.
De spitsen kunnen dus nog wel een paar oefeningen
gebruiken in het afronden op de goal. Wij hebben 2
keepers dus mogelijkheden genoeg. Tot en met de afgelopen wedstrijd stonden wij op de tweede plek. VVL
heeft een ruime voorsprong en staat stevig op de 1ste
plaats.
Zondag 8-04-2018 moesten we tegen MvR 4. De uitwedstrijd was een zeer memorabele wedstrijd met een
eindstand van 3-3 waarbij de scheidsrechter van de
tegenstander de wedstrijd wilde staken door het
“gezeik” van diverse MvR spelers. Gelukkig liet hij
doorspelen, anders hadden we nog een keer terug
moet gaan. Deze dag moesten we in Varsselder aantreden. De tegenstander had een verjongingskuur ondergaan, de meeste spelers heb ik de vorige keer niet op
het veld gezien. Er waren nog maar een paar oude bekenden van de vorige wedstrijd. Helaas kon ik deze
wedstrijd niet spelen en misschien moet ik daarom niet
te hard zijn voor mijn medespelers, maar ze werden
compleet van de mat gespeeld. Vaste spelpatronen
werden slecht uitgevoerd en de verdediging bestond
uit los zand. Het middenveld werd overlopen en de
aanvallers hadden hun dag niet. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten met een eindstand van 1-5 in
het voordeel van MvR 4.
Gisteren hebben we de meest recente wedstrijd gespeeld.
We mochten in Varsseveld aantreden tegen het
10de elftal. Op deze mooie zondag mochten we in HeelBoogbal nr. 5

weg-Oost (zover lag het 5de veld van de rest af) aantreden tegen de lokale goden. Na de afgang van vorige
week waren de meeste spelers gemotiveerd om het
deze week beter te doen. We kwamen goed uit de
startblokken en er volgden en paar mooie aanvallen.
Helaas was het vizier van onze voorhoede spelers nog
niet helemaal scherp. Naast de velden van voetbalvereniging Varsseveld liggen een paar schietbanen. Ik denk
dat onze spitsen daar een paar uurtjes door moeten
brengen om de roos (lees doel) vaker te raken.
Om de tegenstander toch een beetje op de been te
houden scoorde onze Jos Ketelaar nog een keertje in
eigen doel en met een 1-3 stand gingen we richting de
thee. Na een pauze van een half uur ( inclusief de heen
en terugweg) begonnen we aan de tweede helft. Een
klein dekkingsfoutje in onze verdediging gaf de spits
van Varsseveld de kans om te scoren, maar gelukkig
hadden we daarvoor er al 2 gemaakt. Eindstand 2-5.
Wat mij vooral is bijgebleven is dat Ino Zweers super
gefocust aan deze wedstrijd begon. De “adviezen” die
hij kreeg van de wisselspelers op de bank nadat hij een
foutieve ingooi veroorzaakte werden niet door hem
gewaardeerd en beantwoord met een vermaning richting de reservebank. De tegenstander heeft in totaal 19
spelers gebruikt en heeft het einde van de wedstrijd
net met 11 man gehaald. Ik denk dat ze hier ook allemaal trainen. Werner Wellink heeft de vorige wedstrijd
de aanvoerdersband gehad en omdat hij daar zo trots
op is heeft hij deze stiekem meegenomen naar huis.
Yvonne (vrouw van Werner) gaf aan dat Werner de
aanvoerdersband iedere avond aandoet voordat hij
gaat slapen. In ieder geval had Jurgen Schut dus geen
aanvoerdersband, gelukkig wilden de dames van Varsseveld wel één van hun exemplaren uitlenen. Jurgen
liep de hele wedstrijd aan deze aanvoerdersband te
snuiven omdat deze zo lekker rook. Jurgen was waarschijnlijk hier een beetje van slag door omdat hij in het
veld iets riep van georganiseerd voetballen en op je
plek blijven voetballen terwijl hij zelf bijna onze nestor
Tonny Slutter van de benen liep.
Cijfertjes.
De leiding van GWVV 4 heeft besloten om Tom Wanders aan te melden voor een cursus cijfertjes.
Na diverse klachten van de wasvrouw van GWVV 4 zien
zij geen andere mogelijkheid om het probleem op te
lossen. De wasvrouw van GWVV 4 vouwt en stapelt de
shirtjes zo op dat de nummers op volgorde op de stapels liggen. Dus 1 onderop tot en met 10 en de tweede
stapel vanaf 11 tot en met 19. Alle andere spelers tellen netjes totdat ze het nummer hebben waarmee ze
willen spelen en pakken deze dan uit de stapel. Tom
Wanders begint bovenaan en trekt alle shirtjes open en
gooit ze dan aan de kant omdat het niet nummer 9 is.
Hij begint bij 19 en trekt dus de halve tas los.
De witte broeken liggen op maat. Wij hebben L, XL en
XXL in de aanbieding. Tom Wanders heeft XXL nodig,
maar op de één of andere wijze lukt het hem altijd om
eerst bij de L te beginnen en dan via de XL bij een XXL
uit te komen.
Ik ben in ieder geval gelukkig dat de leiding van GWVV
4 hier iets aan gaat doen. Ik hoorde dat wij een zeer
capabele leraar in ons midden hebben die een poging
gaat wagen om Tom Wanders iets bij te brengen.
Mocht het je dit seizoen nog lukken Tonny, dan trakteer ik op vlammetjes!

We hebben nog een 8 tal wedstrijden voor de boeg.
Hiervan moeten we er twee doordeweeks voetballen.
Ik hoop dat we bovenin mee draaien, maar dat zult u in
de volgende Boogbal lezen.

De groeten van
Hans Bruins
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GWVV actief
met NL Doet

G.W.V.V. 3

D

e winterstop is ten einde en de afgelopen periode
hebben we na lang wachten weer onze eerste competitie wedstrijden van het jaar 2018 mogen spelen.
Na een zeer moeizame eerste seizoenshelft waarin we
met zijn allen maar twee keer wisten te winnen en
daardoor een schamelijke zes punten bij elkaar wisten
te verzamelen, moet het na de winterstop dan maar
gebeuren. Dankzij enkele afgelastingen van de wedstrijden hebben we voor de eerste officiële competitie
duel nog een oefenwedstrijd kunnen spelen tegen de
mannen van GWVV4. Waar we het de eerste helft nog
erg lastig hadden, liepen we direct na rust uit na een
comfortabel voorsprong waardoor we misschien iets
vertekent de wedstrijd nog gemakkelijk hebben kunnen winnen, eindstand 5-2.
De eerste competitie duel vond thuis plaatst tegen de
mannen van Ulftse boys. Uit hebben we deze wedstrijd
makkelijk kunnen winnen met een 3-9 eindstand. Dus
enige onderschatting lag al snel op de loer. Dat bleek
ook wel een groot gedeelte van de wedstrijd, zeker 3/4
van de wedstrijd was Ulftse boys de betere in het veld,
maar hun voorsprong van 2-3 konden ze niet verder
uitbouwen. Totdat wij laatste tien minuten toe konden
slaan. In de 80e minuut wisten we op een gelijke stand
te komen, en daarop volgend kwamen we nog enkele
keren gevaarlijk door, maar door enige onzorgvuldigheid en gehaast voetbal
wisten we niet tot scoren te
komen. Tot de 89e minuut vanaf de zestienmeter lijn
was het Roy die verwoestend wist uit te halen en ons
zo de eerste 3 punten van het nieuwe jaar wist te bezorgen.
Met een goed gevoel reisde we de week daarop naar
Aalten waar we op zondag mochten aantreden tegen
AD’69. Met drie wedstrijden ongeslagen (één voor de
winterstop, één oefenwedstrijd en de wedstrijd van
afgelopen zondag) was het vertrouwen in wederom
een goede afloop groot. Helaas door persoonlijke fouten kregen we de tegen doelpunten te eenvoudig tegen. Hierdoor kwamen we vlak voor tijd op een 2-1
achterstand. Tot een slot offensief kwam het helaas
niet, want echt grote kansen werden er niet gecreëerd,
eindstand 2-1 verlies.
Afgelopen zondag stond een zeer zware wedstrijd op
het programma, Zeddam/Sint Joris de koploper in onze
competitie, kwam op bezoek. Uit kansloos verloren en
met veel afwezige en weinig wissels zag het voorafgaand aan de wedstrijd het niet rooskleurig uit. Maar
tijdens de wedstrijd bleek niets minder waar. Want de
eerste helft wisten we geen tegendoelpunten te incasseren. Helaas waren wij in de aanval ook niet bij machte om goede mogelijk te creëren. Na rust werd door
het geheel team hard gewerkt. Het kwam dan ook tot
een verassing dat we halverwege de tweede helft op
voorsprong kwamen. Door een te korte terugspeelbal
van de verdediging, wist Collin daar alert op te reageren en de bal onder de keeper door te schuiven. Daarna werd door iedereen met man en macht de voorsprong verdedigd, er werden pittige maar eerlijke duels
uitgevochten waardoor we de overwinning over de
streep hebben getrokken, een echte teamprestatie!

Groeten Stijn Marcus
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Z

aterdag 10 maart jl.
heeft ook GWVV deelgenomen aan NLdoet.
Terwijl Koning Willem
Alexander druk was met pannenkoeken bakken, waren
ze bij GWVV oa bezig met de schoonmaakbeurt van de
reclameborden en het weer glashelder maken van de
dugouts. Ook het terras moest met de aankomende
lente weer worden voorzien van de parasols zodat het
publiek weer heerlijk kan gaan genieten de komende
tijd. De GWVV jeugd was druk met het verzamelen van
de inleverbriefjes voor de potgrondactie. Al met al, één
en al bezigheid op de Buitenham. Het ziet en er weer
spik en span uit. Iedereen bedankt voor de medewerking!
Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/album/cpmelhIo1kQS

Programma G.W.V.V.
21-4-2018
21-4-2018
21-4-2018
22-4-2018
22-4-2018
22-4-2018
22-4-2018
25-4-2018
25-4-2018
28-4-2018
29-4-2018
29-4-2018
3-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
6-5-2018
9-5-2018
9-5-2018
9-5-2018
12-5-2018
12-5-2018
12-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
13-5-2018
17-5-2018
19-5-2018
19-5-2018
19-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
26-5-2018
26-5-2018
26-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
27-5-2018
2-6-2018
2-6-2018
2-6-2018
3-6-2018
3-6-2018
3-6-2018

09:30
11:00
15:00
09:30
10:00
10:00
14:00
19:00
19:00
15:00
10:00
10:15
19:30
10:00
10:00
10:30
14:00
20:00
20:00
20:00
08:30
11:45
14:30
09:30
10:00
10:00
14:00
19:30
09:30
13:00
14:30
10:00
11:00
11:30
14:00
09:30
11:00
15:00
10:00
10:00
10:00
14:00
11:00
11:15
13:00
09:30
10:00
11:45
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GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
Loil sv 2
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 1
GWVV JO15-1G
GWVV JO11-1G
GWVV JO17-1
GWVV 3
Sprinkhanen 2
AD '69 4
GWVV 3
GWVV 4
HC '03 2
Rekken 1
GWVV 2
Bredevoort 3
Silvolde 7
FC Trias JO11-5
SDOUC JO15-2
DZC '68 JO17-6
Gendringen 5
GWVV 2
Zeddam-Sint Joris 5
GWVV 1
MEC 1
SJO MEC/Bredevoort JO11-2G
Longa '30 JO15-6
Kilder JO17-1
GWVV 3
Doetinchem 2
Stokkum 3
FC Eibergen 1
GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
GWVV 2
SVGG 3
GWVV 4
GWVV 1
ST VVL/Stokkum JO15-2G
Ajax B JO11-2
Etten JO17-1
VIOD 3
Terborg 4
NVC 2

Ulftse Boys JO11-4
Ulftse Boys JO15-2
VIOD JO17-4
GWVV 2
Terborg 3
SVGG 4
GWVV 1
SJO Den Dam/NVC JO15-1G
SDOUC JO11-3
Zeddam-Sint Joris JO17-1
SVGG 3
GWVV 2
GWVV 4
Silvolde 6
VVL 2
GWVV 2
GWVV 1
FC Trias 3
GWVV 3
GWVV 4
GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
GWVV 3
Sprinkhanen 2
GWVV 4
Dinxperlo 1
GWVV 1
GWVV JO11-1G
GWVV JO15-1G
GWVV JO17-1
Westendorp 2
GWVV 2
GWVV 4
GWVV 1
Meddo SC JO11-3G
VIOD JO15-4G
SVGG JO17-1G
VIOD 3
GWVV 3
Silvolde 7
MEC 1
GWVV JO15-1G
GWVV JO11-1G
GWVV JO17-1
GWVV 2
GWVV 4
GWVV 3

Foto’s NL Doet;
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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 middelen bij het in dienst nemen van deze mensen.
www.confidencus.nl

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

Boogbal nr. 5
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Dat kump in de Boogbal

 Broederliefde

Op 11 maart jl speelde GWVV 3 haar competitiewedstrijd tegen Ulftse Boys. Met de rust stond het al
0-3 voor de Boys. Alex’s broer Nico die op veld 2 aan
het kijken was naar de wedstrijd GWVV 4 - Den Dam
2 riep naar z’n broer heel cynisch; “Hemmen ze het
scorebord soms umgedraeid”. Alex bleef hier stoicijns onder, kwam na de rust de kleedkamer uit en
zag zijn ploeg 4x scoren waardoor er met 4-3 werd
gewonnen. Azum kreeg op veld 2 aan de kont. Alex
broer Nico was in geen velden of wegen meer te
bekennen. Geen woorden maar daden.

 Overigens is de Feyenoord aanhang bij GWVV 3 de
volgende wedstrijd verzekerd van de reservebank.
In afwezigheid van hen werd met een ‘veredeld’
elftal gewonnen van de koploper. De opstelling
voor de volgende wedstrijd is dus nu al bekend.

 In Huize Schut creeëren ze een Win-Win situatie als

Willie gaat supporteren bij GWVV 1. Lilian is blij dat
Willie een paar uurtjes van huis is, maar ze is ook blij
als Willie weer thuis komt, want Willie neemt bij
elke verloting de hoofdprijs mee naar huis. Willie is
dan ook een lot uit de loterij voor Lilian.

 De laatste tijd horen we regelmatig dat er zich spe-

lers verslapen of dat ze helemaal niet komen opdagen. In de Boogbal hebben we de rubriek Opvallend
op de Buitenham, de eerst volgende die zich verslaapt wordt kandidaat in deze rubriek! We zijn benieuwd wie zich als eerste meldt! We gaan er overigens vanuit dat ze ook al disciplinair gestraft zijn
door hun leiding

 GWVV 1 komt net voor rust in de wedstrijd tegen

KSH op een 1-0 voorsprong. In de rust wordt tijdens
de koffie al gesproken over het Frans van Hardeveld
effect. Frans had nl. op de dinsdagavond ervoor het
1e elftal onder z’n hoede. Gelukkig waren het Frans
eigen woorden, anders zou je d’r bijna in gaan geloven.

 In Dinxperlo halen een paar GWVV 1 wisselspelers

na de gewonnen wedstrijd een paar bakken bier uit
de karrebak. Een vrouwelijke Dinxperlo fan spreek
zich haar ergernis hierover uit: “Bah, ik vind dat mor
niks met dat bier, hemmen ze mor één helft gevoetbald, motten ze meteen weer wat te zoepen hemmen.” Het verhaal spreekt voor zich, zij zal wel nooit
gevoetbald hebben. Jongens proost op deze mooie
overwinning! Loat ze doar in Dinxpnn mor kletsen.

 De bestuursleden hielden elkaar telefonisch op de

hoogte van de tussenstand in deze halve wedstrijd.
Eugéne bleef bij hoog en laag maar volhouden dat
het nog steeds 0-0 was. Zou hij destijds bij de 1e
helft soms niet aanwezig zijn geweest?

Boogbal nr. 5

Uitslagen competitie jeugd/senioren
10-3-2018

GWVV JO11-1G

FC Winterswijk JO11-6

4

7

10-3-2018

GWVV JO15-1G

MvR JO15-2

3

2

10-3-2018

GWVV JO17-1

Concordia-W JO17-2

2

1

11-3-2018

Kilder 2

GWVV 2

3

2

11-3-2018

GWVV 3

Ulftse Boys 6

4

3

11-3-2018

GWVV 4

Den Dam 2

2

1

11-3-2018

VIOS B. 1

GWVV 1

2

0

18-3-2018

GWVV 2

VVG '25 2

4

0

18-3-2018

GWVV 1

SVBV 1

5

2

24-3-2018

FC Trias JO11-6

GWVV JO11-1G

7

3

24-3-2018

DZC '68 JO15-10G

GWVV JO15-1G

1

3

24-3-2018

VVG '25 JO17-2

GWVV JO17-1

2

2

25-3-2018

GWVV 2

OBW 3

2

1

25-3-2018

AD '69 3

GWVV 3

2

1

25-3-2018

NVC 3

GWVV 4

1

3

25-3-2018

Erix 1

GWVV 1

0

0

31-3-2018

Silvolde JO15-2

GWVV JO15-1G

2

10

31-3-2018

GWVV JO17-1

DZC '68 JO17-3

2

6

31-3-2018

GWVV 1

KSH 1

3

2

2-4-2018

Buurse 2

GWVV 2 (beker)

0

1

7-4-2018

GWVV JO11-1G

FC Winterswijk JO11-7

0

4

7-4-2018

GWVV JO15-1G

2

4

7-4-2018

GWVV JO17-1

Dinxperlo JO15-2
ST: Silvolde/Terborg
JO17-1

10

2

8-4-2018

GWVV 3

Zeddam-Sint Joris 3

1

0

8-4-2018

GWVV 4

MvR 4

1

5

8-4-2018

Etten 2

GWVV 2

0

1

8-4-2018

Ulftse Boys 1

GWVV 1

0

1

12-4-2018

Dinxperlo 1

GWVV 1

0

1

14-4-2018

GWVV JO11-1G

3

3

GWVV JO15-1G

6

4

14-4-2018

Dinxperlo JO11-2
ST: Gendringen/
Etten JO15-3
ST VVL/Stokkum
JO17-1G

GWVV JO17-1

2

3

15-4-2018

GWVV 2

DCS 4

2

2

15-4-2018

Varsseveld 10

GWVV 4

2

5

15-4-2018

GWVV 1

Reunie 1

2

2

14-4-2018
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Jeugdnieuws

I

n de vorige Boogbal hadden we het over de Russische beer die Koning Winter
tegen was gekomen. Deze is gelukkig nu aardig getemd, zodat de competitie
weer in volle gang is.
De jeugd is weer lekker iedere week aan het voetballen.


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
Dirk Wanders
Casper Bussink



De jo 11 heeft het op dit moment lastig om hun wedstrijden te winnen. De
jo 15 doet het uitstekend 3 gespeeld 9 punten. De jo 17 doet ook lekker
bovenin mee met 3 wedstrijden 7 punten. Helaas werd de bekerwedstrijd
tegen Dzc 68 met 6-3 verloren.
Zaterdag 17maart zijn we rond geweest voor
de potgrondactie, er is weer een mooi bedrag
opgehaald ten behoeve van onze jeugd. Helaas
is het leveren van de potgrond niet vlekkeloos
verlopen. Wij zullen dit gaan evalueren zodat
dit volgend jaar naar ieders wens zal verlopen.
Toch willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor hun bijdrage.

06-30612201

JO15-1
Jesse Peters
Merijn van Arragon
Manfred Kuster
Mike Frazer

0315-684335
0315-630282
0315-631810

JO17-2
Leo Bruggeman
Clemens Wissing
Thomas Wissing

06-11107115
0315-640815
06-52718671





Voorafgaande aan de wedstrijd GWVV
JO15-MVR JO15 werden nieuwe shirts
uitgereikt door Ruud en Ilse Peters van
Montferland Serres, onze dank hiervoor.
Dinsdag 27 maart is er weer een wedstrijd geweest tussen GWVVJO21 - Etten
JO21 ,deze wedstrijd werd verloren met
0-2. Het was weer een nuttige wedstrijd
voor diverse spelers van Gwvv.
Dit jaar word er weer een jeugdkamp georganiseerd voor al onze
jeugd ,deze word gehouden op 1-2-3 juni. Verdere informatie hierover
volgt nog.

Wij wensen iedereen succes met het vervolg van de competitie.

Groet het jeugdbestuur.

Werkzaamheden
binnenzijde
Muldertribune

Boogbal nr. 5
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

April;
20 Anschoev’n
21 Voorjaarsconcert Fanfare St.Gregorius.
25 Informatiebijeenkomst herinrichting Hoofdstraat
27 Koningsdag
Mei
4 Dodenherdenking aanvang 19:15 uur
12 Moeder-Maria dag aanvang 19:00 uur
27 Keyboard Xperience 2018 DRU Cultuurfabriek

Dankwoord

Juni
1-3 Jeugdkamp GWVV
9-11 Kermis Varsselder-Veldhunten

Voorjaarsconcert 2018

H

et was weer een geweldig toneelweekend in 't Dorpshuus op 24 en 25
maart jl.
We kijken terug op drie geslaagde voorstellingen met
een goed gevulde zaal en een enthousiast publiek.
Toneelvereniging 'Kom es Kieken' wil iedereen bedanken die is komen kijken.
Mede dankzij jullie was het een succes! We hopen dat
u genoten heeft, en zien u graag volgend jaar weer terug bij onze nieuwe voorstelling. Noteer alvast in uw
agenda: toneelweekend op zaterdag 30 en zondag 31
maart 2019. Kom weer kieken!
Speciale dank ook voor de vele vrijwilligers die ons geholpen hebben. Zonder hen was het niet mogelijk geweest deze productie op de planken te brengen.

Bestuur en leden van toneelvereniging
“Kom es Kieken”

Doneer je statiegeld
bij Jumbo Ulft

voor Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten.

D

oneren doe je vanaf 2 April supermakkelijk bij de
Jumbo in Ulft.
Als je daar namelijk je lege flessen
inlevert, doneer je
met één druk op
de donatieknop je
statiegeld aan de
muziekvereniging
uit Varsselder
Veldhunten. Een
bloeiende vereniging met een orkest waarin vele
jeugdige muzikanten spelen. Om de
jeugdopleiding te
stimuleren en
voor de aanschaf
en onderhoud van
instrumenten
heeft de muziekvereniging Uw
steun nodig.
Boogbal nr. 5

O

p zaterdagavond 21 april a.s. geeft Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten haar voorjaarsconcert.
Onder leiding van Gerjo Seesink neemt het orkest het
publiek mee op een muzikale wereldreis. Ook het
jeugdorkest en de slagwerkgroep zullen deelnemen
aan deze gevarieerde muziekavond.
Budapest, Leningrad, Antarctica, maar ook Spaanse
kustplaatsen en de Jungle komen langs tijdens het concert. Het geheel zal op een luchtige en vrolijke manier
aan het publiek gepresenteerd worden waarbij de humor niet uit
het oog wordt
verloren. Ook
het jeugdorkest zal onder
leiding van
reisleider Gerjo Seesink een
muzikale reis
ondernemen.
De slagwerkgroep sluit
eveneens aan
bij het reisgezelschap door onder andere Holiday for
drums uit te voeren. Natuurlijk worden de jubilarissen
van deze avond ook in het toepasselijke zonnetje gezet.
Een bijzonder optreden is er van Vera Sprenkeler, zij
speelt op bugel namelijk het solostuk Rhapsody for Flugelhorn. Dit nummer zal Vera ook ten gehore brengen
tijdens het openbare D muziekexamen op 20 april,
waarbij ze tevens wordt begeleid door de Fanfare.
De muziekvereniging slaat een nieuwe weg in voor wat
betreft de muziekkeuze tijdens de concerten. Ideeën
en suggesties van de jeugdleden komen nu ruimschoots aan bod. Tijdens dit concert komt dit al tot uitdrukking met nummers als Snow van de Red Hot Chili
Peppers en Hey Brother van Avicii.
Iedereen is van harte welkom in ’t Dorpshuus in Varsselder Veldhunten, waar de enthousiaste orkesten je
meevoeren van noord naar zuid en van warm naar warmer. Aansluitend kan men van deze intense trip bekomen met een fris drankje.

Om 20:00 uur begint de reis in ‘t
Dorpshuus en de toegang is gratis.
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KeyboardXperience
2018

n de popzaal van de DRU-cultuurfabriek kunt u op
zondag 27 mei a.s. weer gaan genieten van de jaarlijkse
‘KeyboardXperience’.
Ook dit jaar is de bezetting weer groot met in totaal
zo’n 50 jeugdige deelnemers tussen de 8 en 25 jaar,
allen afkomstig uit onze (eu)regio.
Naast de 27 keyboarders kunt u verder nog optredens
verwachten van in totaal 17 break- & streetdancers en
4 zangeressen.
Ook is er tijdens de gehele show traditiegetrouw visuele ondersteuning op een 6 x 4 meter grote LED-wall op
het podium, die samen met licht en geluid mede garant staan voor een spetterende liveshow.
Net als vorig jaar is er wederom een 5 meter lange catwalk, waardoor de zangeressen, de dansers en de keytar- (keyboardgitaar), roll-up piano- en thereminispelers zich als het ware tussen het publiek kunnen
begeven.
Op het ruim 2 uur durende programma staan onder
andere titels van Pink, Ed Sheeran, Kensington en Linkin Park.
De entree; 5 euro (tot 18 jaar) en 10 euro (voor volwassenen).
Zaal open vanaf 13:30 uur. Beperkt aantal zitplaatsen;
dus kom op tijd, want vol is vol!

Boogbal nr. 5
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Beste, Oud papier ophalers,

V

oorlopig hoeft er niemand meer mee met de papierauto om oud papier op te halen voor GWVV. Jullie
taak zit er op !! Sinds 17 maart komt de papierauto
zonder bijrijder langs in de straat.
We willen jullie heel erg bedanken voor de inzet al die
jaren dat er voor GWVV oud papier is opgehaald, de
laatste keren was het alleen maar zitten in de auto.
Er was even verschil in de aantal opgehaalde kilo’s,
met voorgaande jaren, zodat er nog even extra is gewogen in Sinderen.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. Klasse mannen !!

Namens GWVV, met een vriendelijke sportgroet,
Beent Klijnsma en Bennie Mulder. ( 06-51262531 )
Beste Oud papier ophalers,

I

n de toekomst wil het bestuur van GWVV , dat nu al
luiers en frituurvet inzamelt in containers naast de glascontainer bij de ingang naar het Dorpshuus, ook nog
cartridges, Batterijen en kleine elektrische apparaten
gaan inzamelen. Dit alles voor de duurzaamheid binnen
onze gemeenschap en men spekt de kas van GWVV.
Wellicht wordt dit dan huis aan huis opgehaald. Het
bestuur stelt dan uw medewerking zeer op prijs.
Voor meer info bij Bennie Mulder ( 06-51262531) tijdens kantoor uren.

Namens het bestuur van GWVV,
Beent Klijnsma / Bennie Mulder.

Boogbal nr. 5
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Standen en Topscoorders 2017 - 2018
STAND 3e PERIODE

4e klasse D
Club
Reunie 1
GWVV 1
FC Eibergen 1
MEC 1
VIOS B. 1
Ulftse Boys 1
Dinxperlo 1
SP Rekken 1
Erix 1
SVGG 1
KSH 1
KSV 1
SVBV 1
Marienveld 1

Gespeeld Punten voor tegen
17
20
20
17
19
19
17
15
17
18
16
18
18
17

46
41
35
32
31
31
28
22
21
18
16
16
8
4

74
49
50
39
44
36
38
30
22
29
20
28
28
16

18
27
35
29
22
30
32
37
26
55
29
38
69
56

Res. 4e klasse
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD 3
GWVV 2
OBW 3
Sc Westervoort 4
HC '03 2
DCS 4

14
15
16
15
14
12

40
35
28
23
22
18

52
40
41
35
35
21

12
17
30
38
33
20

Kilder 2
VVG '25 2
sv Loil 2
Etten 2
Doetinchem 2
Sprinkhanen 2

14
15
15
14
13
13

17
17
14
12
11
7

26
38
28
18
25
11

38
32
46
31
44
29

Res. 7e klasse
Club
VVL 2
MvR 4
GWVV 4
SVGG 4
Terborg 4
Zeddam-Sint Joris 5
Silvolde 7
AD '69 4
Den Dam 2
Varsseveld 10
Stokkum 3
NVC 3

Club
Reunie 1
Dinxperlo 1
VIOS B. 1
GWVV 1
FC Eibergen 1
MEC 1
SP Rekken 1
KSV 1
Erix 1

5
5
5
5
5
4
4
5
4

13
12
11
11
8
7
6
6
5

24
10
17
11
13
9
8
7
4

4
4
5
6
12
5
5
11
3

SVBV 1
Ulftse Boys 1
KSH 1
SVGG 1
Marienveld 1

5
5
5
4
5

5
4
3
0
0

10
4
5
1
1

16
7
10
19
17

Res. 7e klasse
Club
Zeddam-Sint Joris 3
Bredevoort 3
Gendringen 5
AD '69 3
Silvolde 6
Terborg 3
SVGG 3
Westendorp 2
GWVV 3
NVC 2
Ulftse Boys 6

Gespeeld Punten voor tegen
12
13
14
12
13
15
13
12
15
14
13
14

34
31
29
25
22
20
18
16
12
10
9
6

49
58
42
34
33
34
30
24
26
23
20
19

12
22
26
17
26
41
33
28
41
49
41
56

Boogbal nr. 5

Gespeeld Punten voor tegen
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Gespeeld Punten voor tegen
12
12
14
13
11
12
13
12
12
13
14

28
28
24
22
19
17
16
13
12
11
9

38
36
30
33
28
24
30
29
22
19
29

14
15
19
37
23
30
33
29
35
26
57

BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018

STAND TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Niels Schweckhorst
Cas de Neling
Ron Prinsen
Tom Wanders
Roy Cornielje
Robin Klompenhouwer
Pascal Sloot
Dominiek Seinhorst
Chiel le Comte
Jochem Geerts
Rick Witteveen
Tim Jansen
Ramiro Tersteeg
Menno Wenting
Club

4e
15
1e
12
1e
11
1e
11
4e
9
3e
8
2e
6
2e
6
1e
5
2e
5
1e+2e4
4e
4
1e 3
2e
3
2e
3

Twan Berndsen
Niels Huntink
Steven Riethorst
Glenn Robben
Rick Vreeken
Ino Zweers
Marc Wellink
Werner Wellink
Jos Ketelaar
Jelle Visser
Maik Jansen
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Joel Robben
Jeroen Aalders

Gespeeld Punten voor
6
4
5
4
5
3

15
10
10
9
9
6

35
12
9
14
15
8

12
8
4
5
16
3

Concordia-W JO17-2
Kilder JO17-1
Zeddam-Sint Joris JO17-1
SVGG JO17-1G
DZC '68 JO17-6

4
5
4
5
5

6
6
3
0
0

8
13
8
0
5

7
22
11
13
26

SDOUC JO11-3
Ajax B JO11-2
FC Trias JO11-6
FC Winterswijk JO11-6
FC Trias JO11-5
FC Winterswijk JO11-7
AZSV JO11-9
Dinxperlo JO11-2
SJO MEC/Bredevoort JO11-2G
GWVV JO11-1G
Ulftse Boys JO11-4
Meddo SC JO11-3G

Gespeeld Punten voor tegen
5
5
5
6
5
5
5
5
7
5
5
6

15
12
12
12
10
9
9
7
6
1
1
0

37
26
22
25
15
17
16
16
20
12
7
4

5
8
11
21
9
10
12
11
41
24
35
30

Boogbal nr. 5

Topscoorders JO11-1G:
naam:
Bram Menting
Mees Dickmann
Luuk Berentsen
Boaz Kwak
Luuk Roseboom
Tiemen Berentsen
Kas Menting
Caelum van Mulligen
Senne Ditters

pagina 22

2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
2e
2e

1
1
1
1
1
1`
1
1
1
1
1
1
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

SJO Den Dam/NVC JO15-1G
ST: Gendringen/Etten JO15-3
Dinxperlo JO15-2
SDOUC JO15-2
GWVV JO15-1G
Ulftse Boys JO15-2
ST VVL/Stokkum JO15-2G
MvR JO15-2
DZC '68 JO15-10G
Longa '30 JO15-6
Silvolde JO15-2
VIOD JO15-4G
Topscoorders JO15-1G:
naam:
Merijn berentsen
Ties Flipse
Siem Peters
Cas Steenbreker
Ties Peters
Boaz Kwak
Nout Sloot
Gijs Roseboom
Julian Frazer

aantal doelpunten
19
9
8
3
3
3
2
2
2
1

Club

Jacco te Kaat
Bob Zweers
Dion Mulder
Mart de Leeuw
Niek ter Voert
Joost Venus
Collin te Wildt
Martijn Klompenhouwer
Sven Huls
Jurgen Schut
Martijn Klompenhouwer
Olaf Dickman
Jurjan Wezenberg
Jim Weijkamp

Club

tegen

Ulftse Boys JO17-1
GWVV JO17-1
VVG '25 JO17-2
VIOD JO17-4
ST VVL/Stokkum JO17-1G
Etten JO17-1

Topscoorders JO17-1
naam:
Douwe Flipse
Timo Steenbreker
Bart Rots
Merijn Berentsen
Sem Schepers
Stijn van Remmen
Maarten Wissing
Siem Peters
Marijn Feukkink
Milan Frazer

2e+3e3
3e
3
3e
3
3e
3
3e
2
4e
2
4e
2
4e
2
4e
2
1e
1
1e
1
1e
1
1e 1
2e
1
2e
1

5
5
5
5
5
6
4
4
5
5
5
6

15
15
15
12
9
9
6
3
3
3
0
0

aantal doelpunten
11
10
7
6
5
2
1
1
1

aantal doelpunten
33
24
16
10
5
5
3
2
2

36
32
22
15
22
28
18
11
16
7
2
4

7
7
9
7
15
22
11
12
17
23
31
52

