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W e hebben het gered! Alles moest wel even in 
treinsnelvaart, maar de competitie 2021-2022 is tot 
een goed einde gekomen. Zag er aanvankelijk niet 
echt naar uit, zeker niet toen de competities in febru-
ari weer hervat konden worden en we vervolgens te 
maken kregen met afgelastingen vanwege het weer. 
Dat we na 2 seizoenen nu eindelijk weer konden strij-
den om een zo best mogelijke prestatie was natuurlijk 
een opluchting. Jammer genoeg waren er wel de na-
weeën van de coronatijd, want door het lang niet spe-
len en een plotselinge overdaad aan wedstrijden kon 
het natuurlijk niet uitblijven dat menig team te maken 
kreeg met blessures. Met hangen en wurgen hebben 
de lagere teams de competitie af kunnen maken, 
want telkens was het op de donderdagavond weer 
puzzelen. Nu was het geluk dat het 2e maar met 10 
teams in de competitie zat en zodoende ‘s zondags 
wel eens vrij af was. En ook bij de doordeweekse 
wedstrijden konden er spelers ingezet worden van 
andere teams. Toch ligt het gevaar om de hoek, want 
als in augustus het nieuwe seizoen weer begint zal 
ieder team weer op oorlogssterkte moeten zijn. Ieder-
een had de afgelopen tijd natuurlijk hadstikke volle 
agenda’s waardoor het voetbal op de zondag nog wel 
eens de dupe werd.  Wij gaan er vanuit dat iedereen 
bij het begin van het seizoen, de agenda weer een 
beetje leeg heeft en iedereen er rekening mee houdt 
dat er op zondag gevoetbald moet worden. 
 
De laatste wedstrijden zijn gespeeld. Dit seizoen bij de 
senioren geen kampioenen. Maar wel een klein suc-
cesje bij het combinatie elftal Ulftse Boys/GWVV/
SDOUC 3, zij werden op zondag 8 mei kampioen. Dit is 
het team waar Ron, Maik en Niels in spelen.  
Het eerste elftal had nog enige hoop om de nacompe-
titie te halen maar na de nederlaag in Meddo waren 
de kansen al behoorlijk geslonken en uiteindelijk red-
den zij het niet. Een zevende plek in de eindrangschik-
king, door oa. de wisselvalligheid in het spel is dit dan 
ook de juiste plek. Er zaten ook goede wedstrijden bij 
maar een week later herkende je het elftal niet meer 
terug en werd er, soms ook onnodig, verloren. Als 
deze wisselvalligheid omgezet kan worden naar 
standvastigheid, dan kan dit jonge team ook nog wel 
eens voor verrassingen gaan zorgen in het volgende 
seizoen. Hier ligt een hele mooie uitdaging voor de 
nieuwe trainer Huub van Laarschot. Menno Wenting 

zal in deze Boogbal verslag doen van  de gespeelde 
wedstrijden. 
Het 2e team is dit seizoen niet echt uit de verf geko-
men. Zij eindigden als één na laatste op een 9e positie. 
Waar het nu allemaal aan gelegen heeft zal Martijn 
Klompenhouwer in deze Boogbal uit de doeken doen. 
Ook de lagere team 3 en 4 presteerden onder de 
maat. Waar GWVV 4 toch elk seizoen bij de sub-top 
zit, was daar dit seizoen op geen enkele wijze sprake 
van. Daarnaast hebben ze te maken gehad met de 
personele bezetting waardoor dat er telkens met half-
fitte spelers moest worden aangetreden. Het 4e ein-
digden op de 10e plek net boven NVC 2. GVA uit Door-
nenburg eindigden op ‘vreemd grondgebied’ in deze 
klasse op de laatste plek en behaalde dit seizoen geen 
enkel punt.  
Het 3e is met een 8e plek in de eindrangschikking ook 
niet denderend geëindigd. Zij begonnen in de beker-
competitie vooruitstrevend, in de competitie was het 
te wisselvallig. Toch is deze groep gegroeid in de tijd 
en hebben ze voor volgend seizoen wel de potentie 
om hoger te eindigen. 
Als geheel kan men van de senioren zeggen dat ze on-
dermaats gepresteerd hebben ten op zichtte van voor-
gaande seizoenen. Wat hier aan ten grondslag is niet 
minder van belang, maar het is wel van belangrijk dat 
er met plezier gevoetbald is en dat is zeker zo ge-
weest. De sfeer in al de elftallen is goed, een goede 
basis voor het komende seizoen. 
Bij de jeugd is de JO13-1, waar Caelum en Dylano in 
voetballen kampioen geworden. Olaf zal hier verslag 
van doen onder de rubriek Jeugdnieuws 
In deze laatste Boogbal van het jubileumjaar oa. de 
huldigingen die plaats vonden op het 50-bal, verslag  
talkshow GWVV op1, de elftalverslagen, Opvallend op 
de Buitenham, de ontknoping van de Superelf en in de 
Aanval. Tevens het afscheid van trainer/coach Edwin 
Grotenhuis en zijn secondant André Lippets. 
In 50 jaargangen Boogbal (de derde helft) heeft Rei-
nier Kroesen de redactie van de laatste decennia on-
dervraagd. Dit is het laatste deel van deze serie waarin 
we met oud-redactieleden hebben geprobeerd om 50 
jaargangen Boogbal weer te geven. In de talkshow 
GWVV op1 kregen we ook zendtijd, dus voldoende 
podia gehad om ons verhaal te doen. Verder willen we 
iedereen die hieraan meegeholpen heeft ontzettend 
bedanken.  
Op donderdagavond 30 juni is de afsluiting van het 
seizoen met een onderling toernooi (aanvang 19:30 
uur) met na afloop een hapje en een drankje. Tot dan! 
 
 
Wij wensen iedereen al-
vast heel veel vakantie-
plezier toe. Rust goed uit 
zodat je in augustus 
weer fris aan de start 
staat! 

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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Eugène Lucassen  
Erelid G.W.V.V. 

Z aterdag 7 mei werd op het 50-Bal van GWVV Eu-
gène Lucassen benoemd tot Erelid van G.W.V.V..  
In de toespraak die voorzitter Freek van Arragon tot 
hem richtte, kwam duidelijk naar voren dat hij veel 
voor de club heeft gedaan en nog steeds doet. Eugè-
ne is 33 jaar lid en vervult al jaren de functie van wed-
strijdsecretaris, ook is hij scheidsrechtercoördinator 
en heeft hij zitting in de Technische Commissie. Hij is 
dan ook elke donderdagavond aanwezig om het voor 
de zondag op een rijtje te krijgen. Is begonnen als 
wedstrijdsecretaris waar hij samen met Jules van de 
Pavert de TC vormde. Later heeft Koen Nieuwenhuis 
de functie van Jules overgenomen. Ook Freek zelf, 
was volgens eigen zeggen ‘de klos’ toen Koen stopte. 
Nu doet Eugène dit al een aantal seizoenen samen 
met Mike Frazer. Heel wat uren in de week, die vaak 
niet gezien worden door een ieder, brengt Eugène 
door met regelen en het wijzigen/doorvoeren in 
Sportlink. Zo is zijn buurman Bart Vinkenvleugel nu 
zijn ’leerling’ om de kneepjes van het vak te leren. 
Ook is Eugène actief geweest in het bestuur.  
 
Voor al deze bewezen diensten voor de club was dit 
voor het bestuur aanleiding om; 
Eugène Lucassen te benoemen tot Erelid van GWVV. 
Met een bijbehorende Oorkonde kreeg Eugène dan 
ook het Erelid speldje opgespeld. Voor Francis was er 
natuurlijk een bosje bloemen. 
 

Wij feliciteren Eugène met deze mooie ere-titel! 

O p het 50-Bal van GWVV werd ook de gelegen-
heid genomen om Jan Aalders te bedanken voor 7 
jaren voorzitterschap bij GWVV.  
Samen met Christel nam hij plaats op, door het Vieftig 
Club geschonken supportersbankje, om de woorden 
van voorzitter Freek van Arragon aan te horen; 
 
8 jaar geleden (2014) heeft Jan het voorzitterschap 
van Willem Pruyn overgenomen en is toen ook lid ge-
worden van GWVV. Naast voorzitterschap heeft Jan 
meerdere rollen/taken ingevuld.  
Jan nam zitting in de Sponsorcommissie, zette zich in 
(en doet dit nog steeds) voor SOPOIJ (de stichting die 
voorheen het oud papier inzamelde in onze gemeen-
te), was contactpersoon met buurtclubs ivm opzetten 
jeugdsamenwerking, en had zitting in het bestuur van 
het Dorpshuus.  
In die 7 jaren heeft Jan wel wat bijzondere best lastige 
momenten meegemaakt als voorzitter.  Zoals de zelf-
doding van Dennis Mijnen keeper van het 4e destijds 
en het ongeval waarbij Mark Kemperman en meerde-
re spelers van het 1e  betrokken waren. Erg veel im-
pact binnen maar ook buiten de club. Denk daarbij 
aan de ouders van de jongens die bij Mark in de auto 
zaten. Hoe pak je zoiets op als bestuur? Hier liggen 
geen standaard draaiboeken voor klaar hoe dit opge-
pakt moet worden. Volgens mij heb jij deze processen 
echter als voorzitter 
uitstekend opgepakt. 
Er waren gelukkig ook 
genoeg mooie momen-
ten waaronder  de pro-
motie van het 1e in 
2015 olv trainer Frank 
Lukassen. Al met al wa-
ren het volgens mij 7 
mooie jaren als voor-
zitter.  
Namens het bestuur en leden hierbij een kleine blijk 
van waardering en een bos bloemen voor Christel die 
je terzijde staat..  
 

Gelukkig blijf je onderdeel van het Bestuur uitmaken.  
Jan bedankt!  

Jan Aalders wordt  
bedankt voor 7 jaren  

voorzitterschap 
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Wat nu ! 
Door columnist Jos Mulder 

G eregeld kijk je op je telefoon 
wat er zoal in je agenda staat. 
Nou heb ik geen volle agenda 
maar toch! Kom ik tot de ontdek-
king dat de jubileummiddag en 
avond van de Boogbal/Vieftigclub, 
in de geboekte visvakantie valt. Ja, dan baal je en pro-
beer je of er nog iets te verzetten valt. Dat is dus niet 
gelukt. 
Gelukkig hebben we een goed team met de juiste 
mensen die er in geslaagd zijn om er iets moois van te 
maken. De gehoorde reacties waren er positief en bij 
deze wil ik de jubilarissen en organisatie alsnog  felici-
teren en bedanken. 
 
Er zijn leden die ermee stoppen of ergens anders gaan 
voetballen. Het mooiste zou  zijn om ze voor de club 
te behouden op welke manier dan ook. Dit is echter 
niet vanzelfsprekend en haalbaar. Ik kan me nog her-
inneren dat er leden waren die na een verdienstelijke 
periode ermee stopten en ze nooit meer terug heb 
gezien. Wat ik me dus afvraag is, wat dan de invulling 
is geworden, of wat doen ze nu in hun vrije tijd. 
Dus mannen laat je af en toe gewoon nog eens zien 
en beleef het ultieme gevoel van niets moet, maar 
mag wel. 
 
Ja, en dan zit je de krant te lezen en kom je een artikel 
tegen over onze Ted. Nou ik kan je vertellen dat als je 
het hele stuk gelezen heb, de bloeddruk met 50% 
omhoog schiet. Voor dag en dauw klaargestaan voor 
de Graafschap en dan middels een video boodschap 
te horen krijgen dat het einde verhaal is. Voetbal 
technisch kan en ga ik daar niet over oordelen, maar 
als verenigingsman en supporter en zeer betrokken bij 
de familie v.d. Pavert, ben ik zeer teleurgesteld op 
deze  manier van communiceren. Ronduit schandalig 
om zo om te gaan met een speler die het team en de 
vereniging nooit in de steek heeft gelaten. Als dat de 
nieuwe waarden en normen zijn van De Graafschap 
dan voorspel ik je dat er straks geen hond meer op de 
tribune zit. Ik en deze mening deelt iedereen die Ted 
kent, en wetend dat hij dit niet verdiend heeft. 
Dus Ted!  Laten we hopen dat je een mooie club vind 
die het wel waardeert dat je er altijd voor 100% ge-
staan hebt. En zoals je weet bij GWVV ben je altijd 
welkom. In het veld of ernaast dat maakt 
niets uit, het respect en fatsoen zal er altijd voor je 
zijn. 
 
Iedereen een fijne vakantie en succes in het nieuwe 
seizoen 
 
Ps. 
Er zijn nog seizoenkaarten voor de Graafschap te koop 
maar!! zou er toch nog even over nadenken. 

I n maart bij het 
rondbrengen van 
de lente-editie was 
het exact 12½ jaar 
geleden dat Jan 
Zweers begon als 
Boogbalbezorger.  
In 2009 werd Jan 
benaderd op de 
kermis (onder de 
vogelschacht) door 
de toenmalige be-
zorger Gert te Kaat. 
Jan hoefde hier niet 
lang over na te den-
ken, ervaring als 
postbezorger had hij al, had zich dus al bewezen. On-
der het genot van een biertje werd het ‘contract gete-
kend’. En zoals Gert altijd pleegde te zeggen “Zu’w d’r  
nog één kraken’ werd de mondelinge overeenkomst 
nog meer kracht bij gezet. 
Door weer en wind gaat Jan nog steeds rond om de 
Boogbal rond te brengen in Varsselder-Veldhunten. 
Heel wat Boogballen heeft hij rond gebracht en ook 
de afgelegde kilometers liegen er niet om. Maar goed 
dat Jan geen kilometergeld vraag want anders had het 
lidmaatschap fors omhoog gemoeten. 
In december, de drukke postmaand, springt de redac-
tie Jan even bij om ze rond te krijgen. Op het redactie-
adres (bij Lucia) worden dan de Boogballen telkens 
door Jan weer in zijn posttas aangevuld om vervolgens 
weer verder te gaan met z’n ronde. 

Tijdens de talkshow GWVV op1 werd Jan dan ook ex-
tra in het zonnetje gezet door de redactie. 
Jan proficiat, en ontzettend bedankt voor je inzet voor 
de Boogbal. Wij hopen dat je er nog heel lang mee 
door blijft gaan! 

De redactie!   
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Jan Zweers brengt 
12½ jaar  

de Boogbal rond 
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GWVV 1 langs de lijn 
Door Menno Wenting 

W e zijn alweer aangekomen 
bij het laatste verslag van dit sei-
zoen. Ook in het laatste gedeelte 
van ons seizoen werden er wissel-
vallige resultaten behaald, waar-
door we eindigden op een teleur-
stellende 7e plek.  
 
Op donderdag 24 maart stond de inhaalwedstrijd te-
gen koploper FC Bergh op het programma. Twee we-
ken eerder had Bergh de wedstrijd af laten lassen in 
verband met ‘corona’, wat uiteindelijk niet zo bleek te 
zijn. We waren daarom gebrand om hier een goed 
resultaat te halen. Er werd gekozen om een verdedi-
gende tactiek te hanteren, maar al na twee minuten 
keken we tegen een 1-0 achterstand aan. Na balver-
lies op het middenveld volgde een snelle counter van 
Bergh. De lage voorzet die volgde werd door onze ver-
dediging gemist en belandde zo voor de voeten van 
een speler van Bergh, die hem bij de tweede paal in 
kon schieten achter onze nieuwe doelman Tim Jansen. 
Lang duurde deze achterstand niet, want na 4 minu-
ten werd de stand alweer gelijk getrokken door een 
goal van Lars Hendrixen. In de warming up schoot hij 
al een bal in de kruising, waarna hij klaagt dat er nooit 
dames langs het veld staan als hij scoort, dus ging die 
het tijdens de wedstrijd maar even over doen. Uit een 
corner belandde de bal voor de voeten van Lars, die 
bewees toch ook echt wel wat met zijn rechter been 
te kunnen en zo schoof hij de bal achter de keeper. De 
wedstrijd ging redelijk gelijk op, met weinig echt grote 
kansen. Het leek dan ook in een gelijkspel te gaan ein-
digen, totdat Bergh in de 92e minuut toch nog de win-
nende maakte. Een vrije trap werd de 16 in geslingerd 
en bij de tweede paal werd er iemand van ons in de 
rug gesprongen en zo geklopt waardoor de 1-2 bin-
nengekopt werd. De scheids zag er echter geen over-
treding in en zo leden we een erg zure nederlaag. Drie 
dagen later speelden we thuis tegen het in degrada-
tienood verkerende Ajax Breedenbroek. We beginnen 
met enkele grote kansen goed aan de wedstrijd en 
komen ook al snel op een 1-0 voorsprong als Cas de 
Neling de bal teruglegt op Bart Rots en hij deze zo in 
kan schuiven. Na het eerste kwartier raken we de grip 
op de wedstrijd kwijt en komt Ajax beter in het spel. 
Een aantal keren kan de verdediging nog goed ingrij-
pen, maar met de laatste corner voor rust worden we 
toch geklopt en kopt Ajax de gelijkmaker binnen. De 
tweede helft ging op dezelfde voet verder. Ajax komt 
zelfs op een 1-2 voorsprong, maar deze wordt terecht 
afgekeurd voor buitenspel. Vanaf de kant wordt ook 
gezien dat er iets moet veranderen en een driedubbe-
le wissel volgde. Al snel levert dit het gewenste resul-
taat op. De net ingevallen Julian Frazer maakt een ac-
tie naar binnen en schiet van grote afstand verrassend 
de 2-1 binnen. Kort daarna geeft de eveneens net in-
gevallen Ron Prinsen een geweldige pass over de ver-
dediging heen die door Cas de Neling wordt binnenge-
kopt. Net voor het einde wordt de eindstand zelfs nog 

bepaald op 4-1, als 
de derde invaller 
Robin Klompenhou-
wer de bal binnen-
schiet. Zo blijken de 
invallers vandaag 
goud waard te zijn.  
 
 

Een week later speelden we tegen het volgende team 
dat in degradatienood verkeerde, MEC. Uit in Miste 
wordt er dramatische pot afgeleverd. Er wordt weinig 
gevoetbald en ook in de duels worden we door een 
feller MEC afgetroefd. Ook heeft MEC ‘een ons geluk’ 
waardoor het eerste schot op doel er ingaat. In de 
rust grijpt Edwin in, maar dit heeft niet het gewenste 
resultaat en vlak na rust valt uit een vrije trap de 2-0. 
Dominiek Seinhorst maakt nog wel de 2-1, maar on-
danks nog een paar grote kansen zit het er deze wed-
strijd nooit echt in. Snel vergeten deze pot. Dat kun-
nen we over de rest van deze zondag niet zeggen. 
De volgende wedstrijd op het programma was tegen ’t 
Peeske. Ik zou hier graag een uitgebreid verslag over 
schrijven, maar helaas heb ik het grootste gedeelte 
van de wedstrijd gemist. Mijn taak was om de beste 
speler van ’t Peeske uit te schakelen en na twee minu-
ten ging ik dan ook een, voor mij zeldzaam, kopduel 
aan, waarbij we 
allebei met een 
hoofdwond op 
de grond be-
landden. Een-
maal aan de zij-
lijn kreeg ik ook 
nog even mee 
dat het de ver-
keerde man was. 
Mijn middag 
bracht ik dus 
door bij de huisartsenpost in Doetinchem. Samen met 
mijn tegenstander in de wachtkamer kregen we al 
snel door dat de keeper 
van ’t Peeske een rode 
kaart had gekregen en de 
stand van 0-1 achter naar 
een 6-1 overwinning 
werd omgedraaid. De 
goals werden gemaakt 
door Dirk Jansen (2x), Cas 
de Neling, Bart Rots, Jo-
chem Geerts en Robin 
Klompenhouwer. Het was 
dus erg gezellig in de 
wachtkamer.  
Een week later speelden we uit tegen onze directe 
concurrent Keijenborg. Trainer Edwin Grotenhuis 
mistte deze wedstrijd vanwege een coronabe-
smetting. De eerste helft waren beide teams gelijk-
waardig aan elkaar. Wij hebben de grootste kansen en 
dit resulteert ook in een 0-1 voorsprong door een goal 
van Cas de Neling. Even later valt ook de 0-2, als Jo-
chem Geerts een rebound binnen weet te schieten. Er 
lijkt niks aan de hand voor ons, maar in de 44e minuut 

5  D E  B O O G B A L  
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wordt een vrije trap van Keijenborg niet goed ver-
werkt en kan deze in de rebound zo binnen worden 
getikt. De tweede helft zakt het niveau van de wed-
strijd aanzienlijk. Het lijkt wel of iedereen al met zijn 
hoofd bij zanger Henri van Vossen is, die gelijktijdig 
zijn podium in de kantine aan het opbouwen was. Een 
paar minuten voor het eind komt er weer een vrije 
trap voor Keijenborg, en bijna identiek als in de eerste 
helft wordt deze bal niet goed verwerkt en vliegt de 
rebound er in. Hierna hebben wij nog twee levensgro-
te kansen, maar de wedstrijd eindigt in een 2-2 gelijk-
spel waar we allebei niet veel mee opschieten.  
Om nog wat van het seizoen te maken, moest er de 
komende wedstrijden een goed resultaat worden ge-
haald. Te beginnen bij Bergh uit. Ondanks dat we op 
sommige momenten best aardig aan het voetballen 
waren was tijdens deze wedstrijd het krachtverschil 
duidelijk te groot. Daarnaast eindigden de meeste 
kansen van Bergh in een goal en werden we dus met 5
-0 naar huis gestuurd.  
Een week later mochten we op de fiets naar Etten. 
Waar we in de thuiswedstrijd nog een goed Etten za-
gen, hadden ze in deze wedstrijd weinig tegenstand te 
bieden. Al vroeg in de wedstrijd soleerde Jochem 
Geerts door de Ettense defensie en schoot hij de 0-1 
binnen. Kort daarop maakte Bart Rots na een mooie 
aanval de 0-2. Hierna nam het tempo in de wedstrijd 
iets af en kreeg ook Etten nog een enkele kans, maar 
keeper Tim Jansen en de paal zorgden ervoor dat we 
met een goede voorsprong de rust in gingen. In de 2e 
helft begon de grote Cas de Neling-show. Vlak na rust 
maakte hij zijn 100e doelpunt voor GWVV en besliste 
hij daarmee de wedstrijd. Alsof dit nog niet genoeg 

was scoorde hij ook de 4- en 5-0 en nadat Etten nog 
iets had terug-
gedaan zorgde 
Cas ook voor 
de 6-1. Een 
mooie pot wat 
zorgde voor 
een nog mooi-
er feest na de 
tijd in Etten 
waar Varssel-
der ook de 
derde helft winnend afsloot.  
Een week later speelden we uit tegen KSV in Vragen-
der. Na een succesvol ’50-bal’ op zaterdagavond had-

den we weinig tijd om wakker te worden. KSV han-
teerde haar bekende tactiek en speelde alleen maar 
lange ballen om zo in de duels te komen en waar no-
dig een trap uit te delen. De scheidsrechter had het 
dan ook druk deze wedstrijd. Dit, mede met het slech-
te veld zorgden ervoor dat het meegereisde publiek 
weinig te genieten had. Wel pakten wij in de 1e helft 
de voorsprong. Een vrije trap van Sam Overbeek werd 
perfect binnengekopt door Dominiek Seinhorst. Hier-
na blijft het een vechtwedstrijd met enkele kleine kan-
sen aan beide zijden. Vlak voor tijd is het Cas de 
Neling die na een goede actie de 0-2 binnenschiet en 
zo de wedstrijd beslist, waardoor een spannende 
slotfase uit bleef.  
Een paar dagen later 
stond alweer de vol-
gende wedstrijd op 
het programma, 
thuis tegen AD’69. 
Wij kwamen in de 
eerste helft op een 0
-1 voorsprong door 
een goal van Bart 
Rots. Ondanks dat 
AD wat beter werd 
en ook de grotere 
kansen had leek dit 
ook zo te blijven, helemaal omdat Tim Jansen de ster-
ren van de hemel keepte. Hij tikte de ballen op de 
meest ongelooflijke manier uit de hoeken. Helaas was 
het in de 93e minuut toch raak voor AD. Een voorzet 
van een AD-speler werd door Sam Overbeek in eigen 
goal geschoten, waarmee die zijn seizoentotaal van 
eigengoals alweer op twee zette. Ondanks dat de 
voorgevende speler in buitenspelpositie stond, en in-
val-grens Niels Jansen hier ook voor vlagde, negeerde 
de scheidsrechter dit en hielden we maar een zuur 
puntje over aan deze wedstrijd.  

Onze allerlaatste kans om nog de nacompetitie te ha-
len hadden we uit bij Meddo. Na een feest weekend, 
met op vrijdagavond een verjaardagsfeest in het team 
en op zaterdagavond de pronkzitting, kon je merken 
dat iedereen vermoeid aan de aftrap begon. Ik kan nu 
een heel verhaal over deze wedstrijd gaan verzinnen, 
maar hier kan ik me oprecht niet veel meer van herin-
neren. Er was in ieder geval te zien dat we een zwaar 
weekend hadden gehad en binnen twintig minuten 
stonden we op een 2-0 achterstand. Toch bleef de 
hoop op een goed resultaat er nog steeds in en na de 
rust kwam er een beter GWVV uit de kleedkamer. Een 
fantastisch schot in de bovenhoek van Jochem Geerts 
bracht de spanning terug in de wedstrijd. Tien minu-
ten voor tijd werd het zelfs gelijk, toen Jesse Peters 
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(Vervolg GWVV 1 langs de lijn) 

sing. Mooier kon die er niet in.  
Zo bleven de drie punten toch nog in Varsselder. De 
één na laatste wedstrijd volgde tegen directe concur-
rent Kilder. Omdat het veld in Kilder vol stond met 
springkussens, werd deze wedstrijd in Wehl gespeeld. 
Voor Edwin dus een thuiswedstrijd. Door een keepers-
probleem stond deze wedstrijd grensrechter Joost 
Schut in de goal. Joost had zich alleen vergist en had 
in plaats van de keepershandschoenen zijn bokshand-
schoenen aangetrokken. Voor een uitleg hierover 
moeten jullie maar bij hemzelf zijn. Aan alles was deze 
wedstrijd te merken dat er voor Kilder nog wel wat op 
het spel stond. Wij werden op bijna alle fronten afge-
troefd en zo met een 3-0 nederlaag terug naar Vars-
selder gestuurd. Een nog noemenswaardig punt is dat 
deze wedstrijd de laatste wedstrijd van Dominiek 
Seinhorst in het shirt van GWVV is geweest. Met een 
zogeheten praatkaart kreeg hij zijn vijfde geel van het 

seizoen waardoor hij tijdens de laatste wedstrijd ge-
schorst is. Zo sloot hij geheel in zijn eigen stijl zijn car-
rière bij GWVV af.  
De laatste wedstrijd van het seizoen stond volledig in 
het teken van het afscheid van Edwin Grotenhuis. Hoe 
mooi is het dat hij zijn laatste wedstrijd na vijf jaar 
GWVV heeft tegen zijn oude club FC Dinxperlo. In de 
eerste helft werd het spel aan Dinxperlo gelaten en 
speelden wij vooral op de counter. Dit wierp ook zijn 
vruchten af en na goals van Cas de Neling, Dirk Jansen 
(penalty) en Jochem Geerts gingen we met een 3-0 
voorsprong de rust in. Net na rust maakte Dinxperlo 
de 3-1, maar kort daarop scoorde Bart Rots na een 
aantal toveracties alweer de 4-1. Dinxperlo gaf zich 
echter nog niet gewonnen. Mede door een aantal 
noodgedwongen wissels konden we de druk van Dinx-
perlo toch niet weerstaan en kregen we in de laatste 

een vrije trap er prachtig in schoot. We wisten dat we 
aan een gelijkspel niks hadden en besloten aanvallen-
der te gaan spelen. In een counter liepen we hierdoor 
helaas toch nog tegen een tegendoelpunt in de laatste 
minuten aan, waardoor we met een 3-2 nederlaag 
naar huis gingen. Zo lijkt het seizoen, ondanks dat we 
nog drie wedstrijden te spelen hebben, als een nacht-

kaars uit te gaan.  
De eerste van die laatste drie wedstrijden was thuis 
tegen HMC. Onze gasten waren gebrand op een goed 
resultaat, want zij waren nog vol in de strijd, om na-
competitie voor degradatie te ontlopen. HMC speelde 
in een 5-3-2 systeem, waardoor de ruimtes klein wa-
ren en wij weinig kansen creëerden. HMC werd vooral 
gevaarlijk via de flanken. In de 37e minuut werd een 
voorzet vanaf links niet goed weggewerkt door onze 
verdediging, waardoor HMC de 0-1 binnenschoot. 
Met deze stand gingen we ook rusten. Tot de 70e mi-
nuut bleef het een saaie wedstrijd, maar hierna werd 
er toch nog voor een spectaculaire slotfase gezorgd. 
Eerst scoorde Bart Rots de 1-1. Deze werd echter to-
taal onterecht afgekeurd voor buitenspel. Na een 
klein opstootje kwam het vuur hierdoor wel terug in 
de wedstrijd en waren wij gebrand om deze alsnog 
winnend af te sluiten. Vlak voor tijd werd er in de ei-
gen zestienmeter een handsbal gemaakt door een 
verdediger van HMC. De scheidsrechter, die op dat 
moment de grip over de wedstrijd totaal verloren 
was, gaf hiervoor een terechte penalty. Ook kreeg 
HMC hierbij een tweede gele, dus rode kaart. Dit bui-
tenkansje werd door Cas de Neling benut. Diezelfde 
Cas zorgde in de blessure tijd ook nog voor een prach-

tig slotakkoord. Na een goede controle uit de lucht 
schoot hij de bal van afstand precies in de rechterkrui-
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tien minuten nog drie goals tegen waardoor de wed-
strijd in 4-4 eindigde. Het feest werd er uiteraard niet 
minder om. Na de wedstrijd deed Edwin eerst nog een 
kort woordje op het veld, waarbij hij ook zijn eigen 
Toine van Peperstratenmomentje beleefde. Maar wat 
wil je na vijf mooie jaren.  

Hierna ging het feest verder met DJ Niels in het Dorps-
huus.  
Ook de jongens van Dinxperlo waren in grote getalen 
aanwezig. De avond eindigde hier met een lach en 
een traan toen Edwin tijdens ‘You’ll never walk alone’ 
op de schouders werd genomen. Ook werd er tijdens 
deze wedstrijd afscheid genomen van assistent André 
Lippets, maar eigenlijk nemen we van ‘Lippie’ nooit 
echt afscheid. André stopt dan wel als assistent bij 
ons, we verwachten hem natuurlijk nog geregeld op 
donderdagen of zondagen langs het veld te zien. Al 
met al was het een geslaagde laatste zondag, van een 
sportief gezien, toch wel teleurstellend seizoen.  
 
Tot volgend jaar! 
 
Kijk hier voor meer foto’s; 
 
27-3-2022 GWVV-Ajax. B; 
https://myalbum.com/album/ZcsvwWdXgiQW 
10-4-2022 GWVV-’t Peeske 
https://myalbum.com/album/mFPJrVHBN3JP 
1-05-2022 GWVV-Etten 
https://myalbum.com/album/JHxd4XPBapKB 
12-5-2022 GWVV-AD’69 
https://myalbum.com/album/4FwRCJL8vzei 
22-5-2022 GWVV-HMC’17 
https://myalbum.com/album/cb7JVqDRdmdH 
6-6-2022 GWVV-Dinxperlo/Afscheid Edwin 
https://myalbum.com/album/ND8FX8ocPBy7Ne 

Siem  
Agelink 

In de wedstrijd tegen  
‘t Peeske 

 
Voor meer foto’s;   
https://myalbum.com/
album/8kLLH9jrzK4H 

PUPIL VAN DE WEEK 

50 
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Het seizoen voor Gwvv 2  
zit erop! 
 

A angezien mijn assistent repor-
ter de tweede helft een doorbraak 
bij het 1e elftal heeft afgedwongen aan mij de taak 
om het seizoen van Gwvv 2 te beschrijven.  
 
Uiteraard zijn we als 2e elftal trots dat wij Milan Frazer 
bij het 1e elftal hebben afgeleverd. Echter was het wel 
een aderlating op ons middenveld. Milan het ga je 
goed en ga zo door! 
Maar goed op maandag 6 juni, 2e Pinksterdag stond 
onze afsluitende wedstrijd tegen FC Bergh 3 op het 
programma. Vooraf was er een heuse titanenstrijd 
(zoals dat zo mooi heet) binnen Gwvv 2 aan de gang. 
De vier musketiers Chiel le Comte, Jim Weijkamp, Mi-
ke Oonk & Robin Klompenhouwer stonden alle vier op 
vier goals. Trainer Peter Roes lag er zelfs wakker van ‘s 
nachts, wie moest hij de penalty’s laten nemen?  
We begonnen goed aan de wedstrijd na een aantal 
goede mogelijkheden kwamen we op een terechte 1-
0 voorsprong. Ondergetekende hield het goede over-
zicht en zette Collin vrij voor de goal. Collin werkte 
knap met zijn chocoladebeen af en het gejuich volgde. 
Al snel kwamen we op een 2-0 voorsprong, na een 
voorzet van Collin, het verlengen van Ivo, was het jaja 
Jim Weijkamp die de 2-0 maakte! Al vragen de andere 
musketiers zich nog steeds af of dit géén buitenspel 
was?? 
Na jaren van droogte presteerde ondergetekende het 
om niet alleen assists te geven maar ook om te sco-
ren. Het stond 3-0! Nu Jim de topscorerstitel kon rui-
ken nam het zelfvertrouwen bij hem toe. Jim bedacht 
zich van een meter of 30 op goal te schieten, een rol-
letje… Helaas voor de overige musketiers maakte de 
keeper een afgrijselijke blunder en stond het 4-0! Na 
een counter stond het 4-1 en gingen we rusten. Na de 
rust was het wederom Jim Weijkamp die scoorde, een 
hattrick! Jim staat hier trouwens bekend om want ook 
bij de legendarische uitwedstrijd bij Doetinchem 2 
wist hij er 3 te maken! Ook onze spits Mike Oonk 
scoorde 2x achter elkaar in de tweede helft, Peter 
Roes wist niet wat hij zag en wisselde Mike snel voor-
dat hij ook in één keer hattricks ging scoren. De overi-
ge goal kwam van Robin en dit betekende een tussen-
stand van 8-1.  
Toen kwam de lang gekoesterde wens van onze aan-
voerder om ook te scoren! De laatste 10 minuten 
stond Mart zowaar rechtsbuiten. 5 minuten voor tijd 
kon hij dan eindelijk scoren! Helaas voor Mart faalde 
hij oog in oog met de keeper van dienst. Niet veel la-
ter ging hij ook zowaar op doel koppen! Helaas voor 
Mart ging de bal net langs de doelpaal. Mart hou vol, 
jouw moment gaat ooit nog eens komen   
Na de tijd werd er gezellig na geborreld op het terras 

Wedstrijdverslagen  
GWVV 2 

door Martijn Klompenhouwer 

en werd er goed gedronken op het afscheid van Edwin 
te Grotenhuis. Ook namens het tweede elftal willen 
wij jouw bedanken voor de samenwerking de afgelo-
pen jaren!  
Zaterdag 14 mei was de jaarlijkse pronkzitting van car-
navalsvereniging de Zinkput. Als tweede elftal waren 
we massaal aanwezig. Het was een gezellige avond, 
met een leuke Afterpary bij onze puntenpakker Niels 
Jansen. Het nummer: ‘’De haan is dood’’ was mate-
loos populair die avond, vanwege de wedstrijd uit te-
gen ‘’De hanen’’ op zondag. De volgende ochtend was 
het muisstil op het terras van ’t Dorpshuus, de avond 
ervoor had er bij sommige goed ingehakt. Toch gingen 
we met goede moed naar Nieuw Dijk! Op een prachtig 
veld met een heldere blauwe lucht, de zon in de ogen 
en de vogeltjes die floten begonnen we aan de warm-
ping-up. Het hoogtepunt van de warming-up: het af-
werken, is normaal een onderdeel om je vingers bij af 
te likken, helaas voor het meegereisde publiek deze 
ochtend niet. De schoten binnen de palen waren op 
één hand te tellen… 
Wat ik mij nog kan herinneren is dat we de 1e helft 
niet goed voor de dag kwamen, we kwamen snel met 
1-0 achter en ons positiespel was niet al te best. Na 
een goede peptalk van onze trainer in de rust, herstel-
den we ons aardig in de 2e helft. Helaas gingen we er 
op het laatst alsnog met 3-1 af.  
De volgende wedstrijd was uit naar Concordia Wehl, 
die een plek boven ons stond. We wisten dat we van-
daag een goed resultaat moesten behalen om nog een 
plek op de ranglijst te kunnen stijgen. Helaas eindigde 
de ochtend in een deceptie, de 1e helft domineerden 
we op het veld maar kregen we 3 counters om de 
oren. Na rust kwamen we nog goed terug tot 3-2, 
maar eerlijk gezegd had het allang 15-3 voor ons moe-
ten staan. Laten we het erop houden dat het geluk 
deze ochtend niet aan onze zijde was en dat het geen 
goede wedstrijd was voor het zelfvertrouwen van on-
ze aanvallers. Ook de verdediging zag er bij de tegen-
treffers niet goed uit. Leuk om te vermelden is dat 
Koen nog knap een penalty stopte bij een 3-2 achter-
stand. Gefrustreerd en vol onbegrip drupten we van 
het veld en keeper Koen naar de wc. De combinatie 
van de warme zon en een zware avond ervoor was 
hem te veel geworden.. 
Een ander hoogtepunt was de jaarlijkse kaas en worst 
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avond bij trainer Peter Roes, helaas kon ik er zelf niet 
bij zijn maar volgens de geruchten was het een zeer 
geslaagde avond. Bijzonder was dit keer dat het niet 
om een wedstrijd van Ajax ging maar om concurrent 
Feyenoord! Het bier smaakte er volgens Collin niet 
minder om.  
Het seizoen 2021-2022 was ook het jaar dat onze 
grensrechter Niels Jansen zijn debuut in Gwvv 2 maak-
te. Wie weet een opmaat naar meer Niels? Tot slot wil 
ik een woord van dank uitspreken aan onze talenten 
uit de jeugdopleiding van Gwvv. Zeker de tweede sei-
zoenshelft hebben jullie ons zondag vaak uit de brand 
geholpen en laten zien dat jullie goed kunnen voetbal-
len. Er ligt jullie een mooie toekomst tegemoet binnen 
Gwvv!  
Jesper, Ties, Gijs, Ties en Julian bedankt namens ieder-
een van het 2e elftal! 
 
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe en tot 
volgend seizoen.  
  

Z aterdag 30 mei heb-
ben  9 leden en 2 be-
stuursleden een prikactie 
gehouden bij hoofdsponsor Netterden Zand en 
Grind.  
De wandelroute om de Noordplas vanaf de parkeer-
plaats aan de Azewijnsestraat 
en de plas aan de Omsteg zijn 
geheel nagelopen. Gelukkig viel 
het verzamelde afval mee. Be-
zoekers zijn blijkbaar bewust 
van het feit dat we zuinig moe-
ten zijn op deze schitterende 
natuur. Wie nog nooit deze 
routes gelopen heeft kan ik 
aanraden dit eens te doen. 
Het is een schitterend ge-
bied, waar je nog echt kunt 
genieten van de natuur en 
de rust. Naast enkele keren 
per jaar een prikactie te 
organiseren heeft GWVV 
ook op de parkeerplaats bij 
sportcomplex de Buiten-
ham 2 containers geplaatst. 
1 is er voor inzameling frituurvet en 1 is er voor inza-
meling klein elektrisch afval.  Velen van 
u weten deze al te vinden.  
    Jan Aalders 

De ‘oude garde’ van GWVV 2 tijdens het teamuitje. 

Tijdens het afscheid van Edwin ontvingen een aantal 

spelers uit de diverse teams een ‘n Diquen’ voor hun 

inbreng bij GWVV 1 in het seizoen 2021-2022.  

Heren laat hem wel smaken!  

GWVV ruimt zwerfvuil 
bij hoofdsponsor op 
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Sponsorbezoek 
Seizoen 2021-2022 

V rijdag 10 juni 
heeft de sponsor-
commissie einde-
lijk weer een 
sponsoruitje kun-
nen organiseren.  
Drankenhandel 
Terborgse Wijn-
centrale is in 2017 
toegetreden tot de 
subsponsors van 
GWVV. Destijds is 
direct de afspraak 
gemaakt dat de eerst volgende sponsorbijeenkomst 
bij de Terborgse Wijncentrale zou worden georgani-
seerd. Helaas door Corona moest ook dit enige tijd 
worden uitgesteld. Maar zoals het spreekwoord al 
luidt: “wat in het vat zit verzuurd niet”, kon ook dit 
alsnog georganiseerd worden. Rond 17 uur werden 
we hartelijk ontvangen door Gerard en Esther Beijer 
en ook zoon Rick sloot later aan. Na een welkomst-
drankje werden de aanwezigen toegesproken namens 
GWVV door Nico Immink. Nico benadrukte tijdens zijn 
woordje nogmaals hoe belangrijk de sponsoren voor 
GWVV zijn en bedankte hen voor de geweldige steun. 
Zeker tijdens de periode van Corona is gebleken dat 
GWVV niet zonder sponsoren kan. Aansluitend sprak 
Gerard de aanwezige sponsoren toe. Gerard vertelde 
hoe hij zijn prachtige bedrijf heeft opgebouwd. Inmid-
dels is de Terborgse wijncentrale een begrip in de Ach-
terhoek en de Liemers maar ook daarbuiten weten 
afnemers de weg naar Terborg te vinden.  
Alle aanwezigen hebben kunnen zien tijdens de rond-
leiding welke producten en diensten aangeboden wor-

den. Het aanbod aan bier- en wijnmerken is enorm. 
Naast de drankenhandel kunt u voor een kerstpakket 
ook bij de Terborgse Wijncentrale terecht. Een prach-
tige showroom is hiervoor ingericht waar voor ieder-
een een kerstpakket op maat gemaakt wordt. 
Tijdens de rondleiding werd door Felix Bergevoet van 

de Veldmuis uit Ulft een heerlijk koud en warm buffet 
klaargezet. Nadat iedereen 
hiervan van genoten had is 
er nog een schitterende pre-
sentatie verzorgt door Wou-
ter Mecking van Mecking’s 
sportshop Ulft. Ook Wouter 
vertelde hoe hij zijn sport-
shop heeft opgebouwd na 
dat hij Marinca had overge-
nomen. Inmiddels weten 
velen sportverenigingen de 
weg naar Wouter te vinden. 
Maar ook individuele spor-

ters hebben volop keus. Wouter heeft ons ook de 
nieuwe wedstrijdbal gepresenteerd 
voor het aankomende seizoen van 
de Eredivisie. Daarnaast werd ons 
nog een filmpje getoond van de 
productie van een bal en schonk 
Wouter GWVV een Derbystar bal. Al 
met al een bijzonder geslaagde 
sponsorbijeenkomst. Vol informatie over de werkwijze 
en diensten van enkele sponsoren. Het was goed om 
elkaar weer te treffen, zeker om bij te praten hoe on-
ze sponsoren de afgelopen Coronatijd hebben erva-
ren. 
Nogmaals dank aan Gerard, Esther en Rick Beijer. En 
natuurlijk ook dank aan Felix Bergevoet en Wouter 
Mecking. 

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

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

O p zondag 8 mei werd Ulftse Boys/GWVV/
SDOUC 3 kampioen. Het combinatieteam waar 
GWVV leden Niels Schweckhorst, Ron Prinsen en 
Maik Jansen in voetballen. In de kampioenswed-
strijd tegen concurrent FC Winterswijk bleef het 
tot op het laatst spannend. Bij een gelijkspel zou 
Fc Winterswijk hen niet meer kunnen achterha-
len. In deze kraker was het bij de rust 0-0 maar 
kreeg Ulftse B/GWVV/SDOUC de 1-0 tegen door 
een fout van keeper Ramon Mijnen en even later 
werd het zelfs 2-0. Toch wisten ze nog de aanslui-
tingstreffer te maken waardoor dat het elftal er 
weer in ging geloven. In de 96e minuut kreeg 
Ulftse B/GWVV/SDOUC een corner waarbij kee-
per Ramon Mijnen naar voren werd gestuurd. En 
het ongelofelijke gebeurde, de keeper raakte de 
bal maar half maar kopte het leder er wel in. 
Eindstand 2-2. Een fantastische ontknoping 
waarmee het combinatieteam kampioen werd.  
Jongens van harte gefeliciteerd! 

50 

 

https://meckings-sportshop.nl/
https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

H et seizoen is ten einde en de winnaar is bekend! 
De afgelopen maanden hebben vooral het 1e elftal 
veel wedstrijden gespeeld. Dat resulteerde voor hun 
in het hoogste punten aantal deze ronde, zij hebben 
vanaf eind maar liefst ca 36 punten bij elkaar ge-
scoord en daarmee de koppositie veilig gesteld. In de 
directe achtervolging treden de mannen van het 2e 
elftal. Zij hebben een flinke inhaalslag geslagen en zijn 
vanaf de laatste plek gestegen naar de 2e plaats door 
een eindsprint van 30 punten te behalen. Het 3e en 4e 
hebben ten opzichte van de andere twee teams maar 
een schamele 19 punten verzameld. Niet genoeg ten 
opzichte van het 2e elftal, waardoor beide teams een 
plek gezakt zijn. Hiermee is de eindstand ook defini-
tief en mogen we het 1e elftal feliciteren met de eind-
overwinning!  

Elftal: Punten 

GWVV 1 79 

GWVV 2 52 

GWVV 4 46 

GWVV 3 44 

Jesper Kuster maakte zijn debuut op 3 
april bij GWVV 1 in de uitwedstrijd te-
gen MEC. Een week later in een thuis-
duel tegen ‘t Peeske viel hij in de 2e 
helft in. Jesper, proficiat met je debuut! 
Dat er nog veel seizoenen in GWVV 1 bij 
mogen komen. 

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

B en je 65 jaar geworden, 
denk je dat je al veel hebt mee-
gemaakt en dan krijg je toch 
nog een nieuwe ervaring. Dit 
seizoen heb ik namelijk net zo vaak gescoord als onze 
spits, Tom Wanders. Later in dit stukje meer hierover. 

Op een donderdag-
avond, na een heerlijke 
training van Frans zaten 
we in ’t Dorpshuus onder 
het genot van een biertje 
nog even na te praten 
toen Martijn, de over-
buurman van Hans er 
ook nog even gezellig bij 
kwam zitten. Hij is nu 
nog speler van Netter-
den, maar hij had er wel 
oren naar om bij het 
vierde te komen spelen. 

Het contract wordt opgesteld en dan kunnen we Mar-
tijn volgend seizoen op de Buitenham bewonderen. 
Veel speelplezier in Varsselder, Martijn. 
De eerste wedstrijd die we zouden spelen was uit te-
gen V.I.O.D. - 6. Helaas speelde Corona (en een paar 
andere zaken) ons parten en hadden we maar 9 wed-
strijdfitte spelers en geen keeper. Marco was aan zijn 
vinger geblesseerd (het verhaal ging rond dat hij met 
de vingers tussen de laadklep van zijn bakwagen had 
gezeten), zodat de wedstrijd helaas niet door kon 
gaan. Na een drukbezochte training op een gure, win-
derige en regenachtige donderdagavond op de laatste 
dag van maart waren we klaar voor de thuiswedstrijd 
tegen F.C. Bergh - 5. 
De voorbereiding op de 
wedstrijd zelf was 
ronduit slecht. Als spe-
lers en staf hadden we 
er alles aan gedaan om 
gemotiveerd aan te 
treden tegen de koplo-
per, maar helaas had 
Bennie Mulder zijn 
zaakjes niet op orde. Er 
stonden helemaal geen hoekvlaggen op het veld en ze 
waren ook nergens te bekennen. Bennie proberen te 
bellen, maar hij lag nog in coma. Gelukkig was Paul 
Schut zo bereidwillig om helemaal van Gendringen te 
komen om de cornervlaggen te plaatsen. Dank, Paul. 
Marco was nog steeds geblesseerd, dus nam Werner 
plaats onder de lat. Jurjan nam de positie in het cen-
trum over van de geblesseerde Theo. Tom moest nog 
werk afmaken (had de rest van de week een beetje 
lopen te lanterfanteren) en hij werd vervangen door 
Sander. F.C. Bergh - 5 is een snelle, jonge ploeg die 
niet voor niets bovenaan staat. Maar wij waren zeer 

gemotiveerd en begon-
nen zeer voortvarend. 
Binnen tien minuten 
wist Rick H. de 1 - 0 op 
een prachtige wijze in 
te koppen. Onze voor-
hoede speelde sterk. 
Sander wist met 
mooie, listige balletjes 
de vleugelspelers Rick 
en Rick te bedienen. 

We creëerden menig kans en hadden na een half uur 
met 4 - 0 voor kunnen staan. Maar Bergh was aanval-
lend erg sterk en kwam vlak voor rust op gelijke hoog-
te. Na rust werden we er een paar keer pijnlijk uitge-
lopen zodat Bergh een aantal keren vrij eenvoudig 
wist te scoren. Maar we herpakten ons. Met een spits 
(Sander) die wel balletjes afspeelde, sublieme passjes 
gaf en de scorende Rick niet in de weg liep wist Rick in 
totaal 4 keer te scoren. Helaas bleek dit niet genoeg. 
We verloren uiteindelijk met 4 - 8. Het lijkt misschien 
vreemd, maar keeper Werner was één van de uitblin-
kers. Hij wist met een flink aantal spectaculaire en 
uiterst stijlvolle reddingen een blamage voorkomen. 
De training die hierop volgde was ook zéér bijzonder. 
We begonnen zoals gewoonlijk zeer gemotiveerd aan 
de warming-up en zoals gewoonlijk had Tom het 
grootste deel van het rondootje in het midden ge-
staan toen het noodweer losbarstte. Alles waaide van 
het veld, van ballenkarren tot hoedjes en van hesjes 
tot de verplaatsbare doelen. Zelfs onweerde het. 
Kortom: snel naar binnen om te schuilen. Binnen ge-
komen besloten we maar om te douchen en zodoen-
de zaten we al heel vroeg bij Els aan de koffie, wat 
ook heel gezellig was. Daarna nog even napraten on-
der het genot van een heerlijk biertje en de avond kon 
niet meer stuk. Wel werd duidelijk dat we de zondag 
erna niet al te veel fitte spelers hadden voor de thuis-
wedstrijd tegen het hooggeplaatste SC Rijnland - 2. 
Gelukkig was Hans weer bereid om ons uit de brand 
te helpen. Na een goede eerst helft werd het de twee-
de helft steeds minder en verloren we de wedstrijd 
met 0 - 6. Hans maakte een uiterst sterke invalbeurt 
en hij werd dan ook (unaniem) gekozen als player of 
the match. Proficiat, Hans. Het is je gegund. 
Op Tweede Paasdag stond de thuiswedstrijd tegen 
N.V.C. - 2 op het programma. Voor Tom een zwaar 
beladen wedstrijd. Dit was  één van de weinige moge-
lijkheden die hij nog heeft om van de hatelijke nul af 
te komen. We kampten met nogal wat afwezigen 
(blessures en Paas verplichtingen). De leiders hadden 
flink rondgebeld en er voor gezorgd dat we een sterke 
aanvulling kregen: Thomas, Miel en Jan - Ole onder de 
lat. Omdat Theo en Jurgen geblesseerd waren moest 
er een andere aanvoerder worden gekozen. We kozen 
Tom als aanvoerder. Niet dat er iemand naar zijn 
praatjes luistert, maar om zijn zelfvertrouwen wat op 



15  

 

D E  B O O G B A L  

te poetsen. Helaas 
heeft dat niet veel 
geholpen. We kre-
gen wel veel kan-
sen, maar we scoor-
den maar twee keer 
en Toms teller bleef 
wederom op nul. 
Na een half uurtje 
voetballen moest 
de man van glas 
(Ino) vanwege een 
blessure worden 
gewisseld door de 
houthakker 
(Marco). Na nog 

een paar kansen om zeep te 
hebben geholpen blies de 
scheidsrechter het rustsignaal 
en gingen we met maar een 2 - 
0 voorsprong aan de thee. Na 
rust tapte Netterden uit een 
ander vaatje en kregen we het 
bij vlagen ook best lastig. Ook 
hadden we moeite om bij de 
goal van de tegenstander te 
komen. We wankelden. Plots-
klaps kreeg Tom het aan zijn 
knie en wilde hij direct gewis-
seld worden. Ik heb zijn plaats, 
inclusief de aanvoerdersband 
overgenomen. Kort na de wissel 
was er al veel meer rust en 
structuur in het spel. Zonder 
kleerscheuren konden we de wedstrijd uitspelen en 
de drie punten veilig stellen. Na het welverdiende 
koele biertje op het terras konden we tevreden naar 

huis fietsen.  
Daags erna appte Tom 
ons dat hij een zware 
knieblessure op had ge-
lopen. We waren allen 
zeer verbaasd. Zie de 
foto hoe Tom lachend 
het veld verliet, geen 
enkel spoor van pijn, 
integendeel. Het leek 
wel of hij opgelucht was, 
verlost van de druk om 
te scoren. Ik denk dat hij 
de blessure heeft ver-
zonnen om zo een ex-

cuus te hebben voor het ontbreken van doelpunten. 
De zondag erop, Beloken Pasen, stond de return al 
weer op het programma. Beloken Pasen wordt ook 
wel de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid ge-
noemd en zo werd er ook gevoetbald. We hadden een 
ijzersterke en een tot op het bot gemotiveerde aan-
voerder: Rick H. Maar wat of hij ook probeerde, hij 
wist het elftal ook niet aan de praat te krijgen en na 
een moeizame wedstrijd, vol met (onnodige) fouten 
stonden we aan het eind van de wedstrijd 

(terecht???) met lege handen. 
Zes dagen na de 2 - 0 thuis 
verloren we uit ook met 2 - 0. 
Het meest positieve aan deze 
zondag was het Dorpshuuske 
van Rien dat deze toch wat 
sombere zondag nog een 
beetje wist op te vrolijken. 
Het was uitgerekend zijn ver-
jaardag deze dag en we had-
den hem graag een ander ca-
deau geschonken, maar he-
laas. 

De weken erna was de 
trainingsopkomst, me-
de veroorzaakt door 
het grote aantal blessu-
res erbarmelijk laag. 
Een aantal keren was 
het aantal zo laag, dat 
er geen partijtje kon 
worden gespeeld. En 
dat is toch het belang-

rijkste van de training. Ook bij het derde was de op-
komst niet groots. Frans en Ferdi/Rob combineerden 
het derde en het vierde zodat de trainingsavonden 
met een heerlijk partijspel kon worden afgerond. Klas-
se mannen! Zeker met de belangrijke en altijd lastige 
uitwedstrijd tegen S.V.G.G. - 4 in het verschiet. Onze 
ziekenboeg barstte uit zijn voegen, maar gelukkig was 
het tweede vrij. Hierdoor konden Martijn, Colin, Joël, 
Tim en Giel met ons meedoen. Bedankt mannen, hier-
door konden we deze mooie wedstrijd spelen. Ook 
onze grensrechter Nico kon de scheidsrechter niet 

assisteren. Maar gelukkig 
hebben we in het elftal een 
kameleon. Hij kan zich in 
allerlei rollen transforme-
ren. Van wasvrouw tot ba-
sisspeler en van super vlam-
metjesbakker tot grensrech-
ter. We hebben het natuur-
lijk over Hans, telg uit het 
roemruchte arbitergeslacht 
Bruins. Op een uiterst be-
kwame wijze, streng maar 
rechtvaardig assisteerde hij 
scheidsrechter Hunting. We-
derom: Grote klasse, Hans! 

Ook Megchelen had spelers uit hun tweede elftal 
moeten vragen. De eerste helft ging behoorlijk gelijk 
op, we kregen een paar kansjes en kwamen ook een 
paar keer goed weg. Rien, als linksbuiten, bereikte de 
achterlijn en behield goed het overzicht. Een subliem 
passje op spits Sander die op uiterst koelbloedige wij-
ze de 0 - 1 op het scorebord plaatste. Na de thee was 
het een hele andere wedstrijd. Megchelen speelde 
met twee vrouwen. Ook Rien, de oude snoeper had 
een jonge dame als directe tegenstander. Met een rol 
pepermunt in zijn broekzak (tegen de slechte adem??) 

(Vervolg Het vierde) 
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probeerde hij er het beste van te maken. Normaal wil 
Rien zijn tegenstander nog wel eens de nodige vrijheid 
geven, maar deze tegenstandster kreeg weinig ruimte 
van Rien. Volgens mij hebben ze een zeer prettige 
tweede helft beleefd. De spelers van Megchelen wis-
ten nog niet wat een “Marcootje” is. Marco heeft dit 
even overduidelijk voorgedaan, zodat we weer op 
jacht konden naar de voorsprong. Op een, zeker niet 
makkelijke, voorzet wist Joël de 1- 2 binnen te tikken. 
Hiermee had Joël binnen een uur bij het vierde al va-
ker gescoord dan Tom in de hele competitie. Klasse 
Joël. Voor Tom was het ook één van zijn beste wed-
strijden: hij had niemand onnodig in de weg gelopen 
en géén enkele opgelegde kans om zeep geholpen. Na 
nog een paar kansen over en weer bereikten we het 
eindsignaal met een 1 - 2 overwinning. Rien wilde na 
afloop nog graag even shirtje ruilen met zijn tegen-
standster, maar dat hebben we hem maar afgeraden. 
Als kers op de taart werd Rien ook nog uitgeroepen als 
player of the 
Match. Hij heeft 
de wedstrijd, ze-
ker de tweede 
helft rustig uit ge-
voetbald en zich 
niet het hoofd op 
hol laten brengen. 
Grote klasse, Rien! 

Het weekend 
erop was het 50 
bal. Het vierde 
was goed verte-
genwoordigd en 
de jongens die 
er waren heb-
ben zich prima 
vermaakt.   

De dag erna stond de lastige uitwedstrijd tegen Rijn-
land op het program. Maar we kampten nog steeds 
met veel blessures en we konden geen gastspelers 
inhuren, daarom is de wedstrijd op papier afgedaan: 5 
- 0 verlies. Dus snel vergeten. 
Vier dagen later moesten we al weer aantreden tegen 
de kampioenskandidaat V.I.O.D. - 6. Gelukkig waren 
Jan-Ole, Miel, Thomas, Jelmer en Stijn van het derde 
bereid om ons te ondersteunen. Bedankt mannen, 
anders hadden we weer niet kunnen spelen. We heb-
ben hard gewerkt en wisten het V.I.O.D. best lastig te 
maken. Jan-Ole stopte zelfs een penalty, maar uitein-
delijk wist V.I.O.D. toch te scoren. Maar we lieten de 
moed niet zakken. Kort daarna zetten we een goede 
aanval op. Normaal zou Tom, met de neus naar bene-

den, zelf de aanval om zeep hebben geholpen. Maar 
gelegenheidsspits Rien behield ijzersterk het overzicht 
en gaf een geweldige voorzet aan Thomas. Hij kon 
hem uiteindelijk vrij eenvoudig inschieten: 1 - 1. Maar 
helaas, V.I.O.D. bleek toch een maatje te groot en we 
verloren uiteindelijk met 7 - 1. Na afloop hebben we 
in de kantine van V.I.O.D. nog een heerlijk koud bier-
tje gedronken op de 68ste verjaardag van Wies.  

Veel tijd voor herstel was er niet, drie dagen later kon-
den we al weer aantreden tegen het hooggeplaatste 
Silvolde - 5. Van alle geblesseerden was Theo weer fit 
genoeg om zijn rentree te maken en dat is hem goed 
gelukt. De leiding had lang gepuzzeld over de opstel-

ling. De sterkst be-
zette positie was 
de bank. Er zat 
voor een kleine 
200 jaar op de 
bank. De rest van 
de geblesseerden 
was nog niet fit 
genoeg, dus moes-
ten we ook weer 
spelers van het 
derde inhuren. 

Ook Stijn v. R. Maar helaas, Stijn had de pronkzitting 
nog in zijn hele lijf zitten. Voor de wedstrijd kwam hij 
er achter dat hij zijn voetbalschoenen was vergeten 
en dat hij weer naar huis moest. Hij begon zo vrij cha-
otisch aan de wedstrijd en dat speelde hem parten. 
Na een paar ongelukkige acties was het verstandiger 
om Stijn te wisselen. Misschien door dit gebeuren was 

Marco ook behoorlijk in de war en dat kostte ons een 
aantal tegendoelpunten. Zelf wisten we niet veel te 
creëeren dus werd het een 0 - 9 nederlaag. Het wordt 
steeds duidelijker dat we onze belangrijke as op het 
veld vanwege blessures heel erg missen. 
Na een training zonder Frans, die zijn trouwdag vier-
de, moesten we aantreden tegen Den Dam. Leider 
Carlo wilde na de wedstrijd graag in Azewijn een bier-
tje drinken, dus vertrokken we ’s morgens (bijna) alle-
maal op de fiets naar Azewijn. Met aanvulling van 
Martijn en Jim van het tweede wisten we samen met 
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een aantal half geblesseerden van het vierde toch een 
elftal op de been te brengen. Ons elftal bleek echter 
niet opgewassen te zijn tegen het sterk gemotiveerde 
Den Dam. Ook Werner onder de lat wist het doel niet 
schoon te houden. Al vrij snel stonden we met 0 - 1 
achter. In plaats van zelf kansen te creëren kregen we 
veel ballen om de oren. Ook op het fysieke vlak moes-
ten we het afleggen. In plaats van de gelijkmaker 
moesten we de 0 - 2 
incasseren. Ondanks 
onze gemotiveerde 
instelling was er geen 
positief resultaat te 
behalen. Ino raakte 
met een vervelende 
zweepslag ernstig ge-
blesseerd en moest de 
wedstrijd voortijdig 
verlaten. Gelukkig was 
zijn lieftallige Marjolein 
aanwezig die als een 
ervaren Florence Nightingale Ino wist te ondersteu-
nen. 
Na de wedstrijd werd het op het terras van v.v. Den 
Dam nog heel gezellig. Als je al zo vaak tegen elkaar 
hebt gespeeld ken je elkaar door en door. We hebben 

de wedstrijd dan 
wel niet gewon-
nen, de derde helft 
hebben we met 
overduidelijke cij-
fers gewonnen.  
Op het eind was 
alleen “Tommy” 

nog aanwezig, de rest van 
Den Dam hadden we al 
weggespeeld. Ino had in-
middels de nodige goudgele 
pijnstillers genomen. De 
pijn was een stuk draaglij-
ker geworden, alleen het 
lopen ging een stuk moeilij-
ker. Gelukkig was 
“Tommy”de beroerdste niet en begeleidde hij Ino op 
elegante wijze naar de auto. 
De week erop was de thuiswedstrijd tegen vv. 
Montferland - 5. Zelf was ik dat weekend naar Alp du 
Zes, dus kan ik niet zoveel over die wedstrijd vertel-
len. We hebben heel veel kansen gehad (en om zeep 
geholpen). Een teleurstellende 1- 2 nederlaag. 
Eindelijk, na twee jaar wachten kon Marco van Rem-
men eindelijk zijn 50ste verjaardag vieren. Hij had twee 
jaar de tijd gehad om een geschikte datum te kiezen, 
en wat koos hij: een dag dat leider Carlo en aanvoer-
der Theo op vakantie waren en ondergetekende Alp 
d’Huez beklom. Niet zo handig Marco!!! Ik heb inmid-
dels begrepen dat het een zéér geslaagd feest is ge-
weest. Voor verdere informatie: vraag het maar aan 
Marco. De afterparty ging nog door tot in de kleine 
uurtjes, want sommigen hebben nooit genoeg. Op de 
terugweg, na de Döner ging het zoals te verwachten 

mis. Tom verloor 
zijn evenwicht en 
nam Werner in zijn 
val mee. De altijd 
handige Olaf wist in 
het zadel te blijven. 
Gelukkig viel de 
schade mee, een 
paar schrammen 
aan de fiets. Zatte 

kearls vallen niet zo snel wat 
kapot.  
Met Pinksteren, het feest van 
de Heilige Geest stond op 
maandagmorgen de uitwed-
strijd tegen het altijd lastige 
Silvolde - 5 op het programma. 
Net zo lastig als de tegenstan-
der was het vraagstuk van de 
leiders om een volwaardig 
elftal op de been te brengen. 
Gelukkig konden we een be-

roep doen op het 3de (dank, dank, dank) zodat we een 
heel redelijk elftal de wei in konden 
sturen. We begonnen sterk, creëer-
den veel kansen, maar lieten Silvolde 
scoren. Met rust stonden we daarom 
ook met 6 – 0 achter. Rond 11 uur 
was Tom ook wakker (hij dacht dat 
het een gewone maandag was in 
plaats van Tweede Pinksterdag) en 
kwam hij ons aanmoedigen. Werner 
had de plaats van Jan-Ole overgeno-
men onder de lat, maar veel hielp het 
niet. Bart Razing wist met een prach-
tig doelpunt tegen te scoren, maar 
helaas kon Silvolde ook overtuigend 
juichen toen de 10 – 1 viel. Pijnlijk, maar helaas. Terug 

in Varsselder werd er door een bescheiden groepje 
toch nog maar een (klein) biertje op gedronken.  
Misschien denken jullie 
bij het lezen van het 
artikel “Topscorers” in 
deze Boogbal: “Zijn ze 
Tom Wanders verge-
ten?” De waarheid is 
helaas pijnlijker. De 
spits van het vierde, 
Tom Wanders, heeft de 
hele competitie 2021 - 
2022 geen enkele keer 
gescoord. In het 59 - 

(Vervolg Het vierde) 
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jarig bestaan van G.W.V.V. is het nog nooit voorgeko-
men dat een spits de hele competitie niet heeft ge-
scoord. Tom is dus de eerste. Geen wonder dat het 
vierde op de ranglijst het linker rijtje niet heeft ge-
haald. Meer dan een teleurstellende 10de plaats zat er 

helaas niet in. Maar volgend 
seizoen wil hij wèl weer het 
shirt met nummer 9 dragen. 
Daarom heeft hij leider Nico 
een aanbieding gedaan. Nico 
krijgt een pellet kachel, inclu-
sief montage en een zak pellet-
korrels voor het schappelijke 

prijsje van € 250,--, in ruil voor weer een jaar het shirt 
van het vierde met nummer 9 te mogen dragen. Vol-
gens de laatste berichten schijnt hem dat te lukken. 
We hebben er weer een seizoen opzitten, en wat voor 
één. De corona perikelen van afgelopen winter heb-
ben de tweede helft van de competitie duidelijk par-

ten gespeeld. Veel spelers kregen te maken met lang-
durige blessures als gevolg van een slechte voorberei-
ding en onvoldoende training. Om dit het komend 
seizoen te voorkomen is het voor iedereen verstandig 
om na de zomerstop direct te beginnen met trainen 
en er voor tezorgen dat je zeer regelmatig traint, liefst 
iedere week. Dat voorkomt vele blessures. 
Maar eerst gaan we beginnen aan een welverdiende 
vakantie, daarna starten we weer aan een nieuw sei-
zoen, een voor mij bijzonder seizoen. Aan het eind 
van het komend seizoen hoef ik me nergens geen zor-
gen meer over te maken want dan zorgt vadertje 
Drees voor me. Een spannende periode, maar ook wel 
bijzonder dat je dat als actief speler mee mag maken. 
Maar daar spreken we elkaar t.z.t. zeker over. 
Fijne vakantie en tot het volgend seizoen. 
 
Met sportieve groet, Tonny. 

GWVV 3 in 2021-2022 
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H et voetbalseizoen maakt weer plaats voor va-
kantie, onderhoud van velden, en uitslapen op zon-
dag. Omdat er afgelopen seizoen wel eens een stukje 
van het 3e miste in de Boogbal blikken we terug op 
het hele 2021-2022 seizoen. 
Omdat alle uitslagen gewoon op voetbal.nl te vinden 
zijn willen we alle lezers hier vooral meenemen naar 
alles buiten de lijnen, want daar gebeuren de meest 
spraakmakende dingen. Zo is alom bekend dat broek-
jes wel eens bruin worden van alle sollicitaties tot 
‘gouden zaag’, maar dit seizoen werden ze ook van de 
binnenkant ingekleurd… (het beeldmateriaal zullen 
we u besparen) 
Belangrijk onderdeel van een winterstop is uiteraard 
de teambuilding. Hiervoor werd door de feestcommis-
sie een onbekend programma opgesteld van 2 dagen. 
In dit programma vonden we onder andere bowlen, 
voetbal en schaatsen. Uiteraard vergezeld door wat 
honingrum en de nodige pilsjes. 
Het programma werd zaterdags gestart bij de familie 
Wissing. Van daaruit vertrok GWVV-3 richting Zieu-
went voor een potje bowlen, gevolgd door een nogal 
intensief toernooitje speedsoccer. Eenmaal terug in 
Varsselder werd er een buffet bezorgd die, met uit-

zondering van de groente, snel naar 
binnen ging. De avond werd volge-
maakt met veel gezelligheid onder 
het genot van een drankje. De vol-
gende dag komt het team weer bij-
een voor een volgende activiteit. 
GWVV-3 reist af naar Deventer om 
de schaatskwaliteiten te ontdekken. 
Ter plekke bleek dat schaatsen niet 
zo tot de kwaliteiten van het team 
behoort. Mede om deze pijn te ver-
zachten werd direct actie onderno-
men en rondgebeld om het uitje 
voort te zetten met wat te eten. 
Dan slaan we even wat maanden over en gaan we 
richting het einde van het seizoen. Voetballen bij 
Ulftse Boys deed Arno er aan denken dat hij de man-
nen altijd blij kan maken door ze uit te nodigen voor 
een biertje. Na de wedstrijd arriveert het team bij Ar-
no en wordt daar rijkelijk bedient met voor ieder wat 
wils aan drank, chips, nootjes en pizza’s. 
Voor nu rest ons dan alleen nog een ieder een goede 
vakantie te wensen. Geniet nog even van de vrije zon-
dagochtend, en tot snel in het nieuwe seizoen! 

 
Bas Wanders 

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 2022-2023 
copie binnen Komt uit op: 

20 september 6 oktober 

https://www.voetbal.nl/team/T1099190399/stand
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H et 50-Bal dat op zaterdag 7 mei werd gehouden 
kan als geslaagd bestempeld worden. Deze activiteit 
die voortkwam door een samenwerking van de 
Vieftigclub, Boogbalredactie en het Bestuur werden er 
3 activiteiten in één gebundeld. Door het corona tijd-
perk waren er veel activiteiten niet mogelijk. Om niet 
te veel activiteiten in een te kort tijdsbestek te laten 
ophopen werd dan ook besloten om het op deze wijze 
te doen. Zeker gezien de Carnaval en de Kermis die er 
nog aan stonden te komen een wijs besluit, en de vol-
le agenda’s van iedereen. 
 
Bij de talkshow GWVV op1 praatte Presentator Sjoerd 
Weikamp het geheel luchtig en amusant aan elkaar, 
samen met sidekicker Freek van Arragon en spreek-
stalmeester Tonny Slutter vormden zij een goede drie 
eenheid op deze middag. 
 
Deze toch wel bijzondere middag waren de huldigin-
gen van de 25-, 40- en 50-jarige GWVV-jubilarissen 
waarvan er meerdere er ivm het coronatijdperk er al 
een jaartje overheen waren. Zij kregen het jubileum-
speldje opgespeld door het bestuur van GWVV en kre-
gen door voorzitter Freek  zo af en toe een vraag toe-
geworpen over hun voetbal-ervaringen bij GWVV. Ook 
was Freek zelf 25-jarige jubilaris. Hij stelde de vragen, 
heel ludiek, aan zichzelf. 

Daarnaast werd er officieel afscheid genomen van 
voormalig voorzitter Jan Aalders die bij GWVV, 7 jaren 
de voorzittershamer hanteerde. Hij blijft actief in het 
GWVV-bestuur en werd Eugène Lucassen door voor-
zitter Freek van Arragon benoemd als ere-lid van 
G.W.V.V.. 
 
Na de huldigingen was er in de talkshow GWVV op1 
aandacht voor de Vieftigclub waarbij presentator 

G.W.V.V. 50-Bal  
Geslaagd 

Rick Heinen en Jacco te Kaat 26 jaar lid van GWVV. 
Tim Jansen, Willie Zweers en Rick Hendrixen zijn ook allen 
26 jaar lid van GWVV maar meldden zich af. 

Dirk Jansen en Stijn Marcus worden gehuldigd voor het 25-
jarig lidmaatschap bij GWVV. Tim Heutinck, Roel Jansen en 
Kay Mulder zijn ook 25 jaar lid van GWVV maar meldden 
zich af voor deze middag. 

Victor van Remmen, Koen Nieuwenhuis en Jurgen Schut 
worden gehuldigd voor het 41-jarig lidmaatschap bij 

Nico Immink en Hugo te Kaat worden gehuldigd voor het 51
-jarig lidmaatschap bij GWVV. Frank van de Pavert (Lzn), 51 
jaar lid, Walter Hendrixen en Frank Heutinck (beiden 50 jaar 
lid) meldden zich af voor deze middag. 
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Sjoerd Weikamp met z'n sidekicker Freek van Arragon 
een delegatie van het promoteam (Arno Geurts en 
Koen Nieuwenhuis) een aantal vragen voorlegde.  

Zo werd oa. het ontstaan van de Vieftigclub, vijftig 
jaar na de oprichtingsdatum van GWVV nader belicht 
en werden de bestedingsdoelen door de jaren heen 
besproken. De vraag van Sjoerd over het nut en nood-
zaak om je maar vooral aan te sluiten bij de Vieftig-
club werd dan ook gebruikt om op die middag nog 
meer Vieftig-
club deelne-
mers te wer-
ven. Ook 
schoof Vieftig-
clublid Rob 
van de Pavert 
aan om verha-
len op te halen 
over de bijzon-
dere 'uitjes' 
van de Vieftig-
club. En na-
tuurljk werd er zoals gebruikelijk geproost met de zaal 
op de Vieftigclub met het inmiddels bekende Honing-
rummeke. Geserveerd door Anne en Jetske. 
In het derde blok namen (ex)-redactieleden van club-
blad De Boogbal plaats aan de tafel. Zij namen de toe-
hoorders in vogelvlucht door 50 jaargangen Boogbal 

mee.  
Eén van de tafelgasten was ere-voorzitter Theo van 
Niersen die het ontstaan van de Boogbal als redactie-
lid heeft meegemaakt, samen met de ons ontvallen 

Arnold Versleijen waren zij als toenmalig jeugdbestuur 
de grondleggers van het graag gelezen clubblad. Frank 
Rots die ook aanschoof, heeft een kleine tien jaar in 
de redactie gezeten en heeft de overgang naar het 
’digitale’ tijdperk en hiermee ook de overgang van ’de 
oude’ naar ‘de nieuwe’ generatie redactieleden mee-
gemaakt. Hij vertelde oa. hoe met beperkte middelen 
de Boogbal moest worden afgedraaid, voor die tijd 
een hele investering . Nico Immink die als laatste aan-
schoof, is al zo’n 30 jaar als redactielid actief is, mag 
gerekend worden tot de ’jongste generatie’. Bestaans-
recht van het clubblad heeft het gezien de functie bin-
nen het dorp/de club zeker wel, alhoewel sidekicker 
Freek hier wel z’n bedenkingen bij had, als het gaat 
om de wil bij de volgende generatie om het vereni-
gings vrijwiligerswerk op te pakken. Op het einde van 
het blok werd Boogbalbezorger Jan Zweers in het zon-
netje gezet vanwege dat hij 12,5 jaar de Boogbal 
rondbrengt in Varsselder-Veldhunten.  
 
In het laatste blok 'Voetbalproat' waren aanvoerder 
van de Graafschap Ted van de Pavert, huidig GWVV 
coach Edwin Grotenhuis en algemeen directeur van 
de Graafschap Hans Martijn Oostendorp de tafelgas-
ten. Bij de Graafschap waren ze in goede stemming 
want op vrijdagavond werd het spelen van play-off 
wedstrijden behaald. Dit was dan ook van één van de 
gespreksonderwerpen. Ook werd de toekomst van de 
Graafschap en Ted tegen het licht gehouden en kon 
het publiek kritische vragen stellen aan de tafelgasten. 
Hans Martijn kon al wel verklappen dat Edwin Groten-
huis in ieder geval niet de nieuwe trainer van de 
Graafschap zou worden. De scheidend GWVV -coach 
gaat volgend seizoen aan de slag bij sc. Doesburg. Hij 
vertelde oa. over zijn afgelopen 5 seizoenen bij 
GWVV. Wellicht had Martijn Oostendorp GWVV nog 

50 
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een primeur kunnen bezorgen want de maandag er na 
werd de nieuwe trainer van de Graafschap bekend 
gemaakt. Een gemiste kans laten we maar zeggen. En 
voor Ted weten we hoe het inmiddels is afgelopen bij 
de Graafschap. Benny Mulder had de pen voor het 
ondertekenen van Ted’s contract al op de praattafel 
gelegd maar de handtekening kwam er die middag 
niet. 

Ook kwamen er van-
uit het publiek, soms 
kritische vragen die 
door spreekstalmees-
ter Tonny vakkundig 
werden doorgespeeld 
naar de praattafel. De 
vraag van Menno 
Wenting aan zijn 
coach Edwin Groten-
huis kan de boeken 
in, want het ant-
woord op de  vraag; 
“Edwin is de opstel-
ling voor morgen al 
bekend” kon hem 
doen besluiten of hij na afloop nog in de taxi kon stap-
pen om ‘een nachtje Dorkum’ te doen.  
 

Tussen de blokken 
door werd de talk-
show GWVV op1 
muzikaal omlijst 
door Luc ten 
Brinck. Hij bracht 
oa. het Varsselders 
Volkslied Bernard 
van Patent ten ge-
hore, wat voor de 
oudere aanwezigen 
als muziek in de 
oren klonk.  
 
Na afloop van elk 
blok werden de 
tafelgasten be-
dankt middels een 
bloemetje voor 
hun komst en werd 
op het einde de 
mensen van beeld 

en geluid in het zonnetje gezet, aan hen werd een 
bedrag overhandigd die was gedoneerd door een stil-
le sponsor. 

's Avonds speelde de band Achtung in het Dorpshuus 
die het publiek vermaakte op de Bal-avond. Het had 
wat drukker mogen zijn, maar de gezelligheid was er 
zeker niet minder om. Wij kunnen spreken van een 
geslaagde middag/avond. Onze dank gaat dan ook uit 
naar de 50-Bal organisatie.  
 
Voor meer foto’s zie; 
https://myalbum.com/album/oMY3MdJjJu59 

Sjoerd Weikamp wordt bedankt voor de presentatie van GWVV op1. 
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N a 5 seizoenen 
gaat Edwin Groten-
huis GWVV verlaten. 
En Edwin laten we 
natuurlijk niet zo maar 
gaan, zal het bestuur 
gedacht hebben. Want 
begin mei ontvingen 
de leden van onze se-
cretaris een uitnodi-
ging voor het af-
scheidsfeestje van Ed-
win. En dat uitgere-
kend Dinxperlo, de 
club die Edwin voor 
GWVV trainde, de te-
genstander zou zijn in 
de laatste competitiewedstrijd op de Buitenham 
kwam helemaal goed uit. 
En wie Edwin een beetje kent, weet dat Edwin, naast 
trainer ook een gezelligheidsmens is. Dus een feestje 
daar had Edwin wel zin in, maar ja een afscheidsfeest-
je dat ligt natuurlijk net even anders. Het woord  Af-
scheid is in deze context wat beladen want we nemen 
natuurlijk geen definitief afscheid van Edwin. We zul-
len hem op de Achterhoekse velden best nog wel eens 
treffen. En de GWVV mensen die nauw met hem sa-
men hebben gewerkt zullen regelmatig contacten on-
derhouden. 
Op 2e pinksterdag 6 juni kwam Dinxperlo naar Vars-
selder-Veldhunten toe. Over de wedstrijd zullen we 
niet te veel uit wijden dat zal Menno zeker doen in 
het verhaal van het 1e team. Het feest werd opgeluis-
terd door een DJ om de sfeer er goed in te krijgen en 
die kwam er ook in. Maar voordat de voetjes van de 
vloer gingen sprak TC/Bestuurslid Mike Frazer de vol-
gende woorden tot Edwin en André, die stopt als as-
sistentcoach.    

Beste Edwin en André, 
Na het seizoen 2016-2017 moest de Tc op zoek naar 
een nieuwe trainer voor Gwvv 1. Na een sollicitatie-
procedure bleven er nog twee trainers over. Door de 

Tc, het bestuur en de spelersraad werd er uiteindelijk 
gekozen voor de ervaren Edwin Grotenhuis.                                                                                    
Al gauw in het begin van het 1e seizoen gaf je al aan of 
het misschien een idee was om André toe te voegen 
aan de trainersstaf.  Jullie kenden elkaar al uit het trai-
nerswereldje en hadden hierdoor een goede klik met 
elkaar.                                                                                                                      
In het 1e seizoen werd er meteen goed gepresteerd. 
De 1e derby tegen UB als trainersduo werd met 1-0 
gewonnen. Dit seizoen eindigde we op de 3e plaats 
met 49 punten achter Vios Beltrum en kampioen Reu-
nie.  De nacompetitie werd bereikt.  Helaas verloren 
we met 3-1 van MvR. Ook heb je  de wedstrijd mogen 
coachen van het regio team tegen De Graafschap hier 
op de Buitenham.   Ook stond je in het 1e seizoen in 
de Boogbal bij de rubriek Opvallend op de Buitenham 
hierin zeg je en ik citeer.  “De volgende woorden om-
schrijven mij als trainer, gedreven- teambelang-
duidelijk-eerlijk”.  Na 5 jaar wil ik hier nog wel een 
aantal dingen aan toe voegen Clubman-Trouw-alles in 
overleg-punctueel-Motivator-fijn in de omgang- tac-
tisch sterk en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 
In het 2e seizoen seizoen 2018-2019 eindigden we we-
derom in de top nu op de 2e plaats met 56 punten 
achter kampioen VVG. Ook nu werd de nacompetitie 
gehaald. Ik citeer weer even de woorden van Edwin in 
de Boogbal,    “Gewoon 2x 90 minuten knallen en we 
voetballen in de 3e klasse”.  Echter werden we in de 1e 
wedstrijd tegen HC03 van het kastje naar de muur 
gestuurd en verloren we met 4-0.  Tevens was dit de 
laatste wedstrijd van een aantal gerenommeerde spe-
lers van het 1e  elftal namelijk Niels, Tim, Sven, Domi-
niek en Ron. 
In je 3e seizoen seizoen 2019-2020 begon je weer met 
André aan je zijde, nu  met een piepjong elftal verge-
leken met de seizoenen ervoor.  De gemiddelde 
leeftijd was op dat moment 21 Jaar. Ook dit seizoen 
werd er weer goed gepresteerd. Echter op 12 maart 
werd de competitie stopgezet wegens Corona. Op dat 
moment stonden we op de 2e plaats met 17 wedstrij-
den gespeeld en 36 punten achter koploper Gendrin-
gen.  Meteen was je strijdlustig, we konden ons, in 
verband met coronaregels van de knvb opgeven voor 
de 3e klasse, echter werd dit niet gehonoreerd. Dan 
gaan we voor het kampioenschap in 2020-2021 zei je 
strijdlustig. Hierna heb je thuis lekker geklust vernam 
ik uit de Boogbal. 
Het 4e seizoen seizoen 2020-2021 is er 1 om gauw te 
vergeten in het begin van de competitie op 12 okto-
ber werd de competitie wederom stilgelegd. Het be-
stuur heeft altijd geprobeerd om de corona regels zo 
goed mogelijk na te leven. Dit was voor de fanatieke 
Edwin af en toe nog wel eens een dingetje. Gelukkig 
konden we aan het eind van dit seizoen toch weer 
voorzichtig onze hobby oppakken. Een klein hoogte-
puntje is er dit seizoen nog wel geweest Edwin is in 
dit jaar 50 geworden! 
Seizoen 2021-2022 nog steeds heb je André aan je 
zijde. André wilde eindelijk al stoppen maar op aan-
dringen van de spelersgroep is André, daar waar hij 
kan er nog steeds bij.  Over het afgelopen seizoen 
kunnen we kort zijn, we hebben goede wedstrijden 
afgewisseld met mindere wedstrijden en af en toe het 

Afscheid trainer/coach 
Edwin Grotenhuis 
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(Vervolg Afscheid trainer/coach Edwin Grotenhuis) 

zellige vereniging is waar heel veel saamhorigheid 
is. GWVV is Varsselder-Veldhunten en Varsselder-
Veldhunten is GWVV hier draait alles om Dorpshuus 
en GWVV en daar gaat het volgens mij ook om. Ik wil 
Peter bedanken voor de hele fijne samenwerking. En 
wil bedanken zeker niet de minste, Jan de 12e man er 
is geen betere clubman te vinden dan Jan. Vijf jaar zijn 
om en toch wel met een beetje pijn in mijn hart af-
scheid. Maar voor beide kanten goed is zo. Volgend 
jaar nieuwe kansen voor GWVV vind het alleen super-
jammer dat we onze doelstelling niet gehaald hebben.  
Weet zeker dat gaat lukken tussen nu en 2 seizoenen 
om 3e klasse te gaan spelen.  
GWVV bedankt! 
   
Ook aanvoerder Dirk Jansen  bedankte namens de 
spelersgroep Edwin voor de hele fijne 5 jaren. De in-
tentie die je bij je start had om 3e klasse te gaan spe-
len hebben we net niet gehaald. Maar ondanks kun-
nen we terugkijken op een mooie tijd gehad. De spe-
lersgroep had voor Edwin en Jessica een kleinigheidje 
om samen wat te doen. Edwin Bedankt! 

geluk niet aan onze zijde gehad. dit resulteert na van-
middag in een 7e plaats in de grijze middenmoot.  In 
de winterstop hebben we zoals altijd onze evaluatie 
gesprekken gehad, hierbij hebben we wederzijds be-
sloten dat dit het laatste seizoen is van Edwin. Ook 
André zal na dit seizoen stoppen. André heeft aange-
geven dat hij de Tc en Gwvv achter de schermen altijd 
wil helpen met zijn voetbalkennis en vooral nuchtere 
kijk op diverse zaken. Erelid André bedankt voor alles 
wat je voor Gwvv  en met name voor het 1e elftal  
hebt betekent de afgelopen 5 jaren. We hopen je nog 
vaak te zien in de bestuurskamer hier in het Dorps-
huus en langs het veld. André bedankt. 
Edwin 5 jaar lang heb je het fantastisch gedaan met je 
team, met de spelers maar zeker ook met de leiders 
Ference, Ramiro, en Bennie. Ook de samenwerking 
met Peter, trainer van het 2e, als de samenwerking 
met de tc was voortreffelijk.  Ed we wensen je veel 
succes bij je nieuwe club Doesburg, maar wensen je 
vooral veel goeds en geluk in de toekomst samen met 
je vrouw en beide zonen. En we hopen je nog regel-
matig terug te zien. Edwin bedankt! 
 
Uit handen van vice-voorzitter Jan Aalders kregen bei-
de trainers een envelop overhandigd en een bosje 
bloemen. 

Hierna nam Edwin de microfoon ter hand; 
De spelers groep heb ik al bedankt voor de 5 jaren die 
we gehad hebben samen, was gewoon super. Als je 5 
jaren bij een vereniging bent heb je het gewoon naar 
de zin. Ik bedank de vereniging ook voor het vertrou-
wen wat ze mij gegeven hebben. Ik heb 5 superjaren 
gehad bij een supermooie vereniging wat ik al aangaf 
bij het 50-Bal, denk dat GWVV gewoon een super ge- E D J E  B E D A N K T ! !  
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O p het 50-bal hebben jullie 
ze al kunnen zien. De nieuwe 
supportersbanken in de clubkleuren. Dit werd moge-
lijk gemaakt door de Vieftig Club. Dit bestedingsdoel 
werd al enkele keren genomineerd maar het kwam er 
telkens niet van om dit ook daadwerkelijk uit te voe-
ren. In het seizoen 2019-2020 was het dan ook zover 
dat we het bestuur de opdracht konden geven om 
deze aan te gaan schaffen. Door corona waar er wei-
nig gevoetbald werd dit doel naar achteren geschoven 
nu we weer volop van het voetbal kunnen genieten 
werd het tijd. Tijdens de huldiging bij het afscheid als 
voorzitter, maakten Jan en Christel er al gebruik van. 
Nu staan ze, voor zolang als er plaats is op de bank, 
klaar voor de supporters die het wel prettig vinden om 
tijdens de wedstrijd even te gaan zitten. Wij hopen er 
lang gebruik van te kunnen maken. 

Op het 50-bal hebben we een viertal leden warm we-
ten te krijgen om deelnemer te worden van de Vieftig 
club. (Spreekstal)meester Tonny nam hierin het voor-
touw en tekende onder toeziend oog van het Promo-
team als eerste het inschrijvingsformulier. 

Ook geïnteresseerd? Vul dan het aanmeldingsformu-
lier in en geniet ook van de voordelen van de Vieftig-
club; 
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/
Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf 
 
Het eerste uitje staat al weer gepland en dat is een 
bezoek aan de Graafschap in het najaar. 

https://www.netterden.com/
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
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De Derde helft….. 
Door Reinier Kroesen 
 

E erder dit seizoen waren in de Boogbal al twee 
interviews te lezen met de grondleggers van het 
clubblad van GWVV en degenen die hun werk voort-
zetten. In dit laatste verhaal, om in ‘vaktermen’ te 
blijven de Derde Helft. Het verslag van het gesprek 
met degenen die nu in de redactie zitten en de afge-
lopen jaren zaten en een vooruitblik op de toekomst 
van het succesvolle blad. 
 
Voor een gesprek schoof in’t Dorpshuus medio mei 
2022 de voltallige huidige redactie aan: Nico Immink, 
Lucia Heutinck en Stijn Marcus. Ook aanwezig waren 
de voormalige redactieleden Wieneke van Hasselt en 
Hans Bruins, en de huidige, trouwe bezorger Jan 
Zweers. 
 
GEZELLIGE AVONDEN  
Nico Immink pakt de papieren 
erbij: Hans Bruins zat in de re-
dactie van seizoen ‘1997/1998 
tot 2010/2011. Hans: “Zo lang, 
dat had ik niet ik de gaten! Ik 
bracht De Boogbal voor de ad-
verteerders in het buitengebied 
rond en maakte ook redactie-
nieuws zoals het voorwoord, die 
Nico dan in Microsoft Publisher kon opmaken. Verder 
hield ik heel lang de standen en topscoorders bij, in 
het begin was dat nog niet digitaal, dat noteerde ik 
toen nog op uitslagenformuliertjes. In die beginperio-
de zat ik ook in de inleggroep: handmatig de pagina’s 
van het blad bij elkaar rapen in de goede volgorde en 
vervolgens die Boogbal in elkaar nieten.” Lucia: 
“Gezellige avonden, er werd ook over veel andere din-
gen gepraat dan De Boogbal. Daar werd vreselijk gela-
chen. En dat kan ook bijna niet anders als je kijkt dat 
personen als Jan Jansen en Henny Ketelaar er bij wa-
ren. Ja, dan weet je het wel. 

TE DRUK 
Hans: “Door de digitalisering is veel praktisch werk 
weggevallen. Ik vond Publisher geen handig program-
ma, al werkte ik er al wel mee. Over het wel en wee 
van het vierde team waar ik toen speelde schreef ik 
ook regelmatig een verhaal, afgewisseld met teamge-
noten. Behalve dat ik scheidsrechter was, heb ik hier 
ook achter de bar gestaan. Op een gegeven moment 
werd ik druk met mijn gezin, de oudercommissie op 
school, Stichting De Buitenham en met werkzaamhe-
den voor de kerk. Dat was al met al voor mij de reden 
om te stoppen met het werk voor De Boogbal. Af en 
toe lever ik nog wel eens wat aan, bijvoorbeeld voor 
de rubriek Onder Schot, maar daar blijft het ook bij.” 
Nico Immink: “Dat merk je bij oud redactieleden, dat 
was in het verleden ook al zo met Arnold Versleijen. 
Als het blad uit kwam kreeg je vaak weer een reactie, 
men blijft er toch bij betrokken.” 
 
BEZOEK WILLEM-ALEXANDER 
Wieneke van Hasselt 
was van seizoen 
2011/2012 tot 
2018/2019 actief in de 
redactie. Wieneke: 
“Onze zoon Cesar 
speelde in het team 
met de zoon van Hans 
Bruins, zo kwam de 
vraag of ik wat voor de 
club wilde doen.” Samen met Lucia de enige vrouwen 
in de redactie gedurende 50 jaar Boogbal. Wieneke: 
“Nico werd 50 jaar, toen ik net gevraagd was voor de 
redactie dat jaar en hij nodigde me gelijk uit voor zijn 
feest, ik dacht wauw, ik ken hem nog amper, maar, 
wat leuk! En ik was erbij toen Koning Willem-
Alexander (toen nog kroonprins) op 5 juni 2012 ’t 
Dorphuus bezocht. 
Samen met Lucia 
was ik gastvrouw, 
we mochten hem 
een hand geven. En 
al was dat niet de 
bedoeling, ik heb 
hem wel een Boog-
bal gegeven.” Nico: 
“Dat was in het jaar 
dat het blad 40 jaar 
bestond.” Wieneke: 
“Al gelijk een bijzon-
der hoogtepunt in mijn tijd 
hier, het overviel me dat ik 
daar al gelijk bij was. Wil-
lem-Alexander heeft de 
hele ochtend met die 
Boogbal in de hand gelo-
pen, of hij die ooit gelezen 
heeft weet ik niet. Wat 
mijn taken betreft in de 
redactie: ik bracht het 
clubblad naar de sponso-
ren en ik verzorgde het 
dorpsnieuws, alles wat op 
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de mail binnenkwam verwerkte ik in die rubriek. Mijn 
zoon ging op een gegeven moment een andere sport 
doen, toen had ik eigenlijk niet meer die binding met 
GWVV en ben ik gestopt.” 
 

BEZORGER JAN ZWEERS 
Jan Zweers is al sinds 2009 de 
vaste bezorger van De Boog-
bal. Jan: “Dat begon op de 
kermis in die tijd. Gert te 
Kaat, die tot dat moment de 
bezorging deed sprak me 
daar aan. Ik dacht dat is een 
uitdaging, ik neem het stokje 
over. Het was tijdens het vo-

gelschieten, toen kwamen we aan de praat. Ik weet 
niet of hij dat van te voren al bedacht had om mij te 
vragen, ik denk dat het gewoon toevallig was, dat hij 
dacht: die moet ik hebben. Vanaf dat moment heb ik 
het altijd, en alleen gedaan. Bij GWVV heb ik nooit 
gevoetbald, wel was ik altijd een supporter, de 12e 
man. Op 7 mei dit jaar werd ik gehuldigd tijdens het 
jubileumfeest van De Boogbal. Ik had helemaal niet in 
de gaten dat ik al weer 12,5 jaar bezorger ben.” Alle 
bladen worden na het drukken bezorgd bij Theo en 
Lucia Heutinck, daar liggen ze dan klaar in de garage. 
Jan Zweers heeft de sleutel en kan daar zelf in, ook als 
de bewoners er niet zijn. Jan vertelt dat hij  met het 
bezorgen ongeveer een hele dag mee bezig is. 
“Meestal twee keer een halve dag, in het weekend, ik 
bezorg in heel Varsselder en Veldhunten, en een paar 
exemplaren in Ulft. Ik fiets ook rond in het buitenge-
bied. De oplage is ongeveer 420, hij wordt huis-aan-
huis bezorgd. Één keer heb ik Lucia flink aan het 
schrikken gemaakt, ik was in de garage, in het donker, 
kon de schakelaar niet vinden, en toen kwam ze op-
eens binnen. Ze dacht dat er een inbreker was. Zo 
lang het kan blijf ik dit doen, ik heb geen plannen om 
te stoppen. Die huldiging was heel onverwachts, Nico 
en Freek spraken me toe. Ze zeiden dat ik altijd netjes 
De Boogbal rondbracht, nooit geen klachten, en door 
weer en wind. Als het code oranje is ga ik niet.” Af en 
toe gaat de redactie samen naar de Chinees, ook dan 
hoort Jan erbij. 
 
BOOGBAL WERELDWIJD GELEZEN 
Nico: “Ook Roel Jansen heeft een poos in de redactie 
gezeten, ongeveer vijf seizoenen. Hij heeft bijvoor-
beeld het Twitter-account opgezet en beheerd. Ver-
der had Roel de Super Elf en de topscoorders en ran-
gen en standen onder zijn hoede.” Voor Roel deed 
Marco Jansen de Super Elf, die had dit weer van Frank 
Molenaar overgenomen. Marco heeft dit een lange 
tijd gedaan. Hij zat in de redactie van 2002 tot 2013, 
helaas kon Marco er niet bij op deze interview-
avond.”  
De Boogbal wordt trouwens wereldwijd gelezen, ver-
telde Nico met een knipoog. Marc Schut woonde vol-
gens mij onder meer in Mozambique en later in een 
ander Afrikaans land, exact weet ik dat niet, maar nu 
zit hij in België. Die bleef ons volgen, net als Wouter 
Kock, die lang in Valencia woonde, en Jan Slutter, in 
Frankrijk.” Lucia: “Ik neem De Boogbal altijd mee naar 
Debbeshoek, daar wonen ook verschillende oud-

inwoners van ons dorp. Omdat er niet alleen voetbal 
in staat maar ook het dorpsnieuws en destijds de ru-
briek Weet je nog van toen wordt het daar goed gele-
zen.” 

 
STIJN MARCUS 
Stijn: “Ik kwam de redactie versterken in seizoen 
2016/2017. Er stond een advertentie in De Boogbal 
om nieuwe mensen te werven, toen heb ik Nico een 
appje gestuurd. Ik hou de topscorers en de standen 
nu bij, dat heb ik eigenlijk toen al van Roel overgeno-
men. Doe de Super Elf, de rubriek ‘In de aanval’ en af 
en toe schrijf ik een artikel over mijn eigen derde 
elftal.”  
Nico: “Roel ging communicatie in Antwerpen studeren 
en we hadden er in de advertentie bijgezet dat we 
eigenlijk maar voor een tijdje op zoek waren naar een 
invaller. We gingen er vanuit dat hij terug zou komen, 
maar ik denk niet dat het er nu nog van komt.” De 
basis van Roel’s huidige werk ligt dan ook eigenlijk bij 
de Boogbal. ☺ Stijn heeft inmiddels ook al wat andere 
taken verricht binnen de redactie. “Toen Nico vorig 
jaar een periode ziek was hebben Lucia en ik zijn werk 
toch proberen op te pakken. Ik red me redelijk met 
Publisher. Hoe mijn toekomst hier uit gaat zien weet 
ik niet, of ik de kar ga trekken.” Stijn zegt echter geen 
direct ‘nee’ op die vraag. Nico: “Op een gegeven mo-
ment ga je wel nadenken, hoe lang moet ik hier nog 
mee doorgaan, het is nog altijd heel leuk, het is nog 
steeds liefhebberij. Het zou niet gek zijn om het met 
Stijn samen te gaan doen, en liefst nog enkele mensen 
erbij. We zijn nu kwetsbaar, nu we nog maar met drie 
personen zijn. Eigenlijk moet je al voor een vervanger 
zorgen op het moment dat je wilt gaan minderen. De 
opmaak van De Boogbal kost me wel zo’n twintig uur 
per keer. Tijdens het feest op 7 mei kwam de vraag: 
heeft De Boogbal nog wel bestaansrecht? Frank Rots 
was duidelijk: zeker qua verenigings-/dorpsinformatie. 
Hij heeft wel een punt, maar onze voorzitter Freek van 
Arragon kwam met de opmerking dat dan wel de vol-
gende  generatie het werk op moet gaan pakken, het 

50 50 
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werk wat nu nog heel veel ouderen doen. Dat is ook 
zo met ons bestuur: ook die verantwoordelijkheden 
zouden langzamerhand door  jongeren overgenomen 
kunnen worden.” 
 
DE TOEKOMST 
Stijn (29): “Ik heb wel eens personen van rond mijn 
eigen leeftijd benaderd, maar dan merk je wel dat het 
lastig is iemand te interesseren voor dit werk. Onze 
generatie kijkt en leest natuurlijk meer online, ik denk 
dat heel veel mensen De Boogbal ook al wel digitaal 
thuis op de tablet inzien. Het blad leeft echter nog 
steeds, zowel bij ouderen maar ook de jongeren. Ru-
brieken als de Super Elf dragen daar aan bij. Wat mij 
betreft kunnen we nog een hele tijd op deze voet 
doorgaan. De wijzigingen die we met ingang van dit 
seizoen hebben ingezet vind ik goed. In plaats van zes 
keer per jaar verschijnen we nog maar vier keer per 
jaar. We zijn helemaal overgegaan op kleur, de adver-
tenties hebben  een wat breder podium gekregen. 
Deze  worden nu getoond op de schermen in ‘t Dorps-
huus . De Boogbal heeft een flinke opfrisbeurt gehad, 
ook qua opmaak, het slaat wel aan. Ons clubblad 
heeft zeker nog bestaansrecht.” 
OPROEP 
Nico: “Afsluitend zouden we hierbij een oproep willen 
doen voor  een stuk of twee, drie nieuwe redactiele-
den. Die kunnen we zeker nog wel gebruiken. We 
moeten jongeren enthousiasmeren om met een 
groepje samen wat te gaan doen, nieuw elan. Als je 
met meer mensen bent, hoef je ook minder te doen, 
en komt het niet op de schouders van één persoon 
terecht!”  
 
Wieneke, Hans, Jan en Stijn, bedankt voor het inter-
view! 

A an het einde van vorig seizoen waren we als re-
dactie aan het brainstormen over hoe we het jubile-
um 50 Boogbal jaargangen zouden gaan invullen. 
Bij het 25– en 40-jarig bestaan hebben wij een extra 
editie uitgebracht. Om niet in herhaling te vallen kwa-
men we op het idee om, als rode draad door het sei-
zoen heen, een artikel te publiceren over 50-Boogbal 
jaargangen, waar we de redacteuren van toen en nu 
aan het woord laten om hun ervaringen met de Boog-
bal te laten delen met de lezers. We wilden dit wel 
professioneel aanpakken en kwamen al snel terecht 
bij verslaggever en oud-dorpsgenoot Reinier Kroesen 

O p de redactievergadering 
heeft Lucia Heutinck, na 29 jaar 
in de redactie te hebben geze-
ten, laten weten er mee te wil-
len stoppen.  
Haar besluit dienen we zeker na 
zo’n lange tijd te respecteren. 
Omdat we bij de Boogbalredactie al een tijdje onder-
bezet zijn, wordt de noodzaak nu nog groter om de 
redactie weer aan te vullen met twee of drie nieuwe 
redactieleden.  
 
Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die redactione-
le aanleg hebben en basiskennis hebben van o.a. het 
officepakket waaronder Word, Excel en Publisher.  
 
Lijkt jou dit iets, of misschien wil je dit bv. met een 
groepje uit je elftal/club doen, laat je horen.  
Wil je meer weten over wat deze functie nu precies 
inhoud, informeer dan bij; 
Stijn Marcus (06-51899430) of Nico Immink (06-
53980449) en zijn jullie volgend seizoen ook Boogbal-
redacteur. 
 

Wat wij te bieden hebben; 
4x per seizoen een redactievergadering à 1 uur. 
1x per seizoen kaderavond. 
1x per seizoen ‘uitje’ met redactie. 
 
Wij zien met belangstelling jullie interesse voor deze 
mooie vrijwilligersfunctie tegemoet.  

Reinier bedankt! 

die in het verleden het jubileumboek ‘25 jaar historie 
GWVV’ de lay-out vorm heeft gegeven. 
Reinier hoefde niet lang na te denken of hij dit voor 
onze club wilde doen en heeft in oktober de 1e inter-
views gehouden met oud-redactieleden. Zo volgde in 
januari de 2e en afgelopen mei de laatste van de serie 
interviews. Reinier heeft ons, met het artikel 50 Boog-
baljaargangen, een goed beeld gegeven over hoe 50 
jaargangen Boogbal tot stand zijn gekomen. Als redac-
tie kunnen we hier mooi op teruggrijpen. 
 
Wij bedanken Reinier dan ook voor zijn bereidwillig-
heid om hier tijd in te steken. Niet alleen de inter-
views nemen tijd in beslag, maar zeker ook het uitwer-
ken ervan.  
Bij het laatste interview hebben we Reinier hiervoor 
dan ook bedankt. Het resultaat hebben jullie kunnen 
lezen.  Ook op het 50-Bal hebben we zendtijd gekre-
gen bij de talkshow GWVV Op1 om het clubblad te 
mogen promoten. We hopen dat ook voor de leden/
lezers duidelijk is geworden dat het maken van een 
clubblad niet iets vanzelfsprekend is. 
 
Met deze laatste editie van dit seizoen sluiten we dan 
ook officieel het jubileumjaar af. 

De redactie 
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  GWVV 1   GWVV 2  GWVV 3 en 4 

zondag 31-jul trainen 11.00 uur       

dinsdag 2-aug trainen 19.30 uur       

donderdag 4-aug trainen 19.30 uur       

zondag 7-aug trainen 11.00 uur       

dinsdag 9-aug trainen 19.30 uur       

donderdag 11-aug trainen 19.30 uur       

zondag 14-aug Gendringen 1-GWVV 1 ??????? Eerste training 10.00 uur   

dinsdag 16-aug trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

donderdag 18-aug trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur Eerste training 

zondag 21-aug Doesburg1-GWVV 1 ??????? trainen 10.00 uur   

dinsdag 23-aug trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

vrijdag 26-aug toernooi Veltins ?????? Toernooi Veltins ???????   

zondag 28-aug Toernooi Veltins ?????? Toernooi Veltins ???????   

dinsdag 30-aug trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

donderdag 1-sep trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

zondag 4-sep BEKER ?????? BEKER ???????? BEKER 

dinsdag 6-sep trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

donderdag 8-sep trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

zondag 11-sep BEKER ?????? BEKER ??????? BEKER 

dinsdag 13-sep trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

donderdag 15-sep trainen 19.30 uur trainen 19.30 uur   

zondag 18-sep BEKER ?????? BEKER ???????? BEKER 

dinsdag 20-sep trainen 19.30 uur trainen     

donderdag 22-sep trainen 19.30 uur trainen     

zondag 25-sep Competitie 14.00 uur Competitie 10:00 uur Competitie 

T R A I N I N G S - O E F E N S C H E M A  S E N I O R E N  G W V V  

https://www.guv.nl/
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In de maanden april/mei/juni zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham. De vele wedstrijden die 
er gespeeld werden om de achterstand in wedstrijden 
weer in te lopen. Hierdoor ook vele blessures bij al de 
elftallen. Naast het voetbal, de activiteiten zoals de 
kaderavond en de GWVV-50 Bal, waar 3 activiteiten in 
één activiteit werd gegoten en waar Eugène Lucassen 
tot Erelid van GWVV werd benoemd, het afscheid van 
Edwin Grotenhuis en de keepersproblemen bij GWVV. 
Allen werden genomineerd, er kan er echter maar één 
uitverkoren worden. En dat is in deze editie Joost 
Schut, die een opvallende comeback maakte als kee-
per bij GWVV 1, aan Joost oa de vraag hoe lang is het 
geleden dat hij bij het eerste onder de lat stond.  
 
Hallo Joost,  
 
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 je-
zelf. 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Joost Schut, 44 jaar, geboren 
in Varsselder Veldhunten, woon ach-
tig in Gendringen. Ik ben timmerman 
van beroep, en sinds 1 januari 2021 
ZZP’er, ik heb een zoon van 14 Dylan, en sinds vorig 
jaar heb ik een relatie met Debby Roes uit Ulft, ik heb 
sinds dien 2 bonus kinderen 
 
Zondags sta ik met de vlag in de hand bij GWVV1, de 
tijd die nog over is in de week besteed ik aan de carna-
val, Debby en de kinderen, en mijn eigen huis 
 
Kun je iets vertellen over je voetbalverleden, in welke 
(jeugd)teams speelde/keepte je. Wat waren je hoogte
-dieptepunten en van welke (keepers) trainer heb je 
het meeste geleerd? 
 
Volgens mij ben ik begonnen op mijn 6e jaar met voet-
bal 38 jaar geleden,  ik heb alle jeugd teams doorlopen 
van de F tot de A, heb in de jeugd op veel plekken op 
het veld gestaan van spits tot keeper, op mijn 16e 
sloot ik aan bij de selectie 1-2 om zondags mee te 
gaan als reserve doelman/speler, het nadeel was dat 
ik van beide een beetje kon,  toen ik de overstap 
maakte naar de senioren waren er 3 keepers voor 
twee teams, in die tijd voetbalde ik meer later stopte 
er 2 toen kon ik weer meer keepen, tot mijn 34e heb ik 
bij het 1e gezeten, ben een paar jaar gestopt, tot dat 
het 4e mij vroeg om de handschoenen weer aan te 

doen, dat heb ik 4 seizoenen gedaan, en toen was het 
mooi geweest. 
Het moeten stoppen met voetballen was  een diepte-
punt, kampioenschappen zijn hoogtepunten, en van 
elke trainer leer je goede en de minder goede dingen. 
 
Heb je altijd vanaf je jeugd keeper willen worden of 
had je ook voetbaltalent? 
 
Ik heb altijd willen keepen vind het geweldig om te 
doen, en ja voetbaltalent weet ik niet daar mag een 
ander over oordelen, een oud trainer zij eens dat de 
minste voetballers op de back positie voetballen, ik 
heb veel op de rechtsback gestaan dus ja voetbalta-
lent denk ik niet. 
 
Onder wat voor een keeper mogen we je scharen, ben 
je een lijn keeper of juist een keeper die het fijn vindt 
om als een soort van 11e man mee te voetballen? 
 
Ik keep graag ver van de goal, zoals jij het noemt de 
11e man, mee voetballen is iets wat ik denk ik wel re-
delijk kan, wordt niet snel zenuwachtig als ik een bal 
krijg terug gespeeld en heb ook wel een aardige trap 
om een bal te verwerken, maar ook op de lijn sta ik er, 
als ging dat tegen Kilder niet helemaal zoals het 
moest, laten we zeggen gebrek aan ritme  
 
Op zondag 29 mei tegen Kilder op Sportpark de Grind-
slag was het dan zover, ivm de keeper schaarste bij 
GWVV moest jij noodgedwongen onder de lat gaan 
staan. Wanneer en op welke wijze werd je hiervoor 
gevraagd of misschien heb je jezelf wel aangeboden? 
 
Dinsdag middag, in de aanloop naar Kilder, kreeg ik 
een app van Edwin of ik zin en tijd had om mee te trai-
nen, prima, dat doe ik dit seizoen wel vaker wegens te 
kort aan keepers, na de training begreep ik dat Sven 
alleen kon om 12.00,  er was toen sprake van dat de 
wedstrijd verplaatst zou naar 12.00, Edwin vroeg toen 
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of ik zou willen keepen als het toch 14.00 zou blijven, 
das natuurlijk geen probleem zei ik meteen, en vrijdag 
kwam daar die verblijdende app van de trainer. En 
daar sta je dan, 10 jaar later weer onder de lat bij het 
1e  
 
Voelde je meteen weer vertrouwd onder de lat of had 
je op je 'oude' leeftijd nog last van plankenkoorts?   
 
Het was wel even wennen, eerlijk gezegd ik moet nu 
nog wennen, je denkt, ach dat doe ik even, maar de 
jaartjes gaan tellen, geen wedstrijd ritme,  het inzicht 
is er niet, paar kilootjes zwaarder, en dan roept er ie-
mand oude zak tegen je, weg vertrouwen, maar op 
een paar schoonheid foutje na ging het wel aardig, en 
plankenkoorts heb ik altijd gehad ook toen ik jong 
was, of heet dat gezonde spanning. 
 
Hoelang is het overigens geleden dat je bij het eerste 
onder de lat stond? 
 
10 jaar geleden, André Lippets was toen trainer, wel 
mooi dat André er tegen Kilder ook bij was. 
 
Phoe 10 jaar, dat is wel een hele poos terug zeg. Je 
had toch wel een paar mooie reddingen dus wat dat 
betreft, met een paar trainingen in de been, kunnen 
ze je vaker vragen of was dit een éénmalige actie? 
 
 Haha, ik hoop dat het een 1malige actie is geweest, 
ben nu al drie dagen stijf, tis geweldig om te doen en 
ik wil waar ik kan de jongens en de vereniging graag 
helpen maar gezien mijn eigen bedrijf kan ik het risico 
haast niet lopen, en de jaren gaan tellen.  
 
Naast speler/keeper ben je ook een tijdje actief ge-
weest als trainer bij de jeugd en bij GWVV 2, heb je 
nooit de ambitie gehad om je daar verder in te bekwa-
men? 
 
Alles bij elkaar heb ik dit een 20 jaar gedaan eerst bij 
gwvv, later bij Gendringen omdat mij zoon daar voet-
balt, ik ben hier vorig jaar mee gestopt, het blijft wel 
kriebelen en ik weet ook dat het steeds moeilijker 
wordt om leiders en trainers te vinden. Toevallig kreeg 
ik weer een bericht of ik niet zin heb om het weer op te 

pakken, maar op dit moment niet. Het is wel weer 2x 
trainen en voorbereiden, zaterdag wedstrijd, en dan 
zondags met gwvv 1 mee. Nee laat mij op dit moment 
maar gewoon vlaggen bij 1 dat is genoeg.  
 
Ook ben je actief als scheidsrechter binnen de club, 
dus wat dat betreft een druk baasje. Als je een oproep 
mocht doen aan de mensen om het vrijwilligerswerk 
binnen de club te promoten welke woorden zou je 
dan tot hun richten?  
 
Ga bij jezelf na of jij als speler ook graag wilt dat er 
een leider/ trainer is  een scheids of een vlaggenist, en 
denk dan niet ach dat doet een ander wel. 
 
Je bent dus actief als grens- en als scheidsrechter, jij 
weet dus als geen ander dat de scheidsrechter samen 
met z'n grensrechters een team moeten zijn om de 
wedstrijd voor iedereen leuk te houden. Ervaar je dat 
zelf ook zo, als je als grensrechter langs de lijn staat te 
vlaggen of werkt dat niet zo in de praktijk?   
 
Het is geen betaald voetbal, dus een team dat worden 
we nooit, als grensrechter probeer ik de scheidsrechter 
aan mijn zijde te krijgen, dat lukt niet altijd, er zijn 
scheidsrechters daarbij kun je vlaggen wat je wilt die 
doen  toch lekker hun eigen ding. Best wel eigenwijze 
mensen die scheidsrechters. 
 
Enkele stellingen; 
Carnaval of Kermis                Kermis, ondanks ik 

 penningmeester ben 
 bij de carnaval 

 
Keeper of speler (spits)       Keeper 
 
Scheidsrechter of grensrechter Grensrechter 
 
Darten of  timmeren  Timmeren 
 
Gendringen of Varsselder Varsselder 
 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
de stellingen terug te komen. 
 

50 

Joost als trainer/leider van de D1 pupillen 
 in het seizoen 2002-2003 

Jeugdkader/Jeugdbestuur seizoen 2002-2003 
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Ergens op terug komen is niet nodig, maar als ik met 
darten mijn geld had kunnen verdienen was ik ge-
stopt met timmeren 
 
Stel dat je met darten dan ook nog eens bakken met 
geld had kunnen verdienen, waar had je dit dan als 
eerste aan uitgegeven? 
 
Ik denk dat ik het huis van Henk Offenberg had ge-
kocht, weer in Varsselder wonen, dicht bij de plek 
waar ik geboren ben. Vind het een prachtig huis 
mooie ligging, alleen moet er wel goed verbouwd 
worden. 
 
Als je een bijna niet te verwezenlijken wens mocht 
doen op voetbalgebied wat zou je dan wensen? 
 
Dat is een niet te verwezenlijken wens, en die is, onder 
de lat staan bij Oranje 
 
Waar kun je ontzettend van genieten buiten het voet-
bal om? 
 
Lekker in de vrije uren leuke dingen doen met mijn 
gezin, maakt niet uit wat, winkelen, op een terrasje 
zitten, de bios of naar een pretpark. Ook geniet ik van 
het zien dat mijn ouders het goed hebben 
 
We kennen je als iemand die graag de gezelligheid 
(eten en drinken) op zoekt, maar daarnaast ook maar 
al te goed beseft dat dit ook ten koste kan gaan van 
de gezondheid. Hoe vind jij hier je balans in? 
 
Na een dag van eten en drinken geeft mijn lichaam 
aan dat het teveel is geweest, dan moet ik gewoon 
een paar dagen op mijn tellen passen, zeker nu in deze 
tijd van carnaval kermis en andere feestjes is dat niet 
makkelijk, maar we doen het er maar mee. 
 
Enkele korte open vragen; 
Ik ga graag op vakantie in?       
Maakt mij niet uit, als ik ergens ben wil ik wat zien van 
een stad of land, en er is nog genoeg wat ik niet ge-
zien heb 
 
Eet het liefst? 
Ik ben niet zo moeilijk eet heel veel. 
 
Dit boek ligt er op mijn nachtkastje? 
Ik lees niet veel maar als ik lees zal het een biografie 

zijn. 
 
Kijk graag de film/serie?  
Van alles, ik begin aan een film en als het mij dan niet 
zint zet ik hem af en kijk ik wat anders 
 
Mijn favoriete Tv programma?             
Programma’s zoals de lama’s, komt een man bij de 
dokter, dat soort programma’s vindt ik wel leuk maar 
echt een favoriet niet, tis niet dat ik ergens wakker van 
lig dat ik het niet gezien heb. 
 
Misschien vraag jij je af waarom hebben ze mij dit of 
dat niet gevraagd, dan mag je die vraag nu aan jezelf 
stellen. Of misschien wil je zomaar nog iets kwijt dan 
geven je nu hiervoor de ruimte. 
 
Ik hoop dat iedereen in het dorp gaat nadenken over 
het vrijwilligers gebeuren, vaak komt het op dezelfde 
mensen aan, denk niet alleen aan jezelf, iedereen is 
DRUK!!, als wij elkaar helpen wordt het een stuk mak-
kelijker om iedere vereniging in het dorp levendig te 
houden. 

Joost bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. 
We wensen je heel veel succes als grensrechter bij 
GWVV 1 en scheidsrechter bij GWVV. Dat je dit nog 
jaren zo mag blijven volhouden en wie weet zien we 
je nog een keer terug als keeper. 
 
De redactie. 

(Vervolg Opvallend op …...) 

Joost tijdens de afscheidswedstrijd van Wim Pruyn,  
Ronny Overbeek en Nico Slutter seizoen 2006-2007 
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O p vrijdagavond 22 april jl. werd voor alle kader-
leden door het bestuur/activiteitencommissie de 
kaderavond gehouden.  
Ook dit had een aantal jaren niet kunnen plaatsvin-
den. Het bestuur was dan ook van mening dat on-
danks het drukke programma van iedereen dat dit 
seizoen wel diende door te gaan. Voorzitter Freek van 
Arragon verwelkomde dan ook iedereen die op de 
uitnodiging waren in gegaan. Hij sprak zijn dank uit 
naar alle actieve vrijwilligers en dat ondanks de verve-
lende tijd alles tussen de bedrijven door alles wel was  
blijven doorgaan en op het moment dat het weer 
mocht ook alles weer klaar stond om de leden hun 
hobby te kunnen laten uitoefenen. 
Na de koffie en het plakje cake werd door de activitei-
tencommissie uitgelegd wat de bedoeling was van de 
avond. We zouden met ons allen gaan potstoten, wat 
normaliter altijd net voor de kerst wordt gedaan.  
Het geheel werd in 
goede banen geleid 
door Kris Hebbink en 
Bennie Mulder. Ben-
nie die de deelne-
mers aankondigde, 
had voor iedereen 
wel een bijbehorend 
passend verhaaltje. 
Al snel vielen de eer-
sten af, doordat zij de 
ballen niet goed wis-

ten te raken. In de loop van de avond kwam de bil-
jarttafel vol obstakels te liggen waardoor dat de bil-
jartballen allerlei 
vreemde manoeuvres 
maakten, en de ballen 
met regelmaat van het 
laken verdwenen. Met 
alle gevaar van dien. 
Tussen de bedrijven 
door werd er door café/
cafetaria De Veldmuis 
heerlijke koude/warme 
hapjes bezorgd en zorg-
den de kasteleins Johan 
en Mariet Helmink dat de gasten niets te kort kwa-
men.  
Aan het eind van de avond waren er nog 3 deelne-
mers in de strijd voor de bovenste plaatsen. Uiteinde-
lijk was het wedstrijdsecretaris Eugène Lucassen die 
met de hoogste eer ging lopen met op de 2e plaats Ino 
Zweers en derde werd Niels Jansen. Zij ontvingen uit 
handen van de organisatie de beker en attenties. 
 
Een mooie gezellige avond. Waarin niet de activiteit 
het belangrijkste was maar ‘het elkaar ontmoeten’. 
 
Bestuur en organisatie bedankt!  

Ballensponsoring 
G.W.V.V. 

I n de volgende wedstrijden van ons 1e elftal  zijn de 
ballen gesponsord; 
 
10-4-2022 
GWVV - ’t Peeske 
De Vieftig club  
 
17-3-2022 
GWVV - Keyenburgse Boys 
Netterden Zand en Grind 
 
12-5-2022 
GWVV - Ad’69 
GUV Uitvaartverzorging 
 
22-5-2022 
GWVV - HMC’17 
Jan Zweers 
 
6-6-2022 
GWVV - Fc Dinxperlo 
Jan en Willemien Frazer 
 
Wij bedanken de balsponsoren voor hun steun! 
 
Wil je ook een keer een bal sponsoren neem dan con-
tact op met de Sponsorcommissie. 

KADERAVOND ’21-’22 



33  

 

D E  B O O G B A L  

G.W.V.V.  
SuperElf Competitie  
seizoen 2021-2022 1 Robin Klompenhouwer FC Robin 275 

2 Peter Roes FC Langs de lijn 267 

3 Cas Aalders FC krap bij cas 261 

4 Carlo Cornielje Wally Team 256 

5 Martijn Klompenhouwer One team one dream 255 

6 Nico Marcus FC Canon 252 

7 Nico Immink De Schutters 251 

8 Theo Heutinck The Champ 249 

9 Promoteam Vieftig club De Oldjes 246 

10 Bryan Wijkamp Broodje Bal FC 240 

11 Collin te Wildt Mandela FC 234 

12 Jamie Lieftogt Altijd Nuchter 234 

13 Bob Zweers FC Duivenkearl 234 

14 Maud te Kaat Ajax 231 

15 Niels Jansen Grensjager 231 

16 Thomas Wissing FC tuut tuut 228 

17 Mart Aalders FC Poar Piele 221 

18 Beent Klijnsma Calcio di Rigore 220 

19 Wim Klompenhouwer WK-C 217 

20 Ires Heutinck Fc Knarf 217 

21 Jan/Ole Kantus Olaf Karius  216 

22 Jim Weijkamp FC Jim 215 

23 Kéke Peters Leeds United 215 

24 Rien Klompenhouwer Fc. Sunshine 207 

25 Jelle Boland FC Snelle Jelle 206 

26 Sandra Immink De Buitenhammertjes  205 

27 Mart de Leeuw Fc Bombia 204 

28 Jurgen Schut Fc Molly 200 

29 Glenn Robben Al Shabab 197 

30 Karin Boland GWVV Forever 167 

31 Hans Boland FC Veldzicht 167 

32 Fedda Tuenter FC Bardienst 165 

33 Marie/Jose Cornielje FC Kwiebus 157 

Eindstand Superelf 

H et seizoen is ten einde, alle wedstrijden in de 
competitie zijn gespeeld en de laatste periode is er 
volop gescoord waardoor er wel wat grote verschui-
vingen hebben plaatsgevonden.  
Laten we maar gelijk beginnen met de winnaar:  
Robin Klompenhouwer gefeliciteerd!   
Hij heeft vanaf een vierde plaats de stap naar nummer 
1 gemaakt en is daarmee dit seizoen de winnaar van de 
Superelf. Deze grote stijging heeft te maken gehad dat 
zijn basis elf volop gescoord hebben, neem Cas de 
Neling die de afgelopen periode 11x gescoord heeft. 
Maar ook Jim Weijkamp en Thomas Wissing had Robin 
op het middenveld, veel scorend vermogen dus. Beide 
heren hebben gezamenlijk 13 doelpunten voor hun re-
kening genomen. Ook Robin zelf is met 5 doelpunten 
zelf goed op schot geweest. Ook Peter Roes heeft het 
gehele jaargang in de top meegedraaid maar heeft he-
laas  de tweede plaats nooit verlaten.  De uiteindelijke 
top 3 wordt aangevuld met Cas Aalders, hij heeft van 
de 6e plaats nog 3 plekken kunnen stijgen. De bovenste 
2 kunnen hun prijs tegemoet zien. 
 
Ook voor volgend seizoen zullen we weer de GWVV 
Superelf organiseren en hopen dan dat iedereen revan-
che zal nemen op zijn eigen prestatie.  
Voor nu wens ik iedereen een fijne zomerstop!  
 
Gr. Competitieleider Stijn.  

Robin Klompenhouwer — ‘’FC Robin’’ 

Koen Bussink 

Jurgen Schut—Mart Aalders—Chiel Le Comte 

Dominiek Seinhorst—Thomas Wissing— 

Jari Frazer—Jim Weijkamp 

Cas de Neling - Rick Hendrixen— 

Robin Klompenhouwer 
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Dat kump in de Boogbal 

• Wij feliciteren; 
- Leo en Tonny Jansen 60 + 1 jaar getrouwd 
-Jan Zweers voor 12,5 jaar Boogbal rondbrengen. 
 

• Net voor het ter perse gaan van deze Boogbal, 
werd bekend gemaakt dat huidige GWVV be-
stuurslid Jan Aalders Zinkputter van het jaar is ge-
worden. Jan, van harte proficiat met je benoe-
ming. Jij hebt veel werk verricht voor de gemeen-
schap, en doet dit nog steeds. Is/was het niet als 
(vice)voorzitter van GWVV, danwel als voorzitter 
van de Dierenweide, bij de Zinkput, Fanfare en het 
OLV Gilde. En zo zullen we er ongetwijfeld nog wel 
wat vergeten. Deze titel komt je zeker toe, want 
voor GWVV heb jij, nadat de voetbalkantine in het 
Dorpshuus is overgegaan de kar getrokken. On-
danks dat het niet altijd even makkelijk was. 
Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor! 

• Een echte Jan Zweers actie tijdens de  avondwed-
strijd tegen Bergh. Zoals Jan altijd bekend staat als 
de bal over de achterlijn gaat; supersnel haalt de 
Jan de bal op en gooit de bal in de haast richting 
de Bergh doelman terwijl het een corner is. De 
keeper gooit de bal keihard richting de cornervlag 
maar treft onderweg Jochem, die vervolgens KO 
gaat. Tip voor Jan, gooi de bal altijd richting de 
cornervlag, corner of niet! 

• Een paar dagen later in de 
wedstrijd tegen Keijen-
borg, is het broertje Ino 
die de strijd om de bal aan 
gaat met broer Jan. Echter 
heeft Ino niet door dat 
achter hem een klein doel-
tje staat, met een driedub-
bele vlikvlak als gevolg. 
Broer Jan wint de strijd en 
Ino weet niet hoe snel dat hij weer overeind moet 
komen. Haastig spoed is zelden goed! 

• Jan-Ole Kantus keeper/speler bij GWVV 3 keek wel 
heel raar op toen hij in de Boogbal in meer dan 5 
varianten zijn naam zag staan. Daarom een kleine 
kwisvraag; Wat is de voornaam van de keeper bij 
GWVV 3; 
Janole, Jan-Ole, Janolle, Ole-Jan of JanOlé. 
Inzendingen kunnen gestuurd worden naar Jan-Ole, 
JanOlé, Janole, Ole-Jan of vrolijke Jan. 
Namens de redactie onze excuses, maar Whats in a 
name!’ 

• Op het moment dat de keeper van Peeske met rood 
van het veld gaat nadat een doorgebroken speler 
het scoren belet wordt ontstaat er een discussie 
tussen de wedstrijdsecretaris, de grensrechter van 
GWVV 1 en de scheidsrechter van de lagere GWVV 
teams. Was de beslissing van de scheids juist? 
Penalty en rood voor de keeper. Volgens de wed-
strijdsecretaris de juiste beslissing, volgens de ande-
re heren niet. Dubbel zwaar gestraft met een penal-
ty én een rode kaart. Wie heeft het nu aan het rech-
te eind. Na bestudering van de regels heeft de wed-
strijdsecretaris het mis. Krijgt dit nog een staartje? 

• Mag het licht uit? 
De leus ‘Wi’j doen de lamp wel uut’ van onze (ex) 
prins Mike. Dit ging op de bewuste woensdagavond 
6 april niet op, want op de donderdagmorgen bran-
den de lichtmasten van het 2e veld nog steeds. 
Denkend aan het lied van de Dijk ‘Mag het licht uit’. 
Nee, het licht mag niet uit, die moet uit! 

• Overigens becijferde onze financieel Rabo man van 
het vierde elftal even snel achter op z’n sigarendoos 
dat dit de vereniging zo’n kleine €40,- heeft gekost. 
Kunnen we hier spreken van een sigaar uit eigen 
doos? 

• Menno Wenting verleidde zijn mede-spelers tijdens 
het 50-bal om na afloop te gaan stappen in Doetin-
chem. Hij stelde nl. aan Edwin de vraag; Of de op-
stelling voor morgen al bekend was. Zoja, dan kon-
den ze tot in de nachtelijke uren doorgaan. Edje 
hield echter wijselijk zijn mond. Een aantal mede- 
spelers van Menno hadden de smaak zo goed te 
pakken dat ze toch afreisden naar Doetinchem. 
Menno was zo slim, om na afloop direct onder de 
wol te kruipen met als gevolg een basisplaats bij 
GWVV 1. Zijn teamgenoten bekeken de wedstrijd 
wat ‘glazig’ vanaf de bank toe. Dit doet wel erg den-
ken aan de uitspraken van Louitje; 
“Is Menno nu zo slim, of zijn zijn medespelers nu 
zo dom!” 
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Einde van volledig voorjaarsseizoen 
 

N u in juni zijn alle wedstrijden alweer klaar in de voorjaarscompetitie vanaf 
O13 en in de 4de fase t/m de O12. Gelukkig kon dit jaar wel alles worden uitge-
speeld, dit in tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar. 
En net als in de voorjaars-
competitie zijn er weer een 
aantal promoties en kam-

pioenschappen gevierd. 
In de 3de fase bij de pu-
pillen heeft de Jo11-3 het 
kampioenschap binnen 
gehaald en is gepromo-
veerd naar de 3de klasse, 
in deze leeftijdscategorie 
heeft ook de Jo11-1 (met 
Sep en Luuk) ) promotie 
afgedwongen door een 
tweede plek te halen en 
mochten ze in de 4de fa-

se aantreden in de hoofdklasse, 
hier hebben ze goed in meege-
daan met o.a. een mooie overwin-
ning op de Graafschap Jo11-2. 
Verder is op zaterdag 21 mei het 
kampioenschap door de Jo13-1 
(met Dylano en Caelum) binnen-
gehaald in de 2de klasse door bij 
de ST Terborg/Silvolde Jo13-1 een mooie 0-4 overwinning te halen, hierdoor eindigden ze met 1 punt voorsprong op 
Viod Jo13-2 op de eerste plaats. 
Nu alle competities zijn afgerond rest er nog 1 wedstrijd, deze is op zaterdag 25 juni om 10:00, de Finale om de Ach-
terhoek Cup met de wedstrijd ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten Jo15-1 - Vorden Jo15-1 en daar kunnen ze een ge-
weldig seizoen afsluiten met een mooie hoofdprijs, dus als jullie tijd hebben kom ze dan aanmoedigen bij deze wed-
strijd. 
Natuurlijk zijn we in deze periode ook weer druk bezig met de indelingen voor het nieuwe seizoen en wordt er weer 
druk gepuzzeld met de namen en ook aantallen per leeftijdscategorie. En zoals altijd zijn er weer discussies over 
hoeveel je per team moet indelen, nu hebben we afgelopen seizoen gezien dat teams met krappe aantallen het 
vaak moeilijk hadden om een team op de been te brengen, dit zagen we vaak bij de senioren maar ook geregeld bij 
de jeugd en dus zullen we er sneller voor kiezen om ruim in te delen zodat afzeggen of leenspelers minder nodig 
hoeven te zijn. Medio Juni zullen deze indelingen weer op de websites van de 5 verenigingen worden gepubliceerd 
en worden dan nog 1 of 2 kennismakingstrainingen voor deze nieuwe teams georganiseerd. Voor indelingen zie;  
https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/1843-jeugdindelingen-seizoen-2022-2023 
Als laatste wil ik weer een oproep doen aan iedereen die wat tijd over heeft en het leuk lijkt om wat 
te doen bij de jeugd, wil je misschien coördinator van een leeftijdscategorie worden of wil je graag 
een keer fluiten of wil je een jeugdteam trainen, alleen of samen met iemand, neem dan contact 
met me op voor info en/of om te kijken wat de mogelijkheden zijn, want er staan nog genoeg vaca-
tures open bij de verschillende teams. Voor nu wens ik jullie alvast een goede zomerstop/vakantie 
toe en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen. 

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 

https://www.gwvv.nl/index.php/voetbalvereniging-gwvv/nieuws-gwvv/1843-jeugdindelingen-seizoen-2022-2023
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Jeugdverhalen 
Gijs van Remmen 

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

I k ben Gijs van Remmen en ik ben ongeveer in 2011 
bij gwvv gekomen in de Etjes, ik heb het eerste ge-
deelte van de jeugd best snel gedaan want ik ging elk 
seizoen een team omhoog totdat ik in de B kwam. 
Daarvan is het hoogtepunt wel dat ik met dat team 4 
keer op een rij prijzen heb gewonnen. Toen ik naar de 
A (jo19) ging, kwam ook de corona, en heb ik dat sei-
zoen niet helemaal af kunnen maken. Daarna kwam ik 
bij mijn laatste jeugdteam de jo19-1 waar wij hoofd-
klasse speelde en dat had ik nog nooit gespeeld dus 
dat was wel een hoogtepunt en ervaring op zich. 

50 

RUIM JE ROTZOOI OP!! 

DE SLECHTE KANT VAN DE VOETBALLERS?? 
Het terras is het visitekaartje van ons  

Dorpshuus laten we dat dan ook zo houden! 

Volgens de supporter in 
beeld; 
Prima bank! 
 
Met de vraag of deze gere-
serveerd kan worden voor 
de tuinploeg op zondag! 
 

Na harde arbeid  
is het goed rusten! 

https://stevering.nl/
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda 
25-27 juni Kermis. Iedereen is welkom! 
30 juni Eindafsluiting seizoen GWVV 
4 juli Zomerconcert fanfare 19:00 uur 
18 augustus Zomer in Gelderland. U komt toch ook! 

Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender  
www.varsselderveldhunten.nl  

 
Leeringen basisschool spelen mee met  
zomerconcert fanfare St. Gregorius.  

G eleidelijk komen alle activiteiten weer aan bod 
en dan mag het jaarlijkse zomeravondconcert van de 
muziekvereniging niet ontbreken. Naast de gezellig-
heid, ontspannende muziek en afsluiting van het ver-
enigingsseizoen is er een extra toevoeging aan het 
concert. Leerlingen van de basisschool Pius X spelen 
enkele nummers mee. Dit gaat gebeuren op maan-
dagavond 04 juli om 19:00 uur op het terras van ’t 
Dorpshuus in Varsselder Veldhunten. 

Sinds een aantal weken is de muziekvereniging gestart 
met een muziekproject op de basisschool in Varssel-
der Veldhunten. Het is een samenwerking tussen de 
basisschool, de muziekdocent vanuit de muziekschool 
en de fanfare. Het project bestaat uit zeven klassikale 
lessen waarbij kinderen een bugel of trompet leren 
bespelen. Op dit moment is er een enthousiaste groep 
van 14 kinderen die hun ingestudeerde muziekstuk-
ken samen met het fanfareorkest ten gehore zullen 
brengen tijdens het zomeravondconcert. Op deze ma-
nier hoopt de muziekvereniging de jeugd uit ons dorp 
kennis te laten maken met de fanfare.  Bijzonder is 
dat alle kinderen van de Pius X een rol zullen spelen 
tijdens het concert. Tijdens de reguliere muzieklessen, 
die de docent van de muziekschool verzorgt, zullen zij 
ook verschillende percussie en mondharmonicapartij-
en instuderen die zij tijdens het concert laten horen. 
Het fanfareorkest, o.l.v. Gerjo Seesink, zal deze avond 
voor pure ontspannende en vooral luchtige muziek 
zorgen. De muzikanten hebben mooi zomerweer be-
steld, maar mochten de weersomstandigheden min-
der gunstig zijn, wordt er binnen een “terras” gecre-
ëerd. Na afloop van dit kleine zomeravond concertje is 
er ruim gelegenheid om alvast te proosten op de ko-
mende zomervakantie. De toegang is vrij. 

Zomeravond 
concert 2022 

 
Inwoners van Varsselder-Veldhunten, 
 

O p donderdag 18 augustus komt omroep Gelder-
land met het programma “zomer in gelderland” naar 
Varsselder. 
 
Er is inmiddels een team gevormd. Dit team krijgt die 
donderdag een opdracht die ze moeten uitvoeren, 
om geld te verdienen voor een goed doel in Varssel-
der. 
 
De uitzending is s'avonds tussen 18.00 uur en 19.00 
uur live op televisie, het team willen u vragen om ons 
die dag te steunen en ons waar mogelijk is te helpen 
bij onze opdrachten. 
 
Kunnen wij op u rekenen op donderdag 18 augustus, 
verdere informatie volgt via onze dorpssite, Facebook 
en whatsapp, samen hopen wij hier ‘n mooie dag van 
te maken. 

Zomer in Gelderland 
komt naar Varsselder 

 
Doppen kun je bij Petra Bruins 
Leemlandseweg 2a inleveren. 
De doppen moeten wel schoon zijn. 
Ze mogen in zakken of doosjes in de kussenbox op de 
oprit worden gedaan. 

https://varsselderveldhunten.nl
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E r is 36 jaar geleden 
van het bestuur van 
de KBO een gymclub 
ontstaan. De gym be-
staat uit 18 personen. 
Elke donderdagmor-
gen oefenen we om 
10:00 uur. Daarna ge-
zellig koffie drinken. En 
de gym gaat allemaal 
op muziek. Het oudste lid is er al 36 jaar bij. En 
dat is Dinie Slutter.  
 
 
Wie er 
graag mee 
wil doen 
kan vrijblij-
vend even 
kijken kan 
ook. 
 
Het bestuur is Nardy, Marian, Corrie en Els 
 
 
 
Groetjes 
van  
Dinie Slutter 
en Els  
Versleijen. 

Gym  
Varsselder-Veldhunten 
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13-jun Frank Stokman 

13-jun Thijs Aalders 

16-jun Pascal Sloot 

19-jun Jan Willem Masselink 

20-jun Jordy Bussink 

21-jun Stijn van Remmen 

25-jun Erik Ketelaar 

28-jun Paul Schut 

1-jul Rik Fisser 

2-jul Cas de Neling 

4-jul Sven te Kaat 

4-jul Marc Schut 

9-jul Frank Heutinck 

10-jul Jesse Peters 

15-jul Jim Brus 

16-jul Niels Schweckhorst 

16-jul Tim Prinsen 

18-jul Wim Pruyn 

20-jul Jesper Kuster 

20-jul Theo van Niersen 

21-jul Jan Mulder/Jan Zweers 

23-jul Jelle Boland 

25-jul Miel Erinkveld 

26-jul Jochem Geerts 

28-jul Ties Peters 

29-jul Mike Oonk 

31-jul Like Immink 

1-aug Mark Visser 

2-aug Dennis Boerboom 

2-aug Sem Schepers 

2-aug Jan van Remmen 

5-aug Boudewijn Aaldering 

6-aug Willem Messing 

7-aug Dennis Lohschelder 

8-aug Harm te Kaat 

9-aug Joris Ketelaar 

10-aug Frank Aaldering 

15-aug Dirk Wanders 

15-aug Morris Geerts 

16-aug Collin te Wildt 

18-aug Twan Berndsen 

20-aug Leo Bruggeman 

26-aug Guus Slutter 

27-aug Adriaan van Weelden 

29-aug Bram Menting 

2-sep Henk Masselink 

3-sep Jos Ketelaar 

3-sep Roel Jansen 

4-sep Erik Frazer 

6-sep Theo Boerboom 

6-sep Theo Heutinck 

6-sep Ino Zweers 

6-sep Jelmer Liebrand 

7-sep Patrick Visser 

9-sep Merijn van Arragon 

11-sep Stijn Marcus 

14-sep Christel Aalders 

19-sep Wilco Pennings 

19-sep Ivo Joosten 

20-sep Mike Frazer 

UITSLAGEN 
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit 

24-3-2022 GWVV 1 FC Bergh 1 1 2 

27-3-2022 GWVV 1 Ajax B 1 4 1 

27-3-2022 GWVV 2 Keijenb Boys 2 1 4 

27-3-2022 Ajax B 4 GWVV 3 3 1 

3-4-2022 MEC 1 GWVV 1 2 1 

3-4-2022 Doetinchem 2 GWVV 2 2 7 

3-4-2022 GWVV 3 VIOD 7 1 1 

3-4-2022 GWVV 4 FC Bergh 5 4 8 

10-4-2022 GWVV 1 Peeske 't 1 6 1 

10-4-2022 Ulftse Boys 6 GWVV 3 2 4 

10-4-2022 GWVV 4 Rijnland 2 0 6 

18-4-2022 Keijenburgse Boys 1 GWVV 1 2 2 

18-4-2022 GWVV 4 NVC 2 2 0 

24-4-2022 FC Bergh 1 GWVV 1 5 0 

24-4-2022 GWVV 2 Peeske 't 2 1 4 

24-4-2022 GWVV 3 Keijenb Boys 5 0 1 

24-4-2022 NVC 2 GWVV 4 2 0 

1-5-2022 GWVV 1 Etten 1 6 1 

1-5-2022 SV Basteom 5 GWVV 3 0 2 

1-5-2022 SVGG 4 GWVV 4 1 2 

8-5-2022 KSV 1 GWVV 1 0 2 

8-5-2022 Sprinkhanen 2 GWVV 2 3 1 

8-5-2022 Keijenburgse Boys 5 GWVV 3 4 0 

8-5-2022 Rijnland 2 GWVV 4 5 0 

12-5-2022 GWVV 1 AD '69 1 1 1 

12-5-2022 VIOD 6 GWVV 4 7 1 

15-5-2022 Meddo SC 1 GWVV 1 3 2 

15-5-2022 Concordia-W 4 GWVV 2 3 2 

15-5-2022 GWVV 4 SP Silvolde 5 0 9 

17-5-2022 VVG '25 4 GWVV 3 5 0 

22-5-2022 GWVV 1 HMC '17 1 2 1 

22-5-2022 Den Dam 2 GWVV 4 2 0 

24-5-2022 GWVV 3 Pax 8 3 9 

29-5-2022 Kilder 1 GWVV 1 3 0 

29-5-2022 GWVV 3 Montferland 3 3 4 

29-5-2022 GWVV 4 Montferland 5 1 2 

6-6-2022 GWVV 1 FC Dinxperlo 1 4 4 

6-6-2022 GWVV 2 FC Bergh 3 8 1 

6-6-2022 SP Silvolde 5 GWVV 4 10 1 

12-6-2022 GWVV 4 GVA 6 4 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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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:  
zie ook voetbal.nl  

Cas de Neling 1e 20 
Thomas Wissing 3e+4e 16 
Jochem Geerts 1e 13 
Rick Hendrixen 4e 10 
Robin klompenhouwer  1e+2e 8 
Jim Weijkamp 2e 7 
Dominiek Seinhorst 1e 6 
Bart Rots 1e 6 
Mike Oonk 2e 5 
Collin te Wild        2e+3e+4e 5 
Dirk Jansen 1e 4 
Julian Frazer 1e+2e 4 
Joel Robben 2e+4e 4 
Cas Aalders 3e 4 
Ron Prinsen 1e 3 
Chiel le Comte  2e 3 
Mart de Leeuw 3e 3 
Timo Steenbreker 3e 3 
Jurgen Schut 4e 3 
Jos Ketelaar 4e 3 
Jesper Kuster  2e 2 

Kris Hebbink 2e 2 
Martijn Klompenhouwer 2e 2 
Milan Frazer 2e+4e 2 
Glenn Robben  3e 2 
Rick Witteveen 4e 2 
Vincent Boxem 4e 2 
Merijn van Arragon 1e 1 
Lars Hendrixen 1e 1 
Jesse Peters 1e 1 
Sem Schepers 2e 1 
Sven Huls 3e 1 
Ivo Joosten 3e  1 
Jari Frazer 3e 1 
Gijs Roseboom 3e 1 
Wessel Immink  3e 1 
Olaf Dickman 4e 1 
Jurjan Wezenberg 4e 1 
Sander Geerts 4e 1 
Bart Razing 4e 1 
Tom Wanders 4e 0 

TOPSCOORDERS 

STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Bergh 1 26 72 97 28 

AD '69 1 26 49 70 40 

FC Dinxperlo 1 26 49 67 39 

't Peeske 1 26 47 71 56 

S.V. Kilder 1 26 44 39 35 

Keijenburgse Boys 1 26 41 55 49 

GWVV 1 26 38 62 54 

SC Meddo 1 26 34 51 65 

Ulftse Boys 1 26 31 51 48 

Etten 1 26 28 45 66 

SJO/SSA HMC '17 1 26 27 35 58 

KSV 1 26 21 23 47 

MEC 1 26 16 30 74 

Ajax B 1 26 15 30 67 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 4 20 51 84 19 

Etten 4 20 48 77 26 

Ajax B 4 19 42 90 26 

Keijenburgse Boys 5 20 39 49 23 

Pax 8 20 38 66 31 

vv Montferland 3 19 28 47 45 

Ulftse Boys 6 20 22 33 75 

GWVV 3 19 15 33 64 

VIOD 7 20 15 33 72 

SV Basteom 5 19 12 21 84 

Vorden 6 18 0 17 85 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

't Peeske 2 18 34 36 26 

Sprinkhanen 2 18 32 42 26 

Doetinchem 2 18 31 63 48 

Keijenburgse Boys 2 18 30 51 48 

ST: UB/SDOUC 2 18 27 36 31 

S.V. Kilder 2 18 25 36 44 

FC Bergh 3 18 25 48 60 

Concordia-W 4 18 20 40 48 

GWVV 2 18 19 35 43 

vv Montferland 2 18 11 30 43 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VIOD 6 22 57 93 17 

SC Rijnland 2 22 48 100 32 

FC Bergh 5 22 46 79 55 

Sportclub Silvolde 5 22 45 66 24 

Gendringen 5 20 44 58 24 

SVGG 4 22 28 48 44 

Den Dam 2 20 25 38 42 

vv Montferland 5 21 23 40 46 

S.V. Kilder 5 20 19 24 62 

GWVV 4 21 19 32 86 

NVC 2 22 14 20 66 

GVA 6 22 0 19 119 

4e klasse C 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Bergh 1 9 27 34 7 

S.V. Kilder 1 9 20 19 7 

't Peeske 1 9 16 27 16 

AD '69 1 9 16 23 13 

Keijenburgse Boys 1 9 14 17 16 

SC Meddo 1 9 13 16 23 

GWVV 1 9 12 19 20 

FC Dinxperlo 1 9 12 15 16 

SJO/SSA HMC '17 1 9 11 12 15 

Ulftse Boys 1 9 9 16 16 

Etten 1 9 9 16 29 

MEC 1 9 8 9 21 

KSV 1 9 5 4 16 

Ajax B 1 9 4 13 25 

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

Herinnert u zich deze nog ...? 
Een greep uit de GWVV kampioensgalerij 

I n haar bestaan heeft GWVV al vele kampioenschappen meegemaakt. Aan het eind van het seizoen worden 
de kampioenen bekend. Een ieder die al eens een kampioenschap heeft meegemaakt gaat daar op z’n eigen wij-
ze terug in de herinnering. De redactie heeft een willekeurige greep gedaan uit de kampioensfotoarchieven van 
GWVV. Hieronder een compilatie van elftallen die rondom deze tijd in het jaar het succes vierde. 

42 

GWVV 1 kampioen 2 mei 1999 6e klasse F 

GWVV 2 kampioen seizoen ’91-’92 
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Herinnert u zich 
deze nog …? 

Het roemruchte GWVV 3 kampioen seizoen 1980-1981. 
Achterste rij vlnr Boudewijn Aaldering, Leo Rijntjes, Willem Messing, Jan Roes, Johnny Engelen, Marcel vd. 

Pavert, Guus Holthausen, Toon Arendsen, trainer/coach Arnold Versleijen. 1e rij Wilfred Kuipers, Willy Immink, 
Nico Slutter, Willie Zweers, Toon Gerritsen en Leo Jansen (Wzn) .     

GWVV 3 kampioen seizoen ’80-’81 


