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W e zijn weer een maand verder, de wintertijd is in-
gegaan en de avonden zijn lang en donker. Een tijd waar-
in de mensen weer de gezelligheid binnen op zoeken en 
zich de herfstbokjes lekker laten smaken. Een maand 
waarin veel is gebeurd op voetbalgebied en waar veel is 
te doen over het spelen op kunstgrasvelden waar rub-
bergranulaat wordt toegepast. Ook GWVV heeft hier 
mee te maken en het bestuur is zorgvuldig omtrent 
keuzes die hierin gemaakt moeten worden. In deze 
Boogbal zal voorzitter Jan Aalders de laatste stand van 
zaken uit de doeken doen. Ook is halverwege oktober 
de Algemene Ledenvergadering gehouden waarin uit-
een werd gezet welke maatregelen het bestuur hier 
innam. In deze Boogbal de notulen van deze vergade-
ring waarvan uitstekend verslag is gedaan door secreta-
ris Jan Roes die aftredende is maar toch zijn functie 
blijft uitoefenen totdat hier een geschikt iemand voor 
gevonden is. Klasse Jan! De wedstrijden vinden zo zijn 
gang en na het vrije weekend van vorige week gaat er 
tot half december weer volop gevoetbald worden. Ook 
in de herfstvakantie werd volop gevoetbald op de Bui-
tenham. Op de GWVV-clubvoetbaldagen hadden zich 
29 kinderen ingeschreven zij vermaakten zich uiterst 
best, met veel plezier werden de oefeningen en spel-
vormen uitgevoerd. In deze Boogbal een verslag en een 
kleine collage van deze drie dagen. Wij bedanken ieder-
een die hier aan mee heeft bijgedragen. 
 
Voor de GWVV-teams waren er wisselende uitslagen. 
GWVV 1 heeft de goede prestaties door kunnen zetten 
en staan mooi in het linker rijtje. Het team wordt nu 
geplaagd door blessures zodat er wisselingen plaatsvin-
den op bepalende posities. Gelukkig wordt dit goed op-
gevangen door de invallers en is te zien dat GWVV 1 
genoeg kwaliteit 
op de bank heeft 
zitten. Voor de 
coach/trainer is dit 
een prettige ge-
dachte. Spelers die 
minder aan spelen 
toekomen kunnen 
het nu laten zien. 
Jelle zal weer ver-
slaglegging doen 
van de gespeelde 
wedstrijden, hij is 
helaas ook één van 
de geblesseerden.  
 
GWVV 2 heeft een stapje terug moeten doen. Stonden 
ze in de vorige Boogbal nog fier bovenaan, inmiddels 
zijn ze gezakt naar een derde plaats. Ook het bekertoer-
nooi hebben ze vorige week moeten verlaten en is de 
wens ooit in de Kuip te spelen in duigen gevallen. Sven 
Huls zal in zijn rubriek alles uit de doeken doen over 
GWVV 2. 
GWVV 3 en 4 stonden goed in de middenmoot maar 
zijn inmiddels ook enkele plaatsen gezakt op de rang-
lijst. Beide teams zijn wisselvallig en presteren de ene 
week boven verwachting en een week later volgt er een  

Nieuws 

nederlaag. GWVV 3 verloor afgelopen weekend haar 
wedstrijd en GWVV 4 heeft de smaak te pakken en we 
hopen dat zij het ritme kunnen vasthouden de komen-
de maand. Stijn Marcus en Hans Bruins zullen verslag 
doen van hun prestaties. 
 
Alle teams van de jeugd hebben de positie op de rang-
lijst vast weten te houden. Zij zitten inmiddels op de 
helft van de najaars-competitie en zoals het er zich nu 
laat uitzien zouden we in december maar zo enkele 
kampioenen rijker kunnen zijn. Gendringen/GWVV 
JO17-1, GWVV JO-13 en GWVV JO-9 doen nog volop 
mee in de strijd. GWVV-JO17-2 heeft een stapje terug 
moeten doen door 3x achtereen te verliezen zijn ze 
gezakt naar een 8e positie. Hierbij dient wel vermeldt 
te worden dat zij veel te maken hebben met blessures. 
Gendringen /GWVV JO 19-2 komt nog niet echt in hun 
ritme doordat in hun competitie maar 9 teams zitten. 
Zij speelden tot nu toe nog maar 4 wedstrijden. Wij 
wensen alle elftallen veel succes toe in de aanloop 
naar de winterstop. 
 
Wij hebben veel positieve reacties mogen ontvangen 
over de vormgeving van de Boogbal. Wij gaan dit sei-
zoen dan ook op dezelfde wijze verder zoals vorm ge-
geven in de eerste Boogbal. Deze keer op de cover de 
hele groep die meedeed met de GWVV-clubvoetbal-
dagen, in de vensters de Algemene Ledenvergadering, 
het gedoe omtrent kunstgras en een fragment van de 
vieftigoavend.  
In deze Boogbal het eerste verslag van de super-elf die 
in het weekend van 30 oktober is beginnen te lopen. 
Competitieleider Stijn kan ons vertellen hoeveel teams 
zich hebben ingeschreven en welke spelers het meest 
zijn gekozen. Degenen die meedoen bedankt voor jul-
lie inschrijving. GWVV In de aanval zal tonen wie van 
de elftallen het meest productiefst is op dit moment. 
Verder de vaste rubrieken van de elftallen, Opvallend 
op de Buitenham en een artikel over de Vieftigoavend 
die op 8 oktober werd gehouden. 

Wij willen bij deze een oproep voor iedereen plaatsen 
om ook eens een Onder Schotje in te zenden. Het 
hoeft geen compleet verhaal te zijn, wij hebben vaak 
aan een paar steekwoorden genoeg  om er een leuk 
feitje van te maken. 

Wij wensen iedereen veel plezier met het lezen van de 
Boogbal. 
 
De redactie 

 

Potstoten donderdag 15 december 
Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 8 januari 

Kaderavond vrijdag 17 februari  
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O p de donderdagse trainingsavond 
van de voetballers van GWVV, zitten er 
vaak wat supporters die de wedstrij-
den van de afgelopen zondag en de 

komende wedstrijden bespreken.  
Dit gezelschap bestaat uit een allround bouwvakker, 
een werkvoorbereider, een kachelspecialist, een winkel 
interieur bouwer, een vrijwillig werker en soms nog een 
varkensboer, elektricien, een geblesseerde speler en 
één met rugklachten. Deze heren beschikken overigens 
over een prima loop vermogen, men bezoekt regelma-
tig het toilet of men loopt naar buiten om een peuk op 
te steken. Na de heerlijke versnapering van Wies Kum-
meling komen de verhalen pas goed los, dit alles onder 
het genot van een koud biertje.  
“een kold biertje kan ow ook zo lekker an kieken” . Men 
kwam er achter dat als er iemand een rondje had gege-
ven, het biertje min of meer klakkeloos werd opgedron-
ken zonder dat men wist van wie het biertje was en wie 
het had besteld.  Nu is het zo dat de heren hebben af-
gesproken dat als men een biertje krijgt, men gaat 
proosten met de gever en hem even aan moet kijken 
tijdens het proosten. Een kwestie van fatsoensnormen, 
oogcontact en de aandacht erbij houden. 
 
Bij de voetballers van GWVV, vooral de lagere elftallen,  
hebben soms de spelers er ook niet even de aandacht 
erbij, men staat soms met de rug naar de medespeler 
die de bal heeft. Even niet met de gedachten erbij en je 
verliest de bal aan de tegenstander. Men moet de te-
genstander in de gaten houden, er zijn slimme spelers 
die je bij een hoekschop of vrije trap naar voren lokken 
en zelf dan weer achteruit lopen om ruimte te krijgen. 
Onlangs nam Arjan Robben snel een hoekschop voor 
Bayeren München, zodat Müller kon scoren tegen PSV. 
De spelers van PSV hadden even geen oogcontact en de 
aandacht er niet bij. Je verliest spelers uit het oog !! 
Een keeper die de bal ergens naar toe wil schieten of 
gooien zoekt oogcontact met een speler, en als je dan 
met de rug naar de keeper staat, kan de tegenstander 
je verrassen door de bal te onderscheppen. Zo zal een 
voorhoede speler proberen “stiekem” weg te lopen bij 
de verdediger in zijn buurt om zo ruimte voor zichzelf 
te maken. En daarvan te profiteren. Alles is een kwestie 
van de aandacht erbij houden, ook al staat er een 
mooie meid langs de lijn of een familielid die je wat toe 
roept, niet op reageren. Zelfs supporters die langs de 
lijn staan, kijken achterom als er vrouwelijk schoon ach-
ter hen langs loopt, en hebben dan niet de aandacht  
meer bij het voetbal van GWVV .( vooral de heren van 
Schut, Immink, v.d. Pavert, Jansen, Mulder en Ketelaar)  
Ik weet natuurlijk niet waar dan hun voorkeur naar uit 
gaat !! Zelf kijk ik ook altijd even achterom, vooral als er 
een mooie dame voorbij komt. Voetballers kunnen dat 
niet doen, zij moeten oogcontact houden met mede 
spelers en de bal.  Mijn advies; oogcontact is overal 
zeer belangrijk, dus “an kieken”. 
 
 
Oan’t sjen. 

“an kieken” 
door columnist  Beent Klynsma 

H et zal niemand ontgaan zijn dat de laatste tijd nogal 
wat te doen is omtrent het voetballen op kunstgras. Dit 
naar aanleiding van een uitzending van Zembla. On-
danks dat er al onderzoeken zijn verricht bestaan er 
toch nog twijfels omtrent de veiligheid hierover. Net 
toen ik een stuk wilde schrijven over dit alles kreeg ik 
een mail binnen van de K.N.V.B. met een 20 tal vragen 
gesteld aan het RIVM, deze waren alle voorzien van 
een duidelijk antwoord. Onderstaand heb ik deze 
weergegeven. 
 
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 
 5 oktober was er een uitzending van Zembla over de 
veiligheid van kunstof sportvelden met rubbergranu-
laat. Na aanleiding van deze uitzending zijn er veel vra-
gen gesteld. Bijgaand de antwoorden op deze vragen. 
Vragen en antwoorden  
 
1. Wat kan ik doen om blootstelling zoveel mogelijk te 
beperken? Blootstelling kan vermeden worden door 
niet met rubbergranulaat te spelen (gebruik het om op 
te sporten) en na het sporten te douchen en schone 
kleding aan te doen 
2. Het RIVM geeft aan dat de sportvelden gebruikt 
kunnen worden, -waarop is dit gebaseerd? In 2006 
heeft het RIVM een risicobeoordeling gemaakt op ba-
sis van de bestaande literatuurgegevens. Hierbij zat 
bijvoorbeeld een onderzoek van Intron, maar ook een 
studie van het Deense Environmental Protection Agen-
cy. Vervolgens heeft Intron een vervolg onderzoek uit-
gevoerd (het Industox onderzoek was hier onderdeel 
van). In 2007 heeft het RIVM ook deze informatie be-
oordeeld en hierover het Ministerie van IenM geadvi-
seerd. Daarnaast heeft het RIVM ook gekeken naar 
mogelijke risico’s als gevolg van uitdamping van nitro-
saminen en in het voorjaar van 2016 naar mogelijke 
risico’s van de stof 2-MBT. 
Is de conclusie dat de sportvelden gebruikt kunnen wor-
den gebaseerd op de resultaten van één onderzoek? 
Nee, de conclusie is gebaseerd op meerdere studies. 
Het onderzoek met 7 sporters (de rapportage van In-
dustox), was in 2007 de enige studie, waarin gekeken 
is naar de afbraakproducten van PAKs in het lichaam 
van sporters na contact met rubbergranulaat  (zie 
ook http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-
en-gezondheid/) 
1. Heeft het RIVM zelf onderzoek gedaan naar de risi-
co's van het gebruik van rubbergranulaat? Het RIVM 
heeft geen experimenteel onderzoek gedaan naar 
PAK’s, maar wel naar nitrosaminen uit rubbergranulaat 
2. Gaat het RIVM zelf nog onderzoek doen? Het RIVM 
is gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Het 
gaat hierbij om technisch literatuuronderzoek, waarbij 
de onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur 
beoordeeld worden. De bevindingen worden gecombi-
neerd met een representatief onderzoek naar de con-
centraties van PAK's en andere stoffen in het granulaat 
die mogelijk effect hebben op de gezondheid van spe-

Voetballen op kunstgras 

http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/
http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/
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(vervolg voetballen op kunstgras) 

lers. Hiervoor zullen kunstvelden actief bemonsterd 
worden. Het RIVM zal bij dit onderzoek in overleg tre-
den met Schotse experts die tijdens de uitzending van 
Zembla aan het woord waren. Ook gaat het RIVM in 
contact treden met Belgische collega’s die aangekon-
digd hebben ook onderzoek te gaan doen naar rubber-
granulaat. Naar aanleiding van de resultaten wordt er 
een advies gevraagd aan Bureau Risicobeoordeling 
(BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit. Voor het einde van het jaar zullen de resultaten 
van dit onderzoek worden opgeleverd. 
3. Heb ik/heeft mijn kind risico gelopen omdat er al 
jaren op een kunstgrasveld met rubbergranulaat is ge-
sport?  Op basis van de door ons beoordeelde onder-
zoeken verwachten wij nu geen gezondheidsrisico’s 
door de blootstelling aan PAKs uit rubbergranulaat 
4. Kan ik/mijn kind nog wel veilig sporten op en een 
kunstgrasveld met rubbergranulaat? Er is nu geen re-
den om te stoppen met sporten op deze kunstgrasvel-
den 
5. Kun je kanker krijgen van sporten op kunstgrasvel-
den? Op basis van de door ons bestudeerde informatie 
verwachten wij geen verhoogd risico op kanker door 
het sporten op kunstgrasvelden 
6. Kan ik/ mijn kind onderzocht worden? Het is moge-
lijk om de aanwezigheid van PAK’s in het lichaam aan 
te tonen. Dit is geen standaard onderzoek en kan daar-
om meestal niet bij de huisarts worden uitgevoerd. De 
aanwezigheid van PAK’s in het lichaam zegt niets over 
de kans om ziek te worden. Ook zegt het resultaat van 
zo’n onderzoek niets over de bron van de PAK’s. Deze 
kunnen ook afkomstig zijn van bijvoorbeeld verbrand 
vlees of dieseluitlaatgassen of roken. Wij raden daar-
om af om lichamelijk onderzoek te laten uitvoeren 
7. Waar moet ik/mijn kind op letten bij sporten op 
kunstgrasvelden? Het is aan te bevelen dat uw kind niet 
speelt met het rubbergranulaat en na het sporten gaat 
douchen en schone kleren aantrekt 
8. Over welke kunstgrasvelden gaat het? Het gaat om 
kunstgrasvelden waarin gebruik wordt gemaakt van 
gerecyclede autobanden (zwarte korreltjes). Met het 
blote oog is niet waar te nemen welk type rubber ge-
bruikt is 
9. Kan ik/mijn kind nog wel sporten op kunstgras met 
een schaafwond? Ja. bij een schaafwond is het altijd 
goed om de wond schoon te maken en al het vuil en 
eventuele rubberkorrels te verwijderen 
10. Hoe weet ik of er rubbergranulaat is toegepast op 
het veld waarop ik/mijn kind sport? Kun je dit zien, mag 
contact opnemen met de eigenaar van het betreffende 
veld? Met het blote oog is niet te onderscheiden welk 
type rubber gebruikt is op een kunstgrasveld. Om hier-
over meer duidelijkheid te verkrijgen, adviseert het 
RIVM u om contact op te nemen met de eigenaar 
11. Wie is er verantwoordelijk voor het veilig gebruik 
van een product? In Europa is op basis van de REACH 
verordening de producent en/of importeur van meng-
sels van stoffen, zoals rubbergranulaat, verantwoorde-
lijk voor veilig gebruik van het product. Op basis van 
informatie over eigenschappen, gebruik van en bloot-
stelling aan de stoffen in het rubbergranulaat kan de 
veiligheid beoordeeld worden 
12. Waarom komt het gebruik van granulaat in kunst-
grasvelden nu pas naar buiten? Het RIVM heeft infor-
matie over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubber-
granulaat in kunstgrasvelden al enkele jaren op de 
website staan. RIVM adviseert geregeld over dit on-
derwerp aan de Nederlandse overheid op basis van 
informatie die beschikbaar komt 
13. Het urineonderzoek naar PAK blootstelling van 
voetballers op een kunstgrasveld ingestrooid met rub-
ber infill is uitgevoerd op volwassenen. Is dat wel te 
vertalen naar kinderen? Kinderen en vrouwen zijn niet 
meegenomen in de studie 

14. Kunt u bevestigen, dat het RIVM zich niet slechts 
baseert op het eenmalige smalle onderzoek uitgevoerd 
door IndusTOX? Wij baseren onze uitspraken op meer-
dere studies. Wel is het  onderzoek met 7 sporters 
(uitgevoerd door IndusTOX), de enige studie in 2007, 
waarin gekeken is naar de afbraakproducten van PAKs 
in het lichaam van sporters nadat zij op een kunstgras-
veld aan rubbergranulaat waren blootgesteld 
Welke stappen neemt het RIVM op zeer korte termijn 
om elk risico uit te sluiten? De verantwoordelijkheid 
voor het op de markt brengen van veilige producten ligt 
bij de producenten van rubbergranulaat. Daarnaast 
gaat het RIVM zelf onderzoek doen. zie vraag 5 
1. De info die nu op uw site staat is helder: geen reden 
tot onrust en er  kan gewoon gesport worden. Waarom 
is er dan een nieuwe evaluatie nodig? Het RIVM heeft 
aangeraden een evaluatie van alle nieuwe informatie 
over de gezondheidsbeoordeling van rubbergranulaat 
uit te voeren, omdat de laatste jaren meer informatie 
beschikbaar is gekomen en het belangrijk is om deze 
informatie ook mee te nemen. 
Wat is de reactie van het RIVM op de aangekondiging 
van RecyBem en VACO om onderzoek in te stellen? Het 
is voor het RIVM onbekend op welke wijze het onder-
zoek van de autobandenbranche vorm krijgt. Het RIVM 
wijst er wel op dat het moeilijk is om de betekenis van 
enkelvoudige analyseresultaten te duiden. Op 7 okto-
ber heeft minister Schippers (VWS) het RIVM opdracht 
gegeven tot onderzoek naar rubbergranulaat. Dit on-
derzoek bestaat uit literatuuronderzoek en veldonder-
zoek op 50 tot 100 kunstgrasvelden. Uit deze combina-
tie van onderzoek wordt inzichtelijk wat er in het rub-
bergranulaat zit, of er onder normale omstandigheden 
stoffen uit het granulaat vrijkomen en of dit mogelijk 
effecten op de gezondheid kan hebben. In december 
worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd. 
Uiteraard blijft het RIVM ook geïnteresseerd in informa-
tie van andere partijen. 
 
Ik hoop dat met deze 20 vraag- en antwoorden meer 
duidelijkheid is verworven omtrent het kunstgrasveld. 
Als bestuur hebben wij besloten dat de trainingen en 
wedstrijden van de pupillen en de keeperstrainingen 
van zowel de jeugd als de senioren op gras afgewerkt 
gaan worden (2e veld). Dit zijn de meest kwetsbare 
groepen vandaar dit besluit. Daarnaast heeft G.W.V.V. 
in overleg met Stichting De Buitenham zich aangemeld 
voor de keuring welke de branche vereniging voor auto-
banden aanbied (zie vraag 20). Wanneer deze resulta-
ten bekend zijn zal ik u allen daar ook over informeren. 
Met dit alles hoop ik u allen voldoende te hebben geïn-
formeerd over deze zeer vervelende kwestie. 
 
Voor vragen kunt u zich altijd tot mij richten. 
 

Jan Aalders 
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Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 
Westervoort: 
https://myalbum.com/album/ICKn8O2M8nVD 
RKPSC; 
https://myalbum.com/album/PJuNETnbcAN8 

O p een bijzonder warme zondagmiddag in september 
moesten wij aantreden tegen VVG’25 uit Gaanderen.  
Als je de ranglijst op dat moment moet geloven is VVG 
een tegenstander waar je van moet winnen, maar we 
hebben in de winterstop van vorig seizoen nog een oe-
fenwedstrijd tegen ze gespeeld en toen bleek al dat 
VVG een goede ploeg heeft en wellicht dus te laag op 
de ranglijst staat. De eerste 20 minuten van de wed-
strijd kregen we toch het idee dat ze misschien wel op 
de juiste plek stonden want het stond namelijk al 0-3. 
De 0-1 kwam van de voet van Cas de Neling, een goede 
pass van Bram van de Pavert werd uitstekend aangeno-
men door Cas,hij kapt naar binnen en schiet vervolgens 
fantastisch de bal in de lange hoek. Ook de 0-2 werd 
gemaakt door Cas de Neling, door slecht uitverdedigen 
van VVG kon Cas de Neling van dichtbij de 0-2 binnen 
schieten.Niet veel later werd het nog mooier want Dirk 
Jansen mag aanleggen voor een vrije trap en met een 
goede hoge bal kon Merijn van Arragon de bal bij de 2e 
paal binnen koppen. Na deze goal komen de jongens 
van VVG wat beter in hun spel en weten ze vanuit een 
corner met een knappe kopbal de 1-3 te maken.In de 
25e minuut krijgen ze ook nog de kans om de aanslui-
tingstreffer te maken, ware het niet dat Sven te Kaat 
weer een goede redding in huis had. Hierna gebeurt er 
niet veel meer en wordt het spel voornamelijk op het 
middenveld gespeeld.Toch mag GWVV nog een keer 
scoren want in de 41-ste minuut wordt Jelle Visser [die 
net het veld weer in komt na een blessure behande-
ling ] diep gestuurd, hij redt het tot de achterlijn en legt 
de bal terug op Cas de Neling die vervolgens de 1-4 en 
tevens zijn 3e binnen schiet. Het leek een makkelijke 
middag te worden maar na de rust kwam VVG sterk uit 
de kleedkamer en scoorde ook al direct de 2-4 en 10 
minuten later zelfs de 3-4. We moesten nog dik een half 
uur spelen en wisten dus dat het billenknijpen werd. 
We kwam er nauwelijks nog aan te pas, Jochem Geerts 
kon nog de bevrijdende 3-5 maken alleen stuitte hij he-
laas op de keeper. Het was een zware slotfase maar we 
bleven overeind en wisten de 3 punten over de streep 
te trekken. 
 
Zondag 2 Oktober 
moesten wij aantre-
den tegen sc Wester-
voort, een club die 
vorig seizoen is gede-
gradeerd uit de 3e 
klasse en nu ergens 
onderin staat in de 4e 
klasse. 
Maar iedereen wist 
heel goed dat dit geen 
makkelijke pot zou 

worden want de keren dat 
wij tegen Westervoort heb-
ben gespeeld werd het 
steeds een gelijkspel. We 
begonnen voortvarend en 
kwamen al na 11 minuten op 
voorsprong, helaas werd 
deze goal afgekeurd want de 
scorende Niels Schweckhorst 
zou bij het afgeslagen schot 
van Maik Jansen buitenspel 
hebben gestaan. Niet veel 
later telt de goal aan de an-
dere kant wel, door een klei-
ne miscommunicatie achter-
in valt de bal voor een speler 
van Westervoort die vervol-
gens de bal achter Casper 
Bussink schiet. Na de goal probeert GWVV weer de aan-
val te zoeken, dit resulteert ook in de gelijkmaker. 
Een schitterende pass van Jacco te Kaat komt perfect bij 
Niels Schweckhorst aan, hij weet zich vervolgens op een 
Zlatan-achtige wijze vrij te spelen en schiet de bal gena-
deloos hard tegen de touwen, 1-1. Hierna krijgt GWVV 
nog de mogelijkheid om de 2-1 te maken, helaas is het 
Ron Prinsen die met een volley het zijnet treft. In de 30e 
minuut krijgt een speler van Westervoort zijn 2e gele 
kaart en mag dus vertrekken. GWVV ruikt bloed en pro-
beert de 2-1 te maken, deze komt er ook bijna in de 37e 
minuut, waarbij Niels in een 1 tegen 1 situatie het de 
keeper dusdanig lastig maakt dat de keeper bijna de bal 
in eigen doel werkt. Na rust krijgt eerst Westervoort 
een goede kans om de voorsprong te pakken, tot ieder 
zijn opluchting gaat deze bal er niet in. In minuut 53 is 
het Ron Prinsen die mag uithalen na een goede voorzet 
van Jelle Visser, helaas wordt deze op bijzondere wijze 
gepareerd door de keeper. 
De fase hierna krijgt Westervoort het voor elkaar meer 
druk uit te oefenen op de defensie van GWVV en ko-
men ze er zelfs nog een paar keer gevaarlijk uit. In de 
slotfase heeft GWVV nog 2 grote kansen om de over-
winning alsnog naar zich toe te trekken, maar helaas 
blijft ook deze ontmoeting tussen GWVV en Wester-
voort steken op een gelijkspel. 
 
09-10-2016 was de datum dat wij het op moesten ne-
men tegen de Sprinkhanen. We begonnen goed aan de 
wedstrijd en zaten overal fel boven op, dit resulteerde 
al direct in een goede kans. Cas de Neling had zich op 
rechts knap vrijgespeeld en haalde de achterlijn, hij leg-
de de bal terug op de vrijstaande Jelle Visser maar hij 
schoot de bal vervolgens over. Even later leek het erop 
dat Cas de Neling vrije doortocht had naar de keeper, 
helaas was zijn aanname niet goed waardoor hij de bal 
niet goed mee kreeg. Cas de Neling blijft er tot op de 
dag van vandaag bij dat het lag aan de Derbystar bal. 
GWVV is de eerste helft de betere partij alleen worden 
de kansen niet afgemaakt. Sprinkhanen doet het daar in 
iets beter want ze krijgen 2 kansen en het zijn ook met-
een 2 goals. Dit is dan ook tevens de ruststand en voor 
ons gevoel tamelijk tegen de verhouding in. We waren 
het er dan ook unaniem over eens dat we dit in de 2de 

https://myalbum.com/album/ICKn8O2M8nVD
https://myalbum.com/album/PJuNETnbcAN8
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(vervolg GWVV 1 langs de lijn) 

helft zouden recht trekken. Compleet het tegenoverge-
stelde gebeurde want waar we in de eerste helft nog 
bijna alle duels wonnen verloren wij ze in de 2de helft. 
We creëerde ook geen kansen meer en zo zagen we dat 
we onze eerste nederlaag van het seizoen zouden oplo-
pen. 
 
Na de nederlaag tegen 
Sprinkhanen was 
GWVV gebrand om 
deze zondag weer een 
overwinning te pakken 
op het altijd lastige 
RKPSC. De wedstrijd 
begon goed, Bennie 
Mulder had zijn “KOM 
OP DE GEEL WITTE” 
kreet nog niet ge-
schreeuwd of de 1-0 
was al gemaakt. Het 
was Maik Jansen met 
een strakke bal op Jel-
le Visser die vervolgens de bal voorgaf, deze bal werd 
verlengd door Niels Schweckhorst en belandde voor de 
voeten van Ron Prinsen die fungeerde als eindstation 
en schoot de bal koelbloedig met links tegen de tou-
wen.In de 11e minuut kon RKPSC nog de gelijkmaker 
maken, echter was het weer onze Sven te Kaat die er als 
de kippen bij was en de bal voor de aanvaller wegplukte 
voor dat hij gevaarlijk kon worden. Hierna was het spel 
niet echt om naar huis te schrijven, toch komt GWVV op 
een 2-0 voorsprong. Een hoge bal op de rand van de 
zestien meter wordt knap doorgekopt door Thomas 
Wissing deze bal beland voor de voeten van Cas de 
Neling en weet op zeer rustige wijze het net te vinden. 
De 2de helft is het spel niet heel best maar GWVV pro-
beert wel op zoek te gaan naar die 3e treffer, deze komt 
er ook bijna alleen vind Cas de Neling een verdediger op 
zijn weg en de corner die daaruit volgt wordt bijna inge-
kopt door Merijn van Arragon maar die bal gaat net 

6 november  GWVV 1 - Angerlo V. 1 aanvang 14:00 uur 
13 november Ulftse B.1 -  GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
27 november GWVV 1 - HC’03 1 aanvang 14:00 uur 
4 december Loil 1 -  GWVV 1   aanvang 14:00 uur 
11 december GWVV 1 -  Kilder 1 aanvang 14:00 uur  

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

over. RKPSC probeert het 
wel maar het lukt niet echt 
want de GWVV defensie 
staat als een huis en je 
moest deze dag van goede 
huizen komen om daar 
doorheen te komen. 
De wedstrijd eindigt dan 
ook in 2-0 in het voordeel 
van GWVV. 
 
30 Oktober moest GWVV 
het op nemen tegen vv 
Doetinchem die op dat mo-
ment ook koploper is en bij 
winst de eerste periodetitel 
kan pakken. GWVV begint goed aan de wedstrijd en 
krijgt een paar goede kansen om op voorsprong te ko-
men. De eerste kans is voor de mee opgekomen 
rechtsback Jesse Peters, echter ziet hij zijn schot in de 
handen van de keeper belanden. Een aantal minuten 
later komt Niels Schweckhorst oog in oog met de kee-
per van Doetinchem en probeert hem te verschalken 
met een stifje, helaas krijgt de bal niet de gewenste 
hoogte waardoor het een makkelijke prooi is voor de 
keeper. Hierna wordt Doetinchem gevaarlijker en 
krijgt het een goede mogelijkheid om te scoren maar 
bij deze poging wordt de bal net  van de doellijn ge-
haald door Merijn van Arragon. In een paar minuten 
daarna krijgt Doetinchem nog een paar goede kansen 
maar is het telkens Sven te kaat die redding brengt. 
Kort voor rust krijgt GWVV een vrije trap op ongeveer 
30 meter van het doel. Het is Maik Jansen die achter 
de bal gaat staan en met zijn fluwelen rechtervoet de 
bal op het hoofd krijgt van Dion Mulder die op zijn de 
beurt de bal uitstekend achter de goalie van Doetin-
chem kopt. Niels Schweckhorst kon 1 minuut later de 
marge zelfs verdubbelen maar hij zag zijn inzet net 
over de goal gaan. We gingen dus met 0-1 rusten. Na 
de rust gaat Doetinchem op zoek naar de aansluitings-
treffer, hierdoor komt er veel ruimte te liggen achter 
de verdediging en daar maakt GWVV dankbaar gebruik 
van. Want het is opnieuw Dion Mulder die netjes af-
rond na een geweldige aanval. De druk wordt hierna 
flink opgevoerd door Doetinchem en het duurt dan 
ook niet heel lang voor zij de aansluitingstreffer ma-
ken. Doetinchem blijft aanvallen en wordt steeds ge-
vaarlijker de 2-2 komt er dan ook in de 82e minuut, 
een voorzet vanaf links wordt diagonaal ingekopt door 
de mee opgekomen rechtsback. Het is dan nog even 
spannend maar het blijft 2-2 en zo eindigt de wedstrijd 
in een gelijkspel.Geen slecht resultaat tegen de koplo-
per alleen jammer dat we de voorsprong niet wisten te 
behouden. 

Tot zo ver  GWVV  even langs de lijn, Jelle Visser  
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Hallo allemaal, 
 

I k ben Thiemo Pennings en 
op 2 oktober mocht ik pupil 
van de week zijn. 
Ik ben al eerder pupil ge-
weest , toch blijf ik het leuk 
vinden. 
Deze keer was ik bij de wed-
strijd tegen Westervoort, die 
vond ik spannend het werd 1-
1. De mannen hebben goed 
gevoetbald en samen ge-
werkt. 
De bespreking voor de wed-
strijd vind ik interessant 
want dan bespreken de gro-
te mannen wat ze gaan doen 
op het veld. 
Iedereen bedankt voor deze 
middag. 
 

Groetjes Thiemo 
 

Voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/
album/6c1QEXkzqAhV 

 
 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Thiemo 
Pennings 

In de  
wedstrijd 
G.W.V.V.  

– Westervoort  

Hallo allemaal, 
  

O p zondag 16 oktober 
was ik pupil van de week. 
We moest spelen tegen 
RKPSC uit Pannerden. Het 
was heel leuk. 
Eerst gingen we naar de 
kelder en was er team be-
spreking. Ik zei tegen het 
team als jullie winnen krij-
gen jullie een rondje. Op-
eens werden ze enthou-
siast. 
We gingen het veld op en ik 
mocht meedoen met de war-
ming up. Daarna moest ik 
aftrappen en scoorde bij de te-
genstander. Het was super! 
Ik zat in de dug-out en er werd 
meteen gescoord door Rn. 
Voor de rust werd er ook nog 
een keer gescoord door Cas. Na 
een tijdje was de wedstrijd afge-
lopen en de eindstand was 2-0. 
Na de wedstrijd kwamen alle 
speler in de kantine en heb ik 
het rondje in gedaan. Dat was 
het einde van de leuke middag. 
Allemaal bedankt en succes met 
de volgende wedstijden! 
  
Groetjes Donna  
 
 

Voor meer foto’s; 
https://myalbum.com/album/
avuPv8axhbyu 

 

PUPIL 
VAN  
DE 

WEEK 
 Donna Kwak 

In de  
wedstrijd 
G.W.V.V.  
– RKPSC  

https://myalbum.com/album/6c1QEXkzqAhV
https://myalbum.com/album/6c1QEXkzqAhV
https://myalbum.com/album/avuPv8axhbyu
https://myalbum.com/album/avuPv8axhbyu
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Team Aantal punten 

GWVV JO13-1 89 

GWVV JO09-1 50 

GWVV JO17-2 30 

GWVV 4 30 

GWVV JO17-1 30 

GWVV JO11-1 27 

GWVV 1 24 

GWVV 2 23 

GWVV 3 23 

GWVV JO19-2 20 

I n deze editie van de Boogbal weer een nieuwe 
tussenstand van ‘’In de aanval’’. We zijn dit seizoen 
al weer 6 á 7 wedstrijden onderweg en er wordt 
volop gescoord. 
Voordat er na de tussenstand gekeken wordt wil-
len we namens de boogbal redactie eerste onze 
excuses aanbieden voor het ontbreken van GWVV 
JO09-1 in de vorige editie van de boogbal. Ook in 
de vorige editie stonden ze al op een mooie ver-
diende 2e plek en die positie hebben ze de afgelo-
pen wedstrijden versterkt! Ook de spelers van 
GWVV JO13-1 heeft hun koppositie sterk verbe-
terd, ze bouwen al een flinke voorsprong op, is dit 
nog wel in te halen door de andere teams?  
Helaas heeft GWVV Jo19-2 nog maar 4 wedstrijden 
dit seizoen mogen voetballen. Vandaar dat er zich 
nog niet vaak de kans heeft voorgedaan om tot 
scoren te komen. Ze zullen voorlopig als hekken-

sluiter deze periode in gaan. Wat betreft de senio-
ren teams  neemt het 4e elftal wat afstand. De 
overige 3 teams volgen elkaar op de voet. 



BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017 

Boogbal nr. 2 pagina 9 

Opening. 
 Jan Aalders opent om 21.12 uur de 
algemene leden vergadering en heet 

de leden, leden van verdiensten en ereleden en ere 
voorzitter van harte welkom. 

 Aanwezig: 53 leden en 5 bestuursleden. 
 Afgemeld: Saskia v/d Pavert-Hebinck, Gert Ketelaar, 

Nico Immink, Pascal Sloot, Koen Nieuwenhuis en Jim       
Weijkamp. 

 
Mededelingen. 
 De bar zal tijdens de vergadering gesloten blijven. 
 Agenda punt 9 zal in 2en worden geknipt, 9a wordt 

begroting 2016/2017  GWVV en 9b wordt verslag 
Stichting “De Buitenham”.   

 Met het onderzoek naar  de rubberkorrels in het 
kunstgras leest de voorzitter de volgende brief voor 
van de KNVB. 

 Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat voorals-
nog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubber-
granulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de ge-
zondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. 
De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het 
RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en 
dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden ge-
presenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minis-
ter Schippers van VWS, al aan op een nieuw onder-
zoek. 

 
 Onderzoeksopzet RIVM 

 Het RIVM gaat per direct aan de slag met een 
nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen 
twee weken af te ronden en openbaar te maken. 
Tijdens het onderzoek worden onder andere alle 
nationale en internationale onderzoeken over 
kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook worden er 
andere relevante niet sport specifieke onder-
zoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het 
RIVM laten weten dat er tussen de 50 á 100 Ne-
derlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht 
gaan worden op de aanwezige stoffen in het rub-
ber. Om deze steekproef zo representatief moge-
lijk te maken zal de KNVB ondersteunen met de 
selectie van deze velden. 

 De KNVB is tevreden met de toezegging van het 
RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op kor-
te termijn. Net als de rest van (voetballend) Ne-
derland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijk-
heid. Extra onderzoek levert meer informatie op 
en dat draagt bij aan totale zekerheid over het 
veilig en gezond sporten op kunstgrasvelden en 
hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het 
RIVM volledig in staat zo spoedig mogelijk met 
het onderzoek te starten.   

 
 Normaal voetbalweekend 

 Afgelopen weekeinde is er zoals gebruikelijk volop 
gevoetbald op de Nederlandse velden. Voorafgaand 
aan deze speelronde waren er veel vragen over de 
gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvel-
den, maar uit een analyse blijkt dat nagenoeg al-
le voetbalwedstrijden gewoon gespeeld zijn. 

 Naar aanleiding van dit besluit heeft het hoofdbe-
stuur de volgende maatregelen getroffen. Alle pupil-
len trainen en spelen op het 2e veld (natuurgras) en 

alle keepers trainingen, senioren, junioren en pupil-
len worden ook gedaan op het 2e veld. (natuurgras) 

 Aan allen wordt verzocht om het hele veld te ge-
bruiken met de verplaatsbare doelen om zodoende 
de doel gebieden te sparen. Tevens wordt verzocht 
om na het trainen het gebruikte materiaal weer te-
rug te zetten op zijn plaats. 

 
Verdere meddelingen 
 In verband met de veiligheid is het niet meer toege-

staan om rond de velden te fietsen. De draaipoort is 
alleen voor voetgangers. Ouders en leden worden 
verzocht hier zelf de verantwoording in te nemen. 

 Ook mag er in de blauwe zone bij de school niet 
worden geparkeerd. 

 Uit een mail van de Parochie Is een verzoek gedaan 
wanneer er een bal op het Kerkhof ligt deze op te 
halen via het pad en de opening die er voor ge-
maakt is. Leiders, trainers en spelers worden ver-
zocht hier ook op toe te zien. Ook wanneer de te-
genstander de bal wil ophalen. 

 Tot en met 27 oktober kan men de super elf nog 
inleveren. 

 Alle activiteiten zijn telkens te zien in de Boogbal.  
 Alle vrijwilligers van het Dorpshuus mogen voor elk 

uur €1.00 doneren voor haar vereniging naar keuze. 
Vooral voor de bar bezetting kunnen we altijd nog 
mensen gebruiken. 

 Via whatsapp kan men een foto van een mooi voet-
bal moment sturen naar 06-13322268. Het mooiste 
moment wordt beloond met €50.00. 

 Voor de wedstrijden kunnen we nog scheidsrechters 
gebruiken. Graag melden bij Freek van Arragon of 
Eugène Lucassen. Voor het fluiten op zondag staat 
een vergoeding voor. 

 
Ingekomen stukken. 
 Geen. 
 
Notulen algemene ledenvergadering  
 De notulen van de algemene ledenvergadering van 

29-10-2015 worden goedgekeurd en ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris. 

 
Jeugdcommissie. 
 Mike Frazer leest het verslag voor namens de jeugd-

commissie. 
 
Namens het jeugdbestuur heet ik iedereen welkom. 
 
Als eerste willen wij even terugkijken naar het vorig 
seizoen. Vorig seizoen zijn we gestart met 5 teams, te 
weten een f1, een d1 een c1 een b1 en een b2.  
Met de  b1 en b2 zijn we het afgelopen seizoen een 
samenwerking met vv Gendringen aangegaan. De re-
sultaten van onze teams waren het afgelopen seizoen 
goed te noemen. De F1 heeft zich na een 1e seizoens-
helft waarin zij te hoog ingedeeld waren, de tweede 
seizoenshelft goed hersteld, af en toe werd er gewon-
nen en af en toe werd er verloren, toch hebben zij het 
plezier in het voetbal weer helemaal teruggekregen. 
Voor de d1 was dit het eerste seizoen op het grote 
veld, het eerste half jaar was het wennen, in het twee-
de halfjaar hebben zij lang meegedaan om de boven-
ste plaatsen. 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
13 OKTOBER 2016 
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De c1 is voor de winterstop knap kampioen geworden 
door met 5-3 te winnen in Varsseveld Ook na de win-
terstop hebben zij lang meegedaan om de bovenste 
plekken, doch het seizoen bleek voor hen net iets te 
lang. 
De b1 heeft als enige team van de jeugd een compleet 
competitieprogramma afgewerkt, zij zijn geeindigd op 
de derde plek achter twee dispensatieteams. 
De b2 heeft voor de winterstop nog aan elkaar moeten 
wennen, helaas eindigden zij bij de onderste. Na de 
winterstop hebben zij alles weer rechtgezet en zijn zij 
op zaterdag 7mei kampioen geworden. 
Het afgelopen seizoen is bewezen dat door veel inzet, 
hard werken en veel positiviteit door  spelers, trainers, 
ouders en bestuur mooie resultaten neergezet kunnen 
worden. 
 
Dan gaan we nu over naar het huidige seizoen. 
Het jeugdbestuur zal dit seizoen in dezelfde samenstel-
ling verdergaan als het afgelopen seizoen.  
In het nieuwe seizoen heeft de KNVB besloten om de 
jeugdteams nieuwe naamsaanduidingen te geven. 
Wij starten dit seizoen met een jo9-1 (f1) een jo 11-1 
(e1) een jo13-1 (d1) een jo17-1 (b1) een jo17-2 (b2) 
een jo 19 2 (a2)  
Als jeugdbestuur hebben wij besloten om de elftallen 
zo intact mogelijk te laten dit naar aanleiding van de 
resultaten van het afgelopen seizoen en de positievi-
teit van onze teams. Dit betekent dat wij dit seizoen 
wederom samen werken met voetbalvereniging Gen-
dringen, dit met de jo17-1 (b1) de jo17-2 (b2) en de 
jo19-2  (a2). 
Het enige verschil ten opzichte van het vorig seizoen 
zal zijn dat zowel jo17-1 (b1) en de Jo19-2 enkele thuis-
wedstrijden in Varsselder spelen en enkele thuiswed-
strijden in Gendringen spelen, dit om de betrokken-
heid bij hun eigen vereniging te behouden. 
Dit seizoen zullen de wedstrijden van de jeugd weder-
om gefloten worden door de spelers van het 1e en het 
2e elftal. Toch merken wij dat hiervoor de animo wat 
terugloopt, wij hopen dat deze jongens toch hun ver-
antwoordelijkheid willen blijven nemen. 
Al onze teams zijn dit seizoen voortvarend begonnen 
en we wensen hen veel succes en hopen op mooie re-
sultaten. 
 
Ook dit seizoen zullen er buiten het voetbal om weer 
allerlei aktiviteiten georganiseerd worden. 
 
Zo is er weer pupil vd week, de potgrondactie en de 
flessenactie.Ook hebben we tijdens de wedstrijd   -
Regioteam - GWVV een verloting gehouden ten behoe-
ve van de jeugd. Langs deze weg willen wij Stichting 
Buitenham hier nogmaals voor bedanken. 
In de herfstvakantie 17t/m19 oktober zal er een drie 
daagse voetbalclinic georganiseerd worden. Deze clinic 
wordt voor onze jeugd  finacieel mogelijk gemaakt 
door de club van vieftig.  Hiervoor willen wij de club 
van vieftig bedanken, ook bedanken wij alvast alle trai-
ners en vrijwilligers die hier aan mee werken.  
 
Rest ons het hoofdbestuur te bedanken voor hun ver-
trouwen en medewerking en wensen wij iedereen een 
gezond en sportief seizoen 2016-2017 
 
Namens jeugdbestuur GWVV,    Mike Frazer 
  
De voorzitter bedankt het hele jeugdkader voor het 
vele werk dat zij gedaan hebben. 
 

 Technische Commissie. 
 
Freek van Arragon leest het verslag voor namens de TC. 
 
Na een op veel fronten zeer “bewogen” seizoen 2015-
2016 werd er op sportief gebied  succes behaald door 
de promotie van ons 1e elftal.  Aan het begin van het 
seizoen waren de verwachtingen torenhoog. Het 1e zou 
wel even promoveren. Dat de verschillen in de 5e klasse 
groot waren was wel duidelijk.  Dan is het des te moei-
lijker om elke wedstrijd de focus te houden om die 3 
punten telkens maar weer in de wacht te slepen.  Dat 
dit nagenoeg elke wedstrijd lukte is gewoon klasse. Al-
leen Ulftse Boys had aan het eind van het seizoen min-
der verliespunten.  De nacompetitie was weer een feit. 
Daarin werd de clash tegen DEO duidelijk in het voor-
deel van GWVV beslist. Mede gezien alle emotionele 
gebeurtenissen rondom deze beide wedstrijden was dit 
zeer knap.   
Het 2e begon goed en draaide heel lang in de top mee 
maar moest op het laatst toch nog enkele plaatsen inle-
veren.  Dit gold ook voor het 3e en 4e elftal die beiden 
goed bovenin meedraaiden. Maar helaas ook niet goed 
genoeg om echt met de prijzen mee te kunnen doen.  
De selectie is er in breedte weer wat sterker op gewor-
den door enkele “aankopen” uit Ulft en Bram van de 
Pavert uit het 3e . Nu is het de taak aan onze trainers 
om hier soepel draaiende teams van te maken die 
mooie resultaten kunnen gaan boeken.  Dit seizoen met 
het 1e  weer in de 4e klasse waarbij het nu alweer opvalt 
dat er geen enkele wedstrijd tussen zit die zomaar 
“even” gewonnen zal worden.  Dus mannen elke wed-
strijd volle bak.   
De start van dit seizoen begon voor het 2e weer goed. 
Al waren er in de laatste wedstrijden wat onnodige ver-
liespunten. Of lag dat aan de keeper uit tegen MVR?  
Aanvallend heeft het 2e elftal wat ingeleverd waardoor 
het scoren wat lastiger is geworden.  Daardoor wordt 
een complete teamprestatie van nog groter belang.  
Het 3e en 4e zijn dit seizoen wat stroef gestart. Maar het 
seizoen is nog lang genoeg om de draad op te pakken.   
In het begin was er nogal wat kritiek over de grote aan-
tallen per elftal. Toch niet naar 5 elftallen?  Al heel snel 
blijkt nu dat het maar goed is dat wij hierin niks gewij-
zigd hebben.  De aantallen per elftallen zijn nu wekelijks 
zo’n 14 spelers hetgeen voor een trainer eigenlijk ideaal 
is.   
Kortom weer voldoende ingrediënten om er weer een 
geweldig mooi en sportief seizoen van te maken. Man-
nen veel succes.   
 
TC GWVV 
Eugène en Freek 
 
 Sponsorcommissie. 
 
Freek van Arragon doet verslag namens de sponsor-
commissie. 
  
Sponsorcommissie 2015/2016 
Dit verslag kan en zal deze keer erg kort zijn omdat er al 
een uitgebreid verslag in de nieuwste boogbal staat 
met betrekking tot de laatste ontwikkelingen op spon-
sorgebied.  
Wat valt er dan nog wel te vermelden? Allereerst de 
gewijzigde samenstelling van de sponsorcommissie. Jan 
Aalders heeft de plek van Chiel le Comte opgevuld.   
Afgelopen weekend vond de jaarlijkse 50-club avond 
plaats. Hierbij worden dan altijd de nieuwe bestedings-
doelen gekozen.  Ook hier ga ik niet volledig op in om-

(vervolg Notulen ALV) 
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(vervolg  Notulen ALV) 

dat je dan maar moet zorgen dat je 50-club lid bent/
wordt   .  Wel is het van belang om te weten dat ons 
sportpark de Buitenham een vernieuwde uitstraling zal 
krijgen. Dit komt doordat de club van 50 leden als 
hoofd bestedingsdoel een vlaggenparade hebben geko-
zen. Deze vlaggenparade zal voorzien zijn van alle 
hoofd, ster en subsponsors en zal geplaatst worden tus-
sen het pannaveldje en de tribune.   
Dat het op dit moment goed “loopt” zal binnenkort ook 
zichtbaar worden door uitbreiding van het aantal recla-
meborden.  Er zijn rails in de maak voor borden die aan 
de zijde van de GWVV dug-out/ ingang hoofdveld kun-
nen worden gehangen. Ook zorgen wij er altijd voor dat 
ons bordenbestand up-to date is. Verouderde borden 
worden verwijderd of vervangen waardoor e.e.a ook 
klopt qua uitstraling en sponsoring.    
Omdat de club absoluut niet kan bestaan zonder al de-
ze sponsoren zou ik een ieder willen vragen om bij een 
aanschaf van een product of een dienst eens te overwe-
gen om deze besteding dan bij  onze sponsoren te 
doen.    
Onze penningmeester maakt ook nog wel inzichtelijk 
wat het belang van al onze sponsoren en de 50-club is. 
Een applaus voor al deze sponsoren lijkt mij in ieder 
geval op zijn plaats.  

 
Sponsorcommissie,  
Arno, Jan, Nico en Freek.  
 
Verslag penningmeester. 
 André geeft een duidelijke uitleg over alle inkomsten 

en uitgaven van GWVV. Het afgelopen seizoen heb-
ben we met een klein negatief saldo afgesloten on-
danks de vele extra uitgaven. De voorzitter bedankt 
André voor het vele werk.  

 
Verslag kascommissie.  
 De kascommissie is met de verhindering van Gert 

Ketelaar niet compleet. Voor de vergadering heeft Rik 
Fisser dan ook alleen met André gecontroleerd. De 
vergadering kan hier mee akkoord gaan. Wel wil An-
dré vanaf volgend jaar de kascontrole eerder laten 
plaats vinden. 
Rik neemt het woord namens de kascommissie. De 
kascommissie heeft geen enkele onregelmatigheid 
kunnen constateren. 

 
Nieuwe kascommissie. 
 Rik Fisser is aftredend en wordt hartelijk bedankt 

door de voorzitter. 
 Gert Ketelaar blijft in de kascommissie zitten en Ino 

Zweers meld zich aan als nieuw kascommissielid. Tom 
Wanders meld zich aan als reserve zodat we weer 
voldoende leden hebben. 

 
Begroting seizoen 2016/2017 
 De begroting voor 2016/2017 wordt door André ge-

presenteerd. De contributie zal niet extra worden ver-
hoogd. Dit is mede te danken aan het vele sponsor-
geld en de inbreng van de 50 club. Tevens benadrukt 
André dat het afgelopen seizoen de contributie van 
bijna iedereen op tijd was.  

 
 Stichting “Buitenham” 
 René Hakvoort wil de leden graag op de hoogte bren-

gen van de huidige stand van zaken wat betreft het 
kunstgrasveld. Het is een rustig jaar geweest nu alles 
rond is met de belasting.. Wat betreft de rubberkor-
rels in het kunstgras is het nog even afwachten. Er is 
contact geweest met de leverancier Oranje Woud. 

Samen met Oranje Woud en GWVV zullen we de 
ontwikkelingen nauw blijven volgen. Hoogte punt 
was wel het spelen van de Graafschap 1 tegen het 
Regioteam. Nu speelt het belofte team van de 
Graafschap om de 14 dagen haar thuiswedstrijden 
op de “Buitenham.  In overleg met GWVV, Dorps-
huus en de “Buitenham” gaat dit naar tevredenheid. 
Tevens zijn dit extra inkomsten voor het Dorpshuus 
en de “Buitenham”. Graag een verzoek aan allen die 
gebruik maken van het kunstgras het hele veld ge-
bruiken zodat we geen platte stukken krijgen. René 
weet dat Paul Schut er niet op zit te wachten en 
vind het misschien wel niet leuk maar René vraagt 
toch een applaus van de leden voor het vele en goe-
de werk wat Paul er voor over heeft. De verlichting 
is een grote kostenpost, door de raadgevingen van 
vorig jaar hebben we toch een 20 % kunnen bespa-
ren, door de lampen direct naar de training uit te 
doen en niet meer lampen aan als nodig is. 

 
Bestuursverkiezing. 
 Jan Roes is aftredend en niet herkiesbaar. Er heeft 

zich geen tegen kandidaat gemeld. Het bestuur gaat 
op zoek naar een nieuwe secretaris, tot die tijd zal 
Jan Roes het secretariaat blijven bezetten. 

 
Rondvraag. 
 Beent Klijnsma heeft een vraag over het oud papier 

hoe het nu verder gaat. De voorzitter zegt dat er 
een stichting wordt opgericht waar alle verenigin-
gen in zitten die binnen de gemeente in het verle-
den ook papier hebben opgehaald. Vanaf half de-
cember krijgt iedereen een container voor het oud 
papier. Vanaf 1 januari 2017 zal er 1X per maand de 
container worden leeg gehaald met 1 persoon van 
de vereniging bij op de wagen voor het eventueel 
recht zetten van de containers. 

 Henny Ketelaar vraagt of de opbrengst voor alle ver-
enigingen gelijk is aangezien dat in het verleden niet 
zo was. De voorzitter geeft aan dat de vergoeding 
vanaf 1 januari 2017 voor elke vereniging het zelfde 
zal zijn. 

 Ferdie van de Pavert vraagt of het mogelijk is dat 
het derde elftal ook op donderdag kan trainen. 
Freek van Arragon antwoord hier op dat wij dat ook 
zouden toe juichen maar doordat het jonge 3e elftal 
veel studenten herbergt en niet op donderdag kan is 
dit niet mogelijk. 

 
Sluiting. 
 Tot slot heeft de voorzitter nog een mededeling 

over de voetbaldagen op 17, 18 en 19 oktober. Hier 
voor hebben we aanmeldingen van uit Gendringen, 
Ulft, Dinxperlo en ‘s-Heerenberg. Er is veel aandacht 
aan geschonken en vooral veel aanmeldingen om te 
helpen. Daar voor dank. 

 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en posi-
tieve inbreng voor ons aller GWVV. 
Om 22.08 uur sluit voorzitter de algemene ledenverga-
dering. 
 
Varsselder oktober 2016. 
 
Jan Aalders     Jan Roes 
voorzitter GWVV.    secretaris GWVV 
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N a onze sterke competitiestart mochten we dit pro-
beren een vervolg te geven tegen Terborg 2. Een tegen-
stander waar we het al een aantal jaar lastig tegen 
hebben. Zoals al het gehele seizoen stond de organisa-
tie goed en gaven we weinig kansen weg. Ons veldspel 
was slordig maar dit werd gecompenseerd door heel 
hard te werken. In de 1e helft kwamen we op 1-0 voor-
sprong nadat Jochem doorbrak aan de rechterkant. 
Jochem zette de bal scherp voor en de tegenstander 
tikte de bal in eigen doel. In de 2e helft werd de voor-
sprong verdubbeld. Wederom kwamen we er via de 
rechterkant erdoor, ditmaal was het Kris die de bal 
voorzette, en opnieuw was Terborg ons goed gezind 
en tikte een speler van Terborg de bal in eigen doel. 
Uiteindelijk een zwaar bevochten overwinning zonder 
zelf te scoren. Een week later mochten wij onze borst 
natmaken voor een uitwedstrijd tegen MvR 2. Voor 
deze wedstrijd werd Freek bereid gevonden om weer 
eens het keepers tenue aan te trekken, omdat Casper 
bij het 1e in de basis stond. Ook werd  Rick “de trein” 
Hendrixen weer van stal gehaald om onze aanval te 
versterken. Over de 1e helft kunnen we kort zijn. Het 
was hopeloos… we gingen rusten met een 4-0 achter-
stand. In de 2e helft hebben we ons herpakt en wisten 
we er nog een dragelijker eindstand van te maken 5-3. 
De doelpunten werden gemaakt door Jim,J oël en Rick. 
Een week later kwam Ulftse Boys 3 bij ons op bezoek. 
Een wedstrijd waar we goed speelden maar de bal er 
maar 1x in wou. Dit doelpunt werd zoals al vaker dit 
seizoen gemaakt door een eigen doelpunt van de te-
genstander. Door een persoonlijke fout in de defensie 
werd het nog voor rust 1-1.  In de 2e helft werd nog 
eens alles op alles gezet om er toch nog een verdiende 
overwinning uit te slepen. Maar het mocht vandaag 
niet zo zijn. Vervolgens de uitwedstrijd tegen VVG’25 
3. Voor het vervangen van de geblesseerde Casper 
werd Tim Jansen uit de hoge hoed getoverd om het 
doel te verdedigen. Na een handsbal werd de bal bij 
ons op de stip gelegd. Hoewel Tim de goede hoek koos
(achteraf bleek de enige hoek waarin hij kan duiken) 
werd de bal onberispelijk binnen geschoten. In een 
poging de achterstand goed te maken kwam VVG via 
een counter op 2-0 in de 2e helft. In de slotfase wist 
Pascal nog wel de 2-1 te maken maar verder kwamen 
we helaas niet. Een week later mochten we ons beker-
avontuur vervolgen tegen MvR 2 waar we nog wat 
tegen goed te maken hadden. Na een lange bal van 
Casper wist Jochem de 1-0 te maken. We konden de 
voorsprong niet lang vast houden en we gingen rusten 
met een 1-1 tussenstand. In de rust werd de boel nog 
op scherp gezet en werd er besproken wat er zou gaan 
gebeuren bij een gelijkspel na 90 minuten. Dit was 
achteraf niet nodig geweest want MvR maakte de 2-1 
en wij wisten niet meer te scoren. Einde van ons be-
keravontuur, onze conclusie achteraf was de wedstrijd 
verloren maar een vrije zondag gewonnen. Tot slot 
van deze reeks speelden we een thuiswedstrijd tegen 
Keijenburgse Boys 3. Een ervaren tegenstander maar 
tegen ons kwamen ze niet aan lekker voetballen toe 
en kwamen ze snelheid tekort. In de 1e helft wist Joël 
2x te scoren na goed uitgespeelde aanvallen. In de 2e 
helft maakten Kris en Pascal ook beide een doelpunt 
wat de einduitslag op 4-0 maakte. Omdat de selectie 
met veel blessures kampt maakten Wessel Immink en 

Sam Overbeek beide 
een verdienstelijk 
debuut bij het 2e. te-
rugkijkend op de af-
gelopen periode is 
het voetbal technisch 
teleurstellend verlo-
pen. De 3e helft werd 
wel meerdere malen 
gewonnen. Dus het 
team gevoel is goed. 
Maar we hopen dit 
ook op het veld terug 
te kunnen gaan zien. 
Maar dat kunt u lezen 
in de volgende Boog-
bal.  
 
 
Sven Huls 

Teleurstellende periode 
G.W.V.V. 2 

I n de vorige editie van de Boogbal was al te lezen dat 
de seizoenstart van GWVV 3 als wisselvallig mag worden 
beschouwd. Waarbij de eerste twee wedstrijden werden 
verloren mochten we na de derde wedstrijd de eerste 
drie punten bijschrijven.  
Met vol goede moed en weer een beetje vertrouwen in 
eigen kunnen zijn we afgereisd naar Netterden, waar de 
uitwedstrijd tegen NVC op het programma stond. Een 
wedstrijd die we goed begonnen. De aanvallen met 
goed positie spel wisselde elkaar af. Uiteindelijk was 
het Roy Cornielje die met een bekeken bal uit een vrije 
trap de 1-0 op het scorebord kon zetten. Lang kon er 
niet van deze voorsprong genoten worden want voor 
het rust signaal kregen we nog twee doelpunten om 
onze oren. Tijdens de rust heerste er voornamelijk on-
geloof in de kleedkamer. De volledige 1e helft waren we 
de bovenliggende partij, maar toch keken we tegen een 
achterstand aan, aan ons de taak dit in de 2e helft om te 
buigen. Na rust hebben we nog twee grote opgelegde 
kansen gekregen maar de paal en de keeper stonden 
een doelpunt in de weg. Mede door twee ‘’onterechte’’ 
gele kaarten aan onze zijde (waardoor een groot deel 
van de 2e helft met een man minder op het veld stond) 
konden we het spel niet meer maken en begon de tijd 
te dringen. Uiteindelijk hebben we de achterstand niet 
meer om kunnen buigen. 
Het weekend er op stond het thuisduel tegen Halle 3 op 
het programma, hier kan ik kort over zijn, na 23 minu-
ten, bij een tussenstand van 1-1 is het duel gestaakt. 
Door een op het oog zware blessure bij een speler van 
Halle, waarbij de ambulance aan te pas moest komen is 
er besloten de wedstrijd niet uit te spelen. De resteren-
de speeltijd zal op een andere datum worden inge-
haald. 
De uitwedstrijd bij HC’03 gaat ons de eerste drie pun-
ten in een uit duel opleveren. Tijdens een zon overgo-
ten middag wedstrijd, waarbij de aftrap pas om 12:30 
uur plaatsvond, kwamen we goed uit de startblokken, 1
-0. Maar een voorsprong vasthouden blijkt dit seizoen 
een terugkerend probleem want voor de rust keken we 
wederom weer tegen een 2-1 achterstand aan. On-
danks een paar goede mogelijkheden om juist de score 
uit te bouwen in ons voordeel. In de 2e helft hebben we 
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23-nov Cas Aalders 

23-nov Niek ter Voert 

23-nov Dominiek Seinhorst 

30-nov Hans Bruins 

30-nov Koen Bussink 

1-dec André Jansen 

4-dec Walter Hendrixen 

6-dec Paul Wijsman 

6-dec Bryan Wijkamp 

7-dec Senne Ditters 

7-dec Willie Zweers 

9-dec Jelle Visser 

10-dec Petra Bruins 

31-okt Hugo te Kaat 

31-okt Sam Overbeek 

31-okt Koen Nieuwenhuis 

2-nov William Knipping 

6-nov Gijs Roseboom 

7-nov Rick Hendrixen 

8-nov Jos Mulder 

9-nov Ferdie van de Pavert 

9-nov Frank Rots 

10-nov Arno Geurts 

11-nov Anne Bussink 

13-nov Lars Hendrixen 

13-nov Sven Huls 

15-nov Fred Besselink 

18-nov Ronny Overbeek 

19-nov Gert Martens 

22-nov Han van de Pavert 

(vervolg GWVV 3) 

als team veerkracht getoond om door een 4-2 achter-
stand, het in de laatste 15 minuten nog om te buigen 
tot een 4-5 overwinning! Zo blijkt maar dat de Conditie-
training van trainer Alex Cornielje zijn vruchten afwerpt, 
daar waar bij HC’03 de vermoeidheid toesloeg konden 
wij juist nog een stap zetten!  
 
Het aankomende weekend is een inhaalweekend waar-
in we niet in actie hoeven te komen waardoor we 30 
oktober thuis de draad weer kunnen oppakken tegen 
Keijenburgse boys! 
 
Gr. Stijn 
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I n het vorige verhaal van GWVV 4 waren er maar twee 
wedstrijden gespeeld, dit hebben we ruimschoots inge-
haald. Maar liefst 5 wedstrijden zijn er gespeeld sinds 
de vorige Boogbal. Helaas met wisselend succes zodat 
er nog steeds vraagtekens zijn bij het aankoopbeleid.  
De eerste wedstrijd was thuis tegen Varsseveld 9. De 
einduitslag was 0-5 en daar zullen we het dan maar bij 
laten. De volgende wedstrijd was uit tegen VIOD 11 en 
ondanks dat er uiteindelijk 0-0 op het scorebord stond 
was dit wel een lekkere wedstrijd met veel kansen van 
onze kant. De spitsen Tom en Rick H. hadden nog 
steeds podiumvrees en durfden daarom niet te scoren. 
Onze geldschieter de heer Crimi Neel was helemaal uit 
Barbados gekomen om onze aanwinsten te bewonde-
ren, maar er stonden tranen in zijn ogen van zoveel 
gemiste mogelijkheden. De week erop mochten we 
tegen VVG’25 5. Dit team was niet het team waar we 
vorig jaar tegen moesten knokken. Na een intensieve 
wedstrijd waarbij vooral ons doorzettingsvermogen 
opgemerkt moet worden zijn we als winnaars met 5-2 
van het veld af gelopen. De volgende wedstrijd was 
tegen SDOUC 5 in het inhaal weekend. We weten in 
ieder geval dat we wedstrijden tegen SDOUC altijd 
door moeten laten gaan want wanneer ze komen in 
een inhaalweekend dan weet je niet tegen wie je 
speelt. Volgens een speler van hun eigen team hadden 
ze zelf maar 6 spelers en de rest hebben ze bij andere 
elftallen gehaald. 
De eerste 2 goals werden door SDOUC gemaakt en 
door inzet en doorzettingsvermogen werd het voor de 
rust nog 2-2. De tweede helft was helaas niet aan ons 
besteed. De rust was weg en de tegenstander zette 
ons sneller onder druk. Na 45 minuten mochten we 
nog blij zijn dat het maar 2-7 is geworden. Een wed-
strijd om snel te vergeten en hopen dat we in de uit-
wedstrijd wel SDOUC 5 tegen komen. 
De laatste wedstrijd waar ik over bericht is die van 
vandaag (30-10-2016). Wij mochten aantreden tegen 
Zeddam-Sint Joris 5 op sportpark de Padevoort. De 
laatste tijd begin ik op de reservebank om zo het spel 
beter te beoordelen. Als Super Sub hoop ik ook beslis-
send te zijn op momenten waar het telt. Iedereen 

weet natuurlijk nog uit het vorige verhaal mijn beslis-
sende 3e goal tegen Terborg. 
In ieder geval zit ik lekker te genieten van het zonnetje 
en zie dat mijn teamkameraden goed van start gaan. De 
tegenstander wordt fel op de huid gezeten en de eerste 
kansen zijn voor ons. Toch duurt het vrij lang voordat 
we scoren. Niet veel later maken we ook nog de 0-2 en 
op dat moment zag alles er gunstig uit voor ons. De te-
genstander maakt echter uit een goede aanval de 1-2 
en door een slippertje van onze keeper wordt het net 
voor de rust ook nog 2-2. In de rust wordt het duidelijk 
dat de Super Sub weer moet aantreden om het tij te 
keren. Na een goede warming-up kan er dan gewisseld 
worden en net op dat moment scoren wij de 2-3. Tij-
dens deze actie, waarbij Rick Witteveen tot het uiterste 
moet gaan om de bal in de goal te wippen raakt de te-
genstander geblesseerd die een poging waagde om dit 
te verhinderen. Gelukkig hebben wij dokter Paul Wijs-
man nog die met raad en daad de tegenstander ver-
zorgde. Helaas kon deze de wedstrijd niet vervolgen. 
Een paar minuten was het dan zover, ik mocht het veld 
betreden. Wat er daarna allemaal gebeurd is niet te 
beschrijven. Rick Hendrixen en Tom Wanders beginnen 
in een keer te voetballen en elkaar ook nog te vinden. 
De verdediging van GWVV staat als een huis en ondanks 
verwoede pogingen van de aanvallers van de tegen-
stander zijn ze niet meer gevaarlijk geweest. De einduit-
slag is 2-9 geworden. Rick Witteveen heeft 2 x ge-
scoord, Tom Wanders heeft ook 2 x gescoord en Rick 
Hendrixen heeft maar liefst 5x gescoord. Zo zie je maar 
dat je als Super Sub niet zelf hoeft te scoren om een 
beslissende rol in het spel te hebben. Het voetbal gaat 
dus nog een beetje op en neer, we staan nu op de 6de 
plek met 10 punten uit 7 wedstrijden. De eerste plek is 
helemaal uit het zicht verdwenen, maar de nummer 
twee heeft op dit moment maar 2 punten meer dan wij. 
Wanneer wij het scorend vermogen een beetje kunnen 
behouden zullen we nog wel een paar wedstrijden win-
nen. Tegen de teams met veel jonge spelers hebben we 
minder kans omdat de gemiddelde leeftijd bij ons bo-
ven de 45 jaar ligt. De gemiddelde snelheid ligt daar-
door ook iets lager en het gemiddelde gewicht ietsie-
pietsie hoger. 
Het plezier is er nog steeds en hopelijk kunnen we de 
volgende keer weer goed nieuws melden. 

Tot een volgende keer. 
Super Sub  Hans Bruins 

GWVV 4 blijft doorgaan 
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I n de afgelopen maand is ons wat opgevallen op de 
Buitenham, de algemene ledenvergadering,  het gedoe 
over het kunstgras, de voetbaldagen en de Viefti-
goavend. Allen werden genomineerd, er kan er echter 
maar één uitverkoren worden en dat is deze 
keer ...................... Tonny Slutter. Tonny is speler bij 
GWVV 4 en is bij G.W.V.V. het oudst actiefste lid. Tonny 
was op de Vieftigoavend de Mystery Guest, op zijn ei-
gen manier wist hij op een boeiende wijze het spelletje 
Petje op Petje af te presenteren. Aan Tonny o.a. de 
vraag van wie hij deze gave heeft meegekregen. 
 
Hallo Tonny, 
 
Fijn dat je mee wil werken aan OPVALLEND OP DE BUI-
TENHAM, alhoewel de meeste GWVV'ers je wel kennen 
vragen we je of jij jezelf toch nog even voor willen stel-
len aan de lezers? Waar woon je, wat doe je in het da-
gelijkse leven en waar hou jij je buiten het voetbal mee 
bezig. Kortom alles wat je maar kwijt wil van jezelf. 
 
Ik ben Tonny Slutter, ruim 59 jaar ge-
leden geboren in Varsselder, Hoofd-
straat 44. Ik ben de derde uit een ge-
zin van zeven kinderen. Mijn vader 
was lid van het oprichtingsbestuur, 
dus was het niet gek dat alle jongens 
Slutter gingen voetballen. Zes jongens 
uit één gezin waren tegelijkertijd lid 
en moeder had iedere week een 
enorme berg was. Na een plezierige 
tijd op de lagere school ben ik eerst 
één jaar naar het Ludgercollege ge-
weest (het Isala bestond nog niet). De 
rest van de HAVO heb ik op het Isala 
afgemaakt en vervolgens ben ik naar 
de Pedagogische Academie in Doetin-
chem gegaan om onderwijzer te wor-
den. Nu, vele jaren later werk ik als 
groepsleerkracht aan basisschool Dy-
namiek in Terborg. Ik ben inmiddels al 
weer 35 jaar getrouwd met Paulien. De eerste zes jaren 
hebben we in Terborg gewoond en sinds 1987 wonen 
we in Ulft. Hier hebben we twee zonen gekregen, Je-
roen en Mark en inmiddels ook 2 hele lieve schoon-
dochters, Renee en Lisa. Samen met Flip, de hond van 
Renee, een heel leuk stel. Om fit te blijven, zeker met 
een zwakke rug, ben ik twee keer in de week bij sport-
school Ketelaar te vinden. Als het weer het toe laat 
gaan we graag een stukje wandelen of fietsen in de na-
tuur en ik ben erg druk met mijn tuin. Omdat we in het 
onderwijs redelijk wat vakantie hebben, trekken we er 
in de zomervakantie graag een paar weekjes met de 
caravan er op uit. 
 
Met 6 jongens uit één gezin naar de trainingen op het 
‘oude’ trainingsveld aan de Balkstraat. Dat er om be-
kend stond regelmatig blank te staan door niet alleen 
de regen maar ook drassig door de zinkputten die regel-
matig overliepen. Hoe kreeg je moeder dit in die tijd in 

godsnaam 
weer schoon? 
 
Daar sta je ver-
steld van. Met 
veel inzet werd 
iedere week, 
zonder klagen, 
de was gedaan. 
Ook werd er 
niet gemop-
perd als de shirtjes niet rechtgetrokken waren of als er 
eens een verkeerde sok tussen zat. Dat maak je tegen-
woordig niet meer mee. 
 
Je bent al meer dan vijftig jaar lid van GWVV. Kun je 
ons iets vertellen over de hoogte- en dieptepunten in 
jou carrière en wat is daarvan jou het meest bijgeble-
ven? 
 
Het seizoen 2005 – 2006 was het hoogtepunt uit mijn 
voetbalcarrière. We hadden besloten om met het vier-
de op trainingskamp naar Mallorca te gaan. De maan-
den voor de reis hebben we met het hele elftal enkele 
karweitjes gedaan om de kas te spekken (helpen bij 
Huntenpop, Kelly Family, verjaardag Wim Bosman). Op 
2 januari zijn we vertrokken en we hebben een gewel-
dige tijd gehad en een hele bijzondere ervaring opge-
daan. We waren met 15 mannen met best wel ver-
schillende karakters en we konden het de hele week 
(en ook nog daarna) prima met elkaar vinden. Zonder 
problemen.  Dat zo’n trainingskamp helpt werd de 
maanden daarna duidelijk. We werden dat seizoen ook 
nog kampioen onder leiding van onze markante trainer 
Ton van Gelder. 

De dieptepunten uit mijn voetbalcarrière waren wel de 
twee keer dat een speler uit mijn team is gestorven. 
De eerste keer was in 1978 toen we met het elftal Jan 
Rieken naar zijn laatste rustplaats hebben gedragen. 
De tweede keer was afgelopen voorjaar toen we voor-
goed afscheid moesten nemen van onze keeper Den-
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nis Mijnen. Maar ook dan is het mooi dat je het ver-
driet met je hele team kunt delen en samen het verlies 
kunt dragen. 
 
Je wordt komende januari 60 jaar, kun je ons het 
'geheim van de smid' vertellen, hoe je op deze leeftijd 
altijd nog met passie en plezier op het voetbalveld 
kunt staan? 
 
Als je overdag gewend bent hard te werken, dan valt 
een potje voetballen of trainen nog wel mee. Blijven 
bewegen blijft belangrijk, voor je hele functioneren. Je 
moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je 
geen zware blessures oploopt en zorgen dat je “aan de 
gang” blijft. De gouden tip: “Ga iedere week trainen, 
sla géén training over”. Wat natuurlijk ook helpt is de 
goede sfeer binnen het elftal. Dat helpt je over de 
drempel als je een keer iets minder zin hebt, of als het 
takkeweer is. Samen eerst lekker trainen en dan een 
gezellige derde helft. Wat wil je nog meer. 
 
Je woont al jaren in Ulft, nooit overwogen om de over-
stap te maken naar een Ulftse club? 
 
Onze zoons hebben in Ulft gevoetbald. Ze speelden in 
de eerste jeugdteams en hadden volop aandacht en 
belangstelling. De lagere teams hadden veel minder 
belangstelling. Ik zelf heb altijd in de lagere elftallen 
gespeeld (kan niet beter), maar we hebben altijd wel 
de aandacht van de hele vereniging gehad. Ook voor 
de lagere elftallen werd gezorgd voor goede trainers, 
goede tenues, goed spelmateriaal……Wat wil je nog 
meer? Tel daar de schitterende accommodatie en de 
geweldige sfeer bij op en dan is de keuze snel ge-
maakt. Maar zeg nooit nooit. Als ik nog een keer een 
geweldige klapper kan maken ga ik misschien wel twij-
felen. 
 
Je geeft een gouden tip “Ga iedere week trainen, sla 
geen training over” zodat je ‘de gang’ er in houdt. Je 
hebt zo al ettelijke jaren door weer en wind de trainin-
gen bezocht. Nu je als nestor tussen de ‘jonkies’ loopt 
merk je in dat opzicht dan veel verschil in mentaliteit 
qua trainingsbezoek/wedstrijdinstelling ten opzichte  
van de generatie waarin jij bent ‘opgeleid’? 
 
Iedere generatie heeft zijn specifieke eigenaardighe-
den. De tijd waarin wij opgroeiden is totaal anders dan 
de tijd nu. In onze jeugd had je nog niet zoveel te kie-
zen, maar in ieder geval al meer dan onze ouders had-
den in hun jeugd. De huidige generatie leeft in een tijd 
waarin ontzettend veel te kiezen valt. Mooi, maar het 
kan ook best lastig zijn. Wij lagen vroeger na een 
avondje stappen om half één in bed, omdat het toen 
overal afgelopen was. Dan is het wel erg gemakkelijk 
om kritiek te leveren op jeugd die na een avondje 
stappen om vier uur thuis komt. 
 
Op de afgelopen ‘Vieftigoavend’ was jij de Mystery 
Guest. Was je verrast om het feit dat je ze hier voor 
vroegen? 
 
Ik was best verrast, maar ook vereerd dat ik werd ge-
vraagd. Daarom had ik ook geen twijfel. Ik dacht: ”Als 
ze mij dat vertrouwen geven, dan zal ik het ook wel 
kunnen.” Ik ben geruime tijd bezig geweest met vra-
gen maken en leuke bruggetjes tussen de vragen be-
denken. Ik heb de indruk dat het geslaagd is.  
Op eigen wijze praatte je het verhaal leuk aan elkaar, 
en vroeg je de aanwezigen om het petje op te zetten 

of af te houden. Kun je aangeven uit welk gedeelte van 
het spelletje je het meest hebt kunnen genieten om het 
publiek te vermaken. Of misschien kun je hier voor ons 
nog een passage uit weergeven? 
 
Een klein stukje uit het begin van de quiz. 
 
We zitten hier in een heel mooi Dorpshuus waar het 
goed toeven is. We hebben een mooie accommodatie 
die goed wordt onderhouden door neef Paul met zijn 
assistenten. Ook Bennie zit wel eens met de vingers aan 
de knoppen. Ik ben net weer een beetje warm van het 
douchen van afgelopen donderdag. 
Dan onze oude accommodatie aan de Reulinkstraat. 
Vraag 1: Wie was onze allereerste terreinknecht. 
Petje op: Jan Derksen  Petje af: Theet Boerboom. 
 
Het was de altijd vrolijke, nooit chagrijnige en niet boos 
te krijgen Theet Boerboom. PETJE AF. 
Op de accommodatie viel veel aan te merken. Het veld 
was te kort, een elektriciteitspaal werd gebruikt als tri-
bune, het tweede veld was vaak erg drassig. Ook waren 
er overeenkomsten met nu: De temperatuur van het 
waswater. Maar we hadden een mooie kleedkamer, 
wel tweede hands.  
Vraag 2: Waar werd onze eerste kleedaccommodatie 
eerder voor gebruikt? 
Petje op: snoepkraan in een speeltuin. Petje af: Kleed-
kamer van de hockeyclub in Doetinchem. 
PETJE OP speeltuin op de bult. 
 
Van wie in huis heb je de gave meegekregen om zo voor 
een grote groep op leuke wijze een ‘voorstelling’ te ver-
zorgen? 
 
Ik sta al 50 jaar op het voetbalveld, maar ook al 38 jaar 
voor de klas. Ik sta dus dagelijks voor een groep te pra-
ten en moet zorgen dat de aandacht niet verslapt. Boei-
end vertellen met zo af en toe een kwinkslag helpt 
daarbij. Dit heb ik gebruikt bij “Petje op – Petje af”. Tel 
daar een gedegen en uitgebreide voorbereiding bij op 
en dan kom je tot het getoonde resultaat. 
 
Je speelt nu in GWVV 4. Een gemêleerd gezelschap dat 
na het voetballen/trainen ook de derde helft niet uit de 
weg gaat. Welke doelstellingen leggen jullie jezelf op in 
het begin van het seizoen? 
 
Aan het begin van het seizoen waren de verwachtingen 
hoog gespannen. Twee nieuw spitsen erbij en een nieu-
we keeper. Heel voorzichtig werd er al aan de platte 
wagen gedacht. Maar nu, zes weken later, zijn we al 
een illusie armer. De spitsen hadden wel erg veel moei-
te om zich aan het niveau van het vierde aan te passen. 
Het duurde best lang voor ze begonnen te scoren. Ook 
Joost Schut moest zijn voetbalcarrière beëindigen we-
gens een ernstige blessure. Marco van Remmen ver-
vangt hem prima, maar moet nog wel veel leren. De 
doelstelling is bijgesteld. Het behalen van het linker rij-
tje is misschien het hoogst haalbare 
 
Waar kunnen ze jou midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Ik heb bijna altijd een goede nachtrust en word van bij-
na niets wakker. Maar als we het figuurlijk bedoelen 
dan is het voor een lang weekend weg met mijn broers 
en zwager. Al ruim 15 jaar gaan we in januari een lang 
weekend weg. Barcelona, Londen, München en zelfs 
Riga. Het is heel bijzonder om alleen met de heren op 
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stap te gaan. In Madrid bezochten we ook stadion Ber-
nabeu. 
Zat ik al weer op de 
bank. Ook Dublin was 
een heerlijke stad om 
naar toe te gaan. Wie 
er nog eens naar toe 
wil gaan raad ik aan 
een goed glas Guin-
ness te drinken in The 
Celt. 
 
Helaas is Frans ons 
drie jaar geleden ontvallen. Hij heeft ons steeds aange-
spoord om door te gaan met de weekendjes weg en dat 
hebben we ook gedaan. Ook al was het heel vreemd om 
met zijn vijven te gaan, in plaats van met zijn zessen. 
Voor januari staat Warschau op het programma. We 
kijken er naar uit. 

Enkele stellingen;  
 
Varsselder of Ulft? 
De gemoedelijkheid van het dorpje Varsselder, al is er 
met Ulft ook niks mis. 
 
Sigaret of de sigaar? 
Als we met de broers op reis zijn een sigaartje. 
 
Trainen of voetballen? 
Trainen. (kun je tenminste geen wissel staan) Maar een 
wedstrijd is natuurlijk de kers op de taart. 
 
Vlammetjes of kaas en worst? 
Vlammetjes!! De worst van Wies is heerlijk, maar de 
vlammetjes van Hans zijn (als we ze krijgen) niet te 
overtreffen.  
 
Een wandeling met Paulien of een leuke gezellige derde 
helft? 
Een wandeling met Paulien. 
 
Fiets of auto? 
De fiets heeft vele voordelen. Op de fiets kun je lekker 
nadenken en ideeën uitwerken. Fiets je naar je werk, 
dan werkt het als een soort warming up. De terugweg 
als een soort cooling down. Opgedane ervaringen krij-
gen dan een plekje en je komt met een “leeg” hoofd 
thuis. Je krijgt er bovendien ook nog gratis gezonde be-
weging bij. 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
bovenstaande stellingen terug te komen. 

 
Een wandeling met Paulien. Het is heel bijzonder om 
met je elftal of met je broers en zwager activiteiten te 
ondernemen. Maar er gaat uiteindelijk niets boven je 
privé leven. 
 
Omdat het zo’n ‘hot’ item is op dit moment gooien we 
er nog één stelling in: 
Natuurlijk gras of Kunstgras? 
 
Er gaat niets boven een goed natuurlijk grasveld. Mooi 
vlak, goed gras, kort gemaaid, niet te drassig maar wel 
zacht. Dat is dan ook het probleem want de conditie 
van de velden is vaak heel anders. Dus zijn kunstgras-
velden een prima alternatief, zeker voor amateurvere-
nigingen. Nu kun je in de herfst en winter op een heer-
lijk veld voetballen en trainen. Heel wat anders dan in 
de modder staan te “klaaien”. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor jou zijn? 
 
Na 50 jaar voetballen kan ik alleen maar tevreden zijn 
en heb ik niet veel meer te wensen. Realistisch gezien 
duurt mijn voetbalcarrière niet meer zo heel lang. Ik 
hoop of wens dat ik na dit huidige seizoen nog één of 
twee of…..seizoenen kan (en mag) voetballen. Dan 
zien we wel weer verder. 
 
Wat is voor jou het favoriete moment van de dag? 
 
Het mooiste moment is ’s zondagsmorgens rond een 
uur of acht. Heerlijk rustig, broodje, gekookt eitje, kop-
je thee, de voetbaltas al gepakt. Nog even voetbal.nl 
checken waar de komende tegenstander staat, wat 
appen binnen de WhatsApp groep van het vierde en je 
mentaal voorbereiden op de wedstrijd die gaat ko-
men. Een beetje gezonde spanning, maar een moment 
dat je niet wilt missen. 
 
Waar kun je absoluut niet tegen? 
 
De negatieve houding van velen tegen Feyenoord. Als 
in het Dorpshuus een wedstrijd van Feyenoord te zien 
is en de tegenstander scoort een keer dan zijn er flink 
wat kijkers die juichen. Als Feyenoord fan vind ik dit 
jammer en als voetballiefhebber walgelijk. Feyenoord 
zit nu, na een aantal jaren van malaise, in een heerlijke 
flow. Waarom worden we daar niet allemaal blij van? 
Of is het een gebrek aan voetbalkennis om te zien wie 
op dit moment het beste voetbal laat zien. We zien 
elkaar komend voorjaar op de Coolsingel.  

Een koninklijk gesprek gaat Tonny ook niet uit de weg. 
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Als laatste geven je de mogelijkheid om terug te ko-
men op één van de gestelde vragen of denk je waarom 
hebben ze mij dit of dat niet gevraagd dan mag je deze 
vraag nu aan jezelf stellen. 
 
“Ga iedere week trainen, sla géén training over”. Dit is 
niet alleen belangrijk om het spelletje lang vol te hou-
den, maar het is ook goed voor je conditie en je bal-
vaardigheid. Ook voor de spelers van het vierde. Even 
appen dat je niet komt trainen komt helaas erg vaak 
voor. Probeer je werk zo te plannen dat je wel kunt 
trainen, ga op een andere dag uit eten, bij een lichte 
blessure toch even proberen.  Dat is veel mooier dan 

snel zeggen: ”Ik kom niet”. 
 
Misschien dat er nog oud spelers zijn die met het 40+ 
voetbalplan dachten weer te gaan trainen. Kom don-
derdag om 19.15 en je bent van harte welkom. Hoe gro-
ter de groep is, hoe leuker het trainen wordt. 
 
 
Tonny bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. 
We wensen je veel succes en speelplezier bij GWVV 4 als 
nestor van dit team. 
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

4-9-2016 wedstrijd tegen Etten; 
Fam. Mulder 

18-9-2016 wedstrijd teggen ‘t Peeske; 
Jan en Willemien Frazer 

2-10-2016 wedstrijd tegen Westervoort; 
De Vieftigclub 

16-10-2015 wedstrijd tegen RKPSC 
Arno en Manon 

 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie. 
 

Sponsorcommissie; 
Arno Geurts,  Freek van Arragon,  

Vieftig club 
heeft gekozen. 

z aterdagavond 8 oktober jl. werd op de jaarlijks terug-
kerende Vieftigoavend weer een bestedingsdoel uitgeko-
zen.  
Voor deze avond hadden zich een kleine 100 deelne-
mers ingeschreven. De deelnemers werden ontvangen 
met koffie en een stukje appelgebak dat geschonken 
was door café/cafetaria de Veldmuis. Om 20:15 uur 
nam het promoteam zitting op het podium en begon 
het officiële gedeelte van de avond. Arno nam het 
woord. Als eerste werd er stil gestaan bij het overlijden 
van 2 deelnemers bij de Vieftig club, Josephiene Kok en 
Gerard Schwartz. Het barpersoneel voor deze avond 
werd bedankt alsmede de stille sponsoren die een vaat-
je bier schonken voor deze avond. Tevens stichting Ge-
meenschapshuis bedankt voor het beschikbaar stellen 
van de accommodatie. Op het podium was nog een lege 
plek vrij voor de vervanger van Chiel le Comte die heeft 
laten weten te stoppen als lid van het promoteam. He-
laas kon Chiel er i.v.m. andere verplichtingen er niet bij 
zijn. Wij bedanken Chiel voor de jaren dat hij zitting 
heeft genomen in het promoteam. Diegene die zich ge-
roepen voelt mag vanavond zitting nemen op deze lege 
plek. Verder de oproep aan alle deelnemers om bij E-
mailadreswijziging deze door te geven aan; 
info@gwvv.nl 
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld allemaal hebben ver-
nomen vindt er op de Buitenham in de herfstvakantie 
van 17 t/m 19 oktober de GWVV clubvoetbaldagen 
plaats. Hier hebben zich 29 kinderen voor opgegeven. 
GWVV-leden krijgen hierbij 50 euro korting op het in-
schrijfgeld die voortkomt uit het vorig seizoen uitgeko-
zen bestedingsdoel. 

Op tafel hebben wij ko-
pietjes gelegd van het 
artikel van de Vieftig-
club die in de voetbal-
krant komt te staan die 
huis aan huis verspreidt 
wordt. 
Vorig seizoen hebben 
wij als Vieftig club geel-
witte sjaals en paraplu’s 
aangeschaft om deze te 
verkopen onder de 
GWVV aanhang. Nu de 
herfst/winter er weer aankomt een goede gelegenheid 
om deze nu te kopen. Mochten jullie er nog geen heb-
ben, vanavond zijn deze ook te koop. Paraplu kost € 
10,- een sjaal € 7,50. 
Voor het podium hebben we het ingelijste Graafschap 
shirtje van Ted neergezet. Ted en Lois ook één van de 
deelnemers bij de Vieftigclub wonen nu in Zwolle en 
zoals een ieder weet is Ted getransfereerd naar PEC 
Zwolle. Als Vieftig club willen wij een keertje een wed-
strijd gaan bezoeken van Ted in Zwolle. Wanneer dit 
precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar zodra 
hierover meer bekend word laten we dit weten. 
 
Hierna nam Freek het van Arno over om de financiële 
cijfers door te nemen. Op dit moment hebben we een 
saldo van € 3307,15 in kas. Van dit bedrag zijn de kor-
tingen van de voetbaldagen (€ 750,-) en de kosten 
voor het bezoek aan de Johan Cruyffschaal (€ 589,50) 
door de B– en C-junioren al vanaf gehaald. Dit laatste 
vergde iets uitleg omdat we als promoteam gemeend 
hebben voor deze groep ook iets te moeten doen om-
dat zij vanwege de leeftijd zich niet in konden schrij-
ven voor de GWVV-voetbaldagen. De verlichting voor 
het naambord “Sportcomplex De Buitenham” zal als 
deze is aangelegd nog moeten worden verrekend. 
Al met al een positief saldo en met de wetenschap dat 
komende maand weer de donaties worden ontvangen 

Het inmiddels befaamde stro-
rummetje waar jaarlijks mee 
geproost wordt op een goed 

seizoen. 
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kunnen we met een gerust hart de bestedingsdoelen 
voor 2016-2017 gaan kiezen. Maar voordat we daar 
naar toe gaan een kleine pauze om even iedereen te 
voorzien van een strorummetje. 
Na dit kleine intermetzo werd er gezamenlijk geproost 
op het goed gelopen afgelopen seizoen en natuurlijk 
op het seizoen dat nu gaande is. 
Vervolgens werd door Freek de drie genomineerde 
doelen in willekeurige volgorde benoemd waarvoor 
gekozen kon worden; 
 Vlaggenparade icm electra tribune/opslag. 
 Kleding (Jassen voor entreeheffers/fotograaf, 

uittenues uitgevoerd met logo Vieftigclub)  
 Laptop oa tbv invullen wedstrijdformulier 
 
Nadat Freek de nominaties had voorgelezen werd een 
animatie getoond van de vlaggenparade hoe dit eruit 
zou kunnen komen te zien. Met dank aan René Bussink 
en Jesse Delleman i.s.m. mc3dbouwkundigbureau. 
 
Hierna werd door Freek de nominaties één voor één 
genoemd en konden de deelnemers de hand op steken 
als ze de voorkeur voor dit doel hadden dan de andere 
twee. De stemming liet duidelijk zien dat de meerder-
heid van stemmen ging naar het bestedingsdoel Vlag-
genparade icm electra tribune/opslag. De laptop en 
kleding werden resp. als 2e en 3e bestedingsdoel geko-
zen. 
Het is goed wel mogelijk dat het 2e en 3e bestedings-
doel naast de eerste ook worden uitgevoerd. Dit is o.a. 
afhankelijk van de kosten van het eerste bestedings-
doel. Zit er nog genoeg in het potje dan worden de 
overige ook uitgevoerd. Na het uitverkiezen van de 
bestedingsdoelen. Gaf Jos aan dat de mystery guest in 
aantocht was en dat hij aandacht vroeg aan de gehele 
zaal. Deze man is zo druk, verzorgt overal lezingen 
overal in het land en dat verdient de aandacht. 
Na een korte pauze werd de mystery guest onthuld en 
konden we genieten van Tonny Slutter die op een leu-
ke manier het spelletje Petje op, petje af presenteer-
de. Jos had de aanwezigen op een dwaalspoor gezet 
maar schoolmeester Ton wist de aandacht er bij te 
houden. In alle kleuren waren er petjes rondgedeeld 
en bij de vragen die Tonny stelde werd de groep al snel 
kleiner totdat er op het laatst nog maar één over was 
die met de prijs ging lopen. Vragen over GWVV maar 
ook algemene voetbalvragen passeerden de revue.  
 
Hoeveel kleedkamer waren er op het oude voetbal-
veld? 
A 2 kleedkamer B 4 kleedkamers 
 
Welke oud  speler van Gwvv had de zowel de Duitse 
als Nederlandse nationaliteit? 

A Heinz Spentler  B Helmut Hallenpaper 
 
Welke scheidsrechter liet de spelers 10 min wachten 
voor de aftrap na de rust,omdat de tegenpartij  bij het 
begin van de wedstrijd 1 min te laat was! 
A Benny Bruins  B Willem Pruijn 
 
Welke speler is topscoorder aller tijden van het Neder-
lands Elftal?  
Patrick Kluivert, 40 doelpunten   Marco van Basten 
 
Wie is de oudste speler ooit in het Nederlands elftal? 
Sander Boschker (39 jaar)              Kees kist 
 
Wat was de bijnaam van Bennie Huls (zoon van onze 
oude voorzitter)? 
A. Zoef    B. Haas 
 
Zo werden drie 
ronden lang dit 
soort vragen ge-
steld. Waarbij 
voor elke ronde 
een winnaar uit de 
bus kwam. 
Jan Frazer, Eugene 
Lucassen en Rik 
Fisser waren de 
gelukkigen. Alhoe-
wel ze regelmatig steun kregen 
vanuit de zaal hielden zij hun petje 
het langst op. Zij kregen uit han-
den van Arno een sjaal, paraplu en 
een kruik pearelskruut uitgereikt.  
 
Ook Tonny werd natuurlijk be-
dankt voor zijn medewerking. Op 
een leuke manier praatte hij de 
vragen aan elkaar. Tonny bedankt. 
 
Na het officiële gedeelte was het 
tijd voor een hapje en een drankje. 
Velen maakten hier dankbaar ge-
bruik van en keerden rond midder-
nacht naar huis. 
Een leuke avond waarbij de deelnemers van de Vieftig 
club weer een aantal bestedingsdoelen voor het ko-
mende seizoen hebben uitgekozen. Het promoteam 
legt deze bestedingsdoelen terug naar het bestuur en 
zij zullen zorg dragen voor de uitvoering hiervan. 
 
Het promoteam Vieftig club GWVV 
Jos Mulder, Arno Geurts, Freek van Arragon en Nico 
Immink.  
Voor meer foto’s kijk; 
https://myalbum.com/album/jYPxL6l12OHc 

https://myalbum.com/album/jYPxL6l12OHc
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2016/2017  

 

H et Superelf seizoen 2016-2017 is van start gegaan!  
De afgelopen maand heeft iedereen de mogelijkheid 
gehad om het winnende team samen te stellen. In totaal 
hebben 51 coaches hun ‘’sterren’’ team samengesteld 
waarmee ze hopen een gooi naar de titel te doen dit 
jaar. 
 
Welke verdediger kan er dit jaar voor zorgen dat zijn 
elftal zo min mogelijk doelpunten tegen krijgt en zelf 
misschien aanvallend ook zijn steentje kan bijdragen 
door een doelpuntje mee te pakken. En welke midden-
velders en aanvallers kunnen ook dit jaar het vaakst tot 
scoren komen. Al deze dilemma’s hebben de coaches 
dit jaar voor zich zelf moeten beantwoorden.  
 
Bij de keus voor een keeper heeft het grootste deel van 
de coaches hun vertrouwen geuit in Sven te Kaat en 
Casper Bussink. Dat wil dus zeggen dat er van het 1e en 
2e elftal weinig tegen doelpunten dit jaar wordt ver-
wacht. 
 
De verdedigers waarvan dit jaar de meeste doelpunten 
worden verwacht zijn: Merijn van Arragon, Mart 
Aalders en Niek te Voert, maar waar dit jaar het meeste 
van wordt verwacht in de verdediging is Jurgen Schut. 
Er waren dit jaar maar 14 coaches die geen plek voor 
Jurgen in het elftal hadden. Als er we naar het midden-
veld kijken gaan we dit jaar veel doelpunten zien van 
Ron Prinsen, Jeroen Aalders, Danny van Wessel en 
Theo Heutinck. Onder alle aanvallers wordt dit jaar het 
meeste verwacht van Cas de Neling, Niels Schweck-
horst, Pascal Sloot Roy Cornielje en Tom Wanders. 
 
Nou maar hopen voor de coaches dat de druk op de 
hierboven genoemde spelers niet te groot wordt en het 
maken van doelpunten niet verleerd zijn dan gaan we 
ook dit jaar weer een mooie Superelf competitie 
tegemoet.  
 
In de volgende Boogbal zal de eerste tussenstand 
bekend gemaakt worden! 

Stijn  

1 Andre Driever No name 

2 Anne Aalders Dreamteam 

3 Bart van Embden Fc Karting 

4 Beent Klijnsma Goede Generatie 

5 Bennie Bruins Bruunske FC 

6 Bennie Mulder Beheerder 

7 Bryan Wijkamp BroodjeBal FC 

8 Carlo Cornielje Wally-team 

9 Cas Aalders Dreamteam 

10 Cas de Neling Fc. Lange halen 

11 Casper Bussink FC Cappie 

12 Chiel le Comte Fc P.W.K. 

13 Chiel terhorst Fc Dorpshuus 

14 Dirk Jansen Fc Djansen 

15 Dominiek Seinhorst Fc het vriendinnetje 

16 Ferdie van de Pavert T.K.S. 

17 Jan Aalders FC de Voorzit 

18 Jan Roes S.F.G.V.U. 

19 Jelle Boland FC Snelle Jelle 

20 Jeroen Aalders V.V. Naamloos 

21 Jesse Peters Fc No Mercy 

22 Jim Weijkamp A.L.A.A. 

23 Jurgen Schut B.L.D.N. 

24 Kees van de Pavert The Kellers 

25 Koen Bussink Koeneim FC 

26 Like Immink Mia san mia 

27 Maik Jansen Fc Kanon 

28 Marcel v/d Pavert Superboys 

29 Marie-Jose Cornielje FC Kwiebes 

30 Marloes Bruins Fc Tweety 

31 Mart Aalders Helemaal knettaaah 

32 Martijn Klompenhouwer One Team One Dream 

33 Maud te Kaat Fc. Woezel en pip 

34 Menno Wenting W.I.V. 

35 Merijn van Arragon Fc stil staande situatie 

36 Nico Immink De Geel-Witten 

37 Nico Marcus Fc SuperCanon 

38 Paul Schut Tuinploeg 

39 Peter Roes Het andere 2e 

40 Petra Ditters Fc Tara 

41 Rien Klompenhouwer N.E.A. 

42 Rik Fisser Fc de Leemlander 

43 Ron Prinsen Halve haan 

44 Ruud v/d Pavert vv Gendringen 

45 Sjoerd Immink De jonkies 

46 Stan van de Pavert Halla Madrid 

47 Stefan Hoogland www.neerlander.nl 

48 Sven te Kaat Fc Leemland 

49 Twan Berendsen I love Maxime en Jewell 

50 Vieftig club promoteam 'De vedetten'' 

51 Willie Schut De Waterkers 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER 
JEUGD/SENIOREN 

1-10-2016 GWVV JO11-1Gd Gendringen JO11-2 3 8 

1-10-2016 GWVV JO9-1 Etten JO9-1 6 0 

1-10-2016 DCS JO13-3 GWVV JO13-1G 0 6 

1-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d DZC '68 JO19-3 3 8 

1-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 DZC '68 JO17-2 4 1 

1-10-2016 VIOD JO17-5G ST: Gendringen/GWVV JO17-2 4 2 

2-10-2016 MvR 2 GWVV 2 5 3 

2-10-2016 NVC 2 GWVV 3 2 1 

2-10-2016 GWVV 4 Varsseveld 9 0 5 

2-10-2016 GWVV 1 Westervoort 1 1 1 

8-10-2016 Ulftse Boys JO9-2 GWVV JO9-1 0 5 

8-10-2016 SJO Den Dam/NVC JO11-2G GWVV JO11-1Gd 3 4 

8-10-2016 GWVV JO13-1G Terborg JO13-2 12 1 

8-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 Etten JO17-1 0 3 

8-10-2016 Angerlo Vooruit JO17-1 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 3 6 

9-10-2016 VIOD 11 GWVV 4 0 0 

9-10-2016 GWVV 2 Ulftse Boys 3 1 1 

9-10-2016 GWVV 3 Halle 3 1 1 

9-10-2016 Sprinkhanen 1 GWVV 1 2 0 

15-10-2016 DZC'68 J013-9M GWVV JO13-1G 1 9 

15-10-2016 GWVV JO9-1 DZC '68 JO9-5 8 4 

15-10-2016 Zeddam-Sint Joris JO17-1 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 5 2 

16-10-2016 GWVV 4 VVG '25 5 5 2 

16-10-2016 VVG '25 3 GWVV 2 2 1 

16-10-2016 HC '03 5 GWVV 3 4 5 

16-10-2016 GWVV 1 RKPSC 1 2 0 

18-10-2016 Silvolde JO17-1 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 0 3 

22-10-2016 GWVV JO11-1Gd Babberich/Liemers JO11-1 2 9 

22-10-2016 Kilder JO17-1d ST: Gendringen/GWVV JO17-2 2 5 

23-10-2016 MvR 2 GWVV 2 2 1 

23-10-2016 GWVV 4 SDOUC 5 2 7 

26-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 RKZVC JO17-1 1 4 

29-10-2016 SDOUC JO11-3 GWVV JO11-1Gd 8 0 

29-10-2016 Zeddam-Sint Joris JO9-1 GWVV JO9-1 2 0 

29-10-2016 GWVV JO13-1G Concordia-W JO13-2G 2 4 

29-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-2 SDOUC JO17-3d 3 1 

29-10-2016 ST: Gendringen/GWVV JO17-1 Varsseveld JO17-1 4 1 

29-10-2016 Concordia-W JO19-3 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d 2 2 

30-10-2016 GWVV 2 Keijenburgse Boys 3 4 0 

30-10-2016 GWVV 3 Keijenburgse Boys 5 2 3 

30-10-2016 Zeddam-Sint Joris 5 GWVV 4 2 9 

30-10-2016 Doetinchem 1 GWVV 1 2 2 

 Wij feliciteren; 
- Mark en Lotte Kemperman met hun gesloten huwelijk. 

 Een GWVV supporter maakt op de zondagmorgen zijn 
wekelijkse fietsrondje door Hunten. Bij Clemens Hen-
drixen aan gekomen raakt hij aan de praat. “Joa zegt 
Clemens, Lars den mot vanmiddag dan nog wel voet-
ballen, moar zo an zien fiets te zien hef un zwoare 
oavend gehad bij de Radstake met Boh Foi Toch. ’s 
Middag staat diezelfde supporter aan de lijn in Nieuw 
Dijk waarbij Lars een zichtbare houdbare bal over de 
zijlijn laat gaan. De supporter roept Lars toe; “Foi 
Toch”. Lars begint  te lachen en weet voldoende. 

 Een speler bij het derde hield er tijdens de uitwed-
strijd tegen HC'03 wel een hele vreemde tactiek op 
na, tijdens een blessure behandeling van de tegen-
stander dacht hij zelf even lang uit in de dug-out te 
kunnen uitrusten om zo zijn krachten te sparen om de 
2e helft te vlammen. Alex was hier echter niet van 
gediend en wegens een slaperige indruk werd hij tij-
dens de rust gewisseld! Volgende keer beter. 

 Wintertijd; Als de wintertijd ingaat verwacht je niet 
dat spelers zich verslapen. Toch komt dit voor, met de 
vraag aan de bewuste speler waarom hij zich versla-
pen had antwoordde hij; “Ik had de wekker op de 
badkamer neergezet”. Volgens ons heeft er zich daar 
in die nacht meer afgespeeld in huis. 

 In de wedstrijd Doetinchem-GWVV floot scheidsrech-
ter van Huet  wel om een hele rare redenen; “Spelers 
in verwarring brengen door het maken van een ge-
luidje.” De spelers keken elkaar vragend aan alsof ze 
zeggen wilden; “Hep i’j soms een scheet geloaten?” 

 Sommige spelers 
doen alles om op te 
vallen. (zie bijgaande 
foto) . Hier zou je de 
vraag kunnen stel-
len; Wie is hier nu 
eigenlijk pupil van 
de week? 

 GWVV 1 en 2 spe-
lers fluiten altijd de 
jeugdwedstrijden op 
de zaterdag. Meestal heb je scheidsrechters als ze 
goed fluiten die niet opvallen. In de wedstrijd van af-
gelopen zaterdag van JO17-2 viel de scheidsrechter 
op door zijn atletische kuurtjes die hij maakte en op 
het eind floot hij niet af maar pakte hij de bal en floot 
toen pas af. Nu vraagt u zich natuurlijk af ”wie was ta 
tan”  Het zou toch niet de pupil van de week op bo-
venstaande foto zijn? 

 Volgens Bennie Bruins is Freek van Arragon een dood 
element. Als je het zo beluister klinkt dat nogal 
vreemd, dat behoeft enige verklaring want we weten 

dat Freek  springlevend is. In de wedstrijd GWVV 4—
SDOUC 5 liep scheidsrechter Freek uit koers van zijn 
gebruikelijke looplijnen waardoor hij de bal beroerde 
op een ongelukkig moment voor GWVV. “Woarum fluit 
hij niet?” vraagt schoonzuster Petra aan Bennie.  “De 
scheidsrechter is altied een dood element en dut niet 
mee met het spel vandoar dat er deur gevoetbald 
wudt.” verklaart Bennie.  “Lekker dan  a’j un dood ele-
ment bunt” zegt Petra vervolgens. 

 Sommige spelers denken te wachten met scoren totdat 
de superelf is begonnen.  Is het zover dan scoren ze nog 
niet. Theo in de volgende Boogbal hopen we je hoog in 
de topscoorderslijst te vinden. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Andre Lippets 06-40940845 

Mark Kemperman 06-16490233 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO9-1 

Olaf Dickman 06-30612201 

Wilco Pennings 0315-237406 

 

JO11-1  

Emile Kwak 06-16474875 

 

JO13-1 

Manfred Kuster 0315-630282 

Hans Bruins 0315-632247 

Mike Frazer 0315-631810 

 

JO17-2 

Leo Bruggeman 06-11107115 

Clemens Wissing 0315-640815 

Thomas Wissing 06-52718671 

Ramiro ter steeg 06-12616216   

 

JO17-1  

Luuk Messink 06-20871868  

(gendringen) 

Andre Lippets 06-40940845 

 

JO19-2 

René Bussink 06-53928248 

Cas de Neling 06-36481673 

Fred Besselink 0315-329948 

Merijn van Arragon 06-20385856 

H et seizoen is alweer 7 wedstrijden onderweg, ondertussen is de klok alweer 
verzet en vallen de bladeren weer van de bomen. 
Onze jeugd is nog steeds goed bezig.  De jo9-1 staat op een verdienstelijke 3e 
plaats. De jo11-1 staat op de 8e plaats. De jo 13-1 staat op de 2e plaats. De 
jo17-1 staat op de eerste plaats. 
De jo17-2 staat op de 6e plaats en de jo19-2 staat op de 6e plaats moet wel 
gezegd worden dat zij pas vier wedstrijden hebben gespeeld. Dus we kunnen 
concluderen dat het op dit moment goed gaat. 
In de herfstvakantie waren er drie voetbaldagen, voor onze jeugd mede moge-
lijk gemaakt door de club van vieftig. Er waren maar liefst 29 aanmeldingen, 
onder de bezielende leiding van een groot aantal vrijwilligers is er drie dagen 
met veel plezier gevoetbald op ons sportpark. Er zijn vele trainings oefeningen 
doorgenomen, er is een toernooi gespeeld en er waren voetbalspellen. Tussen 
de middag is er lekker geluncht, mede mogelijk gemaakt door de Jumbo. Wij 
willen iedereen bedanken, die dit evenement tot een succes hebben gemaakt.  
Wij wensen onze geblesseerde spelers beterschap en wensen iedereen nog 
veel plezier met de laatste wedstrijden voor de winterstop. 
  

Het Jeugdbestuur. 

Hallo allemaal, 
 
Op zaterdag 10 september hadden we onze eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen in Megchelen (SVGGJO9). 
We waren even sterk want we wonnen niet, maar speelden gelijk met 4-4. 
Mees maakte 3 doelpunten en ikzelf ook nog een. 
 
Het was een leuke wedstrijd ! Op naar volgende week. 
 
Groet, Bram 

Wedstrijdverslag JO-9 

Wedstrijdverslagen JO-11 
24-9-2016 

MvR JO11-5 - GWVV JO11-1 8-3 

H et was een spannende wedstrijd. 
We speelde uit tegen MvR. 
Al snel werd het 0-1 voor MvR. 
De eerste helft stonden 0-4 achter. 
Na de rust gingen we verder.  
MvR scoorde ook nog 2 keer. 
Snel scoorde Boaz 2 keer en Luuk 1 keer. 
Toen stonde we 3-6 achter. 
Daarna maakte MvR ons in door nog 2 goals te scoren. 
We verloren met 3-8. 
Ik vond een leuke wedstrijd ondanks we verloren hadden. 

Door Eline 
 
Jongens onder de 11, 1 oktober. 
 
GWVV tegen Gendringen 2 
Stand 3-8 
 

W e hebben flink ons best gedaan, maar het lukte niet om te winnen van 
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( Vervolg verslag JO11) 

Gendringen. Waarschijnlijk ook door te weinig suppor-
ters, of de supporters schreeuwden niet hard genoeg.... 
Kas heeft paar mooie ballen eruit kunnen houden. 
In de 1ste helft ging het een beetje slecht maar in de 
2de helft ging het wat beter! 
De tegenstander had geen wissels, dat was wel een 
voordeel, maar we hebben alsnog verloren :(, ik vond 
dat we het goed hebben gedaan! 
 
Doelpunten door Boaz 2x en Donna 1x. 
 
Groeten van Luuk Berentsen. 
 

22 oktober 
GWVV JO11-1 - Babberich JO11-1 2-9 
 
Hallo allemaal, 
 

I k ben Merle en ik was aanvoerder op zaterdag 22 ok-
tober. Jammer genoeg hadden we 2-11 verloren van 
Babberich. 
Boaz en Donna waren er niet dus Bram, Mees en Nout 
vielen daarom bij ons in. Emile (onze coach) was er ook 
niet dus viel mijn vader (Manfred) in. 
Bram scoorde ondanks ons verlies 2 keer voor ons. 
We hadden goed ons best gedaan maar ze waren iets 
beter. Toch hadden we 2 keer gescoord en lekker ge-
voetbald. 
 
Groetjes Merle    

Wedstrijdverslagen JO19-2 
Zelos – Gendringen / GWVV JO19-2 

O p een dinsdagavond moesten we een wedstrijd in-
halen in Zelhem tegen Zelos JO19-3.  
Het begon goed en de eerste kans was dan ook voor 
ons via Berto die van randje 16 de doelman niet wist te 
verslaan. Maar toch was het eerste doelpunt voor 
Zelos. De bal werd verkeerd weggewerkt en met een 
schot van afstand werd Koen gepasseerd. Een paar mi-
nuten later was het weer Zelos met een afstond schot 
die er weer in vloog  2-0 stond het na 15 minuten. Toen 
kwam Berto met een actie vanaf de zijkant en maakte 
de aansluitingstreffer. Toch was het weer Zelos die wist 
te scoren. Een tijdje daarna kregen 
we een vrije trap van ongeveer 18 
meter en Collin schoot die binnen. 
Daarna wist Zelos toch weer de sco-
re uit te breiden en gingen we met 
4-2 de rust in. Na rust kwamen we 
herboren uit de kleedkamer en 
duurde het al niet lang en we kre-
gen een penalty. Wessel scoorde en 
maakte de 4-3. Daarna kwam Berto 
met een mooie solo en tekende 
voor de 4-4. Daar bleef het niet bij 
en Wessel schoot van  25 meter een 
bal in de kruising en maakte zelfs de 
4-5. Toen kreeg in de laatste minuut 
Zelos een vrije trap op randje 16 en 
helaas schoten ze die binnen. Zo 
eindige deze wedstrijd in 5-5. 
 
Collin te Wildt 
 
 

Wedstrijdverslag JO-13 
1 oktober 
DCS JO13-3—GWVV JO13-1  0-6 
 

H oi ik ben Jesper en ik was aanvoerder tegen DCS. 
We moesten vroeg opstaan. 
We begonnen wat rustig we moesten een beetje wak-
ker worden. 
Op een moment scoorde we en dat was wel nodig. 
In de rust stond het 0-2 dus we stonden voor. 
Tweede helft gingen we verder. 
En scoorde nog een paar doelpunten uiteindelijk 0-6. 
Het was een verdiende overwinning. 

Gendringen / GWVV JO19-2 – DZC’68 JO19-3 

Z aterdag 27 september, we hadden vandaag een 
wedstrijd tegen DZC’68.  
Vanwege blessureleed hadden we echter moeite om 
de basisopstelling vol te krijgen. Dit is uiteindelijk 
dankzij Jeremy en Jules toch gelukt. De wedstrijd 
kwam langzaam opgang en van beide kanten werd 
eerst een beetje afgetast. Maar naar 20 minuten 
kwam er de eerste uitbraak van DZC’68 die meteen 
leidde tot een doelpunt.  Hierna werden we overlopen 
door DZC’68 waardoor we nog 4 doelpunten tegen 
kregen voor de rust. We hadden toch nog kans gekre-
gen om een doelpunt te maken in de 1ste helft waar-
door de stand bij rust 1-5 was, de goal werd gemaakt 
door Wessel. Nadat het fluitsignaal voor de 2de helft 
had geklonken leek het erop alsof de in 1ste helft be-
gonnen koers  vastgehouden zou worden het werd 
namelijk na 5 min 1-6. Hierna viel DZC’68 echter stil en 
kregen wij weer de kans om aan te vallen. Dit ging ons 
redelijk goed af want aan het eind van de 2de helft had-
den wij 2 goals gemaakt, Jules en Collin hebben er bie-
den één gemaakt. Toch wist DZC’68 nog wat te doen 
want in de counter hadden we nog 1 goal weten te 
scoren waardoor de eindstand 3-8 werd. Ik wou na-
mens het team Jules en Jeremy bedanken voor het 
meedoen en hopelijk dat we volgende keer een beter 
resultaat neer zetten.  

Frederic Josée 
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(Vervolg Jeugdhoek) 

V orig jaar heeft de vieftig club als bestedingsdoel een 
voetbalclinic gekozen voor de jeugd.  
Na lang zoeken bleek dit nog niet zo makkelijk om daar 
een goede invulling aan te geven. Er worden regelma-
tig voetbalclinics georganiseerd maar deze hadden wat 
ons betreft niet de juiste invulling van de oefeningen 
of het niveau was te laag tegen de vergoeding wie er 
tegenover stond, kortom een goede voetbalclinic te 
vinden en te organiseren valt nog niet mee. Nu wil het 
toeval dat de aktiviteitencommisie, een nieuw initiatief 
van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten 
begin dit jaar met het idee van de Clubvoetbaldagen 
kwam. Er heeft een overleg plaatsgevonden met VDVV 
en G.W.V.V. en hieruit is het idee werkelijkheid gewor-
den, de voetbaldagen konden worden georganiseerd. 
Het bleek namelijk toen we het programma zagen voor 
de 3 dagen een zeer aantrekkelijk en leerzaam pro-
gramma te bevatten waar onze doelgroep veel van zou 
kunnen opsteken. Hoe zagen deze dagen er nu uit? 
Het waren 3 zeer intensieve dagen waar op voetbalge-
bied veel geleerd is maar waar ook met veel pret is 
gevoetbald. Dag 1 is er een begin gemaakt met de 
eerst techniek- en spelvormen, daarna FUN-games. De 
FUN-games waren leuk maar ook hier werd ook weer 
veel op voetbalgebied opgestoken, na de penaltybo-
kaal werd er een begin gemaakt aan het toernooi. Dag 
2 bestond voornamelijk uit techniek- en spelvormen 
en tussendoor FUN-games. Voor de ontspanning werd 
er tussen de middag een fantastische voetbalquiz ge-
speeld. Dag 3 moesten we helaas in verband met de 
weersomstandigheden een alternatief bedenken. Ook 
dit is in Varsselder geen probleem, in het Dorpshuus 
welke multifunctioneel is zijn de mogelijkheden einde-
loos. Zo werd er in de sporthal enkele leuke circuits 
uitgezet en werd er een mini toernooi gespeeld. In de 
multifunctionele zaal werd er een tafeltennistoernooi 
en voetbalspel gespeeld. En voor de ontspanning kon 
er tussendoor gesjoeld worden in de ontmoetings-
ruimte. Na de lunch werd er een schitterende super-
bingo gespeeld. Gelukkig klaarde het weer op waar-
door het voetbaltoernooi van de eerste dag toch nog 
uitgespeeld kon worden. Alle dagen was er een prima 
verzorgde lunch geregeld welke geheel gesponsord is 
door JUMBO ULFT. Wij zijn JUMBO dan ook veel dank 
verschuldigd. Ook Stichting Dorpshuus Varsselder 
Veldhunten zijn wij dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van het Dorpshuus. Leden van G.W.V.V. kregen 
een korting van maar liefst vijftig euro, dit werd moge-
lijk gemaakt door de vieftig club van G.W.V.V., alle le-
den van de vieftig club willen wij dan ook ontzettend 
bedanken voor deze fantastische financiële bijdrage. 
Tuurlijk zijn we ook veel, heel veel dank verschuldigd 
aan de trainers van G.W.V.V en Jorik te Kaat van Club-
voetbaldagen. Zonder hun was dit allemaal niet moge-
lijk geweest. Allemaal ontzettend bedankt en ik hoop 
tot volgend jaar. 

Jan Aalders 

Voor meer foto’s van de voetbaldagen kijk op; 
dag 1: https://myalbum.com/album/Po7xuu9ugvTe 
dag 2: https://myalbum.com/album/k3e5PeOcSLoW 
dag 3: https://myalbum.com/album/u69FWGue9hps 

https://myalbum.com/album/Po7xuu9ugvTe
https://myalbum.com/album/k3e5PeOcSLoW
https://myalbum.com/album/u69FWGue9hps
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

November 
11 Anschoeve’n 
11 St. Maarten optocht 
13 Muziekconcours fanfare St.Gregorius in Enschede 
18,19 Speculaasactie Fanfare 
20 Sinterklaasintocht 
26 Jong Inn VV 
December 
14 Anschoeve’n 
15 Potstoten GWVV 

voor aanschaf instrumenten voor jeugdleden 
  

O p vrijdag 18 november en zaterdag 19 november 
zal Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten 
weer haar jaarlijkse Speculaasactie houden. Op vrij-
dagmiddag worden de koeken ingepakt en klaarge-
maakt voor verkoop. Eén zakje bevat grote speculaas-
koeken en bij aankoop hiervan heeft men niet alleen 
smakelijke koeken, maar helpt men ook de Fanfare 
haar jeugdopleiding te stimuleren. 
  
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag overdag, 
kan men leden van de Fanfare aan de deur verwach-
ten. Er wordt niet alleen in Varsselder Veldhunten 
verkocht, maar ook in Gendringen, Ulft en omliggen-
de dorpen. Tevens kan men op vrijdagmiddag en op 
zaterdag de hele dag in ‘het Dorpshuus’ in Varsselder 
terecht voor de speculaaskoeken 
  
Speculaaskoeken als attentie 
De Fanfare is tevens op 
zoek naar bedrijven, 
winkels, verenigingen of 
instellingen die in de 
Sinterklaas periode een 
attentie willen uitdelen 
aan klanten of mede-
werkers.  
Hiervoor zijn onze zakjes met speculaas uitstekend 
geschikt.  
 
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn van 
harte welkom bij Henri Hebbink tel. 06-22619426. 

Speculaasactie  
Fanfare St. Gregorius 

Fanfare St. Gregorius 
op muziekconcours 

  

F anfare St. Gregorius gaat op zondag 13 novem-
ber a.s. deelnemen aan het muziekconcours in 
Enschede.  
Het orkest komt uit in de vierde divisie van de KNFM
(Koninklijke Nederlands Federatie van Muziekvereni-
gingen). De laatste keer dat er meegedaan werd aan 

een muziekconcours was in 2011 en dit was het eer-
ste concours met Gerjo Seesink als dirigent. Het is 
nu dan ook een mooi moment om door een jury te 
laten bepalen op welk niveau het orkest momenteel 
speelt. 
  
Sinds het laatste muziekconcours heeft het fanfare-
orkest erg veel uitbreiding gehad van muziekschool 
leerlingen. De muziekvereniging is hier uiterst trots 
op. Deze muzikanten hebben nog geen ervaring met 
een muziekconcours en dit zal het extra spannend 
maken. 
Als inspeelwerk is voor Keep it Up gekozen. Een lekker 
vlot nummer dat het orkest goed ligt en waarmee men 
de jury probeert te imponeren. Daarna volgen de ver-
plichte nummers Knoxville – 1800 en Pacis Valley. Bij 
voldoende punten (80 punten of meer) wordt een eer-
ste prijs behaald. 
 

Noot redactie: Wij wensen de fanfare veel succes! 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

De activiteiten van  
De Zonnebloem  

afd. Varsselder-Veldhunten  
van 2016 

17 februari: In het Dorpshuus was er weer een gezelli-
ge creatieve middag met de gasten. Ook werden er 
gasten van De Zonnebloem afd. Ulft uitgenodigd. Deze 
middag werden er hele mooie kaartjes gemaakt. Ieder-
een kreeg ook nog een knutselpakketje mee naar huis. 

22 maart: Paasstukjes maken. Iedereen vond het erg 
leuk om te doen. Weer heel wat anders om met 
“groen” te werken.  
 
14 april: Ontspanningsmiddag met zangeres Marie 
Christien in Zaal Ter Voert in Megchelen georganiseerd 
door het Regio bestuur. Een hele geslaagde mid-
dag.Wat kan zij toch prachtig zingen!!! 
 
20 mei: Uitstapje met onze gasten naar De Moe-
zeköttel, waar we uitleg kregen over hoe het er vroe-
ger aan toe ging met film en dia’s. Daarna gingen we 
naar De Dierenweide , waar Jan Roes van alles over de 
dieren en hun verblijf vertelde. Tot slot werden we ver-
rast met een heerlijk etentje in t Dorpshuus. 
10 juni: Met de Museumplusbus zijn we naar de 
Twentse Welle geweest. Dit jaar hadden we geluk en 
zijn uitgeloot. Dit betekend dat je namens de Bankgiro-

loterij de bus, met entree museum en gids een dag ter 
beschikking krijgt, geheel gratis. Met 50 gasten uit Vars-
selder en Ulft hebben we een heerlijke dag gehad. 
12 september: Middagboottocht vanuit Rees over De 
Rijn. En wat was het prachtig weer! 
14 september: Samen met De KBO heeft de Zonne-
bloem een “slachtvisite”middag georganiseerd. Er werd 
door mensen in klederdracht van alles verteld over het 
huisslachten. En natuurlijk, balkenbrij bloedworst, ge-
bakken leverworst  geproefd. En ook konden de gasten 
deze lekkernijen kopen en mee naar huis nemen.  
22 oktober: Onze jaarlijkse ontspanningsmiddag in Zaal 
Köster in Etten. Dit keer traden de Juf, de Bakker en De 
Dominee op met oudhollandse liedjes die uitbundig 
werden meegezongen door de sten uit Varsselder en 
Ulft. Het was genieten.  
21 december: Deze datum komt nog. Dan gaan we sa-
men met de KBO een fantastisch Kerstfeest organiseren 
in Het Dorpshuus.   
Meldt U aan…… bij de vrijwilligsters 
van De Zonnebloem: Ines Scholten, Anny Vonk, Willy 
Steutel, Els Versleijen of Dianne Bujak.  
Ook via het formulier in De Nestor van december kan 
dit. 

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016 
Datum trekking: 24 oktober 2016   
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemlo-
terij 2016. Loterijvergunning verleend door de Raad 
van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting 
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014.    

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG   
1e prijs 0082005  € 15.000,00 
 2e prijs 0466420  € 10.000,00 
3e prijs 0996993  € 10.000,00 
4e prijs 0388578  €   5.000,00 
5e prijs 0162628  €   5.000,00 
6e prijs 0674349  €   5.000,00 
7e prijs 1011526  €   2.500,00 
8e prijs 1056342  €   2.500,00 
9e prijs 0619110  €   2.500,00 
10e prijs 0506115  €   2.500,00 
11e prijs 0539735  €   1.000,00 
12e prijs 0946230  €   1.000,00 
13e prijs 0611800  €   1.000,00  

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG   
14e prijs 0823745  €   1.000,00  
15e prijs 0410033  €   1.000,00  
16e prijs 0954076  €      450,00  
17e prijs 0282470  €      450,00  
18e prijs 0823328  €      450,00  
19e prijs 0603305  €      450,00  
20e prijs 0437359  €      450,00  
21e prijs 0210016  €      450,00  
22e prijs 0046441  €      450,00  
23e prijs 1131326  €      450,00  
24e prijs 0909501  €      450,00  
25e prijs 0573868  €      450,00  

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN 
MET DE  

VOLGENDE EINDCIJFERS *  
 
PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG   
26e prijs 12879  €     100,00 
27e prijs 26431  €     100,00 
28e prijs 53437  €     100,00 
29e prijs   5671  €       50,00 
30e prijs   1761  €       50,00 
31e prijs   7593  €       50,00 
32e prijs     901  €       15,00 
33e prijs     765  €       15,00 
34e prijs     402  €       15,00   

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en 
worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan 
alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers 
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerde-
re loten kunnen gelden.   

 (onder voorbehoud van typefouten)  

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar  

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg  
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5-11-2016 08:30 VIOD JO13-5 GWVV JO13-1G 

5-11-2016 09:30 GWVV JO11-1Gd Concordia-W JO11-5 

5-11-2016 09:30 GWVV JO9-1 
SJO MEC/Bredevoort JO9-

1 

5-11-2016 14:30 Silvolde JO17-2d 
ST: Gendringen/GWVV 

JO17-2 

5-11-2016 15:00 
ST: Gendringen/

GWVV JO17-1 MvR JO17-1 

6-11-2016 10:00 GWVV 4 Gendringen 5 

6-11-2016 10:30 Wolfersveen 2 GWVV 3 

6-11-2016 14:00 GWVV 1 Angerlo Vooruit 1 

12-11-2016 09:30 GWVV JO11-1Gd DCS JO11-8 

12-11-2016 09:30 GWVV JO9-1 VIOD JO9-7G 

12-11-2016 13:00 
ST: Gendringen/

GWVV JO17-2 Varsseveld JO17-2d 

12-11-2016 14:30 Terborg JO17-1 
ST: Gendringen/GWVV 

JO17-1 

13-11-2016 09:30 VIOD 6 GWVV 2 

13-11-2016 10:00 GWVV 3 Doetinchem 4 

13-11-2016 10:00 GWVV 4 Doetinchem 6 

13-11-2016 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

19-11-2016 08:30 
SJO Rijnland/Aerdt/

Carvium JO11-3 GWVV JO11-1Gd 

19-11-2016 09:30 GWVV JO9-1 Gendringen JO9-2 

19-11-2016 14:30 
ST: Gendringen/

GWVV JO17-1 Ulftse Boys JO17-1d 

19-11-2016 14:30 
ST: Gendringen/
GWVV JO19-2d VVG '25 JO19-2d 

19-11-2016 15:00 Ulftse Boys JO17-2 
ST: Gendringen/GWVV 

JO17-2 

20-11-2016 09:30 Kilder 5 GWVV 4 

20-11-2016 10:00 GWVV 2 Stokkum 2 

26-11-2016 09:00 VVL JO11-2G GWVV JO11-1Gd 

26-11-2016 10:00 DZSV JO9-2 GWVV JO9-1 

26-11-2016 12:30 SVGG JO13-1G GWVV JO13-1G 

26-11-2016 12:40 DZC '68 JO17-4 
ST: Gendringen/GWVV 

JO17-2 

26-11-2016 14:30 
ST: Gendringen/
GWVV JO19-2d Pax JO19-2 

26-11-2016 15:00 
ST: Gendringen/

GWVV JO17-1 OBW JO17-2d 

27-11-2016 10:00 GWVV 2 Varsseveld 5 

27-11-2016 10:00 NVC 3 GWVV 4 

27-11-2016 11:00 Varsseveld 10 GWVV 3 

27-11-2016 14:00 GWVV 1 HC '03 1 

3-12-2016 11:00 GWVV JO13-1G Silvolde JO13-3 

3-12-2016 13:00 
FC Winterswijk JO17-

2d 
ST: Gendringen/GWVV 

JO17-1 

4-12-2016 10:00 GWVV 3 Westendorp 2 

4-12-2016 10:00 GWVV 4 Kilder 5 

4-12-2016 11:30 Stokkum 2 GWVV 2 

4-12-2016 14:00 Loil sv 1 GWVV 1 

10-12-2016 11:30 Doesburg SC JO13-2G GWVV JO13-1G 

10-12-2016 14:30 
ST: Gendringen/

GWVV JO17-1 VIOD JO17-2 

11-12-2016 11:00 Dinxperlo 4 GWVV 3 

11-12-2016 14:00 GWVV 1 Kilder 1 

Programma G.W.V.V. 
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STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 8 18 19 18 

HC '03 1 8 17 27 11 

Doetinchem 1 8 17 22 10 

VIOD 1 8 15 19 7 

Peeske 't 1 8 14 18 10 

Sprinkhanen 1 8 13 16 8 

GWVV 1 8 13 16 11 

Westervoort 1 8 10 16 17 

Loil sv 1 8 9 15 21 

Angerlo Vooruit 1 8 8 10 12 

RKPSC 1 8 6 11 20 

Kilder 1 8 5 9 20 

VVG '25 1 8 4 10 19 

Etten 1 8 1 5 29 

4e klasse D 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 8 18 19 18 

HC '03 1 8 17 27 11 

Doetinchem 1 8 17 22 10 

VIOD 1 8 15 19 7 

Peeske 't 1 8 14 18 10 

Sprinkhanen 1 8 13 16 8 

GWVV 1 8 13 16 11 

Westervoort 1 8 10 16 17 

Loil sv 1 8 9 15 21 

Angerlo Vooruit 1 8 8 10 12 

RKPSC 1 8 6 11 20 

Kilder 1 8 5 9 20 

VVG '25 1 8 4 10 19 

Etten 1 8 1 5 29 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Pax 10 7 19 25 5 

Dinxperlo 4 6 18 47 11 

Zeddam-Sint Joris 3 7 13 28 12 

Wolfersveen 2 8 13 15 10 

Keijenburgse Boys 5 7 12 15 21 

VIOD 9 7 10 24 17 

Westendorp 2 7 10 17 15 

HC '03 5 7 10 18 21 

NVC 2 6 8 7 12 

GWVV 3 6 6 15 25 

Varsseveld 10 7 6 12 16 

Halle 3 6 4 9 14 

Stokkum 3 6 4 8 30 

Doetinchem 4 7 1 11 42 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 3 5 15 13 4 

VIOD 6 6 15 19 8 

GWVV 2 7 13 15 8 

MvR 2 5 12 17 7 

Varsseveld 5 6 8 11 12 

Zeddam-Sint Joris 2 5 6 11 11 

Ulftse Boys 3 5 6 7 9 

Gendringen 3 6 6 11 16 

Stokkum 2 6 4 11 18 

Keijenburgse Boys 3 6 3 8 22 

Terborg 2 5 1 7 15 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 5 7 21 26 14 

Varsseveld 9 7 12 17 9 

VVG '25 5 6 11 21 17 

Doetinchem 6 6 10 17 17 

Stokkum 4 7 10 26 18 

GWVV 4 7 10 20 23 

SDOUC 5 6 8 21 16 

Zeddam-Sint Joris 5 7 7 17 19 

VIOD 11 7 7 13 17 

NVC 3 6 4 14 22 

Terborg 3 4 3 9 12 

Kilder 5 6 2 13 30 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

DZC '68 JO19-5 4 12 19 6 

Pax JO19-2 6 10 15 14 

DZC '68 JO19-3 6 9 17 23 

Longa '30 JO19-4d 6 8 20 16 

VVG '25 JO19-2d 4 7 15 8 

Gendringen/GWVV JO19-2d 4 5 13 16 

VIOD JO19-3 5 5 14 16 

Concordia-W JO19-3 4 4 10 13 

Zelos JO19-3 5 1 9 20 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen/GWVV JO17-1 6 15 21 10 

Varsseveld JO17-1 7 15 23 20 

Zelhem JO17-1d 6 13 24 14 

FC Winterswijk JO17-2d 6 13 17 9 

MvR JO17-1 5 12 13 6 

OBW JO17-2d 6 12 18 12 

Terborg JO17-1 6 11 14 12 

Ulftse Boys JO17-1d 6 9 17 13 

VIOD JO17-2 7 5 9 23 

DZC '68 JO17-2 7 4 13 21 

Ajax B JO17-1d 7 4 13 25 

Angerlo Vooruit JO17-1 5 3 14 19 

Silvolde JO17-1 5 3 7 12 

DZSV JO17-1 5 3 4 11 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Etten JO17-1 7 19 45 5 

Zeddam-Sint Joris JO17-1 7 18 42 11 

Silvolde JO17-2d 7 16 30 13 

DZC '68 JO17-4 7 14 50 9 

SJO Den Dam/NVC JO17-1G 7 10 15 22 

Gendringen/GWVV JO17-2 7 9 25 18 

VIOD JO17-5G 7 9 32 26 

SDOUC JO17-3d 7 9 20 26 

Terborg JO17-2G 7 9 14 33 

Ulftse Boys JO17-2 7 9 12 42 

VVG '25 JO17-3 7 1 4 60 

Varsseveld JO17-2d 7 0 14 38 

Topscoorders JO19-2 
naam:  aantal doelpunten 
Berto klein Herenbrink 3 
Collin te Wildt 3 
Wessel Immink 3 
Glenn Robben 1 
Frederic Josée 1 
Jules Hartjes 1 
Tom Wienholts 1 

Topscoorders O17-2: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe  Flipse 11 
Sem Schepers 7 
Timo Steenbreker 4 
Marijn Fukkink 1 
Siem Peters 1 
Sam Overbeek 1 

Topscoorders O17-1: 
naam:  aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer  7 
Diebe Kock 6 
Joey Kock 3 
Mike Winkels 1 
Timo Berendsen 1 
Bart Rots 1 
Jelle Immink 1 
Nico Ausma 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Tom Wanders 4e  6 
Rick Hendrixen   4e 5 
Cas de Neling   1e 4 
Roy Cornielje 3e 4 
Niels Schweckhorst 1e  3 
Ron Prinsen    1e 3 
Dion Mulder 1e+2e  3 
Joel Robben 2e   3 
Danny van Wessel  3e  3 
Rick Witteveen 4e 3 
Merijn van Arragon  1e 2 
Pascal Sloot 2e 2 
Kris Hebbink 2e  2 
Mart de leeuw   3e 2 
Steven Riethorst  3e 2 
Don Geerts 3e 2 
Niek ter Voert 3e 2 

Jurgen schut 4e  2 
Bram v/d Pavert  1e 1 
Thomas Wissing  1e 1 
Jurjan Wezenberg 2e  1 
Stefan Zwannink  3e 1 
Hans Bruins 4e  1 
Jos Ketelaar  4e 1 
Ino Zweers 4e 1 

Op de voetbaldagen waren diverse junioren  
actief als begeleiding. Klasse jongens! 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen JO11-2 7 21 54 4 

VVL JO11-2G 7 19 56 4 

Babberich/Liemers JO11-1 7 15 46 12 

MvR JO11-5 6 12 27 26 

VIOD JO11-6 6 10 25 13 

Concordia-W JO11-5 6 9 16 15 

SDOUC JO11-3 6 9 14 29 

GWVV JO11-1Gd 7 7 20 42 

DCS JO11-8 7 6 18 55 

Zeddam-Sint Joris JO11-3 6 4 10 40 

SJO Den Dam/NVC JO11-2G 7 3 19 37 

SJO Rijnland/Aerdt/Carvium 
JO11-3 6 0 8 36 

Topscoorders JO11-1 
naam:  aantal doelpunten 
Boaz Kwak 7 
Bram Menting 2 
Donna Kwak 1 
Nout Sloot 1 
Luuk Berendsen 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Concordia-W JO13-2G 6 18 53 6 

GWVV JO13-1G 7 18 59 8 

SVGG JO13-1G 5 15 25 8 

DCS JO13-3 6 10 25 17 

Doesburg SC JO13-2G 6 10 28 22 

VIOD JO13-5 6 10 24 31 

Zeddam-Sint Joris JO13-2 7 10 24 42 

MvR JO13-3d 5 9 18 16 

Doetinchem JO13-2d 5 6 19 23 

DZC'68 J013-9M 6 0 4 27 

Silvolde JO13-3 6 0 10 40 

Terborg JO13-2 7 0 9 58 

Topscoorders JO13-1: 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn Berendsen 17 
Julian Frazer 9 
Ties Flipse 6 
Boyd Ratering 5 
Jurre Ditters 5 
Nout Sloot 5 
Tom ter Bogt 4 
Gijs Roseboom 3 
Jesper Kuster 3 
Pepijn Sloot 1 
Anne Bussink 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zeddam-Sint Joris JO9-1 6 18 29 6 

SVGG JO9-1G 7 16 46 16 

GWVV JO9-1 7 16 36 12 

SDOUC JO9-2 7 15 39 8 

VIOD JO9-7G 6 13 15 12 

DZSV JO9-2 6 10 24 18 

DZC '68 JO9-5 7 9 29 36 

Gendringen JO9-2 7 6 30 30 

Ajax B JO9-1 7 6 37 51 

Ulftse Boys JO9-2 7 3 16 34 

Etten JO9-1 7 3 13 33 

SJO MEC/Bredevoort JO9-1 4 0 0 58 

Topscoorders JO9-1 
naam:  aantal doelpunten 
Bram Menting 22 
Mees Dickman 13 
Tiemen Berentsen 1 


