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H et is inmiddels eind december, dat betekent even 
minder voetbalactiviteiten.  
Als de weergoden ons goed gezind zijn komt a.s. Zon-
dag GWVV 1 nog een keer in actie in en tegen Terborg. 
De balans voor de 2e 
helft van de competitie 
kan opgemaakt worden. 
In de vorige editie van 
de Boogbal gaven we al 
aan dat we de statistie-
ken er elke keer bij ne-
men om de progressie 
van GWVV in beeld te 
krijgen. Het eerste deel 
van de competitie lagen 
de papieren er niet zo 
goed bij. Maar er is niet 
zo veranderlijks dan in 
het voetbal. Te zien is 
dat GWVV tov van de 
vorige maand aanzienlijk er op vooruit is gegaan. Alle 
elftallen hebben de afgelopen periode goed gepres-
teerd. Natuurlijk zaten er ook wel verliespartijen tussen 
maar als je bv ziet dat GWVV 3 en GWVV 4 van de on-
derste regionen zijn opgeklommen naar de midden-
moot en GWVV 4 zelfs in de nabijheid komt van de 
koploper. Petje af voor deze prestatie. Hopelijk zet de-
ze opmars zich in het nieuwe jaar voort. 
GWVV 1 was even naar de middenmoot verdrongen 
maar ziet zich na de winstpartijen van de afgelopen 
weken weer terug in de subtop, en dat is ook de plek 
waar ze thuis horen. Het spelniveau wisselt nog wel 
eens per wedstrijd maar ook daarin zien we steeds 
meer een constante lijn. Aankomende zondag sluiten 
zij de 1e helft van de competitie af met een inhaalduel 
tegen Terborg. Toch duurt de winterstop maar kort 
want op 20 januari zal er alweer aangetreden moeten 
worden in en tegen Dinxperlo. De trainerscaroussel is 
ook alweer volop in beweging, ook GWVV zal weer met 
de trainer aan tafel gaan om zaken te bespreken. Wat 
gaat er goed en waar kan wat aan geschaafd worden. 
We zullen moeten afwachten of GWVV op dezelfde 
wijze doorgaat. Jelle zal in “GWVV 1 binnen de lijnen” 
zijn verslag doen over de afgelopen wedstrijden. 
GWVV 2 blijft constant presteren, ondanks de vele ge-
lijke spelen die zij behalen zijn ze nu 2e in de ranglijst. 
De Herbstmeister titel ging net aan hun neus voorbij 
omdat de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Doe-
tinchem werd afgelast en VVG’25, die wel speelde de 
koppositie van hen overnam. Chiel le Comte heeft de 
laatst gespeelde wedstrijden op papier gezet. 
GWVV 3 heeft in de wedstrijd tegen Keyenburgse B. 
een voor GWVV uitzonderlijke monsterscore neerge-
zet. Zij wonnen maar liefst met 1-15. En dan te beden-
ken dat dit team veel blessures/afwezigen kent en de 
laatste tijd veel beroep moest doen op de jeugd. Het 
vorige seizoen waren zij in de 2e helft van de competi-
tie de absolute koploper. Als zij na de winterstop de-
zelfde prestatie weten neer te zetten dan zouden ze 
zeker in de subtop mee kunnen doen. Het zou een 
mooi afscheidscadeau voor Alex zijn. Een gastspeler zal  
zijn verhaal doen over de wedstrijd waarin deze grote 
score behaald werd. 

Nieuws 

L ijkt het jou wat om zo nu en dan eens een wedstijd 
van onze senioren (GWVV 1 t/m 4) te analyseren dan 
ligt hier een prachtige uitdaging.  
 
Wat wordt er van je verlangd; 
 
 Zo nu en dan (1 à 2 x per maand) bezoek wedstrijd 

GWVV 1 t/m 4 op zondagmorgen/middag.  
 Je hebt enige analytische technische voetbalken-

nis. 
 Je kunt dit vertalen in een goed onderbouwd ver-

haal voor publicatie in De Boogbal 
 

Voor meer informatie kun je terecht bij Boogbalre-
dacteur Nico Immink of één van de andere redactiele-
den. 

De redactie is op zoek naar een  
Voetbalanalist 

GWVV 4 noemden we in de vorige Boogbal het 
’zorgenkindje’ bij de senioren. Wij moeten ons excuse-
ren voor deze woorden want als je ziet welke opmars 
dit elftal heeft ingezet dan is het niet op z’n plaats om 
dit team ‘een zorgenkindje’ te noemen. Er werd sinds 
de publicatie ervan alleen maar gewonnen. Misschien 
heeft het ook wel geholpen dat ze deze titel meekre-
gen om deze prestatie neer te zetten. In deze Boogbal 
zal in het artikel van GWVV 4 de euforie hoogtij vieren.  
De jeugdsamenwerking Ulftse Boys/GWVV is alweer 
een half seizoen oud. De (jeugd)besturen/TC gaan de 
1e seizoenhelft evalueren om te kijken of alles loopt 
zoals ze gehoopt hadden. In de rubriek Jeugdnieuws zal 
het jeugdbestuur hier wat over schrijven. 
 
Verder in deze Boogbal, een woordje van de Voorzitter, 
de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst, de 
GWVV Potstootkampioen en veel dorpsnieuws. Daar-
naast de gebruikelijke artikelen die jullie van ons ge-
wend zijn. Na het lezen van de Boogbal ben je ook 
weer helemaal bij over de stand in de Superelf en de In 
de Aanval Cup. 
 
Wij willen Stichting Gemeenschapshuis Varsselder 
Veldhunten feliciteren met de mooi behaalde 2e plaats 
bij de Verkiezing van het Dorpshuis 2018. Varsselder-
Veldhunten kan trots zijn op de getoonde beelden op 
TV Gelderland. Voor GWVV is het Dorpshuus een echt 
thuishonk waar wij ons thuis voelen en dit is denken 
wij ook zeker voor de andere verenigingen zo. Samen is 
dat wat er ‘onder de motorkap’ zit zoals één van de 
juryleden het zo mooi verwoordde. Dat we met z’n al-
len tot in lengte van jaren op dezelfde wijze met elkaar 
samen mogen werken. 
 
Wij wensen 
iedereen fijne 
feestdagen en 
een prettige 
jaarwisseling. 
Tot in het vol-
gende jaar.  
 
 
 
 
De redactie 
 

(herhaalde oproep) 
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AGENDA G.W.V.V. 
Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst: 6 januari 
Kaderavond: 15 februari 

D at klinkt dramatisch, weer een jaar 
voorbij. Jaren terug, als mijn ouders tegen 
elkaar de bekende tekst uitspraken “de 
tijd gaat steeds sneller” dacht ik altijd wat 
een onzin. Maar inderdaad, als je ouder 
wordt lijkt dat inderdaad zo te zijn. Op zich niets mis 
mee. Als je dat gevoel hebt verveel je jezelf niet. En 
vervelen hoeven wij ons niet in Varsselder-Veldhunten. 
Naast onze dagelijkse werkzaamheden hebben wij ge-
noeg om ons mee te vermaken. Ons rijke verenigingsle-
ven, ons mooie dorpshuus zorgt ervoor dat onze socia-
le contacten goed in stand blijven. Dit alles kan natuur-
lijk alleen met inzet van vrijwilligers, veel vrijwilligers. 
Gelukkig hebben wij die ook. Binnen ons mooie 
G.W.V.V. kennen wij die ook. Het hart van de vereni-
ging. Jaarlijks worden deze vrijwilligers bedankt mid-
dels een mooi avond, de zogenaamde kaderavond. De-
ze staat weer gepland op vrijdag 15 februari, hou deze 
datum dus vrij! Op het moment van schrijven moet het 
potstoten nog plaatsvinden en zullen er nog wedstrij-
den gespeeld worden. Zelfs het eerste moet nog een 
wedstrijd spelen op 23 december. Het terugblikken op 
het eerste seizoenshelft doe ik derhalve nu niet maar 
zal ik doen tijdens de nieuwjaarsreceptie. De nieuw-
jaarsreceptie met voorafgaand  het snerttoernooi vind 
dit jaar plaats op zondag 6 januari. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie zullen ook weer enkele jubilarissen gehul-
digd worden.  
Ik hoop u allen ook hier weer te mogen begroeten. Zo-
als gezegd vind de laatste competitiewedstrijd plaats 
op zondag 23 decem-
ber, uit tegen Ter-
borg.  
 
Ik wil afsluiten met 
iedereen te bedanken 
voor zijn of haar inzet 
voor G.W.V.V. het 
afgelopen jaar. Uiter-
aard wens ik iedereen 
een hele fijne kerst 
toe en een prettige 
jaarwisseling.  
 

Alweer een jaar voorbij! 
Door voorzitter Jan Aalders 

De Boogbalplanner seizoen 2018-2019 

Copie inleveren: Komt uit op: 

26 februari 7 maart 
16 april 25 april 
nnb nnb 

Op zondag 6 januari a.s. wordt de 
G.W.V.V.  

Nieuwjaarsbijeenkomst  
gehouden,  

hierbij willen wij  
iedereen uitnodigen  

die G.W.V.V.  
een warm hart toedraagt. 

 
Voorafgaand aan de nieuwjaars-

bijeenkomst wordt er voor  
de actieve leden een  

snerttoernooi georganiseerd.  
Aanvang 10:00 uur.  

 
Aanvang Nieuwjaarsbijeenkomst 

13:00 uur met om 13:15 uur 
nieuwjaarstoespraak  
door onze voorzitter,  

daaropvolgend  
de huldigingen van  

25-jarige, 40- en 50- jarige  
jubilarissen. 

 
Uw aanwezigheid stellen 

 we zeer op prijs,  
wij wensen u  prettige feestdagen  

en tot zondag 6 januari  
in het Dorpshuus. 

 
Het bestuur             



BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019 

Boogbal nr. 3 pagina 4 

Weekend 
was 

 
door Beent Klynsma 

V andaag gaan we de vuile was weer eens buiten han-
gen, de voetbal shirts, broekjes en sokken.  
Na elk weekend is er weer van alle GWVV teams, zowel 
van de jeugd teams en de senioren, een weekend tas 
vol was. Het 3e team dat met 1-15 won in Keijenborg 
hadden de kleren nog schoon. Ik heb veel respect voor 
degene die de was doet !! 
 
Kleine wasjes grote wasjes, doe het in je wasmachi-
ne…..  laat maar lekker draaien, steeds meer in die was-
machine.  Of de was buiten hangen, hangen, hangen….. 
Wassen is nooit mijn sterkste punt geweest, misschien 
dat u mij kan helpen met de was bij ons thuis.  Zelf heb 
ik een mooi overhemd, dat handgewassen moet wor-
den. Nou kan ik op de wasmachine de kop “handwas” 
niet vinden. Wel zitten er allerlei andere knopjes op die 
ik helemaal niet begrijp. Zo is er een knopje met 
“voorwas” maar ik wil de achterkant van mijn over-
hemd ook gewassen hebben. En dan zit er een knopje 
waar op staat “weken”, ik wil het liever vandaag of 
morgen nog klaar hebben en geen weken wachten. 
Nog zo’n onzinnig knopje op mijn wasmachine is 
“hoofdwas”. Mijn hoofd was ik altijd onder de douche 
of onder de kraan, bovendien heb ik het geprobeerd. 
Maar als ik mijn hoofd in de wasmachine doe, gaat het 
deurtje niet meer dicht. Dus veel respect voor degene 
die altijd de GWVV was doen. 
De laatste tijd hebben mensen uit Varsselder Veldhun-
ten en ook GWVV-ers in het ziekenhuis gelegen, zo ook 
een vriend van mij in het Slingeland ziekenhuis. Op een 
morgen kwam een jong verpleegstertje de zaal op om 
ook mijn vriend te wassen.  Nadat ze hem helemaal 
had uitgekleed begon ze te wassen maar sloeg in eer-
ste instantie zijn intieme delen over, maar daarna pak-
te ze toch het hele zaakje vast en begon wat onhandig 
de onderkant en bovenkant te wassen. Waarop mijn 
vriend zei: “zuster laat u ‘m nou maar los, hij blijft nu 
uit zichzelf wel staan.  Ook handen wassen is belang-
rijk, vaak wordt dit door de heren nog wel eens overge-
slagen als men haast heeft of elders tegen een boom 
heeft staan plassen. Neem nou de huisarts, hoe vaak 
zou die de handen wassen, of hij doet handschoenen 
aan. Zo was er eens een tandarts die een date had met 
een knappe vrouw. Hij nam haar mee naar zijn luxe 
hotelkamer in de grote stad. Deze mooie dame leek 
hem wel wat. Voordat hij een glaasje wijn voor hun 
beide ging inschenken, waste hij eerst zijn handen in de 
badkamer. En voordat het stel de slaapkamer opzocht 
ging hij weer even handen wassen in de badkamer.  “U 
bent vast tandarts”  had de vrouw gezegd.” Hoe weet u 
dat? “ vroeg de tandarts.  “Tandartsen wassen ook 
vaak hun handen.” zei de vrouw.  Als de rust na een 
paar uur op de slaapkamer is terug gekeerd, zegt de 
vrouw; “U bent een echt goede tandarts”.  Hoe zo”?  
zegt de tandarts.  Zegt de vrouw; “Ik heb er echt niets 
van gevoeld “. 
 
Noflike krystdagen en lokkich nijjier 
Oan ’t sjen. 

D onderdagavond 13 december was het jaarlijkse pot-
stoten. Er hadden zich 47 deelnemers opgegeven om de 
potstoot trofee 
(en de daarbij 
behorende eeu-
wige roem) te 
winnen. Dit jaar 
speelden we niet 
volgens een vas-
te lijst maar 
werd er iedere 
ronde opnieuw 
geloot, zodat 
elkaar een mak-
kelijke bal gun-
nen niet mogelijk was. Tegen half 10 ging de winnaar 
van vorig jaar, Mats Aalders van acquit. De jeugdige 
deelnemers speelden nog al op zeker. Ze waren al blij 
dat ze de rode bal raakten, terwijl de wat meer ervaren 
spelers probeerden de speler die na hun kwam met 
een lastige bal op te zadelen. Je kon wel merken dat er 
onder de ervaren mannen de nodige gehoorschade is. 
Sommige namen moesten wel 7 keer worden omge-
roepen voordat er gereageerd werd.  
Zo makkelijk als Tom Wanders in het veld scoort, zo 
makkelijk scoorde hij ook kruisjes. Na een paar rondes 
zat hij al op de bok. Het 
was voor Cas Aalders 
ook een zware avond. 
Als eerste moest hij het 
toernooi verlaten. Na 
twee eenvoudige ron-
des kwamen de attribu-
ten op het biljart en 
kreeg deelnemer na 
deelnemer “Fijne Feest-
dagen” te horen.  
 
Tot slot bleven nog 3 
spelers over: Maik, Ino 
en Pascal. Ino Zweers 
kampte nog duidelijk 
met de gevolgen van 
een zware blessure en 
moest genoegen ne-
men met de 3e plaats. 
De strijd om de eerste 
plaats was fel en Maik 
Jansen maakte net één 
foutje meer en hij ging 
naar huis met de 2e 
plaats. Pascal Sloot 
werd zodoende pot-
stootkampioen 2018 en 
zo zal de potstoot tro-
fee komend jaar staan 
te glimmen op de 
schoorsteenmantel van 
huize Sloot. 
 
Fijne feestdagen allemaal. 
 
Groet Tonny  

Potstoten 2018 

Van boven naar beneden Pot-
stootkampioen Pascal Sloot 
(Pallie), op de 2e plaats Maik 
Jansen (Mikey) en brons voor 
Ino Zweers (Ineuken). 
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Z ondag 25 November speelt GWVV de uitwedstrijd 
tegen ’t Peekse uit Beek. De wedstrijd begon rommelig 
en van beide kanten werden er weinig kansen gecre-
ëerd. Je zou dan ook niet zeggen dat de wedstrijd zou 
eindigen in een ruime overwinning voor GWVV. 
Op een schot van Cas de Neling na gebeurde er in de 
eerste 30 minuten niet zo veel, maar daarna kregen we 
een cadeautje van de keeper van Peeske, een vrije trap 
werd volledig gemist waardoor Cas de Neling de bal 
voor de voeten kreeg en deze vervolgens in de verre 
hoek schoot. Niet veel later weet Jochem Geerts op 
rechts door te breken en met een puntgave voorzet 
legt hij de bal panklaar voor Ron Prinsen die vervolgens 
beheerst afrond, hierdoor gaat GWVV met een 0-2 
voorsprong de rust in. Na de rust is het meteen weer 
raak, ditmaal is het Niels Schweckhorst die keurig vanaf 
punt zestien de bal in de verre hoek krult. De wedstrijd 
lijkt met deze 0-3 stand gespeeld, Peeske probeert wel 
wat te forceren maar dit lukt niet echt. Sam Overbeek 
maakt er in de 65e minuut nog bijna 0-4 van maar zijn 
inzet gaat maar net over. In de 74e minuut is Dominiek 
Seinhorst niet zelfzuchtig en legt een balletje terug op 
de bulldozer Tim Jansen die zo ook een doelpuntje 
meepikt en de score alsnog naar een 0-4 tilt. In de 83e 
minuut wordt het nog mooier want GWVV krijgt een 
corner en daarbij wordt een variantje toegepast, Dirk 
Jansen legt de bal klaar voor Sam Overbeek die op 20 
meter van de goal staat, hij haalt de poot aan en kegelt 
de bal snoeihard binnen, en dat onze kleine Sam hard 
kan trappen was ik al achter. GWVV krijgt in de slot mi-
nuut nog wel een tegentreffer te verwerken maar die is 
alleen voor de statistieken, GWVV wint met 1-5 van ’t 
Peeske. 
 
Zondag 2 December speelt GWVV een derby tegen 
Megchelen. Megchelen wilt altijd maar 2 wedstrijden 
winnen en dat is uit en thuis tegen GWVV dus we wa-
ren gewaarschuwd. In de 3e minuut had SVGG al op 
voorsprong kunnen komen maar door goed keepers-
werk van Casper Bussink weet hij een uitbraak in de 
kiem te smoren. In de 15e minnut ziet Niels Schweck-
horst zijn schot onderkant lat gaan, en weer een paar 
minuten later is het Cas de Neling die net naast schiet. 
Een goal hangt voor GWVV in de lucht en in de 30e mi-
nuut is het dan ook raak, Jochem Geerts geeft vanaf 
rechts een bal mooi voor en bij de 2de paal weet Niels 
Schweckhorst de bal knap binnen te schieten. Niet veel 
later krijgt diezelfde Niels Schweckhorst een rode kaart 
omdat hij een tegenstander geslagen/geduwd zou heb-
ben. Na de rust verandert er aan het speelbeeld niet 
veel en is niet te zien dat GWVV met 10 man staat te 

23 december Terborg 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
20 januari  Dinxperlo 1- GWVV 1  aanvang 14:30 uur 
27 januari  GWVV 1 -  Keijenb. B. 1 aanvang 14:00 uur 
3 februari  GWVV 1 -  Ulftse B. 1  aanvang 14:00 uur 
10 februari  GWVV 1 - Sprinkhanen 1 aanvang 14:00 uur 
17 februari  AD’69 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
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(vervolg GWVV 1) 

voetballen. Sterker nog in de 55e minuut komt GWVV 
op een 2-0 voorsprong door Lars Hendrixen. Lang kan 
GWVV hier niet van genieten want vrijwel direct na de 
aftrap scoort SVGG de aansluitingstreffer. Wat hierna 
gebeurde weet ik niet want ik ging met mijn vriendin 
Sinterklaas vieren bij haar neefje en nichtje. Was een 
erg gezellige middag/avond er kwamen nog 2 pieten 
cadeautjes brengen, k heb leuke cadeautjes gekregen 
zoals kerstsokken wat overigens best vreemd is om te 
krijgen tijdens Sinterklaas. Gelukkig had ik Sven te Kaat 
die mij op de hoogte hield en daardoor wist ik dat Ron 
het wedstrijdje latje trappen had gewonnen en dat hij 
ook nog 2 keer wist te scoren, 1 keer uit een vrije trap 
en 1 keer met een fraaie boogbal over de keeper. Hier-
door wist GWVV deze wedstrijd te winnen met 4-1. 
 
Zondag 16 december speelt GWVV thuis tegen KSH. 
KSH had nog geen wedstrijd verloren dus was het de 
taak aan GWVV om daar verandering in te brengen. 
KSH was direct gevaarlijk, in minuut 1 moest Casper 
Bussink al redding brengen om zo een achterstand te 
voorkomen. GWVV is hierna wel de betere partij maar 
krijgt nog weinig kansen. In de 21e minuut zet Ron sa-
men met Dominiek een mooie combinatie op hierdoor 
komt Ron vrij voor de keeper maar die weet de inzet 
van Ron te redden en de bal tot corner te verwerken. 
2 minuten later weet Jochem Geerts bijna te scoren 
maar hij schiet de bal net voorlangs. Een aantal minu-
ten voor de rust is het dan wel raak, wederom door 
een mooie combinatie, ditmaal door Ron en Menno, 
laatstgenoemde geeft uiteindelijk de bal laag voor en 
kan bij de 2e paal worden binnen getikt door Cas de 
Neling. GWVV komt zelfs nog voor rust op een 2-0 door 
Dominiek Seinhorst die een teruggelegde bal van Niels 
Schweckhorst hard binnen schiet. De ruststand is dan 
ook 2-0 voor GWVV. In de 2de helft komt KSH toch al vrij 
vlot weer terug in de wedstrijd, helaas voor de mannen 
uit Harreveld heeft GWVV hier vrijwel direct een ant-
woord op nadat Cas de Neling een goed genomen cor-
nerbal van Dirk Jansen kan binnen koppen en de marge 
weer naar 2 brengt. Na die goal breekt een moeilijke 
fase aan aangezien onze vriend Niels Schweckhorst 
weer een rode kaart kan toevoegen aan zijn toch al wel 
indrukwekkende kaartenverzameling Sergio Ramos is 

hier niks bij en dat is een verdediger. Ook de jarige Dirk 
Jansen weet zichzelf op een rode kaart te trakteren 
waardoor GWVV met 9 man een 3-1 voorsprong moet 
zien te verdedigen. KSH weet uit een corner nog de 3-2 
te scoren maar GWVV weet zich staande te houden 
waardoor ze een 3-2 winst over de streep weten te 
trekken, aan inzet dus geen gebrek. 
 

Vaste reporter GWVV 1 Jelle Visser 
 

Meer foto’s; https://myalbum.com/album/BAFvHoMG7pSi 
en https://myalbum.com/album/oK3JqKdjkihw 

https://myalbum.com/album/BAFvHoMG7pSi
https://myalbum.com/album/oK3JqKdjkihw
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Dit seizoen werden in de volgende 
wedstrijden de ballen gesponsord; 

14-10-2018 wedstrijd tegen MEC 
Vieftig club 

28-10-2018 wedstrijd tegen VVG’25 
Arno en Manon 

18-11-2018 wedstrijd tegen Ulftse Boys 
Gergotal 

2-12-2018 wedstrijd tegen SVGG 
Nacht van Hunten 

16-12-2018 wedstrijd tegen K.S.H. 
Jan en Wilhelmien Frazer 

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

de sponsorcommissie; 
Arno Geurts,  Freek van Arragon,  

Nico Immink, Jan Aalders 

20 dec. Henny Ketelaar 

21 dec. René Hakvoort 

29 dec. Frank van de Pavert 

30 dec. Sebastiaan Flipse 

30 dec. Joost Schut 

31 dec. Jeroen Bruins 

31 dec. Jan Aalders 

1 jan. Anne Aalders 

1 jan. Jeroen Aalders 

3 jan. Tiemen Berentsen 

4 jan. Wim Klompenhouwer 

6 jan. Ted van de Pavert 

8 jan. Marc Wellink 

11 jan. Bob Zweers 

11 jan. Jan Roes 

14 jan. Luuk Roseboom 

15 jan. Clemens Wissing 

17 jan. Carlo Cornielje 

24 jan. Martin Bolk 

24 jan. Gijs van Remmen 

25 jan. Marloes Bruins 

25 jan. Samuel van Mulligen 

25 jan. Tonny Slutter 

26 jan. Bjorn Engelen 

26 jan. Kris Hebbink 

26 jan. Iris Wanders 

27 jan. Eugène Lucassen 

D e eerste seizoenshelft zit er al weer op.  
De winterstop is voor de meeste teams ingetreden (op 
een inhaalwedstrijd na) welk elftal heeft de meeste 
punten bij elkaar weten te scoren in de 2e helft van 
2018. De ranglijst is helemaal over de kop gegaan, 
GWVV 3 heeft mede dankzij een ruim uitoverwinning 
bij Keijenborg waar maar liefst vijftien keer gescoord is 
de laatste plaats verlaten en de koppositie van GWVV 
4 overgenomen. GWVV 4 heeft daarin tegen wel het 
gat met de nummer drie weten te vergroten. Het 1e en 
2e elftal ontlopen elkaar helemaal niet. Met maar vier 
punten verschil vechten zij om de laatste plaats te ont-
lopen. Weten de teams ook in 2019 weer volop te sco-
ren om GWVV 3 van de koppositie af te stoten? We 
zullen het zien.  
 
Groeten, 
competitieleider Stijn Marcus. 
 
Tussenstand GWVV In de Aanvalcup; 
 

Elftal: Punten 
GWVV 3 62 

GWVV 4 45 

GWVV 1 40 

GWVV 2 36 



BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019 

Boogbal nr. 3 pagina 8 

D e competitie kruipt langzaam richting de winterstop 
en GWVV 2 doet het, net als vorig seizoen, uitstekend. 
De mannen van Peter Roes draaien wederom mee in 
de kop van de competitie. Een groot verschil met vorig 
seizoen is dat iedereen van elkaar kan winnen, hier-
door zijn de onderlinge verschillen zeer klein. Tussen 
de nummer 1 en nummer 7 zit bijvoorbeeld maar een 
verschil van 5 punten. Hierdoor is elke wedstrijd span-
nend en moet het elftal elke week het maximale geven 
om de punten binnen te halen. 
Elke seizoen begint het 1e en het 2e elftal met een bre-
de selectie maar zoals elk jaar zorgen blessures en 
schorsingen voor het nodige puzzelwerk bij trainers 
van beide elftallen. Enkele spelers spelen hierdoor niet 
elke week in het zelfde elftal en dat is zeker niet altijd 
even leuk. Ik wil deze spelers daarom nu alvast bedan-
ken voor hun flexibiliteit en inzet om toch elke week zo 
goed mogelijk te presteren ongeacht in welk elftal ze 
spelen. Mede door deze inzet kan o.a. het tweede 
elftal maximaal presteren in deze competitie. 
De eerste thuis wedstrijd na 4 wedstrijden op vreemde 
bodem wordt gespeeld tegen Keijenborg 2, op de rang-
lijst geen hoogvlieger maar gezien de geringe verschil-
len mag deze tegenstander niet worden onderschat. 
Vanaf het eerste fluitsignaal speelt GWVV een moeiza-
me wedstrijd, dit komt deels door het eigen matige 
spel maar ook door een goed spelende tegenstander. 
Pas in de tweede helft lijkt GWVV beter in de wedstrijd 
te komen, echter valt de goals aan de verkeerde kant(0
-1). Dit lijkt de eindstand te worden maar gelukkig 
maakt Chiel vlak voor tijd de 1-1 en zo wordt er niet 
verloren.  
De week er op staat de wedstrijd tegen koploper DVC 5 
op het programma. Door de blessure van Sven te Kaat 
wordt Casper door geschoven naar het 1e  en staat 
Koen Bussink op doel. De eerste helft is een lust voor 
het oog, met goed combinatie spel worden veel kansen 
gecreëerd maar helaas wordt er maar 1 keer gescoord. 
Jim is attent wanneer de keeper van DVC de bal los laat 
en hij de bal binnen kan werken. In de tweede helft 
laat GWVV de touwtjes wat vieren en hierdoor komt 
DVC beter in de wedstrijd en weet een kwartier voor 
tijd de gelijkmaker te scoren. In de resterende tijd zet 
GWVV alles op alles om de 3 punten alsnog mee te ne-
men naar Varsselder. In de 85e en in de 90e wordt er 
door GWVV 2 keer gescoord. (Chiel 2 x). Hierdoor 
wordt de koploper verslagen en is GWVV samen met 
Doetinchem koploper van de competitie. 
Na DVC staat er wederom een kraker op het program-
ma, de nummer 3 VVG komt naar de Buitenham. 
GWVV speelt wederom een prima eerste helft met ge-
noeg kansen, echter weet alleen Thomas, met een be-
keken schot van 20 meter, de keeper te verrassen. De 
tweede helft heeft VVG het betere van het spel maar 
door goed countervoetbal worden er zeker 5 á 6 grote 
kansen gecreëerd. Helaas zonder resultaat en zoals zo 
vaak in het voetbal valt de goal aan de andere kant (1-
1). In de slotfase weet Koen met prachtige reddingen 
de eindstand op 1-1 te houden.  
Op 9 december stond de wedstrijd tegen Etten 2 op 
het programma. Op een kletsnat sportpark de Treffer 
speelt GWVV een niet al te beste eerste helft. Het leek 
er op dat de slechte weersomstandigheden invloed 
had op de spelers uit Varsselder. Het elftal was niet 

O p een regenachtige ochtend verzamelde de mannen 
van coach Sir Alex zich om 10:15 voor de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Keijenburgse Boys 4. Deze ploeg 
stond onder ons op de ranglijst dus iedereen was zich 
bewust van het belang van deze wedstrijd. 
Op het eerste gezicht een doodnormale zondagmor-
gen. ‘’Piepke’’ zat aan zijn vitaminnedrankje na een 
avondje stappen. Echter was er 1 opvallend verschijn-
sel. Vaste rechtsback Jan-ole had voor de verandering 
eens een banaantje en een shake meegenomen. Dit 
bleek achteraf een gouden zet! Tevens hadden we van-
daag versterking van 2 JO-19 spelers en zelfs een JO-17 
speler, namelijk Bart Rots, Cas Aalders & Milan Frazer. 
Jongens bedankt!! Het was wel even wennen voor 1 
van de spelers na een avondje stappen... Ja jongens 
welkom op de zondagmorgen!  
Om half 12 werd er afgetrapt. We begonnen voortva-
rend aan de wedstrijd na een paar seconden was de 1e 
kans een feit. Helaas lag de keeper nog in de weg. Ech-
ter was het een paar minuten wel raak 1-0! Nog geen 
paar minuten later was het naar twee prachtige aanval-
len 3-0. Vervolgens liep de score door wederom een 
paar geweldige combinaties op naar 9-0! Bij rust. De 
tegenstander was de weg helemaal kwijt. In de rust 
was coach Sir Alex uitermate tevreden over de manier 
waarop we speelden en beaamde hij dat iedereen wel 
vanuit zijn eigen positie moest blijven voetballen. Met-
een na rust was het weer raak 10-0!, de magische grens 
was bereikt. (Maar we wilden meer). Door een verdedi-
gende fout incasseerde onze goed keepende Cas helaas 
een tegentreffer. Echter mocht dit de pret niet druk-
ken. Uiteindelijk liepen we de 2e helft uit naar een 15-1 
zege. De bij de senioren debuterende Milan Frazer 
maakte maar liefst 4 goals! En ook Bart Rots wist een 
hattrick te verzilveren! Zo blijkt maar weer dat er ge-
noeg talent in de jeugd van GWVV rondloopt. Klasse 
boys! 
 
Gastspeler GWVV3 

G.W.V.V. 2 
BLIJFT MEEDOEN IN DE TOP 

G.W.V.V. 3 
haalt dubbele cijfers!!! 

scherp genoeg in de duels en kwam over al een stapje 
te laat. Etten kan het overwicht niet uitdrukken in doel-
punten waardoor er een 0-0 ruststand op het score-
bord staat. Na rust probeert GWVV verder naar voren 
te voetballen maar in tegenstelling tot de eerste helft 
weet Etten direct na de thee wel het net te vinden (1-
0). Het tegendoelpunt lijkt een wondermiddel, GWVV 
herpakt zich en zet Etten met de rug tegen de muur. De 
druk wordt Etten halverwege de 2e helft te veel als het 
schot van Jim van richting wordt veranderd en de kee-
per kansloos laat (1-1). In de 85e minuut weet Robin, na 
een prachtige solo, de bal panklaar op het hoofd van 
Jim te plaatsen die bij de 2e paal vrij kan in koppen. 
Hierdoor gaan er 3 zwaarbevochten punten mee naar 
de Buitenham.  
Volgende week staat de laatste wedstrijd voor de win-
terstop op programma tegen Doetinchem 3. Als deze 
wedstrijd wordt gewonnen mag GWVV 2 zich 
Herbstmeister 2018/2019 noemen.  
 

Chiel le Comte 
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham. De vogelshow, de komst van Sin-
terklaas naar de Buitenham, de 1-15 overwinning van 
GWVV 3, er kan er echter maar één uitverkoren wor-
den en dat is deze keer ...................... Rik Fisser. Rik de 
man van niet 'lullen maor poetsen', vroeger op het 
veld was hij al zo, maar ook als GWVV supporter en als 
beheerder van het Dorpshuus zie je dingen terug waar-
in Rik heel stellig is. Hij was samen met Like Immink de 
ambassadeur voor Dorpshuus Varsselder-Veldhunten 
bij de Uitverkiezing Dorpshuis van het jaar. Aan Rik oa. 
de vraag 'waar komen die vlekken op de wand toch 
allemaal vandaan?'. 
  
Hallo Rik, 
  
Fijn dat je mee wilt werken aan deze rubriek. Wij wil-
len je vragen even voor te stellen aan het lezerspubliek 
voor zover je ze nog niet zo goed kennen. Wie ben je, 
wat doe je, kortom alles wat je maar kwijt wil over je-
zelf. 
 
Hallo, ik ben Rik Fisser geboren en 
getogen in Varsselder-Veldhunten 
en sinds 1-7-1967 woonachtig op 
het Leemland aan de Berghseweg 
12. Daar woon ik samen met Astrid 
en mijn zoon Rens en mijn moeder 
natuurlijk. Mijn andere zoon Thijs 
woont bij zijn moeder en studeert 
in het westen.  Ik werk op een var-
kenshouderijbedrijf in Netterden. 
Daarnaast zit ik in de horeca com-
missie van ‘t Dorpshuus voor het 
reilen en zeilen van de dagelijkse 
dingen aldaar wat horeca aangaat. 
En dan maak ik nog 2 a 3 avonden 
muziek in de week . Dus genoeg te 
doen. 
  
Kun jij ons enige inkijk geven in jouw voetbalverleden, 
wat waren je hoogt-dieptepunten en waar kijk jij wel/
niet graag op terug betreffende je voetbalcarrière.  
 
Dat kan ik zeker, ben vanaf mijn vijfde lid van Gwvv, 
alle jeugdelftallen doorlopen en in mijn laatste jaar A 
junior zat ik elke zondag op de bank bij ‘t eerste, waar 
ik ook geregeld mijn speelminuten mocht maken. 
Hoogtepunt was natuurlijk voor mij en GWVV het kam-
pioenschap van het  1e en 2e op de zelfde dag en beide 
thuis spelend . Dat was natuurlijk prachtig om mee te 
maken. En natuurlijk niet te vergeten mijn eerste en 
enige goal  in Gwvv 1 een afstandsschot van een meter 
of 30  tegen Loo 1 die strak tegen het netje ging en 
hiermee tevens matchwinnaar was en dat Gwvv 1 
de  koppositie over nam van Loo 1, dat vergeet je 
nooit. 
Dieptepunt was de opgelopen knieblessure thuis tegen 
Groessen na een comeback was het toch na 10 jaar 
gedaan in Gwvv 1 . Nog een aantal jaren in het derde 

gespeeld met veel plezier en regelmatig gescoord maar 
dat werd ook steeds lastiger vanwege de knie.  
  
Kun je aangeven wat voor type speler jij was in het 
veld?  
 
Ik moest het hebben van werklust en fysieke kracht, 
gewoon man uitschakelen en de bal afgeven aan de 
meedespeler. 
Dus eigenlijk met de botte bijl haha. 
  
Vaak wordt er gezegd dat je karakter vaak is terug te 
vinden op het voetbalveld , gold dit voor jou ook? 
 
Ja, in mijn geval klopt dat wel denk ik, ik wil het altijd 
iedereen naar de zin maken zo was ik in het veld ook , 
ik was lastig en irritant voor de tegenstander. 
  
Welke trainers/coaches hebben indruk op je gemaakt 
en waarom dan wel? 
 
In mijn jeugd was dat Gert Ketelaar, die wist me altijd 
wel te raken om die stap extra te zetten en er vol voor 
te gaan. Joop Peters die me erbij heeft gehaald bij 
Gwvv 1 toen ik nog wekelijks bij de A speelde en mij de 
kans gaf om mee te mogen om  in het 1e te spelen.  
Verder onder Frans van Hardeveld en Ton van Gelder 
gespeeld in Gwvv 1. En Paul Beijer die me in de nada-
gen nog een keer liet opdraven in het eerste uit tegen 
FC Winterswijk. 
 
Welke voetbaltijd zou jij nog eens graag over willen 
doen? 
 
De tijd tussen mijn 16e   jaar en 26e  jaar dat waren mijn 
mooiste voetbaljaren. 
 
Je hebt dus ruim 10 jaar bij GWVV 1 gespeeld, welke 
verschillen zie jij in de speelwijze/stijl van het huidige 
GWVV en het GWVV 1 van zo'n 25 jaar geleden? 
  

Rik omringd door bloemen en de spelers van GWVV 1. In het 
seizoen 1994-1995 werd GWVV 1 kampioen en promoveer-
de naar de 1e klasse GVB. 
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Echte grote verschillen met 25 jaar geleden zie ik niet 
zo, de speelwijze /stijl heeft toch te maken met de 
kwaliteit van de spelers die in de selectie zitten. Daar  
kan natuurlijk weleens een jaar uit steken wat beter is 
dan 25 jaar geleden ,maar uiteindelijk voetbalt Gwvv 
op het zelfde niveau als 25 jaar geleden. 
  
Je bent regelmatig supporter bij GWVV 1, wat zou jij 
veranderen of juist zo laten om het spel voor het pu-
bliek (nog) aantrekkelijker te maken? 
  
Ik zou niet veel veranderen, ik hoop dat de spelers 
trots zijn dat ze in Gwvv 1 mogen voetballen en dat ze 
plezier uitstralen en het publiek kunnen vermaken 
want vergeet niet dat er bij Gwvv 1 veel toeschouwers 
aanwezig zijn ,ook bij uitwedstrijden.  
  
Nooit overwogen om een kaderfunctie bij GWVV als 
trainer/coach/leider/scheids/grens te vervullen? 
 
Ik ben één seizoen scheidsrechter geweest, echter 
daarna heb ik voor het wielrennen gekozen en dat was 
op zondag morgen.  
  
Je bent een echte dorpsman, je weet wat er speelt in 
het dorp, bent al eens koning geweest en momenteel 
regerend prins over Zinkputdorp. Waarom zou jij ie-
mand aanraden om eens een keer koning/prins van 
Varsselder-Veldhunten te worden?  
  
Mijn ervaring is dat als je dat een keer geweest bent je 
toch anders tegen de verenigingen aankijkt, ze doen er 
alles aan om het je zo comfortabel mogelijk te maken 
en alles te regelen, tuurlijk er gaat altijd wel eens iets 
verkeerd maar dat zijn dan weer leermomenten. 
Ik hoop dat zowel gilde als carnaval nog lang op deze 
voet door kunnen gaan, dan is het gewoon een genot 
om een keer koning of prins te zijn. 
  
De afgelopen maanden stond je vooral in het nieuws 
als ambassadeur voor 't Dorpshuus van Varsselder-
Veldhunten, wat ook het thuishonk is voor GWVV. Hoe 
heb jij deze nominatie voor de verkiezing Dorpshuus 
van 't jaar ervaren? 
  
In eerste instantie had ik zoiets van moet dat nou, ook 
omdat het bestuur van de Stichting het een beetje in 
mijn richting heeft geduwd, met andere woorden jij zit 
er vanaf het begin bij dus jij gaat dat maar doen. Ik heb 

Like bereid gevonden om het samen te doen, ook Like 
is vanaf begin betrokken geweest. En ik moet zeggen 
het was fantastisch om samen het Dorpshuus te mogen 
vertegenwoordigen en met name Varsselder-
Veldhunten zo in de picture te zetten. Dat gaf me in 
ieder geval een goed gevoel en ik denk bij Like ook. 
  
We hebben mooie TV opnames van 't Dorpshuus mo-
gen bekijken op TV Gelderland. Er was één jurylid die 
vond dat er nogal vlekken op de wand zaten. Hoe zat 
dat nu eigenlijk precies? 
  
Ja, waarschijnlijk waren dat gebruikssporen van ons 
Dorpshuus, en het schoot me er ook zo uit van, hij had 
zeker vlekken op de bril. Ik heb gelijk gevraagd van, 
knip dit er maar uit, maar dat hebben ze niet gedaan ze 
vonden de opmerking wel hilarisch haha. 
 
Ja, zoiets maakt het natuurlijk ook mooi om te zien. In 
ieder geval heel ad rem geantwoord op de vraag. Geni-
aal. 
  
Proficiat, met de mooi behaalde 2e plek die werd be-
haald uit de 6 genomineerden. Wat heb je opgestoken 
van dit hele avontuur?  
  
Het was zeker een hele leuke ervaring om  te doen, wat 
ik gezien heb is dat we het gewoon heel erg goed doen 
in het dorp en dat we trots moeten zijn op al die vrijwil-
ligers die het mogelijk maken om het dorp en dorps-
huus leefbaar te houden. Diep Respect voor de vrijwil-
ligers. 

 Enkele stellingen; 
Kunstgras of natuurgras?            Kunstgras kun je altijd 
     ballen 
Voor of Achter de Bar?                 Voor de bar 
Bokbiertje of gewoon biertje?    Gewoon bier 
Koning of Prins?                             Koning 
Schoapen of varkens?                   Varkens 
Fanfare of Dweilorkest?               Beide 
Trombone of Sousafoon?             Beide 
 
Bij deze geven we je de gelegenheid om terug te ko-
men op één van de voorgaande stellingen. 
  
Ja dat doe ik dan bij de laatste 2 stellingen fanfare of 

GWVV 1 wordt nav het kampioenschap in het voorgaande 
seizoen in het seizoen 1995-1996 uitgeroepen tot sportploeg 
van het jaar in de gemeente Gendringen. 

Meer foto’s ; https://myalbum.com/album/ZeYYg6xARrun 
en https://myalbum.com/album/blHn1EY8JBYl 
Video; aflevering Varsselder-Veldhunten; 
https://www.youtube.com/watch?v=pjut4w1Sx08 
Aflevering bekendmaking Dorpshuis van ‘t jaar; 
https://www.youtube.com/watch?v=tU5T6I5s2EU 

https://myalbum.com/album/ZeYYg6xARrun
https://myalbum.com/album/blHn1EY8JBYl
https://www.youtube.com/watch?v=pjut4w1Sx08
https://www.youtube.com/watch?v=tU5T6I5s2EU
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dweilorkest daar heb ik geen keuze in gemaakt omdat 
het erg leuk is om te doen, en dat geldt hetzelfde voor 
trombone en sousafoon( bas), ik bespeel ze beide met 
veel plezier en dat maakt het ook leuk dat je meerdere 
instrumenten kunt bespelen. 
 Naast fietsen, schaats ze je zo af en toe ook nog wel-
eens. Je hebt zelfs een keer, hebben we uit betrouwba-
re bronnen vernomen, de alternatieve Elfstedentocht 
verreden. Hoe ging je dat af? 
  
Haha, ja dat was in 2012 Astrid had zich ingeschreven 
om de AE (alternatieve Elfstedentocht) op de Weissen-
see in Oostenrijk te schaatsen en ik ging mee voor de 
gezelligheid en verzorger om ervoor te zorgen dat de 
schaatsers van de Krupop groep de tocht goed konden 
volbrengen. Maar op de dag voor de tocht stond in-
eens Henny, Karin, Inge en Chantal in de tent op de 
Weissensee om ook de schaatsers te ondersteunen.  
Ik bedacht me geen moment ben regelrecht naar de 
inschrijfbalie gelopen en heb me ingeschreven voor de 
tocht van 200 kilometer, met het idee ik kijk wel of het 
lukt, de dood of de gladiolen. In die tijd was mijn condi-
tie goed, fietste regelmatig lange afstanden dus met de 
duur zat het wel goed. Tijdens de tocht natuurlijk door 
alle pijntjes heen geschaatst, dat had er mee te maken 
dat ik ongetraind aan de tocht begon. Ik heb de tocht 
samen met Astrid geschaatst in een tijd van 10 uur en 
29 minuten, dat was fantastisch . De twee dagen erna 
was minder want ik kon het bed niet uitkomen van de 
spierpijn heb 2 dagen in bed gelegen haha, maar ik heb 
hem gehaald en dat nemen ze me nooit meer af.  
  
Waar kun jij ontzettend van genieten? 
  
Ik geniet ervan dat andere mensen blij worden van din-
gen die ik doe, dat is op het werk, bij de muziek ,en 
natuurlijk bij t dorpshuus zolang de waardering er is 
dan kun je er lang mee doorgaan. 
  
En waar kunnen ze je juist heel boos om maken? 
  
Boos zal ik nooit worden misschien een keer teleurge-
steld omdat sommige dingen anders lopen zoals afge-
sproken is, en dan is het het beste om in oplossingen te 
denken. Ik ben ook niet van de beren op de weg zien, 
als ze komen, dan zien we het wel en lossen we het op 
waar kan. Het glas is altijd half vol. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor jou zijn? 
  
Dat ik mee mag maken dat het Nederlands elftal ooit 
een keer wereldkampioen wordt . 
  
Bij de laatste vraag stellen we je in de gelegenheid om 
een vraag aan je zelf te stellen voor het geval je denkt 
waarom hebben ze mij dit of dat niet gevraagd. Of mis-
schien wil je zo nog maar wat kwijt. 
  
Ik wil iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde 
wensen voor dit jaar en natuurlijk voor iedereen het 

alle beste in het nieuwe jaar en dat we er met zijn allen 
er weer een goed jaar van kunnen maken, zowel privé 
als zakelijk en als vrijwilliger van de verenigingen en 
Dorpshuus  van Varsselder -Veldhunten.  
  
Rik, bedankt voor je medewerking. We wensen je heel 
veel succes met je werkzaamheden in het Dorpshuus. 
Het dorp mag mede door jou inbreng trots zijn hoe het 
op dit moment reilt en zeilt.   

De redactie. 

Rik in de nadagen van zijn actieve carrière bij GWVV 3 
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De wederopstanding 
van G.W.V.V. 4 

G WVV 4 is begonnen met een opmerkelijke inhaalra-
ce in de competitiestand. Werd het elftal in de vorige 
Boogbal nog door de redactie neergesabeld als het 
‘zorgenkindje’ onder de senioren. Sindsdien kan gesp-
roken worden over een opmerkelijke wederopstan-
ding. Dit traject werd ingezet met de uitwedstrijd tegen 
Stokkum. Noodgewongen moest het elftal omgebouwd 
worden omdat dr. Paul uit Utrecht in de sloot belandde 
op de reis naar Varsselder,  gelukkig bleef persoonlijk 
leed achterwege maar zijn auto kon naar de sloop wor-
den afgevoerd en Paul moest verstek laten gaan. En 
juist deze dag hadden we hem nodig omdat bij Stok-
kum voor de wedstrijd een speler geconfronteerd werd 
met epileptische aanval. Dr. Paul had hier als zo vaak 
een diagnose kunnen stellen, gelukkig liep alles goed af 
met deze speler en kon de wedstrijd met een kwartier 
vertraging worden begonnen. De wedstrijd begon 
voortvarend voor ons want al in de 3e minuut stonden 
we met 0-2 voor en blijkt de terugkeer van Rick H voor 
aanmerkelijke aanvallende impulsen te kunnen zorgen. 
Het voorheen noodgedwongen gehanteerde 4-4-2 op-
stelling lijkt ons toch minder goed te liggen dan de tra-
ditionele 4-3-3. Jammer genoeg lieten we in deze wed-
strijd Stokkum terugkomen in de wedstrijd, maar kort 
voor de rust was het wederom Rick die de 2–3 op het 
scorebord zette. In de 2e helft waren wij toch de beter 
spelende ploeg, alhoewel Stokkum ook niet onverdien-
stelijk speelde, en werden we met 2 doelpunten (Tom 
en Olaf) diep in de 2e helft de gevierde winnaar. Eind-
stand 2-5. 
 
Koploper op bezoek 
Op zondag 18 november kwam de ongeslagen koplo-
per Zeddam/St. Joris naar De Buitenham. Wij waren tot 
op het bot gemotiveerd om het goede resultaat van 
een week eerder te continueren. Dat het ons in deze 
wedstrijd zo makkelijk gemaakt werd hadden we niet 
verwacht. Van te voren hadden we wel doorgenomen 
dat we hoog druk zouden zetten, zodat de jonge snelle 
buitenspelers van hen niet bereikt zouden kunnen wor-
den. Dit werkte prima en scoorde Jurgen in de 10e mi-
nuut de 1-0. Nog geen 2 minuten later was het Rick 
Witteveen die scoorde. 2-0. Zeddam/St.Joris kon ook 
nog wat terug doen en scoorde in de 23e minuut de 2-
1. Met goed combinatiespel werd ons spel steeds beter 
en stond onze verdediging waaronder onze reus Stijn 
(na 2. Minuten in het veld gekomen voor de aan zijn 
kniegeblesseerde Werner) als een huis. In de 39e mi-
nuut was het dan zover dat we na talloze doelpogingen 
de 3-1 maakte. Tom wist zich goed vrij te spelen en kon 
met een  schuiver in de lange hoek scoren. De 2e helft 
werd een waar kansenfestival als er 7-1 of 8-1 op het 
scorebord had gestaan dan had dat zo maar gekund. 
Het bleef echter bij een 4-1 overwinning, waar het 
doelpunt tot stand kwam door Rick Hendrixen die op 
zijn kenmerkende wijze op rechts doorkwam en de bal 
laag binnenschoot. Eindstand 4-1. In deze wedstrijd 
maakte de jarige Oktay Albarak (Okki) zijn debuut voor 
GWVV. Wij wensen Oktay heel veel voetbalplezier bij 
GWVV. Op naar de volgende wedstrijd tegen Kilder. 
 
Ad-interim coach 
Ook Kilder is terug te vinden in de kop van de ranglijst 
(2e) dus we zouden op zondag 25 november alle zeilen 

bij moeten zetten om een goed resultaat neer te 
zetten. Op verzoek van de spelersraad werd deze wed-
strijd niet op het kunstgras gespeeld omdat we na het 
goede resultaat tegen Zeddam/St.Joris ervan bewust 
waren dat we momenteel beter op natuurlijk gras uit 
de voeten kunnen. Hiermee hadden we een primeur te 
pakken, want sinds het bestaan van het kunstgrasveld 
op de Buitenham is het de eerste keer dat een elftal 
een verzoek indiende bij de TC om niet op het kunst-
grasveld te spelen. Deze wedstrijd hadden we niet de 
beschikking over onze vaste grensrechter Carlo. Hier-
door werd er voor deze wedstrijd speciaal een ad-
interim coach ingevlogen in de persoon van Ino. Nico 
kon vervolgens de vlag ter hand nemen. In deze wed-
strijd merkten we al snel dat Kilder er bovenop zat en 
dat zij fysiek meer brachten als ons. Toch bleven we 
wonderbaarlijk overeind en de riskante terugspeelbal-
len van Jos en Tom liepen maar net goed af. Het bleef 
tot aan de rust dan ook 0-0. In de rust werd iedereen 
door de interim coach er op geattendeerd ons de kaas 
niet van het brood te laten eten en dat er op z’n minst 
een punt gehaald moest kunnen worden. De vraag was 
ook of Kilder dit wel de hele wedstrijd vol zou kunnen 
houden. De 2e helft begon voor ons heel goed, want in 
de 46e minuut scoorde Theo Heutinck de 1-0. Toch kon 
Kilder hierna nog op gelijke hoogte komen doordat we 
op dat moment de verdediging niet goed hadden 
staan.  
Hierna had onze ad-interim coach 
een geniaal briljant idee en liet 
‘het briefje’ rondgaan met zijn 
tactische plan. De corner in de 70e 
minuut van Jos Ketelaar werd per-
fect op het hoofd van Jurgen ge-
legd en door Jurgen in de lange 
hoek binnengekopt. 2-1. Het tacti-
sche plan van onze ad-interim 
coach wierp zowaar vruchten af. 
Het succes van deze tactiek is in-
middels ver in den lande bekend. 
De krachten vloeiden gaan-
deweg uit de Kildenaren en 
de 2 kalende offensieve Kil-
derse verdedigers kwamen 
niet meer zo vaak door als in 
de 1e helft, hiermee kregen 
wij meer ruimte op het mid-
denveld. Dit leidde ook de 3e 
treffer van ons in als Bart 
Vinkenvleugel vrij op kan 
komen en een uitstekende 

steekpass 
op Theo 
Heutinck geeft en Theo zo de 3-1 kan 
binnenschieten. Helaas moet Bart 
hierna de wedstrijd verlaten met een 
forse snee (3 hechtingen) in zijn kin, 
veroorzaakt door een onopgemerkte 
Kilderse aanvaring. 
In de 87e minuut is 
het feest helemaal 
compleet als Tom 
door de Kilderse de-
fensie slingert en na 
25 kapbewegingen 
doel treft. Eindstand 
4-1.  Met deze 3 
punten stormen we 
de sub-top binnen in 
de 7e klasse-12.  

Ino in gesprek 
met de bonds-
coach? 



BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019 

Boogbal nr. 3 pagina 13 

(vervolg wederopstanding GWVV 4) 

Hans Anders 
Op de druiligerige zondag 2 december moesten we 
naar Sportpark De Hoek te Netterden om daar te spe-
len tegen NVC 3. Deze zondag was bijna onze complete 
defensie afwezig waardoor onze vaste wisselspeler 
Hans de eerste 90 volle minuten vol maakte, en dat 
zelfs als laatste man. Voor Hans was het dus die dag 
dan ook even anders. Veel ballen gingen van achteruit 
de Netterendse peppels in, maar beter in de peppels 
dan in het eigen doel. René Hakfoort werd zelfs opge-
trommeld om onder de lat te staan. Marco werd ver-
volgens als linksback geposteerd. 
NVC staat helemaal onderaan maar dat wil niet zeggen 
dat je daar zomaar even wint. En dat bleek, want we 
hadden het moeilijk. In de 9e minuut kwamen we op 0-
1 door een doelpunt van Theo Heutinck. In de 18e mi-
nuut kwam NVC langszij doordat een bal in de korte 
hoek verkeerd werd ingeschat. Voor rust kwamen we 
na een goede combinatie door het midden op een 1-2 
voorsprong, het was Jos Ketelaar die scoorde. Na de 
rust kwamen we ook niet echt meer in het spel, maar 
ook NVC had niet de macht om nog druk naar voren uit 
te oefenen. Het enigste hoogtepunt, voor zover je van 
hoogtepunt kunt spreken was dat Theo voor 10 minu-
ten er uit werd gestuurd. Of het aan Theo of aan de 
steeds meer afdwalende scheidsrechter lag laten we 
maar in het midden. Voordeel was wel dat we weer 
een ‘kratje’ (lees rondje) binnen hadden door deze gele 
kaart. Dat de scheidsrechter 5 minuten te vroeg affloot 
was alleen maar in ons voordeel, hier konden wij na-
tuurlijk wel mee instemmen. Aangezien ook Hans nog 
een ‘kratje’ in moest doen scheelde dit ons alweer. 
Kortom 3 punten mee uit Netterden en een dikke enkel 
voor Sven Huls die hij overhield na een vieze overtre-
ding.  In de kleedkamer werd snel even een screenshot 
gemaakt want we kwamen terug van een laatste plek 
naar een een 2e plek. Wie had dat gedacht “van 
‘zorgenkindje senioren’ naar plek 2 in de competitie” 
 
Ouderwetse slidingen 
De laatste wedstrijd voor de winterstop werd gespeeld 
tegen Varsseveld 9 op de Buitenham. Wederom speel-
den we op het 2e veld en na de regen die er in de afge-
lopen dagen was gevallen stond de wedstrijd garant 
voor lekker in te zetten ouderwetse slidingen die op 
het kunstgras niet meer te maken zijn. We konden 
weer beschikken over de volledige defensie (Paul was 

zoals dagelijks messcherp) zodat we daar niets te vre-
zen hadden. We kwamen vroeg in de wedstrijd op een 
1-0 voorsprong door een doelpunt van Rick H. Hierna 
kwam Varsseveld iets meer in het spel. De 2-0 van 
Theo in de 29e minuut kwam dan ook als geroepen. 
Even hiervoor was nog een terecht doelpunt door 
scheidsrechter Hennie Ketelaar op aangeven van de 
grens afgekeurd. Laat in de 2e helft stelden we orde op 
zaken. In de 65e minuut was het Rick H die na een solo 
en een mooi stiftje over de keeper de 3-0 maakte. In de 
84e minuut was het Tom Wanders die scoorde na een 
goed opgezette aanval. 4-0. Nog geen minuut later 
bracht Rick H de eindstand op 5-0. Hiermee sluiten wij 
de 1e helft van de competitie goed af, na een slap begin 
kunnen we dan ook spreken van een wederopstanding 
van GWVV 4. En wie weet wat er nog in het vat zit voor 
de 2e helft van de competitie. Voorlopig staan we op 
een mooie 2e plek, dit hadden we vijf weken geleden 
nog niet kunnen bedenken. Het kan af en toe raar lo-
pen in de voetballerij.   
De strijd om de felbegeerde Boogbaltopscoorderstro-
fee is in ons elftal in alle hevigheid losgebarsten. Als je 
het de teamgenoten vraagt waar hun voorkeur naar uit 
gaat zijn ze allemaal eensluidend; 
“Wi’j zitten liever in de kroeg achter een glaesken bier 
dan tussen de kachels.” Wij gaan het afwachten waar 
we de trofee na dit seizoen naar toe gaan brengen. 
 
De vraag die Hans Bruins in de laatste uitgave van de 
Boogbal stelde “Hoe hou je een team bij elkaar” daar 
kan ik kort in zijn: Gewoon weer winnen en op zijn tijd 
een ‘kratje’, dat komt alleen maar ten goede aan de 
teamspirit. 
Wij gaan ons voorbereiden op de feestdagen en gaan 
daarna met het team op trainingskamp in Winterberg 
alwaar wij tot 3 februari verblijven om vervolgens op 
10 februari weer te kunnen vlammen tegen VIOD. 
 
Iedereen hele fijn feestdagen gewenst. 
 
Groeten, 
Nico Immink 
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D e winterstop  is aangebroken , de laatste wedstrij-

den zijn gespeeld in december en daarmee is ook de 2e 

tussenstand van de GWVV Super elf competitie een feit. 

Wie wordt er dit jaar de winterkampioen? 

 

Afgelopen weken zijn er door alle elftallen  volop ge-

scoord. Dat hebben de coaches dan ook veel punten 

opgeleverd, met grote verschuivingen in de ranglijst tot 

gevolg.  

 

Wie er Chiel le Comte en Jurgen schut in de verdediging 

heeft staan, heeft deze periode geluk. Zij hebben voor 

een verdediger veel weten te scoren. Ook middenvel-

ders Jim Weijkamp en Ron prinsen hebben afgelopen 

wedstrijd hun doelpuntjes meegepakt. In de aanval 

blijft men zich vasthouden aan de kwartet Roy Corniel-

je, Tom wanders, Niels Sweckhorst en Rick Hendrixen 

ook zij hebben hun doelpunten weer meegepakt.  

 

Door al deze doelpunten mag Wim klompenhouwer 

zich de winterkampioen noemen van de Super elf com-

petitie van het seizoen 2018-2019, Wim gefeliciteerd! 

 

Gr. Stijn 

Tussenstand Superelf 

(stand t/m 16-12-2018)  

1 Wim klompenhouwer WK-C 163 

2 Martijn Klompenhouwer One team one dream 155 

3 Stan van de Pavert Hala Madrid 155 

4 Casper Bussink FC Cappie 151 

5 Chiel Terhorst Més qve un club 148 

6 Theo Heutinck The Champ 147 

7 Chiel le comte FC. Mallorca 147 

8 Jelle Boland F.C. Snelle Jelle 146 

9 Ted van de Pavert TVDP 144 

10 Jesse Peters Sponsored by n'Diquen 144 

11 Lucia Heutinck  Het geknipte team 142 

12 Ferdie van de Pavert TKS 142 

13 Marie José Cornielje FC Kwiebels 142 

14 Jarno Lippets Lippie F.C. 135 

15 Ruud van de Pavert VV Gendringen 133 

16 Nico Marcus Fc Canon 129 

17 Roy Cornielje De twaalde man 126 

18 Kees van de pavert The Kellers 126 

19 Vieftig club De vieftigers 125 

20 Marcel van de Pavert Super boys 122 

21 Nico Immink De inmminkjes 121 

22 Beent Klijnsma Angitia 4 121 

23 Merijn van Arragon FC Down under 118 

24 Peter Roes FC langs de lijn 118 

25 Rien Klompenhouwer Dol F.C. 117 

26 Maud te Kaat Fc Bollo de beer 115 

27 Sam en Niels Fc Beertje 114 

28 Menno Wenting VV W.I.V. 114 

29 Bennie Mulder Godfather 112 

30 Carlo Cornielje Wally Team 110 

31 Tonny Slutter Ella Elle l'a 106 

32 Lars Hendrixen FC Stievepoot 100 

33 Anne Aalders Dreamteam 97 

34 Koen Bussink Fc Balletje van Els 95 

35 Cas Aalders Team zonder naam 94 

36 Cas de Neling K.V.C. 90 

37 Maik Jansen Chanson 89 

38 Lars v. Mulligen Varsselder vöggels 88 

39 Ron Prinsen Pringles 81 

40 Sandra Immink De Jonkies 49 

41 Amanda v. Mullingen Happy Hornets 37 

42 Niels Sweckhorst I Love beertje 25 

Wim Klompenhouwer — ’’WK-C’’ 

Koen Bussink 
 

Chiel le Comte—Jurgen Schut—Martijn Klompen- 

      houwer  

Ron Prinsen—Jim Weijkamp—Rick Vreeken 

Dominiek Seinhorst 

 

Cas de Neling—Roy Cornielje—Rick Hendrixen 
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Dat kump in de Boogbal 

 
 

 GWVV 3 kampt de laatste tijd met blessures/
afwezigen waardoor er soms maar 8 man op papier 
staan. De GWVV leden uit de jeugd JO17/JO19 hel-
pen hierbij GWVV 3 graag uit de nood. Klasse Jon-
gens! 

 En niet alleen dat! Ze maken hun debuut bij senio-
ren van G.W.V.V. en Milan Frazer weet in één helft 
maar liefst 4x te scoren. Milan  

 Dat Tom Wanders een hekel heeft aan nepnieuws 
en anderen voor de gek houd hebben we in de vori-
ge boogbal kunnen lezen. Nu is hij zelf flink in de 
maling genomen. GWVV 4 zat op zondagmiddag na 
te genieten van de overwinning op Netterden toen 
Alex belde vanuit Keijenborg dat ze met rust al met 
11-0 voorstonden en dat ons Roy al 9 keer had ge-
scoord. Tom verbleekte en zag zijn droom om club-
topscorer te worden in rook opgaan. Een week lang 
was hij van de leg, toen werd hem pas verteld dat 
ons Roy die middag naar Feyenoord was en hele-
maal niet mee had gedaan. 

 Iedereen heeft ongetwijfeld de uitzending gezien 
van de Verkiezing Dorpshuus van ‘t jaar waarin Vars-
selder-Veldhunten aan bod kwam. Ook GWVV 1 
kwam in beeld. Volgens Edwin zijn het ‘hele goeien’, 
als we zo de beelden zagen, ‘hele goeien in het mis-
sen van de kansen’ met Dominiek en Sam in de 
hoofdrol.  

 GWVV 3 won in de uitwedstrijd tegen Keijenburgse 
B. met maar liefst met 1-15. De tegenstander kwam 
er na 43 minuten pas achter dat ze met 10 man aan 
het spelen waren terwijl er nog één op de bank zat. 
De leider van Keijenb. B vroeg aan Alex; “Woarum 
hey mien dat niet eerder verteld?” Now zeg Alex; 
“Het eerste wat ze mien geleerd hemmen toen ik op 
school kwam was tellen.” Hierbij vertelde Alex ech-
ter niet dat hij in de 1e klas vanwege  de vele onvol-
doendes was blijven hangen. 

 Naast de GWVV 
das en de GWVV 
paraplu is het as-
sortiment uitge-
breid voor de 
doorgewinterde 
supporters. Jan 
Zweers showt op 
een druilige zon-
dagmorgen het 
GWVV-regenpak, 
door de meegele-
verde zuid-
westertje ook ge-
schikt bij harde 
rukwinden. 

 18-11-2018 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 1 

18-11-2018 GWVV 2 Keijenburgse B 2 1 1 

18-11-2018 Peeske 't 4 GWVV 3 4 3 

18-11-2018 GWVV 4 Zeddam-Sint Joris 5 4 1 

25-11-2018 Peeske 't 1 GWVV 1 1 5 

25-11-2018 DVC '26 5 GWVV 2 1 3 

25-11-2018 GWVV 3 Silvolde 5 0 4 

25-11-2018 GWVV 4 Kilder 4 4 1 

2-12-2018 GWVV 1 SVGG 1 4 1 

2-12-2018 GWVV 2 VVG '25 3 1 1 

2-12-2018 Keijenburgse Boys 4 GWVV 3 1 15 

2-12-2018 NVC 3 GWVV 4 1 2 

9-12-2018 Etten 2 GWVV 2 1 2 

9-12-2018 GWVV 3 KSV 4 4 1 

9-12-2018 GWVV 4 Varsseveld 9 5 0 

16-12-2018 GWVV 1 KSH 1 3 2 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

23-12-2018 14:00 Terborg 1 GWVV 1 

13-1-2019 12:00 GWVV 1 (oefen) ANGERLO 1 

20-1-2019 12:00 GWVV 1 (oefen) HC'03 1 

20-1-2019 14:30 Dinxperlo 1 GWVV 1 

27-1-2019 14:00 GWVV 1 Keijenburgse Boys 1 

  GWVV 2 Evt. inhaal 

3-2-2019 14:00 GWVV 1 Ulftse B. 1 

  GWVV 2 Evt. inhaal 

10-2-2019 10:00 GWVV 2 Pax 4 

10-2-2019 10:00 VIOD 8 GWVV 4 

10-2-2019 12:00 Kilder 6 GWVV 3 

10-2-2019 14:00 GWVV 1 Sprinkhanen 1 

17-2-2019 10:00 Silvolde 3 GWVV 2 

17-2-2019 10:00 GWVV 3 Doetinchem 5 

17-2-2019 10:00 GWVV 4 Doesburg SC 4 

17-2-2019 14:00 AD '69 1 GWVV 1 

17-2-2019 12:00 GWVV 1 Etten 1 (schaduw) 

24-2-2019  Eventueel inhaal  

3-3-2019  Carnaval  

Programma senioren 

Uitslagen beker/competitie senioren 

Zondag 6 januari 10:00 uur snerttoernooi, 

  13:00 uur aansluitend nieuwjaarsreceptie 

Dinsdag 8 januari                 19:30 uur  Start training 1e en 2e 

Donderdag 10 januari 19:15 uur Start training 4e 

Woensdag 23 januari 20:00 uur Start training 3e 

Start in 2019 
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Winterstop 

S int Nicolaas is het land uit en de kerstman staat bijna voor de deur.  
Dit betekent dat het jaar 2018 bijna achter ons ligt, dit is altijd een mooi mo-
ment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar was een 
jaar met twee gezichten. In de voorjaarscompetitie werd er gevoetbald bij 
Gwvv, een leuk knus gezellig clubje waar de jeugd het prima naar de zin heeft 
ondanks dat er links en rechts geschoven moet worden met spelers om de 
teams compleet te maken. Er zijn vele mooie momenten geweest. Een flessen-
actie is er geweest.  Jacco en Martin hebben een groepje jongens en meiden 
elke woensdag voetballen geleerd. De jo 17-1 heeft voor de vierde opeenvol-
gende seizoen een kampioenschap behaald, wederom wint de jeugd de in de 
aanval cup en er is weer een fantastisch jeugdkamp georganiseerd. Echter zijn 
er dingen veranderd na de zomerstop, Gwvv jeugd gaat een samenwerking 
aan met de jeugd van Ulftse boys. Een hele verandering, van het leuke knusse 
clubje naar een samenwerking met een grote club. Iedereen weet wat hier de 
reden van is, Toch lijkt het een hele stap. In welk team kom ik, waar moet ik 
voetballen, zijn er leuke jongens en meisjes in Ulft enzovoort. Na het eerste 
half jaar (najaarscompetitie) kunnen we concluderen dat het goed gaat. Ieder-
een heeft zijn plek gevonden binnen zijn of haar team, iedereen weet waar ze 
moeten voetballen en wat de regels zijn bij beide verenigingen. We kunnen 
stellen dat het tot nu toe een goed besluit is geweest om te gaan samenwer-
ken, echter wordt er achter de schermen bij beide verenigingen nog steeds 
hard gewerkt om alles steeds beter te laten functioneren alleen dit kost wat 
tijd en geduld.                                                                                                                                                                                               
Aan het einde van het jaar is het ook altijd tijd om mensen te bedanken. Om te 
voorkomen dat we iemand vergeten benoemen we niet iedereen persoonlijk , 
maar een ieder die zich ingezet heeft voor de jeugd van Gwvv en voor de jeugd 
van Gwvv/Ulftse Boys, BEDANKT. 
 
Wij wensen iedereen een gelukkig, sportief maar vooral een gezond 2019. 
 

Het Jeugdbestuur  

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

JEUGDBESTUUR 

Christel Aalders 06-45729876   

Sven te Kaat 06-23209163 

Arno Geurts 06-20702589 

Mike Frazer 0315-631810 

 

GWVV trainers/leiders/grensrechters 

Olaf Dickman 06-30612201 

Dirk Wanders 

Casper Bussink  

Jesse Peters 

Merijn van Arragon 0315-684335 

Manfred Kuster 0315-630282 

Mike Frazer 0315-631810 

Thomas Wissing 06-52718671 

Sam Overbeek 

Nieuwe tenues voor Ulftse Boys/GWVV JO19-2 
Bij thuiswedstrijden op de Buitenham wordt in het Geel-Wit gespeeld. 
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(vervolg Jeugdhoek) 

V rijdag 7 december. Sinterklaas en zijn gevolg heeft 
ons land alweer verlaten. De goedheiligman heeft mij 
weer rijkelijk beloond met cadeaus. Maar ik had ook 
niet anders verwacht! Vandaag ga ik samen met mijn 
vrouw (privéchauffeur) naar een bijzondere familie 
toe. We moeten de binnenlanden van Veldhunten in. 
Aangekomen bij het huis van bestemming schijnen de 
autolampen de huiskamer in, en ik zie puk en muk al 
zitten (Nelleke en Clemens). We worden welkom gehe-
ten door de 2 honden, en later ook door gastheer Cle-
mens. We zijn te gast bij de familie Wissing, oftewel bij 
Nelleke, Clemens, Thomas en Maarten. Een echte voet-
balfamilie, waar Anouk en Ramiro ook nog wonen aan 
de andere kant van de muur. 
Maarten trakteert op lekkere soezen bij de koffie, hij is 
namelijk in 1x geslaagd voor zijn rijbewijs! Hij heeft dan 
ook weinig tijd, want hij wil stappen met zijn maten. Ze 
hebben in Cas Aalders een prima privé chauffeur ge-
vonden. Hij brengt Maarten, Sam, Jari en Bryan even 
naar Doetinchem. Maarten geeft aan dat hij het goed 
naar zijn zin heeft bij de Jo19-1, en dat hij het hogere 
niveau wel fijn vind. Nelleke zegt dat ze de Ulftse Boys 

Jeugd  
in de schijnwerper 

shirts wel krang aan de waslijn hangt. 
Voordat Maarten het uitgaansleven opzoekt, vind hij 
het donderdags ook leuk om met de jeugd aan tafel te 
zitten na de training, vaak zitten ze met een grote 
groep. Dit is een goede zaak natuurlijk. Er mag best wat 
meer jeugd in het Dorpshuus komen. Misschien ook 
iets voor het 3e elftal! 
Maarten voetbalt nu samen met Timo en Sjoerd in 
JO19-1, waar Jesse Rijntjes de scepter zwaait. En Sam 
Overbeek grensrechter is. Sjoerd is jammer genoeg ge-
blesseerd. Zondags zit Maarten meestal op de bank, 
maar het is een kwestie van tijd en dan kunnen we 
hem in GWVV 1 bewonderen. Thomas geeft gelijk aan 
dat hij het mooi zou vinden als de broers in de toe-
komst samen in het 1e voetballen. Thomas is nu trainer 
van de JO17-1 samen met Koen Huntink. Ook Thomas 
vind het prettig samenwerken bij zijn elftal.  
Clemens is jarenlang jeugdleider/trainer en ook be-
stuurslid geweest. Hij weet nog goed, dat Thomas een 
aantal jaren geleden werd gevraagd om bij SDOUC te 
komen voetballen. Zijn antwoord was heel direct: “Dan 
kom ik nooit meer kieken!!” Volgens Clemens (hij is 
heel bescheiden) komen alle talenten uit zijn stal, hij 
heeft ze immers begeleid. Na een aantal biertjes wil ik 
toch nog even van Nelleke weten wie er achter het sa-
boteren zit van mijn bed (tot 2x toe) tijdens het jeugd-
kamp. Het antwoord had ik wel een beetje verwacht, 
want Ellen Rots (jaja ze ziet er zo lief uit) is volgens Nel-
leke de grote raddraaier.  
Ook Nelleke zet zich in voor de jeugd. Bij de jeugdvoet-
baldagen, jeugdkamp. Maar ook heeft ze weleens een 
wedstrijd gefloten. Ze heeft natuurlijk voetbalervaring 
opgedaan bij het dameselftal van GWVV destijds. Vol-
gens mij hebben de jongens het voetbaltalent ook van 
Nelleke meegekregen en niet van Clemens.  
 
 
Graag wil ik de familie Wissing bedanken voor het natje 
en droogje, het was een gezellige avond. 
 
Groeten van de knapste man van Ulft. 

Wanneer:     
Zaterdag 5 januari 
 

Hoe laat:      
Tussen 11.00 uur en 15.00 uur 
 

Waarvoor:    
Voor de jeugd 
 
 

Mocht u niet thuis zijn kunt u uw lege flessen bij 
de voor of achter deur zetten, 
Of afgeven bij het Dorpshuus 
tussen 11.00 en 15.00 uur. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

 
December 
24 kerstviering 
30 Potstoten Dorpshuus 
31 Carbidschieten cv. De zinkput 
Januari 
5 Statiegeld flessenactie GWVV 
6 Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV 
18 Jeugdpronkzitting cv. De Zinkput 
19 Pronkzitting cv. De Zinkput 

Beste mensen, 
 

H et jaar 2018 zit er al 
weer bijna op. Als VDVV 
mogen we terugkijken op 
een jaar waarin we dankzij 
de vrijwillige inzet van velen als dorpsgemeenschap 
weer veel bereikt hebben.  
Samen werken aan samenwerking loont, dat heeft het 
afgelopen jaar weer aangetoond.  
Als VDVV denken we dat de samenwerking de komen-
de jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een 
nog innigere vorm.  
We kijken ook verder dan deze interne samenwerking, 
ook de samenwerking met de omliggende kleine ker-
nen, zoals Netterden en Azewijn, zal in de toekomst 
voor win/win situaties kunnen zorgen. 
We constateren bijvoorbeeld dat bestuursfuncties 
moeilijker in te vullen zijn, ledenaantallen onder druk 
staan en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Hoewel 
op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar 
wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die 
een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op 
en respect voor ieders identiteit, maar wel een gedeel-
de blik op de toekomst!  
 
Bestuurssamenstelling 
Na jaren bestuurslid te zijn geweest heeft Jeroen te 
kennen gegeven te willen stoppen. Gelukkig heeft zich 
ondertussen een nieuw bestuurslid gemeld, namelijk 
Lars van Mulligen. Voor diegene die Lars nog niet ken-
nen: 

 
 “Sinds augustus 2018 ben ik toegetre-
den tot de VDVV met als doel mij 
(meer) in te zetten voor het dorp, de 
gemeenschap en haar belangen. Mijn 
naam is Lars van Mulligen, ik ben 44 
jaar oud en woon samen met mijn 
vrouw en drie jongens “achter”   ’t 

Dorpshuus. We zijn ruim anderhalf jaar geleden ver-
huisd vanuit Zoetermeer omdat wij op zoek waren naar 
een stukje ruimte en rust hetgeen we na een korte 
zoekslag vonden in Varsselder. We leven hier dan ook 
met heel veel plezier en ik draag waar ik kan graag mijn 
steentje bij aan het dorp, onder meer middels de 
VDVV.” 
 
Dorpsvisie 
Achter de schermen zijn we bezig met  een “dorpsvisie 
2025”. Een dorpsvisie die een plek moet krijgen in de 
nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die vanuit de ge-
meente wordt aangestuurd. De dorpsbrede enquête 

van vorig jaar zal hierin de basis vormen, aangevuld 
met visies vanuit de verenigingen.  
 
Pius X 
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (jonge)  
inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling, 
die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp.  

We zijn een dorpsgemeenschap die openstaat voor 
iedereen. We zijn trots op onze basisschool die spring-
levend is en weer groeit aan de onderzijde. Een basis-
school met de geborgenheid van een kleine school, 
maar met de faciliteiten van een grote brede school 
zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgras-
veld, sportzaal en wekelijks (praktijk)les in schaken bij 
de ouderensoos of de “Groene Belevingsruimte”. 
 
“Het Oosterlicht” 
Als VDVV hebben we al enkele jaren de wens om 
aan te sluiten bij het project “Oosterlicht”. Dit is een 
project dat enkele jaren geleden is opgestart vanuit 
Silvolde. Het idee van “Oosterlicht” is om diverse 
kernen grenzeloos te verbinden. Juist dit verbinden 
is iets waar wij als VDVV steeds naar op zoek zijn. De 
verbinding tussen ’t Dorpshuus en het Kerkgebouw, 
is zo’n verbinding die nu actueel is. Maar ook het 
“Activiteitenplatform” is een voorbeeld van 
‘verbinden’. Door verbindingen te leggen willen we 
samen werken aan samenwerking. Het betekent 
durven delen om vervolgens te kunnen vermenigvul-
digen. Dit heeft ons dorp al veel opgeleverd. Het 
gevaar is dat de jeugd die nu op de basisschool zit, 
deze verbindingen niet meer ziet  of ervaart en er 
dus niet naar zal streven. Dit willen wij voorkomen 
want juist die verbindingen maken dat het in ons 
dorp niet alleen goed wonen is maar ook goed leven 
is. Om het belang van die verbindingen over te dra-
gen aan onze jeugd willen we jaarlijks voordat “het 
Oosterlicht” aangaat met de groepen 6,7 en 8 van 
de basisschool stilstaan bij het nut en noodzaak van 
de verbindingen (digitaal/fysiek) die er in ons dorp 
zijn gerealiseerd en wat hun dit opgeleverd heeft/
kan opleveren. Ook willen we met “het Oosterlicht” 
uitstralen dat we een open dorp zijn dat in verbin-
ding staat met onze buren;  met andere kernen. 
 
Om het “Oosterlicht” naar Varsselder – Veldhunten te 
halen moeten we als VDVV een lamp aanschaffen. Dit 
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jaar krijgen we hem tijdelijk in bruikleen.                                                                            
Voor de aanschaf zijn we nog op zoek naar onderne-
mers /sponsoren die dit project willen ondersteunen.  
De eerste sponsoren hebben zich al gemeld. Elke bijdra-
ge wordt gewaardeerd en is welkom! 
  
Bent u de volgende?  
 
We horen graag van u !!                                                                                                                    
Emailadres:  vdvv@varsselderveldhunten.nl 
 
Samen leggen we een volgende verbinding. 

Voortgang herinrichting Hoofdstraat 
Tot op heden verlopen de werkzaamheden voorspoe-
dig. De 1e fase is afgerond qua bestrating. De 2e fase 
verloopt naar wens qua  planning. Het weer kan echter 
na de feestdagen ook dusdanig omgeslagen zijn, dat de 
voortgang van de werkzaamheden dan stagneert. Ach-
ter de schermen zijn we als dorp druk bezig met het 
intekenen van “het groen”. Ook hierbij maken we ge-
bruik van de aanwezige ( jeugdige) kennis die er binnen 
ons dorp aanwezig is .De nieuwe “ Dorpstraat” is dus 
voor en door het dorp bedacht.  
 
Gemeente 
De communicatie met de gemeentelijke overheid is 
een traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is 
een mooi woord , maar er invulling aangeven blijkt niet 
altijd even makkelijk. De werkzaamheden en de daar-
mee samenhangende besparingen die gerealiseerd 
worden bij bijvoorbeeld het project ‘de Hoofdstraat” 
moeten wel gewaardeerd en gecompenseerd worden 
vanuit de overheid. Gebeurt dit niet, dan blijft burger-
participatie alleen een mooi woord dat de overheid 
gebruikt wanner het hen uitkomt. Wij als dorpsge-
meenschap hebben laten zien dat als de overheid durft 
los te laten en slechts faciliteert er mooie zaken moge-
lijk zijn. Met een win / win situatie voor burger en over-
heid. 
                                                                                          
Verkiezing Dorpshuis van het jaar. De complimenten 
aan al onze vrijwilligers in het dorp. 
Van de 6 genomineerden voor de finale, zette de vakju-
ry ’t Dorpshuus Varsselder - Veldhunten unaniem op 
de 1e plaats. Zij vonden het een schoolvoorbeeld van 
hoe je een geheel dorp betrekt bij het dorpshuis. 
“Wanneer die betrokkenheid verder reikt dan 
“meedoen” en ook zorgt voor “trots in het dorp, dan 
heb je goud in handen.”  
Volgens de vakjury zit “de schoonheid van ’t Dorpshuus 
onder de motorkap. Maar het leuke is dat ze iedereen 
die geïnteresseerd is daar ook uitgebreid onder laten 
kijken”. De “PK’s onder de motorkap“ worden in Vars-
selder –Veldhunten allemaal geleverd door vrijwil-
ligers.  
 
Zij zijn het grootste en belangrijkste kapitaal. 

Van zo'n gemeenschap met een zo’n rijk verenigingsle-
ven wil je toch onderdeel van uitmaken?          
De decembermaand is bij uitstek een maand om van en 
in ons dorp te genieten en te ontmoeten. Momenten 
zoals de, Kerstviering in de kerk, Potstoten in ’t Dorps-
huus (30 december), Carbidschieten (31 december) 
lenen er zich er bij uitstek voor. Genoeg ontmoetings-
momenten, waarop het goed is om stil te staan bij het 
feit dat we het als dorp goed voor elkaar hebben, maar 
dat dit geen vanzelfsprekendheid is. We zullen we dit in 
gezamenlijkheid moet blijven waarmaken! 
 
Draagvlak 
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essenti-
eel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het 
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provincia-
le politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard 
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegen-
woordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behou-
den. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV 
(als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te 
geven. 
  
Want VDVV is Varssel-
der -Veldhunten en 
dat zijn wij met zijn 
allen!! 
 

Wij als bestuur  
wensen een ieder 

 Fijne Feestdagen toe 
 en hopen u de laatste 

weken van het jaar 
nog ergens  

te ontmoeten. 
 

(vervolg Dorpsnieuws) 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

B ekenden in een totaal andere gedaante en met een 
heel ander karakter een rol zien spelen in een toneel-
stuk. Ik vond dit altijd al heel verrassend om te zien als 
ik weleens de jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging 
Kom es Kieken bezocht. Het is prachtig te zien hoe to-
neelspelers zich met volle overgave inleven in een rol 
en de sfeer van het stuk.  
 
Na mijn pensionering eind vorig jaar werd ik zo nu en 
dan weleens eens gepeild of ik interesse had. Toen ik in 
april daadwerkelijk werd gevraagd hoefde ik daar niet 
lang over na te denken. Dat wilde ik wel eens probe-
ren! De vrije tijd die ik door mijn pensioen kreeg gaf 
me er de ruimte en tijd aan te besteden, ofschoon ik 
niet wist hoeveel tijd het zou gaan kosten. Ook had ik 
geen idee hoe het proces van start tot finish zou verlo-
pen, dus ik zag het als een soort try-out voor mezelf. 
Interessant en ook boeiend natuurlijk. 
Kort daarna hoorde ik welke rol er voor mij was inge-
pland. Een dubbele nog wel! Begin juni was de eerste 
bijeenkomst. Er werd uitleg gegeven over het stuk en 
we kregen het script. Voor mij als de nieuwkomer was 
het meteen een eerste kennismaking met de regisseur 
Richard Klompenhouwer en de andere spelers. 
Vervolgens werden in de weken daarna met de com-
plete groep de eerste leessessies gedaan. Hierbij wer-
den hier en daar al de nodige op- en aanmerkingen 
geplaatst, om de juiste intonatie en sfeer neer te 
zetten.  
In de maanden juli en augustus genoot iedereen van de 
vakantie en daarna werd in september de draad weer 
opgepakt en voor de oefenavonden een geïmprovi-
seerd decor samengesteld. Voor een betere visualisatie 
van het decor werd een mooie 3D-tekening gemaakt, 
zodat iedereen zich beter kon inleven in de situatie. 
Het is indrukwekkend om te zien hoe de ervaren spe-
lers zich al snel verplaatsten in hun rol. Ze zetten type-
tjes met eigen gevoel neer in de tijd en sfeer, zoals 
door de regisseur aangegeven. 
Zo zie je dat er in de loop van de tijd steeds in kleine 
stappen vorderingen worden gemaakt. Allereerst met 
de tekst, maar ook met het gebruik van steeds meer 
attributen. Verder is natuurlijk de timing van bepaalde 
scenes en actie’s heel belangrijk om zodoende een be-
paalde stemming, spanning en ook hilariteit bij het pu-
bliek te scheppen. 
Een volgende stap in het proces is dan het uitzoeken 
en passen van de juiste kleding bij de juiste persoon. 
Gelukkig is  daar via de regisseur een goed adres voor 
gevonden. Het aanbod is er bijna te groot is om goede 
keuzes te maken. Natuurlijk is er veel hilariteit bij het 
bekijken van de foto’s van de spelers in de uitgezochte 
outfit. Om je nog beter in te leven in de rol bij de repe-
tities, worden er al steeds meer attributen gebruikt. Dit 
geeft de spelers nog meer het gevoel dat je ook echt 
een ander persoon bent. 
 
Al gauw krijg ik veel respect voor de ervaren spelers die 
al vrij snel de “lappen” tekst voor een groot deel uit het 
hoofd kennen. Dit maakt het spelen vanzelfsprekend 

TONEELSPELEN DOE JE NIET ZOMAAR EVEN 

gemakkelijker. Je kunt je nog beter uiten als je je han-
den en voeten vrij hebt en het script niet meer vast 
hoeft te houden om te spieken. 
 
Het is telkens mooi te zien hoe er vorderingen worden 
gemaakt om uiteindelijk het stuk tot in de puntjes inge-
studeerd te krijgen. De technische zaken zoals het bou-
wen en aankleden van het decor en het licht en het 
geluid zullen op het laatst de afronding zijn.  
Voor een perfecte uitvoering hiervan zijn zeker ook de 
mensen achter de schermen  belangrijk en onmisbaar. 
  
Het enthousiasme van de regisseur en spelers groeit na 
een proces van ongeveer acht maanden uit naar het 
einddoel: de uitvoering van een eigen versie van een 
oorspronkelijk bekend Engels toneelstuk, in het Neder-
landse vertaald met de titel; 
 

 ‘Naastenliefde en Oude Bessen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Het huis van de familie Brouwer waarin  
zich de meest vreemde taferelen afspelen” 

 
Het is beslist een aanrader voor de liefhebbers van to-
neel met veel humor, verrassing, spanning en sensatie. 
De uitvoeringen zullen plaatsvinden in Het Dorpshuus 
en wel op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2019. 
Noteer deze data alvast in de agenda. 
 
Dan zal ik me nog beter realiseren dat je toneelspelen 
niet zo maar even doet………. 
 
Frans Schepers 

D e hele maand januari in 2019 kunt U het statiegeld 
van lege flessen bij supermarkt Jumbo in Ulft doneren 
aan de muziekvereniging uit Varsselder. Door één druk 
op de donatieknop kun je supermakkelijk de muziek-
vereniging steunen. Een bloeiende vereniging met een 
orkest waarin vele jeugdige muzikanten spelen.  
Het is bekend dat de subsidies drastisch omlaag zijn 
gegaan. Om de jeugdopleiding in stand te houden, 
maar ook voor de aanschaf en onderhoud van instru-
menten, heeft de muziekvereniging Uw steun nodig. 
Lege flessen inleveren en tevens doneren. Dat zijn twee 
vliegen in één klap!. 
 
Het bestuur, dirigent en leden van fanfare St. Gregorius 
wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en 
muzikaal 2019! 

Statiegeld actie  
Fanfare St. Gregorius 

Varsselder Veldhunten bij Jumbo Ulft  



BOOGBAL SEIZOEN 2018 - 2019 

Boogbal nr. 3 pagina 21 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Voor ieder van u 

Wensen wij alles 

Wat goed is voor 

2019 

Geluk en gezondheid 

Liefde en 

Vrede in uw hart 

 

O p Kerstavond 2018 zal er in ons kerkgebouw een 
viering plaatsvinden.  
De voorgangers komen uit de vrijwilligersgoep “Sterk 
voor de Kerk” en de muziek zal worden verzorgd door 
het Huntenkoor in samenwerking met het “Klein Or-
kest”. Is het een viering of is het een concert? De keuze 
is aan u want het is eigenlijk beide. Voor de ene bezoe-
ker is het een viering, terwijl de ander het als een con-
cert ervaart. Welke waarde het ook voor u heeft, we 
hopen op een mooi begin van Kerst.  De tuinploeg 
zorgt weer voor de kerststal en de aankleding in het 
kerkgebouw en als de traditionele kerstliedjes, afgewis-
seld met verrassende nummers, gaan klinken, komt het 
echte kerstgevoel helemaal naar boven. 
De kinderen van de basisschool hebben hun kerstlicht-
jes in hun eigen viering naar het kerkgebouw gebracht 
om aan de versiering mee te werken. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het Huntenkoor, 
bekend van de Winterfair en de Goede Vrijdag-viering, 
zal mooie nummers laten horen. Het zal niet alleen 
maar zang zijn, want ook de fanfare verleent weer haar 
medewerking. Deze keer in de vorm van groepje bla-
zers, het “Klein Orkest” genaamd. Zij nemen een aantal 

liedjes voor hun rekening. De midwinterhoorns zullen 
deze avond voor u  “Anbloazen”. Al met al een aanra-
der denken wij zo.  
Door de herinrichting van de Hoofdstraat is het kerkge-
bouw vanaf die kant wat lastiger te bereiken. Als u met 
de auto komt, kunt u het beste gebruik maken van de 
parkeerplaats bij ’t Dorpshuus. Via een tijdelijke door-
gang komt u dan makkelijk bij het kerkgebouw. Volgt u 
de lichtjes. 
Met lieve kerstgroeten van ons aan wie dit leest en 
iedereen hartelijk bedankt voor de komst naar het 
kerkgebouw in het afgelopen jaar. Voor ons reden ge-
noeg om in 2019 gewoon verder te gaan.  
 

De vrijwilligersgroep “Sterk voor de Kerk”  
Karin Boland, Maria Dellemann, Diane Kock 
Petra Reulink, Ingrid Roes, Nelleke Wissing 

KERSTAVOND:  
VIERING of CONCERT 

(vervolg Dorpsnieuws) 
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V elen van ons gaan de komende tijd een feestelijke 
en gezellige tijd tegemoet met familie en/of vrienden en 
een overvloed aan eten en drinken. Echter er zijn ook 
veel mensen die dat niet kennen, kunnen of om wat 
voor reden dan ook niet in staat zijn om de donkere 
dagen te vieren met anderen en het budget niet heb-
ben om te genieten van zo’n kerstmaal. De VDVV wil 
deze mensen een hart onder de riem steken. In ’t 
Dorpshuus zal daarom vanaf 11 december een donatie-
box staan voor de voedselbank.   
 
We vragen eenieder om (langer houdbaar) eten en 
drinken te doneren in de daarvoor bestemde box in het 
Dorpshuus. Voorbeelden zijn pakken soep, conserven 
(blik en glas), pasta, chips en toast.  
 
Dit kan tot 22 december, waarna alle spullen naar de 
Voedselbank in Lichtenvoorde gebracht zullen worden 
voor het verdelen onder hen die het nodig hebben. 
 
Dank u wel voor uw donatie! 

Donatiebox voedselbank 

(vervolg Dorpsnieuws) 

Roy Cornielje 3e 12 
Tom Wanders  4e 12 
Rick Hendrixen 4e 8 
Cas de Neling 1e 7 
Theo Heutinck 4e 7 
Niels Sweckhorst 1e  6 
Ron Prinsen 1e 6 
Chiel Le Comte 2e 6 
Jim Weijkamp 2e 4 
Mart de Leeuw 3e 4 
Milan Frazer 3e 4 
Thomas Wissing 2e 3 
Rick vreeken 3e 3 
Niek ter Voert 3e 3 
Bart Rots 3e 3 
Jurgen Schut 4e 3 
Robin Klompenhouwer 1e 2 
Lars Hendrixen 1e 2 
Dominiek Seinhorst 1e 2 
Colin te Wildt 2e 2 
Martijn Klompenhouwer 3e 2 
Wessel Immink 3e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Dirk Jansen 1e 1 
Sam Overbeek 1e 1 
Tim Jansen 1e 1 
Maik Jansen 2e 1 
Pascal Sloot 2e 1 
Joël Robben 2e  1 
Jurjan Wezenberg 2e 1 
Miel Erinkveld 3e  1 
Olaf Dickmann 4e  1 
Jos Ketelaar 4e 1 

Topscoorders senioren 
Seizoen 2018-2019 
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Standen Senioren seizoen 2018 - 2019 
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 1 11 33 40 14 

sv Loil 1 11 22 29 14 

KSH 1 10 21 24 15 

GWVV 1 11 21 27 20 

Zeddam-Sint Joris 1 10 18 22 16 

't Peeske 1 10 18 24 21 

AD '69 1 10 16 35 21 

MEC 1 11 14 25 27 

Keijenburgse Boys 1 12 14 28 27 

Terborg 1 10 8 24 26 

Sprinkhanen 1 10 7 14 28 

Dinxperlo 1 10 6 15 27 

SVGG 1 10 5 13 40 

Ulftse Boys 1 10 4 12 36 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Kilder 6 10 26 41 9 

Terborg 2 9 23 37 10 

Zeddam-Sint Joris 3 11 22 49 15 

't Peeske 4 10 20 33 18 

Westendorp 2 11 20 42 29 

Silvolde 5 10 18 29 10 

AD '69 4 10 15 22 32 

GWVV 3 11 12 36 27 

VVG '25 5 11 9 23 41 

KSV 4 11 7 16 39 

Keijenburgse Boys 4 10 3 9 56 

Doetinchem 5 10 3 6 57 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 2 10 19 20 15 

VVG '25 3 10 18 28 17 

DVC '26 5 9 16 25 18 

Doetinchem 3 10 15 21 15 

HC '03 2 10 15 21 16 

Kilder 2 9 14 21 21 

Varsseveld 4 10 14 20 24 

Keijenburgse Boys 2 9 10 22 23 

Pax 4 9 9 17 19 

Silvolde 3 8 8 14 17 

Etten 2 9 8 11 13 

Ulftse Boys 2 9 7 11 33 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam-Sint Joris 5 10 25 34 15 

GWVV 4 11 19 34 26 

Kilder 4 10 18 33 25 

SC Doesburg 4 9 17 30 27 

SVGG 4 9 16 25 14 

Concordia-W 10 8 14 25 20 

HC '03 5 9 14 23 23 

Stokkum 3 9 14 18 20 

Zelhem 3 9 11 20 21 

Varsseveld 9 10 8 15 25 

VIOD 8 11 5 18 37 

NVC 3 11 4 13 35 

4e klasse D 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 3 9 12 4 

VVG '25 1 3 9 9 3 

AD '69 1 2 6 6 1 

MEC 1 3 6 9 8 

Keijenburgse Boys 1 4 4 12 13 

Dinxperlo 1 2 3 7 3 

Zeddam-Sint Joris 1 2 3 5 4 

't Peeske 1 2 3 7 7 

KSH 1 2 3 3 3 

sv Loil 1 3 3 6 7 

Ulftse Boys 1 2 1 4 11 

Terborg 1 2 0 3 8 

SVGG 1 2 0 1 6 

Sprinkhanen 1 2 0 2 8 


