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H et is inmiddels eind maart en voor u ligt de Len-
te-editie van de Boogbal. Een frisse, vrolijke, groeiza-
me periode van het jaar waar alles weer tot leven 
komt. En daar zijn we met z’n allen ook aan toe. 
De vorige keer schreven we in het redactienieuws dat 
er ivm corona aangescherpte maatregelen waren 
waarbij geen publiek aanwezig mocht zijn. In decem-
ber werd er door de Omikron variant nog scherpere 
regels aangekondigd waardoor voetballen en trainen 
helemaal niet meer mogelijk was. Gelukkig bleek deze 
variant minder ziekenhuisopnames te veroorzaken 
waardoor de maatregelen in de afgelopen maanden 
gelukkig alleen maar versoepeld werden. De jeugd 
mocht als eerste weer aantreden en er mochten eerst 
alleen maar onderlinge oefenpartijtjes gespeeld wor-
den. Eind januari kwam er gelukkig meer vrijheid 
waardoor de competities weer van start mochten 
gaan. Maar ook toen bleek dat we nog te maken had-
den met afgelastingen ivm te veel coronabesmettin-
gen bij de teams en speelde het weer in februari ook 
enkele keren niet mee. GWVV 2 speelde op 30 januari 
de 1e competitiewedstrijd voor GWVV in 2022, deze 
werd helaas verloren. Een week later speelden zij ook 
als enigste elftal en wisten toen wel de drie punten in 
de wacht te slepen. Het 1e elftal speelde op 13 febru-
ari haar eerste competitiewedstrijd in 2022 tegen AD-
69, maar had hiervoor al wel enkele oefenwedstrijden 
in de benen zitten. Ook voor de TC waren de afgelo-
pen maanden geen makkelijke, zijn er genoeg spelers 
op de been om zondags de wei in te kunnen of kan 
deze beslissing pas in het weekend plaats vinden. 
Wikken en wegen, waar doe je goed aan in zo’n situa-
tie. Al met al een rafelig competitie begin van het jaar 
2022. Maar we zijn nu op de goede weg, het zal nog 
een hele dobber worden om de competitie uit te spe-
len. Zoals het er nu naar uitziet is de competitie nog 
zeker tot zondag 12 juni bezig. Daarom roepen wij bij 
deze dan ook iedereen op om de zondagen niets an-
ders in te plannen zodat elk GWVV elftal zijn wedstrijd 
kan gaan spelen. 
 
Ook de activiteiten zoals het potstoten, de nieuw-
jaarsbijeenkomst en het snerttoernooi konden geen 
doorgang vinden door de lockdown. Wij hopen dat dit 
voorlopig voor de laatste keer is geweest en dat we 
vanaf nu geen hinder meer ondervinden van afzeggin-
gen. De potgrondactie in maart kon na een jaar stil 

gelegen te hebben wel doorgaan. De gezamenlijke 
actie van de Welkoop/GWVV heeft voor de jeugd een 
mooie bijdrage opgeleverd. In deze Boogbal lees je 
hier meer over. Ook is het Bestuur, Vieftigclub, activi-
teitencommissie en de Boogbalredactie te rade ge-
gaan om te kijken hoe de clubactiviteiten weer op te 
pakken. Zij kwamen al snel overeen dat ieder voor zich 
iets te organiseren niet verstandig zou zijn. Daarom 
organiseren ze samen één activiteit “Het 50 Bal”. Wat 
dat precies inhoud staat op pagina 4. Wij roepen ie-
dereen dan ook op om gehoor te geven aan de uitno-
diging op zaterdag 7 mei. 
 
Er is een lange 
reeks van wedstrij-
den te gaan, bij 
zowel de jeugd als 
de senioren. 
GWVV 1 begon in 
Aalten tegen AD-
69 met een ver-
liespartij waar dat 
misschien niet no-
dig was geweest. 
Daarna werd de 
draad goed opge-
pakt en was het zeker in die fase belangrijk om wed-
strijden tegen oa HMC en KSV  te winnen, omdat an-
ders de aansluiting met de subtop niet zou worden 
gevonden.  
GWVV 2 blijft zoals ook voor de winterstop wisselvallig 
presteren wordt de ene wedstrijd gewonnen een 
week later wordt er weer op knullige wijze verloren. 
Balans in het elftal is ook moeilijk te krijgen als je tel-
kens weer spelers moet doorschuiven naar één. 
GWVV 3 en GWVV 4 hebben op dit moment nog ge-
woon te weinig gespeeld om daar iets zinnigs over te 
kunnen schrijven. Alhoewel de laatste wedstrijd van 
GWVV 3 er tegen koploper Etten best een goed resul-
taat (maar een 0-2 verlies) neergezet is. In deze Boog-
bal kun je de verslagen van de wedstrijden die wel 
gespeeld zijn lezen. 
 
In deze Boogbal oa, de vaste rubrieken, nieuws van de 
elftallen, sponsorcommissienieuws, Vieftigclubni’js, 
Jeugdnieuws en “de 2e helft van 50 Boogbaljaargan-
gen”. In deze rubriek zal Reinier Kroesen samen met 
een aantal oud redactieleden terugblikken op de jaren 
‘90 waarbij de redactie een wisseling van de wacht 
plaatsvond.  
Ook het verenigingsleven komt gelukkig weer op gang,  
zij zullen hun activiteiten kenbaar maken in het Dorps-
nieuws. Er zijn de laatste jaren heel wat nieuwe inwo-
ners bij gekomen in Varsselder-Veldhunten. Vooral 
tegen hen zouden we willen zeggen, bewonder het 
verenigingsrijke leven in ons dorp en kijk waar jij je 
bijdrage aan wilt leveren. Wij wensen iedereen veel 
lees plezier met deze Lente-editie. 

De redactie 

Van de redactie 

Nieuwe (jeugd)leden kunnen zich aanmelden bij Werner Wellink  tel. 06-53714032  
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl 
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‘De koppen dezelfde 

kant op’ 
Door columnist Jos Mulder 

O p het moment dat ik zit te 
bedenken waar ik het nu over zal 
hebben, zie ik de lampen van het trainingscomplex 
aangaan. 
Het is onze trainer van de selectie Edwin Grotenhuis 
die in weer en wind de pionnen aan het uitzetten is 
voor een trainingsavond. Edwin gaat onze club naar 5 
jaar verlaten om nu bij sportclub Doesburg, zijn loop-
baan een vervolg  geven. 
Zelf heb ik vanaf een afstand Edwin gezien en gehoord 
als een clubman, met passie en toewijding om het 
voetbal op een hoger niveau te brengen. Daar heeft 
hij ook samen met André Lippets met alle inzet  en de 
nodige hindernissen, week in en week uit de volle 
energie aan uitgegeven. 
Het valt natuurlijk  niet mee om vandaag de dag een 
grote selectie aan te sturen, waarvan je er maar 11 
kunt laten spelen op de competitie dag. Ja, want dan 
moet het gebeuren en gaat het om de knikkers.  En 
zoals het nu en vroeger ook wel een beetje is en was 
vindt iedereen zich verschrikkelijk goed. 
Dus niet op de bank zitten en altijd willen en kunnen 
spelen. Dat is een juiste instelling en het is dan de 
taak van de trainer(s) om dit in goede banen te leiden 
zonder dat er gemopper ontstaat. 
 
Ik zal je zeggen dat het bijna een onmogelijke opgave 
is om dat te verwezenlijken. Vanuit mijn ooghoek en 
dat is meestal langs de lijn en in de kantine, zie en 
hoor ik, de discussies van wie wat had moeten doen 
en het misschien alsnog gaat doen. Ja en dan moet je 
rustig blijven als trainer en het overzicht behouden 
toch! Want voor je het weet stoppen ze met voetbal 
of drammen een paar weken door om hun gelijk te 
halen. Die taak is een opgave omdat alle koppen de-
zelfde kant op moeten staan. 
Ook verbaasd me het soms ook weer dan er na een 
slechte eerste helft na de thee de tweede helft op-
eens alles op rolletjes loopt, en de ene na de andere 
actie succesvol word afgerond. Ik weet niet wat er dan 
in de rust gezegd of gebeurd is maar het heeft wel een 
positieve invloed op het team. Want je kunt net zo’n 
goede tactische en positieve trainer zijn, maar als ze 
niet voor elkaar willen knokken dan heb je er een zwa-
re dobber aan. Opvallend vind ik nu wel dat ze elkaar 
aanspreken met afgekorte namen. Ik hoor namen zo-
als, Swennie, Jappie, Domie, Swekkie (alhoewel laatst-
genoemde een poosje al niet meer) en ga zo maar 
door.  
 
In mijn tijd van voetbal heetten we gewoon 
Toon,Joep, Theo, Juul, en Gerd.. Ook niks mis mee 
toch. 

De trainer die kwam 5 min voor aanvang in de 
kleedkamer en zei dat er gewonnen moest worden. 
Hoe! Dat ging jezelf maar oplossen en met elkaar. Ik 
kreeg vaak te horen om niet te proberen te voetbal-
len. Dat kon Ferdy wel of Juul. Nee, mijn taak was dat 
de tegenstander onder geen beding ook maar richting 
de 16 mtr mocht komen, laat staan een actie uitvoe-
ren. Helder!! En daar ging je dan voor. Soms met het 
been zo strak vooruit dat het wel een slagboom leek. 
Daar werd nooit over gesproken. Niet nodig. 
De grensrechter stak in de kleedkamer nog effe een 
sigaretje op en de trainer ging nog snel naar het toilet. 
Dat was het en meer niet. 
De trainingen begonnen meestal met warm lopen en 
rondjes om het veld. Dan positie spelletje met afron-
den en daarna partijtje. Nou ik kan je vertellen dat je 
dan op tijd je benen moest intrekken want niets en 
niemand bleef gespaard. 
De Ballen en de vier pionnen mee terug nemen en 
dan naar het clubhuis. Daar de nodige potten bier 
naar binnen slurpen en evt nog een vette hap. 
Later werd het allemaal iets professioneler en stond 
er een schoolbord met een krijtje erbij om de opstel-
ling visueel te maken. Nou,  ik heb hier ook trainers 
gezien die met een laptopje in de hand zaten, en er 
wel 350 pionnen op het veld uitgezet werden.
(gelukkig Edwin niet). En een vrachtwagen met ballen 
opgekiept werd. 
Het leek wel een landingsbaan op Schiphol, icm de 
ballenbak van de Ikea. Bijna geen plek meer om te 
voetballen.  De uitleg duurde nog langer dan de oefe-
ning en de spelers hadden de voeten koud van het 
wachten en luisteren. Het zal er nu allemaal wel bij 
horen dus laat het zijn.  
Wel wil ik nog even kwijt dat  het voor mij nog steeds 
een vraagteken is, dat een wisselspeler de laatste 5 
tot 10 min nog even mag meedoen. Misschien om de 
wedstrijd nog te kantelen? Zou best kunnen! maar 
dan laat je hem toch de hele wedstrijd spelen als die 
speler dat in zijn eentje nog kan binnen 10 min. Een 
knappe prestatie van de trainer om dan ook in die si-
tuatie de koppen dezelfde kant op te krijgen. 
 
Nu maar snel weer aan de bak om punten te gaan ha-
len, om zo ook de trainer(s) en de club een goede sei-
zoenafsluiting te bezorgen. 
 

Afhankelijk van wanneer het einde 
van (na)competitie precies is, is het 
mogelijk dat de zomer-editie later 
uitkomt.  
  
Voor de GWVV seniorenelftallen 

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

BOOGBALPLANNER 2021-2022 
copie binnen Komt uit op: 

7 juni 24 juni 
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H uub van Laarschot wordt volgend seizoen de 
nieuwe trainer bij GWVV.  
Van Laarschot wordt bij GWVV de opvolger van Edwin 
Grotenhuis, die na vijf seizoenen afscheid neemt. Na 
zijn actieve voetbalcarriere bij vv VIOD, waar van Laar-
schot zes jaar in het eerste elftal voetbalde, werd hij 
jeugdtrainer. Al op 23-jarige leeftijd moest de Doetin-
chemmer noodgedwongen stoppen als actieve speler 
door een ernstige kruisbandblessure. Eerst actief als 
trainer van de dames bij vv VIOD, Terborg en DZSV. 
Vanaf 2000 was hij trainer bij de herenteams bij onder 
meer NVC, sv Dinxperlo, Kilder, Viod, Concordia Wehl, 
Etten en Sprinkhanen. Met Etten werd van Laarschot 
in het seizoen 2008-2009 kampioen in de zesde klas-
se. Bij Kilder pakte hij een periodetitel en wist hij tot 
2x toe via nacompetitie klassenbehoud te realiseren.  

C orona trof ook het 
voetbal. Twee seizoenen 
lang waarin de competi-
ties niet konden worden 
uitgespeeld en bij een 
aantal wedstrijden was 
het publiek niet welkom. 
Nu na een rafelig begin 
van de competitie ‘21-’22 
hopen we deze sombere 
tijd achter ons te laten en 
gaan we er vol voor om 
dit seizoen met succes af 
te ronden. Het zou mooi 
zijn om voor Edwin Gro-
tenhuis als afscheidsca-
deau, na 5 seizoenen 
hoofdtrainer te zijn ge-
weest, de nacompetitie te 
halen. 
 
De leden zijn de afgelopen seizoenen GWVV trouw 
gebleven. Als dank voor hun flexibele opstelling heb-
ben alle seniorleden aan het begin van dit seizoen een 
trainingssetje gekregen. Ook de activiteiten binnen de 
club werden flink gemist. Daarom organiseert het be-
stuur samen met de activiteitencommissie, de Boog-
balredactie en de “Vieftigclub” op zaterdag 7 mei het 
50-Bal.  
 
Het 50-Bal zal bestaan uit 2 gedeelten: 
In de namiddag (16:00-19:00 uur) de ‘GWVV OP 1 
Talkshow’ die onder leiding staat van Sjoerd Weikamp 
onder muzikale begeleiding van Luc ten Brinck. In dit 
praatprogramma worden o.a. de leden die de afgelo-
pen seizoenen 25, 40 of 50 jaar lid van GWVV waren 
gehuldigd. De “Vieftigclub” zal de bestedingsdoelen 
bekend maken en er zal tijd ingeruimd worden voor 
de Boogbal, het clubblad dat het 50-jarig jubileum 
viert. Ook zal een blok worden ingeruimd voor 
‘voetbalproat’ waar onder andere Ted v.d. Pavert en 
Edwin Grotenhuis zullen aanschuiven. 
 
Om 19:30 uur trappen we de Bal-avond af. De band 
ACHTUNG zal proberen het dak van het Dorpshuus te 
spelen. Dresscode voor de avond is Geel-Wit. De 
avond zal om 23:00 uur worden afgesloten. 
 
Voorzitter Freek van Arragon zegt hierover;  
“GWVV hoopt met deze dag de saamhorigheid binnen 
GWVV te verstevigen en zo die vervelende rottijd ach-
ter ons te laten.”  
 
Leden, donateurs, supporters, sponsoren en allen die 
GWVV een warm hart toedragen zijn hiervoor uitge-
nodigd. 
 
We hopen op een grote opkomst. 

50 Bal laat ‘klotetijd’ hopelijk achter ons 
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GWVV 1 langs de lijn 
Door Menno Wenting 

B ij het schrijven van het vorige 
verslag was net de competitie we-
derom stilgelegd door corona, 
maar ondanks dat we niet moch-
ten voetballen, was er genoeg 
‘GWVV-voetbalnieuws’ te melden 
in deze periode.  
Allereerst werd bekend dat onze trainer, Edwin Gro-
tenhuis, na 5 seizoenen de club gaat verlaten. Hier-
door kwam natuurlijk de vacature van hoofdtrainer 
vrij en deze zal vanaf volgend seizoen worden inge-
vuld door Huub van Laarschot. Even later werd ook 
bekend dat Edwin een nieuwe club heeft gevonden, 
namelijk SC Doesburg. Edwin is daarom meteen op 
Turkse les gegaan. Daarnaast was er nog transfer-
nieuws op spelersgebied. Zo heeft Dominiek Seinhorst 
besloten om na dit seizoen een stapje terug te doen. 
Gezien zijn leeftijd en steeds meer doorkomende 
buikje is dit misschien wel zijn eerste verstandige be-
slissing sinds jaren.   
 
We begonnen de tweede seizoenshelft met een uit-
wedstrijd in Aalten tegen AD’69. Door verschillende 
blessure- en coronagevallen waren beide teams geha-
vend. Dit zorgde er onder anderen voor dat de pas 16-
jarige Julian Frazer zijn basisdebuut maakte voor 
GWVV 1. Al snel nadat ze Julian aan het werk hadden 
gezien vroegen de supporters langs de kant zich stie-
kem af of dit wel echt een zoon van Mike is. De wed-
strijd begint niet hoogstaand. Al vroeg komt AD op 
voorsprong. Een totaal onnodige overtreding rond de 
16 levert een vrije trap op die door AD in één keer 
werd binnengeschoten. In de eerste helft waren er 
nog wat kansen over en weer, met de betere voor 
GWVV, maar toch gingen we rusten met een 1-0 ach-
terstand. In de tweede helft veranderde het spelbeeld 
niet. Van beide kanten werd er niet heel goed gevoet-
bald en veel kansen zijn er niet. Na een uur spelen 
krijgt AD een corner, waarbij Cas de Neling de bal in 
een vlaag van verstandsverbijstering met zijn hand 
wegslaat. Penalty. De goed keepende Koen Bussink 
kon hier helaas niks aan doen en zo stond AD met 2-0 
voor na twee dom weggeven dode spelmomenten. 
Even later brengt Cas de spanning wel terug in de 
wedstrijd, door een corner met zijn lange lijf binnen te 
duwen. Een slotoffensief van onze zijde komt er ech-
ter niet meer, want kort nadat Bart Rots met rood het 
veld moet verlaten, maakt AD nog de 3-1. Een onnodi-

ge nederlaag waardoor we voor dit moment 
afhaakten bij de bovenste plaatsen. Na deze wedstrijd 
duurde het drie weken voordat we weer een competi-
tiewedstrijd mochten spelen. Dit keer moesten we uit 
naar HMC. Niet voor alle supporters was het duidelijk 
dat deze wedstrijd in Harreveld gespeeld werd, maar 
gelukkig is Mariënvelde niet zo ver weg. Sorry pa en 
ma. Ik heb overigens wel begrepen dat het veld in Ma-
riënvelde er een stuk beter bij lag, want in Harreveld 
was het een knollentuin. Dit was ook terug te zien in 
de wedstrijd, die erg rommelig begon. Er waren nog 
weinig kansen geweest, totdat in de 12e minuut HMC 
een bal terugspeelt op de keeper. Deze trapt finaal 
mis en zo komen we op een 0-1 voorsprong. Het spel-
beeld veranderde gedurende de eerste helft niet 
meer en we leken met een voorsprong de rust in te 
gaan, totdat HMC vanuit het niets in de (veel te lange) 
blessuretijd nog de 1-1 maakte. Ook na de rust bleef 
het spelbeeld hetzelfde en werd het steeds meer een 
vechtwedstrijd. Rond de 60e minuut zette Kris Heb-
bink goed druk op de verdediging van HMC en ver-
overde hij de bal op de zijlijn. Een goede pass richting 
Dominiek Seinhorst volgde, die daardoor de 1-2 kon 
binnentikken. Richting het einde van de wedstrijd ging 
HMC met een extra spits spelen en dit leverde meteen 
resultaat op. Een cornerbal werd door de felle zon 
door zowel de keeper als spelers op de lijn gemist en 
draaide zo in één keer de goal in waardoor het weer 
gelijk stond. Na deze late tegentreffer lieten we onze 
kop niet hangen. Iedereen besefte dat we hier geen 
puntverlies mochten lijden en we gingen met zijn al-
len voor de overwinning. Na een goede combinatie 
tussen Dominiek Seinhorst en Jochem Geerts schoot 
laatstgenoemde in de 90e minuut de beslissende 2-3 
binnen waardoor we de drie punten mee naar Vars-
selder namen.  

Een week later stond de thuiswedstrijd tegen KSV op 
het programma. De gasten uit Vragender lieten de 
hele wedstrijd het initiatief aan ons. In de 12e minuut 
komen we op voorsprong. Jochem Geerts begint aan 
een onmogelijk lijkende dribbel, maar alsof het Luis 
Sinisterra was soleerde hij door de volledige defensie 
en schuift hij de bal achter de doelman van KSV. Voor 
rust wordt het ook nog 2-0. Na een goede actie van 
Bart Rots komt de bal via Dominiek Seinhorst bij Cas 

5  D E  B O O G B A L  
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de Neling die hem vrij kan binnenschieten. Na rust 
krijgen we meer kansen. In de 55e minuut levert dit 
ook de 3-0 op. Een perfecte corner van Dirk Jansen 
wordt goed binnengekopt door Cas de Neling. KSV 
geeft niet op en krijgt ook nog enkele kansen. Zo 
wordt een harde vrije trap, naar eigen zeggen, nog net 
aangeraakt door keeper Koen Bussink waardoor deze 
tegen de lat komt en tikt Koen ook nog een bal met 
zijn voet uit de goal. Een kwartier voor tijd volgt echter 
de definitieve beslissing. Na goed druk zetten op de 
verdediging van KSV komt de bal bij Julian Frazer te-
recht die vrij in kan schieten en zo zijn eerste goal voor 
GWVV 1 maakt.  

Er volgen nog enkele kansen om de score nog verder 
uit te bouwen, maar goals vallen er niet meer waar-
door de wedstrijd eindigt in een 4-0 overwinning.  
 
Een paar dagen later, op donderdagavond, stond de 
wedstrijd tegen Keijenburgse Boys alweer op het pro-
gramma. Gezien de stand een directe concurrent waar 
we bij een overwinning overheen gaan. Keijenborg liet 
ons in het begin van de wedstrijd het spel maken en al 
snel kwamen we op een 1-0 voorsprong. Een goede 
voorzet van Jochem Geerts werd binnengekopt door 
Cas de Neling. Hierna besloot Keijenborg om ons vast 
te zetten. We kwamen moeilijker aan het voetballen 
en de stand werd omgedraaid. Eerst werd een makke-
lijk gegeven penalty benut en daarna een verkeerd 

verwerkte bal goed binnengeschoten. Na rust kwa-
men we terug in de wedstrijd door een goal van Bart 
Rots. Helaas bleef het niet lang gelijk. Een vrije trap 
van afstand werd in een keer binnengeschoten, waar-
door Keijenborg weer op voorsprong kwam. Hier werd 
ook weer vrij snel door ons op gereageerd doordat 
Jochem Geerts met een kopbal de 3-3 maakte. Dit was 
ook de eindstand. Er had meer ingezeten, maar helaas 
moesten we de punten delen.  

Op zondag 20 maart stond de derby tegen Ulftse Boys 
op het programma. De Boys begonnen beter en scher-
per aan de wedstrijd en kwamen na 20 minuten spe-
len op voorsprong nadat ze eerst al een aantal kansen 
hadden gehad. Trainer Edwin Grotenhuis besluit hier-
op in te grijpen en past voor rust al 2 wissels toe en 
gaat in een 3-4-3 formatie spelen. Dit heeft meteen 
het gewenste effect, want met een van zijn eerste 
balcontacten maakt invaller Ron Prinsen de gelijkma-
ker door een afvallende bal uit een corner binnen te 
schieten. We gaan hierdoor rusten met een gelijkspel. 
Na rust begint Ulftse Boys weer iets sterker en al snel 
komen ze op een 2-1 voorsprong. Een vrije trap wordt 
nog aangeraakt door de verdediging waardoor keeper 
Koen Bussink er niet meer bij kan. Hierna krijgt GWVV 
nog een aantal kansen, maar de bal wil er niet in. Zo 
gaan een kopbal en een omhaal van Dominiek Sein-
horst net naast en wordt er ook nog een bal net voor 
de lijn weggeslagen door de keeper van de Boys. Zo’n 
tien minuten voor tijd valt de goal dan nog aan de an-
dere kant. De bal wordt niet 
goed weggewerkt achterin en 
valt voor de voeten van een 
speler van de Boys die hem 
hard binnenschiet. Het geloof 
lijkt hierna weg bij GWVV en 
een echt slotoffensief blijft, 
ondanks dat zelfs reservekee-
per Tim Jansen nog als extra 
spits wordt ingebracht, uit. 
Een teleurstellende derby die 
verdiend werd gewonnen 
door de boys en waardoor 
we nu op maandag een dub-
bele kater hebben.   
 
Voor meer foto’s; 
20220313 GWVV-KSV Vragender. (myalbum.com)  
20220318 GWVV-Keijneb.B (myalbum.com)  
20220320 Ulftse Boys-GWVV (myalbum.com)  

https://myalbum.com/album/nGUQ5mAbGjTC
https://myalbum.com/album/w4ujfkkToD4V
https://myalbum.com/album/MmPNPypUmrbh
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Z ondag 13 februari stond de 
uitwedstrijd tegen Kilder 2 op het 
programma. Vooraf was het dui-
delijk dat er achterin geschoven 
moest worden door trainer Peter 
Roes. Chiel le Comte was een 
weekend naar Breda, Jacco was geblesseerd en Mart 
Aalders moest werken. Dit werd door Peter opgevan-
gen door Jim Weijkamp samen met Tim Heutinck ach-
terin te laten spelen. Thomas Wissing werd vanuit het 
3e elftal overgeheveld om de positie van rechtsback in 
te vullen. Ondergetekende mocht op de linksback po-
sitie starten. Aangekomen in Kilder bleek een dikke 
trui tijdens de warming-up geen overbodige luxe, ook 
het veld was moeilijk te bespelen omdat deze nog ge-
deeltelijk bevroren was.  
We begonnen goed aan de wedstrijd en hadden al 
snel het overwicht, dit leverde helaas nog niet meteen 
uitgespeelde kansen op. In de 20e minuut speelde de 
centrale verdediger van Kilder een lange bal op de 
spits die meters buitenspel stond. Onze Grens/
puntenpakker Niels Jansen stak terecht zijn vlag in de 
lucht. Het was ook het 1e buitenspelmoment van de 
wedstrijd. Je zou denken dat een scheidsrechter dan 
luistert naar zijn assistenten… Zonder het ooit gezien 
te kunnen hebben keurde de scheidsrechter de goal 
goed en liet hij zijn assistent meteen in de steek, een 
onbegrijpelijke beslissing! 
Na de onterechte achterstand, gingen we gewoon 
door waar we mee begonnen waren. In de 30e minuut 
schoot Joël een vrije trap prachtig richting de kruising, 
helaas werd de bal nog net door de keeper over de lat 
getikt. Onze A-junior Jesper Kuster kreeg vlak voor 
rust een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Jesper 
nam de bal knap mee maar hij wist deze net niet te 
verzilveren. Mooi om te zien dat onze nieuwe lichting 
er ook weer aan zit te komen! 
Interim verdediger Jim Weijkamp was aan het eind 
van de 1e helft al bijna aan het eind van zijn latijn. ‘’Ik 
heb nog nooit zoveel moeten lopen’’ waren zijn laat-
ste woorden die ochtend. Niet alleen Jim had het 
zwaar, helaas was Collin de 1e helft wederom net zo-
als een week eerder uitgevallen. Het is te hopen dat 
de term ‘’Man van glas’’ geen gewoonte gaat worden. 
Collin speelde gelukkig wel een degelijk eerste half-
uur.  
In de rust gaf trainer Peter Roes aan dat we zo door 
moesten blijven gaan en dat de gelijkmaker dan van-
zelf zou komen. Ook hij was nog steeds verbolgen 
over het niet afkeuren van de buitenspelsituatie. Na 
rust domineerde we de wedstrijd volledig, Kilder 
kreeg geen enkele kans meer. Helaas ontbrak het ons 
vaak aan geluk of was de eindpass net niet goed. Een 
andere jeugdspeler maakte ook zijn minuten. Ties 
Flipse kwam in de 2e helft in het veld en liet meteen 
zien dat hij zich niet zomaar aan de kant laat zetten. 
Ties bedankt voor het meedoen en je inzet deze wed-

strijd! 
Na 90 minuten vond de scheidsrechter het mooi ge-
weest en gingen we met een grote kater richting Vars-
selder, een onterechte nederlaag waarbij we mini-
maal recht hadden op een punt.  
 
Ulftse Boys 2 -GWVV 2 
13 maart stond de altijd beladen derby tegen Ulftse 
Boys 2 op het programma. Om 12:00 was de aftrap op 
het ‘t Oerseveld in Oer. Vooraf was er een uitgebreide 
bespreking door trainer/coach Peter Roes. Gelukkig 
was hij net op tijd hersteld van zijn coronabesmetting 
om zijn mannen op scherp te zetten. Tijdens de be-
spreking viel het op dat onze trainer goed voorbereidt 
was op de tegenstander, het veld was uitgebreid geïn-
specteerd en de spelers uit Ulft werden één voor één 
besproken. Er volgde zelfs een ongebruikelijk uit-
spraak van trainer Peter Roes: ‘’Mannen als het veld 
écht zo slecht is als iedereen zegt dan hanteren we 
vandaag de lange bal en bouwen we niet op’’. Voor 
een trainer die graag goed verzorgd voetbal speelt 
toch een ongebruikelijke uitspraak.  
Tijdens de warming up (op veld 2) werd het ons maar 
weer eens duidelijk hoe blij we mogen zijn dat we al-
les zo goed voor elkaar hebben op onze Buitenham! 
De grasmat bij de buren liet te wensen over, ‘’Doar 
loat de boer z’n vee niet op los’’ aldus de leiding van 
Gwvv 2. De Warming up werd verzet naar veld 3 maar 
ook dit veld was niet om over naar huis te schrijven. 
Gelukkig was het hoofdveld, waar de beladen derby 
gespeeld ging worden de dag ervoor gerold met een 
wals. Stipt om 12:00 floot de arbiter van dienst op zijn 
fluit en was de wedstrijd begonnen. Het eerste kwar-
tier begonnen we niet goed en liepen we achter de 
feiten aan, dit resulteerde na een klein kwartier spe-
len in een 1-0 achterstand. Een corner van Ulftse Boys 
kwam via de kluts in de doelmond van Gwvv terecht. 
Na de tegengoal begonnen we beter te voetballen, dit 
resulteerde in een aantal mogelijkheden, de grootste 
kans was vlak na de 1-0 toen Mike vrij richting de goal 
kon maar de bal net niet over de keeper heen kreeg. 
Na een halfuur spelen kreeg Mike wederom een goe-
de mogelijkheid de keeper van de Boys maakte een 
fout waardoor de goal eventjes leeg was, Mike draai-
de knap weg bij zijn tegenstander en krulde de bal 
richting de Verre hoek, helaas had de keeper nog een 
geweldige redding tijdens het teruglopen en tikte de 
bal over de lat. Na 40 minuten kwam Ulftse boys tijde-
lijk met 10 man te staan toen de diep gestuurde Robin 
hard van achteren werd neergehaald, de arbiter van 
dienst trok een gele kaart. 
In de rust werd er terecht door trainer Peter Roes 
aangegeven dat we op het eerste kwartier na de bo-
venliggende ploeg waren en dat we hiermee verder 
moesten gaan in de tweede helft. Omdat Ulftse Boys 
de eerste 6 minuten nog met 10 man moest spelen, 
had onze trainer een tactisch plan bedacht. Chiel werd 
naast Mike in de spits gezet, en de bal moest na de 
aftrap meteen diep gespeeld worden, Chiel had hierbij 
wel een kleine kanttekening. ‘”Niet té snel spelen Joël 
ik ben de jongste niet meer’’! Het moment suprême 
was daar, de arbiter floot Mike, Robin, Collin & Chiel 
sprintte (in hoeverre je dit bij Chiel sprinten kunt noe-

Wedstrijdverslagen  
GWVV 2 

door Martijn Klompenhouwer 
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men) richting de centrale verdedigers van de Boys, 
helaas was de bal van Joël niet helemaal met de juiste 
coördinaten verstuurd en eindigde de bal bij een ver-
dediger van de Boys. Echter was er wel meteen veel 
druk op de verdedigers van de Boys wat na een kleine 
10 minuten in de 2e helft resulteerde in de gelijkma-
ker. Chiel stuurde Mike met een mooie pass diep, Mi-
ke passeerde zijn tegenstander en schoot de bal op 
doel, via de keeper kwam de bal voor de voeten van 
Joël terecht die de 1-1 binnenschoot.  
Na de 1-1 ging Gwvv 2 op zoek naar de voorsprong, in 
de 60e minuut was dit bijna het geval. Na een scrim-
mage voor het doel van Ulftse Boys werd de bal ter-
nauwernood van de lijn gehaald. Gedurende de twee-
de helft begonnen we ons steeds meer te ergeren aan 
de arbiter van dienst. De sfeer op het veld werd 
steeds grimmiger en de arbiter had de wedstrijd 
steeds minder goed onder controle door enkele bela-
chelijke besluiten. Rond de 70e minuut werd Chiel op 
de helft van de tegenstander onderuit geschoffeld, de 
arbiter van dienst zag deze overtreding niet als een 
overtreding maar als een ‘’schwalbe’’ zoals dit zo 
mooi heet, wederom een belachelijk beslissing.  
Helaas zag onze aanvoerder Mart Aalders het zwart 
voor de ogen. In de counter die volgde vergat Mart de 
bal te spelen en kon hij na enig twijfelen van de arbi-
ter met een directe rode kaart vertrekken (deze was 
terecht). Na de overtreding ontstond er een opstootje 
waarbij de keeper van de Boys het hele veld over 
sprintte om zijn verhaal te komen doen. Jammer voor 
hem kon hij er net zo snel weer vanaf rennen met een 
gele kaart! De volgende keer kun je beter in je doel 
blijven staan keeper!  
Ook met 10 tegen 10 hadden we veel het overwicht, 
en zelfs met 10 tegen 11 waren we niet de onderlig-
gende partij. Het was trouwens snel weer 10 tegen 10 
toen de rechtsback van Ulftse Boys door ondergete-
kende afgestopt werd met een overtreding en verhaal 
kwam halen door zijn tegenstander een duw te geven. 
Dit werd terecht niet gewaardeerd door de arbiter en 
ondergetekende kwam goed weg zonder kaart.. 
Een kwartier voor tijd kwam Ulfste Boys 2 zowaar een 
keer buurten in de zestien van de tegenstander, na 
een aanval kwam er een situatie waarbij de speler van 
Ulftse Boys schreeuwend naar de grond ging in de 
zestien, de arbiter die op grote afstand stond wees 
meteen naar de penaltystip, onbegrijpelijk. De penalty 
werd goed ingeschoten en onze keeper Tim was kans-
loos. Het laatste kwartier probeerde we er alles aan te 
doen om er een punt uit te halen maar we hadden het 
geluk en de arbiter niet aan onze zijde.  
Kortom een verhitte derby waar Gwvv 2 de betere 
ploeg was en verdiend had om minimaal een punt 
mee naar huis te nemen. Hopelijk wordt er voortaan 
een arbiter met ‘’overwicht’’ bij een dergelijke derby 
aangesteld die weet hoe je met zo’n wedstrijd om 
moet gaan.  
 
GWVV 2 - Montferland 2 
Zondag 20 maart 2022 stond om 10:00 de thuiswed-
strijd tegen Montferland 2 op het programma, na de 
pijnlijke nederlaag van de week ervoor waren we erop 
gebrand vandaag een goed resultaat te behalen. Aan-

gezien de meester van groep 8 van de Pius X speelde 
bij onze tegenstander, had de schooljeugd een heus 
spandoek gemaakt en zongen ze uit volle borst: 
‘’Gwvv de club uit Varsselder-Veldhunten’’ Klasse jon-
gens! 
Met de support op de achtergrond gingen we voortva-
rend van start, dit resulteerde in de 10e minuut in een 
terechte 1-0 voorsprong. Een afgevallen bal uit een 
vrije trap werd hard binnengeschoten door onze num-
mer 6 Milan Frazer! Na een 25 minuten kregen we 
een goede mogelijkheid op 2-0 toen Robin samen met 
Collin op de goal afging. Helaas werd het schot van 
Collin geblokt. Vervolgens kreeg Montferland 2 wat 
meer de overhand en hadden we meer moeite met 
het creëren van kansen. Kort voor rust krijgt Robin na 
een goede lange bal van Chiel de mogelijkheid op 2-0, 
helaas krijgt hij de bal niet lekker mee waardoor de 
keeper redding kon brengen. In de rust gaf trainer 
Peter Roes aan dat we zuinig om moesten gaan in bal-
bezit en meer concentratie moeten hebben aan de 
bal.  
Na rust begonnen we redelijk, en kregen we nog en-
kele mogelijkheden maar al snel nam Montferland 2 
het initiatief. In eerste instantie leverde dit een aantal 
afzwaaiers of ballen uit de 2e lijn op die weinig gevaar 
stichtte. Zelf hanteerde we de lange bal maar wonnen 
we simpel gezegd eigenlijk geen enkel duel meer. In 
de 75e minuut wordt een voorzet vanaf de rechter-
kant goed binnengekopt door de linksbuiten van 
Montferland 2, gelukkig kwam de bal op de lat. Uit de 
rebound die volgde leverde Tim Jansen een wereld-
redding met een prachtige reflex op de inzet van de 
spits van Montferland 2. In het laatste kwartier maak-
te onze ervaren kracht Jacco Te Kaat zijn rentree naar 
een aantal weken blessureleed, fijn dat je er weer bij 
bent Jacco! In het laatste kwartier waren er nog enke-
le goede mogelijkheden van Montferland 2 maar echt 
gevaarlijk werd dit niet door goed verdedigend werk 
van de laatste linie van Gwvv 2. Na 93 minuten vond 
de scheidsrechter van dienst het mooi geweest en 
behaalde we een zwaarbevochten zege met een héle 
slechte tweede helft. 
 
Het bier smaakte er niet minder om!  

50 
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

D e ´´vervroegde´´ winterstop hebben we al weer 
een paar weken achter ons gelaten en de eerste 
wedstrijden zijn weer gevoetbald. Ook het voetbal-
jaargang 2022 is van start gegaan met de nodige doel-
punten. Opvallend is wel dat het 3e en 4e elftal echter 
nog maar twee officiële wedstrijden hebben mogen 
voetballen. Vele wedstrijden toch nog afgelast door 
coronagevallen binnen het team of bij de tegenstan-
ders. Dit geeft in de puntentelling dan ook weinig ver-
andering. Het 3e en 4e elftal heeft van positie gewis-
seld. Daarentegen heeft het eerste elftal veel doel-
punten gescoord waardoor zij de koppositie verder 
versterkt hebben en het 2e elftal heeft ook wat pun-
ten ingelopen, helaas hebben zij de laatste wedstrij-
den vaak maar 1x gescoord waardoor ze nog te weinig 
punten bij elkaar hebben geschoten om van die laat-
ste plek af te komen.  

Elftal: Punten 

GWVV 1 43 

GWVV 4 27 

GWVV 3 25 

GWVV 2 22 

https://nordicfire.nl/
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Het vierde 
door Tonny Slutter 

I n het laatste deel van mijn 
bijdrage aan de vorige Boogbal 
kwamen al steeds meer Corona 
maatregelen terug. Ik eindigde 
met de hoop dat er in de winterstop nog het één en 
ander aan festiviteiten door zou kunnen gaan. Maar 
helaas, na een intelligente lockdown (wat er zo slim 
aan was dat weet ik niet) zaten we weer in een totale 
lockdown. Ook alle gezellige winteractiviteiten van 
G.W.V.V. (o.a. dart toernooi, snert toernooi, nieuw-
jaarsbijeenkomst etc.) zijn afgelast. De feestdagen 
hebben we thuis in klein gezelschap gevierd. Het con-
tact binnen het elftal werd via WhatsApp onderhou-
den. Nieuwtjes werden uitgewisseld en om de ge-
moedsgesteldheid een beetje positief te houden trak-
teerde o.a. Carlo ons met een zekere regelmaat op 
grappige en soms pikante foto’s en filmpjes. Tom pro-
beerde ook om grappig te doen, maar hij kwam nooit 
verder dan een flauw artikeltje van “de Neerlander” 
over een vrouw die ongewenst zwanger raakte in een 
vervuilde hottub. 
Gelukkig kwamen Mark en Ernst op vrijdag 14 januari 
met het goede nieuws dat we weer konden trainen. 
Direct begonnen alle raderen te draaien om te zorgen 
dat de zondag erop iedereen die zin had op een veili-
ge manier kon trainen. Van het vierde waren 11 spe-
lers zo flink om te proberen de stijve spieren weer iets 
soepeler te krijgen. 

Maar voordat we begonnen met trainen kwam me 
toch iets heel ernstigs ten gehore. In de vorige Boog-
bal ben ik steeds lovend geweest over ons was - echt-
paar Petra en Hans. Maar ik moet mijn woorden be-
hoorlijk matigen nadat ik hoorde wat een nogal aan-
geslagen Rick Hendrixen vertelde. Voor de laatste 
wedstrijd tegen Kilder kon iedereen zijn schitterend 
gewassen tenue uit de tas halen, alleen Rick niet. Zijn 
shirt was nog behoorlijk smerig. Een ietwat geëmotio-
neerde Rick zat met de prangende vraag: “Is dit met 
opzet gebeurd of is het louter toeval?” Gelukkig heb-
ben we Rick gerust kunnen stellen en kon de training 
beginnen. Na een korte, maar intensieve warming-up 
volgde een lekker lang partijspel. De stijfheid zat nog 
wel in “de olde böt” en de corona kilootjes zaten ook 

een beetje in de weg, maar het spel inzicht en spelple-
zier waren we zeker nog niet kwijt. Gaandeweg de 
training werd het spelniveau steeds hoger en zelfs 
Tom bleef een paar keer op de benen staan en wist 
zelfs een doelpoging (of iets wat er voor doorging) te 
creëren. Moe maar voldaan eindigden we klokslag 11 
de training. Geen kopje koffie en een biertje in ’t 
Dorpshuus, maar naar huis voor een heerlijk warme 
douche (en geen Bennie M. die met de warmwater-
kraan zit te vervelen). Geen gemopper over wat er 
allemaal niet kan, maar tevreden zijn met wat er wel 
mogelijk is. 

De donderdag 
erna was 
Frans ook 
weer van de 
partij. Dus be-
gonnen we 
met een seri-
euze warming-

up. Binnen 5 minuten had Tom W. al twee vrij scherpe 
waarschuwingen te pakken. En terecht, als de trainer 
spreekt moet je luisteren en niet je eigen gang gaan. 
Neem 
een voor-
beeld aan 
de rest 
van het 
vierde die 
keurig 
doet wat 
de trainer 
ons opdraagt. Het was een mooie training: warming-
up, afronden op doel en een ruim partijspel. 
Ieder jaar komt er een streepje bij. Voor mij was het 
dit keer wel een bijzonder streepje: het 65ste ! Hoe 
kort geleden betekende dit dat je geld van Drees 
kreeg? Nu niet meer, dus gaan we nog maar gewoon 
even door. In deze Corona tijd is het heel lastig om 
het te vieren. Gelukkig hebben de jongens van het 
vierde daar wat op bedacht. De avond voor de grote 

dag hebben we “old joarsoavend” gevierd. Op veilige 
afstand hebben we in de achtertuin onder het afdakje 
een paar biertjes gedronken en een balletje gehakt 
genuttigd (want Hans was er niet met de vlammetjes). 
Je merkte nu pas goed wat de lockdown allemaal voor 
gevolgen heeft. Wat moest er veel bijgepraat en 
“geoldehoerd” worden. Heerlijk! Zo werd mijn 65ste 
verjaardag toch nog een onvergetelijke dag. Ook had-
den de mannen van het vierde nog een heel mooi ca-
deau meegebracht. Als oudste van de club werd mij 
de gouden voetbalschoenen overhandigd. Mannen 
van het vierde: Heel erg bedankt voor dit cadeau en 
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deze mooie 
avond. 
De donderdag 
erop werd er 
weer getraind 
en konden we 
weer het 

Dorpshuus in. We vonden eerst dat Frans veel te lang 
door ging met trainen, want we hadden maar tot 10 
uur in het Dorpshuus. Maar alles kwam goed en we 
hebben een gezellig uurtje nagezeten. Om 10 uur 
moesten we naar huis. Zonder gemopper, want we 
waren zo blij dat er al weer een klein beetje meer mo-
gelijk is. 
We hadden stille hoop dat we zondag 30 januari weer 
officieel aan mochten treden, maar helaas. ‘s Zater-
dagsavond werden we benaderd door de tegenstan-
der om de wedstrijd uit te stellen: te veel Covid be-
smettingen. Je kunt niets anders doen dan er mee in 
te stemmen, maar je vraagt je wel af waarom ze dat 
niet eerder wisten. Dus was het zondagmorgen weer 
trainen. We zouden met 12 man de wedstrijd spelen, 
dus zouden die 12 man ook kunnen trainen. Jurgen 
vertrouwde het niet vanwege Corona besmettingen 
en bleef uit voorzorg thuis. Dus 11 man. Rick H. had 
op zaterdagavond nog 
enthousiast geappt dat 
hij zou komen trainen. 
Maar hij kreeg zijn vrien-
den Paul W. en Paul G. 
op biervisite. Gevolg: op 
zondagmorgen moesten 
we met 10 man trainen. Ik heb al veel smoesjes ge-
hoord als iemand zich had verslapen, maar die van 
een telefoon update kende ik nog niet, Rick. We ho-

pen Rick 
dat je ge-
noten hebt 
van de 
heerlijke 
biertjes en 
de gezel-

ligheid met P+P. 
Tijdens de training zijn we al lang gewend dat Tom 
zich, onder luid gekrijs, overdreven kan laten vallen 
als een tegenstander ook maar iets te dicht in de 
buurt komt. Maar hij kan zelf uitdelen als de beste. Hij 
wist mij op een hele smerige manier onderuit te 
schoffelen (normaal donkerrood). Tom speelde na-
tuurlijk weer de vermoorde onschuld. Ik wilde hem 
eens een lesje leren, bleef expres liggen en speelde 
dat ik de heup uit de kom had. Tom schrok zich het 
leplazarus en dacht al aan de torenhoge schadeclaim 
die hem boven het hoofd hing en de hoon die over 
hem zou komen dat hij een oude man zo verrot had 
geschopt. Toen Tom een hartverzakking nabij was, 
sprong ik overeind en zei dat het allemaal gespeeld 
was. Tom slaakte een diepe zucht van opluchting en 
de rest van de mannen was zeer content dat Tom nu 
eens een koekje van eigen deeg had gekregen. 
Tom was misschien al met de gedachten bij zijn Abra-
hamfeest. 9 februari is Tom 50 geworden en op dins-
dagavond 8 februari zou hij thuis een feestje geven. Ik 

vertelde menigeen in 
mijn omgeving over 
Tom’s  50 ste verjaardag. 
Velen waren zéér ver-
baasd. Ze dachten dat 
Tom, zeker gezien zijn 
prestaties op de groene 
mat, al jaren geleden 
Abraham had gezien. 
Met het vierde hadden 
we uitgebreid overlegd 
over onze bijdrage om 
de feestvreugde te ver-
groten. Foto’s en spreu-
ken voor het spandoek werden geselecteerd en Sven 
zorgde ervoor dat het een geweldig mooi spandoek is 
geworden en…..dat het op tijd werd geleverd. 
Aan het begin van de avond was het verzamelen bij 

Olaf. Eerst 
werd er een 
biertje ge-
dronken en 
vervolgens 
moest de 
pop worden 
aangekleed. 
Ino 

(normaal meer van het uitkleden) wist samen met 
Werner een hele mooie Abraham te creëren. 
Met Abraham bij Werner achterop de fiets reden we 
door naar 
het feest-
varken. Ge-
lukkig had 
onze gewel-
dige leider 
Carlo ge-
zorgd dat 
de palen 
voor het 
spandoek al aanwezig waren. Binnen mum van tijd 

(het vierde 
heeft inmid-
dels de nodi-
ge ervaring) 
stond het 
spandoek er 
strak bij en 
zat Abraham 
keurig in het 
gelid op een 
bankje er-
naast. Het 

was tijd om Abraham Tom erbij te roepen om het ge-
heel te keuren. Tom had geen andere keuze dan het 
goed te keuren, dus konden we naar binnen om te 
feesten. Als cadeau hadden we een kostbare fles 
Tom’s Huiswijn, vol met D(r)uifjes en vele €€€€€€€€. 
Na de felicitaties aan Tom, duifje Wendy en de kin-
deren kon het feest beginnen. Tom had gezorgd voor 
een groot aanbod aan heerlijke drankjes en smaakvol-
le hapjes, de basis voor een geslaagd feest. De stem-
ming zat er al snel goed in. Tom had voor een paar 

(Vervolg Het vierde) 
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zéér grote fles-
sen wijn ge-
zorgd (9 en 5 
liter). Hij was 
zeer gul met het 
uitdelen van die 
wijn en, als we 
Tom’s woorden 
moeten geloven 
(wat lastig is), 
waren allebeide 
flessen leeg aan 
het eind van de 
avond. Tom is 

erin geslaagd om in 
Coronatijd, geheel 
binnen de Coronare-
gels (unicum voor een 
Wanders) een gewel-
dig Abrahamfeest te 
organiseren. Proficiat 
Tom en bedankt voor 
de leuke avond. Een 
avond die doorging, 
ondanks dat het dins-
dagavond was, tot in 
de kleine uurtjes. He-
laas heb ik dat niet 
mee kunnen maken. 
Werkzaam in een cru-
ciaal beroep en met 

de nodige verantwoordelijkheid ben ik op tijd naar 
huis gegaan. Op de donderdagse trainingsavond hoor-
de ik allerlei hele sterke verhalen. Over hoe laat ieder-
een naar huis was gegaan en (“s oavends ’n kearl, ’s 
morgens ’n kearl”) de volgende morgen weer fris en 
fruitig klaar stonden om weer te werken. 
De zondag erna moesten we thuis aantreden tegen 
Gendringen - 5. De eerste helft was ik wissel en zat ik 
in de dug-out. Behalve mijn mede reserves en de lei-
der zaten er ook Priscilla, Marjolein en Marie José. Zo 
kom je nog eens wat te weten (en zonder Marc Over-
mars en Ali B. - achtige taferelen). Zo had Priscilla pre-
cies kunnen zien wat Rick allemaal gegeten en gedron-
ken had (daarom was Rick al eerder en met de stille 
trom weg gegaan). Carlo vertelde stoer dat hij half 6 
zonder problemen op was gestaan, maar Marie José 
vertelde de waarheid: Carlo was pas een uur later dan 
normaal vertrokken. Ino had, nadat hij als bijna de 
laatste het feest had verlaten, moeite om op de fiets 
te stappen en om op de fiets te blijven zitten. Hijzelf 

had niets gemerkt of iets kapot. Maar Ino, kleine kin-
deren en zatte kearls vallen niks kapot. Wij weten tot 
welke van deze twee groepen jij behoort. 
In de wedstrijd hadden we het, zeker de eerste helft, 
erg zwaar. Gendringen speelde sterk en wij maakten 
geregeld de verkeerde keuzes. Zodoende kregen we al 
snel 3 doelpunten om de oren die niet allemaal nodig 
waren. Na een Schwalbe van Tom kregen we voor rust 
ook nog een penalty mee.  Helaas wist de sterk kee-

pende keeper van Gendringen de zwak ingeschoten 
penalty van Jurjan tegen te houden. Na rust begonnen 
we opportunistisch om de 0 - 3 achterstand weg te 
werken. Helaas lukte dat niet. Tom wist een opgeleg-
de kans nog meters over te schieten en gelukkig wist 
Rick H. (met Priscilla op de bank) de eer te redden met 
een geweldige goal. Vlak voor het einde van de wed-
strijd kreeg Rick nog een goede mogelijkheid die hij 
net over schoot. Tom vond dat Rick hem de bal had 
moeten overspelen. Hij bleef daar nog weken over 
door mekkeren. Hij stond misschien wel gunstiger 
voor de goal, maar hij had de hele wedstrijd nog geen 
gat in een pakje boter geschoten, dus snap ik Rick heel 
goed dat hij de 
bal zelf schoot. 
Gendringen wist 
nog wel een 
paar keer te sco-
ren zodat we de 
wedstrijd met 1 
- 6 aan de kont 
hebben gekre-
gen. 
Gelukkig werd 
het in ‘t Dorps-
huus nog even 
gezellig, zeker met de Dorpshuuskes van een paar jari-
gen. Ook Marie José kwam nog even gezellig tussen 
de jarigen zitten. 
Het weekend erna was er weer eens een afgelasting, 
dit maal niet vanwege Corona maar dankzij de nawee-
ën van de storm Eunice. Al weer balen!! 
Op donderdag 24 februari waren bijna alle Coronare-
gels afgeschaft. ’t Dorpshuus weer tot na twaalven 
open, dus zou je denken dat de voltallige selectie zou 
komen trainen. Er kwamen er helaas maar 8, maar die 
8 speelden een partijtje op zéér hoog niveau. Na 
afloop zaten de 4 oudsten (Frans, Theo, Rien en on-
dergetekende) als enig overgeblevenen in ’t Dorps-
huus. Meer dan 250 jaar aan ervaring, dus het gesprek 
was van een héél hoog niveau. Aan het eind van de 
avond kwam Rick H. ook nog even een biertje doen. 
Een heerlijke ervaring, weer eens een hele avond on-
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gedwongen en zonder op de tijd te hoeven letten lek-
ker “olde hoer’n”. De zondag erna waren we toch vrij 
i.v.m. carnaval. 
En weer sloeg Corona toe. Eerst werd de uitwedstrijd 
tegen Kilder op het laatste moment, door Kilder, afge-

last. We baalden toen nog 
enorm. Maar kort daarna 
kwamen er bij het vierde 
op de app steeds meer 
meldingen van positief 
geteste spelers. Ik denk 
dat in korte tijd, grofweg 
geschat, de helft van de 
spelers besmet waren. En 
we hadden alleen maar 
getraind en een wedstrijd-

je gespeeld, niet eens een voetbaluitje gehad. 
Op zondag 13 maart stond de wedstrijd thuis tegen 
GvA op het programma. Het weer was super, er wa-
ren genoeg spelers terug uit quarantaine zodat we 
een respectabel elftal op de been konden brengen. 
Iedereen had er veel zin in, maar helaas. Op zaterdag-
morgen kwam het vervelende bericht dat er bij GvA te 
veel Corona besmettingen waren, dus ging de wed-
strijd al weer niet door. Maar zoals gewoonlijk staan 
veel spelers van het vierde te trappelen om de wei in 
te mogen, dus werd er op zondagmorgen maar weer 
getraind.  
We stonden ingedeeld op het kunstgrasveld, maar dat 
hebben we sportief afgestaan aan het derde. De on-
derhoudsploeg heeft onder aanvoering van Paul hard 
gewerkt om na een zeer natte januari en begin febru-
ari het veld weer goed bespeelbaar te maken en dat is 
ze prima gelukt. Chapeau!!!!  

Dankzij jullie inzet heeft het vierde toch nog een spor-
tieve zondagmorgen gehad. 
Maar het belangrijkste is toch het spelen van een goe-
de competitiewedstrijd. Na een training waarin Tom 
weer eens “olderwetes” twee kansen om zeep wist te 
helpen door van zéér dicht bij (3 meter) voor een lege 
goal over de ballenvanger te schieten, stond de uit-
wedstrijd tegen Montferland 5 op het programma. 
Een naaste concurrent waartegen het belangrijk was 
een goed resultaat te halen. Tot het laatste moment 
waren we gespannen of de wedstrijd wel door zou 
gaan, maar gelukkig kwam er geen vervelend bericht 
uit Zeddam en konden we voor de tweede keer sinds 
half november weer eens aantreden. Alles was weer 
erg wennen. Bij aankomst in Zeddam kregen we te 
horen dat we in kleedlokaal 3 moesten. Tom liep, zo 
eigenwijs als hij is rustig naar kleedlokaal 4. Het vierde 
elftal volgde Tom als makke schapen (die opmerking 
hebben we de laatste tijd vaker gehoord!!) zodat we 
in het achterste, ver weggestopte kleedlokaal kwa-

men. 
Na een scherpe peptalk van de leiding begonnen we 
aan de wedstrijd, maar het viel niet mee. Eén wed-
strijd in vier maanden is niet bevorderlijk voor een 
goed wedstrijdritme. Er ging veel mis en we moesten 
behoorlijk aan de bak om die fouten goed te maken. 
Ook hadden we de pech dat we Ino en Bart al vrij 
vroeg in de wedstrijd moesten missen vanwege bles-
sures. Gelukkig was Rick Hendrixen zéér alert en wist 
hij twee keer op zeer sneaky wijze te scoren zodat we 
met een 0 - 2 voorsprong aan de thee begonnen. Trai-
ner Frans (een zeer bekend persoon in Zeddam) gaf in 
de rust een scherpe analyse en waarschuwde ons dat 
we scherp moesten blijven en rustig, zonder domme 
dingen te doen moesten blijven voetballen. Maar het 
gebrek aan wedstrijdritme speelde ons parten, we 
maakten onnodige fouten die we dan weer goed 
moesten maken en dat sloopte ons. Maar we kregen 
toch ook wel kansen, ondergetekende wist op rechts 
door te breken en gaf een ijzersterke pass op Rick 

Hendrixen. Voor Rick was dit een gemakkelijke intik-
ker met rechts, maar helaas zat Tom weer aan de bal 
met als gevolg dat de opgelegde kans (weer) door 
Tom om zeep is geholpen. Montferland wist nog één 
keer te scoren. Krakend en piepend wisten we de 90 
minuten vol te maken en zo de drie punten veilig te 
stellen. Dankzij deze overwinning was het op de rang-
lijst stuivertje wisselen met Montferland en stegen we 
naar plaats 8. 
 
Tot zo ver het verslag van het wel en wee van het vier-
de. Blijf allemaal gezond en tot de volgende Boogbal. 
 
Met een sportieve groet, Tonny.                   

(Vervolg Het vierde) 

H et bestedingsdoel ‘opbergruimte kleding/
materiaal’ van de Vieftigclub  uit het seizoen ‘19-’20 
is verwezenlijkt. Mogelijk gemaakt door de Woens-
dagploeg en aannemingsbedrijf Jan van Dulmen, 
die het materiaal leverde.  Bedankt! 
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GWVV ontvangt  
coöperatieve bijdrage  

van Rabobank 

E en tijdje terug kreeg het bestuur van de heren 
Schut te horen dat de oude trekker het had begeven. 
Ze wilden graag een mooie nieuwe, die zowel kon ve-
gen op het hoofdveld, als het gras maaien op veld 
twee. Ze hadden al een beetje rond gekeken en de 
kosten zouden ergens tussen de € 20.000 en € 25.000 
komen te liggen. 
Als penningmeester schrik je dan wel even want zo-
veel is er niet gereserveerd voor onderhoud. Als we 
nu voor hun beiden eens twee grasmachines kopen en 
twee bezems dan zijn we voor € 1.500 klaar en kun-
nen ze zich lekker uitleven. De rest van het bestuur 
was hier echter op tegen en ik zou maar eens even 
gaan horen hoe we de financiering van een trekker 
rond konden krijgen. Gelukkig hebben we in ons spon-
sorbestand de firma Fred Brouwer Tuin en Parkmachi-
nes zitten die een hele mooie trekker kon leveren te-
gen een hele scherpe prijs. Daarnaast kregen we toe-
zeggingen van De Vieftigclub en Stichting De Buiten-
ham. Verder loopt er nog een aanvraag bij De Ge-
meente voor een geldelijke bijdrage. 
Ook hebben we een aanvraag gedaan bij De Rabobank 
en gezien de snelle beslissing blijkt wel dat hier men-
sen werken die dichtbij de samenleving staan en be-
reid zijn om het verenigingsleven te ondersteunen bij 

bijzondere uitgaven. Zij zijn natuurlijk al bekend van 
de Rabobank Clubsupport waar de leden van de bank 
zelf bepalen hoe het budget wordt verdeeld. 
Heel blij waren we dan ook als bestuur, De Vieftigclub 
en Stichting De Buitenham dat afgelopen donderdag-
avond 17 maart mevrouw Monique Bruins en de heer 
Lars Erinkveld ons een check kwamen overhandigen 
van maar liefst € 2.500.  

Nogmaals heel hartelijk dank! 
 

Namens het bestuur, 
André Jansen,  
Penningmeester voetbalvereniging GWVV  

Van links naar rechts; leverancier Fred Brouwer, chauffeur Paul Schut, 
mede-financiers Stichting Buitenham (Jules v.d. Pavert) en Vieftigclub 
(Jos Mulder). Lars Erinkveld (Rabobank) overhandigd GWVV penning-
meester André Jansen de cheque met naast hem Monique Bruins 
(Rabobank). 

Wedstrijdfragmenten 
GWVV 3 - VVG ‘25 4 

Uitslag 0-5 
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De Tweede helft….. 
Door Reinier Kroesen 
 

D e Boogbal bestaat 50 jaar. Een bijzonder gege-
ven in een tijdsgewricht waarin veel voetbalvereni-
gingen al lang geen (fysiek) clubblad meer hebben. 
Het lijfblad van GWVV is nog steeds springlevend en 
wordt gelezen als nooit tevoren. Reden om dit feno-
meen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit 
is het tweede interview in een reeks van drie. Aan 
tafel met Toon Gerritsen, Frank Molenaar, Lucia Heu-
tinck, Nico Marcus en Nico Immink over de Boogbal-
periode vanaf midden jaren negentig en hun aandeel 
daar aan. 
 
Nico Immink: “Samen met Toon Gerritsen kwam ik in 
1992 bij de redactie van De Boogbal. Het was een wis-
seling van de wacht met de oude garde, waaronder 
oprichters Theo van Niersen en Arnold Versleijen. Een 
tijd van grote veranderingen. Tot dan werden de tek-
sten nog uitgetypt, koppen en advertenties geknipt en 
geplakt, pagina’s werden gestencild. De advertentie-
pagina’s werden één keer per jaar in een grote oplage 
alvast door Leo Slutter gestencild, als dan een nieuwe 
editie van De Boogbal in elkaar gezet moest worden 
legden we die velletjes gewoon ertussen. Het was dus 
zorg om net voldoende advertenties te krijgen om 
twee kanten van de A4-viertjes te vullen.” Ook redac-
tielid Frank Rots stond Leo vaak bij als het ging om het 
drukken van de Boogbal. Naast zijn talenten als redac-
teur was hij technisch aangelegd en dat was op som-
mige momenten ook nodig als de papieren weer in de 
rondte vlogen. In de jubileumuitgave ‘40 jaar Boogbal 
schreef Frank het volgende; “Ik had volgens mij af en 
toe meer inkt achter de oren dan op papier, maar uit-
eindelijk kwam er altijd een Boogbal.” 
TOON GERRITSEN 
Toon: “Als echte clubman kon ik heel goed opschieten 
met Arnold Versleijen. Hij was leider en trainer van 
ons team. Mijn taak was het wel en wee bijhouden 

van GWVV, de kleine 
nieuwtjes en weetjes 
die ik ging verzame-
len. Ik heb die laatste 
periode van het ana-
loge tijdperk nog 
meegemaakt met 
dat stencilen, vaak 
vellen vol zwarte 
vlekken Op een ge-
geven moment ging 
ik langere stukken 
schrijven met een beetje komische ondertoon. Van 
clubleden kreeg ik daarvoor nieuwsfeiten en informa-
tie die ik dan uitwerkte tot langere artikelen. Ik vond 
het niet erg om kritische dingen te schrijven, er is wel 
eens iets geweigerd. Ik zag eens wisselspelers die flink 
doorgezakt waren en met een joint in de mond de 
tegenstander aanmoedigden. Daar kon ik niet zo goed 
tegen, daar moest ik iets van zeggen. Jan Freriks, 
Frans Mulder en Jodocus (Willem Messing) schreven 
ook regelmatig voor De Boogbal en soms ook met kri-
tische kanttekeningen. Zo waren er meer, de mensen 
met een echt hart voor de club kon je er wel uit ha-
len.” 
 
WordPerfect 
Frank Molenaar kwam 
in 1997 bij de redactie. 
“Toen wij begonnen 
werkten we al met dis-
kettes, de teksten wer-
den getypt in Word-
Perfect, de schijfjes 
deden we bij Nico in 
de bus.” Lucia Heu-
tinck: “Ferdie van de 
Pavert had daar nog lang moeite mee, die bleef zijn 
teksten maar met de hand uitschrijven.” Frank: “Hij 
bracht die verhalen dan bij ons, Leonie of ik typten die 
dan thuis maar weer over in WP. Nico Immink: “In die 
periode kwam Ap Timmers in beeld die ook wat wilde 
doen voor GWVV en de opmaak van het clubblad voor 
zijn rekening nam. Diverse redactieleden kregen van 
Arnold Versleijen, via de Welkoop, een X80. Dat was 
een soort HP-computer waar die diskettes in pasten. 
De floppytijd was net voorbij.” Toon: “We zaten dan 
voor de opmaak van een nieuwe Boogbal vaak wel 
van 19.00 uur tot 24.00 uur bij Ap om te helpen daar-
mee. We moesten hem een beetje afremmen, hij 
bleef maar bezig met het bewerken van foto’s en het 
perfectioneren, dingen die achteraf toch niemand zag. 
Die werden in het begin nog als afdrukken afgeleverd 
door Nico Marcus, wij scanden die in. Bij toerbeurt 
hielpen we Ap op die avonden.” 
SUPERELF 
Frank: “Ik werd door Arnold bij de redactie gevraagd 
als uitbreiding, maar eigenlijk bleken mensen als Nico, 
Toon en ik als jonge aanwas gezien te worden, die het 
blad konden voortzetten. Mijn taak binnen dit blad 
was het aanleveren van nieuwe ideeën. Zo heb ik de 
GWVV Superelf competitie opgezet. Dat idee bestond 
landelijk al, maar dan op basis van Eredivisie spelers. 
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Wij hebben dat vertaald naar (ster)voetballers van 
onze eigen club. Op de laatste zondagavond voordat 
De Boogbal weer verscheen was het druk bellen en 
rekenen aan de hand van de laatste wedstrijduitsla-
gen. We hadden daar een speciaal Excel-sheet voor 
met allerlei formules. Verder hield ik me bezig met de 
advertenties en het uittypen. Die Superelf is later 
voorgezet door het nieuwe redactielid Marco Jansen.” 
 
LUCIA HEUTINCK 
Lucia kwam als opvolger van Theo van Niersen bij De 
Boogbal in 1993, de enige vrouw in het gezelschap tot 
op de dag van vandaag. Ze is inmiddels bijna dertig 
jaar lid van de redactie. “We woonden bij elkaar in de 
buurt en Arnold vroeg of dat niet iets voor me was. Ik 
weet niet meer hoe dat precies is ontstaan. Maar, als 
spelersvrouwen waren we er destijds altijd en overal 
bij, dus je was ook onderdeel van GWVV. Ons huis-
adres was tevens het GWVV-postadres.” Nico: “In één 
van de laatste artikelen van Theo van Niersen riep hij 
alle dorpsverenigingen op een stukje aan te dragen. 
Lucia ging toen dat dorpsnieuws doen. Lucia: “Ik hielp 
altijd met de advertenties en het inleggen. Het blad 
wordt nog altijd vanuit onze garage verspreid. Bezor-
ger Jan Zweers heeft daar zelfs de sleutel van. Op een 
keer liep ik nietsvermoedend de garage in. Stond Jan 
daar opeens in het donker. Ik schrok me kapot. Hij zei 
dat hij het lichtknopje niet kon vinden. Gvd Jan, doe 
dat nooit meer, zei ik!” 
 
Nico Immink: 
“Toen we ge-
bruik konden 
maken van com-
puters vanaf 
midden jaren 
negentig zagen 
de Boogballen er 
gelijk al veel 
professioneler 
uit. Niet alleen qua opmaak, maar ook qua teksten. 
Zeker in combinatie met al die foto’s van Nico Marcus. 
In het verleden hadden we ook tijden dat we moeite 
hadden het blad te vullen, nu gaat dat veel gemakke-
lijker. Er staat ook veel meer online. Je hoeft er maar 
voetbal.nl op na te slaan en je hebt alle standen, even 
kopiëren, plakken en knippen. Heel anders dan de 
jaren dat Jan Roes nog op zondagmiddag met het 
standenboekje rond moest. Maar het redactionele 
werk blijft natuurlijk wel z’n tijd en aandacht vergen.” 
Lucia: “Veel hand- en spandiensten zijn ook verdwe-
nen. Het typen, wegbrengen naar de redactie en sa-
menstellen hoeft niet meer, ik heb zelf niet zoveel 
met de computer dus dan blijft er al niet zo veel te 
doen meer. Ook best jammer, die inlegavonden waar-
op we De Boogbal in elkaar zetten waren altijd zo ge-
zellig.” 
 
COMPUCLUB 
De Boogbal werd vanaf het seizoen 1997/1998 ge-
drukt bij de CompuClub in Ulft. Aanvankelijk werden 
analoge uitdraaien aangeleverd, waarvan drukplaten 
werden gemaakt. De foto’s werden nog aangeleverd 
op CD-rom. De CompuClub hield op te bestaan, daar-

om werd overgestapt naar Drukkerij De IJselstroom, 
waar men alles compleet digitaal aan kon leveren. Al 
sinds lange tijd werd daarna, vanaf 2005 al het GWVV 
drukwerk (clubblad, reclameborden, vlaggen) ver-
zorgd door PrintX.  Begin dit seizoen is die taak over-
genomen door Buroprint, gevestigd in het oude pand 
van De IJselstroom in Ulft. 
 
HOFFOTOGRAAF  
Nico Marcus kwam in 
1993 in beeld bij De 
Boogbal. “Ik woonde al 
sinds 1987 in Varsselder 
en had nog geen be-
moeienis met het dorps-
leven. Tot dat moment 
dus dat er een oproep 
stond in het clubblad 
voor een fotograaf. Zelf 
ben ik geen onderdeel 
van de redactie. Aanvan-
kelijk maakte ik puur 
foto’s voor mezelf, had 
thuis in die tijd ook een 
donkere kamer voor het 
ontwikkelen ervan. GWVV was het beginpunt, op een 
gegeven moment vroeg fanfare St. Gregorius of ik ook 
voor hen aan de slag wilde en zo werd ik langzamer-
hand dorpsfotograaf. Ik ben niet zo iemand die met 
de camera in de natuur rondfietst, ik hou meer van 
actieopnamen. Beeldmateriaal is de laatste jaren ook 
veel belangrijker geworden, om de lezer bij de tekst te 
houden. Één foto zegt meer dan een hele lap tekst. In 
principe sta ik tijdens alle thuiswedstrijden van het 
eerste langs de GWW-velden, met de camera in de 
aanslag. De wedstrijd zelf zie ik vaak niet eens omdat 
ik op geschikte fotomomenten blijf letten.” 
 
OPMAAK 
Zoals gezegd zit Nico Immink als sinds de modernise-
ring van De Boogbal aan het stuur. Hij is al vaker ‘Mr. 
Boogbal’ genoemd en al hoeft dat van hem niet, hij 
beaamt het toch enigszins. “Men zegt wel dat ik de 
man van de computer ben. Begin jaren negentig was 
het geen algemeen goed maar ik had vanwege mijn 
werk toen al wel ervaring met AutoCad, MS DOS, 
WordPerfect 5.0.” Toon Gerritsen valt bij: “Hij was 
eigenlijk vanaf het begin al wel de hoofdredacteur.” 
Nico: “Dat klopt wel. Toen Arnold een stap terug deed 
heb ik gelijk deze werkzaamheden opgepakt. Ik heb 
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(Vervolg van 50 Boogbal jaargangen) 

vijf jaar bij Ap Timmers over de schouder meegeke-
ken, hoe hij de opmaak deed. Op een gegeven mo-
ment ben ik dat werk zelf gaan doen met behulp van 
het programma Publisher. Dat doe ik, als een uitgelo-
pen hobby tot op de dag van vandaag, sinds 1997. 
Wel een beetje een manco, dat maar één persoon dit 
eigenlijk kan en doet. Wieneke van Hasselt is nog een 
periode redactielid geweest, zij deed toen het dorps-
nieuws en was ik deels ontzorgd. En voor de Superelf 
geldt hetzelfde, die lay-out is een periode gedaan 
door Roel Jansen en nu door competitieleider Stijn 
Marcus. Dat is ook van toepassing voor de rubriek ‘In 
de aanval’ daar hoef ik maar heel weinig aan te doen. 
De Boogbal verschijnt vanaf dit jubileumseizoen nog 
maar vier keer per jaar. Misschien dat er op een gege-
ven moment een kantelpunt komt, als de oudere 
doelgroep wegvalt. Jongeren lezen over het algemeen 
geen kranten en tijdschriften meer, hun informatie 
verzamelen ze vooral digitaal. Maar ik denk dat het 
blad nu nog steeds bestaansrecht heeft.” 
 
Lucia, Toon, Frank, Nico I. en Nico M., bedankt voor 
het interview! 
 
In de zomer-editie het vervolg van 50 Boogbal jaar-
gangen;  
De 3e helft… (2010-2022) 

POTGROND-ACTIE 
2022 SUCCES 

O p vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is de jaarlijkse 
potgrondactie Welkoop/GWVV weer gehouden. Vrij-
dag 11 maart zijn onze voorzitter Freek en penning-
meester André op pad geweest om zo’n kleine 50 
adressen buiten Varsselder-Veldhunten langs ge-
weest om de bestelde potgrond te bezorgen.   
Op de vroege zaterdagmorgen waren enkele GWVV-
ers al bij de Welkoop te Silvolde om 10 pallets vol met 
potgrondzakken op te halen voor een huis aan huis 
verkoop in Varsselder-Veldhunten. Om half tien verza-
melden zich zo’n kleine 20 man bij het Dorpshuus om 
na een bakkie koffie om 10:00 uur de rondgang te ma-
ken. Ook uit Varsselder-Veldhunten waren er bestel-
lingen binnen gekomen, zodat naast de huis aan huis 
verkoop meteen de bestellingen afgeleverd konden 

worden. Na 
een paar uur 
rond te zijn 
geweest was 
de voorraad 
op en werd 
door Arno met 
de bus nog 
een extra pal-
let opgehaald 
om zodoende geheel Varsselder-Veldhunten de kans 
te bieden om potgrond te kopen.  
Na de rondgang 
werd in het Dorps-
huus genoten van 
een hapje en een 
drankje verzorgd 
door Christel en Jim. 
 
Al met al kan de 
potgrondactie be-
stempeld worden als zeer succesvol en willen we hier-
bij de vrijwilligers en onze klanten bedanken voor de 
steun aan GWVV. Met het verdiende geld wordt de 
jeugd voorzien van nieuwe ballen.  
De actie was niet mogelijk geweest zonder de goede 
samenwerking met de Welkoop te Silvolde. Hiervoor 
willen wij hen hartelijk bedanken. 
 
Dat we nu lang kunnen genieten van een goed ver-
zorgde tuin! 
 
Sponsorcommissie GWVV 
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 Zand en Grind bv op 
bezoek bij GWVV 

H oofdsponsor Netterden Zand en Grind bv heeft 
op donderdag 17 maart een wedstrijdbezoek ge-
bracht aan GWVV. 
Sinds het begin van dit seizoen is Netterden Zand en 
Grind hoofdsponsor van G.W.V.V.. Door oa corona 
was een bezoekje aan GWVV telkens uitgesteld. Voor-
afgaand aan de wedstrijd van ons 1e elftal werd door 
een delegatie van 1e elftal spelers als dank voor hun 
steun een ingelijst GWVV shirt overhandigd. Johan 
Heutinck en Erik Razing vertegenwoordigden Netter-
den Zand en Grind en namen dit samen met een bosje 
bloemen van harte in ontvangst. 
Als vereniging zijn we blij dat we in Netterden Zand en 
Grind bv een goede hoofdsponsor hebben gevonden, 
we vertrouwen op een lange wederzijdse samenwer-
king. De wedstrijdbal voor deze wedstrijd GWVV-
Keijenburgse Boys werd dan ook geschonken door 
hen. Helaas bracht dit geen 3 punten op maar moest 
GWVV zich tevreden stellen met een 3-3 gelijkspel. 

 
Sponsorcommissie G.W.V.V. 

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

50 

https://www.guv.nl/
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I n de maanden januari/februari zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham. Veel dingen die weer 
niet doorgingen zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en 
het snerttoernooi. Het loslaten van de maatregelen, 
waarbij het publiek weer welkom was, maar ook het 
stroperige begin van de 2e helft van de competitie. 
Coronagevallen, slecht weer, en een carnavalsweek-
end beletten het spelen van vele wedstrijden. Wat ons 
ook opviel was dat de GWVV keepers heel flexibel zijn, 
als het gaat omtrent hun opstelling tov in welk team 
ze spelen. Op meerdere zondagen was het zelfs zo dat 
door blessures/ziekte de reserve doelman Jan Ole 
Kantus van het derde keepte bij het 2e elftal en de 
standaard keeper van drie in de basis stond bij het 1e 
elftal. En ze deden dit niet onverdienstelijk en ze wer-
den beiden dan ook tot Man of the Match gekozen. 
Daarom deze keer geen nominaties, maar was de re-
dactie unaniem om  Koen Bussink, standaard keeper 
van het 3e elftal te vragen om als hoofdrolspeler te 
fungeren in deze rubriek. Aan Koen oa. de vraag welke 
ambities hij nog heeft als keeper.  
 
Hallo Koen,  
 
Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. Zou jij 
je voor willen stellen aan de lezers van de Boogbal? 
Wie ben je, wat doe je, verliefd?verloofd?getrouwd? 
en waar hou jij van in het dagelijkse leven. Kortom 
alles wat je maar kwijt wilt over jezelf.  
 
Dag lezers,  
 
Ik ben Koen Bussink, 22 jaar oud 
en opgegroeid in het mooie 
Varsselder. Toch heb ik Varssel-
der achter mij gelaten en woon 
ik sinds 2 jaar in Ulft. In het da-
gelijks leven vermaak ik leer-
lingen op het Almende college Isala in Silvolde. Daar-
naast probeer ik ze ook wat wiskundige kennis bij te 
brengen en ze te begeleiden in het leerproces als 
mentor. In het weekend ga ik er graag op uit met 
vrienden. Denk daarbij aan festivals, concerten, ker-
missen of een avond naar de kroeg. Kortom ieder 
feestje probeer ik mee te pakken. Verder heb ik nu 
ongeveer 3,5 jaar een relatie met Jamie. We wonen 
beide nog gewoon thuis en met de huidige woning-
markt zal dat waarschijnlijk ook nog wel even zo blij-
ven. 
 
Dus nog niet zolang geleden verhuisd van Varsselder 
naar Ulft, hoe bevalt het je nu als Ulftenaar?  
 
Dat bevalt eigenlijk harstikke goed. Het is een mooi  

huis geworden op een prachtige locatie dus ik mag 
echt niet klagen. Ook merk ik dat er hier wat meer 
leven is in de brouwerij dat bevalt mij ook wel goed. 
Daarnaast is het handig wat dichterbij de winkels en 
andere voorzieningen te zitten, in een paar minuten 
lopen sta je in het centrum van Ulft. Het enige wat 
verder weg is geworden is de voetbalclub. Maar ook 
die afstand is natuurlijk nog goed te overbruggen. Wat 
ik ook merk is dat er wel minder contact is met buren 
en dat je ineens niet iedereen meer kent. Varsselder is 
daarentegen een hechte gemeenschap waar iedereen 
elkaar kent, dat heeft ook wel weer zijn charme. Al 
met al bevalt het mij dus goed en zul je mij ook nog 
regelmatig in Varsselder tegen kunnen komen.   
 
Sinds wanneer speel jij al voor GWVV en wat zijn je 
beste herinneringen hieraan?  
 
Ik ben rond mijn 6de begonnen met voetballen bij 
GWVV. Dat werd destijds nog de F-pupillen genoemd. 
Tussendoor ben ik er voor korte tijd even uit geweest 
omdat ik dacht dat het gras ergens anders groener 
zou zijn dan op sportpark De Buitenham. Al snel bleek 
dit een vergissing te zijn en keerde ik terug naar Vars-
selder. Aan de jaren bij GWVV tot zover heb ik een 
aantal mooie herinneringen overgehouden. De dingen 
die het eerst in mij opkomen zijn de successen die ik 
door de jaren heb gehad. Dit in zowel teamverband 

Koen pupil van de week 13 september 2008 
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als op persoonlijk vlak. Zo zijn de kam-
pioenschappen in de jeugd iets wat mij 
goed is bijgebleven. Daarbij springt het kampioen-
schap in de B-junioren er voor mij uit. Dit omdat ik 
hier ook echt mijn steentje aan heb bij kunnen 
dragen en het spannend bleef tot in de laatste 
competitiewedstrijd. Ook werd dit nader-
hand flink gevierd op zowel sportpark de Bui-
tenham als in kelder Bussink (indertijd een 
bekend kroeg bij insiders). Verder zijn de 
succesjaren van het 2de elftal ook iets wat 
mij is bijgebleven. Eerst de beker pakken 
en daarna ook nog kampioen wor-
den was een bijzondere prestatie. 
Het was mooi dat ik hier ook on-
derdeel van heb mogen zijn ook 
al had ik maar een paar wedstrij-
den op de teller. Gelukkige haalde ik 
wel de magische grens van 3 competi-
tiewedstrijden waardoor ik mee mocht 
naar Mallorca. Dit werd uiteindelijk een 
teamuitje om nooit te vergeten. Op persoonlijke 
vlak zijn er natuurlijk ook een paar mooie momen-
ten geweest. Zo keepte ik een aantal jaren geleden 
een wereldpot in het 2de  tegen SDOUC 2. Ik zat er bij 
zo ongeveer iedere bal goed bij en pakte uiteindelijk 
ook nog een penalty. Dat is in mijn ogen wel hoe je je 
als keeper kunt onderscheiden. Als laatste wil ik afslui-
ten met het debuut in het eerste en de wedstrijden 
die daar op volgde. Dat is ook iets wat mij nog wel 
langer bij zal blijven.   
 
Heb je altijd vanaf het begin van je 'voetbalcarrière' al 
keeper willen zijn?  
 
Nee sterker nog, ik ben ook niet altijd keeper ge-
weest. In het begin van mijn carrière stond ik in het 
veld en was ik goaltjesdief van beroep. In de D-
pupillen ben ik onder de lat terecht gekomen omdat 
onze keeper toen transfervrij werd overgenomen 
door De Graafschap. Er kwam toen dus een vacature 
vrij waarop ik heb gesolliciteerd. In eerste instantie 
dacht ik dat is leuk voor eventjes maar ik ben er uit-
eindelijk nooit meer weggegaan. Wel zaten we in de 
jeugd in samenwerking met Gendringen een tijdje in 
een luxe positie en beschikte we over 2 keepers. Van-
daar dat ik dat seizoen ook het gele shirt weer een 
aantal keer heb mogen dragen. Het neusje voor de 
goal was echter nog niet verdwenen, zo heb ik nog 
een aantal doelpunten mee gepikt in dat seizoen. 
Toch bevalt de keeperspositie mij toch het beste en 
zal ik dit nog jaren blijven doen.  
 
Je neven Tim Jansen en Casper Bussink verdedigen ook 
het doel. We weten dat je vader René weleer een be-
genadigd topscorer was, maar zit het 'keepen in jullie' 
soms in de Bussink's genen?  
 
Dat zou je inderdaad wel denken ja. Wat wel opval-
lend is is dat geen van ons als keeper de carrière is 
begonnen. We zijn er allemaal later pas ingerold. Wel 
denk ik dat het geen toeval is dat wij op deze positie 
zijn terechtgekomen. Een aantal belangrijke eigen-
schappen voor een keeper zitten wel in onze genen 

denk ik. Neem bijvoorbeeld de relaxte uitstraling, ons 
maak je de pis namelijk niet lauw. Dat is naar mijn 
idee wel een eigenschap die nodig is als keeper. Ook is 
het natuurlijk van belang dat je geen angst hebt als 
keeper en je voor iedere bal durft te gooien. Dit is vol-
gens mij ook wel iets wat in de genen zit. Verder zeg-
gen ze natuurlijk ook wel vaak dat de keeper de gek-
ste is van het elftal, als ik Casper bijvoorbeeld in het 
weekend in de kroeg zie, denk ik dat wij daar ook wel 
aan voldoen. En dan schijnt hij ook nog nuchter te zijn 
ook. Naar mijn idee voldoen wij als Bussink’s  dus wel 
aan de meeste eigenschappen van een goede keeper. 
 
Ze zeggen wel vaak, als keeper moet je beetje een 
éénling zijn want voor het grootste gedeelte van het 
spel doe je er niet aan mee. Weet jij gedurende de 
wedstrijd de focus te behouden, zeker als het spel zich 
aan de andere kant van het veld afspeelt?  

 
Dat verschilt heel erg en is ook van meerdere fac-
toren afhankelijk. Zo ligt het eraan hoe sterk de 

tegenstander is en hoeveel ik daardoor te 
doen krijg in de wedstrijd. Heb ik weinig te 

doen dan kan ik wel eens in gedachten ver-
zinken of de wedstrijden op andere vel-

den proberen te volgen. Na zo’n ‘saaie’ 
wedstrijd kan ik je ook precies vertellen 
wie er allemaal langs de lijn heeft ge-
staan tijdens de wedstrijd.  Ook 
hangt het ervan wat het belang van 
de wedstrijd is. Zo kan ik bijvoor-
beeld mijn focus er beter bij houden 

als het een derby is of als er om prij-
zen gespeeld wordt. Laatste factor 
die ook niet onbelangrijk is is hoe 

de zaterdagavond eruitzag. Dit heeft 
namelijk ook grote invloed op mijn 
gesteldheid op de zondag.   

  
Onder welke categorie keeper mogen we je 
scha- ren; Een lijnkeeper, meevoetballen-
de keeper, showkeeper of misschien wel ....?  
 
Vind ik lastige vraag want ik denk dat het een combi-
natie is, maar als ik een keus zou moeten maken is 
lijnkeeper denk ik wat het beste past. Dit omdat ik wel 
een snel reactievermogen heb en de techniek achter 
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een goede duik beheers. Daardoor ben ik in staat om 
schoten op het doel vaak te pareren. Wat het voor mij 
maakt dat ik het toch als een combinatie zie en niet 
alleen als lijnkeeper is omdat ik vind dat ik ook sterk 
ben in 1 op 1 situaties met de spits. Ik gooi mij er dan 
vaak met heel mijn hebben en houden voor en dat 
heeft regelmatig succes. Dit is dan weer iets wat niet 
echt bij een lijnkeeper past.  
 
Kun je aangeven wat je goede en minder goede pun-
ten zijn?  
 
Mijn sterke punten heb ik eigenlijk hiervoor al ge-
noemd. In het kort kom het dus neer op een goede 
reflex, goed uit kunnen komen en lef hebben. Dat lef 
is trouwens niet alleen in het veld, maar ook wanneer 
ik een weekendje weg ga, terwijl Edwin nog zo had 
gezegd dat niemand meer weg mocht. Minder goede 
punten zijn mijn trap en hoge ballen. Ik krijg de ballen 
vaak wel waar ik ze wil hebben maar ik heb niet veel 
kracht in de benen waardoor de ballen niet erg ver 
komen vanuit bijvoorbeeld de uittrap. Met hoge bal-
len heb ik het over voorzetten/corners. Hierbij heb ik 
mijn lengte ook niet echt meezitten maar ook de 
sprongkracht en techniek om de ballen uit de lucht te 
plukken kan nog zeker verbeterd worden.   
 
Op de donderdagavond trainen de keepers altijd olv 
Ferenc Schepers. Hoe ziet zo'n training er precies uit?   
 
De keeperstraining hebben vaak wel een vaste struc-
tuur alleen de oefeningen wisselen vaak. We begin-
nen in ieder geval altijd met een warming up. Deze 
ziet er wel anders uit dat een ‘gewone’ warming-up 
aangezien wij hierbij grondoefeningen doen met bal. 
Zo krijg je niet alleen je spieren warm maar pak je ook 
het balgevoel op. Vervolgens pakken wij vaak de lad-

der om het voetenwerk op pijl te 
houden. Het is namelijk ook belang-
rijk als keeper om wendbaar te zijn. 
Daarna pakken we verschillende oe-
feningen om specifieke vaardighe-
den te trainen. Daarbij is het altijd 
een verassing wat Ferenc uit de hoge 
hoed tovert. Afsluiten doen we altijd 
door middel van biertje schieten. 
Daarbij schieten we om beurten bal-
len op elkaar en de verliezer daarvan 
voorziet de ander van een goudgele 
rakker naderhand in de kantine.   
 

Nu al een aantal wedstrijden in GWVV 1. Hoe bevalt 
het je en welke ambities heb je nog op keepersgebied? 
Wil je bv de concurrentie aan gaan met je neef Casper 
of keer je zo dadelijk weer lekker terug bij je geliefde 
3e elftal?  
 
Het bevalt mij erg goed maar ik denk dat ik gewoon 
weer lekker terug ga keren in het 3de elftal na dit sei-
zoen. Dit is toch wel het elftal waar een aantal vrien-
den van mij spelen en waar ik het meeste plezier heb. 
Wel merk ik dat ik mij wel echt heb ontwikkeld tot 
een beter keeper en speler sinds ik bij het 1ste elftal 
aan ben gesloten. Daarom zou ik nog wel graag bij 1 
mee willen blijven trainen om nog verder te groeien. 
Verder heb ik daarin dus niet echt ambities om 1ste 
keeper te worden of iets dergelijks. 

Enkele Stellingen;  
 
Spits of keeper?    Keeper  
Penalty of vrije trap?   Penalty  
Kermis of Carnaval?   Carnaval  
Leerling of leraar?    Leraar  
GWVV 1, GWVV 2 of GWVV 3?  GWVV 3 
Kampioenswedstrijd PSV of promotieduel GWVV 
     Promotieduel GWVV 
     (komt minder vaak 
     voor) 
Fantastische redding of penalty stoppen? 
     Fantastische redding  
 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
bovenstaande stellingen te reageren.  
 
Dan wil ik nog even kort terugkomen op de laatste 
stelling. Een penalty stoppen is vaak gewoon goed 
gokken terwijl een fantastische redding echt een goe-
de techniek vraagt. Een fantastische redding is dus in 
mijn ogen moeilijker en daarom mijn keus. Daarnaast 

(Vervolg Opvallend op …...) 
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Kampioen Gendringen/GWVV B2 seizoen ’15-’16 
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is een penalty stoppen 
natuurlijk ook een erg 
fijn gevoel en doe ik het 
het liefst allebei. 
 
Als je een wens mocht 
doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor je 
zijn?  
 
Een penaltyserie kee-
pen. Dit lijkt mij name-
lijk fantastisch om mee 

te maken. Ook zit ik er bij penalty’s vaak goed bij en 
zo nu en dan stop ik er ook wel eens een. Sinds ik dit 
bij de bekerwedstrijden van het 2de gezien heb en de 
spanning gevoeld heb van zo’n serie lijkt mij het erg 
leuk om hierin zelf ook een rol te spelen.    
 
Dromen zijn vaak bedrog, voor welke droom zou jij 
willen dat dat niet zo was?  
  
Dat PSV weer eens een Europese prijs pakt. Het liefst 
dan natuurlijk de Champions League maar dat lijkt mij 
op het moment niet echt reëel. Ook de Europa League 
of Conference League vind ik al een fantastische pres-
tatie. Kans dus dat deze droom op korte termijn nog 
uitkomt.   
  
Waar kunnen we je midden in de nacht wakker voor 
maken?  
 
Of wat lekkers te eten of een voetbaltripje. Het eten 
mag dan echt van alles zijn want ik vind heel veel lek-

ker maar als ik tip zou moeten geven doe er kaas in of 
op dan zit je sowieso goed. En bij een voetbaltripje 
heb ik de voorkeur voor Engeland ik vind namelijk de 
sfeer daar ontzettend goed. Daarnaast zie je dan ook 
heel veel topvoetballers aan het werk. 
   
Wat is je meest favoriete wiskundige formule en waar-
om?   
 
Lastige vraag. Dan kies ik denk ik toch wel voor de be-
kendste namelijk de stelling van Pythagoras. Het is 
natuurlijk ook niet voor niets de bekendste stelling in 
de wiskunde. Wat het bijvoorbeeld interessant maakt 
is dat je de formule in de praktijk op heel veel plaat-
sen toe zou kunnen passen.   
 
Misschien vraag jij je af waarom hebben ze me dit of 
dat niet gevraagd dan mag je die vraag nu aan jezelf 
stellen?   
 
Ik heb alles wel gezegd wat ik kwijt zou willen. Wel wil 
ik jullie bedanken voor de uitnodiging voor deze ru-
briek!  
 
Koen, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek, 
we wensen je heel veel succes bij de wedstrijden van 
GWVV, of het nu het 1ste, 2de, of derde is. 
 

De redactie 

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

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

https://meckings-sportshop.nl/
https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie
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(Vervolg Opvallend op …...) 

Old ni’js in een ni’j jasje 
 

Boogbal 6 jaargangnr. 25 seizoen 1996-1997 

dige. In eerste instantie krijgen de spelers de 
schuld. De trainer van FC. Knudde kwam met de vol-
gende cliché: “We missen een afmaker.” Ook de excu-
ses om zich er achter te verschuilen kwamen er. “Er 
zijn veel blessure geweest, de scheidsrechters waren 
waardeloos, we missen een stukje routine en we heb-
ben nooit met de vaste elf kunnen spelen.” De trainer 
kwam met de volgende conclusie: “We moeten de 
zaak eerst maar eens op de rails zetten en tot zolang 
spelen we wat wat behoudener.” De spelers reageren 
gespannen en opgefokt. Een zekere angst zie je aan ze 
af. Bij een nederlaag zorgen ze er voor er hevig teleur-
gesteld uit te zien. Dat wil de trainer. Je hoort te lij-
den. Als je lacht ben je niet goed bezig met je vak. Het 
zal nog een heel moeilijk seizoen worden voor FC. 
Knudde om Europees voetbal te halen. 
 

De coach van Fc. Knudde.  
Elftal Fc Knudde; 
   Ferenc Schepers 
Mark Visser  Peter Roes  Nico Immink 
 

 Theo Heutinck  Rik Fisser 
Rien Klompenhouwer   Jos Drijver 
Erwin Slutter Ferdie v.d. Pavert René Bussink 

H et seizoen 1996-1997 was voor De Boogbal dat 
het 25 jaargangen bestaan vierde. Het 1e jaar zonder 
the Godfather van de Boogbal Arnold. Na 25 jaar ver-
liet hij zijn Boogbalschip.  
Het jubileum werd niet groots gevierd maar er werd 
wel een extra jubileumnummer uitgebracht met daar-
in artikelen van de vaste columnisten van destijds Jo-
docus, Frans Mulder en Benny Kroesen. Het jubileum-
nummer kwam uit, rond de kerstdagen, samen met de 
5e Boogbal in dat seizoen. Er kwamen toen nog maar 
liefst 10 Boogballen per seizoen uit. Later is dit aantal 
gereduceerd naar 8, wat later naar 6 en nu sinds dit 
seizoen naar 4. 
In dat seizoen ‘96-’97 ontstond ook de GWVV-Superelf 
die op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Des-
tijds werd er door één der coaches telkenmale er een 
Superteam uitgelicht. En het winnende team trad met 
het Jan Riekentoernooi aan om een wedstrijd te spe-
len onder hun coach. 
In Boogbal 6 van het seizoen schreef Stan Frazer (zoon 
van Jan en Willemien en broertje van Erik en Kitty) iets 
over zijn club/elftal FC Knudde; 
 

Bekende geluiden  
bij voetbalclub FC Knudde! 

I n de voorbereiding op het seizoen hebben we alle 
overbekende geluiden weer mogen aanhoren. 
Trainer en voorzitter hebben bij perspresentaties en 
interviews hun verplichte optimistische uitlatingen 
gedaan. Natuurlijk ze moeten positief denken maar ze 
moeten ook realistisch denken. Nu hebben ze ver-
wachtingen gewekt, en wie mogen die gaan waarma-
ken? De spelers natuurlijk. En dan die uitspraken: “We 
gaan aanvallender spelen, dat zijn we verplicht naar 
het publiek toe.” En: “We gaan voor Europa.” Of: “We 
mikken op het linkerrijtje.” Of “een plaatsje onder de 
subtop is haalbaar” De voorzitter van FC Knudde 
maakte het een week of wat geleden in de Boogbal 
helemaal bont. Op zo’n figuur zitten we in de voetbal-
lerij absoluut niet te wachten. “Mijn voetballers moe-
ten één keer in de week sterven.” Zegt hij. Wat een 
onzin. Wat is het nut daarvan dan? En wat nog veel 
erger is, hij zei ook nog het volgende; “Ik ontdekte dat 
een voetballer hooguit vijf minuten per wedstrijd in 
balbezit is! Dat is makkelijk verdienen een hoer moet 
er harder voor werken.” Wie zoiets zegt geeft blijk van 
een misselijkmakende ijdelheid. Die zoekt publiciteit, 
aandacht, status ten koste van de voetballers. In het 
voetbalspel gaat het niet alleen om balbezit. Iedereen 
moet keihard werken, ook zonder bal. Het is de taak 
van de coaches die inspanning te laten renderen en de 
voorzitter de juiste coach aan te trekken. De trainer 
van FC. Knudde wekt in de aanloop naar het seizoen 
één bepaalde verwachting op, zeker als hij pas aange-
steld is. Het kan niet anders of dingen nemen vervol-
gens een andere loop. Meestal een minder voorspoe-

L eo Slutter heeft maar liefst ruim 13 jaar De 

Boogbal gedrukt. Op zijn pensioengerechtigde 

leeftijd in 1998 werd hem bij het bereiken van 

z’n 65-jarige leeftijd een WC-pot aangeboden 

met daarbij een welpassend toepasselijk gedicht 

genaamd: 

Onze Drukker, 

Onze drukker is nu niet meer druk,  

omdat hij niet meer drukt, en hem eigenlijk drukt. 

Was hij niet druk met drukken, was hij toch nog druk 

omdat hij zich druk maakte om het drukken.  

Nu hij zich niet meer druk maakt  om het drukken maken 

wij ons maar om het drukken druk. Maar niet echt, want 

nu laten wij drukken. Maar ook een ex-drukker kan niet 

zonder drukken en dus krijgt Leo van ons een kado om 

toch nog druk te kunnen drukken. 

Druk ze!! (red.) 
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Vieftig club 
 ni’js  

50 

Hallo Vieftigclub deelnemers,   
 
Het is al weer een tijdje geleden 
dat we contact hebben gehad. De laatste keer dat we 
een bericht stuurden was in september met de mede-
deling dat we de Vieftigoavend ivm de toen afzwak-
kende maatregelen in maart zouden houden. Gelukkig 
zijn de maatregelen nu ingetrokken en was er voor 
ons als promoteam geen beletsel meer om de Viefti-
goavend te organiseren. 
    
Samen met het GWVV Bestuur, Boogbalredactie en de 
activiteitencommissie hebben we een middag/avond 
geprikt waar we gezamenlijk het 50 Bal organiseren.  
Het 50 Bal zal gehouden worden op zaterdag 7 mei 
a.s. en zal uit 2 gedeelten bestaan;   
  Om 16:00 begint de talkshow GWVV op1. In 

deze talkshow, die gepresenteerd wordt door 
Sjoerd Weikamp, zullen oa. mensen uit onze 
vereniging aan het woord komen. Worden de 
GWVV jubilarissen gehuldigd, zal er stil gestaan 
worden bij 50 Boogbal jaargangen en zal er een 
'voetbalproatje' gehouden worden met enkele 
speciale tafelgasten Ook zal de Vieftigclub tij-
dens de talkshow spreektijd krijgen, het promo-
team zal aan tafel schuiven en zullen oa. de be-
stedingsdoelen benoemen. En natuurlijk mag 
het inmiddels bekende honingrummetje niet 
ontbreken.  

 
 Om 19:30 uur wordt de Balavond afgetrapt met 

de band Achtung! Deze zal tot 23:00 uur de 
feeststemming in het Dorpshuus er proberen in 
te krijgen. En dat zal, na enkele jaren 'stilte' ze-
ker gaan lukken. 

Bestedingsdoelen 
 
Omdat aangemelde bestedingsdoelen dit keer mini-
maal waren hebben we als promoteam besloten om 
deze keer geen nominaties te kiezen, maar gaan we 
de bestedingsdoelen realiseren zonder hiervoor te 
kiezen;   
 
Het gaat om de volgende bestedingsdoelen;   
Aangedragen door Vieftigclubdeelnemers;  
- Samen (incl. introducé) een bezoek bij een wedstrijd 
aan de Graafschap. 
Aangedragen door het Bestuur; 
- Gevulde ballenkarren. 
Aangedragen door het Promoteam; 
- Bijdrage in onkosten aan 50 Bal. 
 
Als promoteam hebben we er voor gekozen om deze 
keer niet alleen voor materiële zaken te kiezen maar 
meer om het elkaar 'te ontmoeten'. Omdat we elkaar 
de afgelopen seizoenen nauwelijks fysiek hebben ont-
moet. Het bezoeken van een wedstrijd  aan De Graaf-
schap zal in het begin (september/oktober) van vol-
gend seizoen plaats vinden. De deelnemers zullen tzt 
via de mail hierop worden geattendeerd.   
Voor het 50 Bal willen we graag een beeld hebben wie 
we hier allemaal kunnen verwachten. Wij rekenen, 
zeker na deze rottijd waarin weinig mogelijk was, op 
een grote deelname.  
Opgeven kan via de mail voor 15 april; info@gwvv.nl . 
 
Wij hopen iedereen te zien op 7 mei of anders natuur-
lijk bij de wedstrijden van GWVV.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Promoteam Vieftig Club GWVV  
Jos Mulder, Freek van Arragon, Arno Geurts, Dennis 
Lohschelder, Koen Nieuwenhuis en  Nico Immink. 

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

1 Theo Heutinck The Champ 155 

2 Peter Roes FC Langs de lijn 150 

3 Promoteam Vieftig club De Oldjes 149 

4 Robin Klompenhouwer FC Robin 148 

5 Nico Marcus FC Canon 148 

6 Cas Aalders FC krap bij cas 147 

7 Maud te Kaat Ajax 139 

8 Collin te Wildt Mandela FC 136 

9 Martijn Klompenhouwer One team one dream 136 

10 Nico Immink De Schutters 134 

11 Carlo Cornielje Wally Team 133 

12 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 131 

13 Mart Aalders FC Poar Piele 130 

14 Jamie Lieftogt Altijd Nuchter 128 

15 Beent Klijnsma Calcio di Rigore 127 

16 Niels Jansen Grensjager 126 

17 Rien Klompenhouwer Fc. Sunshine 126 

18 Jelle Boland FC Snelle Jelle 125 

19 Bob Zweers FC Duivenkearl 122 

20 Wim Klompenhouwer WK-C 121 

21 Thomas Wissing FC tuut tuut 120 

22 Jan/Ole Kantus Olaf Karius  119 

23 Sandra Immink De Buitenhammertjes  115 

24 Glenn Robben Al Shabab 115 

25 Ires Heutinck Fc Knarf 112 

26 Jim Weijkamp FC Jim 112 

27 Kéke Peters Leeds United 105 

28 Mart de Leeuw Fc Bombia 99 

29 Jurgen Schut Fc Molly 94 

30 Fedda Tuenter FC Bardienst 84 

31 Marie/Jose Cornielje FC Kwiebs 83 

32 Karin Boland GWVV Forever 73 

33 Hans Boland FC Veldzicht 73 

Stand GWVV Superelf 

D e bal is weer gaan rollen na de winterstop waar-
bij de deelnemers weer de nodige punten bij elkaar 
hebben weten te verzamelen met hun team. 
 
Bij de vorige tussenstand stond Theo Heutinck boven 
aan de ranglijst met één punt meer als de nummer 
twee. De bovenste top 10 zijn allemaal dicht bij elkaar 
gebleven. Diverse teams hebben wat van plek gewis-
seld maar heeft niet tot verassende wijzigingen geleid.  
Wie deze periode Cas de Neling (4 doelpunten) Jochem 
Geerts (3 doelpunten) en Rick Hendrixen (3 doelpun-
ten) in de voorhoede had staan heeft goede zaken ge-
daan en veel punten binnen weten te slepen. Helaas 
door de weinige wedstrijden die het 3e en 4e elftal 
heeft kunnen voetballen na de winterstop heeft ieder-
een minder punten kunnen verzamelen dan gebruike-
lijk. Dit resulteert dan ook in weinig grote verassingen.  
Daarom hebben we besloten de hoogst genoteerde 
dame deze Boogbal lente editie als prijswinnaar uit te  
roepen.  Maud gefeliciteerd!  
 
Gr. Competitieleider Stijn.  

Maud te Kaat— ‘’The Champ’’ 

Sven te Kaat 

Bob Zweers—Jurgen Schut—Dirk Jansen 

Dominiek Seinhorst—Thomas Wissing— 

Ino Zweers—Joel Robben 

Cas de Neling - Rick Hendrixen—Kris Hebbink 
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Dat kump in de Boogbal 

• Wij feliciteren;   
- Tom Wanders met het behalen van de Abrahams-
gerechtigde leeftijd van 50 jaar 
- oudst actief spelend lid Tonny Slutter met zijn 
65ste verjaardag 

• Onze penningmeester André dacht dat hij er alleen 
was om geld ‘te beuren’. Totdat hij door voorzitter 
Freek gevraagd werd om samen met hem de bezor-
ging te doen van de potgrondactie buiten Varssel-
der-Veldhunten. Nu ondervond André aan den  lijve 
dat er eerst werk aan de winkel was om geld te kun-
nen ’beuren’.  Eerst zakken ‘beuren’ om daarna pas 
‘geld te beuren’. Heren bedankt! 

• Overigens was het ook  voorzitter Freek die bij het 
uitkomen van de vorige Boogbal in december  
hoogstpersoonlijk de Boogbal kwam bezorgen bij de 
actieve leden buiten Varsselder-Veldhunten. Service 
van de zaak zullen we maar zeggen! 

• Volgens Beent Klynsma was niet de zon de reden 
dat vele toeschouwers een zonnebril nodig hadden, 
maar was dat het gevolg van de schittering op de 
kraak heldere reclameborden die hen deed verblin-
den. De fanatieke woensdagploeg namen de recla-
meborden vakkundig onder handen om van de 
groene aanslag te ontdoen. Ook de boarding op de 
tribune was weer van alle aanslag ontdaan, zo 
springt de clubnaam er nog duidelijker uit. 

• Is het jullie ook opgevallen dat de Nederlandse vlag 
weer uithangt op de tribune, ook werk van de 
woensdagploeg.  

• Na een gewonnen wedstrijd wordt nog wel eens 
flink de bloemetjes buiten gezet, dat op de maandag 
nog de naweeën worden ondervonden. Zo kwam 
het voor dat iemand op de maandagmorgen een 
servicedeskverzoek moest doen omdat het wacht-
woord vergeten was en kwam een bouwvakker na 
een dag ‘hard’ op de bouw te hebben gewerkt, ‘s 
avonds thuis met een volle broodtrommel. Voordeel 
is dat je er zo nog meer ‘plezier’ van hebt. 

• Soms zie je wel eens 
iets waarvan je denkt 
hier klopt iets niet. Zo 
ook bij de situatie weer-
gegeven op naast 
staande foto. 
In de bestuurskamer 
troffen we voor het 
raam dat uitkijkt op de 
begraafplaats het vol-
gende bordje aan.  
Of misschien klopt het 
toch  ook weer wel als 
we geloven in het hier-
namaals. 

 

• Tijdens de warming-up van de training kreeg het 
vierde de opdracht goed te rekken. Plots werd trai-
ner Frans heel duidelijk: ”Wanders!!! Niet alleen je 
stembanden rekken, maar ook je kuiten!!” 
Volgens Tom is heel veel hetzelfde met alleen ande-
re woorden. Tonny weerlegde dat en Tonny vroeg 
toen aan Tom: ”Wat is dan het verschil tussen 
‘gratis’ en ‘voor niets’?” Tom wist het niet, dus ant-
woordde Tonny: ”Ik heb vroeger gratis onderwijs 
genoten en jij bent voor niets naar school geweest!” 
 

• Er is door het 
GWVV bestuur een 
nieuwe spits 
gescout. Toevallig-
gerwijs stootte men 
op een filmpje 
waar te zien was 
dat de chauffeur in 
kwestie zo snel was 
dat dit wel eens een aanwinst voor GWVV kon zijn. 
Nadat er geinformeerd was bij betreffende persoon 
bleek het toch niet zo’n succes te zijn. Hij had nl. na 
het korte sprintje 3 dagen met spierpijn in bed gele-
gen. “Vilt allemoal niet met Jos op d’n olde dag” 

https://www.dumpert.nl/item/100024504_b5ae7c2d 

https://www.dumpert.nl/item/100024504_b5ae7c2d
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We zijn weer begonnen! 
N adat op 25 januari bekend werd dat er weer uitwedstrijden gespeeld moch-
ten worden zijn ook direct de voorjaarsrcompetities voor de teams vanaf O13 en 
de 3e fase voor teams t/m O12 begonnen in de B-categorie. 
Voor de JO15-3 is dit na hun promotie naar de 4de klasse een mooie uitdaging met 
Bram Samuël en Mees vanuit GWVV. Verder zijn de meiden van de MO15-1 gepro-
moveerd naar de 1ste klasse door 

ongeslagen kampioen te worden in 
hun poule. Voor de A-categorie 
was het nog even afwachten hoe 
het eruit zou gaan zien omdat er 
nog enkele wedstrijden uit de na-
jaarscompetitie open stonden, 
waar de JO19-1 geen kans meer 
had, waren de JO17-1 en JO15-1 
nog volop in de race voor het kam-
pioenschap in de hoofdklasse. 

Op 19 februari stond voor de JO15-1 de uitwedstrijd op het programma tegen 
Comschat'33 JO15-1, deze moest worden gewonnen omdat hun naaste belager 
de JO15-2 van de Graafschap op 1 punt stonden, na een 1-0 achterstand in de 
rust hebben ze in de tweede helft laten zien dat ze niet voor niks de koploper wa-
ren en scoorden ze 5 keer, ze hebben hierdoor het kampioenschap ongeslagen 
behaald. De eerste wedstrijd in de divisie 6 is ook alweer gespeeld met een mooie 
6-1 overwinning op Excelsior'31 dus een mooie start voor hun.  
Op 26 februari 
stond de volgende 
kampioenswedstrijd 
op het programma, 
de jO17-1 thuis te-
gen vv Dieren JO17-
1. Ook deze wed-
strijd moest worden gewonnen omdat de achterstand op vv Dieren 2 punten wa-
ren. Extra interessant voor ons was deze wedstrijd omdat Julian als GWVV lid deel 
uitmaakt van dit team. 

Met mooie sfeeracties van beide kanten voorafgaand aan de wedstrijd 
was ook hier een 1-0 achterstand bij de rust, in de tweede helft heb-
ben ze deze achterstand helaas niet om kunnen buigen ondanks een 
rode kaart bij de tegenstander en hebben ze het kampioenschap aan 
vv Dieren moeten laten. 
Nu alle competities weer aan de gang zijn, gaan we binnenkort ook 
alweer kijken naar volgend seizoen en gaan we bezig met de indelin-
gen van de nieuwe teams, we zijn blij dat t.o.v. het begin van het sei-
zoen er 13 nieuwe namen vanuit GWVV in te delen zijn, dus en hele 
mooie toename. 
 
Olaf Dickmann, Jeugdzaken 

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

GWVV trainers/leiders/

grensrechters  

ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten 

Jo17-1 Milan Frazer  
Mo17-1 Dirk Wanders  
Jo15-2 Cas Aalders  
Jo15-3 Olaf Dickmann  
Jo11-1 Jacco te Kaat  
Jo11-1 Rudi Roseboom   
Jo8-2   Bjorn Agelink 
Jo17-3 Jan Willem Masselink 

Rick Rissewijck 
Welpen Barry ten Brink 

JEUGDNIEUWS 
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Jeugdverhalen 

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

Hallo 
 

I k ben Mees Dickmann, 13 jaar en speel in de JO15-
3. Ik ben nu bijna 7 jaar lid en ben eerst begonnen als 
voetballer en ben nu alweer zo'n anderhalf seizoen 
keeper. 
Ben gaan keepen omdat ik het voetballen zelf niet 
meer zo leuk vond en nu zit ik in een leuk team met 2 
trainers en trainen we op dinsdag en donderdag-
avond, vrijdagavond heb ik de 
keeperstraining bij UB van Jaap 
Keukens met hulp van Harold 
en Martijn. 
We spelen onze thuiswedstrij-
den nu bij SDOUC en voor de 
winterstop hebben we bij UB 
gespeeld, als er wedstrijden in 
Varsselder zijn ben ik soms ook 
wedstrijdbegeleider bij de 
jeugd onder 8 of 9. 
Ik ga vaak naar de thuiswedstij-
den van het eerste en help dan 
ook vaak met Bram met het 
verkopen van lootjes, ik vind 
dit leuk om te doen 
 
Groeten Mees 

Onderhoudsploeg 

D e onderhoudsploeg is de afgelopen we-
ken druk geweest om alles er weer netjes en 
opgeruimd uit te laten zien. Zo is het terras 
weer hersteld. Is het bord De Buitenham bij de 
ingang ontdaan van groene 
aanslag. Zijn de borden en 
de tribune schoongemaakt 
en is er een kast voor de kle-
ding/materiaal gemaakt. Te-
vens zijn de vlaggemasthou-
ders vervangen met oa. dank 
aan Tiggelovend—Kok bv. 

50 

https://stevering.nl/
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda 
9 April; Concert Reunie met ons publiek fanfare St.Gregorius. 
7 mei 50-Bal 
9 mei Jaarvergadering St. Gregorius 
13-14 mei Pronkzitting 
11-12 juni Carnaval 
25-27 juni Kermis 

Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender  
www.varsselderveldhunten.nl  

 
Fanfare Varsselder organiseert:  
Reünie met ons publiek. 
 

O p zaterdagavond 9 april doorbreekt het fanfare 
orkest, onder leiding van Gerjo Seesink, de stilte en 
geeft een optreden onder de naam: Reünie met ons 
publiek. Want wat is het fijn dat er weer een echt 
concert gegeven kan worden voor publiek. Samen 
kijken naar wat we weer mogen en het ophalen van 
herinneringen. 
 
Om een tipje van de sluier op te lichten: Muzikale her-
inneringen omdat we weer naar de bioscoop kunnen 
met filmmuziek uit de film Rain Man. Eindelijk mogen 
we weer dorpsfeesten gaan vieren met het folkloristi-
sche nummer Festa Paesana van Jacob de Haan. En 
ook het theater is weer open met muziek van Andrew 
Llord Wbber in Concert. Vrienden ontmoeten met het 
nummer I’ll be there for you uit de TV serie Friends. 
En natuurlijk mogen we naar concerten met muziek 
van Deep Purple tot aan Hollandse Tophits met  Geor-
ge Baker, Tee-Set, Shocking Blues en The Shorts. 
 
Kortom vele bekende en herkenbare muziek die bij 
een reünie uitstekend passen. Het orkest heeft er veel 
zin in en hoopt het publiek, na lange tijd, terug te zien. 
De locatie is in ’t Dorpshuus in Varsselder Veldhunten, 
de aanvang is om 20:00 uur en de toegang is gratis. 
Tijdens deze avond worden maar liefst elf jubilarissen 
van fanfare St. Gregorius in het zonnetje gezet. Uniek 
is dat  twee leden onderscheiden worden vanwege 
hun 70 jarig lidmaatschap. 

Concert Reünie met ons publiek 

Gratis muzieklessen bij muziekvereniging 
Varsselder. 
 

F anfare St. Gregorius uit Varsselder 
Veldhunten gaat muzieklessen, die voor-

heen vanuit de muziekschool werden gegeven, nu 
zelf organiseren, om zo de kinderen al wat meer het 
verenigingsgevoel mee te geven. Een eerste kennis-
making met de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de 
Pius X uit Varsselder is inmiddels geweest. 
 

Een aantal leden van de fanfare en de dirigent Gerjo 
Seesink zijn op bezoek geweest op de basisschool om 
te laten zien en horen hoe het is om samen muziek te 
maken. 
 
Na de vier gratis algemene lessen waarbij spelender-
wijs kennis gemaakt wordt met de verschillende mu-
ziekinstrumenten, mogen de kinderen een instrument 
uitkiezen waarop ze eventueel de muzieklessen willen 
gaan volgen. Ronja is leerling op trombone en nam 
haar medescholieren mee, door middel van een film-
pje, naar een repetitieavond van de fanfare. Ze laat 
niet alleen zien hoe leuk het is bij de fanfare, maar 
laat ook weten dat ze het jammer vindt dat er op dit 
moment zo weinig kinderen zijn die ook muziek willen 
maken.  

Gratis muzieklessen 

https://varsselderveldhunten.nl
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Voor ouders ook goed om te weten dat muziek maken 
een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van 
een kind. De Nederlandse hoogleraar neuropsycholo-
gie, Erik Scherder,  zegt hierover dat dit komt omdat 
er nieuwe verbindingen worden gemaakt tussen beide 
hersendelen bij het maken van muziek. Muziek maken 
is dus niet alleen heel leuk maar ook nog eens gezond.  
 
De muzieklessen zullen begin maart/april 2022 van 
start gaan, voor aanvang van de repetitie van het gro-
te orkest, op maandagavond  in ’t Dorpshuus in Vars-
selder. Voor meer informatie kunt U mailen naar be-
stuurslid Anouk Wissing: anouk-wissing@hotmail.nl 
 
Een filmpje van leerling Ronja is te bekijken via de link 
https://youtu.be/yT2Zh9nxf9Q 

De nieuwe data voor  
de carnaval van 2022 zijn bekend!  

 
Vrijdag 13 mei – Jeugdpronkzitting 
Zaterdag 14 mei – Pronkzitting 
Zaterdag 11 juni – Carnavalsoptocht 
Zondag 12 juni – Rozenzondag 
 
Schrijf ze snel in je agenda, dan maken 
we er weer een mooi feest van! 

! Save the Date ! 

Aanvang: 20.30 uur in de Ontmoetingsruimte 
van ‘t Dorpshuus 
Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en 
donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varssel-
der - Veldhunten. 
 
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaar-
lijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op 
maandag 9 mei om 20.30 uur in ’t Dorpshuus. 
 

Agenda : 
 
1. Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Woordje dirigent  
4. Verslag van de jaarvergadering 2021 
5. Financieel verslag over 2021 door de penning-

meester Patrick Schut 
6. Verslag van de kascommissie Like Immink en 

Francis Lucassen 
7. Benoeming nieuwe kascommissie, aftredend Like 

Immink 
8. Vaststellen contributie 2022 voor 2023 
9. Verslag Jeugd 2022 door Anouk Tersteeg 
10. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkies-

baar:  Maarten Wijkamp. Aftredend en herkies-
baar Petra Ditters. 

11. Taakverdeling leden 2023 
12. Rondvraag jeugdleden 
 
Hierna volgt een korte pauze. 
 
13. Evenementenplanning 2023 
14. Verslag  “Club van 100” door bestuur van de 

“Club van 100” 
15. Rondvraag 
16. Sluiting jaarvergadering 2022 door de voorzitter. 
 
 

Tot ziens op  9 mei 2022 om 20.30 uur!                                                                       
 
Het bestuur 

JAARVERGADERING 
FANFARE ST. GREGORIUS 

Maandag 9 mei 2022 

https://youtu.be/yT2Zh9nxf9Q
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1-apr Chiel le Comte 

3-apr Jesse Agelink 

5-apr Leo Jansen 

10-apr Raymond Wienholts 

13-apr Jacco te Kaat 

14-apr Werner Wellink 

14-apr Marc Arnold 

15-apr Theo van Wessel 

15-apr Rick Witteveen 

21-apr Glenn Robben 

21-apr Ferenc Schepers 

22-apr Frank Slutter 

24-apr Rien Klompenhouwer 

24-apr Pepijn Sloot 

24-apr Kay Mulder 

27-apr Peter Roes 

28-apr Caelum van Mulligen 

29-apr Patrick Bouwman 

2-mei Marcel van de Pavert 

3-mei Alex Cornielje 

5-mei Bart Vinkenvleugel 

6-mei Mart de Leeuw 

7-mei Willy Immink 

10-mei Wies Kummeling 

11-mei Mart Aalders 

15-mei Menno Wenting 

16-mei Joël Robben 

18-mei Tim Heutinck 

18-mei Devanno ten Brink 

19-mei Freek van Arragon 

20-mei René Bussink 

21-mei Gert Ketelaar 

26-mei Willy Fischer 

29-mei Frans Hardeveld 

29-mei Bart Rots 

30-mei Donna Kwak 

30-mei Boaz Kwak 

4-jun André Lippets 

5-jun Sep te Kaat 

10-jun Ramiro Tersteeg 

11-jun Tim Jansen 

12-jun Bas Wanders 

12-jun Jurjan Wezenberg 

12-jun Rick Rissewijck 

12-jun Duuk Geerts 

13-jun Frank Stokman 

16-jun Pascal Sloot 

19-jun Jan Willem Masselink 

20-jun Jordy Bussink 

21-jun Stijn van Remmen 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

27-3-2022 10:00 GWVV 2 Keijenb B. 2 

27-3-2022 10:00 Ajax B. 4 GWVV 3 

27-3-2022 14:00 GWVV 1 Ajax B. 1 

3-4-2022 10:00 GWVV 3 VIOD 7 

3-4-2022 10:00 GWVV 4 FC Bergh 5 

3-4-2022 11:00 Doetinchem 2 GWVV 2 

3-4-2022 14:00 MEC 1 GWVV 1 

10-4-2022 10:00 GWVV 4 Rijnland 2 

10-4-2022 10:30 Etten 2 GWVV 2 

10-4-2022 11:30 Ulftse Boys 6 GWVV 3 

10-4-2022 14:00 GWVV 1 Peeske 't 1 

18-4-2022 10:00 GWVV 4 NVC 2 

18-4-2022 14:00 Keijenb. B. 1 GWVV 1 

24-4-2022 10:00 GWVV 2 Peeske 't 2 

24-4-2022 10:00 GWVV 3 Keijenb. B. 5 

24-4-2022 12:00 NVC 2 GWVV 4 

24-4-2022 14:00 FC Bergh 1 GWVV 1 

1-5-2022 10:00 SVGG 4 GWVV 4 

1-5-2022 11:00 SV Basteom 5 GWVV 3 

1-5-2022 14:00 GWVV 1 Etten 1 

8-5-2022 10:30 Sprinkhanen 2 GWVV 2 

8-5-2022 10:30 Rijnland 2 GWVV 4 

8-5-2022 12:00 Keijenb. B. 5 GWVV 3 

8-5-2022 14:00 KSV 1 GWVV 1 

12-5-2022 19:30 GWVV 1 AD '69 1 

15-5-2022 10:00 Concordia-W 4 GWVV 2 

15-5-2022 10:00 GWVV 4 SP Silvolde 5 

15-5-2022 12:30 VVG '25 4 GWVV 3 

15-5-2022 14:00 Meddo SC 1 GWVV 1 

22-5-2022 10:00 GWVV 3 Pax 8 

22-5-2022 10:00 Den Dam 2 GWVV 4 

22-5-2022 14:00 GWVV 1 SJO/SSA HMC '17 1 

29-5-2022 10:00 GWVV 3 Montferland 3 

29-5-2022 10:00 GWVV 4 Montferland 5 

29-5-2022 14:00 Kilder 1 GWVV 1 

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

6-6-2022 10:00 SP Silvolde 5 GWVV 4 

6-6-2022 14:00 GWVV 1 FC Dinxperlo 1 

12-6-2022 10:00 GWVV 4 GVA 6 

PROGRAMMA UITSLAGEN 
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit 

30-1-2022 Montferland 2 GWVV 2 2 0 

6-2-2022 GWVV 2 Sprinkhanen 2 1 0 

13-2-2022 Kilder 2 GWVV 2 1 0 

13-2-2022 GWVV 4 Gendringen 5 1 6 

13-2-2022 AD '69 1 GWVV 1 3 1 

20-2-2022 GWVV 3 VVG '25 4 0 5 

6-3-2022 SJO/SSA HMC '17 1 GWVV 1 2 3 

13-3-2022 GWVV 3 Etten 4 0 2 

13-3-2022 ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 GWVV 2 2 1 

13-3-2022 GWVV 1 KSV 1 4 0 

17-3-2022 GWVV 1 Keijenb. B. 1 3 3 

20-3-2022 Montferland 5 GWVV 4 1 2 

20-3-2022 GWVV 2 Montferland 2 1 0 

20-3-2022 Ulftse Boys 1 GWVV 1 3 1 
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Aalders  

Deze Boogbal is mede tot stand gekomen  

door deze Boogbal Adverteerders. 

Reclame is te zien op het scherm in het Dorpshuus  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:  
Bijgewerkt t/m 20-03-2022 (voor actuele stand zie voetbal.nl)  

Thomas Wissing 3e 11 
Cas de Neling 1e 9 
Jochem Geerts 1e 8 
Rick Hendrixen 4e 6 
Dominiek Seinhorst 1e 5 
Robin klompenhouwer  1e/2e 5 
Ron Prinsen 1e 3 
Julian Frazer 1e+2e 3 
Mart de Leeuw 3e 3 
Jurgen Schut 4e 3 
Mike Oonk 2e 2 
Joel Robben 2e 2 
Chiel le Comte  2e 2 
Milan Frazer 2e+4e 2 

Cas Aalders 3e 2 
Timo Steenbreker 3e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Vincent Boxem 4e 2 
Jos Ketelaar 4e 2 
Dirk Jansen 1e 1 
Merijn van Arragon 1e 1 
Bart Rots 1e 1 
Sem Schepers 2e 1 
Jesper Kuster  2e 1 
Kris Hebbink 2e 1 
Collin te Wild 2e 1 
Glenn Robben  3e 1 
Olaf Dickman 4e 1 

TOPSCOORDERS 

STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Bergh 1 13 33 43 19 

FC Dinxperlo 1 13 30 41 17 

't Peeske 1 13 27 34 25 

AD '69 1 14 27 42 22 

Keijenburgse Boys 1 13 22 29 23 

GWVV 1 13 20 31 28 

SC Meddo 1 14 20 33 36 

S.V. Kilder 1 14 18 14 23 

SJO/SSA HMC '17 1 14 16 18 29 

Etten 1 14 15 25 35 

Ulftse Boys 1 13 14 26 27 

S.V. KSV 1 14 12 16 27 

Ajax B 1 14 10 14 33 

MEC 1 14 5 19 41 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Etten 4 11 31 49 13 

VVG '25 4 11 29 48 10 

Pax 8 13 28 44 20 

Keijenburgse Boys 5 13 23 35 19 

Ajax B 4 10 19 42 21 

VIOD 7 12 11 21 37 

Ulftse Boys 6 10 10 8 27 

vv Montferland 3 11 9 21 38 

GWVV 3 10 8 19 35 

SV Basteom 5 10 6 11 43 

Vorden 6 9 0 7 42 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem 2 11 30 50 18 

Keijenburgse Boys 2 13 21 38 39 

S.V. Kilder 2 14 21 34 37 

FC Bergh 3 12 18 32 32 

Sprinkhanen 2 10 16 23 16 

GWVV 2 13 16 17 27 

Etten 2 10 15 30 24 

ST: Ulftse B/SDOUC 2 11 14 20 19 

Concordia-W 4 13 11 22 44 

't Peeske 2 11 10 17 22 

vv Montferland 2 12 10 24 29 

vv Montferland 2 1 0 0 2 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 6 11 29 48 7 

FC Bergh 5 11 28 45 23 

Sportclub Silvolde 5 10 25 25 6 

SC Rijnland 2 12 23 59 18 

SVGG 4 12 19 28 21 

Gendringen 5 9 17 28 10 

Den Dam 2 9 11 15 19 

GWVV 4 9 10 17 33 

vv Montferland 5 11 10 23 26 

S.V. Kilder 5 12 7 14 52 

NVC 2 12 1 4 46 

GVA 6 8 0 8 53 

4e klasse C 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Dinxperlo 1 5 4 16 5 

FC Bergh 1 5 4 18 8 

SC Meddo 1 6 3 15 11 

SJO/SSA HMC '17 1 6 3 10 10 

't Peeske 1 5 2 9 9 

AD '69 1 6 2 12 13 

S.V. Kilder 1 6 2 5 6 

GWVV 1 5 2 12 11 

Keijenburgse Boys 1 5 2 9 10 

Ajax B 1 6 2 6 9 

Etten 1 6 2 7 12 

MEC 1 6 1 10 11 

Ulftse Boys 1 5 1 8 12 

S.V. KSV 1 6 0 2 12 

https://www.voetbal.nl/profiel/teams
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Volgende Boogbal (Zomer-editie) verschijnt op 24 juni. 

Herinnert u zich deze nog ...? 

I n haar bestaan heeft GWVV al vele 
kampioenschappen meegemaakt. Vars-
selder-Veldhunten zou Varsselder-
Veldhunten niet zijn als dit niet groots gevierd zou 
worden. Bij club oprichtingslokaal café-zaal Mulder 
werden de kampioenen na een ere-tocht door Varssel-
der-Veldhunten dan ook op grootse wijze gehuldigd. 
Het Onze Lieve Vrouwe Gilde en fanfare St. Gregori-
us brachten een Vendelhulde en heel Varsselder-
Veldhunten liep uit om de kampioenen te aanschou-
wen. Het seizoen ’64-’65 was hierin zeker een on-
vergetelijk seizoen. Eerst werd het kampioenschap 
behaald in de 4e klasse onderafdeling en daarna 
werd ook nog even de GVB beker verovert. Een 
complete uittocht van supporters richting Lichten-
voorde waar de finale werd gespeeld volgde. In een 
enerverende wedstrijd tegen Diepenheim werd na 
een 1-0 achterstand de stand omgebogen naar een 
1-3 overwinning en wederom volgde de ceremomie 
op het bordes (zie foto hieronder en achterzijde).  

De huldiging op ‘het bordes’ van oprichtings-clubhuis Café-zaal 

Mulder na de met 7-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen 

Ajax-B. Een drukte van van belang.  

Frans en Ali Mulder achter de tap.  
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Herinnert u zich 
deze nog …? 

Huldiging bij club-oprichtingslokaal café-zaal Mulder na het behalen van de GVB beker in het seizoen ‘64-’65. Het 
werd na het behalen van het kampioenschap en de beker een emotioneel en onvergetelijk seizoen voor GWVV.     


