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I

Nieuws

nmiddels zitten we volop in de lente en wordt ten
tijde van dit schrijven de 20 graden grens bereikt. Genieten dus van alles wat groen wordt en de fluitende
vogels op de vroege morgen. Ook met het voetbal is
dit een periode waarin als toeschouwer maar ook als
speler genoten kan worden van het vroege voorjaarszonnetje. De elftallen hebben na dit weekend nog
maar zo’n 4 tot 5 wedstrijden meer te gaan. Een fase
waarin het uitgemaakt gaat worden wie zich kampioen
mag gaan noemen. Volgend seizoen zal alles naar achteren worden geschoven en zijn er meer wedstrijden in
het voorjaar. Vooral de ambiance in deze toch wel belangrijke voetbalperiode dient ook te worden gespeeld/aanschouwt onder goede weersomstandigheden. Veel ‘volk langs de lijn’ en de spanning die er van
afdruipt. Prachtig toch! Ook voor GWVV 1 zal de komende periode nog een heel spannende fase op gaan
leveren. Het verlies tegen RKPSC van afgelopen zondag
heeft hen in de gevarenzone gebracht, daar waarin de
mede concurrenten ook strijden voor het ontlopen van
degradatiewedstrijden. De onderste 2 ploegen degraderen rechtstreeks en de nummers 11 en 12 zijn gedoemd om nacompetitie te spelen tegen de periodekampioenen uit de 5e klasse. Zo langzamerhand beleven we een ‘dejavu’, want ook 2 seizoenen geleden
verkeerden we in dezelfde positie als nu en hoe het
toen is afgelopen hebben we nog scherp op ons netvlies. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat alles
de komende periode goed gaat, en dat we volgend
seizoen ook weer in de 4e klasse spelen. 2e Paasdag
wordt er een cruciale wedstrijd gespeeld tegen ‘t Peeske in Beek. G.W.V.V. staat bij de tegenstanders bekend
om de vele toeschouwers die ze meebrengen en ook in
deze spannende periode kunnen ze de steun heel goed
gebruiken. Jelle zal in de rubriek ‘GWVV 1 tussen de
lijnen’ van de gespeelde wedstrijden verslag doen. Jongens heel veel succes gewenst in de nog komende
wedstrijden.
GWVV 2 heeft de kampioensaspiraties in de kast moeten zetten want de afgelopen wedstrijden tegen MvR,
Keyenburgse Boys en VVG werden verloren. Sven zal
uit de doeken doen hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.
GWVV 3 blijft dit seizoen wissevallig voetballen. Je
kunt niet zeggen dat ze slecht voetballen maar de resultaten vallen veel in hun nadeel uit waardoor ze
weer met lege handen staan. Aan de trainingsarbeid
kan het ook niet te wijten zijn want ze trainen elke
woensdagavond intensief en is de groep nu ook de Ajunioren mee trainen er alleen maar groter op geworden. Hun doelstelling kan nu alleen maar zijn om van
de allerlaatste plek weg te blijven. De winst van afgelopen zondag heeft daar al goed aan meegeholpen. Wij
wensen Alex en zijn mannen veel succes. Stijn zal in
deze Boogbal weer verslag doen van hetgeen bij hen is
gebeurd de afgelopen tijd.
GWVV 4 kon zich ivm de grote voorsprong die Gendringen had opgebouwd alleen maar richten op plek 2,
ondanks goede wedstrijden tegen Varsseveld en Viod
werd er knullig verloren van laagvlieger Zeddam/St.
Joris waardoor het nu reëel is om zich op plek 3 te focussen. Tonny zal in zijn verslag uitvoerig ingaan op de
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prestaties van GWVV 4. Onder de senioren dus geen
kampioen dit jaar, maar bij de jeugd strijden JO17-1 en
JO17-2 nog voor de bovenste plek. Gendringen/GWVV
JO17-1 met daarin o.a. Robin Klompenhouwer, Sam
Overbeek en Jarno Lippets staan op kop met 6 punten
voorsprong op de nummer 2. De laatste wedstrijd in
hun competitie wordt pas gespeeld op 20 mei waardoor het nog wel even kan duren of ze ook het kampioenschap over de streep trekken. Normaal spelen ze
de wedstrijden in Gendringen maar zo af en toe wordt
er ook een wedstrijd op de Buitenham gespeeld. Kom
gerust eens kijken. De JO17-2 staat momenteel op een
2e plek maar ook hier is de weg nog lang, zij zitten nu
op de helft van de voorjaarscompetitie waardoor het
nog alle kanten op kan. Onder de rubriek jeugdnieuws
zal Mike Frazer namens het jeugdbestuur het overige
nieuws gaan brengen. Ook hebben we van de diverse
jeugdteams copy ingezonden gekregen zodat u ook op
de hoogte bent van hun prestaties.
In deze Boogbal de gebruikelijke artikelen die u van ons
gewend bent. Daarnaast een verslag van het uitje die
de Vieftig club maakte naar Zwolle, een ingezonden
stuk van de sponsorcommissie, een uitnodiging van het
bestuur van ‘t Dorpshuus die bestemd is voor alle leden van G.W.V.V. en aandacht voor de oproep van het
bestuur om de vacante functie van secretaris.
Op de cover deze keer het uitstapje van de Vieftig club
naar Ted, de uitreiking van de voetbaltassen door Nordic Fire, de NL doet actie en het rondbrengen van de
potgrond.
Wij wensen iedereen veel succes in de laaste fase van
de competitie en veel leesplezier met deze Boogbal.

De Boogbalredactie

G.W.V.V. is op zoek naar een

nieuwe
secretaris m/v

L

ijkt het jou wat om onze mooie club nog beter te
maken dan ligt hier een prachtige uitdaging.
Hier onder de taken van de secretaris,

 Vergaderingen: Opstellen agenda, uitnodigingen
versturen en notuleren.

 Verspreiden van binnengekomen post.
 Bij houden van de ledenadministratie via Sportlink.

 Uitnodigingen versturen bij officiële gelegenheden.

Voor meer informatie kun je terecht bij de huidige
secretaris Jan Roes of een van de andere bestuursleden.

De Boogbalplanner seizoen 2016-2017
Copie inleveren:
30 mei
pagina 2

Komt uit op:
15 juni

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

N

a de knappe overwinning op VVG moesten we een
week later aantreden tegen hekkensluiter vv Etten.
Het was geen duel waar de mensen voor naar het
“stadion” komen want het was heel slordig en er werden maar weinig kansen gecreëerd. Na een kwartier
spelen is het een speler van vv Etten die een goede kans
krijgt na een slim overstapje van een medespeler, helaas voor hem en gelukkig voor ons is de afronding niet
heel denderend en wordt de bal hoog over geschoten.
GWVV komt totaal niet in de wedstrijd en krijgt het dan
ook niet voor elkaar om het de defensie van vv Etten
moeilijk te maken. Rond de 30e minuut kan onze rooie/
rossige vriend Niels Schweckhorst niet bij een voorzet
van Ron Prinsen waardoor de bal in de handen van de
keeper belandt. Vrijwel direct daarna scoort vv Etten de
1-0 na wat gerommel in de GWVV defensie. GWVV is
zichtbaar van slag want 4 minuten later maakt vv Etten
er 2-0 van en dit is ook tevens de ruststand. Na rust was
GWVV feller en probeerde snel wat terug te doen, toch
was het vv Etten dat tot 2 keer toe de kans krijgt om de
stand verder uit te bouwen maar dit beide keren na
laat. Niet veel later is het voor GWVV wel raak, de aansluitingstreffer wordt gemaakt door Niels Schweckhorst
die de bal beheerst binnen schiet na een hoge bal die
achter de defensie van vv Etten valt. Hierna krijgt Jochem Geerts nog een goede kans om de stand gelijk te
trekken maar hij ziet zijn schot helaas naast het doel
belanden. Na een uur spelen is het Casper Bussink die
een geweldige redding brengt waardoor de stand 2-1
blijft en GWVV nog een half uur heeft om die achterstand weg te werken. In de slotfase voert GWVV de
druk op om zo nog een doelpunt te forceren en dit
doelpunt komt er dan ook!! Helaas wordt deze afgekeurd aangezien we bij een voetbalclub spelen en niet
bij een volleybal vereniging en daarom een bal niet de
goal in mogen smashen. De stand blijft daarom 2-1 en
verliest GWVV het duel én 3 belangrijke punten.

Z

ondag 12 maart speelde GWVV tegen Angerlo Vooruit, een stugge tegenstander op een zwaar veld.
In het begin is hier alleen weinig van te zien want
GWVV begint voortvarend en komt in de 4e minuut al
op een voorsprong door een goed genomen corner die
vervolgens knap binnen wordt gekopt door Jesse Peters
Paters Poters.
Hierna is het rommelig aan de kant van GWVV en begint Angerlo wat beter te voetballen, dit resulteert in
een aantal grote kansen maar helaas voor Angerlo staat
telkens de uitstekend keepende Sven te Kaat in de weg.
10 minuten voor de rust komt Angerlo toch langszij en
gezien het spelbeeld zat deze goal er al beetje aan te
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V.
Sprinkhanen:
https://myalbum.com/album/2FyVFp1ArIyS
vvDoetinchem:
https://myalbum.com/album/TbcxrwwI6wGW
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komen.
5 minuten voor de rust krijgt
Niels Schweckhorst nog een
grote kans maar hij schiet de
bal rakelings naast en daarom gaan beide teams rusten
met een gelijke stand.
Na de rust is het wederom
GWVV dat goed begint en na
6 minuten kopt onze lange
slungel Cas de Neling raak na
een geweldige voorzet van
Ron Prinsen.
Lang kan GWVV niet genieten van de voorsprong
want 3 minuten later
krijgt Angerlo Vooruit een
corner en wordt de bal
schitterend in de hoepel
gekopt.
Angerlo ruikt bloed en
gaat vol voor de overwinning, GWVV heeft hier
niet echt een antwoord
op en moet zorgen dat
het niet met een nederlaag naar huis gaat.
In de 73e minuut komt
GWVV dan ook goed weg
nadat een speler van Angerlo een geweldige omhaal in huis heeft maar hij
ziet dat de lat redding
brengt voor GWVV.
Hierna is GWVV niet
meer bij machte om nog
iets te forceren en komt
GWVV deze wedstrijd
niet verder dan een gelijkspel zoals al vaker is
gebleken dit seizoen.

O

p zaterdagavond 18
maart kon GWVV het op gaan nemen tegen de Sprinkhanen.
Een goede tegenstander waar we het bij de eerste ontmoeting al moeilijk hadden en ook met 2-0 verloren.
GWVV begon goed aan de wedstrijd en kreeg al snel de
eerste kans, want een bal van links wordt goed voor
gegeven alleen kon Niels Schweckhorst net niet bij de
bal. Kort hierna komt Sprinkhanen op een 0-1 voorsprong door een defensieve fout, de linksbuiten krijgt
hierdoor vrije doortocht en kan vervolgens de bal langs
Casper Bussink in de korte hoek schuiven.
5 minuten later wordt het voor GWVV nog erger want
de scheidsrechter kent Sprinkhanen een penalty toe,
deze wordt vervolgens netjes afgerond en zo staat het
binnen een kwartier al 0-2 en kan het wel eens een
zware avond worden voor GWVV.
Toch doet GWVV iets terug want in de 15e minuut is het
pagina 3

(vervolg GWVV 1 tussen de lijn)

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

Jacco te Kaat die de bal naar voren pompt, de bal komt
uiteindelijk bij Ron Prinsen terecht en rond zeer koelbloedig af. Door de aansluitingstreffer kreeg GWVV
weer hoop en ging het op zoek naar de gelijkmaker,
Jelle Visser was dichtbij de gelijkmaker nadat Niels
Schweckhorst de bal veroverde en deze vervolgens
knap voorzette op Jelle Visser, hij schoot de bal direct
op doel maar helaas werd de bal net over getikt door de
keeper van Sprinkhanen.
Beide teams lijken met een stand van 1-2 te gaan rusten
maar de dekselse linksbuiten weet het de defensie nog
een keer moeilijk te maken en door een fraaie combinatie met een medespeler weet hij vervolgens de bal achter Casper Bussink te schieten.
Na rust probeerde GWVV er alles aan te doen om terug
te komen in de wedstrijd, helaas werd een schot van
Dominiek Seinhorst gepakt door de keeper en niet veel
later vergrootte Sprinkhanen de marge door de 1-4 te
scoren. De wedstrijd was gelopen en GWVV geloofde er
niet meer in, tot overmaat van ramp kreeg GWVV ook
nog de 1-5 om de oren. De scheidsrechter fluit af voor
het einde van de wedstrijd en deze eindigt dus in 1-5.
Een wedstrijd waarin GWVV heeft laten zien toch goed
te kunnen voetballen maar door een aantal schoonheidsfoutjes zichzelf te kort doet.
Verdere wedstrijdverslaglegging was door een technisch mankement bij verslaggever Jelle Visser niet mogelijk.
We hebben hierbij dan ook van de thuiswedstrijd tegen
Doetinchem alleen de foto’s geplaatst. Deze wedstrijd
werd verloren met 1-2. Een week voor deze wedstrijd
werd gelijk gespeeld tegen Westervoort met 2-2. Afgelopen zondag werd verloren bij RKPSC in Pannerden
met 4-3.
Voor de verslagen van deze wedstrijden verwijzen wij
door naar de GWVV nieuws site.
http://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv

De komende weken worden cruciaal voor GWVV om
het spelen van nacompetitie te ontlopen.
Jongens veel succes!!

Kom kijken naar ons 1e elftal!
17 april (2e paasdag) ‘t Peeske
23 april
GWVV 1 30 april
HC’03 1 7 mei
GWVV 1 14 mei
Kilder
-

- GWVV 1
Ulftse Boys 1
GWVV 1
Loil 1
GWVV 1
Boogbal nr. 5
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Hou het kort

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Tiemen
Berentsen
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– VVG’25

door Beent Klynsma

T

egenwoordig spreken we steeds
meer in afkortingen en geheimtaal of
je schrijft het zoals je het hoort.
Voetballers zijn ook sterren in het
verkorten van hun namen. Vroeger
zeiden we nog watercloset toen
werd het W.C. en nu wc. Ook geen hoofdletters meer.
Een langspeelplaat werd elpee of lp, en die sms-taal
van ff (even) ik d8 (dacht) en w8 (wacht) nx (niks).
Woorden als; motorrijwielvertieldopje hoor je niet
meer. Op de computer kun je iets weg halen, verwijderen door “delete” , heb je dan gedeleted of delete je?
Ook in de winkels, vroeger hadden ze uitverkoop, tegenwoordig hebben ze sale. Zelf word ik tureluurs van
al die turbo taal en een beetje depri. Een zzp-er, is weer
iemand die zelfstandig is zonder personeel. En wat
dacht je van die gemeentelijke termen zoals NIWZ, MO,
TWP, WGR, ISWI, OZB, MEV, IBOR, CROW, RPC, T&T,
ICT, WOZ, en nog heel veel meer. En als we het dan niet
meer begrijpen, gebruiken we Engelse woorden zoals
“shit” en F*ck off. De taal veranderd en we houden het
niet tegen. Rond 1800 kwamen er de Franse woorden,
voetpad werd trottoir, een broek werd pantelon, een
dames slip was toen een directoire. Nu is dat slipje zo
klein geworden zodat het helemaal in de bilnaad verdwijnt. Je kunt de letters ook door elkaar hutselen in
een zin, maar dan kunnen we het nog wel lezen; ew
aang aarn eth ertsee ftalle anv WGVV kkenij po ed onzagdiddmag ni Reeldssrav Delvhtennu. Dit is allemaal
nog wel te lezen, dus een tien voor taal.
Laatst kreeg ik een geboortekaartje met een viertal kindernamen erop, maar we noemen hem Wim stond erbij geschreven. ( Wilhelmus Johannes Frederick-Jan)
Later moet dat kind op allerlei formulieren zijn vier geboorte namen weer invullen, een heel gedoe, waarom
noemen ze dat kind niet meteen Wim zonder verdere
namen erbij. Als ze later nog drie zonen krijgen hebben
ze weer een ander probleem, dan gebruiken ze zeker
een andere volgorde. Mijn naam was vroeger Beernt,
maar omdat de r toch niet werd uitgesproken hebben
mijn oudgrootouders in 1744 de r er al tussen uitgehaald.
We gaan tegenwoordig toch alles inkorten, vanwaar
dan al die lange namen. Ik wil de jonge ouders het advies meegeven, neem meteen een kleine naam, veel
makkelijker, ook als hij of zij later gaat voetballen bij
GWVV. Anders kom eens luisteren op het sportpark de
“Buitenham” naar de namen van de huidige voetballers
bij GWVV.
Want dan sta je langs de lijn, kijkend naar het voetballen van de GWVV teams, en hoor je ook allerlei namen
die worden ingekort, of het zijn hun baby namen, je
hoort dan Timmie Tommie, Swekie, Mikie, Domie, Rickie, Donnie, Brammetje, Robbie,Tedje, Larsje, Sammie,
Lukie, Cassie, Cappie, Jellie, Ronnie, Luuky, Chieltje,
Pallie enz. enz..

I

k vond van te voren
het al spannend.
Papa kreeg koffie en ik
een AA’tje. Papa bleef
in de kantine en ik
mocht mee omkleden.
Voor de wedstrijd
moest iedereen warmlopen en balletje rondtrappen. Ik mocht de
bal midden uit nemen
en scoren bij de tegenstander.
Ik vond de wedstrijd
spannend. In de 1ste
helft heeft niemand
gescoord. In de 2de
helft hebben we 2x
gescoord en gewonnen. Iedereen was blij.

Groetjes Tiemen Berentsen

Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/album/26aR2v8gKo7c

Oan’t sjen.
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Luuk
Roseboom
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– Sprinkhanen.

Iris
Wanders
In de
wedstrijd
G.W.V.V.
– Doetinchem

D

Hoi Hoi

Z

aterdag 18 maart was
ik pupil van de week, dat
was een wedstrijd tegen
de SPRINKHANEN, waar
die vandaan komen weet
ik niet meer
Ik vond het erg leuk om
pupil te zijn want ik mocht
de bal weg schieten en ik mocht mee doen met de warming up.
In het begin gingen de spelers naar de kelder, daar zei
de trainer waar iedereen moest staan.....
In de rust mocht ik ook mee naar de kleedkamer.
Deze wedstrijd heeft Varsselder verloren dat vond ik
wel jammer, we hadden zelf die morgen ook al verloren......
Ik kreeg een mooie bal met alle handtekeningen, daar
was ik erg blij mee.

e wedstrijd was thuis. De
tegenstanders waren Doetinchem. Ze gingen omkleden en
met de bal rond voor handtekeningen. Voor de wedstrijd gingen
we de wedstrijd bespreken in de
kelder. Daarna moesten we het
veld op.
Ik mocht nog een aftrap nemen
en bij de tegenstander scoren.
Ik scoorde ook nog eens. Toen
begon de wedstrijd. De tegenstander scoorde in de
eerste helft nog een goal. Helaas wij niet. In de tweede
helft scoorde wij nog een goal. De tegenstander ook.
Helaas hebben we verloren met 1-2.
Ik vond het weer erg leuk om pupil van de week te zijn.

Groetjes Iris Wanders
Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/album/
WEICE9o5C4kd

Dank je wel,
groetjes Luuk
Voor meer foto’s;

https://
myalbum.com/
album/
lbcKD6k9XyQ3
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Vieftig club met z’n allen gezellig op pad
van Jan Zweers. Enkele supporters
sjouwden met het bier en waren we
er klaar voor. Ted begroette ons en
vond het mooi om ons daar te zien
en te horen. Lawaai maakten we nog meer dan de rest
van het hele stadion, zodat we goed van ons lieten horen.
Bij de eerste goal van Pec Zwolle barstte de hel los en
vlogen er nog net geen stoeltjes door de lucht. Benny
Mulder moet ook even zijn afgetrainde lichaam laten
zien en trok zijn shirt uit, waarmee hij begon te zwaaien. Degenen die erachter zaten dachten dat er een

Z

oals afgesproken op de Vieftigclub avond was zaterdag 4 maart de dag, om met een groep van 80 man naar
de voetbal wedstrijd pec Zwolle- Vitesse te gaan.
Bij de eerste inschrijving zaten we al snel volgeboekt.
Jan Aalders onze vaste touroperator regelde een grotere bus. Ook deze was snel volgeboekt dus konden we
gaan. Ted stond nog niet in de basis maar geen reden
om niet te gaan. Immers konden we Ted en zijn teamgenoten ook aanmoedigen terwijl hij in de dug-out zat.
We hebben nog wel gebeld met Ron Jans de trainer,
maar die stond niet open om tegen een kleine vergoeding Ted in de basis te laten starten. Dit leverde Ron
Jans na de wedstrijd een nat pak op.
Vooraf aan de wedstrijd werden de taken verdeeld binnen de organisatie van de Vieftigclub. Arno en Freek
verzorgen standaard de drank. Dennis en Jos de versnaperingen, en Nico de incheck c.q. vereiste papieren
en inentingen. Bij aankomst van de bus kon iedereen
rustig instappen. Henk Masselink en Cor van ‘t Veer
stapten als eerste in. De chauffeur Heinrich onze oosterbuur dacht daarom dat we naar Lourdes gingen.
Maar toen de Familie Jansen compleet met Els
(Stevering) instapte, was het snel duidelijk dat het een
kraker zou worden. Iedereen zat op zijn geboekte
plaats en toen konden de dozen met bier en hapjes
ook naar binnen. De bus was vrij smal zodat Juul
v.d.Pavert tegen een enorme provisie aankeek i.p.v.
naar buiten. Normaal gesproken checken we het aantal
personen maar er was geen stoel meer vrij dus klopte
alles. Het was een dubbeldekker bus zodat boven de
hooligans konden zitten, en beneden de voetbalkenners inclusief hoofdsponsors. Nu ik toch de sponsor
benoem moet ik even kwijt dat wanneer je bij Geert
Stevering een auto koopt je even moet checken of er
geen rat in de auto ligt. Bepaalde merken auto’s zijn zo
in trek dat iedereen er wel in wil liggen. De bus is goed
op weg en Heinrich moet er even aan herinnert worden op de A 12 dat we niet naar Amsterdam gaan maar
naar Zwolle. Heinrich niks kwalijk genomen maar hij zat
normaal op de buurtbus in Kleve vandaar. Eenmaal
aangekomen op de plaats van bestemming stapten de
eerste supporters al uit om even een beetje vocht af te
gieten. Beent Klynsma moest ook nodig maar kon niet
zo’n grote boom vinden dus stelde het nog even uit.
Theo te Kaat en Toon Tempels stapten als laatste uit
omdat ze nog van de omgeving aan het genieten waren. Richting het stadion gelopen en op zoek naar onze
zitplaatsen. Voor het begin van de wedstrijd had ons
vak al snel de aandacht getrokken. We waren als enigste in het stadion sfeer aan het maken onder leiding
Boogbal nr. 5

luchtballon werd opgelaten.
Net voor de rust begon het pijpen stelen te regenen
dus snel naar binnen om droog te blijven. Althans van
buiten want ook hier werden de nodige pilsjes naar
binnen gewerkt.
De tweede helft stond de groep overal en nergens om
maar niks te missen.
De security kwam af en toe even kijken of alles naar
wens verliep. Pec Zwolle won uiteindelijk de wedstrijd,
en we waren enigszins een beetje teleurgesteld dat
Ted niet mee speelde. Maar we kennen zijn kwaliteiten
dus dat komt wel goed. Na de wedstrijd mochten we
nog naar de business club om wat de drinken en na te
praten. Dit ging niet erg soepel omdat de security niet
gewend was om zo’n grote enthousiaste groep te begeleiden. Over en weer even een goed gesprek en dan
toch naar boven. We hebben gezellig nagezeten en de
nodige foto’s gemaakt met Ted. Ino Zweers was zo
hoffelijk om ook de vriendin van Ted enige aandacht te
geven.
Na twaalven zijn we weer naar de bus gelopen in de
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Nieuws
Sponsorcommissie G.W.V.V.

D

e sponsorcommissie is heel blij met enkele uitbreidingen in het sponsorenbestand van G.W.V.V..

stromende regen, dus van binnen en van buiten nu
goed nat. De terugreis was wederom een groot succes,
en werden de laatste blikken bier vacuüm getrokken.
Na het uitstappen nog even het veld besproeid en toen
allemaal op de fiets naar huis. Arno en Freek, ook op de
fiets, hadden alleen een beetje zijwind, en lagen meer
in de berm dan dat ze op het fietspad bleven. De hapjes waren schoon op, omdat Rik Visser thuis nog niet
gegeten had. Al met al een bijzonder leuke avond,
waarvoor wij als
Viefigclub organisatie iedereen willen bedanken. Zeker voor herhaling
vatbaar.

Groetjes Promoteam Vieftig club
Jos, Arno, Freek,
Dennis en Nico

P

er 1-1-2017 is
Netterden Zand en
Grind bv Subsponsor geworden bij
G.W.V.V.. Zij hebben al geruime tijd
een reclamebord
langs ons hoofdveld, ze zijn per 1-1
-2017 sub-sponsor
geworden van
GWVV. De naam
Netterden Zand en
Grind staan op de
trainingspakken
van ons 3e elftal.
Op woensdag 22
maart jl werd het
sponsorcontract
getekend door Dick
Snippe. Wij bedanken Netterden
Zand en Grind voor de steun aan onze vereniging. Wij
zullen er zorg voor dragen, jullie bedrijfsnaam waardig
uit te dragen.

P

Beste GWVV mensen.

W

anneer je in Zwolle speelt en er komt een dubbeldekker met supporters uit de Achterhoek, dan voelt dat
toch wel als iets heel speciaals. Uiteraard is het dan super jammer dat je niet speelt of mag invallen, maar
ja ;dat is ook voetbal. Ik heb mooie verhalen gehoord
over de busreis en over de beleving tijdens de wedstrijd en natuurlijk was het na afloop een gezellig weerzien met allemaal bekenden. Vanuit Zwolle hulde voor
de organisatie en we zien en
spreken elkaar weer , waarschijnlijk ergens bij een voetbalwedstrijd. Succes met de
club (van vieftig) en we hopen
op een goed slot van de competitie voor de blauwwitten en de
geelwitten.

Groetjes, Ted

Boogbal nr. 5

er 1-8-2017 wordt
HendriXen Grandcaféstadsbrouwerij/
Grandcafé de Bank subsponsor van G.W.V.V..
Grandcafé Hendrixen/
De Bank had al een
reclamebord langs ons
hoofdveld en ook
sponsoren ze de dinerbonnen die worden uitgereikt bij
de GWVV-super-elf competitie. Walter, Brigitte en Rick
bedankt voor jullie steun.
Per 1-8-2017 wordt Confidencus BV
subsponsor bij GWVV.
Confidencus is een organisatie die op
basis van jarenlange ervaring en een
schat aan kennis, praktische ondersteuning, advies en oplossingen aanbiedt op het gebied van advisering
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voor het MKB.
Het bedrijf waar onze ex-voorzitter Wim Pruyn mede
eigenaar van is. Wim bedankt voor deze steun.

E
Ook zal per 1-8-2017 Café-cafetaria de Veldmuis toe
treden als sub-sponsor van G.W.V.V.. De Veldmuis was
al reclamebordsponsor. Hun bedrijfsnaam/logo zal
vanaf 1-8-2017 op diverse GWVV uitingen worden gepresenteerd. Wij danken Café-cafetaria De Veldmuis
voor hun steun aan
G.W.V.V..
Op zondag 12 maart
werd er door
eigenaar Tom
Wanders van
Nordic Fire
bv, stersponsor bij
GWVV,
sporttassen
uitgereikt aan
GWVV 4. De
voorzitter
nam de eerste tas hierbij
in ontvangst.
Wij danken Tom en Wendy voor de steun aan GWVV.

Boogbal nr. 5

erste tussenstand van de voorjaarscompetitie is bekend, kan GWVV JO13-1 ook in deze periode de koppositie wederom veroveren. In de afgelopen periode zijn
er weer gemiddeld zo’n zes wedstrijden per team gevoetbald. In deze periode is er weer volop gescoord om
de nodige punten bij elkaar te verzamelen. Voor de
winterstop mochten GWVV JO13-1 zich al winterkampioen kronen, maar ook nu in de voorjaarscompetitie
doen ze weer volop mee in de eindstrijd om de bovenste plekken. Directe concurrent voor de bovenste plek
is het 4e elftal van GWVV, zij staan met één punt meer
dan de nummer 2 boven aan de ranglijst.
Bij de volgende editie van de Boogbal is de competitie
alweer teneinde waardoor de eindstand van ‘’In de
aanval!’’ bekend gemaakt zal worden.
Team
GWVV 4
GWVV JO13-1
GWVV JO09-1
GWVV 3
GWVV JO17-1
GWVV JO19-2
GWVV 2
GWVV JO17-2
GWVV JO11-1

Aantal punten
23
22
21
20
19
17
15
15
15

GWVV 1

13
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Dit seizoen werden 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
6-11-2016 wedstrijd tegen Angerlo V.;
Hoveniersbedrijf Edwin Jansen
27-11-2016 wedstrijd tegen HC’03;
Grandcafé & Stadsbrouwerij Hendrixen
11-12-2016 wedstrijd tegen Kilder
Transport Bosman
5-2-2017 wedstrijd tegen VIOD
Pedicurian
19-2-2017 wedstrijd tegen VVG’25
Dennis en Esther Lohschelder
18-3-2017 wedstrijd tegen Sprinkhanen
Geurts Bouwelementen
2-4-2017 wedstrijd tegen vv Doetinchem
Tegelzettersbedrijf Aalders
23-4-2017 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
7-5-2017wedstrijd tegen sv Loil
Mecking Sport

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

Boogbal nr. 5

pagina 11

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

De Vlaggenparade mogelijk
gemaakt door de Vieftig club

13-apr
14-apr
14-apr
15-apr
15-apr
17-apr
21-apr
21-apr
22-apr
24-apr
24-apr
24-apr
27-apr
29-apr
2-mei
3-mei
5-mei
6-mei
7-mei

Jacco te Kaat
Werner Wellink
Marc Arnold
Theo van Wessel
Rick Witteveen
Maik Jansen
Ferenc Schepers
Glenn Robben
Frank Slutter
Rien Klompenhouwer
Pepijn Sloot
Kay Mulder
Peter Roes
Patrick Bouwman
Marcel van de Pavert
Alex Cornielje
Bart Vinkenvleugel
Mart de Leeuw
Willy Immink

7-mei
10-mei
11-mei
12-mei
15-mei
16-mei
16-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei
22-mei
22-mei
26-mei
29-mei
29-mei
30-mei
30-mei
4-jun

Emile Kwak
Wies Kummeling
Mart Aalders
Ben Hendriksen
Menno Wenting
Joël Robben
Bernard Terhorst
Tim Heutinck
Freek van Arragon
René Bussink
Gert Ketelaar
Frank Lukassen
Niels Huntink
Willy Fischer
Frans Hardeveld
Bart Rots
Donna Kwak
Boaz Kwak
André Lippets
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5-jun
10-jun
11-jun
12-jun
13-jun
16-jun

Ruben Kaczmarek
Ramiro Tersteeg
Tim Jansen
Jurjan Wezenberg
Frank Stokman
Pascal Sloot
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D

eze maand zijn ons weer een aantal dingen opgevallen op de Buitenham. Bennie Mulder die terecht de
titel Zinkputter van het jaar kreeg, De Vieftig club die
naar Zwolle ging, de activiteiten rondom NL Doet, de
Hen en Weerum, de ongeregeldheden bij Jong de
Graafschap allen werden genomineerd er kan er maar
echter èèn uitverkoren worden en dat is deze maand
Ino Zweers, de spreekstalmeester op Rosenmontag en
dit jaar in een iets bescheidenere rol bij de toneeluitvoering van Kom es Kieken, maar vooral speler bij
GWVV 4 waar hij wekelijks zijn potje voetbalt. Aan Ino
oa de vraag welke ambities hij nog heeft in het leven.
Hallo Ino,
Allereerst bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.

Zou je je even voor willen stellen aan de mensen die je
nog niet zo goed kennen. Wie ben je, wat doe je, kortom alles wat je maar kwijt wilt van jezelf.
Hallo Allemaal. Ik ben Ino Zweers en ben 45 jaar geleden geboren in Veldhunten als jongste telg
(“nesdolleken” zegt mien moeder altied) uit een gezin
met 4 broers en 4 zussen. Ook woonde mijn tante altijd bij ons in huis en de eerste acht jaar van mijn leven
ook nog opa en oma Fischer. Kortom een drukte van
jewelste maar het was er altijd gezellig met veel aanloop en vertier. Op de basisschool was ik een kind die
niet geweldig kon leren en kattenkwaad uithalen veel
leuker vond. De uitslag van de toentertijd alles bepalende cito-toets was dan ook van krap middelbaar niveau. Aangezien ik als kind speels, avontuurlijk en snel
afgeleid was adviseerde Meester van Uhm mijn ouders
om naar de L.T.S te gaan in Ulft. Ik was op de Wesenthorst veruit de jongste leerling en ook gezien mijn geringe lengte was ik vaak de middelpunt van de belangstelling. Opmerkingen
als…He, daar loopt een
boekentas! Of Ben je
niet op de verkeerde
school?, heb ik met regelmaat aan moeten
horen. In het begin
vond ik dat best vervelend en voelde ik me
ook wel eens klote erover maar al vrij snel
maakte ik van mijn nadeel een voordeel. Je
leert voor jezelf op te
komen en te vechten
om jezelf staande te
houden. Dit heb ik ook
meegekregen van huis
uit. Als je 4 oudere
broers en zussen hebt
Ook op de urinoir hield
dan moet je behoorlijk
Inootje zich staande.
van je afbijten, als je
Boogbal nr. 5

Ino samen met zijn ouders Miets en Frans

gehoord en gezien wil worden. Dit alles heeft me gevormd en gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Na 2
jaar L.T.S. moet je een beroepsrichting kiezen. Hout,
metaal, metselen, ik vond het allemaal maar niks.. Het
enige dat ik leuk vond waren de kooklessen. Ik besloot
dus de consumptieve richting te kiezen. We kregen er
ook nog brood en banket bij. Super tijd gehad met o.a.
Jeroen mulder, Remco Vossenberg, Arjan Schepers en
Raymond Sommers als klasgenoten. Allen zitten ook
nog in het koksvak, (behalve Raymond die op tragische
wijze door een beroepsongeval jong is gestorven). Na
de Wesenthorst heb ik het leerlingstelsel en M.D.G.O.
gedaan waar ik bij diverse leerbedrijven in zowel horeca als instellingskeukens werkervaring heb opgedaan.
Na wat omzwervingen bij diverse restaurantkeukens
werk ik al weer meer dan 20 jaar bij verpleeghuis Regina Pacis te Arnhem. Ik ben er begonnen als leerling en
na het behalen van mijn (dieet)-koks papieren ben ik in
2001 er 1e kok geworden. Hierbij geef ik leiding aan de
gehele keukenbrigade. Ik mag wel zeggen dat ik van
mijn hobby echt mijn beroep heb gemaakt. Ook in de
vrije tijd mag ik graag kokkerellen of cateren voor anderen. Maar is dan alles rooskleurig in mijn leven??
Nee, tuurlijk niet! Ik was sinds 17 april 1999 gelukkig
getrouwd met Wendy en na 22 jaar dat we mekaar
kenden zijn we afgelopen jaar helaas uit mekaar gegaan. We waren altijd een goed team samen maar ergens zijn we mekaar kwijt geraakt…Gelukkig gaan we
nog wel goed en respectvol met mekaar om en dat
doet ons beiden goed. We gunnen mekaar het beste.
Naast kokkerellen en sporten hou ik ook van lol maken
en genieten. Ik speel sinds 2001 bij Toneelvereniging
Kom es Kieken en ik draag de carnaval in Varsselder
een warm hart toe. Ik ben in 2007 Prins van Zinkputdorp geweest en in 2004 en 2010 was ik adjudant.
Sinds 2009 verzorg ik de presentatie op de Pronkzittingsavonden en de Rosenmontag.

Kun je ons iets vertellen over de voetballer die je nu
bent?
Vanaf mijn zesde zit ik bij voetbal. Als ik goed heb geteld, dan ben ik volgend jaar 40 jaar lid. Bij de pupillen
was ik altijd de kleinste, maar ook de snelste. Ik was
vleugelspits en scoorde aan de lopende band(daar is nu
niets meer van over hahaha!!!) Zelfs een keer met koupagina 13
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senvoeten omdat de voetbalschoen(die me 3 maten te
groot was!!) uit was gevlogen. Ik vond het ook altijd
legendarisch dat je bij Gert Evers en later bij Jan Roes in
de schuur, voetbalschoenen kon omruilen voor grotere
maten omdat je in de jeugd zo snel wisselde van maat.
In deze tijd haast niet meer denkbaar. In de jeugd heb
ik samen met Tom Wanders( ja je leest het goed…Tom
had vroeger ook talent hihi) en Coen van Loon( huidige
trainer van Etten) paar wedstrijden voor Gelderse
jeugdselecties gespeeld.
Als ik mezelf als speler zou moet omschrijven, dan ben
ik een speler met een redelijke techniek en een behoorlijke snelheid, maar die het vooral moet hebben
van zijn inzet en vechtlust. Na de junioren heb ik 2 jaar
in het 3e gespeeld en toen 4 jaar in het 2e. In 1996 ben
ik onder Theo Joling in het 1e gekomen en heb totaal 5
seizoenen in het 1e gespeeld. Daarna nog weer een
aantal jaren in het 2e om vervolgens te stoppen om
alles op het hardlopen te gooien. Ik heb in totaliteit 3
jaar bij Atletico gelopen bij de Mila-groep. Nadat ik
mijn persoonlijk beste tijd van 1.01 op de 15 km van de
Montferlandrun niet meer kon verbeteren en het me
steeds meer moeite en tijd kostte om het niveau te verbeteren, heb ik er een punt achter gezet. Ferenc, die
toen nog voetbalde bij het 4e haalde mij over om weer
te gaan ballen. Eerst alleen trainen, omdat ik er een
aantal jaren uit was geweest, maar al snel stond ik zondags al weer op het veld als er te weinig spelers waren.

Het plezier was weer helemaal terug en we hadden ook
een geweldig team met o.a. Marc Arnold, Theo Heutinck en Ferenc Schepers.
Nu inmiddels voetbal ik al weer een aantal jaren bij het
vierde. We hebben dit jaar wat versterkingen vanuit
het 2e gekregen middels, Tom Wanders en Rick Hendrixsen en samen met Werner Welling, Jurgen Schut en
al die andere giganten is het een leuk en goed team.
Een mooie mix van jong en oud en Tonny.

Welke hoogte-dieptepunten ken je in je GWVV tijdperk?
Laten we met de hoogtepunten beginnen. Dat zijn de
kampioenschappen bij de f en D pupillen. Kampioen bij
de c-junioren in ’86 onder leiding van Peter Roes en
Kampioen bij de A-junioren in ’91 onder leiding van
Adriaan van de Weelden. Verder natuurlijk het kampioenschap met het 1e in ’98 onder leiding van Theo Joling. In het seizoen 1999-2000 onder Paul Beyer in het
degradatieduel tegen Carvium die we met 2-1 wonnen
nam ik beide doelpunten voor mijn rekening waarvan ik
er één zelfs als kleinste van het veld met het hoofd
scoorde. En dat voor een ventje van 1.70 .Het laatst
behaalde kampioenschap dateert van 3 jaar geleden.
We werden toen kampioen met het 4e elftal.
Dieptepunten zijn naast de vele spier en liesblessures
(vooral bij mijn comeback na Atletico) is de degradatie
met het 1e elftal in 2000.

Aan welke trainer/coach bewaar jij je beste herinneringen?
Het is misschien een cliché maar van iedere trainer
steek je wel wat op. Ook moeten we de invloed van
een trainer niet overschatten. Zo kan ik me herinneren
dat we bij het 1e ooit voor 1 seizoen een trainer hadden die nou niet echt uit blonk in tactisch vernuft en
variërende oefenstof. Ook sloeg hij zelf nog wel eens
een training over omdat hij liever naar de schouwburg
Boogbal nr. 5

Hoe veelzijdig Ino is bleek ook tijdens Music Together 4 waarin hij
samen met Monique Hartjes en Ferenc Schepers een medley
zong van het goede doel.

ging en liet de training over aan de aanvoerder destijds. Toch handhaafden we ons dat seizoen in de toenmalige 5e klasse.
Een jaar later werd de ambitieuze André Lippets onze
trainer. We hadden in juni ter voorbereiding al een bijeenkomst, waar we een boekwerk mee kregen met
allerlei oefenvormen en loopschema’s, zodat we in de
zomerstop er mee aan de slag konden. Niets werd aan
het toeval over gelaten en we begonnen goed voorbereid aan het nieuwe seizoen, ware het niet dat we uitgerekend dat jaar degradeerden naar de toenmalige 6e
klasse.
De belangrijkste kerntaak voor een voetbaltrainer is
vind ik, dat hij moet zorgen voor een goede sfeer en
teamspirit. Dat ze met plezier naar de trainingen komen en dat ze voor mekaar door het vuur gaan op het
veld. Een goed voorbeeld vind ik Feyenoord momenteel. Kwalitatief is de selectie minder dan Psv en Ajax
maar door hun inzet en dat ze voor mekaar willen
knokken stijgen ze boven die andere twee uit. Met
strijd en teamspirit kom je vaak verder dan enkele individualisten.

Ino, zelfs nog een keer uitgekomen voor de Gelderse
selectie?! , Waren de talenten toen heel dun gezaaid of
was je gewoon zo goed? Ondanks dat je zo klein was
viel je toch nog op met het scouten dat is dan wel weer
Opvallend.
Ach, daar moet je je ook weer niet teveel van voorstellen. Ik weet niet meer exact hoe dat vroeger ging, of je
gescout werd of dat de club zelf een aantal jeugdspelers kon in zenden. Ik speelde toen bij de c-junioren en
in dat jaar werden we glorieus kampioen en was ik topscoorder met 26 doelpunten. Misschien dat hun dat
was opgevallen. Na dat jaar heb ik nooit meer zoveel
gescoord hihi. Wat ik nog wel weet is dat ik de 1e selectieronde door ben gekomen en de na de 2e ronde
ging er geen één speler meer door dus zo getalenteerd
waren we dan ook weer niet hahaha.

5 jaar in het 1e elftal gespeeld en toen weer naar het
2e elftal, wij menen ons te herinneren dat je in een
eerder interview/verslag (kan al wel 20 jaar geleden
zijn) gelezen te hebben dat je qua voetbal net zo'n
staat van dienst als Theo Heutinck hoopte op te bouwen. Dus tot rond je 42-ste in het eerste voetballen,
waarom is dat er niet van gekomen?
Ja, ik dacht 5 jaar maar het zouden er ook 6 kunnen
zijn. In ieder geval 3 jaar Theo Joling, daarna 1 jaar Paul
Beyer en toen nog 2 of 3 jaar André Lippets. Dat ik niet
tot mijn 42e in het 1e heb volgehouden heeft er mee te
maken dat ik niet zo fit ben als Theo Heutinck en Jacco
te Kaat. Diep respect voor die twee. Zeker Theo, die is
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nu met zijn leeftijd nog steeds één van de beste, zo niet
de beste van het 4e. Ik werkte toen ook nog om het
weekend dus ik kon maar om de week meespelen. Verder is het spelen in het 1e hartstikke leuk maar je hele
dag is wel naar de kl…te. Nou vond ik dat zelf niet zo
erg maar je hebt ook altijd nog beetje rekening te houden met de “thuissituatie” die het ook wel eens leuk
vind dat je een zondagmiddag vrij bent. Daarom heb ik
nadat ik een paar jaar in het 2e te hebben gevoetbald
mijn sportieve ambities gezocht in het hardlopen bij
Atletico, maar na een aantal jaren miste ik toch vooral
de gezelligheid op en rondom het voetballen.

mijn goede vriend Erwin Bouwman op de spinnenkoptribune achter het doel. Al jaren op dezelfde plek ondanks dat het vrije plaatsen zijn. We zitten daar met
dezelfde mensen bij elkaar en houden mekaars plekken
vrij. Voor de wedstrijd en in de rust drinken we gezellig
onder genot van een stukje live muziek een biertje buiten bij het stadion. Natuurlijk hoop ik dat ze elke wedstrijd winnen maar de gezelligheid samen met Ed en al
die anderen is onvervangbaar.

Wat zou je ooit nog eens willen wensen op voetbalgebied?
Voor mezelf persoonlijk heb ik geen specifieke wensen.
Ik heb alles wel een beetje meegemaakt op voetbalgebied. Zowel hoogte als diepte punten. Ik ben nu 45 en
hoop nog een tijdje met veel plezier te voetballen,
want G.W.V.V. is een geweldige warme en energieke
club waar we met z’n allen trots op mogen zijn!

Enkele stellingen;
Graafschap promoveren of GWVV 4 kampioen?

Graafschap promoveren want die kans is minder groot
en wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en P.S.V. zijn nog
steeds de mooiste potjes.

Toneel spelen of voetballen?

Nu dus in het 4e elftal kun jij hierin 'je ei kwijt'? Want je
ziet toch veel voetballers die op 'hoog' niveau hebben
gevoetbald het niet meer op kunnen brengen om op
een lager niveau te gaan voetballen.
Als je lager gaat voetballen dan moet je incalculeren
dat niet iedereen van gelijke niveau is. Zowel bij de tegenstander als ook je medespelers. Respect hebben
voor mekaars kunde en onkunde.
Zoals ik straks al zei hebben we een goede mix van jong
en oud en wordt er best nog wel leuk gevoetbald met
tijd en wijle. We zijn nog steeds fanatiek en willen elke
potje winnen, maar gezelligheid en plezier staat voorop.

We weten dat je ook een fervent Graafschap supporter
bent, kon je het elke keer na weer een (erbarmelijke)
slechte wedstrijd opbrengen om naar de Vijverberg af
te reizen? Nu het wat beter gaat wat verwacht je er
nog van dit seizoen?
Ik zeg altijd supporter van de Graafschap ben je niet
voor je plezier. Het zit in je bloed, het DRAN gevoel. Je
calculeert in dat je meer wedstrijden verliest dan dat je
er wint, maar de gezelligheid, sfeer en saamhorigheid
dat er in en om het stadion heerst is uniek. NIET DE
BESTE MAAR WEL DE MOOISTE CLUB VAN NEDERLAND.
Ik ga al vanaf mijn 12e naar de Graafschap. Vroeger op
zondagmiddag samen met jongens van uit het dorp en
Ulft op fiets. We stonden dan voor 2 gulden op de
Groenendaal tribune en maakte van krantenknipsels
onze eigen sfeeractie. Spelers als Foeke Booy, John
Leeuwenrik, Cor Peitsman Edward Sturing, John Trentelman en Ton Roosendaal stonden toen aan de aftrap.
We hadden altijd de grootste lol en na de wedstrijd op
weg terug in Oud-Gaanderen dan een tussenstop voor
een frietje. Na mijn tijd op school in Ulft ben ik een
aantal jaren niet geweest en sinds de “Korbachtijdperk” seizoen 95-96 heb ik elk jaar weer een seizoenskaart genomen tot heden. Ik zit daar samen met
Boogbal nr. 5

Phoe… een lastige. Ik kan het allebei niet missen. Ik doe
graag verschillende dingen en het is ook totaal niet te
vergelijken. In voetballen kun je heerlijk je energie
kwijt en je hoofd leeg maken, maar toneel heeft me als
mens ook ontwikkeld en vrijer gemaakt.

Graafschap promoveren of Feyenoord kampioen?
Graafschap promoveren natuurlijk! Ik heb sympathie
voor Feyenoord maar als een ander kampioen wordt
vind ik het ook best.

Kermis of Carnaval?

De kermis want dan hebben we lekker weer, al is carnaval natuurlijk ook een mooi feest.

Huntenpop of Coverland?

Ik ga naar beide festivals maar Coverland heeft mijn
voorkeur qua muziek.

Avondje in de kroeg met vrienden of een filmpje pakken met je vriendin Marjolein?

Een avondje in de kroeg met vrienden, maar Marjolein
mag dan gerust mee.

Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen.
Je moet nooit ergens op terug komen. Niet achterom
kijken maar vooruit.

Even terugkomend (als dat nog even mag) op je passie koken. Hoe kijk jij tegen al die kook- en bak battles
aan op tv zoals heel Holland bakt enz?
Om eerlijk te zeggen kijk ik er nooit naar. Ik vind het
één en al commercie. De programma’s zijn volledig gesponsord door de producten die ze gebruiken tijdens
deze uitzendingen. Het heeft meer weg van een reallifesoap dan van een kookprogramma. Op de Duitse zender zie je nog wel eens een goed, puur kookprogramma, waar ze ook echt laten zien hoe ze iets maken
i.p.v. alles al voorbereid te hebben. Op 24 kitchen hebben ze ook wel wat aardige items.

Met wie zou jij nog een keer voor een beschuitje/diner
aan willen schuiven en wat zou je hem of haar dan vragen?
pagina 15

(vervolg Opvallend…..)

BOOGBAL SEIZOEN 2016 - 2017

GWVV 2 haakt af
in titelstrijd

Chantal Janszen, en ter
verandering zou ik dan
vragen of ik bij haar
mag slapen i.p.v. andersom. Los van het
feit dat het een mooie
meid is om te zien,
komt ze op tv ook heel
naturel over en heeft ze
gevoel voor humor.

B

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor
wakker maken?
Het liefst heb ik niet dat
ze me midden in de
nacht wakker maken
maar als het dan toch
moet, dan maar met
een salade met verse
coquilles of ganzenlever.

Waar kun je absoluut
niet tegen?
Arrogantie, onrecht en
als mensen mekaar niet Ino van boven naar beneden als
respecteren in wie of
toneelspeler, spreekstalmeester
wat ze zijn.
en kok.

Welke ambities heb jij
verder nog in je leven?
Allereerst hoop ik nog lang te kunnen genieten van
mijn lieve moedertje . Verder veel plezier en lol maken
in het leven met vrienden en familie. Wat betreft mijn
werkambities, werk ik momenteel nog steeds met plezier bij Regina Pacis in Arnhem, omdat het koken voor
ouderen mij veel voldoening geeft. Mocht daar in de
nabije toekomst verandering in komen, dan is het
(meer) op “eigen benen” staan wellicht een serieuze
optie.

Verder geven we je nu niet de gelegenheid om ergens
op terug te komen, maar vraag jij je wel af waarom
hebben ze mij dit of dat niet gevraagd. Daarom de
vraag om deze vraag aan jezelf te stellen of misschien
wil je in het algemeens nog iets kwijt dan geven we je
daar nu de ruimte voor.
Ik wil mezelf graag nog ff de volgende korte vragen
stellen,
Beste film:
Once upon a time in the west
Mooiste Actrice: Claudia Cardinale
Beste Acteur:
Robert de Niro(film taxi driver)
Favoriete muziek: 70`s: The doors 80`s : The Cure 90`s: Radiohead\Pearl jam 00`s: The killers Heden:
Kensington en alles met een lekkere beat.
Mooiste club van Nederland: De Graafschap

Ino, bedankt voor je medewerking, we wensen je heel
veel plezier bij Kom es Kieken, als spreekstalmeester bij
de Zinkput en als voetballer in GWVV 4 en bij al die
andere bezigheden die je bezig houden.

ij de vorige Boogbal ontbrak het stukje van het 2e.
Dit kwam doordat ik te laat was voor de deadline. Dit
lijkt wel een teamkwaal te worden
want er komen wel
vaker spelers te laat bij het 2e. hoewel gezegd moet
worden dat dit de laatste periode een stuk beter gaat.
De laatste keer dat er mensen te laat waren leek het
wel een bewuste keuze. Want er stond een uitwedstrijd in de loopgraven van Stokkum op het programma. Een tegenstander waar we in heugenis nog nooit 3
punten hebben meegenomen. Peter zag de bui al hangen en was deze wedstrijd afwezig ivm een weekendje
weg. Twan en Joel waren geschorst omdat ze zich de
wedstrijd ervoor “bewust?’” hadden verslapen. Onder
leiding van Frank moesten we proberen de 3 punten
binnen te slepen. Hoewel het voetbal niet erg best was
kwamen we op 1-0 voorsprong door een doelpunt van
Pascal. En hadden we in een counter op 2-0 moeten
komen toen we er met 2 man alleen voor de keeper
kwamen. Deze kans werd echter om zeep geholpen.
Stokkum maakte in het vervolg van de wedstrijd nog de
1-1 en wij speelden alles of niets om de overwinning te
pakken. Maar Stokkum verdedigde dit punt met hand
en tand en we kwamen er niet meer doorheen. De volgende wedstrijd was thuis tegen Terborg. De uitwedstrijd hebben we met 2-0 gewonnen zonder te scoren.
Van te voren werd rekening gehouden met een lastige
wedstrijd maar Terborg legde ons deze wedstrijd geen
strobreed in de weg. Uitslag 9-1 door doelpunten van
3x Ramiro,2x Dominiek,2x Pascal en 2x Menno. Een
eenvoudige ochtend waar de uitslag veel hoger had
moeten uitvallen. Na een maand geen wedstrijd te
hebben gespeeld moesten we uit naar Ulftse boys. In
een rommelige wedstrijd waar we niet erg scherp waren wonnen we wel. Ditmaal met 5-0 door doelpunten
van 2x Pascal 1x Menno 1x Ramiro en 1x een doelpunt
van Tim Heutinck. Vol vertrouwen mochten we ons een
week later ons opmaken voor een wedstrijd tegen
MvR. Een tegenstander waar we dit seizoen al 2x van
verloren. We speelden een van de beste helften van
het seizoen. Na een grote kans van Pascal en een geweldig schot van Ramiro buitenkant links via de keeper
en de de lat er niet inging , kwamen we uiteindelijk via
Jurjan op 1-0 voorsprong. Een onoplettendheid in de
defensie zorgde ervoor dat we toch met 1-1 gingen
rusten. Direct na rust werd het leed nog erger door een
slap begin 2-1 op achterstand kwamen. We gingen alles
of niets spelen en kregen nog een aantal kansen maar
in de counter werd het 3-1. Onze titelaspiraties konden
wel even in de ijskast gezet worden of Vvg moest nog
een inzinking gaan krijgen. Op de training hebben we
dit verlies even moeten verwerken en besloten
is alles
op alles te zetten om dan maar vol voor de 2e plek te
gaan. De laatste wedstrijd voor de deadline van de
Boogbal was uit naar Keijenborgse Boys een laagvlieger
in de competitie. We speelden de eerste helft erg
slecht en keken al snel tegen een 1-0 achterstand aan.
In de rust werden een aantal dingen omgezet om toch
met 3 punten huiswaarts te keren. Het voetbal werd er
niet beter op maar er werd wel meer strijd geleverd.
Na de geweldige gelijkmaker van Ramiro leek het balletje ook onze kant op te vallen. We zette Keijenborgse
boys vol onder druk en stichtten gevaar voor de goal.
Maar in de counter werd het volledig tegen de verhouding in 2-1 voor de Keijenborgse boys. We probeerden
nog van alles maar het lukte niet meer. Het einde van
de droom om kampioen te worden dit seizoen en nu
proberen er het beste van te maken.

Sven Huls

Boogbal nr. 5
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Het vierde.

N

a het geweldige weekend in Amsterdam moesten
we toch weer voetballen. We begonnen de tweede seizoenshelft met een wedstrijd uit tegen SDOUC. Het
was een goede wedstrijd, veel inzet en strijd. Zonder
eigen doelpunt (ook al denkt Rick H. er anders over)
werd de wedstrijd met 1 – 4 gewonnen. We waren dus
goed uit de winterstop gekomen.
Na de carnaval stond de uitwedstrijd tegen koploper
Gendringen op het programma. Gendringen was nog
ongeslagen en we waren erop gebrand om daar verandering in te brengen. Normaal spelen we in Gendringen
een goede wedstrijd, helaas deze keer niet. In het begin hadden we nog een klein beetje hoop, maar die
hoop was al snel vervlogen. Gendringen stevent zo af
op het kampioenschap.
Nieuwe tassen
Thuis tegen VIOD
hadden we nog wat
goed te maken. Uit
hadden we een groot
aantal opgelegde
kansen onbenut gelaten en daardoor met
0 – 0 gelijk gespeeld.
Voor dat de wedstrijd
begon kregen we
nieuwe tassen. Onze grote voetbaluitjes regelaar Tom
schonk namens zijn bedrijf Nordic Fire geweldige
sporttassen. Voor Tom’s duifje Wendy hadden we als
dank een mooie bos
bloemen. Helaas was
Wendy er niet bij en
moest Tom de bloemen met bijbehorende kussen van leider
Nico zelf in ontvangst
nemen. Na de wedstrijd kwam het bedankje van Wendy
met bijbehorende
kusjes. Tom en Wendy: heel erg bedankt voor deze mooie tassen.
Maar er moest ook worden gevoetbald. We startten de
wedstrijd met een echt Marcootje en keken daardoor
tegen een 0 – 1 achterstand aan. We hebben niet al te
slim gevoetbald, maar hebben uiteindelijk toch met 5 –
1 gewonnen. Tom scoorde 1 keer en Rick Hendrixen
maar liefst 4 keer. Eén kop goal uit een geweldige corner van Ino en 3 goals uit een assist van Tom. Nu loopt
Rick al een paar weken te zeuren over een mogelijk
eigen doelpunt dat op naam van Tom werd gezet. Zonder rancune gunt Tom Rick drie doelpunten. Grote
klasse, Tom. Misschien houdt Rick nu op met zeuren.
Trainen
De trainingsopkomst is wisselend. De ene week train je
met 14 man en de andere week ben je al blij dat je 4
tegen 4 kunt spelen. Het meest consequent is Hans. Je
weet altijd heel zeker dat hij niet komt. Voor de rest is
het altijd een leuk stelletje dat komt. Eerst een
rondootje waar je een ander een oor aan probeert te
naaien, dan soms wat schietoefeningen (als Marco er
is) en dan een leuk partijtje waar op het scherpst van
de snede wordt gestreden. Na een (hopelijk) warme
douche, een koud biertje en kaas en worst van Wies
kan de avond niet meer stuk.
Boogbal nr. 5

Varsseveld uit
Na de nacht dat de zomertijd in ging stond de uitwedstrijd tegen Varsseveld op het programma. Een uur
minder slapen werd gecompenseerd door de aanvangstijd: 11 uur. Het weer was goed, het veld was niet
modderig (gelukje voor Petra) en de leiding had een
ijzersterke opstelling bedacht.
Alle ingrediënten
waren aanwezig
om de 0 – 5 nederlaag thuis
tegen Varsseveld
weg te werken.
We begonnen
sterk, creëerden
veel kansen en
wisten ook net
zoveel kansen
om zeep te helpen. Voor open
doel, vrij voor de
keeper, een strakke cornerbal….. noem maar op. Alle
100% kansen werden om zeep geholpen. De verdediging stond echter als een huis. Marco hield de nul en
Hans kon het ook goed vol houden. Helaas moest Marc
voortijdig stoppen met een ernstige Hamstring blessure. Gelukkig werd hij vervangen door Stijn, de zoon van
Marco. Met twee van Remmens in de ploeg wisten we
met 0 – 0 de rust te bereiken. Na rust moest er uit een
ander vaatje worden getapt. Rick H. wist na goed doorgaan de 0 – 1 op het (virtuele) scorebord te plaatsen.
Na een geweldige pass van de rechtsback op Rick H.
wist Rick Tom
in stelling te
brengen en
kon Tom na
een aantal
verprutste
kansen alsnog
de 0 – 2 scoren. De rest
van de wedstrijd werd
rustig uitgespeeld en konden we met 3
punten op zak terug naar Varsselder. In het Dorpshuus
werd nog een biertje gedronken en een hakkie takkie
gegeten op de verjaardag van Olaf. Na zo’n wedstrijd
en zo’n overwinning smaakt zo’n koud biertje natuurlijk verrukkelijk.
Drama
Op 2 april stond de thuiswedstrijd tegen Zeddam – Sint
Joris 5 op het programma. In Zeddam hadden we met 2
– 9 gewonnen. We gingen daarom met veel vertroupagina 17
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wen de wedstrijd in. De eerste helft speelden we best
goed voetbal. Vroeg storen, verzorgd spelen en elkaar
de kans gunnen. Alles zat er in, maar de gecreëerde
kansen werden glansrijk verprutst. Tot het moment dat
Tom een helder moment had na een zeer zware zaterdag. Hij scoorde de 1 – 0. Het commentaar van Zeddam/Sint Joris: “Die man kan zo maar kappen, draaien
en schieten!” Knap van de tegenstander dat ze dat zagen, want wij wisten nog niet dat Tom dat kon. De ruststand was 1 – 0, eigenlijk gezegd had het zeker al 4 – 0
moeten zijn. Na rust wist Jos de score nog te vergroten
tot 2 – 0, maar toen sloeg het noodlot toe. Door klungelig balverlies van ons, een snelle omschakeling van
de tegenstander en een ongelukkige wissel werd de 2 –
0 voorsprong omgezet in een 2 – 3 achterstand. We
kregen de bal er weer niet in, ondanks de geweldige
mogelijkheden die we kregen. Aan het eind van de
wedstrijd kreeg Jos nog een klap van één van de tegenspelers. Gelukkig bleek onze grote voetbaluitjes regelaar Tom ook een prima vredesstichter te zijn. Met gevaar voor eigen leven wist hij de tegenstander te bedaren en Jos te beschermen. Grote klasse, Tom! Jammer
dat je het moest bekopen met een gele kaart. Een meter bier en we praten nergens meer over. Met een 2 –
3 nederlaag op zak gingen we toch nog maar een biertje drinken. We hadden al een flinke kater voordat we
nog maar één slok bier hadden gedronken.
Palm Pasen
De zondag voor Pasen hadden we de keus: of eieren
schilderen in het Dorpshuus of voetballen tegen V.V.G.
We kozen voor het laatste. Rick H. had een grote chocolade paashaas meegebracht. Degene met een bijzondere actie zou de paashaas winnen. Helaas speelden
we in Gaanderen niet op het kunstgrasveld maar op
het voormalig hoofdveld van Gaanderense Boys. Het
veld was goed, het weer was goed en de bedoelingen
waren ook goed. Niet alle mogelijkheden werden benut, maar de beide Ricken, Tom en Theo wisten te scoren. Wel gaven
we onnodig twee goals
weg.
In de strijd om de paashaas probeerde Marco
met een actie ver buiten
het strafschopgebied te
scoren. Ook Werner had
een speciale actie. Een
hackie dat meer weg
had van het aantrappen
met de kickstart van een
oude motorfiets dan het
proberen om te scoren.
Maar de actie van Rien
spande de kroon. Bij het
proberen de bal onder
controle te krijgen raakte hij niets en lag uiteindelijk op de grond. Het
zag er heel komisch uit. Het was meteen duidelijk dat
Rien de paashaas had gewonnen. Rien: proficiat!!
Thuiskomen met een 2 – 4 overwinning, een lekker
zonnetje op het terras, veel chocolade en een koud
biertje. Het leven bij het vierde is soms zo slecht nog
niet.

derbroek, trainingsvest, sokken). Zonder
probleem wast Petra
deze mee en de week
erop krijgen we die
dan weer fris gewassen terug. Maar met
de lente in de lucht
was er toch iets heel
bijzonders aan de
hand. Er zat een damesslipje in de tas met vuile tenues
van het vierde. De grote vraag: ”Hoe komt dat slipje in
de tas?” Inmiddels heeft Hans het slipje bestudeerd en
zegt hij dat hij weet waar het slipje van is. Tijdens de
eerstvolgende wedstrijd wil hij vertellen van wie het
slipje is. In de volgende Boogbal zal Hans duidelijk maken hoe het precies zit. Dan is het ook weer zijn beurt
om een stukje te schrijven.

Met een sportieve groet, Tonny.

O

p zaterdag 11 maart was wederom de jaarlijkse NL
DOET ook GWVV heeft hier haar steentje aan bijgedragen. De accommodatie en dan met name alle randvoorzieningen op/langs het hoofdveld werden even grondig
onder handen genomen. Met het goede gereedschap
van Alex Conrnielje wil dat wel. Iedereen die meegeholpen heeft dank hiervoor!
Hierbij enkele foto’s van deze dag.
Voor meer foto’s kijk op;
https://myalbum.com/album/5I6n7lLK1E83

Slipje
Petra verzorgt al jaren, met geweldige assistentie van
Hans, de was van het vierde. Soms zitten er wel eens
privé spullen tussen de gezamenlijke tenues (een onBoogbal nr. 5

NL DOET
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quentie heeft dat wij helaas de aankomende
twee wedstrijden het moeten doen zonder
keeper. Waar we thuis tegen NVC nog verliezen met 0-1, heeft het niet hebben van een
keeper bij de uitwedstrijd tegen Keijenburg
wel grote gevolgen, hier werd het dan ook
met een ‘’monsterscore’’ van 7-4 tot gevolg,
maar dan wel in het nadeel van ons. Gezien
de doelpunten hadden zeker vier tot vijf
doelpunten voorkomen kunnen worden
wanneer er een keeper in het doel had gestaan, maar helaas het is niet anders.
Thuis tegen HC’03 heeft Matt de Leeuw na
enkele weken blessure leed maar de handschoenen aangetrokken om zijn keepers
kwaliteiten van vroeger maar weer eens op
te halen. Of het aan Matt lag of niet, we
wonnen thuis de wedstrijd wel met 3-1, het
laatste kwartier van de wedstrijd komen we
dankzij een individuele actie van Roy aan de
linker kant op gelijke hoogte, en komen we door een
verdiende penalty en een goede counter verdiend op
voorsprong.
We houden de moed er in en hopen dat deze laatste
zege weer het begin kan zijn van een goede reeks om
toch nog enkele plekken te kunnen stijgen op de ranglijst. Om toch het seizoen nog als middenmoter te kunnen afsluiten.

GWVV 3 zakt op de ranglijst

I

n de afgelopen weken heeft het 3e elftal van GWVV
weinig tot niet kunnen juichen om het behalen van
(verdiende) drie punten.
In de laatste zeven wedstrijden werden er maar een
schamelijke 4 punten behaald. De slechte reeks begon
op een woensdag avond, vanwege de carnavals activiteiten van onze tegenstander Zeddam-Sint Joris werd
deze wedstrijd op een woensdag avond gespeeld. Na
dat we de uitwedstrijd voor de winterstop met 10-2
hadden verloren, bood het genoeg aanleiding om dit in
het thuisduel eens recht te zetten. Maar van dit goede
voornemen is in de gehele wedstrijd niks van terecht
gekomen en hebben we de wedstrijd dan ook kansloos
met 0-4 verloren.
De volgende wedstrijd is VIOD uit, een goed spelende
ploeg die op de ranglijst bij de bovenste ploegen meedraaien. Daar kwamen we enig sinds verassend uit de
startblokken door een snelle 0-1 voorsprong te nemen.
Helaas zoals het gehele seizoen al het geval is kunnen
we een voorsprong niet vasthouden en nog voor rust
keken we tegen een 2-1 achterstand aan. De gehele 2e
helft is er hard gewerkt. Zo af en toe hadden we wat
geluk met de afronding van VIOD op onze goal. Drie
minuten voor de tijd krijgen we een vrije trap op een
meter of 30, welke door Jurjan (gehuurd voor één wedstrijd) strak linksonder in de hoek wordt geschoten.
Hierdoor nemen we toch een gestolen puntje mee terug naar Varsselder.
Na lange tijd weer eens een punt behaald te hebben,
kregen we nu Wolfersveen thuis op bezoek. Het leek
wel een kopie van de wedstrijd tegen Zeddam-Sint Joris, want het ontbrak wederom aan de juiste winnaars
mentaliteit. Een kansloze nederlaag tot gevolg, 1-5. De
zondag erop mochten we aantreden in en tegen Halle.
Wegens andere verplichtingen moesten we enkele
sterkhouders van het team missen waardoor we wederom de hulp van het 2e elftal en de spelers van
GWVV JO19-1 moesten inschakelen om nog 11 veldspelers op de been te kunnen brengen. Maar ook met
behulp van Sven, Martijn, Collin en Mick wisten we niet
te winnen, een 3-1 nederlaag tot gevolg. Aan de kansen in de 2e helft ontbrak het zeker niet en geloof het
of niet er werd ook weinig weg gegeven maar door een
onterechte vrijetrap en persoonlijke foute helpen wij
zoals vaker het geval de tegenstander constant in het
zadel.
Dan breekt nu een periode aan waarin heel GWVV
kampt met een keepersprobleem, doordat Sven te
Kaat helaas een blessure heeft opgelopen heeft dat
een keepers verschuiving tot gevolg. Wat als conseBoogbal nr. 5

Gr. Stijn

O

p zondag 9 april werd er door onze GWVV kleding/
materiaalman Mike Frazer trainingspakken uitgereikt
aan ons 3e elftal. Netterden Zand en Grind BV de nieuwe subsponsor van G.W.V.V. hebben er voor gezorgd
dat de jongens er keurig netjes bij lopen.
Netterden Zand en Grind BV bedankt hiervoor!!
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D

e 2e seizoenshelft is alweer halverwege, wat resulteert in de derde tussenstand van de Super elf. Bij de
vorige tussenstand ging Martijn Klompenhouwer met
zijn team ‘’One Team One Dream’’ aan kop, gaat hij dit
vasthouden tot het eind van het seizoen.
De afgelopen periode zijn er de nodige wedstrijden
weer gevoetbald waar genoeg punten door de coaches
bij elkaar zijn verdiend. Opvallend deze periode is dat
de aanvallers hoofdzakelijk voor de punten moesten
zorgen, zowel de verdedigers als de middenvelders van
het 1e t/m 4e elftal waren niet echt op dreef en hebben dan ook voor weinig punten gezorgd. Zelfs enkele
keren zorgen de vele tegengoals die per wedstrijd werden geїncaseerd voor meerdere minpunten.
Daarin tegen waren de aanvallers van GWVV 4 Rick
HendriXen en Tom Wanders flink op stoom, beide zullen ze tot aan het eind van het seizoen uit gaan maken
wie zich de topscoorder van GWVV mag noemen. Enige
concurrentie kan er nog komen van Steven Riethorst,
aanvaller van GWVV 3. Ook hij scoort er flink op los!
De winnaar van deze periode is gekozen op basis van
het aantal gestegen plekken. Daarom mogen we dit
keer Chiel le Comte feliciteren, hij heeft het voor elkaar
gekregen om met zijn team van plek 10 op te klimmen
naar plek 2. Chiel gefeliciteerd!

De wedstrijdleiding
‘Fc P.W.K.’ van Chiel le Comte
Sven te Kaat
Jurgen Schut—Jesse Peters– Niek ter Voert
Ron Prinsen—Theo Heutinck– Jeroen Aalders
Danny van Wessel
Rick Hendrixen-Cas de Neling– Niels Schweckhorst

1

Menno Wenting

W.I.V.

227

2

Chiel le Comte

Fc P.W.K.

214

3

Merijn van Arragon

Fc stil staande situatie

212

4

Stan van de Pavert

Halla Madrid

211

5

Maud te Kaat

Fc. Woezel en pip

209

6

Jeroen Aalders

V.V. Naamloos

206

7

Maik Jansen

Fc Kanon

201

8

Peter Roes

Het andere 2e

200

9

Martijn Klompenhouwer

One Team One Dream

198

10

Ferdie van de Pavert

T.K.S.

198

11

Cas de Neling

Fc. Lange halen

194

12

Carlo Cornielje

Wally-team

193

13

Chiel terhorst

Fc Dorpshuus

192

14

Koen Bussink

Koeneim FC

186

15

Marie-Jose Cornielje

FC Kwiebes

185

16

Dirk Jansen

Fc Djansen

185

17

Dominiek Seinhorst

Fc het vriendinnetje

183

18

Vieftig club promoteam

'De vedetten''

180

19

Jan Roes

S.F.G.V.U.

178

20

Rien Klompenhouwer

N.E.A.

176

21

Ruud v/d Pavert

vv Gendringen

172

22

Sven te Kaat

Fc Leemland

170

23

Kees van de Pavert

The Kellers

169

24

Like Immink

Mia san mia

168

25

Nico Immink

De Geel-Witten

168

26

Stefan Hoogland

www.neerlander.nl

165

27

Willie Schut

De Waterkers

164

28

Jan Aalders

FC de Voorzit

163

29

Cas Aalders

Dreamteam

161

30

Ron Prinsen

Halve haan

161

31

Casper Bussink

FC Cappie

159

32

Mart Aalders

Helemaal knettaaah

154

33

Nico Marcus

Fc SuperCanon

150

34

Rik Fisser

Fc de Leemlander

150

35

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

147

36

Jesse Peters

Fc No Mercy

145

37

Jim Weijkamp

A.L.A.A.

144

38

Marcel v/d Pavert

Superboys

140

39

Marloes Bruins

Fc Tweety

139

40

Bennie Bruins

Bruunske FC

139

41

Bennie Mulder

Beheerder

137

42

Twan Berendsen

I love Maxime en Jewell

136

43

Beent Klijnsma

Goede Generatie

135

44

Sjoerd Immink

De jonkies

131

45

Jurgen Schut

B.L.D.N.

126

46

Anne Aalders

Dreamteam

123

47

Paul Schut

Tuinploeg

118

48

Petra Bruins

Fc Tara

105

49

Bryan Wijkamp

BroodjeBal FC

97

50

Andre Driever

No name

78

Bart van Embden

Fc Karting

35

51
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Dat kump in de Boogbal

 Op de clubdonderdagavond zijn de knapste man van

Ulft en de knapste man van Gendringen nog aan het
nagenieten van de fitness woensdagavond. “Ik had
mien daor toch een uutzicht op wat (vrouwelijk)
moois, zöl ik ow toch vertellen. Joa dan kiek i’j toch
ook niet de andere kant op of wel” zegt de knapste
man van Ulft. De knapste man van Varsselder beluisterd zich dat zo aan en komt met de opmerking “Zi’j
kek toch zeker wel de andere kant op, mag ik hopen”.
Mannen ga zo door want ook dat houd je “KEI-FIT”.

 De knapste man van Gendringen is ook leider bij

GWVV 4, op een zondagmorgen in de 3e helft zegt hij
tegen zijn teamgenoten: “Mien Marie is goan lopen”.
Hevig geschrokken zit het hele elftal met de bek vol
tanden. Het zal toch wel niet dat Carlo en zijn Marie
……. Even later komt Marie met de nodige kilometers
in de benen voorbij het raam lopen. Jao, zegt Carlo
“Vanmargen is d’r Hen gelopen en now is ze weer
Weerum gekommen. Nee, het is gelukkig niet wat
jullie dachten.”

 Tegenwoordig als je er een beetje bij wilt horen in de

voetballerij heb je een tattoo. Noem alle namen maar
op Messi, Ronaldo, Memphis, Swekkie……………….Jelle
enz. Zo ook bij GWVV 3 waar zelfs Steven een tattoo
van Feyenoord op z’n rug heeft staan. Hoe diep kan
de liefde voor de club zitten? In de rust van de wedstrijd VIOD 9 – GWVV 3 vraagt Roy Cornielje aan Danny van Wessel: Danny ik heb altijd al willen weten,
hebben die bloempjes op je lichaam ook water nodig?
Danny antwoord; Nee, dat zijn droogbloemen, maar
dat vogeltje dat er in zit heeft wel zaad nodig.



Wij feliciteren:
Bennie Mulder met
zijn uitverkiezing als
Zinkputter van het
jaar.
Deze titel kreeg
Bennie op Rosenmontg toebedeeld
vanwege zijn veelzijdige inzet voor de
gemeenschap Varsselder-Veldhunten.
Vooral voor de Zinkput, Actiecomité,
accommodatiebeheerder, maar vooral voor GWVV een
man met het hart op de juiste plaats. Samen met Carla
doet hij al jaren het beheer van de sporthal en de
kleedaccommodatie. Maar daarnaast is Bennie voor
GWVV het oog en oor voor alles wat er rond de accommodatie gebeurd. Deze onderscheiding is dan ook zeker op zijn plaats. Bennie proficiat!
doelen en de dugouts op het programma. Voor sommige klusjes zul je de vrijwilligers efficiënt in moeten
zetten. Aan Kris Hebbink hadden ze eerst het
schoonmaken van de doelen toebedeeld achteraf
leek dat toch niet zo’n goed plan, getuige onderstaande foto.

 Jos Mulder zou tijdens het reisje van de Vieftigclub

met de schaal met hapjes rondgaan, Jos was echter
van mening dat dit eigenlijk door een vrouwspersoon
gedaan moest worden. Achteraf bezien leek ook dit
Jos niet zo verstandig: “Dan griepen ze noar alles behalve de hapjes.”

 In de 2

e

helft moesten de Vieftig clubleden het ivm de
regen het iets hogerop gaan zoeken. Ze mochten echter niet gaan staan om het andere publiek het zicht
niet te ontnemen. Nadat een steward voor de zoveelste keer Henk Masselink beveelde om te gaan zitten.
Reageert Henk: “Man, ik heb net drie joar gezeten.”

 De redactie van de Boogbal zat wel even heel raar te

kijken toen ze de bestuurskamer binnen kwamen. Jan
Aalders op dat moment met Nico in overleg gaf aan;
“De boks vol te hebben.” Gelukkig bleek het niet zijn
boks te zijn, maar zijn mailbox. Anders hadden ze
hoogstwaarschijnlijk ook wel een vies luchtje geroken
en een andere locatie uitgezocht.

 In de wedstrijd Pec Zwolle - Vitesse behaalde Ron

Jans een nat pak. Er is lang naar de dader gezocht,
want die kon rekenen op een straftraining volgens
de niet zo goed gemutste Ron Jans. De foto’s achteraf bekijkend zou het wel eens één van de drie genomineerden kunnen zijn op onderstaande foto.

 Op zaterdag 11 maart vond weer de jaarlijkse NL Doet
plaats. Vrijwilligers zetten zich dan nog eens extra in
voor hun vereniging, zo ook dit seizoen weer. Dit jaar
stond het schoonmaken van de reclameborden, de
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D

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

06-30612201
0315-237406

JO11-1
Emile Kwak

06-16474875

JO13-1
Manfred Kuster
Hans Bruins
Mike Frazer

0315-630282
0315-632247
0315-631810

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

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

e lente is weer aangebroken.

De lente is weer aangebroken en de klok is weer verzet. Dit betekent dat onze
jeugd weer volop bezig is met het vervolg van de competitie. Tijdens het schrijven van dit stukje hebben de meeste teams alweer 4 a 5 wedstrijden gespeeld.
Het blijkt dat voor de Jo 9 de jo 11 en de jo 19/2 een niveautje hoger een hele
kluif is, toch zullen zij moeten proberen om de motivatie erin te houden. De jo
13 staat netjes in de middenmoot. De jo 17/1 staat nog steeds op de 1e plaats
met 6 punten voorsprong op naaste belager Varsseveld. De jo 17/2 staat op
een nette 2e plaats, ook voor hun zit er nog een kampioenschap in.
Wij wensen iedereen veel succes met het vervolg van de competitie.
Het jeugdbestuur is alweer volop bezig om te bekijken wie, waar volgend seizoen moet komen te voetballen. In de komende maand zullen er nog een aantal gesprekken volgen.
Op zaterdag 11 maart is er weer de jaarlijkse potgrondactie geweest met deze
actie is er weer een flink geldbedrag opgehaald ten behoeve van onze jeugd.
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor het bestellen van de potgrond, ook willen wij de Welkoop bedanken voor hun medewerking en ook
bedanken wij de spelers van het 1e elftal voor het rondbrengen van de potgrond, iedereen BEDANKT.

Met het mooie weer op komst hopen wij de komende weken weer op veel
support van ouders opa´s en oma´s en bekenden om onze jeugd te komen
aanmoedigen.

Groeten, het Jeugdbestuur

Wedstrijdverslagen JO11-1
Wedstrijdverslag GWVV JO11 – DZC ‘68

H

alltjes allemaal!!
Op zaterdag 18 maart moesten we tegen DZC.
Het was een hele spannende wedstrijd en super leuk !!!
Boaz scoorde 1-0 en dit was de rust stand.
Helaas scoorde DZC nog drie keer in de 2de helft en verloren we de wedstrijd
met 1-3.

Groetjes Donna!

06-20871868

Wedstrijdverslag JO11 – 1 april 2017 door Iris Wanders

06-40940845

W

06-53928248
06-36481673
0315-329948
06-20385856

e moesten thuis voetballen tegen Viod.
De eerste helft ging goed en was spannend.
Helaas hadden we nog niet gescoord.
De scheidsrechter was wel grappig.
De keeper was in topvorm.
Aan het einde van de eerste helft was het 0-5.
Toen was het rust.
In de rust hebben we wat gedronken en nog wat overlegd.
In de tweede helft waren we al een beetje moe.
Boogbal nr. 5
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Jammer genoeg hebben we niet meer gescoord.
De tegenstander heeft nog 6 erbij gescoord.
Wij hebben helaas verloren met 11-0.
Na de wedstrijd hebben we nog penalty’s geschoten.
Wedstrijdverslag JO11 – 11 maart;
Zaterdag 11 maart

H

allo allemaal ik ben Merle en ik was aanvoerder bij
de wedstrijd Varsseveld - GWVV
Jammer genoeg hebben we verloren met 5-2
We moesten uit in Varsseveld, maar de aanvoerdersband zat niet aan de tas. Dus ik was aanvoerder zonder
aanvoerdersband
Ik vond dat de tweede helft beter ging dan de eerste
helft. De goals zijn allebei gescoord door Luuk
De eerste goal was gewoon gescoord, maar de tweede
was een penalty die erin ging.
Het was een leuke wedstrijd en iedereen deed het
goed.

Wedstrijdverslagen
JO17-2
Angerlo JO17-2 - Gendringen/GWVV JO17-2
Door Bart Rots

Z

aterdag 18 februari, onze eerste competitie wedstrijd na de winterstop. Eenmaal aangekomen in Angerlo voor de wedstrijd tegen de B2 van Angerlo vooruit,
bleek dat de shirtjes-tas niet was meegekomen. Nadat
ook die van de partij was kon de wedstrijd na wat vertraging beginnen. We begonnen goed, fel en mooie
combinaties. Dit goede spel resulteerde na enige tijd in
een doelpunt. Na een corner van Sem raakt de bal in
de kluts en kan Douwe hem binnenschieten. Jammer
genoeg zwakten we wat af en kreeg doelman Cas een
doelpunt om de oren.
Na een lekker bekertje ranja
konden we het 2de veld van Angerlo weer betreden. Na
een tijdje gevoetbald te hebben, loopt de keeper van
Angerlo Timo achterna waardoor het doel leeg is. Timo
geeft de bal voor het doel waar Bart de bal in een vrijwel leeg doel kan schieten. Na de 2-1 werden we een
beetje slordiger, passes kwamen niet aan, veel balverlies etc. Hierdoor kregen we al gauw 2 doelpunten tegen. Door die 2 doelpunten werden we een beetje
wakker geschut. Na een diepe bal vanaf het middenveld weet Douwe de bal over de keeper in het net te
werken. In de minuten erna waren er nog een aantal
mogelijkheden om de stand op 3-4 zetten, maar helaas
liep dit op niets uit. Eindstand: 3-3, er had meer in gezeten.
Bekerwedstrijd kwartfinale tegen Oeken
Door Bart Rots

N

a onze matige seizoenstart in Angerlo mochten we
het gaan proberen in Oeken. Na 50 minuten in de auto
te hebben gezeten mochten we ons gaan omkleden
voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Tot dan toe
was alles redelijk soepel verlopen, eerste in de poule, 2
-5 uit in Kilder en vervolgens vrijgeloot. De eerste helft
was vrij saai, weinig kansen aan beide kanten.deNa een
mooie toespraak van trainer Thomas kon de 2 helft
beginnen. Al snel wist de meegereisde Robin het net te
vinden. Iets later word de trefzekere Robin zo’n anderhalve meter buiten het strafschopgebied neergehaald,
desondanks geeft de Servische KNVB scheids een peBoogbal nr. 5

nalty. Aanvoerder Maarten gaat achter de bal staan
voor de 0-2. Hij neemt een aanloop en schiet hem met
zijn linker been in de rechter hoek, maar de keeper
heeft hem. In de rebound kan Bart de bal alsnog binnenwerken, 0-2. Enige tijd later in de wedstrijd fluit de
scheids, maar Timo besluit de bal het weiland in te
schieten. Dit word bestraft met een gele kaart, 10 minuten eruit. In deze minuten gebeurt er een hele boel.
Na een schot op de paal weet Robin, met behulp van
Sam, alsnog te scoren. Hierop volgen echter wel 2 doelpunten, een penalty en een schot vanaf de 16 zijn de
boosdoeners. De laatste minuten zijn ingegaan en het
begint nog spannend te worden, maar nadat de scheids
3 keer op zijn fluitje heeft geblazen is de ontlading
groot, halve finale.
Wedstrijdverslag VIOD-GWVV
door Cas Aalders
GWVV begon redelijk goed aan de wedstrijd met een
paar kansjes. Tot dat de keeper van VIOD niet meer wist
wat die moest doen door de goede druk van Douwe
waardoor Douwe de bal voor de voeten van de keeper
weg kon plukken en rustig binnen schuiven.
Na die goal zakte GWVV helemaal in. Daardoor kwam
dus ook de 1-1 door een klutsbal na een hoekschop.
Toen was er een goede aanval van GWVV door een
goede steekpass van Sem op Timo, kon Timo de bal
rustig in de hoek schuiven. Na rust kreeg VIOD een grote kans na een redding van Cas die in de rebound erin
werd gelopen maar wel met de arm, maar dat zag de
scheidsrechter niet. Toen was het spel golvend maar
GWVV had de betere kansen.
Toen een grote kans voor GWVV maar toen werd Timo
in het 16 meter gebied onderuit gehaald waardoor
GWVV een strafschop kreeg en ook benut door Bart.
Na die goal kreeg VIOD ook geen grote kansen, waardoor de stand op 2-3 bleef steken in het voordeel van
GWVV.
Wedstrijdverslag Gwvv -’t Peeske
door Cas Aalders
Gwvv begon sterk aan de wedstrijd en dat beloonde tot
een doelpunt van Timo. Toen kreeg Peeske een paar
kleine kansjes op 1-1 maar die goal bleef uit. Toen een
mooie uittrap van keeper Cas mooi op het hoofd van
Douwe die de bal perfect doorkopte naar Timo waardoor er een goede goal uitkwam. In de 2de helft dacht
GWVV al dat ze er waren daardoor dacht Peeske zeker
dat er nog wat te halen viel. Daardoor kwamen er in
snelle tijd 2 goals van Peeske. Toen was het nog een
hele spannend wedstrijd maar weer Timo wist te scoren. Waardoor Timo een mooie hattrick verzilverde.
Gwvv B2-obw
Door Koen Offenberg
25-03-2017 moesten wij tegen Obw voetballen. Ik
moest eerst voor school naar een stageplek en kon pas
13:00 bij de club zijn, maar om 13:00 begon de wedstrijd dus ik heb mezelf warm gelopen. Toen de wedstrijd begon ging het allemaal nog een beetje stroef,
maar het laatste stuk van de eerste helft ging het lekker. Toen werd het ook 1-0 voor ons. De tweede helft
ging de tegenpartij een beetje zeuren dus konden wij
mooi nog een doelpunt maken. Toen Timo Steenbreker
aan de bal was ging hij snel naar voren en leunde tegen
de tegenstander aan en die viel dus toen was de vraag
is het een vrije trap, maar nee de scheids floot niet en
Timo schoot hem hard boven in de rechter hoek. En na
de wedstrijd had Els Verslijen nog lekkere knakworsten
gemaakt.
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Wedstrijdverslagen

Gendringen/GWVVJO19-2
Zelos JO19-3 – Gendringen/GWVV JO19-2.

O

p 18 februari begon onze tweede seizoenshelft met
een wedstrijd tegen Zelos. We begonnen aardig goed
met een paar kleine kansjes, maar het was Zelos die de
eerste goal maakte. Kort daarna maakten ze ook meteen de 2-0. Toen kwam Wessel met een goede actie
die voor de 2-1 tekende. Helaas duurde de vreugde
maar kort en scoorde Zelos de 3-1 en de 4-1. Aan het
einde van de eerste helft kwam Wessel weer met een
goede actie en werd neergehaald in het strafschopgebied: penalty. Ik nam de penalty en scoorde de 4-2. De
tweede helft begonnen we goed. Een paar grote kansen maar scoren lukte maar niet. En als de bal niet aan
de ene kant er in gaat, gaat die er aan de andere kant
wel in. Zelos scoorde snel 4 keer achter elkaar en zo
stond het 8-2. De kansen voor ons waren er wel, maar
de goals niet. Een wedstrijd waar zeker meer in had
gezeten voor ons.

Collin te Wildt
FC Winterswijk JO19-3 - Gendringen/GWVV JO19-2.

W

e hadden zaterdag 11 maart een uitwedstrijd tegen FC Winterswijk JO19-3. We gingen met een goed
gevoel het veld op. We begonnen de wedstrijd gelijk
goed met het druk zetten op de tegenstander waardoor we snel de 1-0 wisten te maken door Berto. Vervolgens kregen we de 1-1 tegen en lieten we de wedstrijd een beetje gaan. Later werd het 1-2 voor Winterswijk JO19-3. We probeerden nog terug te komen in
de wedstrijd aan het einde van de 2e helft. We maakten de aansluittreffer door Glenn, met een mooi afstandsschot waardoor het 2-2 werd. Aan het einde van
de wedstrijd wisten we nog een keer goed aan te vallen
en werd er uiteindelijk door Berto de 3-2 binnen getikt
en zijn we toch nog met 3 punten naar Varsselder gegaan.

van alle ellende af waren wat zo’n 5 minuten voor rust
kregen we de 1-3 om de oren.
Aan het begin van de 2de helft ging het meteen al een
stuk beter, wij creëerden meer kansen en stonden ook
achterin sterker dan voorheen. Het duurde jammer
genoeg niet lang voordat het weer fout ging, de tegenstander uit Wehl wist namelijk na 15 minuten het net
weer te vinden, 1-4. We lieten ons hierdoor echter niet
belemmeren en Mick scoorde de 2-4 nadat de verdediger van Concordia de bal volledig miste en hem achter
in het doel zag belanden. Ook deze helft had concordia
echter het laatste woord, dit bracht de eindstand op 25. Ivan en Jeremy hartelijk bedankt dat jullie met ons
mee hebben gedaan.

Frederic Josée
GSV-63 JO19-2 - Gendringen/GWVV JO19-2.

W

e reden op een mooie zaterdagmiddag naar het
verre Geesteren. We begonnen de pot vel en hadden
vrijwel meteen een kans die helaas op niets uitkwam.
Na een paar onnodige foutjes kwamen we al gauw op
een 2-0 achterstand. Maar Varsselder is Varsselder niet
als we niet gewoon vol op door gingen. En dat deden
we ook. Een tijdje later was er een kans voor Glenn
maar op dat moment werd hij neergehaald en werd
het een penalty. De keeper legt de bal op de stip en
Collin treedt aan de scheids heeft de fluit in zijn mond
en opeens roept iemand aan de zijlijn: "Het was een
schouder duw!" En je raad het al, de scheidsrechter is
daar volkomen mee eens. Na een aantal woorden gewisseld te hebben met de scheids gaan we de rust in.
In de tweede helft kwamen we sterk de kleedkamer
uit. In het begin van de tweede helft gebeurde niet
veel maar plots kwam er een mooie actie van Robin
dat leidde tot een doelpunt. 2-1. Na weer een paar incidenten met de scheidsrechter waren we meer bezig
met de scheids dan met het voetbal zelf en dat is jammer. Want zeg nou zelf wie gaat er nou driekwartier in
de auto zitten om met de scheids te discussiëren. Helaas gingen we naar huis met 0 punten.

Glenn Robben

Enes Ilbay

Gendringen/GWVV JO19-2 - Vorden JO19-2.

Gendringen/GWVV JO19-2 - Concordia Wehl JO19-3.

p zaterdag 1 april stond een wedstrijd tegen Vorden op het programma. Dit werd een moeilijke wedstrijd omdat Vorden 1e stond. Met een perfect
weertje
om te voetballen floot de scheids voor de 1e helft. De
eerste 20 minuten konden we alles tegen houden van
Vorden maar we creëerden zelf geen enkele kans. Nadat Vorden veel kansen liet liggen scoorden ze toch de
0-1 en vlak voor rust met een afstandsschot de 0-2. We
speelden niet slecht maar je zag toch waarom Vorden
1e stond. Na rust werd ons spel slechter en vielen de
goals voor Vorden snel. Nadat Vorden al ruim op voorsprong stond konden we toch nog een kans creëren en
die werd ook benut door Berto die de bal schitterend
in de rechter kruising schoot. De wedstrijd werd met 16 verloren.

O

p deze zaterdag moesten we voor de verandering
voetballen op het gras van v.v. Gendringen. Omdat ons
team niet heel ruim bezet is hebben we meteen van de
gelegenheid gebruik gemaakt door 2 jongens van de B,
Ivan Böhmer en Jeremy Evers, te vragen om mee te
doen. Na een grondige warming-up waren we weer
gewend aan het echte gras onder onze zolen en begonnen we om 15:00 vol goede moed aan de wedstijd.
Bij de aftrap was er iets opvallends aan de opstelling
Stijn die normaal voorstopper is mocht nu het nu proberen als centrale middenvelder.
De eerste 10 minuten van de wedstrijd was het vooral
een beetje aftasten, beide teams hadden een paar kansen, maar na de 10 minuten begon Concordia de overhand te krijgen en na ongeveer 15 minuten kregen wij
de eerst goal tegen. Het overwicht van de ploeg uit
Wehl hield aan, zo kwam het tot een goal tegen die
goed werd binnengekopt na een snelle uitbraak. Na
deze goal konden wij ons weer een beetje herpakken,
dit bleek na een tijdje ook in de score want Berto wist
er 1-2 van te maken. Dit betekende echter niet dat al
Boogbal nr. 5
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Wessel Immink
PS. Bij deze wil ik mijn team nog bedanken voor het
lekkere biermandje dat ik heb ontvangen na mijn kaakoperatie.
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

April:
15 5 jaar Dorpshuus (Heel Varsselder-Veldhunten proeft!)
22 seizoensopening Dierenweide
24-26-28 Oude IJsselstreek voetbaldagen 2017 (24 april accommodatie de Buitenham)
27 Koningsdag

Kijk hier voor meer informatie

Juni:
3 Jan Riekentoernooi
24-26 Kermis

Uitnodiging voor alle inwoners en
verenigingsleden uit Varsselder-Veldhunten

Verhuur van materialen en apparatuur
voor uw feestjes en partijen:
Stoelen (stapel)
€ 1,50
Klaptafels 120 x 60 cm
€ 1,50
Statafels
€ 2,50
Podiumdelen 2x1 meter. Diverse hoogtes € 7,50
Koffiepercolator 10 liter= 80 koppen € 5,00
Chafing dish (warmhoudbakken au bain marie)
€ 5,00
Soeppan au bain Marie 5 liter
€ 5,00
Biertafel 220 x 60cm incl. 2 banken € 10,00
Reserveren via
reservering@varsselderveldhunten.nl
Contactpersoon is Freek Ditters
tel. 06-23709848

Lieve Allemaal
We willen jullie bedanken voor alle belangstelling,
cadeau’s, steun, kaarten en bloemen tijdens het
ongeluk van Twan.
Het is hartverwarmend en geweldig.
Dank je wel hiervoor.
Liefs en groeten Angela, Lars en Twan Schwartz
Boogbal nr. 5
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Bent u lid van de Rabobank?
Breng u stem dan uit op een vereniging
Uit Varsselder-Veldhunten

Gevonden voorwerpen Dorpshuus!
 Zwart geruite sjaal, merk Hema
 Grijs gebreide sjaal
 Groen glittervestje, maat 104
 Zwarte handschoenen
 Donkerblauw vest met capuchon, maat L
 Jas, merk: Kjelvik
 Donkerblauw damesvest
Diversen carnavalsartikelen: Clownspak, nonnenpak
Is er iets van u bij neem dan contact op met Desiree Marcus , tel: 0315-631011, of kom op maandagmorgen je kleding in het Dorpshuus ophalen.
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Standen en Topscoorders 2016-2017
STAND 2e PERIODE

4e klasse D

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

Gespeeld Punten voor tegen
21
21
21
21
20
20
21
21
20
21
20
21
21
21

47
45
44
42
37
25
24
24
22
22
21
20
16
12

60
58
56
64
41
42
35
36
36
26
38
35
27
19

23
31
40
28
22
53
37
43
42
44
49
51
52
58

Res. 5e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
16
16
15
16
15
17

42
36
31
29
23
21

46
51
47
46
39
30

19
28
23
22
31
39

Keijenburgse Boys 3
Terborg 2
Zeddam-Sint Joris 2
Stokkum 2
Ulftse Boys 3

16
15
16
17
15

20
16
13
11
9

31
36
33
26
18

45
53
43
44
56

Res. 7e klasse
Gendringen 5
Doetinchem 6
GWVV 4
SDOUC 5
VVG '25 5
Zeddam-Sint Joris 5
Stokkum 4
Varsseveld 9
Terborg 3
VIOD 11
NVC 3
Kilder 5

Gespeeld Punten voor tegen
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
15
12
10
9
9
9
6
4

18
13
20
10
14
13
16
9
7

5
2
7
8
10
9
16
12
11

RKPSC 1
Etten 1
Peeske 't 1
GWVV 1
Angerlo Vooruit 1

5
5
5
5
5

4
3
3
2
1

6
4
9
9
6

16
11
17
15
15

Res. 7e klasse

VVG '25 3
VIOD 6
MvR 2
GWVV 2
Gendringen 3
Varsseveld 5

Club

Club
VIOD 1
Sprinkhanen 1
Doetinchem 1
VVG '25 1
HC '03 1
Ulftse Boys 1
Loil sv 1
Kilder 1
Westervoort 1

Gespeeld Punten voor tegen
18
18
18
17
18
18
17
18
16
18
17
17

49
41
34
27
26
24
23
22
17
17
13
5

49
64
58
53
57
50
53
34
33
30
34
26

Club
Pax 10
Zeddam-Sint Joris 3
Dinxperlo 4
Wolfersveen 2
VIOD 9
Westendorp 2
Keijenburgse Boys 5
HC '03 5
Varsseveld 10

20
20
17
19
21
20
17
19
20

46
45
36
34
33
31
27
25
24

66
69
74
43
69
45
44
42
41

29
29
30
34
51
45
43
48
49

Halle 3
NVC 2

19
20

20
20

38
30

53
47

GWVV 3
Stokkum 3
Doetinchem 4

21
19
20

20
17
12

49
32
38

71
69
82

24
32
38
48
48
39
46
32
48
58
54
74

Boogbal nr. 5
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Tom Wanders
Steven Riethorst
Ramiro Tersteeg
Roy Cornielje
Niels Schweckhorst
Pascal Sloot
Danny van Wessel
Rick Witteveen
Ron Prinsen
Cas de Neling
Don Geerts
Theo Heutinck
Dion Mulder
Menno Wentink
Kris Hebbink
Mart de leeuw
Merijn van Arragon
Joel Robben
Jurjan Wezenberg
Jos Ketelaar
Chiel le Comte
Jochem Geerts
Twan Berendsen
Dominiek Seinhorst
Niek ter Voert
Jurgen schut
Jelle Visser
Bram v/d Pavert
Thomas Wissing
Jesse Peters
Tim Heutinck
Stefan Zwannink
Ivo Joosten
Collin te Wildt
Glenn Robben
Olaf Dickman
Marc Wellink
Hans Bruins
Ino Zweers

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

Club

19
16
14
11
11
9
9
8
8
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JEUGD:
Club

Gespeeld Punten voor tegen Topscoorders JO19-2
naam:
aantal doelpunten
Vorden JO19-2d
7
21
36
10
Berto klein Herenbrink
11
Collin te Wildt
8
Concordia-W JO19-3
6
14
22
12
Wessel Immink
5
GSV '63 JO19-1d
7
13
16
13
Glenn Robben
1
Frederic Josée
1
Zelos JO19-3
6
10
21
16
Jules Hartjes
1
Tom Wienholts
1
Ruurlo JO19-3
6
8
17
21
Enes Ilbay
1
VIOS B JO19-2d
7
8
20
20
Mick Besselink
1
Robin Klompenhouwer
1
Gendringen/GWVV JO19-2d
6
6
12
23
Douwe Flipse
1
HSC '21 JO19-4

5

5

6

11

Neede JO19-2

5

4

9

13

FC Winterswijk JO19-3

6

4

14

17

FC Eibergen JO19-3d

5

0

10

27

Topscoorders JO17-1:
Gespeeld Punten voor tegen naam:
aantal doelpunten
Robin Klompenhouwer
16
Gendringen/GWVV JO17-1
18
48
70
22
Jelle Immink
11
Varsseveld JO17-1
18
42
60
47
Diebe Kock
10
Joey Kock
6
MvR JO17-1
18
40
67
24
Mike Winkels
5
Zelhem JO17-1d
20
37
57
48
Nico Ausma
4
Sam Overbeek
3
OBW JO17-2d
19
35
60
39
Bart Rots
2
Terborg JO17-1
19
33
51
39
Timo Berendsen
1
Jorn Berndsen
1
Ulftse Boys/ SVGG JO17-1d
19
26
42
47
Gijs van de Pavert
1
FC Winterswijk JO17-2d
21
26
36
46
Julian Katuine
1
Gijs Roelofs
1
DZC '68 JO17-2
19
25
38
40
Club

Silvolde JO17-1

17

17

27

36

VIOD JO17-2

20

16

28

62

DZSV JO17-1

19

15

21

41

Angerlo Vooruit JO17-1

20

13

35

63

Ajax B JO17-1d

21

13

33

71

Gespeeld Punten voor

tegen

Kilder JO17-1d

6

18

22

6

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

6

16

23

10

OBW JO17-3

7

15

17

8

Angerlo Vooruit JO17-2

7

11

15

15

SC EDS JO17-1d

6

9

23

13

DCS JO17-3

5

7

12

14

ST VVL/Stokkum JO17-1G

6

7

17

19

't Peeske JO17-1G

5

6

12

9

DVC '26 JO17-4

6

5

4

16

VIOD JO17-5

5

4

7

13

DZC '68 JO17-4

5

2

6

13

MvR JO17-3

6

0

7

29

Topscoorders O17-2:
naam:
Douwe Flipse
Timo Steenbreker
Sem Schepers
Marijn Fukkink
Siem Peters
Bart Rots
Jelle boland
Sam Overbeek
Maarten Wissing

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Den Dam/NVC JO13-1G

6

18

33

7

Silvolde JO13-2D

7

16

32

18

Concordia-W JO13-2G

6

15

29

14

Westendorp/KSH JO13-1

6

13

22

11

Peeske 't JO13-2

6

11

22

17

VIOD JO13-3

5

7

13

16

GWVV JO13-1G

6

7

20

21

Ulftse Boys JO13-2

6

6

13

21

DZC '68 JO13-7

7

6

12

35

Gendringen/Etten JO13-3G

6

4

13

20

VVG '25 JO13-2

7

3

15

25

Zelos JO13-4

6

1

10

29

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

aantal doelpunten
24
17
10
3
3
3
2
1
1
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aantal doelpunten
29
18
14
13
11
9
8
7
6
2
1
1
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Club

Gespeeld Punten voor

Longa '30 JO11-7G
Haarlo/Noordijk JO11-2G
DZSV JO11-3
Varsseveld JO11-5G
DZC '68 JO11-7
MEC/Bredevoort JO11-2
VIOD JO11-5
SDOUC JO11-3
AZSV JO11-5G
Ulftse Boys JO11-4
KSH/Westendorp JO11-1G
GWVV JO11-1Gd

6
7
6
6
6
6
6
7
6
4
5
7

18
18
15
13
12
12
10
6
3
0
0
0

30
58
30
24
16
19
24
26
15
5
4
11

tegen

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

8
12
12
17
18
23
15
24
27
27
28
51

Doetinchem JO9-1
Concordia-W JO9-2
VIOD JO9-3
DVC '26 JO9-2G
VIOD JO9-8G
DZC '68 JO9-4
Kilder JO9-1G
SDOUC JO9-2
VVG '25 JO9-1
Zeddam-Sint Joris JO9-1
MvR JO9-1
GWVV JO9-1

7
6
7
7
7
6
6
7
6
6
6
7

21
15
15
10
10
9
8
8
7
6
3
0

33
35
32
24
24
14
18
22
13
15
11
14

8
11
22
18
27
19
19
27
22
15
24
43

Topscoorders JO11-1
naam:
aantal doelpunten
Boaz Kwak
12
Luuk Berentsen
10
Nout Sloot
4
Bram Menting
2
Donna Kwak
1
Julian Frazer
1
Kas Menting
1

Topscoorders JO9-1
naam:
aantal doelpunten
Bram Menting
48
Mees Dickman
35
Tiemen Berentsen
6
Keano Pennings
2

Pinksterzaterdag 3 juni a.s. Jan Rieken Toernooi meer informatie over
aanvangstijden en opgave volgt z.s.m..
Boogbal nr. 5
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Programma G.W.V.V.

COMPETITIE
JEUGD/SENIOREN
25-2-2017

ST: Oeken/Brummen JO17-4

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

2

3

1-3-2017

GWVV 3

Zeddam-Sint Joris 3

0

4

15-4-2017

08:30

VVG '25 JO9-1

GWVV JO9-1

15-4-2017

10:15

Longa '30 JO11-7G

GWVV JO11-1Gd

15-4-2017

10:45

VVG '25 JO13-2

GWVV JO13-1G

15-4-2017

13:00

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

ST VVL/Stokkum JO17-1G
Ruurlo JO19-3

4-3-2017

DVC '26 JO9-2G

GWVV JO9-1

5

0

15-4-2017

15:00

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

4-3-2017

ST: SP Haarlo/Noordijk JO11-2G

GWVV JO11-1Gd

11

2

17-4-2017

14:00

Peeske 't 1

GWVV 1

4-3-2017

ST Ulftse Boys/ SVGG JO17-1d

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

1

2

19-4-2017

18:45

DZC '68 JO17-2

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

5-3-2017

VIOD 9

GWVV 3

3

3

22-4-2017

09:00

VIOD JO13-3

GWVV JO13-1G

22-4-2017

12:30

Longa '30 JO17-4

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

22-4-2017

14:30

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

Terborg JO17-1

22-4-2017

15:00

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

HSC '21 JO19-4

23-4-2017

10:00

Gendringen 3

GWVV 2

5-3-2017

Etten 1

GWVV 1

2

1

11-3-2017

MvR JO9-1

GWVV JO9-1

6

3

11-3-2017

Varsseveld JO11-5G

GWVV JO11-1Gd

5

2

11-3-2017

Silvolde JO13-2D

GWVV JO13-1G

5

2

23-4-2017

10:00

Doetinchem 4

GWVV 3

11-3-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

't Peeske JO17-1G

3

2

23-4-2017

10:00

GWVV 4

Stokkum 4

11-3-2017

FC Winterswijk JO19-3

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

2

3

23-4-2017

14:00

GWVV 1

Ulftse Boys 1

29-4-2017

10:30

Peeske 't JO13-2

GWVV JO13-1G

29-4-2017

13:00

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

DZC '68 JO17-4

29-4-2017

14:45

OBW JO17-2d

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

12-3-2017

Gendringen 5

GWVV 4

3

1

12-3-2017

GWVV 3

Wolfersveen 2

1

5

12-3-2017

Angerlo Vooruit 1

GWVV 1

2

2

29-4-2017

15:00

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

VIOS B JO19-2d

15-3-2017

MvR JO17-1

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

4

1

30-4-2017

10:00

GWVV 3

Varsseveld 10

18-3-2017

GWVV JO11-1Gd

DZC '68 JO11-7

1

3

30-4-2017

10:00

GWVV 4

NVC 3

18-3-2017

GWVV JO9-1

SDOUC JO9-2

3

5

30-4-2017

12:30

Varsseveld 5

GWVV 2

18-3-2017

GWVV JO13-1G

SJO Den Dam/NVC JO13-1G

2

6

30-4-2017

14:00

HC '03 1

GWVV 1

2-5-2017

18:30

Concordia-W JO9-2

GWVV JO9-1

3-5-2017

19:30

Varsseveld JO17-1

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

6-5-2017

09:30

GWVV JO11-1Gd

Ulftse Boys JO11-4

6-5-2017

09:30

GWVV JO9-1

DZC '68 JO9-4
Concordia-W JO13-2G

18-3-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

18-3-2017 ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

Angerlo Vooruit JO17-1

5

1

Concordia-W JO19-3

2

5

18-3-2017

VIOD JO17-5

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

2

3

18-3-2017

GWVV 1

Sprinkhanen 1

1

5

6-5-2017

11:00

GWVV JO13-1G

19-3-2017

Ulftse Boys 3

GWVV 2

0

5

6-5-2017

14:30

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

FC Winterswijk JO17-2d

19-3-2017

Halle 3

GWVV 3

3

1

6-5-2017

14:30

Kilder JO17-1d

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

19-3-2017

GWVV 4

VIOD 11

5

2

7-5-2017

10:00

GWVV 2

VIOD 6

7-5-2017

10:30

Westendorp 2

GWVV 3

7-5-2017

12:30

Doetinchem 6

GWVV 4

7-5-2017

14:00

GWVV 1

Loil sv 1

8-5-2017

19:15

DZSV JO17-1

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

25-3-2017

Zelos JO13-4

GWVV JO13-1G

2

2

25-3-2017

DZSV JO11-3

GWVV JO11-1Gd

9

1

25-3-2017

VIOD JO9-8G

GWVV JO9-1

8

1

25-3-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

OBW JO17-3

3

0

9-5-2017

18:30

AZSV JO11-5G

GWVV JO11-1Gd

25-3-2017

GSV '63 JO19-1d

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

2

1

13-5-2017

09:30

GWVV JO11-1Gd

ST KSH/Westendorp JO11-1G

26-3-2017

GWVV 2

MvR 2

1

3

13-5-2017

09:30

GWVV JO9-1

Zeddam-Sint Joris JO9-1

26-3-2017

GWVV 3

NVC 2

0

1

13-5-2017

11:00

GWVV JO13-1G

ST Westendorp/KSH JO13-1

26-3-2017

Varsseveld 9

GWVV 4

0

2

13-5-2017

12:30

MvR JO17-3

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

13-5-2017

13:00

VIOD JO17-2

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

13-5-2017

13:30

FC Eibergen JO19-3d

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

26-3-2017

Westervoort 1

GWVV 1

2

2

1-4-2017

GWVV JO11-1Gd

VIOD JO11-5

0

11

14-5-2017

10:00

GWVV 2

Zeddam-Sint Joris 2

1-4-2017

GWVV JO9-1

VIOD JO9-3

4

7

14-5-2017

10:00

GWVV 3

Dinxperlo 4

1-4-2017

GWVV JO13-1G

Ulftse Boys JO13-2

6

2

14-5-2017

10:00

Terborg 3

GWVV 4

1-4-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

DVC '26 JO17-4

7

0

14-5-2017

14:00

Kilder 1

GWVV 1

1-4-2017

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

Vorden JO19-2d

1

6

20-5-2017

13:00

Ajax B JO17-1d

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

2-4-2017

GWVV 4

Zeddam-Sint Joris 5

2

3

20-5-2017

15:00

DCS JO17-3

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

2-4-2017

11:30

Keijenburgse Boys 5

GWVV 3

2-4-2017

14:00

GWVV 1

Doetinchem 1

2-4-2017

Keijenburgse Boys 3

GWVV 2

2

1

2-4-2017
2-4-2017

Keijenburgse Boys 5

GWVV 3

7

4

8-4-2017

08:45

Kilder JO9-1G

GWVV JO9-1

GWVV 1

Doetinchem 1

1

2

8-4-2017

09:50

DZC '68 JO13-7

GWVV JO13-1G

8-4-2017

DZC '68 JO13-7

GWVV JO13-1G

5

3

8-4-2017

10:30

SDOUC JO11-3

GWVV JO11-1Gd

8-4-2017

Kilder JO9-1G

GWVV JO9-1

6

3

8-4-2017

14:30

Neede JO19-2

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

8-4-2017

SDOUC JO11-3

GWVV JO11-1Gd

6

2

8-4-2017

14:30

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

DZSV JO17-1

8-4-2017

15:00

DCS JO17-3

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

9-4-2017

09:30

VVG '25 5

GWVV 4

9-4-2017

10:00

GWVV 2

VVG '25 3

8-4-2017

Neede JO19-2

ST: Gendringen/GWVV JO19-2d

0

3

8-4-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

DZSV JO17-1

4

1

9-4-2017

VVG '25 5

GWVV 4

2

4

9-4-2017

10:00

GWVV 3

HC '03 5

9-4-2017

GWVV 2

VVG '25 3

2

4

9-4-2017

14:00

RKPSC 1

GWVV 1

9-4-2017

GWVV 3

HC '03 5

3

1

12-4-2017

18:30

DZSV JO17-1

ST: Gendringen/GWVV JO17-1

9-4-2017

RKPSC 1

GWVV 1

4

3

10-4-2017

ST: Gendringen/GWVV JO17-2

SC EDS JO17-1d

4

3
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De wedstrijd Longa ‘30 JO17-4 tegen Gendringen/GWVV
JO17-2 op 22 april betreft de halve finale bekerwedstrijd.
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