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W e zitten inmiddels alweer in december ten 
tijde dat dit artikel geschreven wordt. En wat is er 
allemaal over ons heen gekomen de laatste maanden. 
Het voetbal dat na een aantal vervelende seizoenen 
weer enthousiast werd opgepakt. Het ritme zat er 
lekker in en we konden al wel een balans op maken 
wie we tot de sterksten en de mindere broeders 
mochten rekenen. Nu na 8 wedstrijden staan we voor 
een dilemma, moeten we nu wel of niet voetballen? 
De KNVB laat het geheel aan de clubbesturen over of 
het verantwoord is om te voetballen. Op pakjesdag 5 
december zal het 1e elftal, de wedstrijd die een week 
er voor ivm ‘corona gevallen’ werd afgelast gaan spe-
len. Ook dat is nog het allerminst zeker want de ploe-
gen onderling moeten er uit zien te komen of het ver-
antwoord is. Ook bij de het 2e en de lagere teams is 
het op dit moment niet anders. Buiten het feit of de 
beslissing van de KNVB om de verantwoording af te 
schuiven verstandig is geweest moeten we voor ogen 
houden dat onze gezondheid en die van anderen voor 
gaat dan kunnen we hier een welbewogen beslissing 
over nemen. Voetbal blijft de belangrijkste bijzaak 
maar kan en mag niet prevaleren boven onze gezond-
heid. Ten tijde dat de Boogbal verschijnt zullen er 
weer andere maatregelen gelden (of niet) waarin wij 
met ons allen moeten zullen schikken. De voorzitter 
van GWVV zal in de rubriek Van de voorzitter … hier-
over zijn licht laten schijnen. 
Terug naar het voetbal waar het per slot van rekening 
toch over gaat in ons clubblad. Zoals geschreven kun-
nen we al een schifting maken tussen de sterke en 
zwakke broeders. Over de gehele linie kunnen we na 
zo’n gemiddeld 8 wedstrijden te hebben gespeeld 
concluderen dat we niet behoren tot één van deze 
groepen. 
GWVV 1 startte slecht maar kroop na de wederop-
standing omhoog in de ranglijst. De spelers die terug-
kwamen van blessures hadden hier ook een belangrijk 
aandeel in. Met de overinning in de ‘El Clasico’ tegen 
buurman Ulftse Boys werd de weg omhoog gevonden 
en hebben ze zich met een 5e plek in de sub-top ge-
nesteld. Na-competitie halen zou voor hoofdtrainer 
Edwin Grotenhuis, die GWVV na 5 jaren aan het eind 
van het seizoen gaat verlaten, een mooi afscheidsca-
deau zijn. 
GWVV 2 heeft bewezen dat ze, na een stapje terug, 
ingedeeld zijn in een juiste klasse. Zij staan op een 6e 

plek en hebben patent op gelijke spelen want van de 7 
wedstrijden werden er maar liefst 4 gelijkgespeeld. 
Met zoveel behaalde één punters blijf je ergens in de 
middenmoot hangen. 
Het 3e elftal zag er in het begin van het seizoen 
smaakmakend uit maar zienderogen was ‘de swung’er 
uit en werden er te veel wedstrijden onnodig verloren 
of gelijkgespeeld. Toch denken we dat er potentie zit 
in dit team. De ervarenheid en de echte wil om te win-
nen is niet elke wedstrijd aanwezig. Wel een leuke 
uitdaging voor de trainers/coaches om er in de 2e 
helft van de competitie aan te gaan werken. 
GWVV 4 is wel heel slecht begonnen aan de competi-
tie. Zij pakten op 31 oktober pas hun eerste punten. 
Het moet gezegd dat de november maand voor hen 
een succesmaand werd want hierin werd tenminste 
niet verloren. Zij bezetten momenteel de 8e plek. 
Over de gehele linie dus afwisselende prestaties. We 
hebben nog een seizoenshelft te gaan dus er kan nog 
van alles gebeuren. In de lente editie hopen we hier 
meer over te vertellen. Hoe het de seniorenelftallen in 
detail ging tijdens de wedstrijden kun je lezen in deze 
Boogbal door de diverse schrijvers. Olaf Dickmann be-
stuurslid Jeugdzaken zal ons in de Jeugdhoek op de 
hoogte houden van het wel en wee bij de jeugd. 
In deze 2e boogbal van het seizoen zullen we terugkij-
ken op 50 Boogbal jaargangen. Hiervoor hebben we 
onze welbekende oud-dorpsgenoot Reinier Kroesen 
bereid gevonden om een interview af te nemen bij 2 
redactieleden van het eerste uur, Jan Roes en Theo 
van Niersen.  Ook publiceren we twee oud artikelen in 
het artikel Old 
ni’js in un ni’j 
jasje. 
 
We hebben veel 
goede reacties 
gekregen op de 
nieuwe layout 
en ook onze 
nieuwbakken 
voorzitter Freek 
was tevreden. 
Hij nam dan ook het 1e exemplaar in ontvangst. Te-
vens kregen we welgemeende complimenten over 
artikelen die we geplaatst hadden en was de ver-
nieuwde achterkaft voor velen een herkenning. Hier 
zijn we als redactie natuurlijk heel blij mee want wij 
vervaardigen De Boogbal om iedereen te voorzien van 
(actueel) informatief nieuws. En iedereen pikt er voor 
zichzelf wat uit wat interessant is. 
In deze Boogbal de gebruikelijke artikelen zoals de 
column van Jos (deze moet je absoluut lezen), In de 
aanval, aftrap GWVV-superelf, Van de Bestuurstafel, 
Onder Schot en de elftalverhalen. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en hele fijn feest-
dagen toe. 

De redactie 

Van de redactie 

Nieuwe (jeugd)leden kunnen zich aanmelden bij Werner Wellink  tel. 06-53714032  
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl 
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Van de Voorzitter.. 
Voetbal?  
 

V reemde kop voor het eerste 
stukje die ik als voorzitter in deze 
boogbal mag schrijven? 
Gaat het tegenwoordig nog over 
onze hobby voetbal of alleen nog 
maar over de pandemie?  Dit zijn 
echter wel mijn eerste gedachten als ik over de in-
houd van dit “verhaal” zit na te denken.  
Als voorzitter/bestuur is het de afgelopen maanden 
onze hoofdtaak geworden het  “bewaken” van 
de coronaregels. Dat dit niet leuk is om bij de kleedka-
mer je eigen leden en de tegenstander te moeten 
controleren op de QR code met toch altijd weer (on)
begrijpelijke discussies lijkt mij wel duidelijk.  
Wij (bestuur) kunnen alleen maar de maatregelen vol-
gen die ons door de politiek opgelegd worden.  
Naar mijn mening hebben wij daarin geen keuze.  
 
Tijdens het schrijven van dit stukje wordt er nog 
(even) gevoetbald. Ik verwacht echter op het moment 
dat U dit leest de KNVB de competities stil gelegd zal 
hebben en mede het voetbal weer “op een lager pitje 
zal liggen”.  Welke gevolgen dit allemaal verder zal 
hebben is maar afwachten. Bijvoorbeeld de nieuw-
jaarsreceptie die gepland staat op zondag 9 januari 
2022. Natuurlijk ben ik nu bezig met de voorbereiding 
maar kan dit doorgaan?? Kortom de pandemie heeft 
ons in de greep of wij nu willen of niet.  
Wist U trouwens dat onze grondwerkers/
stratenmakers rondom de kerk zwaar voorstander zijn 
van 2G? 
Ik snap dat wel. 1x Grolsch en 1x Gehaktballen ☺ 
 
Gelukkig heeft het balletje de afgelopen maanden 
weer volop de omwentelingen gemaakt. De resultaten 
van al onze teams zijn op dit moment nogal wisselval-
lig. De meeste teams staan in de middenmoot . Het 4e 
had 2 punten meer kunnen hebben als de scheids had 
kunnen zien dat de bal de doellijn had gepasseerd. 
Sorry ☺.   
De TC is nu weer volop bezig  met alle evaluatiege-
sprekken met trainers en leiders. Dit zijn altijd weer 
“spannende” gesprekken. Hoe ging de eerste sei-
zoenshelft en wat zijn de plannen voor volgend sei-
zoen?  Waarom spannend omdat je dan telkens maar 
weer moet afwachten of al deze vrijwilligers zich ook 
volgend seizoen weer willen inzetten voor onze club. 
Zo van zelf sprekend is het allemaal namelijk niet.  
 
Over vrijwilligers gesproken. Hierbij wil ik alle mensen 
bedanken die zich hebben ingezet om de uitbreiding 
van ons Dorpshuus te verwezenlijken. Als GWVV kun-
nen wij nu gebruik maken van een prachtige ruime 
bestuurskamer met zicht op de velden. Super!!  
 
Het is te hopen dat iedereen elkaar op een “normale 
manier” kan/mag ontmoeten tijdens de komende 

feestdagen.  
Maak er het beste van voor jezelf, je gezin, familie, 
vrienden etc. Let goed op elkaar. 
 
Ik wens iedereen in ieder geval alvast fijne feestdagen 
en hoop jullie allemaal te kunnen ontmoeten tijdens 
de genoemde nieuwjaarsreceptie.  
 
Groeten,  
Freek van Arragon 

H et was mijn bedoeling om me 
niet te laten verleiden om over de 
meeste negatieve ontwikkelingen 
in deze periode te gaan schrijven. 
Dus ga ik het niet hebben over onze koning die als co 
piloot meegaat met Feyenoord supporters naar Praag. 
Dit als tegenprestatie  voor het slopen van de stad 
Rotterdam. Nee ze hadden er niets mee van doen en 
waren toevallig in de buurt. Hoe ver kan je nadenken 
in deze situatie als winkeliers nog puin aan het oprui-
men zijn.  Als je dan graag op de voorpagina wil dan 
pak een bezem en kruiwagen, das een voorbeeld. 
En een activist die met een schotwond meer aandacht 
krijgt dan een patiënt die al 3 maanden op een opera-
tie wacht. Ja, laten we deze doelgroep een nog groter 
podium geven, dan is het zeker dat Nederland verder 
wegzakt in waarden en normen. Tuurlijk moeilijke 
jeugd gehad en weinig te doen. Ja, ga lekker in slacht-
offerrolletje zitten.  
 
Dan is het toch weer leuk om lekker naar voetbal te 
kijken van ons Gwvv. Paar wedstrijden gezien  van het 
1e elftal waar hard in gewerkt word en te weinig ge-
scoord is. Aan inzet ligt het niet en dat vind ik belang-
rijk. Hier spreken de spelers en trainers elkaar wel aan 
op onnodig verspelen van de bal en positie innemen. 
Daar houd ik wel van. Recht voor je raap maar wel 
met respect. Ze hebben genoeg potentie om bovenin 
mee te draaien. 
Gelukkig geen oranje team mentaliteit waar iedereen 
elkaar ontziet in een eerlijke feedback, dat er gewoon 
klote ballen aangespeeld worden. Nee het was iets 
minder maar toch ook niet slecht. Nou met wat van 
een bril kijk je dan. Verwende ego trippers met een 
ongekend saldo op de bank die nul team verantwoor-
delijkheid hebben, laat staan accepteren dat je aange-
sproken wordt. Misschien zelf deze groep in Qatar 
laten meebouwen aan het stadion, zodat de ogen 
eens open gaan hoe goed ze het hier hebben. En dan 

‘Iets luchtigs’ 
Door columnist Jos Mulder 
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Het is mogelijk dat de copie inleverdatum 
van 22 februari nog naar achteren wordt 
geschoven mochten we nog met corona-
maatregelen te maken hebben. 
  

Voor de GWVV seniorenelftallen geldt dat ze tot maandag 
na copie-inleverdatum uiterlijk nog kunnen aanleveren, zo 
kan het verslag van de zondag er nog bij in. 

ook je dure klokje omdoen, deze zal met de eerste 
handdruk gelijk verdwenen zijn ha ja. 
 
Naar aanloop van de aankomende feestdagen moest 
ik nog denken aan het traditionele kerstpakket toen ik 
nog in de bouw zat. Steevast kregen we elk jaar een 
kerststol met daarin een enveloppe. Dat was het 
meest spannende wat er speelde. Hoeveel geld zit 
erin.? 
Welnu zat ik in een ploeg van 3 metselaars en een 
opperman. Het was de laatste werkdag voor de feest-
dagen dus de baas deelde de kerststol  dozen uit.  
Fijne feestdagen en dat in de auto naar huis. Een met-
selaar die achterin de auto zat vroeg aan mij wat er in 
de enveloppe zat. Ik maak voorin de auto mijn doos 
los en zei dat het deze keer tegenviel en er alleen een 
kerstgroet inzat en geen bedrag.? 
 Prompt begint hij te vloeken, wat voor zeikerd de 
baas wel niet was en hij de raamknop naar beneden 
duwde om de kerststol uit de auto te gooien op de 
snelweg. Ik zag de doos nog stuiteren en moest nog 
proberen te zeggen dat het een grap was en er toch 
geld inzat. Vol in de remmen en alarm lichten aan op 
de vluchtstrook. De metselaar door de regen teruglo-
pend om de doos te zoeken met enveloppe. We gin-
gen stuk van het lachen en 10 min later kwam hij te-
ruglopend zeiknat, maar gelukkig wel met de envelop-
pes, en de zwaar gehavende doos waar alleen de 
krenten nog heel waren.  
 
De resterende terugreis was het vrij rustig in de auto.  

BOOGBALPLANNER 2021-2022 
copie binnen Komt uit op: 

22 februari 10 maart 

24 mei 9 juni (ovb) 

Aanvang snerttoernooi 10.00 uur.  
Aanwezig 09.45 uur. 
 
Start nieuwjaarsbijeenkomst 13.00  uur 

in het Dorpshuus  
 
Waarbij wij alle leden en hun aanhang 
van harte uitnodigen. 
  

G WVV en trainer Edwin Gro-
tenhuis beëindigen samenwer-
king na 5 jaar. Na goed weder-
zijds overleg is besloten dat 
GWVV op zoek mag naar een 
nieuwe hoofdtrainer. 
Van beide kanten werd het dui-
delijk dat de chemie tussen spelers en trainer lang-
zaam minder werd. Daarom zal na dit seizoen de sa-
menwerking worden beëindigd. Grotenhuis heeft het 
uitstekend gedaan met GWVV. Alle jaren meedraaien 
in de top van de vierde klasse met regelmatig nacom-
petities is geen sinecure. In de gesprekken heeft de 
gedreven Grotenhuis aangegeven er nog alles aan te 
willen doen om dit seizoen minimaal nog een keer de 
nacompetitie te halen. 

Edwin Grotenhuis  
vertrekt bij 

GWVV 
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GWVV 1 langs de lijn 
Door Menno Wenting 

H et is jullie allen uiteraard opgeval-
len dat in de vorige Boogbal het stukje 
over het eerste elftal ontbrak. Door de 
hectische voorbereiding, die getekend 
werd door veel blessureleed, zijn wij helemaal verge-
ten om een nieuwe verslaggever voor dit seizoen aan 
te wijzen. Toen wij hierop geattendeerd werden door 
de redactie is er meteen een uitgebreide selectiepro-
cedure gestart. Alle gegadigden moesten een proef-
schrift inleveren en door een neutrale jury ben ik una-
niem gekozen als opvolger van Bryan Weijkamp a.k.a. 
‘’Piepke’’. Piepke, allereerst bedankt voor de mooie 
stukken die je voor ons geschreven hebt. Mocht je dit 
weer willen oppakken, schroom niet om contact met 
mij op te nemen.   
 
Nou, laten we het over het voetbal hebben. Het begin 
van ons seizoen was niet zo hoogstaand als het begin 
van dit verslag. De eerste oefenwedstrijden waren 
prima, maar toen de beker begon kregen we last van 
een blessuregolf. De eerste twee wedstrijden werden 
verloren van 5e-klassers VVLK en NVC en de derde 
wedstrijd werd door een gebrek aan spelers niet eens 
meer gespeeld. In plaats daarvan werd er een team-
buildingsdag georganiseerd. Eerst gingen we een pot-
je voetgolven bij ’t Lohr, vervolgens potstoten bij Ger-
vers en de avond werd afgesloten bij de Veldmuis. 
Veel meer kan ik er helaas ook niet meer van navertel-
len.   
 
Op zondag 26 september begon voor ons de competi-
tie met een thuiswedstrijd tegen Meddo. In het begin 
waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en waren er 
een paar kansen over en weer maar gescoord wordt 
er nog niet. Vanaf de 25e minuut gaat Meddo los. 
Doordat ze veel feller en effectiever zijn komen ze op 
een 0-1 voorsprong en bouwen ze dit in een kwartier 
tijd zelfs uit naar 0-3. GWVV lijkt hierdoor voor een 
onmogelijke opdracht te staan. Vlak voor rust scoort 
Cas de Neling nog wel de 1-3 uit een penalty. Dit, in 
combinatie met een aantal tactische ingrepen in de 
rust, zorgen ervoor dat er nog even het vertrouwen is 
dat we nog terugkomen, maar echt spannend wordt 
het niet meer. Een kwartier voor tijd maakt Meddo 
zelfs nog de 1-4 en zo hebben we een valse start van 
de competitie. De tweede wedstrijd spelen we uit bij 
’t Peeske. Iedereen is gebrand om een goed resultaat 
te boeken en we beginnen dan ook erg sterk. Al vrij 
snel staan we op een 2-0 voorsprong door een goal 
van Cas de Neling en een vrijetrap van Dominiek Sein-
horst. Helaas wordt de wedstrijd na een kwartier ge-
staakt, omdat er een speler van ’t Peeske na een duel 
op het middenveld ongelukkig terecht kwam en daar-
door een knieblessure opliep. De wedstrijd moet dus 
op een ander moment afgemaakt worden. Een week 
later komt Kilder op bezoek op de Buitenham. Dit is in 
het weekend van de Ulftse kermis, maar ondanks dat 
we al 2 feestavonden hebben gehad is iedereen er 
bewust van dat in deze wedstrijd de eerste drie pun-

ten gepakt moeten wor-
den. Na een goed begin 
van de wedstrijd komen 
we op een 1-0 voorsprong 
nadat een vrije trap wordt 
binnengekopt door Domi-
niek Seinhorst. Voor de 
rust wordt het ook nog 2-
0 nadat een schot van 
Jochem Geerts nog wordt 
getoucheerd door een verdediger en zo achter de 
keeper van Kilder in de goal rolt. In de 2e helft gaat 
Kilder aanvallender spelen en wordt het ook iets ge-
vaarlijker, maar het is Jochem Geerts die de wedstrijd 
met een wereldgoal beslist. Vanaf de linkerkant wil hij 
de bal voorzetten, maar hij raakt hem zo verkeerd dat 
die geweldig over de keeper heen in de goal valt. Vlak 
voor tijd wordt het zelfs nog 4-0 door Dominiek Sein-

horst, die voor de 2e wedstrijd op rij een vrije trap 
erin schiet. Op het veld werd de overwinning gevierd 
voor het reclamebord van onze grensrechter en te-
vens nieuwe sponsor van GWVV, Joost Schut (voor al 
uw timmerwerken, bedankt voor het rondje Joost).  
Daarna werd met het hele team de zondag voortgezet 
op de Ulftse kermis. Een week later was er wederom 
feest met de kermis in Varsselder. Hierdoor werd de 
wedstrijd tegen Etten al op donderdagavond ge-
speeld. Op een drukke Buitenham was te zien dat 
Etten sterker was dan GWVV. Met rust stond het dan 
ook al 0-2. Na wat omzettingen in de rust zijn wij de 
tweede helft wel iets beter gestart, maar pas zo’n 10 
minuten voor tijd wordt dit beloond door een goal 
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van Ron Prinsen. Het geloof is voor even teruggeko-
men, maar nadat Etten al snel de 1-3 en 1-4 maakt 
beslissen ze de wedstrijd in hun voordeel. Vlak voor 
tijd maakt Merijn van Arragon nog wel de 2-4, maar 
hier blijft het helaas bij.  
 
Op 24 oktober staat er 
wederom een derby ge-
pland op de Buitenham. 
Dit keer komt Ulftse Boys 
op bezoek. Voor velen al-
tijd de mooiste wedstrijd 
van het jaar. Dit was dan 
ook terug te zien op het 
veld. GWVV is de betere 
partij en komt op een 1-0 
voorsprong door een goe-
de goal van Jochem 
Geerts. Dit lijkt ook de 
ruststand te worden, tot 
UB in de blessuretijd van 
de 1e helft toch nog de 1-1 maakt. Dit blijkt geen grote 
klap te zijn voor GWVV, want we komen sterk uit de 
kleedkamer wat resulteert in een 2-1 door wederom 
Jochem Geerts en 3-1 door Dominiek Seinhorst. Ulftse 
Boys doet een kwartier voor tijd nog wat terug door 
de 3-2 te maken, maar vrijwel meteen daarna lijkt Cas 
de Neling de wedstrijd te beslissen met de 4-2. Terwijl 
DJ Niels in het Dorps-
huus al aan het warm-
draaien is, scoort UB 
in de blessuretijd nog 
de 4-3. Doordat de 
scheids nog lang laat 
doorspelen wordt het 
nog even spannend, 
maar de overwinning 
komt niet meer in ge-
vaar en een mooie 
zondagavond kan be-
ginnen.  
 
Een week later stond de wedstrijd tegen Dinxperlo op 
het programma. Voor trainer Edwin Grotenhuis is dit 
altijd een extra belangrijke wedstrijd omdat dit tegen 
zijn oude club is. GWVV begint ook sterk aan de wed-
strijd en komt al snel op 1-0 voorsprong door een goal 
van Cas de Neling die een goede voorzet van Jochem 
Geerts binnenkopt. GWVV is fel en we laten zien dat 
we zeker niet onder doen voor Dinxperlo. We krijgen 
nog een aantal grote kansen, maar de voorsprong 
wordt niet uitgebreid. In de 2e helft wordt Dinxperlo 
steeds gevaarlijker, maar door goed verdediging en 
keeperswerk duurt het tot de 75e minuut dat Dinxper-
lo de 1-1 maakt. Even lijkt de wedstrijd zo te eindigen, 
maar er breekt nog een spectaculaire slotfase aan. In 
de 90e minuut maakt Dinxperlo de 2-1 en hiermee 
denken ze de overwinning te pakken. De wedstrijd is 
echter pas afgelopen als de scheidsrechter fluit en ook 
als je diep in de blessuretijd iemand neer schopt in je 
eigen 16 is het een penalty. Deze werd dan ook onbe-
rispelijk binnengeschoten door Dirk Jansen en hiermee 

pakten we toch nog een dik verdiend punt.  

 
Op 7 november speelden we op sportpark ’t Hout-
broek in Breedenbroek de wedstrijd tegen Ajax B. 
Meteen na de aftrap maakte Sam Overbeek de 1-0. 
Wel in de verkeerde goal, maar vol overtuiging vloog 
de bal erin. Grensrechter Joost Schut had meteen ge-
noeg gezien en liet zich geblesseerd vervangen door 
Ramiro Tersteeg. GWVV had het moeilijk om kansen 
te creëren tegen een goed verdedigend Ajax, maar 
komt na 25 minuten toch op 1-1 als man in vorm Jo-
chem Geerts, ondanks dat die licht geblesseerd was, 
toch de verdediging en keeper veel te snel af is en de 
bal in de goal schuift. GWVV wordt hierna gevaarlijker 
en krijgt ook nog een aantal grote kansen die er niet 
ingingen. Wederom blijven we het geloof houden en 
dit leidt er ook toe dat Cas de Neling in de blessuretijd 
de 1-2 maakt. Een voorzet blijft in het doelgebied han-
gen en kan zo binnen worden getikt. Dit zorgt voor 
een vreugde explosie bij GWVV waarna een fantasti-
sche knieschuiver volgt 
van Cas en het feestje 
zelfs meegevierd werd op 
het veld door de fanatieke 
supporters. Deze beelden 
zijn terug te zien op de 
televisie in het Dorps-
huus. De scheidsrechter 
fluit ook vrijwel meteen af 
en GWVV kan weer drie 
belangrijke punten bij-
schrijven.  
 
Een week later staat het resterende deel van de wed-
strijd tegen ’t Peeske op het programma. We moeten 
hier nog 75 minuten een 2-0 voorsprong verdedigen 
tegen het in goede vorm verkerende Peeske. Dit is de 
eerste wedstrijd dat er geen supporters meer mogen 
komen kijken en deze worden dan ook meteen ge-
mist. Peeske scoort 3 keer en wint hierdoor de wed-
strijd. Meer woorden wil ik er niet aan vuil maken.  
 
Op 19 november speelden we thuis tegen de nummer 
laatst MEC. Ook deze wedstrijd moest zonder publiek 
gespeeld worden. Zoals de trouwe supporters van 
GWVV zijn, stonden er toch een aantal vanuit de tui-
nen te kijken en waren er ook veel man zo slim om de 
wedstrijd vanuit het Dorpshuus te zien. Helaas zagen 
ze een 1e helft waarin weinig gebeurde. In de rust 
werden er een aantal tactische wisselingen doorge-
voerd en werd onder anderen routinier Ron Prinsen 
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ingebracht. Deze maakte al snel de 1-0 na een goede 
uittrap van keeper Sven te Kaat. Hierna hadden we de 
controle over de wedstrijd en kregen we veel grote 
kansen die helaas niet benut werden. Vanuit het niets 
dook MEC op in de 16 van ons en na een overtreding 
kregen ze de kans om vanaf de penaltystip gelijk te 
maken. Dit buitenkansje vloog gelukkig over. Vlak 
hierna was het invaller Robin Klompenhouwer die na 
een goede aanval de 2-0 maakte en zo de wedstrijd 
besliste.  

 
Deze wedstrijd bleek uiteindelijk de laatste competi-
tiewedstrijd van het jaar 2021 te zijn. De wedstrijd die 
een week later gepland stond tegen AD werd afgelast 
door een aantal coronagevallen aan Aaltense zijde. 
Hierna is er vanwege de nieuwe maatregelen besloten 
door de KNVB dat de competitie in de A categorie he-
lemaal stil wordt gelegd totdat er weer normaal ge-
traind kan worden. Voor nu staan er voor ons nog wel 
2 oefenwedstrijden op het programma en daarna be-
gint de winterstop.   
 
Tot volgend jaar.  
 
Menno Wenting  

Voor meer foto’s; 
 
GWVV-Kilder: https://myalbum.com/album/VwBPBD9Wxrcn 
GWVV-Etten: https://myalbum.com/album/JmZGwGacUCRE 
GWVV-Ulftse Boys: https://myalbum.com/album/88kx9KckCbiS 
GWVV-MEC: https://myalbum.com/album/F9sjDZ8WztTu 

(Vervolg GWVV langs de lijn) 

Jaylinn  
Aalders 

In de wedstrijd tegen 
Ulftse Boys 

Naam:  Jaylinn Aalders  
 
Leeftijd: 7 jaar 
 
Op welke plaats voetbal je het 
liefst: op het middenveld 
 
Wat vond je van de wedstrijd: Leuk.  
 
Wat vond je het leukst: Dat ik naar de kelder toe 
mocht en de bespreking mocht bijwonen. Het snoep 
eten van het 1e elftal. Die hadden een bak snoep en 
Ron Prinsen deed elke keer mijn jaszakken hiermee 
vullen met dat snoep. En dat ik gescoord heb in de 
goal van Ulftse boys 
 

Was je zenuwachtig: Ja een beetje 
wel. 
 
Wie vond je de beste voetballer: Ik 
vond iedereen goed voetballen maar 
Sam, Jochem en Dirk waren de beste 
spelers die middag 
 
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: 
Ja maar dan wel in het damesteam. 
Want bij de mannen mag ik niet voet-
ballen als vrouw. 
 
Vond je het leuk om pupil van de 
week te zijn: Ja heel erg leuk 
 
Wil je verder nog wat vertellen: Nee 

voor de rest heb ik niks meer te vertellen 
 
Naam ouders:  
Jeroen en Bianca Aalders 
 
Wat vonden jullie van de mid-
dag:  
Was onwijs gezellig omdat het 
een derby was. De sfeer is dan 
altijd goed naar de wedstrijd. In 
de wedstrijd is er veel strijd maar 
naar de tijd drinken we gezellig 
een biertje met elkaar. 
 
Voor meer foto’s;   
https://myalbum.com/album/xhTqA4BXcSod 

PUPIL VAN DE WEEK 
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Wedstrijdfragmenten 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

23-1-2022 10:00 GWVV 3 VVG’25 4 

23-1-2022 14:00 SJO/SSA HMC '17 1 GWVV 1 

30-1-2022 10:00 Montferland 2 GWVV 2 

30-1-2022 10:00 GWVV 4 Montferland 5 

30-1-2022 14:00 GWVV 1 KSV 1 

6-2-2022 10:00 GWVV 2 Sprinkhanen 2 

6-2-2022 10:00 SVGG 4 GWVV 4 

6-2-2022 11:00 SV Basteom 5 GWVV 3 

6-2-2022 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

13-2-2022 10:00 Kilder 2 GWVV 2 

13-2-2022 10:00 GWVV 3 Montferland 3 

13-2-2022 10:00 GWVV 4 Gendringen 5 

13-2-2022 14:00 GWVV 1 Ajax B 1 

6-3-2022 09:30 Kilder 5 GWVV 4 

6-3-2022 10:00 GWVV 2 FC Bergh 3 

6-3-2022 11:00 Vorden 6 GWVV 3 

6-3-2022 14:00 MEC 1 GWVV 1 

13-3-2022 10:00 GWVV 3 Etten 4 

13-3-2022 10:00 GWVV 4 GVA 6 

13-3-2022 12:00 ST: Ulftse B/SDOUC 2 GWVV 2 

13-3-2022 14:00 GWVV 1 Peeske 't 1 

PROGRAMMA 

UITSLAGEN 
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit 

3-10-2021 GWVV 3 SV Basteom 5 3 0 

3-10-2021 GWVV 4 SVGG 4 1 2 

3-10-2021 Peeske 't 1 GWVV 1 0 2 

10-10-2021 Gendringen 5 GWVV 4 5 1 

10-10-2021 GWVV 2 Kilder 2 4 3 

10-10-2021 Etten 4 GWVV 3 5 3 

10-10-2021 GWVV 1 Kilder 1 4 0 

14-10-2021 Etten 1 GWVV 1 4 2 

17-10-2021 GWVV 2 Grol 7 1 3 

24-10-2021 FC Bergh 3 GWVV 2 2 2 

24-10-2021 GWVV 3 Vorden 6 4 3 

24-10-2021 GWVV 4 VIOD 6 0 9 

24-10-2021 GWVV 1 Ulftse Boys 1 4 3 

31-10-2021 Pax 8 GWVV 3 6 1 

31-10-2021 GVA 6 GWVV 4 2 5 

31-10-2021 GWVV 2 Concordia-W 4 1 1 

31-10-2021 FC Dinxperlo 1 GWVV 1 2 2 

7-11-2021 Keijenburgse Boys 2 GWVV 2 6 1 

7-11-2021 GWVV 3 Ulftse Boys 6 1 3 

7-11-2021 GWVV 4 Den Dam 2 2 1 

7-11-2021 Ajax B 1 GWVV 1 1 2 

14-11-2021 Peeske 't 1 GWVV 1 3 2 

21-11-2021 Montferland 3 GWVV 3 6 2 

21-11-2021 GWVV 4 Kilder 5 3 3 

21-11-2021 Peeske 't 2 GWVV 2 1 1 

21-11-2021 GWVV 1 MEC 1 2 0 

28-11-2021 GWVV 2 Etten 2 2 1 

28-11-2021 GWVV 3 Ajax B 4 5 5 
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1. Opening:  
*Voorzitter Jan Aalders 
opent de GWVV ALV om 
20:05 uur en heet ieder-
een, de Ereleden, de 
leden van Verdiensten 
en de leden GWVV van 
harte welkom. De laat-
ste ALV was op 17-10-
2019, door Corona-
maatregelen kon vorig 
jaar de ALV niet door-
gaan. 
 
*Aanwezig 62 leden, 
waar onder 7 bestuurs-
leden en notulist. 
Afgemeld: Saskia en 
Manfred van de Pavert, 
Jan Roes, Beent Klijns-
ma, Edwin Grotenhuis, René Hakvoort, Jos Mulder en 
Dirk Wanders. 
 
*Definitief vaststellen agenda: Geen reacties, agenda 
goedgekeurd. 
 
*Mededelingen: 
Afgelopen anderhalf jaar was, door Covid-19, een las-
tig tijd voor iedereen.Ook voor het bestuur, omdat 
deze zich aan de opgelegde coronamaatregelen wilde 
houden. En daardoor moesten er allerlei regels/
voorzieningen aangepast en uitgevoerd worden. Aan 
de leden is gevraagd om zich aan de coronamaatrege-
len te houden. Over het algemeen hielden de meeste 
zich hieraan. Complimenten en dank voor degenen 
die zich aan de regels gehouden hebben. Niemand 
heeft gemopperd over de contributie. Ook waren er 
vrijwilligers bereid om van hun vergoeding af te zien, 
de hoofdtrainer heeft een gedeelte van zijn salaris af 
gestaan. Uit eigen beweging heeft het bestuur een 
korting toegepast van 25% op de contributie. Ook 
heeft het bestuur besloten om, als blijk van waarde-
ring, alle senioren teams een trainings tenue aan te 
bieden. Jullie inmiddels al wel bekent. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Geen. 
 
3. Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 17-10-
2019: (Boogbal nr 3) 
*De notulen van de ALV 17-10-2019 worden goedge-
keurd en ondertekend door de voorzitter en secreta-
ris. Hilde wordt bedankt voor het notuleren. 
 
4. Jeugd: 
Olaf: Goedenavond en welkom allemaal namens de 
jeugdafdeling.  
  
De afgelopen 1,5 jaar is natuurlijk behoorlijk bepaald 
door corona maar ondanks de corona is er in die tijd 

toch veel gebeurt bij de jeugd, daarom wil ik eerst 
even terugkijken op het afgelopen seizoen. 
Te beginnen met de komst van SDOUC in de samen-
werking, hierdoor kwamen er zo'n kleine 200 spelers 
erbij in de nieuwe samenwerking en dat heeft ertoe 
geleid dat er maar liefst 36 jeugdteams zijn gefor-
meerd waarin 25 GWVV jeugdleden waren verdeeld 
over 13 teams.  
Ook aan het begin van het vorige seizoen hebben we 
een lijst samengesteld met scheidsrechters voor de 
jeugdwedstrijden in Varsselder, deze bestaat nu uit 11 
personen waarvan 5 jeugdspelers.  
Verder hebben we een handleiding jeugdvoetbal ge-
maakt, dit voor ouders, trainers en begeleiders om de 
communicatie te vereenvoudigen.  
Ook is er gestart met trainingen op de vrijdagavond 
speciaal voor de keepers, dit is in samenwerking met 
Jaap Keukens en met behulp van een aantal vrijwillige 
keepers van de verschillende verenigingen, er wordt 
dan zo'n 2,5 uur getraind met in totaal zo'n 25 kee-
pers, waarvan 3 keepers van GWVV.  
Wat wedstrijden betreft is het afgelopen seizoen na-
tuurlijk ook bepaald door corona, er is wel een start 
gemaakt maar 10 oktober kwam helaas ook voor de 
jeugd alweer een einde, gelukkig kon er wel worden 
getraind en onderlinge oefenwedstrijden worden ge-
speeld en na lang wachten kon er in juni toch weer 
worden gevoetbald, dit in de vorm van de regiocup, 
hierdoor hebben we het seizoen toch nog voetballend 
kunnen afsluiten. Daarna hebben we ook nog een 
mooie afsluitende dag van het seizoen gehad hier op 
ons complex, de oudere jeugd speelden met de senio-
ren mee en de jongere jeugd hebben leuke activitei-
ten gedaan, het was mooi om te zien dat de opkomst 
hoog was en om ze een keer samen te zien op ons 
complex.  
Voor dit seizoen heeft Etten zich bij ons gevoegd in de 
samenwerking, omdat de samenwerking met VVG ten 
einde kwam hebben ze contact gezocht en na enkele 
gesprekken is besloten om de samenwerking aan te 
gaan.  
Wat GWVV betreft zijn we dit seizoen gestart met 26 
jeugdleden verdeeld over 17 teams en momenteel 
spelen er 6 jongens uit Varsselder op proef mee, dit is 
een positieve ontwikkeling voor onze club.  
We gaan dit seizoen de pupil van de week weer op-
pakken en gaan we kijken of we rondom de wedstrij-
den van het eerste de jeugdleden kunnen betrekken 
met een activiteit.  
Als laatste wil ik de vrijwilligers die betrokken zijn bij 
de jeugd bedanken voor hun inzet en hopen we op 
een mooi en volledig vervolg van het seizoen.  
 
Jan: Dankt Olaf voor zijn tijd en energie die hij inzet 
voor de jeugdafdeling. Jan is zelf bij alle vergaderingen 
aanwezig met de samenwerkende verenigingen van 
de jeugd.Deze samenwerking loopt zeer goed. Door 
deze samenwerking kunnen de jeugdleden van GWVV 
blijven voetballen op hun eigen niveau. Applaus. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
22-09-2021 
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5. Technische Commissie: 
Mike: Verslag Tc Jaarvergadering woensdag 22 

september 2021 
Als 1e willen we een compliment maken richting de 
leden. We hebben al meer dan anderhalf jaar te ma-
ken met Corona. Tijdens deze periode hebben we te 
maken gehad met allerlei regels. Deze zijn op een paar 
uitzonderingen prima nageleefd zonder enige op of 
aanmerking. Door deze Coronaperiode hebben wij als 
Tc niet veel te melden. We zijn in ieder geval ver-
heugd dat er geen leden gestopt zijn tijdens de Co-
ronaperiode en dat alle trainers en leiders zijn aange-
bleven voor het nieuwe seizoen. Wel hebben we een 
drietal mededelingen. 
Wanneer een speler van een hoger team meedoet bij 
een lager team dan start deze in de basis. 
Trainen niet voor op het veld maar ook achter op het 
veld, dit zal ook gecommuniceerd worden met de 
jeugd. 
Als er beslissingen gemaakt worden door diverse be-
sturen, tc, scheidsrechters, consul etc.etc. dan willen 
wij dat deze beslissingen gerespecteerd worden en 
dat niet deze mensen lastig gevallen worden over de 
beslissing die is genomen. 
Verder hopen we op sportieve competities met goede 
resultaten en veel plezier maar bovenal hopen we dat 
iedereen gezond blijft. 
       De TC 
Dank en applaus voor Mike en TC. 
 
6. Sponsorcommissie:  
Nico Immink:  
Sponsorcommissie jaarverslag d.d. 22-9-2021 
 
Hallo aanwezigen, bij dezen wil ik uit naam van de 
sponsorcommissie verslag uitbrengen. 
Afgelopen seizoenen (2019-2020/2020-2021) zijn er 
qua sponsoring bij GWVV enkele zaken gewijzigd; 
 
Het Hoofdsponsorschap; 
De belangrijkste wijziging is het hoofdsponsorschap 
bij GWVV, Autobedrijf Geert Stevering had enkele sei-
zoenen geleden al aangegeven een stapje terug te 
willen doen maar door oa COVID ’19 zijn zij bereidt 
geweest om nog een extra jaar als Hoofdsponsor aan 
te blijven. Wij danken Geert en Els voor de 7 jaren 
(2014-2021) dat ze hoofdsponsor zijn geweest van 
GWVV. Autobedrijf Geert Stevering blijft als Sterspon-
sor aan GWVV verbonden.  
Als sponsorcommissie moesten we op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor en die hebben we gevonden in 
het bedrijf Netterden Zand en Grind. Zij staan de ko-
mende seizoenen op de achterzijde van de shirtjes bij 
GWVV 1. Als sponsorcommissie zijn we heel blij dat 
we hierin een goede hoofdsponsor hebben. Wij dan-
ken Netterden Zand en Grind voor hun bereidwillig-
heid om GWVV op deze wijze te ondersteunen. 
 
De nieuwe Ster-Subsponsoren; 
GUV uitvaartverzorging sub-sponsor -> ster sponsor  
Tuinstudio Lippets, het jonge dynamische tuinont-
werp bureau van Jarno Lippets. Bedrijfslogo achter op 
presentatieshirts GWVV 3, Dus nieuwe tuin nodig ga 

naar …..  
BuroPrint grafisch specialist van de Achterhoek. Be-
drijfslogo achter op de presentatieshirts van GWVV 2. 
Betekent oa. ook dat we voor al het Boogbal/
drukwerk/reclameborden nu naar Buroprint gaan. Dus 
iets laten ontwerpen ga naar …. 
 
Wijzigingen sponsors; 
Een aantal sponsoren hebben laten weten te stoppen 
met ster-sub sponsor bij GWVV, en het grote deel 
hiervan sponsort GWVV nu met een reclamebord of 
Boogbaladvertentie; 
Phonehouse Oude IJsselstreek -> Ster-sponsor -> Sub-
sponsor 
Autobedrijf Ditters Schweckhorst -> Sub-sponsor -> 
reclamebord+advertentie 
Confidencus -> Sub-sponsor -> reclamebord 
Van Egmond groep -> Sub-sponsor -> reclame-
bord+advertentie 
Schroeder-Ankers -> Sub-sponsor -> reclame-
bord+advertentie (miv 2019-2020) 
PrintX -> gestopt (in goed overleg)  
1 sponsor Vrienden van GWVV -> gestopt 
 
Wij danken hen voor de steun die zij in welke vorm 
dan ook gegeven hebben aan GWVV. 
 
Overige sponsoring Reclame borden en advertenties; 
Het aantal reclame borden rondom het hoofdveld telt 
nu 75 reclameborden. Verder de 69 bedrijfsadverten-
ties voor ons clubblad de Boogbal die tot ons sponso-
ren bestand behoren. Deze advertenties zullen vanaf 
dit seizoen te zien zijn op het beeldscherm in het 
Dorspshuus.  
Wij kunnen, ondanks de mindere economie waarin we 
nu zitten, trots zijn op deze aantallen en ook het be-
stuur en vooral de penningmeester zijn hier erg blij 
mee.  
 
LEDEN ATTENDEREN; 
Mecking’s sportshop geeft voor GWVV enkele mooie 
kortingen, waaronder 25% clubkorting op alle sportar-
tikelen incl. waarde/cadeau bonnen. Deze korting kan 
alleen maar worden bedongen als besteld wordt door 
een aangewezen persoon (Mike Frazer) binnen de ver-
eniging en er zijn mooie aanbiedingen in de webshop 
(zie advertentie Boogbal en klikken op Mecking sport-
shop logo op GWVV site.) 
Stap als GWVV lid niet alleen op een potentiële spon-
sor af, maar betrek hierbij de Sponsorcommissie, zij 
weten welke sponsorafspraken er gemaakt kunnen 
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worden. Dus bij deze de oproep om eens om je heen 
te kijken welke potentiële sponsors er zijn voor 
GWVV. 
Koop lokaal en het liefst bij een GWVV sponsor en 
steun Raboclubkas Support die er aan komt. 
 
Tevens wil ik de bestedingsdoelen 2020-2021 van de 
Vieftigclub benoemen wat natuurlijk ook sponsoring is 
voor de club; 
Bijdrage trekkerhok (uitgevoerd) 
Ballenrekken (uitgevoerd) 
Supportersbankjes (nog niet uitgevoerd) 
Gisteren is er een brief uitgegaan voor de bestedings-
doelen voor het seizoen 2021-2022.  
GWVV ook steunen? Sluit je aan bij de Vieftigclub. 
 
Alle sponsoren bedankt voor jullie verbondenheid aan 
GWVV, wij zullen alles in het werk stellen om jullie 
bedrijfsnaam waardig uit te dragen. 
 
Wijziging samenstelling Sponsorcommissie; 
Begin 2020-2021 zijn Arno en Freek gestopt als com-
missielid en hebben we in Stijn Marcus bereidt gevon-
den om zitting te nemen. Welkom Stijn. De taken zijn 
opnieuw verdeeld en we kunnen gezien de werkzaam-
heden er nog wel iemand bij hebben. Dus voel je je 
geroepen laat het dan weten bij één van de commis-
sieleden. 
 
Als sponsorcommissie zien we het reeds begonnen 
seizoen 2021-2022 met vertrouwen tegemoet. 
 
Allemaal bedankt voor jullie aandacht. 
 
De Sponsorcommissie van G.W.V.V. 
 
Jan dankt Nico. Applause. 
 
Na het Sponsorcommissieverslag werd er formeel af-
scheid genomen van de sponsorcommissieleden Freek 
en Arno.  
 
7. Verslag Penningmeester: 
André geeft duidelijk uitleg aan de hand van het finan-
cieel verslag GWVV 2020-2021. 
 
Verslag penningmeester: 
 
Tijdens de ALV heb ik een presentatie gehouden van 
de cijfers over de boekjaren 2019-2020 en 2020-2021. 
Hierover werden geen vragen gesteld tijdens de ver-
gadering. Na het verslag van de kascommissie, die 
alleen lovend was en geen onregelmatigheden heeft 
aangetoond werd het bestuur decharge verleend voor 
de afgelopen twee boekjaren. De begroting werd  
daarna ook goedgekeurd. Het is een begroting met 
een slag om de arm want we moeten afwachten wat 
de Coronacrisis voor impact heeft op de begroting. 
Tijdens de rondvraag kwam wel de vraag naar boven 
hoe het zat met de opleiding van Jan Aalders als 
sportmasseur. Het bestuur heeft op het mooie voor-
stel dat Jan had ingediend positief beslist en besloten 
de opleiding te betalen. Als tegenprestatie zou Jan 

(Vervolg van Notulen Algemene Ledenvergadering) 

gedurende de opleiding en het voetbalseizoen 2021-
2022 zijn diensten (massage en tapen, alle  
elftallen zijn ingelicht) gratis verlenen aan GWVV. 
Daarna gaan we met Jan aan tafel om een passende 
vergoeding af te spreken zoals veel vrijwilligers ont-
vangen. Ik ga ervan uit dat we daar uit komen en  
eindelijk een eigen masseur hebben waar we al lang 
naar op zoek waren. Ik wil hier nog wel bij opmerken 
dat het gehele bestuur pro deo werkt voor de club. 
Zoals al vaker aangegeven door het bestuur kan een 
ieder en elke commissie met voorstellen bij het be-
stuur komen die wij dan zullen beoordelen en ik denk 
bijna altijd inwilligen als deze zijn, in het belang van de 
club. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
André Jansen 
Penningmeester GWVV 
 
8. Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kas-
commissie: 
André: Gisteravond de kascontrole uitgevoerd door 
Bart Vinkenvleugel. Niels Schweckhorst was ziek, had 
zich op het laatste moment afgemeld. Woord van 
Bart: Zag er goed uit, goed gedocumenteerd. Fijn dat 
er ook gebruik is gemaakt van de Gemeentelijke susi-
die. André: Dankjewel Bart. 
Nieuwe kascommissie: Niels Schweckhorst, Mike Jan-
sen en de nieuwe reserve is Leo Bruggeman. Waar-
voor allen hartelijk dank. Applause. 
 
9. Begroting 2021/2022: 
De begroting 2021/2022 wordt door André gepresen-
teerd. Het is natuurlijk afwachten hoe de opbrengsten 
allemaal weer gaan lopen. Contributies iets hoger in-
gesteld (de nieuw geindexeerde contributie wordt 
vermeld in de Boogbal), inkomen van de sponsorgel-
den ook afwachten. De lasten gaan weer hoger wor-
den. Alles gaat weer in gebruik genomen worden, dus 
ook weer meer kosten. Bijdrage aan de Stichting Bui-
tenham voor een nieuwe trekker, de oude heeft het 
begeven, nieuwe tenues voor de Senioren. Er onstaat 
een begrotingtekort. Afgelopen jaar flink gereser-
veerd, dus daar kan het nog uit. Maar voor in de toe-
komst moet er wel wat gebeuren om inkomsten te 
genereren. Vooral op het gebied van sponsering. Het 
zou fijn zijn als er commercieel iemand bij de sponsor-
commissie komt. Zodat er weer meer sponsorgelden 
binnen komen en blijven. Wel is Jan op moment in 
gesprek met de Gemeente, voor een speciale subsidie 
die bedoeld is om extra kosten die een club moet ma-
ken wat te verlichten. Ook de vraag aan allen om ver-
antwoord om te gaan met de kleding en materialen, 
dan scheelt dat ook weer in de kosten. Dank aan allen 
dat het innen van de contributie (over het algemeen) 
soepel verloopt. Dank aan de Sponsorcommissie, de 
sponsoren, de “50-club”. Vraag van…De contibutie in 
Varsselder is lager dan de samenwerkende jeugvere-
nigingen. Melden er dan jeugdleden uit andere dor-
pen zich bij Varsselder? Antwoord André: Daar zijn 
met de samenwerkende jeugdverenigingen afspraken 
over gemaakt. Dat een jeugd lid uit eigen dorp bij ei-
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gen voetbalvereninging moet aanmelden. En dat 
jeugd niet van de ene vereniging naar de andere kan 
over schrijven. 
 
Jan dankt André voor zijn inzet als penningmeester. 
Ook mede dankzij de mede bestuursleden, sponsor-
commissie, 50 club, alle leden staat GWVV er financi-
eel goed voor. Applause. 
 
10. Bestuursverkiezing: 
Eugène Lucassen aftredend: 
Woord van Jan over Eugène en 
dankt Eugène voor zijn inzet van 
afgelopen jaren. Eugène blijft in 
de TC nog wel werkzaamheden 
doen. Applause. Vraag van Gert 
Ketelaar : Blijft Eugène het wed-
strijdsecretariaat doen. Antwoord 
Jan: Nee, Bart Vinkenvleugel 
heeft het wedstrijd secretariaat 
over genomen met ondersteuning 
van Eugène. 
 
Jan Aalders aftredend als voor-
zitter, herkiesbaar als bestuurslid: Mutaties binnen 
het bestuur. Mutaties hadden geen doorgang hoeven 
te krijgen, mits er zich iemand als bestuurslid had ge-
meld. Maar helaas. Bestuur kan nog steeds aanvulling 
gebruiken. Dus we gaan het doen volgens de voorge-
stelde mutaties binnen het bestuur: 
Olaf Dickmann toetredend: Informeel zit Olaf onge-
veer een jaar in het bestuur. Vanuit het bestuur zijn 
ze Olaf heel dankbaar dat hij toegetreden is tot het 
bestuur en zich ontzettend goed inzet voor de Jeugd. 
Vanavond het officiële moment tot toetreding be-
stuur. Applause. 
Jan: Ik was vorig jaar aftredend maar door corona ging 
de ALV niet door, dus ben nog doorgegaan als voor-
zitter. Ik zal wel bestuurslid blijven, er zijn genoeg be-
stuurszaken die ik doe en zal blijven doen. Jan heeft 
een stuk op papier gezet en leest voor: 
 
Na 2 termijnen en een extra jaar is voor mij het mo-
ment gekomen om als voorzitter van v.v. GWVV te 
stoppen. Destijds ben ik voorzitter geworden met de 
gedachte dit tot ongeveer mijn 60e te doen, waarom 
dan nu al stoppen? Tot dat besluit ben ik gekomen 
omdat de laatste 3 jaren het mij te veel energie koste. 
Binnen het bestuur hebben wij de taken en werk-
zaamheden goed verdeelt, het is een geoliede machi-
ne. Maar daar buiten is het vaak anders. Te vaak wor-
den onze beslissingen niet gedragen door leden of 
erger nog niet gerespecteerd. Dit alles ging mij te veel 
energie kosten en werd het er niet leuker op. Het 
laatste jaar (bonusjaar) werd me dit helemaal duide-
lijk. Wij als bestuur vonden het belangrijk om de 
maatregelen met betrekking tot corona goed na te 
leven. Meerdere malen zijn we door diverse leden en 
technische staf op een bijzonder vervelende manier 
daarop aangesproken, soms direct maar meestal indi-
rect. Dat laatste heb ik als bijzonder vervelend erva-
ren. Met name enkele ingezonden stukken in ons 
mooie clubblad “de boogbal” ging mij echt te ver. Ook 

wordt er te vaak gedacht door 
leden dat kleding en materia-
len onbeperkt aangeschaft 
kunnen worden. Komen ze 
met een vraag en krijgen ze 
niet een bevredigend ant-
woord wordt dit op de man 
gespeelt bij één of meerdere 
bestuursleden. Desalniettemin 
kijk ik terug op 7 jaren waar ik 
prettig met mijn medebe-
stuursleden heb gewerkt. 
Prettig gewerkt met velen vrijwilligers wie zich geheel 
belangeloos inzetten voor de club. Ik ga GWVV ook 
niet verlaten. Ik blijf bestuurslid en zal daar de belan-
gen van GWVV binnen de stichting SOPOIJ behartigen. 
Ook zal ik nauw betrokken blijven binnen de samen-
werking met de jeugd. Verder ben ik vertegenwoor-
digd binnen de sponsorcommissie. Ik blijf dus werk-
zaam voor GWVV maar minder zichtbaar. Ik hoop dat 
deze nieuwe functie, ik zie het als een nieuwe start, 
mij beter gaat bevallen. Ik reken daarin op steun van 
bestuursleden en bovenal op steun van de leden. Uit-
eindelijk doe je het daar voor zodat er wekelijks ge-
voetbald kan worden.  
Bovenstaande klinkt misschien negatief en doet mis-
schien veronderstellen dat ik met tegenzin het voor-
zitterschap ervaar. Niets is minder waar, ik heb in mijn 
7 jaar als voorzitter ook veel leuke momenten gekend, 
vaak met heel veel plezier gewerkt aan de toekomst 
voor ons mooie GWVV. Ik wil dan ook zonder namen 
te noemen iedereen bijzonder bedanken voor de sa-
menwerking en steun welke ik heb mogen ontvangen. 
Een naam wil ik wel noemen, en dat is “de boogbal”. 
Als wij dit mooie clubblad niet hadden, had ik in mijn 
toespraken veel minder kunnen terugblikken. Veel 
herinneringen heb ik hieruit kunnen ophalen tijdens 
toespraken bij met name huldigingen van leden. Dit 
jaar bestaat de Boogbal 50 jaar. Ik wil dan ook de hui-
dige redactie maar ook zeker iedereen wie op welke 
wijze dan ook de afgelopen jaren een steentje hebben 
bijgedragen aan de Boogbal bedanken voor hun inzet. 
De Boogbal is een clubblad waar we trots op mogen 
zijn. Een clubblad wat zelfs een dorpsblad is gewor-
den, vele verenigingen maken gebruik om ook hun 
activiteiten hierin aan te kondigen.  
 
Tot ziens op “de Buitenham”.  
Jan Aalders 
Applaus. 
 
Op dit moment zit GWVV dus zonder voorzitter. Hoe 
dit opgelost gaat worden, daarvoor geef ik het woord 
aan Freek. 
Freek neemt het woord:  
Voor jullie staat, als het goed is, jullie nieuwe voor-
zitter. Want er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
Applaus. 
Helaas gaf Jan, vorig jaar, aan niet meer actief als 
voorzitter te willen blijven. Na alle pogingen van het 
bestuur om hem over te halen voorzitter te blijven, 
bleef Jan bij zijn besluit. Het bestuur respecteert zijn 
besluit. Ooit werd door het huidige bestuur vastge-
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legd, dat bij onvoorziene omstan-
digheden, bij uitval van de voor-
zitter door Freek van Arragon 
deze rol zal worden overgeno-
men. Wat zijn dan de onvoorzie-
ne omstandigheden? Wat dat 
dan is, daar valt eindeloos over te 
discussiëren en heeft geen zin. In 
het belang voor GWVV zal ik deze 
rol oppakken en met volle over-
tuiging gaan doen. Ik wil wel be-
nadrukken dat ik deze rol als inte-
rim rol zie. Ik heb namelijk nooit 
de ambitie gehad om voorzitter 
te zijn. Wij zijn al een jaar op zoek 
geweest naar een geschikte kan-
didaat als voorzitter. Tot op he-

den is dat nog niet gelukt. Dus mochten jullie sugges-
ties hebben? Dan hoor ik het graag. Door deze veran-
dering van rol, heb ik besloten enkele taken over te 
dragen. Mike heeft de TC voorzittersrol overgenomen, 
waarvoor dank. Ook zit ik niet meer in de sponsor-
commissie, waarvoor we nog steeds een vrijwilliger 
voor zoeken. In maart 2022 zal ik ook stoppen als lid 
Promoteam “50-Club”. Hiervoor is, gelukkig, Koen 
Nieuwenhuis toegetreden. Om mijn voorzitterschap 
goed te kunnen uitvoeren, ben ik van mening dat ik al 
deze rollen niet kan combineren.Wel blijf ik actief op 
het veld als scheidsrechter, ook achter de bar bij ’t 
Dorpshuus. Wel belangrijk is om te weten is dat Jan 
actief blijft bij het bestuur o.a. voor SOPOIJ, in de 
sponsorcommissie en ondersteunde rol in de samen-
werking jeugd verenigingen. Zoals gezegd zal ik het 
huidige voorzitterschap met de volste overtuiging en 
naar eer en geweten oppakken. Met het huidige be-
stuur en de onderlinge samenwerking moet dit gaan 
lukken. Daarbij hoop ik en verwacht ik, dat ook de le-
den mij hierbij zullen ondersteunen en voorzien van 
de nodige feedback. Zowel positief als negatief. Wel 
rechtstreeks en eerlijke communicatie naar mij toe en 
niet achter de rug om. Tot slot wel ik Jan bedanken 
voor 7 jaar voorzitterschap. Wij hebben hele vreemde, 
bijzondere, lastige, vervelende en mooie momenten 
meegemaakt. Jan heeft het met verve gedaan. Jan, 
net zoals bij Eugène, komen we bij een andere gele-
genheid uitgebreid op terug.   
Applaus voor Jan. 
Jan dankt Freek. 

(Vervolg van Notulen Algemene Ledenvergadering) 

11. Rondvraag: 
-Martijn Klompenhouwer: Is het mogelijk dat de 
groenstrook, aan het kunstgrasveld, aan de kant van 
de Dierenweide, goed gesnoeid kan worden. Het is 
erg lastig daar de ballen terug te vinden. Paul Schut 
antwoord dat dit binnenkort gaat gebeuren. 
-Bennie Mulder: In de wandelgangen was mij te oren 
gekomen dat jij, Jan, massage geeft aan GWVV spe-
lers. Hoe is dit financieel geregeld? Toelichting André: 
Als bestuur is besloten om de opleiding Sportmasseur 
van Jan te betalen. Jan heeft afgelopen tijd (seizoen 
20/21) en gaat de komende tijd (seizoen21/22) de 
leden die zich aanmelden behandelen, zowel masse-
ren als tapen. Voor het seizoen 2021/2022 brengt Jan 
daarvoor niets in rekening. Voor het seizoen 
2022/2023 vind er eerst een evaluatie plaats en wor-
den er afspraken gemaakt over de vergoeding welke 
GWVV aan Jan gaat betalen. Op dinsdag is de fysio 
hier. Op donderdag avond en zondagmorgen is Jan er. 
Iedereen dient vooraf een afspraak te maken, dit 
geldt zowel op de dinsdag bij de fysio als ook op de 
donderdag en zondag bij Jan. Alle seniorenteams heb-
ben hiervan bericht gehad. 
-Nico Immink: Olaf is in bestuur voor jeugdzaken. Wat 
ik een beetje vreemd vind is dat ik helemaal niets ge-
hoord heb van het opheffen Jeugdbestuur. Antwoord 
Jan: Jeugdbestuur is nooit een formeel bestuur ge-
weest. Van het Jeugd bestuur was Mike vertegen-
woordigd in het hoofdbestuur. Mike kreeg andere 
taken in het bestuur en bovendien door de samen-
werking met de andere voetbalverenigingen, vielen er 
een aantal taken weg. Voor de jeugd hebben we Olaf 
toen benaderd. En Olaf was bereid die taak over te 
nemen. Olaf heeft wel de ondersteuning van een aan-
tal commissieleden voor de Jeugd. Zoals een activitei-
ten commissie voor de jeugd. Nico: wel vreemd dat 
wij hiervan niets gehoord hebben. Jan: vorig jaar heb-
ben we door corona ook geen ALV gehad en daardoor 
is dit niet gecommuniceerd.  
-André Lippets: Zondag bij de wedstrijden, is dit alleen 
masseren of ook tapen? Jan: allebei. Maar wel op ver-
zoek, het is niet zo dat ik er standaard ben. 
-Wim Klompenhouwer: Bij een aantal verenigingen 
om ons heen wordt gepraat over een samenwerking. 
Hoe staat GWVV hierin? Jan: Wat de samenwerkings-
verband voor de jeugd betreft, staan wij erin zoals we 
nu te werk gaan. Er is wel een uitgesproken wens, dat 
we op termijn, naar een jeugdvereniging willen. Als 
we daarvoor kiezen en we kunnen dat goed van de 
grond krijgen. Dan denken we dat we zolang mogelijk 
het bestaan van GWVV garanderen, want dan kun je 
de jeugd, die daar aan toe is, bij de senioren laten in-
stromen. De jeugdsamenwerking, hoe die op moment 
loopt heeft er voor gezorgd dat de GWVV jeugd op 
zijn/haar niveau kan trainen/spelen. En daarnaast zien 
we jeugdleden( en dat houden we in de gaten) weer 
aansluiten bij de seniorenteams.  Nico: Helaas is het 
wel gebeurt dat een kind uit Varsselder zich heeft aan-
gemeld bij UB. Niet op de hoogte zijnde dat dit ook bij 
GWVV  had gekund. Daar moet dan wel extra aan-
dacht voor zijn dat (nieuwe) inwoners er wel van op 
de hoogte zijn. Jan: Bij een nieuw jeugdlid kunnen we 
dat niet verplichten. Maar bij bestaande jeugdleden is Bestuur G.W.V.V. met scheidend bestuurslid Eugéne. 
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D e tweede tussenstand is een feit. Na de eerste 
editie van de Boogbal dit seizoen zijn er voor de 
meeste teams 6 á 7 wedstrijden gespeeld, waarin de 
nodige punten bij elkaar zijn gescoord.  
 
In de ranglijst zijn er wel wat verschuivingen geweest. 
Waarbij bij de vorige tussenstand het 4e en 2e elftal de 
beste resultaten hadden. Zij zijn het, die helaas aan-
zienlijk minder hebben gescoord dan het 1e en 3e 
elftal. De winnaar van deze ronde is dan ook het 3e 
elftal, zij klimmen van de onderste plaats van 0 pun-
ten met nu 25 punten naar plek 2! Zij hebben de 
meeste punten weten te bemachtigen. Helaas heeft 
ze dat nog niet tot op de eerste plek weten te krijgen. 
Het 1e elftal heeft uit 
eerder behaalde 
speelrondes net een 
punt meer weten te 
scoren. Aankomen-
de periode liggen de 
wedstrijden helaas 
weer stil door alle 
Corona maatregelen 
en gaan we na de 
eerste seizoenshelft 
weer de winterstop 
in.  
 

Elftal: Punten 

GWVV 1 26 

GWVV 3 25 

GWVV 4 22 

GWVV 2 17 

er onderling de afspraak dat kind lid blijft bij eigen 
dorp. 
Wim: Wat is jullie inzicht wat betreft samenwerkings-
verband in de toekomst wat betreft GWVV senioren? 
Jan: Het beleid nu van ons is (kan in de toekomst na-
tuurlijk altijd veranderen) om als GWVV zelfstandig 
zolang mogelijk te laten bestaan.  Bennie Mulder: Stel 
voor dat bijvoorbeeld SDOUC en UB fuseren, wat be-
tekent dat dan voor de GWVV jeugd? Jan: dit als voor-
beeld en dat zou dan zo zijn dan betekent dat niet dat 
GWVV zich daarbij aansluit. Dan zou bijvoorbeeld 
GWVV jeugd met een andere vereniging een samen-
werkingsverband kunnen aangaan. Het blijft op dit 
moment moeilijk in te schatten wat er in de toekomst 
gaat gebeuren. Wim: Als het bestuur vind GWVV heeft 
bestaansrecht en de leden vinden dat ook. Dan moe-
ten we met zijn allen zorgen dat dit ook naar buiten 
toe uitgedragen wordt. Dus dat er weer betrokken-
heid is voor alle leden over en weer ook naar het be-
stuur toe. Dat als er door het bestuur een beslissing 
wordt genomen, dit ook gerespecteerd wordt. Dus 
voor de leden moet het duidelijk zijn dat het niet al-
leen voetballen en gebruik maken van de faciliteiten is 
maar ook betrokken zijn bij de activiteiten van de 
club. Jan: dat is iets waar we met z’n allen aan moeten 
blijven werken. Boodschap is duidelijk. 
- Paul Schut:Een probleempje met de donderdag-
avond. Ik ga de donderdagavond hier naar toe voor de 
gezelligheid en dit geldt ook voor anderen. Maar op 
gegeven moment gaat de muziek zo hard dat je elkaar 
niet meer kunt verstaan, dan gaat de gezelligheid eraf. 
Het blijkt dat dit niet de muziek is van ’t Dorpshuus 
maar een…van 1 van de leden. Het gaat veel te hard, 
ook voor de omgeving. Jan: Hiervan was ik niet van op 
de hoogte. Maar dit kan inderdaad niet. Jesse Peters 
steekt de hand op: Dat waren wij, 10 meter verder op, 
maar er is niemand die naar ons toekomt om dit te 
melden. Reactie Paul: bij deze, graag de muziek niet 
zo hard. Jan: Fijn, het probleem opgelost. 
-Gert Ketelaar: Nog naar aanleiding van de vraag van 
Wim. Mocht zoiets aan de orde komen, wordt dit dan 
wel op tijd besproken in een vergadering met de le-
den? Jan: jazeker. Dit is inderdaad iets dat dan be-
sproken moet worden met de leden.  
Tweede opmerking van Gert: Ik mis duidelijk de naam 
Varsselder-Veldhunten op het ledenkaartje. Ik zie als 
eerste Netterden staan. Komt natuurlijk door de naam 
van de hoofdsponsor, die duidelijk in beeld komt. En 
ik snap het wel, maar ik had het toch graag anders 
gezien. Reactie Nico: ik snap wat Gert bedoeld. We 
zullen onder het logo van GWVV , Varsselder/
Veldhunten er bij opzetten, de volgende keer. 
- Ferdie van de Pavert: Wil melden dat ik positief ben 
over de samenwerking jeugd met andere verenigin-
gen. Ik was er geen voorstander van. Maar ik zie nu 
dat dit heel goed is geweest (zie het aan het aantal 
leden) en dat GWVV er op tijd mee is begonnen. Ap-
plaus. Jan: Dankjewel. 
Jan: rondvraag bestuur. 
- André: Wil nog een keer extra onder de aandacht 
brengen: Er moet aanvulling komen voor in het be-
stuur, een vacature voorzitter, ik ga straks met 
“pensioen”. En dit zal toch van de leden moeten ko-

men. Dan kan GWVV blijven bestaan en een mooie 
club laten blijven en anders wordt het erg lastig. Dus 
hierbij nogmaals de oproep.  
-Eugéne: Ik zie Gert Ketelaar zitten. Gert, ik heb je nog 
niet gevraagd om zondag’s er te zijn voor scheidsrech-
tersbegeleiding , dus hierbij de vraag.  
 
12. Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng deze 
avond en iedereen die zich heeft ingezet voor GWVV. 
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de algemene leden-
vergadering. 
 
Varsselder-Veldhunten 22-09-2021, 
 
Jan Aalders                 Werner Wellink 
Voorzitter GWVV       Secretaris GWVV  
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26  september de datum van 
onze eerste competitiewedstrijd. En 
dit was niet zomaar een wedstrijd, 
Ulftse Boys 2 was onze tegenstan-
der. We wisten dat dit een moeilijke 
wedstrijd ging worden, maar we 
gingen met een goed gevoel de wedstrijd in na een 
goede voorbereiding. Ook hadden wij deze wedstrijd 
3 versterkingen tot onze beschikking. Robin Klompen-
houwer deed mee waardoor het gouden tweetal 
Klompenhouwer weer op het veld stond. Ook deed 
Gijs van Remmen mee vanuit de JO19-1 en Julian Fra-
zer van de JO17-1. Na 10 minuten kwam Robin door 
de verdediging, hij kon zo 1 op 1 naar de keeper. He-
laas werd Robin schandalig getackeld door hun cen-
trale verdediger. Scheidsrechter van dienst Freek van 
Arragon besloot slechts geel te geven. Dit moment gaf 
ons wel extra energie in de wedstrijd. We begonnen 
de overhand te krijgen en Robin wist de 1-0 te maken. 
Paar minuten voor rust kregen we een tegenslag te 
verwerken. Ulftse Boys maakte de 1-1. Na een kwar-
tier in de tweede helft kwam Ulftse Boys op een 1-2 
voorsprong. Na deze goal kregen we het moeilijk. 

Ulftse Boys kreeg steeds wat grotere kansen en uitein-
delijk scoorden zij ook de 1-3. Alleen Niels stak hier 
een stokje voor. Hij werd de hele wedstrijd al uitge-
daagd door de grensrechter van de tegenstander, wie 
het meest kon afvlaggen. Dit was dus een uitstekend 
moment voor Niels om te laten zien hoe goed hij kan 
afvlaggen. Mede door deze actie heeft Niels nipt de 
wedstrijd tussen de grensrechters gewonnen. De wed-
strijd werd harder wat resulteerde tot een blessure bij 
Ulftse Boys. Na een korte behandeling weigerde zij de 
bal terug te spelen en begonnen aan een aanval. Aan-
voerder Mart deed de eerste poging om de aanval te 
stoppen door de tegenstander ‘het lastig’ te maken, 
deze poging mislukte. Gelukkig hebben we altijd Tim 
Heutinck nog op de back staan wie de aanval wel wist 
te stoppen. Tim heeft blijkbaar een rugby verleden en 
zette een vlijmscherpe rugby tackel in om de aanval te 
stoppen. Deze actie resulteerde ook even in een klein 
opstootje, maar dat hoort erbij in een derby als deze. 
De wedstrijd loopt al in de laatste minuten wanneer 
Robin voor de tweede keer toeslaat en er een 2-2 
eindstand van maakt. Een terechte uitslag wanneer je 
naar de wedstrijd kijkt. Na de wedstrijd krijgt trainer 
Peter Roes het nog een beetje aan de stok met de 
trainer van Ulftse Boys. Ook deze strijd krijgt geen 
winnaar.   
 
10 oktober GWVV 2 - sv Kilder 2  
De tweede wedstrijd van het seizoen speelden wij 
tegen Kilder 2. Helaas werd de week ervoor de wed-
strijd tegen Sprinkhanen uit afgelast. Deze wedstrijd 
hadden wij weer 3 versterkingen Robin, Gijs en Julian 

die wisten indruk achter te laten en mochten opnieuw 
meedoen. Kilder begon de wedstrijd met heel hoog 
druk te zetten. Dit resulteerden niet in kansen. Na 25 
minuten gespeeld te hebben krijgen wij een penalty. 
Chiel benut de penalty en we komen op een 1-0 voor-
sprong. Ook deze wedstrijd halen wij het niet om met 
een voorsprong de rust in te gaan. 10 minuten voor 
rust krijgen wij een ongelukkige goal tegen. Kilder 
steekt hun buitenspeler weg aan de linkerkant van het 
veld. Martijn stopt plotseling met verdedigen. De ver-
klaring van hem was ‘ik dacht dat het buitenspel was’. 
Dit was het niet en het werd zo 1 op 1 met keeper 
Tim. Het werd de aanvaller nog makkelijker gemaakt 
nadat Tim besluit om uit te komen. In de tweede helft 
komen wij opnieuw op een voorsprong door een goal 
van Robin Klompenhouwer.  

Deze voorsprong weten wij wederom niet vast te hou-
den en het word 2-2. Hoogtepunt van de wedstrijd 
was dat Martijn ruzie begon te zoeken met scheids-
rechter Joost. Na dit moment weet de andere Klom-
penhouwer Robin zijn tweede te maken. Voor de der-
de keer in de wedstrijd kwamen we op voorsprong.  
Derde keer is scheepsrecht gold voor ons niet en werd 
het 3-3 door een ongeveer de zelfde fout van Tim als 
de eerste tegengoal. Toch bleven we geloven in de 
overwinning. In deze wedstrijd hadden wij ook Julian 
Frazer tot onze beschikking. Hij maakte 5 minuten 
voor tijd de 4-3. Dit deed hij om eerst een bal aan te 
nemen uit de lucht waar minimaal de helft van het 
team de hamstring bij af zouden scheuren, vervolgens 
schiet hij vanaf de 16 en maakt de winnende 4-3. Wij 
zijn onze gastspelers ontzettend dankbaar. Hierdoor 
staan we nu op 4 punten in 2 wedstrijden. Man van de 
wedstrijd was trouwens Jim Weijkamp. Jim legde een 
foutloze warming up af. Hij was alleen nog te slecht 
van de kermis vrijdag om de wedstrijd ook te kunnen 
spelen. Hij was uiteraard die middag wel te vinden in 
de tent.  
 
 
24 oktober Fc Bergh 3 - GWVV 2 
Onze eerste uitwedstrijd van ons seizoen vond plaats 
in ‘s-Heerenberg tegen FC Bergh 3. Deze wedstrijd 
kregen wij 4 spelers erbij. Onze keeper Tim was helaas 
ziek, in de goal stond Koen Bussink vanuit het 3de. 
Geen Robin deze keer maar Mike en Justin van het 
eerste en opnieuw Julian van de JO17-1. Na een goe-
de bespreking en warming-up begonnen we goed aan 
de wedstrijd. We waren beter dan FC Bergh. Dit resul-
teerden in een aantal kansen van Mike en Chiel. Na 
twintig minuten word Mike gesandwiched en moet hij 
een penalty krijgen maar de scheids besluit hem niet 
te geven. Na 25 minuten krijgen wij helaas de 1-0 te-
gen. Wij blijven ons eigen spel spelen en maken snel 
na de tegengoal de 1-1. In de tweede helft is het spel-
beeld hetzelfde. Af en toe krijgt FC Bergh een kans 
door een voorzet. Na een geslaagde voorzet weet FC 
Bergh opnieuw op een voorsprong te komen. Wij to-
nen voor de tweede keer deze wedstrijd veerkracht 
en maken weer gelijk. Mike weet zijn tweede goal van 
de wedstrijd te maken. Heel af en toe krijgen wij nog 

Wedstrijdverslagen  
GWVV 2 

door Milan Frazer 

“ Uitstekend moment ,, 

“ Foutloze warming up ,, 
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een kansje maar we weten niet meer te scoren. De 
eindstand is teleurstellend 2-2. We blijven hierdoor 
nog wel ongeslagen. Na 3 wedstrijden hebben wij 5 
punten behaald.  
 
31 oktober GWVV 2 - Concordia-W 4 
Op 31 oktober mochten wij thuis tegen Concordia 
Wehl 4 spelen. Dit leek een goede wedstrijd te zijn om 
weer 3 punten te pakken aangezien Concordia laatste 
stond op dat moment. Ook deze wedstrijd kregen wij 
versterkingen. Robin mag na zijn goede prestaties bij 
het tweede niet meer meedoen. Vanuit het eerste 
kregen wij Menno Wenting erbij. Gijs van Remmen 
sluit wederom aan. Julian Frazer is er deze wedstrijd 
niet bij, vanwege zijn slechte prestaties tegen FC 
Bergh word hij ingeruild door Jesper Kuster van de 
JO19-1. Ondanks deze geweldige versterkingen was 
ons spel niet heel best. In de eerste helft was het 
hoogtepunt opnieuw een ruzie met de scheids. Deze 
keer niet Martijn maar aanvoerder Mart, hij geeft hier 
niet echt het goede voorbeeld.  

In de tweede helft komen wij op een voorsprong. 
Doelpuntenmaker is Kris Hebbink, hij scoort zijn eer-
ste competitiegoal. Na meerdere overtredingen krijgt 
een speler van Concordia geel en komen ze tijdelijk 
met 10 man te staan. Wij weten hier geen gebruik van 
te maken en blijven zeer matig spelen. Een kwartier 
voor tijd gaat het helemaal mis. Kris Hebbink tot nu 
toe man van de wedstrijd krijgt geel en moet er 10 
minuten af. Een minuut na de gele kaart scoort Con-
cordia de 1-1. Ondanks dat we met 10 man spelen 
gaat Chiel in de spits spelen. Echte kansen krijgt hij 
niet. Wel krijgt hij een hard knietje van hun centrale 
verdediger terwijl de bal niet in de buurt is. De scheids 
ziet dit en geeft een gele kaart. de wedstrijd blijft 1-1, 
voor ons opnieuw een teleurstellend resultaat. Na 4 
wedstrijden hebben wij 6 punten, we kunnen op dit 
moment nog steeds ongeslagen kampioen worden.  
 
7 november Keijenburgse-B - GWVV 2 
Keijenburgse boys is onze volgende tegenstander. In 
de bespreking kregen wij te horen van trainer Peter 
dat het altijd een fysieke tegenstander is en dat de 
velden erg slecht zijn. Eenmaal aangekomen in Keijen-
borg blijkt er een grasmat te liggen wie nog beter is 
dan het veld van de kuip. Wij raakten hierdoor een 
beetje van slag. Ook in de kleedkamer was het onrus-
tig. Donderdag hebben we besloten om een boetepot 
in te voeren. Er werden veel discussies gevoerd over 
wie niet de juiste kleren aan hadden. Jacco te Kaat 
staat na deze zondag bovenaan de ranglijst. Als Jacco 
op dit tempo doorgaat met boetes dan kunnen we als 
teamuitje twee weken naar Bali in plaats van Mallor-
ca. Deze twee aspecten gaven geen goede voorberei-
ding. Het spel was opnieuw ver onder maat. Na een 
half uur kwamen wij 1-0 achter. Dit gebeurde wel 
door een buitenspel goal en natuurlijk zag Niels het. 
De scheids negeerde Niels en dit vond hij niet fijn. 
Niels rende richting de middencirkel waar de scheids 
stond en zij ‘ik sta hier niet voor de katse k.. kan beter 
thuis op de bank zitten’. Voor rust komen we ook nog 

2-0 achter. In de rust besluiten we nog vol voor de 
overwinning te gaan. Helaas kregen we direct na rust 
de 3-0 tegen en lijkt het gelopen te zijn. Jesper Kuster 
van de JO19-1 mag nog minuten maken. Dit werden 
er nog wat minder dan dat hij gehoopt had want hij 
krijgt na een minuutje in het veld geel. Het kan na-
tuurlijk ook zijn dat Jesper er geen zin meer in had en 
bewust de kaart pakte. Ergens werd het ook nog 4-0. 
Na 10 minuten mag Jesper er weer in en hij laat zich 
zien. Hij komt 1 op 1 met de keeper en scoort de 4-1. 
Na een tijdje fluit de scheids af en is de eindstand 6-1 
geworden. Dit is het eerste verlies van het seizoen en 
kunnen we niet meer ongeslagen kampioen worden.  
 
21 november ‘t Peeske - GWVV 2 
Na een weekje vrij zijn mogen we op 21 november 
weer voetballen op het knollenveld van Peeske. Deze 
wedstrijd deden Gijs en Jesper weer mee. Ivo Joosten 
was wel aanwezig maar was er nog niet helemaal bij. 
Hij moest nog even ontnuchteren van de nacht er-
voor. In het begin hebben we het moeilijk. Dit zal ko-
men omdat er door de coronamaatregelen geen pu-
bliek aanwezig mag zijn. Wij hebben altijd veel toe-
schouwers wie ons extra energie geven. Hopelijk zijn 
de toeschouwers er weer snel bij. Na een half uur te 
hebben gevoetbald maakt Chiel le Comte een ont-
zettend domme overtreding waardoor Peeske een 
penalty te nemen krijgt. Ondanks dat Tim Jansen de 
status heeft van een penaltykiller weet hij deze niet te 
stoppen. 

Na deze goal komen wij beter in de wedstrijd en zijn 
we de betere partij. In de rust besluiten we onze tac-
tieken om te gooien en druk te zetten op hun verdedi-
ging. Dit pakt zeer goed uit, Peeske heeft niks meer in 
de wedstrijd te brengen. Zelf krijgen we geen grote 
kansen. Toch komen we op een gelijke stand. En dit 
gebeurt niet op zomaar op een manier. Joël Robben 
weet een wereldgoal te maken van meer dan 25 me-
ter. Met deze goal is Joël meteen kanshebber voor het 
winnen van de Puskas award. Zelf weten we niet door 
te drukken en grote kansen te creëren. Wel moeten 
wij een 100% penalty krijgen maar de scheids besluit 
anders. 5 minuten voor tijd krijgt Peeske nog wel een 
ontzettend grote kans maar Tim maakt een wereld-
redding en voorkomt de 2-1 achterstand. De scheids 
fluit af alleen doet dit te vroeg. Trainer Peter heeft de 
tijd bij gehouden en komt niet aan de 45 minuten uit. 
De scheids zal wel niet beschikken over een Omega 
horloge. Deze 1-1 betekent al het vierde gelijkspel van 
dit seizoen. 
 
28 november GWVV 2 - Etten 2 
Op 28 november stond de thuiswedstijd tegen Etten 2 
op het programma. Een aantal spelers ging deze wed-
strijd met een fijn gevoel in. Het was namelijk door de 
coronamaatregelen waarschijnlijk de laatste wedstrijd 
voor de winterstop. Het eerste was deze speeldag vrij 
dus kregen wij drie spelers van het eerste. Topscorer 
Robin en Mike deden weer mee. Sem Schepers mag 
dit seizoen voor het eerst meedoen. De wedstrijd ging 
redelijk gelijk op. We hadden moeite om het midden-

“ Hard knietje ,, 

“ Wereldredding ,, 
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veld van hun in bedwang te houden. Ze hadden een 
aantal Kenianen op het middenveld die maar bleven 
lopen. Ondanks dit kwamen we op een 1-0 voor-
sprong door een goal van Mike. Het leek er op dat we 
de rust met een 1-0 gaan redden. Maar helaas kregen 
we net voor rust een goal tegen. Jacco wou de bal of 
op aanvoerder Mart of keeper Tim terug spelen, maar 
dit ging fout. De spits van Etten wist de bal in het net-
je te leggen. In de tweede helft zijn wij heel iets beter. 
We beloonden onszelf en scoorden de 2-1. Sem Sche-
pers maakte deze goal. Hiermee maakt hij zijn eerste 
goal in 6 jaar en dat op het perfecte moment. Na een 
uur spelen ging Peter wisselen, Jim mocht er na een 
marathon te hebben gelopen eindelijk af. 10 minuten 
voor tijd raakt een speler van Etten vreselijk gebles-
seerd aan de knie. Onze ziekenhuismedewerker Tim 
Heutinck liep er 
naar toe. Hij was 
ook al weer snel 
weg, want op 
zondag is het ta-
rief namelijk 
160% en dit kon 
Etten niet beta-
len. Nadat de 
speler met een 
brancard van het 
veld is gedragen 
door onze wissel-
spelers kunnen 
we de laatste 10 
minuten uitspe-
len. In die minu-
ten kwamen we 
niet meer in ge-
vaar en winnen 
we weer een 
keer. Na zeven 
wedstrijden ge-
speeld te hebben 
staan wij op plek 
6 met 10 punten. 

(Vervolg wedstrijdverslagen GWVV 2) 
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Het vierde 
door Tonny Slutter 

M et een positieve instelling 
fiets je op donderdagavond naar het 
voetbalveld voor een heerlijke trai-
ning onder leiding van Frans. Kom je 
op het veld, krijg je te horen dat 
Frans er niet is. Tot overmaat van ramp nam Tom de 
training over. Na een slechte warming up volgde een 
lang partijtje. Er werd lekker gebald, maar door de 
beperkte warming up raakte Tom al voor het einde 
van de training geblesseerd. Hierdoor kon Tom eerder 
douchen en ervaarde hij ook een keer hoe het is om 

als eerste 
klaar te zijn 
met douchen. 
Na afloop was 
de leiding nog 
geruime tijd 
aan het puzze-
len om een 
waardig elftal 
op de been te 
brengen. 

Na twee verloren seizoenen begonnen we eind sep-
tember met goede moed aan het nieuwe seizoen. De 
eerste wedstrijd was uit tegen FC Bergh - 5. We wis-
ten totaal niet wat we van deze tegenstander zouden 
kunnen verwachten. We werden op de prachtige ac-
commodatie in ’s-Heerenberg prettig welkom geheten 
en naar onze kleedkamer verwezen. Voor dat de wed-
strijd begon had Tom al de beste actie sinds lange tijd 
gemaakt ( hij had, zeer wijselijk, besloten niet te spe-
len). Hierdoor hadden we niet de best mogelijke bank, 

maar wel de meest 
bijzondere ooit. Bij de 
aftrap keek de tegen-
stander zeer jaloers 
naar onze smetteloze 
tenues. Geen enkel 
vlekje van de vorige 
wedstrijd was nog te 
bekennen. We be-
seffen steeds meer  
het belang van een 
goede was-man/
vrouw. Na een mi-

nuut of tien werd duidelijk hoe waardevol de beslis-
sing van Tom was om niet te spelen. Vincent, zijn ver-
vanger, scoorde een prachtig doelpunt. Super, Vin-
cent! Tom zou deze kans zeker om zeep hebben ge-
holpen. Helaas wisten we deze voorsprong niet vast te 
houden. Onnodig balverlies bracht onze gasten in de 
gelegenheid om te scoren en zelf verzuimden we om 
de opgelegde kansen die we kregen te verzilveren, 
Het gevolg: de eerste wedstrijd met 4 - 2 verloren. 
Gelukkig scheen het najaarszonnetje overweldigend 
zodat we op het terras van ’t Dorpshuus nog een 

heerlijk biertje hebben kunnen drinken om het gevoel 
van een onnodig verloren wedstrijd weg te kunnen 
spoelen. 
Na een redelijk druk bezochte training stond de thuis-
wedstrijd tegen S.V.G.G. - 4 op het programma. Van 
de ruime selectie was die zondag weinig over. We 
hadden precies 11 spelers, inclusief Hans. Het is nu 
overduidelijk dat Hans ook als speler onmisbaar is en 
nog lang niet kan stoppen. Het had de hele nacht al 
geregend, dus werd er al geroepen om de wedstrijd 
maar af te lassen. Gelukkig beslisten de leiders an-
ders. Zij vroegen Milan Frazer en Gijs van Remmen 
om ons uit de brand te helpen. Dank jongens dat jullie 
ons zo goed hebben geholpen. Het was haast zonde 
om met de weer vlekkeloos schoon gewassen outfits 
op het modderige veld te gaan voetballen. Hans gaf 
aan dat hij er geen probleem mee had en dat we ons 
vooral niet in moesten houden.  

Voor de wedstrijd hield Nico een zéér positieve pep 
talk. We dachten hierdoor dat we sterk begonnen, 
maar het eerste kwartier was Megchelen sterker en 
keken we tegen een 0 - 2 achterstand aan. Daarna 
kwamen we steeds beter in de wedstrijd en scoorde 
Milan zeer fraai de 1 - 2. De spelers van Megchelen 
waren nogal luidruchtig en niet altijd even positief, 
niet alleen tegen eigen spelers maar ook tegen de 
grensrechter en de scheidsrechter. Gelukkig bleef 
scheidsrechter Henny Ketelaar rustig en liep het niet 
uit de hand. We hadden niet echt een voorhoede, 
toch wisten we nog wel een paar kansjes te creëren. 
Helaas, zonder succes. Na twee wedstrijden staan we 
nog steeds op nul punten. Na de wedstrijd vertrok 
Hans met een zware tas vol met modderige tenues. 
Hans en Petra zijn niet te benijden, probeer dit maar 
eens schoon te krijgen. Geluk-
kig heeft Rien ze gematst. Hij 
wist als enige na 90 minuten 
voetballen op een zeer modde-
rig veld het speelveld te verla-
ten met een nog smetteloos wit 
voetbalbroekje. Knap werk, 
Rien. Een paar dagen later 
sprak ik Petra in een winkel in 
Ulft. “Jullie (m.u.v. Rien) leken 
wel een stelletje “poetjes”, zo-
als jullie eruit zagen”, foeterde 
ze. Maar zoals gewoonlijk heb-
ben Hans en Petra de tenues 
weer smetteloos schoon gekre-
gen. 
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De wedstrijd erop was tegen Gendringen 5. Al jaren 
weten we dat dit een lastige tegenstander is en dat er 
nog wel een paar rekeningen open staan die nog ver-
effend moet worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat 
de training voorafgaand aan deze belangrijke wed-
strijd maar door 4 spelers werd bezocht. Eén van de 4 
was Ino. Hij was zéér gebrand op deze wedstrijd. Ook 
al is hij niet meer de jongste, hij is nog steeds zo 
scherp als een mes (en volgens Mar-
jolein geldt dat ook buiten het veld). 
Na een zware training zat hij zondag-
morgen al vroeg als spion in de kanti-
ne van Gendringen. Verscholen ach-
ter een kopje koffie observeerde hij 
heel aandachtig de tegenstander. Hij 
wist ook te melden dat de open-
staande rekening vereffend kon wor-
den, de betreffende speler was aan-
wezig. Niet lang daarna was de rest 
van het vierde ook in Gendringen. 
Het leek wel of we in nieuwe tenues speelden, zo stra-

lend schoon hadden Hans en 
Petra ze weer gewassen. 
Maar helaas was dit het eni-
ge mooie aan de wedstrijd. 
We waren in alle linies de 
mindere en kregen een ver-
velende voetballes. We gin-
gen met 5 - 1 de bietenbrug 
op. Gevolg: na 3 wedstrijden 
staan we pijnlijk met nul 
punten onderaan de rang-
lijst. Misschien was het toch 
handiger geweest om in de 
voorbereiding op zo’n be-
langrijke wedstrijd wel te 
trainen. Gelukkig was de op-

komst een week later een 
stuk beter. Tom, die er ook 
weer eens een keer was, 
werd vóór de training streng 
door zijn oudste broer Dirk 
(de beste Wanders die er is) 
toegesproken. En dat heeft 
geholpen. Hij heeft getraind 
zonder rare fratsen en 
speelde zelfs regelmatig en 
op tijd af. Het kan dus wel, 
Tom! Na afloop maakte een 
lekkere Weihenstephaner 
de avond helemaal af. 
Het is de afgelopen weken 
vaak lastig geweest om vol-
doende spelers bij elkaar te 
krijgen. Spelers kiezen 
steeds vaker om andere dingen te ondernemen dan te 
trainen of een wedstrijd te spelen. Ze gaan liever met 
schoonmoeder ontbijten dan met de eigen jongens 
voetballen, de auto moet tijdens de training worden 
gepakt voor een weekendje uit in plaats van erna en 
je kunt vele dagen van de week uit eten, waarom dan 
juist op de trainingsavond? Dat bij een aantal jongens 

van het vierde het elftal het voetbal niet meer op de 
eerste plaats staat komt m.i. door het uitblijven van 
voetbaluitjes, de activiteiten die de onderlinge band 
zo versterken. Onze voetbaluitjesregelaar Tom pres-
teert ver onder de maat. Volgens zijn duifje geldt dat 
niet allen voor het regelen van voetbaluitjes. Ik denk 
terug aan het misschien wel mooiste voetbaluitje ooit: 
het trainingskamp op Mallorca, januari 2006. Dat 
voetbaluitje zorgde voor zo’n goede onderlinge band, 
dat zag je daarna in het spel terug. Het gevolg: we 
werden dat seizoen met twee vingers in de neus kam-
pioen. Ik blijf positief en hoop dat Tom dit seizoen nog 
minstens één keer met een mooi voetbaluitje komt. 
Voor de leiding was het een lastige puzzel om tegen 

het lastige V.I.O.D - 
6 met een volwaar-
dig elftal te star-
ten. Tijdens het 
feestje van Nico 
ging het brainstor-
men gewoon ver-
der en uiteindelijk 

tegen 3 uur (’s nachts!!!) waren ze er eindelijk uit en 
werd de opstelling naar de spelers gestuurd. Super, 
zo’n instelling. Helaas moest er op zondagmorgen 
weer wat worden gewijzigd. Marco prefereerde liever 
te spelen met zijn eigen zoons dan met jongens van 
het vierde. Gelukkig was Sven weer uit quarantaine  
zodat we nog wel genoeg spelers bij de aftrap binnen 
de lijnen konden brengen. Scheidsrechter Freek floot 
om exact 10 uur het beginsignaal terwijl de door Hans 
en Petra heerlijk fris gewassen tenues schitterden in 
het stralende najaarszonnetje. Het beloofde een heer-
lijke zondag te worden. Maar helaas, we keken al snel 
tegen een 1 - 0 achterstand aan. Ook de volgende te-
gengoals vielen snel zodat we met rust al tegen een 
kansloze 4 - 0 achterstand aankeken. Na rust dachten 
we heel even grip te krijgen op de wedstrijd, maar 
toen V.I.O.D (eigenlijk veel te sterk voor de 7e klasse) 
even aanzette vielen de tegengoals als rijpe appels. 
Een kansloze 9 - 0 nederlaag. Er werd druk gediscussi-

eerd hoe we het 
de volgende keer 
aan moeten pak-
ken om niet weer 
zo’n zeperd op te 
lopen. De enige 
die een beetje 
tevreden terug 

kon kijken was keeper René. Ondanks dat hij negen 
keer de bal uit het net moest halen was hij toch Player 
of the Match. Na de wedstrijd waren we bij leider Ni-
co uitgenodigd om 
een biertje te komen 
drinken. Zijn liefheb-
bende Sandra had een 
verassing voor hem 
georganiseerd: een 
mobiel café. Nico was 
60 geworden (je zou 
het niet zeggen als je 
hem zo ziet) en hij 
heeft het afgelopen 

(Vervolg Het vierde) 



20 
W I N T E R - E D I T I E   

S E I Z O E N  ‘ 2 1 - ’ 2 2  

50 

jaar een ernstige ziekte overwonnen, dus een dubbele 
reden om een feestje te vieren. Met Carlo achter de 
tap (die man kan ook alles) werd menig biertje ge-
dronken. Hans was afwezig (België), daarom zorgde 
Sandra zelf voor de versnaperingen uit de frituur. Ze 
smaakten heerlijk, Sandra (vraag het maar aan Mar-
co). Na dit gezellig samenzijn gingen we toch nog een 
heel klein beetje vrolijk naar huis. 
Na een pittige training speelden we de zondag erna uit 
tegen Gijsbrecht Van Aemstel - 6. Het zou een cruciale 
wedstrijd worden, allebei nog 0 punten. Een behoorlij-
ke reistijd, maar gelukkig was het de zondag dat de 

tijd werd verzet zodat we 
toch nog genoeg nachtrust 
hadden gehad. Met “het 
kasteel van Floris” op de 
achtergrond begonnen we 
aan de wedstrijd. GvA 
stond bij aanvang van de 
wedstrijd met open mond 
te kijken naar de, door Hans 
en Petra gewassen, stralen 
heldere tenues. We begon-
nen geweldig. Binnen 10 
minuten stonden we al met 

0 - 2 voor en 
het spel was 
oogverblin-
dend. Met 
20 minuten 
had het al 
wel 0 - 6 
kunnen zijn, 

maar ons spelpeil kakte enorm in. Gevolg: we gingen 
naar de ranja met een 1 - 2 voorsprong. Na rust ging 
het verval verder en kwam GvA zelfs op gelijke hoog-
te. Gelukkig ging op tijd de knop weer om. Vrij snel 
kwamen we weer op 2 - 3 en toen was de wedstrijd 
wel gelopen. We hebben het slot van de wedstrijd 
sterk gespeel en onze eerste overwinning van het sei-
zoen veilig gestel. Met een 2 - 5 overwinning was de 

terugweg niet 
bepaald verve-
lend. Op het 
veerpont begon 
zelfs een héél 
klein beetje het 
voetbaluitjes ge-

voel te komen. Terug in Varsselder zagen we dat we 
twee plaatsen op de ranglijst waren gestegen. Na zo’n 
lange reis was er helaas erg weinig tijd om de eerste 
overwinning te vieren. Dat bewaarden we dus maar 
even. 
De donderdag erop werd er lekker getraind. Helaas 
door niet zo’n grote groep, maar het niveau was hoog 
en gelukkig konden we op kunstgras. Aan het einde 
van de training was het duidelijk: we zijn klaar voor de 
derby tegen Den Dam - 2. Zondagmorgen waren onze 
gasten uit Azewijn al vroeg op de Buitenham aanwezig 
en dat op de fiets. Onze leiding legde de lat heel hoog. 
Opmerkingen als: ”Dit is een 6 punten wedstrijd.” en: 
”Als we vandaag niet winnen, dan hebben we niks aan 
de overwinning van vorige week!” voerden de druk 

verder op. Voor de wedstrijd regende het nog even, 
maar bij aanvang van de wedstrijd schitterden de stra-
lend gewassen tenues (door Hans en Petra) stralend 
in de laatste regendruppeltjes. Deze smetteloos ge-
wassen tenues intimideerden onze tegenstander be-
hoorlijk. Mede hierdoor hadden we de eerste helft 
niet zo veel moeite met Den Dam. Verdedigend gaven 
we weinig weg en aanvallend kwamen de kansen. Ino, 
zo scherp als een scheermes en zo fel als een pit bull 
struinde het veld af. Door zijn tomeloze inzet wist hij 
uit onmogelijke positie toch nog de bal richting doel te 
schieten. Op het laatste moment veranderde Jos de 
bal zeer nuttig van richting. Het was 1 - 0 en daar gin-
gen we mee rusten. Na rust gingen we op dezelfde 
voet verder. Vele kansen kwamen er, maar helaas 
geen doelpunten. Tot het moment dat Rick W. zijn 
naamgenoot, de jarige Rick H. perfect wist te vinden 
en zodoende de 2 - 0 op het scorebord kon worden 
getoond. Normaal zou dit appeltje - eitje betekenen 
maar onze keeper Marco zorgde er hoogstpersoonlijk 
zelf voor dat de spanning weer terug kwam in de wed-
strijd. Door een “olderwets Marcootje” werd het 2 - 1. 
(Voor de rest heeft Marco perfect gekeept).Het werd 
een klein beetje spannend, maar de wedstrijd werd 
relaxed uitgespeeld en we konden er weer 3 punten 
bijschrijven. Na afloop hebben we de jarige Rick H. in 
het Dorpshuus toegezongen voor zijn 32 - jarige ver-
jaardag, waar hij zichtbaar van genoot. Zijn traktatie 

smaakte heerlijk, 
zeker na zo’n ge-
weldige overwin-
ning. Terwijl wij 
met het nuttigen 
van de traktatie 
druk bezig waren 
overhandigde Nico 
de jarige  Job een 
geinige attentie in 
de vorm van een 
banaan. Helaas 
moest Rick zelfs op 
zijn verjaardag nog 
aan het werk, 
maar zo solidair als 
we zijn bij het vier-
de heeft de rest 
van het elftal nog 
een heerlijk biertje 

op de verjaardag van Rick (en de overwinning) ge-
dronken. 
Na een inhaalweekend waarin wij niet hoefden aan te 
treden en alle tijd hadden om de opgelopen pijntjes 
de tijd geven om te herstellen en eens extra lief te zijn 
tegen onze huisgenoten moesten we op zondagmor-
gen 21 november aantreden tegen S.V. Kilder - 5, al-
tijd een lastige tegenstander. Wij waren zeer gemoti-
veerd om onze goede reeks een mooi vervolg te ge-
ven. De afgelopen wedstrijden hadden we op zéér 
modderige velden gespeeld, maar Hans en Petra had-
den er weer voor gezorgd dat we onder een mager 
najaarszonnetje aan konden treden in stralend helder 
gewassen tenues. De gemiddelde leeftijd van Kilder 
was misschien nog wel iets hoger dan die van ons. We 
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begonnen goed en een treffer van onze kant leek een 
kwestie van tijd, maar helaas. 

 Bij een aanval van Kilder waarbij alles wonderbaarlijk 
klopte belandde de bal zo maar achter Marco in het 
doel en keken we, in plaats van tegen een voorsprong 
plotsklaps tegen een 0 - 1 achterstand aan. Gelukkig 
wisten we dit al vrij snel recht te zetten. Na een hele 
mooie aanval kopte Jurgen, met gevaar voor eigen 
leven de gelijkmaker in. Helaas hebben we hier niet 
lang van kunnen genieten. Door persoonlijke fouten, 
niet genoeg alert zijn en ongelukkige keuzes gingen 
we met een 1 - 3 achterstand aan de thee. Na rust 
begonnen we de tweede helft met veel inzet en strijd. 
Dat leverde ook een aantal kansen op. Na goed door-
gaan wist Jurgen de 2 - 3 te scoren.  

Op de bank zaten Tom en Walter de wedstrijd van 
commentaar te voorzien net als Waldorf en Statler, de 
twee oude opaatjes uit The Muppet Show. Ze hadden 
overal kritiek op en wisten alles beter, maar dan vanaf 
de zijlijn. Gelukkig liet Olaf “in het echie” zien hoe het 

moet. Na een mislukt 
schot van Jos drukte hij 
met een echte 
“Rückfallzieher” de 3 - 3 
af. We roken onze over-
winningskans en die 
kwam er ook. Vlak voor 
tijd belandde de bal ruim 
over de doellijn. De 
grensrechter gaf niets 
aan en de scheidsrechter 
stond te ver van het doel 
af om het zeker te kun-
nen beoordelen. Alleen 
onze leider Wies, net te-
rug van het ophalen van 
een bal uit de struiken 
stond precies op de juiste 
plaats om te zien dat de 
bal ruim de doellijn had 

gepasseerd. Helaas werd Wies niet als VAR con-
trole gevraagd. Daarom restte de goed leidende 
scheidsrechter Freek niets anders dan de beslissing: 
Doorspelen, geen doelpunt. In het veld laat je even je 
emoties de vrije loop en uit je je frustraties. Rick had 
het er in het bijzonder moeilijk mee. Maar alle respect 
voor scheidsrechter Freek die bij zijn beslissing bleef. 
Hij kon niet beslissen over iets wat hij niet had gezien 
en niet had kunnen zien. Na de wedstrijd, onder het 
genot van het heerlijke verjaardagsbiertje van Sven, 
toen de emoties wat waren bedaard dachten we nog 
even terug aan een vergelijkbare situatie een aantal 
jaren terug. Op het veteranentoernooi in Etten scoor-
de onze tegenstander ook, de bal kwam bijna tegen 
het net. Onze normaal altijd eerlijk vlaggende leider 
Carlo gaf aan dat het géén doelpunt was en de 
scheidsrechter nam dat over. Op dat toernooi wonnen 
we ook nog de sportiviteitsprijs. Soms zit het mee en 
soms zit het tegen. Na nog een biertje waren we weer 
helemaal “Zen”, terug met beide benen op aarde. La-
ter fietsten we dus toch nog rustig en redelijk tevre-
den naar huis. 
De donderdag erop trainden we met 8 man, de meest 
fanatieke jongens van het elftal. We hadden toen nog 
niet door dat het voorlopig de laatste training zou zijn. 
Na een goede warming-up, een rondootje  waarin me-
despelers werden gepiepeld volgde een goed partijtje. 
Vooral Rien was die avond vlijmscherp (en volgens 
Yvonne niet alleen op het veld). Na afloop geen biertje 
en met maar 9 beschikbare spelers hadden onze lei-
ders nog een lastige puzzel op te lossen. De TC kwam 
met het wijze besluit dat het op het moment dat de 
besmettingen weer oplopen en het land in avond 
lockdown gaat het beter is om niet naar Tolkamer af 
te reizen voor de wedstrijd tegen Rijnland. Teleurstel-
lend, maar een wijs besluit. Op dit moment ziet het er 
dus een beetje naar uit dat we, eind november, al een 
klein beetje winterstop hebben. Trainen zit er niet 
meer in, misschien dat we nog een wedstrijdje kun-
nen spelen en elkaar nog even kunnen zien en spre-
ken. Anders zit de eerste helft van de competitie er 
echt op. 
Tot zover de bijdrage van het vierde. In de volgende 
Boogbal wil ik graag schrijven over het geweldige win-
tervoetbaluitje van het vierde, georganiseerd door 
voetbaluitjesregelaar Tom, de hete avond vol met 
vlammetjes, georganiseerd door Hans, het Abraham-
feestje van Marco (de baard heeft hij al), maar vooral 
over de vele punten die we sinds afgelopen herfst 
hebben behaald. 
 
Al vast fijne feestdagen en een “Guten Rutsch” ge-
wenst. Maar zorg er bovenal voor dat je gezond blijft. 

Tot de volgende Boogbal D.V. 
Groet Tonny.                  

(Vervolg Het vierde) 
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50 ST: Ulftse Boys/GWVV/SDOUC/ 3 

I n het nieuwe voetbalseizoen is er 
een nieuw team opgericht. Uit een 
samenwerking met 3 verenigingen 
is een nieuw seniorenelftal opge-
richt. ST gwvv/ub/sdouc 3.   
Dit zat al een aantal jaar in de pen 
maar door niet gelijk na een jaar al te moeten stoppen 
hebben we er wel voor gezorgd minimaal 18 man te 
hebben en dan nog aanvulling te krijgen van andere 
elftallen. 
Vanuit GWVV zitten er 3 spelers in die lid zijn bij onze 
vereniging. Niels Schweckhorst, Ron Prinsen en Maik 
Jansen zitten in dit team. Een team, vriendenteam, 

Z ondag 21 november speelde het samenwerkende 
team Ulftse Boys/GWVV/SDOUC op de Buitenham. 
Dit elftal, met oa. de GWVV-spelers Ron Prinsen, Niels 
Schweckhorst en Maik Jansen spelen om toerbeurten 
hun wedstrijden op 't Oerseveld, de IJsselweide en de 
Buitenham. Vorige week zondag was de beurt aan de 
Buitenham waar zij speelden tegen het team wat het 
laagst staat geklasseerd in de 4e klasse-05 KSV 2 uit 
Vragender. De wedstrijd werd moeiteloos met 4-0 
gewonnen en verstevigden zij hiermee hun kopposi-
tie, waar zij tot op heden nog ongeslagen zijn. Onze 
fotograaf Nico Marcus was ook aanwezig.  
Voor meer foto’s:  
https://myalbum.com/album/XHi9iJzmidtx6H/ 

NIEUWE SAMENWERKING  
GWVV/SDOUC/ULFTSE BOYS 

dat uitkomt in de 
4de klasse traint 1 
keer in de week op 
donderdag. En op zondag speelt dit team bij wisselen-
de verenigingen. Het aantal wedstrijden  wordt ge-
deeld door 3. Zo speelt dit team evenveel keer bij 
GWVV als bij UB en SDOUC.  
De competitiestart is erg goed geweest. Met 16 pun-
ten uit 6 wedstrijden zijn we koploper in de competi-
tie. Mede door goal(s) van Run prinsen(was keerl 
goed hé)  weten we  dit te bewerkstelligen. Een doel
(man) heeft dit team niet. Met plezier trainen en wed-
strijden spelen staat voorop. Het zou mooi zijn boven-
in mee te kunnen (blijven) draaien in de competitie.  
Kom gerust eens kijken! (Kijk dan wel even op voet-
bal.nl waar wij spelen) 
 

Met vriendelijke groet, Niels Schweckhorst  

https://myalbum.com/album/XHi9iJzmidtx6H/
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De eerste helft….. 
Door Reinier Kroesen 
 

D e Boogbal bestaat exact 50 jaargangen. Een bij-
zonder gegeven in een tijdsgewricht waarin veel 
voetbalverenigingen al lang geen (fysiek) clubblad 
meer hebben. Het lijfblad van GWVV is nog steeds 
springlevend en wordt gelezen als nooit tevoren. Re-
den om dit fenomeen aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. In twee of drie interviews wil ik een 
beeld schetsen van de ontstaansgeschiedenis, de op-
richters aan het woord laten, net als latere redacteu-
ren en medewerkers. In deze editie het eerste ver-
haal, dat de periode beschrijft vanaf de eerste Boog-
bal in het najaar van 1972, tot ongeveer midden ja-
ren negentig. Theo van Niersen, Jan Roes en Lucia 
Heutinck schoven onder aansturing van Nico Immink 
aan om over die periode te vertellen. Geen exacte 
opsommingen van namen en gebeurtenissen, dat is 
ondoenlijk. Wel een bloemlezing uit de monden van 
Theo, Jan en Lucia, de eerste Boogbaldame. 
Theo van Niersen, begin zeventiger jaren jeugdvoor-
zitter van GWVV, en Arnold Versleijen kwamen met 
het idee om een clubblad op te richten. Niet iedereen 
geloofde erin, maar Theo kan na vijftig jaar op een 
donkere oktoberavond in 2021 in de hagelnieuwe uit-
breiding van ’t Dorpshuus alsnog zijn gelijk halen en 
het bestaansrecht staven. 
Theo: “Ons doel was een contactblad op te richten, 
om de leden gemakkelijker te informeren. Je had twee 
keer per jaar een algemene ledenvergadering, maar 
dan bereikte je de jeugd niet. In dat blad konden we 
de notulen opnemen en iedereen bijpraten over het 
laatste nieuws. Bij de Boerenbond/Welkoop aan de 
Allee in Ulft, waar Arnold toen werkte, stond de sten-
cilmachine waar de eerste tijd De Boogbal al met de 
hand draaiende op gemaakt werd. We hadden een 
aantal typistes die de copy uitwerkten: Diny Ditters, 
Lucie Roes, Wilma Nibbeling en Gerda Wienholts. La-
ter kochten we een tweedehands elektrische stencil-

machine. Tijdens de redactieavonden aan huis druk-
ten we alle A-viertjes, waarna we de stapels op de 
tafels uitlegden en één voor één als een lopende band 
de pagina’s afpakten en voorzagen van nietjes. Wij 
hadden vroeger nog een bar in ons huis met zo’n laag 
stuk tafel er aan. Daar liepen we dan netjes achter 
elkaar aan omheen. Er verschenen soms acht, dan 
weer tien Boogballen per jaar. Ze werden altijd door 
trouwe bezorgers huis aan huis verspreid in heel Vars-
selder-Veldhunten.”  
 
PRIJSVRAAG 
Er werd een prijsvraag uitgeschreven om tot een 
naam te komen voor het nieuwe contactblad. Die 
wedstrijd werd gewonnen door Bennie Ditters (broer 
van Gert) die met ‘De Boogbal’ op de proppen kwam. 
Vanaf de eerste editie stond op de voorpagina het 
bekende logo: die twee getekende voetballers die el-
kaar een boogballetje toespelen. Die cartoonachtige 
poppetjes zijn getekend door Lex Klaassen. Lex was in 
die periode een collega van Jan Freriks, een bekende 
dorpsgenoot die ook regelmatig het blad van een kri-

tisch schrijfsel voorzag.  
In de eerste Boogbalredactie zat ook Theo Scholten. 
Hij verzamelde alle tabellen met de standen en de 
topscorers. Jan Roes nam die taak later over. Na de 
wedstrijden ging Jan altijd de elftallen in de kantine af 
met het bekende topscoordersboekje. Ook Frank van 
de Pavert was vanaf 
dag één een periode 
redactielid, Frank 
stopte er na een aan-
tal seizoenen mee 
omdat hij zich meer 
ging toeleggen op het 
trainersvak.  Leo 
Slutter is zo’n naam 
die ook niet onver-
meld mag blijven in 
dit verhaal. Hij was 
meer dan een decen-
nia lang de huisdruk-
ker van De Boogbal, 
van 1985 tot 1997.  
Leo heeft ontzettend 
veel werk gestoken in 
het analoog knippen/
plakken en drukken 

In de eerste 30 jaren het logo nog in het zwart/wit, naarma-
te er ook digitaal werd gepubliceerd is het logo door gra-
fisch ontwerper Ap Timmers  voorzien van de clubkleuren. 

Leo, druk aan het sleutelen bij de 
pers. Uren kon het duren voordat 
de boel weer gerepareerd en 
schoon was na weer een 
‘vastloper’. 
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met een echte offsetpers.  
 
POMP 
Ten tijde van het verschijnen van de eerste Boogbal 
was Fons Aarendonk voorzitter van GWVV. Hij stelde 
in zijn openingswoord overtuigd te zijn dat het nieuwe 
‘Kluborgaan’ voor alle leden een onmisbaar blad zou 
worden, om op de hoogte te blijven rond het wel en 
wee van de vereniging. Ook al met het oog op de 
plannen voor de bouw van de nieuwe sporthal en de 
verhuizing naar de sportvelden achter de kerk, wat 
uiteindelijk plaatsvond in 1974. In 1972 werd nog ge-
voetbald  aan de Vicarisweg, omgekleed in het houten 
kleedhok en gewassen in de betonbak onder de 
pomp. 
In dat eerste blad was een verhaal te lezen over Frans 
Mulder Sr., toen secretaris. Dat interview met hem 
werd afgenomen door Frank van de Pavert in ‘het hol 
van de leeuw’, de kroeg van Frans, het thuishonk van 
GWVV in die tijd. Hij zag op dat moment nog geen heil 
in damesvoetbal met het oog op die wasgelegenheid. 
“Nee, met de bestaande kleedgelegenheid is dat on-
mogelijk. Ik zie die dames zich al daar in sporttenue 
omkleden voor het raam en bij de pomp wassen, dat 
geeft onherroepelijk circus.” 
 
WEET JE NOG VAN TOEN 
De Boogbal had altijd een aantal vaste schrijvers, zoals 
bijvoorbeeld Benny Kroesen met zijn rubriek ‘Weet je 
nog van toen?’ Al in de eerste Boogbal meldde hij dat 
vanaf dat moment er elke keer stukken van hem zou-
den verschijnen met als onderwerp het verleden van 
GWVV. Over hoe lastig het was de club van de grond 
te tillen en hoe de vereniging zich opwerkte tot een 
gewaardeerd tegenstander. Een graag gelezen rubriek 
door de vooral wat oudere generatie. Later werden 
die bijdragen getransformeerd tot niet voetbal gerela-
teerde dorpsverhalen. Theo van Niersen daar 
(lachend) als redacteur over: “Het redigeren van zijn 
handgeschreven teksten kostte mij vaak minstens een 
uur. Benny bleef, zeker in het begin maar regels lang 
doorschrijven. Hele lange zinnen, met weinig punten 
en komma’s en ik moest soms de onduidelijkheden in 
zijn verhalen wat verhelderen. Maar, ik wilde natuur-
lijk wel zijn stijl en woordkeuze vasthouden.” 
 
JODOCUS EN FRANS JR. 
Jan Roes “Ook ‘Jodocus’ was jarenlang een vaste 
schrijver. Hij schreef in het dialect, ik mocht het altijd 
graag lezen. Om de andere Boogbal leverde hij wel 
een bijdrage. Hij bekeek de (voetbal-)zaken altijd net 
even vanuit een andere hoek dan de gemiddelde kij-
ker. Pas tien jaar geleden, toen het veertigjarig be-
staan van De Boogbal gevierd werd is onthuld dat Wil-
lem Messing de mysterieuze persoon was die achter 
het pseudoniem ‘Jodocus’ schuil ging. En dan Frans 
Mulder Jr., die kon ook sappige verhalen vertellen. 
Dan hadden we nog wat copy voor De Boogbal nodig 
en vroegen we hem: ‘He’j nog wat met gemaakt?’ en 
dan kwam hij wel weer met een stuk. Hij pikte dan zo 
weer wat dingen aan de lijn op. Hij heeft mij ook nog 
een keer flink op de korrel genomen, over mijn snel-
heid…” 

Theo: “Frans Mulder Jr. kon bepaalde mensen heel 
goed beschrijven, en dan kwam zijn vorm van humor 
om de hoek kijken, die niet altijd door iedereen even 
goed gewaardeerd werd. In de redactievergadering 
bespraken we wat eigenlijk wel, of niet kon. Maar het 
waren hele andere tijden.”  
 
ONDER SCHOT 
De rubriek Onder 
Schot is  nog altijd één van de best gelezen rubrieken 
in De Boogbal. Een collage van feitjes en weetjes, 
grappige voorvallen, felicitaties, soms condoleances, 
lief en leed in het algemeen. Een item waar Jan Roes 
lang verantwoordelijk voor was, als contactpersoon 
en inzamelaar van alle nieuwtjes. Jan: “Als er een 
nieuwe Boogbal uitkwam en dat is volgens mij nog 
altijd zo, werd als eerste die pagina open geslagen 
om te kijken wie er op de hak genomen werd.” 
Zoals altijd bij een verenigingsblad werd het leeuwen-
deel van de teksten geschreven door de redactiele-
den. Items zoals het doorgeven van de pen aan een 
ander lid van GWVV, die dan weer wat over zichzelf 
mocht vertellen bleken een mooi hulpmiddel om ook 
anderen aan het schrijven te krijgen. 
 
BOOGBALMARATHON EN FIETSTOCHT 

Door het enthousiasme 
waarmee de redactie in 
de loop van de jaren 
bleef samenwerken ont-
stonden nieuw initiatie-
ven, zoals de Boogbalma-
rathon, een hardloop-
wedstrijd door het dorp. 
Theo: “De eerste edities 
vonden plaats ooit eind 
december, omdat er dan 
even geen voetbal was. 
Daarna verschoven we 
het evenement naar He-
melvaartsdag.” Jan Roes: 
“In het derde jaar kwam 
Atletico ’73 erbij, echte 
atleten die mee wilden 
lopen, het werd toen al 
snel professioneler. Dat 
maakte wel dat onze ei-
gen leden niet meer zo 

aan de bak kwamen. Toen stelden we verschillende 
prijzen in voor zowel de winnaar, als degene uit ons 

Controlepost fietstocht, een hele 
tijd bemand door Gert te Kaat en 
Bennie Ditters (Wzn). Hier nemen 
Leo en Tonnie samen met Gert de 
route door. 

Dat 

50 
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(Vervolg van 50 Boogbal jaargangen) 

dorp die als eerste 
de finish passeerde. 
Op de avond na de 
Boogbalmarathon 
werd jarenlang het 
Boogbal-Bal gehou-
den. De laatste ma-
rathon was in 1981, 
een jaar later 
startten we met de 
Boogbal Fietstoch-
ten. Eerst alleen 
familietochten, later 
ook toertochten, 
routes van 125 kilo-
meter.” Aan het 
begin van deze 
eeuw kwam ook 
daar een eind aan, er verschenen vrijwel alleen nog 
rijders van buitenaf aan de start en niet echt meer in 
grote getale. Mond-en-klauwzeer kwam toen ook nog 
eens op, en dat bleek de genadeslag. Theo van Nier-
sen zat uiteindelijk tot 1993 in de Boogbalredactie, 
maar stopte toen vanwege zijn andere werkzaamhe-
den bij GWVV, Jan Roes was er al in 1988 uitgestapt. 
Van de oprichtersgroep bleef Arnold Versleijen het 
langst zitten, hij stopte in zijn 24ste jaar bij De Boogbal. 
Arnold overleed in juli 2014.  
 
LUCIA HEUTINCK  
Als eerste dame kwam Lucia Heutinck in 1992 in de 
Boogbalredactie. Lucia: “Arnold Versleijen vroeg me 
of ik erbij wilde komen. Ik hielp bij de inlegploeg, 
maar deed en doe ook redactiewerk. Verder hielp ik 
weleens met het drukken. Ik beheer het redactieadres 
en de lief- en leeditems. Vanuit ons huis worden De 
Boogballen tegenwoordig verspreid door de bezor-
gers. Vroeger was dat al zo, maar nu nog steeds: we 
hebben niet echt specifieke taken, maar pakken het 
samen op. Dat was altijd zo bij GWVV, iedereen heeft 
verschillende functies naast elkaar, en helpt elkaar.” 
Lucia was in feite de opvolger van Theo en is tot de 
dag vandaag nog altijd één van de drijvende krachten 
achter De Boogbal. 
 
BASISIDEE ONGEWIJZIGD 
Theo en Jan constateren aan het eind van het inter-
view dat het basisidee van De Boogbal eigenlijk nog 
altijd hetzelfde is, die vaste rubrieken, de bijdragen 
van de voorzitters, het woordje van de trainers, uitsla-
gen, programma’s, en altijd weer een groep van vaste 
mensen die regelmatig een goedgeschreven opini-
ërend stuk aanleveren met een verfrissende blik op 
(voetbal-)zaken. Het grote verschil is wel dat er door 
de jaren heen meer en meer podium wordt geboden 
aan dorpsverenigingen om te vertellen over, en recla-
me te maken voor hun activiteiten en bezigheden. 
 
Theo, Jan en Lucia bedankt voor het interview 

In de Lente-editie vervolg van 50 Boogbal jaargangen;  
De 2e helft… (1990-2010) 

O p moment van dit schrieven is ut zondag 14 no-
vember noadat Mark Rutte en Hugo de Jonge op de 
37-ste Corona persconferentie hemmen uutge-
sproaken dat publiek niet meer welkom is bi’j zowel 
prof- as amateurwedstrijden en dat de kroegen um 
acht uur ‘s-oavends goan sluuten.  
De zovolste klap in de pandemie. Ik loat in ut midden 
of dit now un terechte beslissing is. Belangriekste is 
daw de basisregels anhollen en daw met ons allen uut 
het dal klimmen zodaw straks weer können genieten 
met mekaar. 
 
Deze zondag is inens in 1x keer heel anders dan da’k 
mien veurgesteld had. Een dag zonder te goan kieken 
noar ow favoriete club, ondanks dat ze toch motten 
voetballen. Mien zondagse leaven besteed hoofd-
zakelûk uut voetbal. Zit waarschijnlûk in de genen die 
veurwaardelûke plaatselijke clubliefde want mien 
bruur het dat ook. 
 
Moment van op stoan heb ik het gevuul asof ik Vieftig 
joar trug in de tied goa.—-De kerkklokken lu’jen, tied 
um noar de kerk te goan en ak uut de kerk kom klinkt 
het radioprogramma Muziekmozaïk van Willem Duys 
uut de ether met de bekende mondharmonicavirtu-
oos Toots Thielemans. Destijds een zondag woar zon-
dagsrust nog hoog in het vaandel stond. De zondagse-
soep steet te pruttelen op de Thebo (veur de niet in-
gewijden holt/koalenkachel) met doarin de geslachte 
tuut van gisteren. Den vuulde zich hetzelfde zoas ik 
mien vandaag vuul ‘as een kip zonder kop’ . De zon-
dagse soep lieten wi’j in ons grote gezin samen met 
droadjesvleis en siebels/zuur dan ook goed smaken. 
Vader die zoas gewoonlûk, noa het plaatselijke kerk/
café bezuuk, te laat was schoaf pas later an. 
En doarnoa noar accommodatie De Pavert um te goan 
kieken noar het vlaggeschip van GWVV. Met corryfee-
ën as Harrie vd Heiden, Hans Thuus, Theet Scholten, 
Theet te Koat, Karel Arentz, Leo en Bennie Ditters. 
Sinds die tied bunk altied trouw geblaeven an GWVV 
as supporter noas mien andere vri’jwilligers werk bi’j 
GWVV. Hep ze vanaf die tied allemaal veurbi’j zien 
kommen, gebr. vd Pavert, de gebr. vd Heiden, gebr. 
Mulder, gebr. Verheij, gebr. Heutinck en nuum ze mor 
op.  

Nutteloze zondagen 
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Weer effen terug noar deze tied, woarin i’j het as sup-
porter niet makkelûk hep in deze coronatied. Veurig 
joar waren er ook un paar wedstrijden zonder publiek 
en doarnoa ging de stekker er helemoal uut. Wi’j zunt 
ut natuurlijk al un betjen an gewend. Mor deze keer 
waren Wi’j zo lekker an de gang daw niet in de gaten 
hadden dat ut ons nog wear kon gebeuren. 
 
Nee, de zondagen bun compleet anders zonder voet-
bal. I’j stoat op mor de dag hef compleet gin inholt en 
op visite goan is ook nie verstandig. Vaak mok dan 
denken an de autoloze zondagen en de zondagen op 
de kazerne in Seedorf woar ik as kannonier gelegerd 
zat. Zondagen woa ‘j ow vervealde en van narigheid 
mor met ow dienstkameroa’jen noar de kroeg ging um  
doar de tied deur te kommen.  Gezelligheid kent im-
mers gin tied. 
 
Veur now mor effen un bloksken um met de vrouw en 
mor telkens kieken op de app Live uutslagen. Vandaag 
mos de wedstrijd tegen ‘t Peesken hervat worren, met 
un 0-2 veurstand begon-
nen ze an de wedstrijd. 
Mor al vol te snel zag ik 
bi’j ut refreshen van mien 
beeldscherm dat ‘r al ge-
scoord was deur Peeske. 
‘t Zal toch nie gebeuren 
denk i’j bi’j ow zelf. En joa 
heur nog veur de rust mik 

Peeske de 2-2. De 2e 
helft dörfden ik hele-
moal nie meer te re-
freshen zo bang was 
ik dat d’r weer un 
tegengoal gevallen 
zol zun. Mor ge-
wacht, tutdat de 
wedstrijd afgelopen 
was. Op mien scherm hak nog 2-2 stoan, ik trok het 
beeldscherm noar bene’jen en dörfde amper te kie-
ken, asof ik aan de gokkast stond. Ku… verloren met 3
-2. Hoe zol ze dat now oaverkommen zun vroeg i’j ow 
af. Ze waren zo lekker op gang noa een slechte start. 
De wedstrijd tegen de Boys, Dinxp’n en Ajax.B. woar 
ut spannend was, nee de ambiance en soms lekker 
slap ouwhoeren langs de lijn mis ik enorm. Ik hoap 
da’k nog te heuren/laezen krieg woarum ut in Beak zo 
falicant mis ging. En wat as ….. de 12e man d’r wel bi’j 
was gewes, zol ut dan anders bun gegoan? Dat zullen 
wi’j nooit te wetten kommen. As jullie dit laezen hoap 
ik dat die nutteloze zondagen afgelopen zun en da’w, 
ook al is ut in de winterse vrieskou, letterlijk achter 
ons elftal können goan stoan. 
En dan kommen de feestdagen d’r ook nog an! 
 
Iedereen fijne feestdagen! 
 
Een hondstrouwe GWVV supporter. 

https://www.guv.nl/
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opge-
vallen op de Buitenham. De wederopstanding van 
GWVV 1 na de slechte start, wederom spelen zonder 
publiek, seniorenelftal ST:UB/SDOUC/GWVV speelde 
op de Buitenham, de vogelshow die net zo goed floten 
als de scheidsrechters op het veld, de inzinking bij 
GWVV, GWVV 4 die van de 0 punten af is, Edwin Gro-
tenhuis die op het einde stopt bij GWVV en als klap op 
de vuurpijl het stoppen van de competitie begin de-
cember waarbij alleen trainen/spelen oefenwedstrij-
den in het weekend overblijft. Allen werden genomi-
neerd, er kan er echter maar één uitverkoren worden 
en dat is deze maand Jochem Geerts.  
Jochem is al een aantal jaren selectiespeler bij GWVV 
1. Eerst als verzorger, maar met zijn snelheid als kwali-
teit speelde hij zich in het 1e team. Aan Jochem oa de 
vraag; hoe komt het toch dat je telkens als je tegen de 
Ulftse Boys moet voetballen naderhand wordt uitge-
roepen tot Man of the Match? 
 
Hallo Jochem, 
 
Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.  
Zou jij je voor willen stellen aan de lezers van de 
Boogbal? Wie ben je, wat doe je en waar hou jij van 
in het dagelijkse leven. Kortom alles wat je maar 
kwijt wilt over jezelf. 
Hallo lezers, 
Mijn naam is Jochem Geerts, 24 jaren 
jong, geboren en getogen in het 
prachtige Ulft. Doordeweeks werk ik 
als fysiotherapeut bij Achterhoek 
Fysio in Ulft en daarnaast doe ik de 
studie tot kinderfysiotherapeut. In 
het weekend ben ik fulltime stapper 
van beroep (behalve als we de zon-
dag een wedstrijd hebben natuurlijk). 
Dingen waar ik mij verder graag mee 
bezig houd zijn: eten, eten en nog meer 
eten.  
 
Kun je iets vertellen over jouw jeugdvoetbal jaren? 
Welke club, hoogtepunten, dieptepunten, van welke 

trainers heb je het meest geleerd 
etc. 
Ik ben relatief laat begonnen met 
voetballen bij SDOUC, destijds waren 
dat nog de D'tjes. Hierdoor heb ik 
denk ik al vroeg een achterstand op-
gelopen in de basistechniek, die ik 
helaas tot op de dag van vandaag nog 
niet heb weten in te halen. Hoogte-
punt was het onverwachte kampioenschap in de 1e 
klasse met de B1. Maar het echte hoogtepunt laat nog 
even op zich wachten: promoveren met GWVV naar 
de 3e klasse. Dieptepunten op sportief gebied of qua 
kwetsuren heb ik er gelukkig nog niet zoveel van ge-
kend. Misschien was dat dan toch 2 jaar geleden 
waarin we boven verwachting presteerden en 2e ston-
den, waarna corona roet in het eten gooide. De trai-
ners waar ik het meest van heb geleerd zijn er eigen-
lijk wel een aantal: onze huidige trainer Edwin te Gro-
tenhuis, Henk Klein-Holte, Frank Lukassen, Luuk te 
Boekhorst. Van iedere trainer steek je weer iets op en 
pik je je dingetjes van mee.    
 
Als jij jezelf moest omschrijven als voetballer, wat 
zou je hierover dan op papier zetten? 
Ik zie mezelf als een ouderwetse buitenspeler: via de 
buitenkant op de brommer een mannetje passeren en 
met het rechter been de bal voorgeven. De voorzetten 
komen dan niet altijd aan en soms zit er nog wel eens 
een ‘Manolevje’ tussen, maar daar wordt aan ge-
werkt. Ik ben nooit echt een killer geweest voor de 
goal, maar daar 
waren jullie mis-
schien zelf ook al 
wel achter geko-
men. Ik laat dit 
liever over aan 
mijn teamgenoten 
en kan zeker net 
zo veel genieten 
van een mooie 
assist als van het 
maken van een 
doelpunt.  
 

Filmrol 8-4-2018 wedstrijd UB - GWVV , Jochem scoort in laatste minuut de 0-1. 
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Je zegt, dat scoren laat ik liever over aan mijn team-
genoten. Maar je hebt dit seizoen toch zeker al 5x 
gescoord, waarvan toch ook niet de onbelangrijkste, 
de 1-0 en de 2-1 tegen de Ulftse Boys en de 1-1 tegen 
Ajax B. Zeg nou niet dat je geen killer bent, kan het 
zijn dat je dat stiekem toch wel bent maar dat je het 
zelf nog niet door hebt? 
Haha, je mag al mijn (oud)trainers vragen en dan zul 
je waarschijnlijk van iedereen hetzelfde antwoord krij-
gen. Ik geloof wel in positieve bekrachtiging, oftewel 
wanneer je er een aantal inschiet, dit je meer zelfver-
trouwen geeft om er daarna meer te maken. 
 
Je speelt dus vaak, zoals je aangeeft op intuïtie, en 
zijn technische/tactische aanwijzingen vanaf de zijlijn 
niet aan jou besteed. Schuilt hiermee niet juist het 
gevaar erin, dat veel van je acties in schoonheid 
stranden? 
Soms wel, of zoals Cas de Neling nog wel eens voor de 
wedstrijd tegen mij zegt: ‘doe iets geks’. Hiermee be-
doelt hij dat ik moet doen wat er op dat moment in 
mij opkomt en niet te veel moet nadenken. Spelsitua-
ties lezen en vooruit denken is daarbij niet mijn 
kracht. Vandaar dat ik soms op het moment van de 
bal krijgen pas bedenk wat ik ermee ga doen. Hier-
door kan ik soms de tegenstander verrassen inclusief 
mezelf. Aan de andere kant zorgt dit zo nu en dan in 
het veld nog wel eens voor miscommunicaties.  
 
Je bent nog jong genoeg om nog veel te leren over 
het voetbalspel, kun je in het kort aangeven wat en 
waarvan jij bij GWVV 1 al veel geleerd hebt? 
En ik heb nog wel aardig wat te leren over het spelle-
tje. Ik ben technisch nou niet echt dat je zegt geweldig 
onderlegd en voetbal voornamelijk op intuïtie. Voor 
de wedstrijd krijgen mijn teamgenoten vaak veel indi-
viduele opdrachten mee van de trainer, maar mijn 
opdracht is altijd vrij kort: ‘Gewoon lekker voetballen 
Jochem en je ding doen’. Bij GWVV1 heb ik met name 
geleerd om vertrouwen te hebben in je zelf; wanneer 
je dat niet hebt zijn je acties bij voorbaat al kansloos.  
 
Je voetbalt al een aantal seizoenen bij GWVV wat 
heeft er jou toe bewogen om te kiezen voor GWVV 
en niet voor bv Ulftse Boys? 
Een groot gedeelte van de vriendengroep voetbalde 
destijds al bij GWVV. Zelf was ik al verzorger op de 
zondag, waardoor de stap dan toch makkelijker wordt 
om te maken. Ik vond het sfeertje enorm gemoedelijk 
en werd goed ontvangen door de groep. Uiteindelijk is 
het de 3e helft die voor mij de doorslaggevende factor 
is geweest. Toen ik eenmaal de stap moest maken van 
de junioren naar de senioren vond ik dat het ideale 

moment om deze mooie 
transfer af te ronden. 
  
Hoe komt het toch dat je 
telkens als je tegen de 
Ulftse Boys moet voet-
ballen naderhand 
wordt uitgeroepen 
tot Man of the 
Match? 
Daar kan ik heel kort en krachtig 
over zijn: puur geluk. Maar wat 
is er nou lekkerder dan na de 
tijd in de kantine Jan Zweers te 
horen roepen: Jochem Geerts, 
Jochem Geerts, DOELPUNT 
DOELPUNT.  
 
Wekt het spelen in derby's tegen 
bv Ulftse Boys nog speciale gevoe-
lens bij je op?  
Dat doet het zeker. Naast dat mijn 
opa en vader er hebben gevoet-
bald, ging ik er op zondagmiddag af en toe 

samen met hun naartoe om een potje voet-
bal te kijken. Het waren hartstikke gezellige 
middagen, maar het voetbal was niet altijd 
om aan te zien. Misschien maar goed ook, 
want dat 

was een goe-
de reden om uitein-
delijk NIET bij de 
Boys te gaan voet-
ballen.  
 
Als Edwin speciaal voor jou een op maat geschreven 
training zou geven, hoe zou de training er dan uit 
komen te zien? 
Dan zouden we beginnen met een stukje balcontrole: 

50 

Jochem, tezamen met de jonge GWVV  generatie uit de 
selectie van destijds. (Foto september 2017) 
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hoe een bal aan te nemen? Daarna een werkvorm 
waarin positionering in het veld aan bod komt, het 
liefst met veel passes in korte tijd. En ten slotte een 
lange afwerkvorm. Niet mijn favoriete vormen, maar 
wel de punten waar ik nog flink aan moet werken. 
Leest Edwin dit ook trouwens? 
 
Vaak zien we je in de 2e helft gewisseld worden, is 
dan de brandstof van je brommertje op, of had je 
graag nog doorgespeeld maar is Edwin dan een an-
dere mening toegedaan? 
Ik denk toch wel het eerste. Meestal kan ik de klok 
erop gelijk zetten wanneer de kramp erin schiet, na-
melijk in de 70e minuut. Soms zelfs in beide benen 
tegelijkertijd. Dit levert nogal komische beelden op in 
het veld en ik denk dat hij mij dat wil besparen. Laat ik 
het daar maar op houden.  
 
Je ouders en zus kunnen we toch wel rekenen tot je 
vaste supporters. We zien ze bij elke thuis- en uit-
wedstrijd langs de lijn staan. Is bij jullie thuis voetbal 
vaak gesprekstof aan tafel? 
Absoluut. Het is niet dat we naderhand de wedstrijd 
van begin tot eind analyseren, maar sommige mo-
mentjes worden er wel uitgepikt. De hoop om ooit 
nog eens profvoetballer te worden hebben we thuis 
namelijk  toch allang opgegeven. Het opnieuw stil leg-
gen van alle sportcompetities (mijn zus handbalt bij 
UGHV) vinden mijn ouders momenteel ook één van 

de grootste gemissen.  
 
Enkele stellingen; 
Kunst- of natuurgras? Kunstgras 
Roze of witte of zwarte voetbalschoe-
nen? Roze voetbalschoenen 
Koken of laten koken? Laten koken 
Kermis of carnaval? Kermis 
Basisspeler of al na een half uur invallen? Basisspeler 
Een sublieme assist of een intikkertje? Na mijn eerde-
re antwoord die ik heb gegeven, moet ik nu wel voor 

de sublieme assist 
gaan  
Bij deze stellen we je 
in de gelegenheid 
om op één van de 
stellingen terug te 
komen? 
Carnaval is ook ei-
genlijk wel heel ge-
zellig hè….. 
 
Waar kunnen we je 
midden in de nacht 
voor wakker maken? 
Broodje döner met dubbele knoflooksaus, Big Mac 
menu met een grote cola, pannenkoeken met poeder-
suiker, pizza salami, uiteten in een all you can e-e-eat 
restaurant, frikandel speciaal met een patatje oorlog, 
hoe lang wil je dat ik doorga? 
 
Welke Netflix film is je het meest bijgebleven tijdens 
de lockdown periode en waarom moet iedereen de-
ze film gezien hebben? 
Ik vind het heerlijk om een filmavondje thuis te hou-
den of naar de bioscoop te gaan. Maar om in de lock-
down een beetje goede zin te houden kijk ik graag 
naar stand-up comedy shows. Bijvoorbeeld van Daniel 
Arends, Henry van Loon of Ronald Goedemondt. Ik 
kan soms 5x achter elkaar naar dezelfde grap luisteren 
en me hier vervolgens 5x achter elkaar kapot om la-
chen.  
 
Als je aan iemand een award mocht uitreiken, voor 
de meest sympathiekste mens. Wie zou dan op het 
podium komen om deze in ontvangst te mogen ne-
men? 
Mijn opa, zonder enige twijfel. Ik ken niemand die zo 
vriendelijk is tegen iedereen en positief in het leven 
staat. Altijd in voor een grapje of praatje met wie dan 
ook. Als ik aanbel om even op bezoek te komen, staat 
de warme chocomelk al klaar voordat ik mijn jas heb 
uitgedaan. Ik hoop later ook zo positief in het leven te 
kunnen staan als hij doet.  
   
Vers van de pers, op moment van dit schrijven, Ed-
win Grotenhuis gaat GWVV na dit seizoen verlaten. 
Als jij een profielschets mocht aanreiken aan de TC, 
waar zou de nieuwe trainer dan absoluut aan moe-
ten voldoen? 
Dat is een goede vraag. Ik denk een trainer die van 
aanpakken weet zodat direct voor iedereen duidelijk 
is waar we aan toe zijn. En als er jongens niet goed-
schiks willen luisteren, dan maar kwaadschiks. We 

(Vervolg Opvallend op …...) 

Filmrol 24-10-2021 wedstrijd GWVV-UB , Jochem scoort de 1-0. 

Krantekop maandag 9 april 2018 Jochem is de gevierde man. 
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hebben nog een rela-
tieve jonge groep 
waarbij iedereen nog 
veel kan leren, maar 
hierdoor is de sfeer 
soms wat te jolig. Hier 
zijn we natuurlijk zelf 
bij en daar moeten we 
zelf scherp op zijn, 
maar het helpt toch als 
zo nu en dan hier een 
handje bij wordt ge-
holpen. Daarnaast is het belangrijk dat ook onze vol-
gende trainer na de wedstrijden het gezellig vindt om 
een biertje mee te 
drinken in de kantine.. 
of 2, of 3… 
 
Als laatste geven we 
je de gelegenheid om 
terug te komen op 
voorgaande vragen of 
misschien wil je zelf 
nog wel wat kwijt en 
vraag je je misschien 
af waarom hebben ze 
mij dit of dat niet ge-
vraagd? 
 

Petje af voor de supporters die iedere wedstrijd maar 
weer langs de kant staan. Of we nu goed of slecht spe-
len, de zon schijnt of het hondenweer is. Soms staan 
er bij uitwedstrijden net zo veel GWVV supporters als 
er publiek van de tegenstander staat. Dit motiveert 
toch iedere wedstrijd weer om te knallen. 
 

Jochem, wij willen je ontzettend bedanken voor dit 
prettige interview en wensen je heel veel succes dit 
seizoen met GWVV 1. Dat we als toeschouwer nog 
lang mogen genieten van je onbevangenheid n het 
veld. 

De redactie 

Voor clubacties klik hier of kijk op: https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie 

(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 
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(Vervolg Opvallend op …...) 

Old ni’js in een ni’j jasje 
 

artikelen, zinspassages  in  
Boogbal 9 jaargangnr. 10 seizoen 1981-1982 

nold Versleijen. 
We verschenen 
in het seizoen 
’74-’75 4 maal 
en in ’75-’76 4 
keer. 
De redactie in 
die tijd was al 
wat losgeweekt 
van het jeugd-
bestuur en be-
stond in die tijd 
uit Arnold Vers-
leijen, Theo van 
Niersen, Gert 
Ditters en Jan 
Roes. We heb-
ben in het voor-
jaar 1976 alle 
moed en ener-
gie bij elkaar gepakt en zelf het werk weer in handen 
genomen. Wij zijn zelf de zaken afgegaan en adverten-
ties opgehaald. Een bedelwerk, dat niet altijd even 
plezierig was en nog niet is, maar we doen het voor 
GWVV, want alles wat aan baten overblijft bij onze 
acties (clubblad, fietsen, lopen etc.) is voor GWVV. We 
hadden succes. 52 adverteerders ondersteunden onze 
activiteiten. Vanaf toen kregen we de wind in de zei-
len” 
 
“Door de goede gang van zaken konden we onze ei-
gen “drukkerij” op zetten. We hebben 3 type-
machines, een automatische stencilapparaat en 2 au-
tomatische niet-machines aangeschaft, zodat we geen 
beroep meer hoeven te doen op de WELKOOP of op 
een Mavo school. Al helpt de WELKOOP ons nog vaak 
met fotografische stencils en wanneer dat nodig is. 
Steeds meer ook wordt de Boogbal een blad van de 
leden. Jong en oud schrijft zijn belevenissen op voor 
de lezers. Niet alleen wedstrijdverslagen maar ook 
andere gebeurtenissen.” 
 
“Vanaf het eerste nummer stond: voor klachten kunt 
u terecht op Vicarisweg 18. En er komen echt wel 
eens klachten binnen, want ook Ben kan wel eens fou-
ten maken, maar als men dan komt om een Boogbal, 
ook niet voetballers, dan is dat een teken dat het blad 
graag gelezen wordt. En zo hopen wij het te houden. 
Tot slot spreek ik ook namens Arnold, Gerard en Jan 
de wens uit dat U allen achter de Boogbal blijft staan. 
Adverteerders, leden van GWVV, inwoners van Vars-
selder-Veldhunten en andere lezers en vaste mede-
werkers. BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN en schrijf 
eens. 
 
HARTELIJK DANK VOOR TIEN JAAR STEUN 
Namens de Boogbal redactie …………. 
Theo van Niersen” 

W e schrijven het seizoen ’81-’82, het seIzoen dat 
de Boogbal z’n 10e jaargang in gaat. Bijzonderheden 
in dat seizoen;  
• GWVV heeft 6 seniorenteams,  
• GWVV gaat in het geel/zwart spelen,  
• Het beste GWVV team (3e elftal) van het vorig sei-

zoen gaat een weekend op uitnodiging naar Bakel  
waar oud GWVV speler Tonny Freriks samen met 
zijn vrouw Mia camping de Grotelsche Heide runt,  

• Het seizoen waar GWVV 1 degradeert naar de 2e 
Klasse (GvB) 

• Frank Aaldering de nieuwe rubriek ‘Overzee’ intro-
duceert. Samen met Carla bivakkeert hij lange tijd 
ivm zijn marinewerk op Curaçao. 

• De Boogbalmarathon voor de 10e keer wordt geor-
ganiseerd ism Atletico’73 

• Voor het eerst de Boogbalfietstoertocht wordt ge-
organiseerd.  

• Het seizoen wordt feestelijk afgesloten met een 
geweldig Boogbal-bal in Gildehuis De Tent ivm 10-
jaargangen Boogbal waar Arne Jansen en Les Ciga-
les zorgen voor de muzikale noot. 

• De Boogbal komt in dat seizoen 10x uit. 
 
Theo van Niersen kijkt in boogbalnr. 9 met het artikel 
“10 jaar Boogbal” terug op 10 afleveringen 
(jaargangen). Enkel citaten hieruit; 
 
“De redactie meent ; Niemand mag denken dat de 
Boogbal een blad is van de redactie of van de jeugdlei-
ders. Elk elftal moet maar een klikspaan aanstellen om 
de wetenswaardigheden uit zijn elftal kenbaar te ma-
ken, maar wel in nette woorden, want we zijn een 
nette vereniging, die niet met modder gooit naar per-
sonen of instanties” 
 
“De redactie gaat het jaar 1972 in zee met het recla-
mebureau: Boom. Dit bureau zorgt voor het ophalen 
van de advertenties en het typen en stencilen van de 
copy. GWVV zou een bepaald bedrag krijgen van de 
reclame-opbrengsten. Hadden we dit maar nooit ge-
daan. 3 jaar ellende. Maar we bleven bestaan. Dank zij 
de wil van de redactie om te blijven doorgaan. Dankzij 
de hulp van dhr. Aarendonk, die dhr. Banda wist te 
strikken om ons te helpen. Dankzij een vrije gift van de 
inwoners van Varsselder-Veldhunten en dankzij de 
steun van de adverteerders.” 
 
“Het allermooiste nummer was in 1974/1975 nummer 
1 met een speciaal voorblad. Alle copy ging over de 
sportaccommodatie met teksten van de Burgermees-
ter, de architect Hans Jansen, dhr. Beuker-ambtenaar 
zportzaken, de pastoor, de heer van Uum, dhr. Aaren-
donk voorzitter GWVV, dhr. Prinsen inspecteur Licha-
melijke opvoeding en vele anderen. De grote mensen 
achter dit nummer waren Frank van de Pavert en Ar-
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F erdie van de Pavert die 
schrijft voor de rubriek ‘Ik geef 
de pen door aan’ in Boog-
balnr. 8 ’81-’82. Maar omdat 
de resultaten van GWVV 1 zo 
erbarmelijk slecht waren om 
er over te schrijven besteed 
Ferdie in dit artikel ook een 
zinspassage over het 10-jarig 
bestaan van de Boogbal; 
 
“De Boogbal: 
 
  Allereerst mijn complimenten aan de mensen achter dit 
blad, bezig aan zijn 10e jaargang. Het positieve van dit blad 
is dat het uitsteekt boven een verzameling van wedstrijd-
verslagen en bladzijden met standen. Het feit dat het graag 
gelezen wordt en zeker ook door niet verenigingsleden, 
komt doordat er ook verhalen in staan die niet direct be-
trekking hebben op één of andere wedstrijd, zoals “Weet je 
nog van toen?” of een interview. 
Daarbij komt ook nog dat de kwaliteit van dergelijke verha-
len de kwaliteit van sommige landelijke week- of maand-
bladen duidelijk overtreft. Over de verhouding tussen …… 
(naam bij red. bekend) en Vanessa is immers in de Boogbal 
nog nooit gerept. 
Ik hoop dat deze variatie in de Boog-
bal gedurende lange tijd mag blijven 
bestaan. Persoonlijk zou ik nog wel 
vaker een interview in de Boogbal 
willen zien, maar ik weet dat dit niet 
eenvoudig te verwezenlijken is. De 
Boogbal-redactieleden hebben 
naast het Boogbalwerk nog meer 
verenigingswerk.” 

Vieftig club ni’js 

M omenteel zitten we in 
een avond lockdown, en is het 
te hopen dat we in januari wat 
perspectief hebben voor de 
toekomst. Zoals aangekondigd 
zullen we in het voorjaar onze 
‘Vieftigclub oavend’ houden. 
Welke datum dit wordt is ge-
heel afhankelijk hoe de vlag er 
op dat moment bij hangt. Wij zullen de Vieftigclub-
deelnemers hiervan op de hoogte brengen als er een 
datum bekend is zodat iedereen hier in zijn agenda 
rekening mee kan houden. 
Wel hebben we 9 november als Promoteam bij ons 
promoteam-lid Arno Geurts namens De Vieftig club 
een Abraham gezet. Op de Vieftigoavend gaat Arno 
altijd rond met een honingrummetje. Nu hadden we 
voor Arno bij het berei-
ken van z’n 50 jaar als 
verrassing een honing-
rummetje meegenomen. 
 
Arno namens ons allen 
van harte proficiat en 
nog vele jaren in goede 
gezondheid. 
 
Promoteam Vieftig club 

50 

https://www.netterden.com/
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G.W.V.V.  
SuperElf Competitie  
seizoen 2021-2022 

1 Theo Heutinck The Champ 115 

2 Peter Roes FC Langs de lijn 114 

3 Collin te Wildt Mandela FC 112 

4 Robin Klompenhouwer FC Robin 112 

5 Cas Aalders FC krap bij cas 111 

6 Promoteam Vieftig club De Oldjes 109 

7 Martijn Klompenhouwer One team one dream 107 

8 Jamie Lieftogt Altijd Nuchter 106 

9 Nico Marcus FC Canon 106 

10 Niels Jansen Grensjager 105 

11 Mart Aalders FC Poar Piele 104 

12 Maud te Kaat Ajax 104 

13 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 103 

14 Sandra Immink De Buitenhammertjes  101 

15 Jan/Ole Kantus Olaf Karius  100 

16 Carlo Cornielje Wally Team 97 

17 Jelle Boland FC Snelle Jelle 97 

18 Wim Klompenhouwer WK-C 97 

19 Rien Klompenhouwer Fc. Sunshine 96 

20 Bob Zweers FC Duivenkearl 94 

21 Nico Immink De Schutters 94 

22 Beent Klijnsma Calcio di Rigore 94 

23 Thomas Wissing FC tuut tuut 93 

24 Glenn Robben Al Shabab 91 

25 Ires Heutinck Fc Knarf 89 

26 Jim Weijkamp FC Jim 88 

27 Kéke Peters Leeds United 85 

28 Mart de Leeuw Fc Bombia 80 

29 Fedda Tuenter FC Bardienst 78 

30 Jurgen Schut Fc Molly 74 

31 Karin Boland GWVV Forever 45 

32 Hans Boland FC Veldzicht 45 

33 Marie/Jose Cornielje FC Kwiebs 44 

Stand GWVV Superelf 

N a vorig seizoen, waarin we helaas geen Superelf 

hebben kunnen spelen, zijn we dit jaar weer van start  

gegaan! Met een deelnemers aantal van 33 stuks 

gaan we de competitie dit jaar met elkaar aan.  

De keuze voor de keepers dit seizoen is onderling mooi 

verdeeld, er zit deze jaargang geen overduidelijke    

favoriet tussen.  Dit zal mede te maken hebben met de 

keuze voor de verdedigers. Daarin zien we, dat met   

name van Chiel le Comte en Jurgen Schut de doelpun-

ten dit jaar worden verwacht.  

Op het middenveld zien we grote veranderingen ten 

opzichte van voorgaande jaren, met het ontbreken van 

Ron Prinsen is nu Thomas Wissing de favoriete keus. 

Met zijn overgang van het 1e naar het 3e elftal worden 

veel doelpunten van hem verwacht en gezien de top-

scoorders lijst gaat hem dat ook goed af. Daarnaast is 

de terug keer van Dominiek Seinhorst bij GWVV ook 

goed terug te zien, velen van jullie hebben ook de keu-

ze op hem laten vallen. 

Rick Hendrixen en Cas de Neling maken de dienst uit in 

de aanval, zij zijn net als voorgaande jaren de verwach-

te topscoorders van de club. Het blijft natuurlijk altijd 

de vraag of ze dat seizoen na seizoen waar kunnen 

blijven maken.  

Met de eerste wedstrijden achter de rug is dus de eer-

ste tussenstand ook bekend. Theo staat met 1 punt 

voorsprong op nummer twee nu aan kop! 

 

Gr. Competitieleider Stijn.  

Theo Heutinck— ‘’The Champ’’ 

Koen Bussink 

 

Chiel le Comte—Jurgen Schut—Dirk Jansen 

  

Dominiek Seinhorst—Thomas Wissing— 

Mart de Leeuw—Joël Robben 

 

Cas de Neling - Rick Hendrixen—Tom Wanders 
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Dat kump in de Boogbal 

• Wij feliciteren de 
knapste man van Ulft, 
Arno Geurts met het 
behalen van de Abra-
hamsgerechtigde 
leeftijd. Wi’j bunt be-
ni’jd of i’j now ook 
nog de knapsten van 
Ulf blif. ☺ 

 

• Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Bij 
deze de rectificatie; Zoontje, moest natuurlijk doch-
tertje Scotti zijn. Onze excuses Tim. 

• Kom op zeg! Dat het elftal er onder lijden moet, 
omdat jij toevallig eens een keer, na maanden te 
zijn gevangen door Corona, flink de bloemetjes 
moest buiten zetten en het laat afweten op de 
vroege zondagochtend en hiermee je elftal in de 
steek laat. Tegen de jongens die het betreft willen 
we zeggen. Kom op zeg, kun je weer eens voetbal-
len laat je het afweten. Eens maar nimmer weer 
anders ben je geen waardig GWVV lid, dat zouden 
we graag mee willen geven! 

• Op 11 oktober kop in de Gelderlander sport katern; 
“Bezoek aan Ulftse kermis leidt GWVV naar zege.” 
4 dagen later kwamen ze na de 4-2 verlies tegen 
Etten en wat corona gevallen ‘ thuus van een kolde 
kermis’.  

• Het Oktoberfest in het Dorpshuus sloeg daarente-
gen wel aan want een week later stond er weer een 
elftal die wilde winnen. Deutsche grundlichkeit 
nennt man dass! 

• Halverwege het interview met Theo van Niersen en 
Jan Roes over 50-jaargangen Boogbal zegt Jan plot-
seling; “Lucia trek dat gordien us dicht, iedere spöl-
ler die hierlangs Kump zol menen dat Theo en ik 
terug gevroagd worden veur in ‘t Bestuur.” Jan 
maak ow mor gin illusies het bestuur dat d’r now zit 
kan het prima af zonder jullie. 

• Tom Wanders wilde, na een paar weken afwezig-
heid wegens blessure, weer eens proberen om te 
trainen. Bij het inpakken van de tas bleek dat hij 
geen voetbalschoenen meer had. Zijn oude kicks 
(met loshangende zolen) waar hij al maanden op 
probeerde te voetballen had hij al weggegooid, zon-
der nieuwe te kopen. Zijn medespelers van het vier-
de zien nu hoe gemotiveerd en geïnteresseerd Tom 
is. 

• Zondag 24 oktober ongekend in de Varsselsderse-
huntense geschiedenis. drei von Bremsens (lees 
van Remmens) in één elftal, in het 3e wel te ver-
staan. Vader op doel, Gijs op het middenveld en 

Stijn in de spits. Een as waar je als tegenstander 
toch bang voor zou worden. Er werd verdienstelijk 
met 3-2 gewonnen. 

• Vader Marco voetbalt in het 
vierde en had in de wedstrijd 
tegen Gendringen de wind niet 
mee. Als wissel viel hij in, nog 
geen paar minuten later zette 
hij een sliding in binnen de zes-
tien. Gevolg een penalty en een 
enorme sleuf waar een BAM 
kraanmachinist jaloers op zou 
worden. Na de wedstrijd stond 
een koude douche te wachten 
sommige spelers suggereerden dat Marco zelfs 
graafschade had aangericht aan de waterleiding. 

• Ook in de wedstrijd tegen Kilder was Marco, deze 
keer als keeper, niet erg gelukkig. Regelmatig liet hij 
een bal los en moest hij grabbelen naar de bal. Maar 
na de wedstrijd had hij nergens last van. De bal 
(gehakt) van Els hield hij klem vast, niemand kwam 
ook maar in de buurt en voordat iemand het in de 
gaten had was de bal al op. 

• Jan Zweers heeft er lang op 
moeten wachten maar op 24 
oktober, na de gewonnen 
wedstrijd tegen Ulftse Boys, 
kon Jan na anderhalf jaar 
weer een wedstrijdverslag 
uitbrengen. Jan heeft zich 
niet hoeven te vervelen in 
die tijd, want zo kon hij mooi 
zijn nieuwe optrekje aan de 
Schuttersweg opknappen.  
‘Zo heeft elk nadeel weer z’n 
voordeel’ laten we maar zeg-
gen. Jan heel veel woonge-
not in je nieuwe stekje. 

• Dat spelers 
shampoo/
zeep/okselfris 
meenemen om 
naderhand zich 
persoonlijk te 
verzorgen be-
grijpen we. 
Maar om nou 
een hele beau-
tycase van huis mee te nemen? Toch sta je er soms 
nog van te kijken hoe ijdel sommige voetballers wel 
niet zijn, getuige de bijgeplaatste foto. 
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(Bijna) Winterstop jeugd 

N u het seizoen alweer aardig op weg is, zijn we bij de jeugd t/m O12 bezig 
met de 2de fase en moet de jeugd vanaf O13 nog een paar wedstrijden in hun 
najaarscompetitie.  
Bij de jongste jeugd zijn in de 1ste fase een aantal teams op de eerste plaats 
geëindigd zodat ze in de 2de fase het in een klasse hoger mogen laten zien, één 
van die teams was de jo11-2 met Owyn als GWVV speler erbij, hij mag het nu in 
de 3de klasse proberen met z'n team. 
Bij de oudere jeugd strijden we met meerdere teams nog voor het kampioen-
schap waarvan o.a. 2 teams in de hoofdklasse, dit zou een unicum zijn als dit 
uiteindelijk behaald wordt, zeker speciaal zou het zijn bij de jo17-1 waar Julian 
één van de spelers is. 
We zien ook dat door o.a. blessures bij de seniorenteams er regelmatig een be-
roep moet worden gedaan op de oudere jeugdspelers, ze zijn een welkome 
aanvulling en hoor positieve geluiden over hoe ze het doen met hun invalbeur-
ten en dat is mooi om te horen. 
En ze zijn zelfs al te vinden op de teamfoto van het tweede ☺. 
Ook mooi om te zien is dat sinds de start van de competitie al 8 nieuwe jeugdle-
den zich hebben aangemeld als lid, daarnaast zijn er ook nog 4 spelers op proef 
die dan ook nog eventueel lid gaan worden, dus al met al een 
flinke toename en dus een positieve ontwikkeling voor onze 
club. 
Verder is er alleen nog iets met corona, maar deze berichtge-
vingen volgen elkaar zo snel op dat het niet meer bij te houden 
is, helaas voorlopig in het nadeel van het voetbal maar we ho-
pen weer snel op betere tijden. 
 
Ik wens dan ook iedereen prettige feestdagen, een gelukkig 
nieuwjaar en blijf gezond. 

Olaf Dickmann,  
Jeugdzaken  

Jeugdkader G.W.V.V.  
 
JEUGDZAKEN  
telefonisch te bereiken; 
Olaf Dickmann 06-30612201  

GWVV trainers/leiders/

grensrechters  

ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten 

Jo17-1 Milan Frazer  
Mo17-1 Dirk Wanders  
Jo15-2 Cas Aalders  
Jo15-3 Olaf Dickmann  
Jo11-1 Jacco te Kaat  
Jo11-1 Rudi Roseboom   
Jo8-2   Bjorn Agelink  
Welpen Barry ten Brink 

JEUGDNIEUWS 

O p 24 oktober in de wedstrijd 
tegen Ulftse Boys maakte Julian 
Frazer op 15-jarige leeftijd zijn de-
buut bij GWVV 1 tegen Ulftse Boys. 
Hij speelde die wedstrijd heel toe-
passelijk met rugnummer 16, de 
leeftijd die hij op vrijdag 30 oktober 
bereikte. Dat er nog veel wedstrij-
den voor het vlaggenschip mogen 
volgen.  Julian proficiat! 

I k ben Iris Wanders en voetbal 
in het team MO17-1. Het team 
bestaat uit achttien meiden van 
de leeftijden 14 t/m 17 jaar en 
drie trainers, Remy van 
Zuilekom, Michel Ratering en 
Dirk Wanders. 
 
Ik vind het team heel gezellig en 
we kunnen altijd lekker voetbal-
len. Het team bestaat uit één 
keeper, zeven verdedigers, vijf 
middenvelders en vijf aanvallers. 
 
In de competitie van elf teams 
staan we vijfde, dus we staan er 
best goed voor. We hebben van 
de zeven wedstrijden die we 
hebben gespeeld vier gewonnen. 
 
Ik heb soms ook moeten keepen, 
omdat onze keeper dan gebles-
seerd is en we niet echt een 
tweede keeper hebben. Toch sta 
ik liever rechts back of centraal 
achterin en daar sta ik dan ook 
vaak. 

Mo17-1 
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

15-dec Noël Sloot 

16-dec Hugo Offenberg 

16-dec Dirk Jansen 

18-dec Robin Klompenhouwer 

18-dec Mees Dickmann 

20-dec Henny Ketelaar 

21-dec René Hakvoort 

21-dec Sam Lukassen 

29-dec Frank van de Pavert 

30-dec Joost Schut 

31-dec Jeroen Bruins 

31-dec Jan Aalders 

1-jan Anne Aalders 

1-jan Jeroen Aalders 

4-jan Wim Klompenhouwer 

11-jan Bob Zweers 

11-jan Jan Roes 

14-jan Luuk Roseboom 

15-jan Clemens Wissing 

17-jan Carlo Cornielje 

24-jan Gijs van Remmen 

24-jan Martin Bolk 

25-jan Marloes Bruins 

25-jan Samuel van Mulligen 

25-jan Tonny Slutter 

26-jan Bjorn Engelen 

26-jan Kris Hebbink 

26-jan Iris Wanders 

27-jan Eugéne Lucassen 

28-jan Jim Weijkamp 

30-jan Tijn Aalders 

31-jan Edwin Grotenhuis 

31-jan Bennie Mulder 

7-feb Rob van de Pavert 

9-feb Tom Wanders 

10-feb Jurgen Schut 

10-feb Björn Agelink 

11-feb Casper Rissewijck 

14-feb Jaylinn Aalders 

20-feb Jan willem van Gortel 

23-feb Karel Arentz 

24-feb Theo te Kaat 

26-feb Maarten Wissing 

2-mrt Rick Heinen 

5-mrt Sam Rissewijck 

9-mrt Danny Karsten 

 

D e woensdag onderhoudsploeg 

had er behoorlijk veel werk aan om het 

veld weer bladvrij te maken. Net als op 

het spoor kan dit gladheid veroorzaken. 

Veiligheid boven alles! 

Heren bedankt!  

https://stevering.nl/
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda 
december: 31 Carbid Schieten 
januari: 9 Snerttoernooi/
Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV 
(indien de dan geldende maatregelen dit toelaten) 
Maart: 26-27 Kom es Kieken; De roddeltante 

Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender www.varsselderveldhunten.nl  

A ls relatief jonge Vereniging Dorpsbelangen 
( VDVV opgericht november 1997) hebben we al veel 
bereikt.  
Draagvlak is hierbij een essentieel punt. Helaas zien 
we dat veel nieuwe gezinnen die hier komen wonen, 
niet de waarde inzien van lidmaatschap van Vereni-
ging Dorpsbelangen. Wij roepen een ieder die nog 
geen lid is op dit alsnog te doen. Aanmelden kan on-
line via de dorpswebsite 
 
Vereniging Dorpsbelangen V-V is de spin in het web 
binnen onze dorpsgemeenschap en heeft samen met 
andere partijen uit het dorp al veel weten te bereiken. 
Bv. realisatie Dorpshuus / herinrichting Hoofdstraat / 
creëren nieuwe speel-en beweegplek/ dorpswebsite 
enz.  Maar ook als intermediair richting de gemeente 
maken we ons druk over toekomstgerichte zaken zo-
als woningbouw /behoud basisschool in kleine kern / 
verkeersveiligheid / dorp coöperatie..... VDVV is ook 
de drijvende kracht achter allerlei vormen van samen-
werkingsverbanden( bv. Kerkgebouw & Dorpshuus) en 
stimuleert dit. Ook 
organiseren wij vanuit 
het Activiteiten-
platform bv. Jong -
Inn / Effe bi-jproaten/ 
anschoev'n /   ........... 
 
Dit alles hebben we 
kunnen realiseren 
dankzij uw lidmaat-
schap / steun. Tegelij-
kertijd bent u ook ons 
grootste kapitaal als 
vrijwilliger binnen on-
ze dorpsgemeen-
schap. 
Maar bovenal hebben 
we dit als Vereniging 
Dorpsbelangen V-V  
kunnen realiseren 
door een actief be-
stuur. Door het stop-
pen van een aantal 
bestuursleden zijn we 

Hallo mensen, 
 

H ierbij willen wij , werkgroep “Sterk voor de 
Kerk” de voetbalvereniging hartelijk bedanken voor 
de fijne samenwerking op 2 november jl. Doordat de 
voetballers even binnen waren en het stil was op het 
sportcomplex konden we alle overledenen op het 
kerkhof een mooie herdenkingsgroet brengen. Wat 
fijn dat dit zo kan. We hebben van veel mensen com-
plimenten ontvangen. Wij geven graag een compli-
ment door aan GWVV. Wat ons betreft mag dit best 
op de dorpssite en in de boogbal worden vermeld. 
 
Groetjes, 
Karin Boland, Petra Reulink, Maria Delleman, Diane 
Kock, Ingrid Roes en Nelleke Wissing 

Sterk voor de Kerk VDVV 
 Nieuws 

OPROEP!!!!! 

als Vereniging Dorpsbelangen dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden !! 
 
Krijgen we geen nieuwe aanmeldingen voor de be-
stuursfuncties, dan eindigt het succesverhaal van 
VDVV / Varsselder -Veldhunten op korte termijn. 
Want zonder bestuur geen vereniging!! 

https://varsselderveldhunten.nl


38 
W I N T E R - E D I T I E   

S E I Z O E N  ‘ 2 1 - ’ 2 2  

50 

DE RODDELTANTE  bij KOM ES KIEKEN  
is weer volop actief! 

E nkele weken voor de uitvoering in maart 2020 
moest ook het jaarlijkse toneelevenement van Kom 
Es Kieken worden afgelast door de coronapandemie.  
 
De spelers en regisseur waren er zo goed als klaar 
voor, de tekeningen voor het decor waren gemaakt, 
de deurverkoop van de kaarten was weer een groot 
succes (de gekochte kaarten zijn uiteraard nog gel-
dig), kortom het aftellen was begonnen…. 
Maar helaas, het evenement, waar iedereen zich zo 
op verheugd had, kon geen doorgang vinden. 
 
Inmiddels zijn we al bijna 2 jaar verder.  
Ondanks dat de pandemie nog niet voorbij is, hebben 
het bestuur, de regisseur en de leden hebben de kop-
pen bij elkaar gestoken en besloten het stuk De Rod-
deltante nu uit te voeren in 2022. 
 
Begin oktober zijn de wekelijkse repetities hervat om 
uiteindelijk in het laatste weekend van Maart 2022 
drie uitvoeringen te geven in Het Dorsphuus. 
 
Noteer dus alvast in de agenda:  
Zaterdag 26 maart en Zondagmiddag/zondagavond 
27 maart 2022 en  “Kom Es Kieken” naar de luchtige 
komedie De Roddeltante. 

Kom es Kieken 

Project van Kerk naar Kroeg; 

N og net voor het bezoek van Sint aan Varsselder- 
Veldhunten, hebben onze  vrijwilligers fase 2 afge-
rond van het project van  “Kerk naar kroeg”. Begin 
april zijn we begonnen met het creëren van een direc-
te verbinding tussen Dorpshuus en Kerkgebouw. Dit 
met als doel dat we door het creëren van een verbin-
ding, beide gebouwen elkaar kunnen laten versterken. 
Nu eind november hebben we fase 2 afgerond. Al het 
straatwerk ligt erin. Tegelijkertijd zijn alle hoogtever-
schillen bij het kerkgebouw eruit gehaald. Hiermee is 
de toegankelijkheid  van het kerkgebouw / Trefpunt 
sterk verbeterd.  

Kijk hier voor de gehele tekst en foto’s; 
https://www.gwvv.nl/index.php/vdvv/nieuws-
vdvv/1749-ze-doen-het-weer  

 

https://www.gwvv.nl/index.php/vdvv/nieuws-vdvv/1749-ze-doen-het-weer
https://www.gwvv.nl/index.php/vdvv/nieuws-vdvv/1749-ze-doen-het-weer
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Heerser over het mooiste gedeelte 
 van de Achterhoek, Zinkputdorp!  

 

H et is alweer bijna 2 jaar geleden dat Zinkput-
dorp een nieuwe prins heeft gekregen. En wat waren 
het twee bijzondere jaren. Door Covid-19 moest C.V. 
de Zinkput erg creatief zijn met het vormgeven van de 
carnaval en al haar activiteiten eromheen. Toch is dit 
aardig gelukt. Zo hebben we alsnog vorig jaar een 
nieuwe jeugdprins gekregen, prins Sjoerd, via een on-
line jeugd-pronkzitting. Ook hebben we nog een on-
line pubquiz georganiseerd over Varsselder-
Veldhunten en de carnaval.  
Toch is het weer tijd voor een nieuwe prins. En in de 
tussentijd heeft de carnavalsvereniging zeker niet stil 
gezeten!  

De Zinkput is namelijk nog steeds op 
zoek naar een nieuwe prins of prinses! 
Voldoe jij aan de criteria?  
Wij bieden: 
 Je wordt DE prins/ prinses carna-

val van Zinkputdorp  
 Je wordt een held over wie nog 

lang gesproken gaat worden! 
(Weet je nog die prins/ prinses 
van 2022? Die zelfs met corona een geweldig jaar 
ervan wist te maken?)  

 Een plezierige werkomgeving in C.V. de Zinkput 
 Een eigen personal assistent naar keuze (ook wel 

adjudant of hofdame genoemd)  
 De kans om een steentje bij te dragen, om te la-

ten zien dat de carnaval zal blijven bestaan, wat 
er ook gebeurt! 

Wat wij vragen: 
 Geen minimale opleiding vereist 
 Je beheerst het AGN (Algemeen Gezellig Neder-

lands)  

 Je beheerst in topconditie (maatje meer of 
maatje minder, maakt niet uit! Zolang je maar 
jezelf bent en er een gezellig feestje van kunt ma-
ken!) 

 Je bent een hem, een haar, een het of je weet het 
zelf eigenlijk nog niet. Doet er niet toe. Met carna-
val is iedereen hier gelijk. Na carnaval ook. En 
daarvoor trouwens ook. Dus ehm … eigenlijk had 
deze regel er helemaal niet hoeven te staan. 

Voel jij je nu helemaal aangesproken tot deze rol? 
Laat het ons dan snel weten! En wie weet word jij de 
nieuwe prins/ prinses carnaval van Zinkputdorp.  
 
En nu we toch je aandacht hebben….  
We hopen dat alle vrienden van C.V. de Zinkput nog 
steeds in goede gezondheid verkeren en we hopen 
dat we dit jaar weer carnaval kunnen vieren als van-
ouds. Toch hebben we hierbij jouw hulp nodig. Wil jij 
C.V. de Zinkput een warm hart toe dragen? Dit kan 
door het kopen van een donateurskaart!  
 
Om even in je agenda te zetten…. 
Het carbidschieten gaat dit jaar door! Gelukkig mogen 
we net zoals andere jaren ook dit jaar alsnog carbid-
schieten.  
Zien we jullie allemaal op 31 december? 

Vanwege de huidige maatregelen moeten wij helaas 
de pronkzitting uitstellen. Maar wees niet getreurd, 
we zoeken hier nog een geschikte datum voor! 

Zoektocht  
naar de prins 

(Vervolg Dorpsnieuws) 
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Aalders  

Deze Boogbal is mede tot stand gekomen  

door deze Boogbal Adverteerders. 

Reclame is te zien op het scherm in het Dorpshuus  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:  
Bijgewerkt t/m 5-12-2021 (voor actuele stand zie voetbal.nl)  

STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

't Peeske 1 9 22 26 16 

FC Bergh 1 8 21 25 11 

AD '69 1 8 19 30 9 

Keijenburgse Boys 1 8 18 21 10 

GWVV 1 8 13 19 17 

FC Dinxperlo 1 6 11 17 11 

Etten 1 8 11 20 20 

Ulftse Boys 1 8 10 18 15 

S.V. KSV 1 8 10 14 15 

SC Meddo 1 9 10 20 28 

SJO/SSA HMC '17 1 9 9 10 19 

S.V. Kilder 1 8 7 8 18 

Ajax B 1 9 3 8 26 

MEC 1 8 0 9 30 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Etten 4 6 18 33 7 

VVG '25 4 7 17 32 8 

Pax 8 6 15 21 7 

Ajax B 4 7 13 23 17 

Keijenburgse Boys 5 8 11 18 15 

vv Montferland 3 8 9 19 24 

GWVV 3 8 8 19 28 

SV Basteom 5 6 6 8 27 

VIOD 7 7 5 9 23 

Ulftse Boys 6 5 4 6 15 

Vorden 6 6 0 6 23 

Ulftse Boys 6 1 0 0 2 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem 2 6 15 27 11 

Sprinkhanen 2 5 13 14 4 

S.V. Kilder 2 7 13 19 16 

FC Bergh 3 6 11 17 10 

Keijenburgse Boys 2 7 10 20 23 

GWVV 2 7 10 13 16 

Etten 2 5 6 13 15 

vv Montferland 2 6 4 10 14 

ST: Ulftse B/SDOUC 2 6 4 9 13 

't Peeske 2 7 4 10 16 

Concordia-W 4 6 2 8 22 

vv Montferland 2 1 0 0 2 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Sportclub Silvolde 5 6 16 16 3 

SC Rijnland 2 7 14 28 13 

VIOD 6 5 13 21 4 

FC Bergh 5 6 13 18 15 

SVGG 4 7 12 18 12 

Gendringen 5 5 10 14 7 

vv Montferland 5 8 10 20 15 

GWVV 4 7 7 14 26 

S.V. Kilder 5 8 7 11 24 

Den Dam 2 6 4 7 15 

NVC 2 7 1 3 22 

GVA 6 4 0 5 19 

4e klasse C 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

't Peeske 1 9 22 26 16 

FC Bergh 1 8 21 25 11 

AD '69 1 8 19 30 9 

Keijenburgse Boys 1 8 18 21 10 

GWVV 1 8 13 19 17 

FC Dinxperlo 1 6 11 17 11 

Etten 1 8 11 20 20 

Ulftse Boys 1 8 10 18 15 

S.V. KSV 1 8 10 14 15 

SC Meddo 1 9 10 20 28 

SJO/SSA HMC '17 1 9 9 10 19 

S.V. Kilder 1 8 7 8 18 

Ajax B 1 9 3 8 26 

MEC 1 8 0 9 30 

Thomas Wissing 3e 11 
Jochem Geerts 1e 5 
Cas de Neling 1e 5 
Robin Klompenhouwer  1e/2e 5 
Dominiek Seinhorst 1e 4 
Mart de Leeuw 3e 3 
Jurgen Schut 4e 3 
Rick Hendrixen 4e 3 
Ron Prinsen 1e 2 
Mike Oonk 2e 2 
Cas Aalders 3e 2 
Timo Steenbreker 3e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Vincent Boxem 4e 2 

Merijn van Arragon 1e 1 
Dirk Jansen 1e 1 
Sem Schepers 2e 1 
Joel Robben 2e 1 
Jesper Kuster  2e 1 
Kris Hebbink 2e 1 
Collin te Wild 2e 1 
Chiel le Comte  2e 1 
Julian Frazer 2e 1 
Glenn Robben  3e 1 
Milan Frazer 4e 1 
Jos Ketelaar 4e 1 
Olaf Dickman 4e 1 
 

TOPSCOORDERS 

https://www.voetbal.nl/profiel/teams
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O p de achterkaft van de Boogbal, Herinnert u zich 
deze nog ...? Een foto-collage van oud G.W.V.V. ge-
beurtenissen, waar wij er telkens één van uitlichten.  
Deze keer gaan we terug in de tijd waar G.W.V.V. nog 
speelde op de sportvelden op ‘De Pavert’.  
Sportcomplex ‘De Pavert’ lag ingeklemd tussen de 
Past.Reulinkstraat, Vicarisweg en Past Balkstraat. Als 
we zo de situatie bekijken dan wonen Gert en Marijke 
Ketelaar aan het Eusterke nu zo’n beetje op de mid-
denstip. Het complex werd geopend in 1963 door de 
aftrap van Pastoor Veldman (zie foto). Als we terug-
denken aan hoe het destijds was, schiet als eerste het 
kleedhok en de waterpomp in gedachten. Het kleed-
hok geschilderd in de clubkleuren Geel-Wit werd 
‘overgekocht’ van de speeltuin uit Oer. Er was maar 
net genoeg ruimte voor de spelers om zich om te kle-
den en ‘het douchen’ geschiedde aan de waterpomp 
ter plekke. Na de wedstrijd werd met ontblote boven-
lichamen het teiltje uit het ballen/magazijnhok ge-
haald, wat tevens diende als scheidsrechtershok. De 
mannen konden zich met het opgepompte grondwa-
ter dan ontdoen van de modderresten die ze hadden 
opgelopen tijdens de wedstrijd. Het was altijd een 
hevige strijd wie er als eerste bij ‘de bak’ aan de beurt 
was, want in de wintermaanden was dit zeker geen 
pretje. 
Het trainingsveld lag tov de Vicarisweg nogal laag. Het 
overtollige water vanuit de zinkputten vond zijn plek 
naar het laagste punt. Dit betekende dat het trainings-
veld, vooral in de herfst-wintermaanden, veranderde 

Volgende Boogbal (Lente-editie) verschijnt op 10 maart. 

in een modderpoel. Dit leidde op de trainingen nog 
weleens tot hilarische taferelen. Ook als het gevroren 
had was het veld eigenlijk onbespeelbaar, maar toch 
durfde men het aan om op een bikkelhard veld te 
gaan trainen.  
De lichtmasten bestonden uit (PGEM) houten palen 
met daar bovenop grote bouwlampen gemonteerd. 
Ook had GWVV toen al een tribune, die bestond uit 
palen in de grond met daarover heen een plank gena-
geld. De omheining bestond uit rasterpalen met daar-
aan een gladde draad, waar de jeugd tijdens de wed-
strijden graag op mocht gaan zitten. Gevolg was dat 
de draad elke week weer strak getrokken moest wor-
den. Toch was GWVV voor die tijd al vrij modern want 
achter het kleedhok, waar zich ook het kalkdepot be-
vond, stond een ware kopgalg. Op de Buitenham 
heeft deze kopgalg nog heel even dienst gedaan. 
Vooral de basis trap– en kopoefeningen kon bij de 
jeugd zo goed worden aangeleerd. 
Vervlogen tijden maar ook leuk om op terug te kijken. 
Hoe simpel het toen ook was, GWVV heeft er zo’n 
ruim 10 jaar (1963-1974) een mooie tijd beleefd. De 
waterpomp staat nog altijd op de Buitenham en doet 
ons denken aan de tijd van weleer. Geenzins te verge-
lijken met de tijd waarin we nu leven, moeten we ook 
niet willen. Maar soms, heel soms ook wel eens goed 
om er even bij stil te staan.  

Herinnert u zich deze nog ...? 

Genodigden, bestuur en spelers bij de  

1e officiële wedstrijd op sportveld ‘De Pavert’ 
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Herinnert u zich 
deze nog …? 

Opening van de sportvelden op De Pavert (1963): vlnr. Jan Berentsen, Astrid Slutter, Wim Slutter, Teun 
Slutter, wethouder Nieuwenhuis, Frans Mulder, Gert Slutter, Pastoor Veldman en voorzitter Jan Huls. 


