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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 

N a een lange hete zomer is het voetbal weer op-
gepakt. Voor velen een afleiding tussen de dagelijkse 
beslommeringen door.  
In augustus zijn de teams weer begonnen. Weer even 
wennen, om het balgevoel na een aantal weken geen 
voetbal, weer terug te krijgen. En ook de conditie was 
naar een dermate peil gezakt dat het nodig tijd werd 
om weer eens te voelen wat ’kapot goan’ eigenlijk is. 
En dat hebben ze bij de selectie geweten. Nieuwe 
hoofdcoach Huub van Laarschot liet er geen gras over-
groeien. Trainingen van wel een paar uur waar ook de 
nodige conditietraining momenten in verwerkt waren. 
De ‘late instappers’ die nog op vakantie waren hadden 
al direct een achterstand opgelopen. De tijden van 
Arnold Versleijen, dat de spelers over de reling liggen 
te spuugen, zullen we wel niet meer beleven maar dat 
het pittig was mag duidelijk zijn. Op het Veltins toer-
nooi in Loil kwam dit goed tot uiting, tov de andere 
teams waren ze feller in duels en konden ze wat meer 
brengen. De toernooi winst was dan ook een mooie 
opsteker. 
Een goede voorbereiding op het seizoen is daarom 
ook van belang om naarmate het seizoen vordert ook 
te blijven presteren en scherp te blijven. Dat geldt niet 
alleen voor de selectie maar ook voor de lagere 
teams. Alhoewel je op recreatief niveau speelt, is het 
wel prettig om zondags op het veld dat stukje motiva-
tie te kunnen brengen zodat het je makkelijker afgaat 
dan de tegenstander. De gespeelde bekerwedstrijden 
kun je invullen als ‘veredelde oefenwedstrijden’ zodat 
je goed de competitie in gaat. Het 1e elftal is verder in 
de beker en heeft het geluk dat ze de 2e ronde zijn 
vrijgeloot zodat ze eind november in de 3e ronde spe-
len. Het 2e elftal eindigde op een mooie 2e plek en 
GWVV 3 en 4 moesten genoegen nemen met een laat-
ste plaats. 
Inmiddels zijn we een aantal competitiewedstrijden 
onder weg en kunnen we zeggen dat de teams wisse-
lend zijn begonnen. GWVV 1 heeft momenteel 2x ge-
wonnen, en verloren het uitduel tegen kampioenskan-
didaat Lochem. De komende periode wordt cruciaal 
om zich te meten tegen de andere teams. Op 30 okto-
ber staat de (thuis) derby tegen Ulftse Boys op het 
programma, ook dan zal fel gestreden moeten wor-
den. We gaan het zien! Over het 2e en 3e elftal kun-
nen we nog niet veel zeggen omdat zij pas 2 competi-
tieduels hebben gespeeld. Het 4e begint tov vorig sei-

zoen beter aan de competitie dan vorig seizoen. Ze 
hebben nu al meer punten dan vorig seizoen met de 
kerst. Tonny zal er in deze Boogbal van alles over 
schrijven. We wensen alle elftallen heel veel succes in 
de competitie. 
 
Na het jubileumjaar van 50 jaargangen Boogbal zullen 
we de Boogbal op dezelfde voet voortzetten als vorig 
seizoen. We zullen de gebruikelijke rubrieken als In de 
Aanval, GWVV-superelf en Onder Schot weer publice-
ren. Ook zijn we blij met onze vaste columnist Jos 
Mulder die alles vanaf nabij kan volgen en op zijn ei-
gen wijze hier een mening over heeft. Ook willen we 
graag de verhalen van de elftallen van zowel binnen 
als buiten het veld aanhoren. Want het voetbal gaat 
verder dan alleen binnen de lijnen, er gebeurd zoveel 
meer buiten de lijnen. En daar zijn we ook naar op 
zoek, achtergrondverhalen van de elftallen. Er zijn tv 
programma’s die de avond er mee kunnen vol maken. 
Interessante, leuke en humorvolle (voetbal) momen-
ten. Dat is voor de lezer ook prettig om te lezen, vaak 
is het ‘randgebeuren’ nog interessanter dan het voet-
bal zelf. Daarom de vraag aan de elftal-redacteuren 
om naast het voetbalgebeuren ook wat ins en outs 
over je elftal te schrijven. 
In de laatste Boogbal hebben we een oproep ge-
plaatst voor een Boogbal redacteur. Op die oproep 
hebben we welgeteld 0,00 reacties gekregen. Zeker 
gezien de redactie nu maar uit 2 personen bestaat en 
zo het redactiewerk op weinig schouders terecht 
komt waren we daar geenszins blij mee. Maar de re-
dactie ging niet bij de pakken neer zitten, en heeft 
gedacht; als de mensen niet naar ons toe komen dan 
gaan wij naar ze toe. En dit heeft gelukkig resultaat 
opgeleverd, wij kunnen hierbij dan ook mededelen 
dat Menno Wenting speler van GWVV 1 ons team 
gaat versterken. Menno, welkom bij de redactie. We 
zullen de werkzaamheden gaan verdelen, zodat we 
mogelijk in de volgende Boogbal Menno’s hand al 
kunnen zien. Betekent niet dat we hiermee de redac-
tie voltallig hebben, graag hebben we er nog iemand 
bij. Het is dus nog niet te laat. Interesse?? Laat het de 
redactie weten! 
In de Boogbal herfst-editie ‘22-’23 oa. De uitnodiging 
voor de ledenvergadering op donderdag 20 oktober, 
de elftalverhalen, de teamfoto’s, Sponsorcommissie-
nieuws en het inschrijfformulier voor de GWVV Super-
Elf. Hierbij doen we de oproep om je in te schrijven, 
zodat je op de zondag je favoriete speler van een 
GWVV-elftal kunt zeggen dat hij het goed/slecht doet 
voor je Superelf. We rekenen op een groot deelne-
mersveld. Iedereen veel leesplezier met de 1e uitgave 
2022-2023. 

De redactie 

GWVV –Agenda 
20 oktober Algemene Ledenvergadering 
15 december Potstoten 
8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Z o de vakantie zit er weer op en de 
nodige kilo’s kunnen er weer afge-
traind worden. 
De velden liggen er weer keurig bij met 
dank aan onze tuinploeg. Ook dit jaar is 
het weer gelukt om de engerlingen bui-
ten het veld te houden. Het zal waarschijnlijk geko-
men zijn door het op tijd inzetten van de nieuwe 
sproei installatie. Geen getrek meer aan de zware has-
pels door een gemiddelde leeftijd van 65 jaar en dat 
2x per dag 3x in de week. Pfff. Het zal misschien ook 
opgevallen zijn dat er minder hondenstront langs de 
velden ligt. Misschien heeft een lichte aanpak van con-
trole geholpen. Hierin ga ik zeker niet  verslappen 
want het is ergernis nr 1. Wel fijn dat er gehoor aan 
gegeven wordt, zodat een hardere aanpak enigszins 
nog niet nodig is. 
Nu heb ik al enkele trainingen gezien van de elftallen 
en de opkomst valt me niet tegen. Ook de inzet ziet er 
positief uit en het gaat er gezellig aan toe. Dat is waar 
voetbal voor staat. Het leuk blijven vinden en in team 
verband kunnen presteren. Wel plaats ik af en toe en-
kele kanttekeningen bij het reageren op de scheids-
rechter. Als een bal een halve meter uit is of een te-
genspeler fors onderuit word geschoffeld, dan zie ik 
geen enkele reden om hiertegen met de scheidsrech-
ter in discussie te gaan. Hiermee verlies je de empa-
thie van de scheidsrechter en je blameert je eigen 
elftal. Niks zeggen handje geven en weglopen heeft 
vaak het beste effect op een volgende overtreding. Ik 
heb met voetballers gespeeld die meedogenloos ie-
mand onderuithaalden en ze vervolgens omhoog hiel-
pen, om daarna heel bescheiden sorry te zeggen. Niks 
geen gele kaarten en onrust binnen de lijnen. Ook dat 
is een manier om nog even te kunnen genieten van de 
wedstrijd. 
Verder is het me opgevallen dat de selectie in de voor-
bereiding het heel aardig doet. Goede resultaten met 
een nieuwe trainer en een  aangevulde selectie. Op-
vallend was dat ik Niels weer in de spits zag. Gemoti-
veerd en altijd nog zeer listig de balletjes klaar leggen 
voor zijn medespelers. Mooi om te zien dat ook hier 
de motivatie aanwezig is binnen het team om samen 
te presteren. Nu maar afwachten of  in de competitie 
deze lijn kan worden doorgezet. Ik heb er vertrouwen 
in. Minder vertrouwen heb ik in de stijgende kosten 
waarmee de clubs worden geconfronteerd. 
Hoe zal dit binnen de perken kunnen blijven met de 
hoge energie rekeningen. Het zal natuurlijk niemand 
ontgaan dat het douchen met een gezellig muziekje 
verleden tijd zou kunnen zijn. Misschien weer terug 
naar de koude pomp met een teiltje om te wassen zal 
voor velen een onhaalbare gedachte zijn!! Zelf heb ik 
dit nog meegemaakt dus deze stap is niet nieuw voor 
onze generatie. Maar in de slechtste tijden komen de 
beste oplossingen. Het is ook wetenschappelijk bewe-
zen dat een koude douche ontzettend goed is voor je 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Na een semi-

Wat zoal is opgevallen 
Door onze columnist Jos Mulder  

narie bij “de ijsman Wim Hofs” voelde ik me als her-
boren en ben nog nooit zo vol energie de dag doorge-
komen. Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik de avond 
onder een dik kleed lag met een zak chips en een ba-
cootje. Maar toch is het een alternatief om de  hoge 
kosten te drukken. Een andere optie is zoals we dat 
vroeger thuis deden een zinken teil vol water laten 
lopen,een elektrische dompelaar erin en dan 7 stuks 
oprij. Te beginnen bij de meisjes en dan aflopend op 
leeftijd te wassen. De laatste 2 waren meestal minder 
goed gewassen en de witte sopkraag was grijs. 
De tijd zal het leren en ik hoop dat er snel verandering 
komt om alles weer een beetje te laten normaliseren.   

 
Een fijn seizoen 

Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
 

AlGEMENE LEDENVERGADERING GWVV 
 

DONDERDAG 20 OKTOBER 2022 OM 21:00 UUR 
De agenda voor deze avond is als volgt: 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22-09-

2021, deze staan in Boogbal nr. 2 en de digitale 
Boogbal op de site van GWVV. 

4. Jeugdcommissie. 
5. Technische commissie. 
6. Sponsorcommissie. 
7. Verslag penningmeester. 
8. Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kas-

commissie. 
9. Begroting 2022/2023. 
10. Bestuursverkiezing: 

Werner Wellink en Freek van Arragon, aftre-
dend en herkiesbaar. 
Voorstel: Interim voorzitter omzetten naar voor-
zitter. 
Tegenkandidaten en kandidaten Voorzitterschap 
kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld 
worden bij het bestuur GWVV. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 
Wij hopen u allen, op donderdag 20 oktober,  
te mogen verwelkomen. 
Met sportieve groet,     Het bestuur GWVV 

U I T N O D I G I N G  
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CRISIS en GWVV 
 

H et seizoen 2022-2023 is inmid-
dels weer begonnen. Corona is “vertrokken” en de 
ballen rollen weer. Het lijkt heel even alsof alles weer 
normaal is.   
Maar dat dit niet het geval is lijkt mij wel duidelijk. 
Zowel ons land als de hele wereld staat aardig “op zijn 
kop”. Het is maar te hopen dat Corona definitief “weg 
blijft”.  Wat heeft de energiecrisis voor invloed op ons 
als individu maar ook voor het Dorpshuus en GWVV 
kan/zal dit financiële consequenties hebben? 
De oorlog in Oekraïne is gespreksonderwerp bij de 
talkshows net zoals bijvoorbeeld het asielvraagstuk. 
En zo zijn er nog veel meer “problemen” die ons bezig 
(kunnen) houden. Belangrijk daarbij is dat je hierover 
met elkaar in gesprek c.q discussie blijft.  
Kortom: “geef het wel een plek”. 
 
Wat mij betreft is het altijd van groot belang je per-
soonlijke energie (Cirkel van Invloed) te gebruiken op 
zaken waar jij zelf invloed op hebt.  
Enkele voorbeelden GWVV gerelateerd;   
 
-Steek je energie in je elftal door zoveel mogelijk te 
komen trainen en zondags aanwezig te zijn bij de 
wedstrijden van je elftal. Dat weekendje weg en/of 
die verjaardag niet tijdens de wedstrijden plannen.     
 
-Ik wil iedereen vragen mee te helpen met het beper-
ken van de energiekosten. Bijvoorbeeld zo kort moge-
lijk douchen en de veldverlichting pas aanzetten als 
het echt nodig is en direct na gebruik weer uit. 
 
-Heb zelf ook oog/interesse in de eigendommen van 
de club zoals kleding en materialen. Dit is niet alleen 
de taak van een leider maar een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. 
 
-Ondersteun onze club en/of het Dorpshuus met vrij-
willigerswerk (bijvoorbeeld bestuursfunctie of bar-
diensten meedraaien). 
 
Hierboven maar een paar voorbeelden, zo zijn er nog 
wel meer te benoemen maar ik wil dit seizoen niet 
beginnen met een groots belerend “verhaal”. 
Ik wens iedereen een heel fijn en sportief seizoen en 
met name onze nieuwe hoofdtrainer Huub van Laar-
schot heel veel succes met ons 1e elftal. Met het be-
halen van de 2e ronde in de bekercompetitie en het 
begin van de competitie  is in ieder geval hoopgevend 
begonnen. 
Daarnaast nodig ik alle leden uit voor onze Algemene 
Leden Vergadering op donderdag 20 oktober aanvang 
21.15 uur. 

Vriendelijke Groeten, 
Voorzitter GWVV 

Freek van Arragon 

Van de Voorzitter 
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O nderstaand de contributiebedragen zoals die 
gaan gelden voor het seizoen 2022/2023 * 
De eerste contributie-inning zal eind oktober/begin 
november zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres 
heb, zal een paar dagen voor de inning zijn rekening 
ontvangen via de mail. Wordt er een bedrag bij u af-
geschreven en u hebt geen bericht gehad stuur dan 
alsnog een mail naar mij en u zult voortaan ook uw 
rekening via de mail ontvangen.  
De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd 
ontvangen in november hun eerste factuur via de post 
met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen. 
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contri-
butie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt 
vertraging en scheelt mij veel werk in de administra-
tie.   
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en nor-
men van de KNVB. De peildatum is 1 januari 2022. 
 
De contributie bedragen zien er na indexatie als volgt 
uit: 

• O6 t/m O9   t/m 8 jaar  €     64,-- 

• O10 en O11 t/m 10 jaar  €     92,-- 

• O12 en O13 t/m 12 jaar  €     94,-- 

• O14 en O15 t/m 14 jaar  €   106,-- 

• O16 en O17 t/m 16 jaar  €   110,-- 

• O18 en O19 t/m 18 jaar  €   124,-- 

• O20 19 jaar en senioren     €   190,-- 

• Ondersteunende leden  €     25,-- 
 
Voor studenten (vanaf 19 jaar op 1 januari 2022) geldt 
een korting van € 70,--. 
Studenten worden verzocht een kopie van hun stu-
dentenpas (schooljaar 2022/2023) aan mij te mailen. 
Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de korting verre-
kenen. 
Mailen: mailandrejansen@gmail.com of bij mij in de 
bus: Vicarisweg 10 Varsselder. 
 
*Tijdens de ALV zal er een toelichting worden gegeven 
op de contributie voor dit jaar en een mogelijke aan-
passing in de loop van het voetbaljaar.  
 
De maanden van inning zijn:  
Jaarbedrag in oktober/november 
Halfjaar bedrag in oktober/november en maart. 
Kwartaal bedragen in oktober/november, december, 
maart en mei. 
 
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken 
of mailen. 
 
Met vriendelijke voetbalgroeten, 
 

André Jansen 
Penningmeester GWVV 

Contributie-overzicht  
seizoen 2022/2023 

mailto:mailandrejansen@gmail.com?subject=CONTRIBUTIE%2022-23
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SPONSORCOMMISSIE 
NIEUWS 

H et nieuwe seizoen is weer begonnen. Betekent 
oa. dat wij als Sponsorcommissie de nodige voorbe-
reidingen moesten treffen voor het nieuwe seizoen. 
Vaak begint dit al aan het eind van het seizoen ervoor. 
Zijn alle voorzieningen nog aanwezig om een goede 
start te maken in het nieuwe seizoen. Ook de Boogbal 
adverteerders/sponsoren worden benaderd met de 
vraag of ze bereid zijn om weer een advertentie te 
plaatsen. Vanaf het vorige seizoen zijn we begonnen 
deze te publiceren op het scherm in het Dorpshuus. 
Elk jaar zijn er adverteerders die stoppen, of er komen 
nieuwe bij. Gelukkig is het nog wel steeds zo, dat de 
Boogbal kostendekkend kan blijven werken. Toch zien 
we dat dit elk jaar steeds moeilijker wordt, zeker ge-
zien de huidige economische tijden waarin we zitten. 
We zijn de sponsoren dan ook dankbaar dat ze GWVV 
blijven steunen. 
In het nieuwe seizoen hebben we 3 nieuwe subspon-
soren mogen verwelkomen en een nieuwe sponsor 
die zich heeft aangesloten bij de Vrienden van GWVV.  
 
Wij stellen ze graag aan u voor; 

 
 
  
 

RSchut Verhuur is bij iedereen wel bekend als het 
bedrijf waar je tractoren en landbouwmachines kunt 
huren. En waar onze gildekoning Rick Schut eigenaar 
van is. Bij RSchut Verhuur ben je niet alleen voor land-
bouwmachines en tractoren aan het juiste adres, ook 
voor het leveren van zand en grind. 
Kijk op Verhuur tractoren en landbouwmachines - 
RSchut Verhuur (rschut-verhuur.nl)  wat de mogelijk-
heden zijn. 
RSchut Verhuur heeft zich aangesloten bij de Vrienden 
van GWVV. Voor de oplettende toeschouwer is het 
opgevallen dat er onder het scorebord nu een recla-
mebord; Scoren doe je met; RSchut-Verhuur hangt. 
De tekst Scoren doe je met heeft in dit verband een 
dubbel betekenis gekregen want voor elk thuisdoel-
punt van GWVV 1 in de competitie zal RSchut Verhuur 
een bedrag van €10,- sponsoren aan GWVV.  
En natuurlijk scoor je helemaal goed als je bij Rick een 
tractor en/of landbouwmachines huurt. 
Op zondag 25 september bij het 1e competitieduel 
thuis tegen sc 
Meddo werd 
het contract 
formeel door 
Rick onderte-
kent.  
 

Rick welkom 
bij de Vrien-
den van 
GWVV! 

Goalgetter Cas de Neling, neemt  samen met zijn teamgenoten met alle 
plezier het aanbod van Rick in ontvangst.  
De 1e wedstrijd leverde meteen al 3 doelpunten op. 

A ls subsponsor willen we welkom heten Hen-
drixen Meesterschilders. Voor talloze opdrachtgevers 
in de regio én Nederland heeft de naam Hendrixen 
meesterschilders al vele jaren een bekende klank. Het 
bedrijf werd in 1913 gestart door de heer G. Hen-
drixen en is in bijna een eeuw uitgegroeid tot een 
veelzijdig schildersbedrijf dat allerlei woningen, ge-
bouwen en monumentale panden onderhoudt en ver-
zekert van een lange levensduur. Het team bestaat 
daarom uit ervaren vakmensen die hun werk met de 
grootst mogelijke zorg uitvoeren. Daarbij maken ze 
niet alleen gebruik van de allerbeste verfproducten, 
maar ook nieuwste technieken. Naast een uitgebreid 
standaardprogramma kunnen zij altijd een oplossing 
op maat leveren voor wandafwerking, schilderwerk en 
beglazing. 
Op zondag 2 oktober tekende huidig eigenaar Melvin 
van Emden in het bijzijn van zijn partner Gwenda het 
sponsor contract en werden de presentatie shirts aan 
het 4e elftal van GWVV overhandigd. GWVV hoopt op 
een fijne samenwerking met Hendrixen Meesterschil-
ders. Kan uw huis wel een likje verf gebruiken, neem 
contact op met Hendrixen meesterschilders. 

Subsponsor  

https://rschut-verhuur.nl/
https://rschut-verhuur.nl/
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J oost Schut Timmerwerken heeft zich, na een 
jaar reclamebordsponsor te zijn geweest, aange-
sloten bij de subsponsoren van G.W.V.V.. Joost, 
geen onbekende voor G.W.V.V. is sinds januari 2021 
zelfstandige geworden. Je kunt bij Joost terecht 
voor kleine en grote timmerwerkzaamheden. Denk 
hierbij aan aanbouw, zolderrenovatie, keukenreno-
vatie, meubels, vloeren, plafonds, wanden, kozijnen 
en dakkapellen. Dus een verbouwing op komst? Bel 
Joost. 
Wij zijn blij Joost te mogen verwelkomen als sub-
sponsor. Op zondag 9 oktober werd het contract 
ondertekend en werd samen met vriendin Debbie 
de jassen en tassen uitgereikt aan GWVV 1.  

Subsponsor  

Subsponsor  

O ntspannende Klanken en 
Massages is voor veel GWVV’ers 
geen onbekende. Jan Aalders 
heeft zich de afgelopen jaren be-
kwaamt als gediplomeerd (klank-
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GWVV 1 in de prijzen! 

H et vorige seizoen sloten we met de Boogbal zo-
mer-editie net af voor de officiële afsluiting van het 
seizoen ‘22-’23.  
De officiële afsluiting op donderdagavond 30 juni viel 
jammerlijk een beetje in het water door de heersende 
hoosbuien waardoor het water niet snel genoeg zijn 
weg kon vinden, en het veld veranderde in een 
golfterrein. Maar de afsluiting van het seizoen kon, in 
een gezellige sfeer in het Dorpshuus wel plaats vin-
den. 
Gewoonlijk reiken we als redactie de prijzen altijd uit 
op het Jan Riekentoernooi, maar door de volle agen-
da’s werd dit omgezet naar een onderling toernooi. 
Daarom werd de Topscoorderstrofee, In de Aanvalcup 
en de GWVV superelfprijs op die avond uitgereikt. 
Het zal niemand verbazen dat Cas de Neling zijn Top-
scoorderstrofee prolongeerde met 20 doelpunten, uit 
handen van onze hoofdredacteur mocht hij dan ook 
de trofee in ontvangst nemen. Vermeldingswaardig 
hierbij is dat Cas op zondag 1 mei zijn 100-ste treffer 
maakte voor GWVV in de wedstrijd tegen Etten.  

Ook viel GWVV 1 in 
de prijzen bij de In 
de Aanval cup. Met 
79 pnt waren zij het 
meest productiefste 
team van GWVV. 
Aanvoerder Dirk Jan-
sen nam de In de aanval Cup over van GWVV 4, die 
deze de vorige keer wist te winnen. En of het nog niet 
genoeg was viel ook een speler van GWVV 1 in de prij-
zen bij de GWVV Superelf. Robin Klompenhouwer was 
met zijn team Fc Robin de beste over het seizoen ’21-
’22. Hij nam de gesponsorde dinerbon dan ook graag 
in ontvangst. 
 
Heren, allemaal proficiat met dit mooie resultaat  en 
mag deze uitreiking een stimulans zijn voor anderen 
om in het nieuwe seizoen ’22-’23 ook voor de prijzen 
te gaan. Zodat we op het Jan Riekentoernooi 2023 
enkele verrassingen mogen verwelkomen op het ere-
podium. 
 

De redactie 

sport)masseur. Je kunt bij Ontspannende Massages 
uit een ruim aanbod van massages kiezen. Ze bieden 
diverse ontspanningsmassages aan maar ook sport-
massage. Of je komt om heerlijk te ontspannen, je lijf 
lekker te laten verwennen of je komt ter voorberei-
ding van een training of wedstrijd. Het kan allemaal, 
ook voor (na) behandeling van blessures kun je bij hen 
terecht.  
Op zondag 9 oktober tekende Ontspannende Klanken 
en Massages het contract en werd aan het 1e elftal 
van GWVV de presentatieshirts officieel overhandigd. 
Met deze ondertekening heeft GWVV een sub-
sponsor gekregen waar we de komende jaren mee 
vooruit kunnen. Wij bevelen Ontspannende klanken 
en Massages dan ook graag bij u aan. 
 
Voor meer informatie;    
https://www.ontspannendeklanken.nl  
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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.) 

I n de vorige Boogbal kondigden 
wij het al aan;  
Lucia gaat ons verlaten! 
Na 29 jaar trouwe dienst in de 
redactie, vond Lucia het, na het 
jubileumjaar een geschikt moment om de Boogbalre-
dactie vaarwel te zeggen. Een besluit dat we moeten 
respecteren, zeker na zo’n lang dienstverband. Lucia is 
in het seizoen 1993-1994 bij de redactie gekomen. 
Destijds was de Boogbal nog echt een voetbalblad en 
stond er nog niet veel dorpsnieuws in. Om dit te pro-
moten konden de verenigingen copy aanleveren op 
De Pavert 1, het huisadres van Lucia (en Theo). Vanaf 
dat seizoen werd er dan ook meer gebruik van ge-
maakt. Naast Lucia zijn we nu ook ons redactieadres 
kwijt. Lucia (samen met Toon Gerritsen) zorgde oa. 
ook voor het uitzetten van Boogbaltoertochten en 
was ze de coördinatrice van de inlegploeg. In het sei-
zoen 2011/2012 werd het inleggen van de Boogbal 
geheel op automatische wijze gedaan waardoor het 
maandelijks inleggen van de Boogbal stopte. Jammer, 
want daar heeft Lucia de mooiste hilarische  herinne-
ringen aan, als redactielid. Lucia hield voor de Boogbal 
ook lief-leed bij, zodat we hier melding van konden 
maken in de Boogbal. Daarnaast was het redactie-
adres ook het adres waar onze vaste bezorger Jan 
Zweers de Boogballen ophaalde. Jan, die over een vas-
te sleutel beschikte, joeg Lucia op een late avond een 
keer de stuipen op het lijf. Toen Jan plotsklaps een 
keer in het donker in hun garage stond om zijn be-
zorgpakket op te halen. Dat was wel ff schrikken. Lucia 
zorgde er ook altijd voor dat de Boogballen terecht 

Afscheid van 
een trouw  
redactielid 

kwamen bij de adverteerders die van verder weg kwa-
men. Ook was de redactie altijd bij Lucia en Theo wel-
kom om te vergaderen, als het een keer niet kon in de 
kantine/Dorpshuus. In coronatijd was dit bijna maan-
delijks. Schrijven voor de Boogbal was niet haar favo-
riete bezigheid, maar daar waar ze kon helpen deed ze 
dat. Zo heeft ze haar vader destijds gevraagd om de 
Boogbalcopie bus te maken. Deze staat nu al jaren 
dienst te doen in de kantine en later het Dorpshuus. 
Natuurlijk kon-
den we Lucia 
niet zomaar 
laten vertrek-
ken. Daarom 
werd het jaar-
lijkse redactie 
stapavondje 
deze keer niet 
bij de Chinees 
gehouden, 

maar brachten we een bezoek 
aan onze Super-Elf sponsor 
Grandcafé HendriXen. Onder 
het genot van een drankje en 
een hapje hebben we samen 
geproost op het jubileum en 
voor al die redactiejaren, waarin 
Lucia altijd trouw bleef aan ons 
clubblad 
en hier-
mee aan 
G.W.V.V.. 

Met een handdruk, zoen, bloe-
metje en afscheidscadeau heb-
ben we dan ook afscheid geno-
men van ons eerste en hopelijk 
niet laatste vrouwelijke redac-
tielid. Lucia bedankt! 

De redactie. 

https://meckings-sportshop.nl/
https://clubs.deventrade.com/nl/gwvv/clubcollectie
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GWVV 1 langs de lijn 
Door Menno Wenting 

N a een korte zomervakantie 
begonnen we op 31 juli weer aan 
de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen.  
Zoals in de vorige Boogbal ook ver-
meld werd hebben er een aantal 
veranderingen binnen de selectie 
plaatsgevonden. Zo zijn Niels Schweckhorst en Tho-
mas Wissing teruggekeerd en is Huub van Laarschot 
begonnen als onze nieuwe trainer. Huub is een beken-
de naam in het amateurvoetbal in deze regio en of het 
nou in Etten, Kilder of Doetinchem is, overal waar je 
zegt dat Huub je trainer is hebben ze wel een verhaal 
te vertellen over hem. Tijdens de eerste training, die 

meteen twee uur en een 
kwartier duurde, was al met-
een te merken dat de intensi-
teit hoog ligt. De eerste we-
ken hebben we zelfs jongens 
gezien die kramp kregen en 
stonden over te geven tij-
dens de training, maar deze 
fanatieke trainingen zorgen 
er wel voor dat we met een 
fitte en conditioneel sterke 
selectie aan het seizoen be-
ginnen.  
 

Het zal de aandachtige lezers hieronder misschien 
opvallen dat er verschillende schrijfstijlen gebruikt zijn 
tijdens deze verslagen. Omdat ik zelf de wedstrijden in 
de voorbereiding gemist heb, zijn een aantal van de 
verslagen door teamgenoten geschreven. Swek, Cap-
pie, Kris, Julian en Cas bedankt voor jullie hulp! 
 
Na enkele fanatieke en 
goede trainingen met een 
goede opkomst, mochten 
we tegen Gendringen laten 
zien hoe we erop stonden 
als team. Het was zonover-
goten en vooral warm op 
sportpark de IJsselweide 
waardoor de wedstrijd in 
3x 30min werd afgewerkt! GWVV liet deze wedstrijd 
zien dat het conditioneel er goed opstond en de ren-
tree van onze keeper Cappie mag in deze ook niet ver-
geten worden. Keepte frivool en was een sta in de 
weg voor Gendringen met enkele katachtige reddin-
gen hield hij GWVV op de been! Ruststand 1-0 in het 
voordeel van de Rood witte! 2de helft deelde GWVV 
wat speldenprikjes uit maar echt hele grote kansen 
kreeg het niet. Het was vooral een wedstrijd van el-
kaar weer zien te vinden in het veld en patronen erin 
zien te slijpen, maar mede door de hitte was het voor-
al de schade beperkt zien te houden en naar een kou-
de bitterlemon met ijs verlangen! Het werd uiteinde-
lijk 3-0 voor de Gendringenaren, maar met opgeheven 
hoofd en warme voeten ging een ieder zich de mooie 

zondag een eigen invulling geven! 
De tweede in het oefenprogramma van GWVV was 
tegen SC Doesburg. De club waar de vorige trainer van 
GWVV, Edwin Grotenhuis was neergestreken. Er was 
wederom afgesproken om 3x30 minuten te spelen. De 
eerste 30 minuten was het van beide kanten aftasten. 
GWVV kreeg veel ruimte maar haalde hier nog niet 
veel rendement uit. In een kort tijdsbestek kreeg Vars-
selder maar liefst 8 corners maar ook hier kwam geen 
doelpunt uit. SC Doesburg leverde weinig gevaar op, 
balverlies van de GWVV spelers en loerde daarmee op 
de counter. Na 30 minuten stond de bril stand dan 
ook nog op het bord: 0-0. In de tweede 30 minuten 
werd het snel 0-1 door een afgeslagen bal die door 
Dirk Jansen met veel overtuiging van een meter of 18 
werd binnen gevolleyd. Niet veel later werd Cas de 
Neling na een actie neergehaald in het strafschopge-
bied zodat Dirk Jansen ook zijn tweede doelpunt vanaf 
de 11-meter stip binnen kon schieten: 0-2. Het werd 
zelfs 0-3 na een prachtig opgezette aanval door Robin 
Klompenhouwer en Jochem Geerts waarna Cas de 
Neling de bal simpel kon binnentikken als eindstation. 
Het was goed te merken dat GWVV er conditioneel 
veel sterker op stond, er werden weinig duels verlo-
ren en in de omschakeling was GWVV levensgevaar-
lijk. In de laatste 30 minuten had GWVV de score veel 
verder kunnen en moeten uitbreiden. Veel kansen 
hadden beter uitgespeeld moeten worden of met 
meer overtuiging afgemaakt moeten worden. Uitein-
delijk werd het nog 0-4 nadat een afgeslagen bal goed 
werd binnen geschoten door Kris Hebbink. 
Op vrijdag 26 augustus staat de eerste dag van het 
Veltins toernooi op de planning dat afgehandeld 
wordt in Loil. Met een grote selectie reizen we af en 
na een goede warming up beginnen we het toernooi 
tegen HC03. Na een wat zwak begin van de geel 
witten komt HC vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voor-
sprong. Daarna spelen we ons steeds meer in de wed-
strijd door druk te zetten op de tegenstander. Na 15 
minuten spelen weet Kris de bal te veroveren en zet 
samen met Robin en Jochem een fantastische aanval 
op en schuift de bal rustig langs de keeper 1-1. 5 mi-
nuten later was het al weer raak nadat Cas de bal ont-
vangt uit een snelle counter en daarmee Kris weg-
stuurt, Kris weet zijn hoofd koel te houden en werkt 
de bal met een stiftje over de uitkomende keeper 2-1. 
Kort daarna was het Robin die alleen op de keeper 
werd gezet en de 3-1 op het scorebord noteert. Hier-
na blijft GWVV als collectief spelen en weet de over-
winning binnen te slepen. Na een pauze van 20 minu-
ten moesten we de draad weer oppakken tegen SV 
Basteom. Na een goed begin waar de tegenstander 
onder hoge druk werd gezet weet GWVV een aantal 
goede mogelijkheden af te dwingen. Onder andere 
Cas, Niels, Robin en Kris weten telkens net niet tot 
scoren te komen. Ballen die veroverd werden door de 
blauwe van Basteom kwamen snel weer in bezit van 
de geel witten doordat er een goede organisatie was 
in de defensie. Vlak voor tijd word de wedstrijd open-
gebroken nadat een afstandsschot van Bart van rich-
ting werd veranderd en de keeper daardoor kansloos 
was 1-0. In de laatste minuut speelde GWVV nog een 
aanval goed uit waardoor Jochem na een misser 
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van de keeper de eindstand bepaalde op 2-0. We kun-
nen terugkijken op een geslaagde eerste dag van het 
toernooi waar de resultaten goed waren met goed 
voetbal en veel pressie op de tegenstander. 
Na 2 overwinningen op de vrijdag tegen HC’03 en 
Baak, Steenderen en omgeving was het zondag 28 au-
gustus de dag om het klusje te klaren. 2 wedstrijden 
van 45 minuten per wedstrijd tegen S.V Loil en HC’03. 
Ondanks 4 afwezigen kon GWVV met een mooie en 
vooral fitte groep voor de dag komen. Maarten, nieuw 
in het keepersgilde, mocht in de goal beginnen. GWVV 
begon de eerste minuten goed tegen Loil. Een schot 
vanaf rechts binnen de 16 werd geweerd door de kee-
per. Via de rebound was het routinier Niels die kon 
binnen tikken. Met hoog druk zetten stond Loil met 
rug tegen de muur. Een steekbal van Robin bracht Kris 
oog in oog met de keeper. Met een schuiver in de lin-
ker hoek stond de 0-2 op het scorebord. Na de eerste 
20 minuten zwakte GWVV wat af en kwam Loil lang-
zaam terug in de wedstrijd. Duwen van Gijs van Rem-
men in de eigen 16 meter leidde tot een penalty. De 
goed keepende Maarten kon de 1-2 niet voorkomen. 
GWVV hield stand en trok de eerste wedstrijd met een 
overwinning over de streep.  

Een half uur na afloop van de eerste wedstrijd volgde 
de wedstrijd tegen derdeklasser HC’03. Julian bracht 
met een schot van grote afstand in de korte hoek 
GWVV op voorsprong. Een overtreding op Cas in de 16 
meter werd bestraft met een penalty. Specialist Niels 
kon aantreden voor de 2-0. Met een schuiver laag in 
de rechterhoek kwam dit op het scorebord te staan. 
Niet veel later werd een schot van afstand van Thomas 
(tuutje) slecht verwerkt door de keeper waardoor Bart 
a.k.a bartje knots er 3-0 van kon maken. Uit een cor-
ner van HC’03 werd de 3-1 nog binnen getikt bij de 
eerste paal. GWVV kon de voorsprong behouden 
waardoor ze het toernooi winnend hebben afgesloten. 
De Veltins Bokaal en een paar mooie centen werden in 

de tas meegenomen naar Varsselder. Al met al een 
super begin van het seizoen. 
Een week later stond de eerste bekerwedstrijd uit te-
gen Den Dam op het programma. We beginnen snel 
met een goal van Cas. Hij schiet van de linkerkant van 
de zestien met een mooi schot in de verre hoek. 
GWVV creëerde zoals gewoonlijk veel kansen maar 
wist dit niet in doelpunten te uiten. Gelukkig was Den 
Dam niet bij machten om kansen te creëren om ge-
vaarlijk te worden. GWVV ging slordig om met kansen, 
waaronder een bal op de paal van Kris en een grote 
kans voor Lars. Vrij snel daarna werd een hoge bal 
verkeerd ingeschat door de verdediging van Den Dam 
waardoor Cas de bal kon binnenlopen. Later kreeg 
GWVV een penalty maar die werd niet benut, waar-
door we met 2-0 gingen rusten. Na rust zijn er een 
aantal wijzigingen doorgevoerd in het elftal. Gelukkig 
ging GWVV verder met waar het gebleven was name-
lijk met het creëren van kansen. Kort na rust komt 
Niels door een slechte pass van Den Dam alleen op de 
goal af en legt hem goed breed op de meegelopen Cas 
die dan de 3-0 binnenschiet. Daarna wordt de wed-
strijd wat rommeliger omdat iedereen graag wou sco-
ren. Thomas die een lange bal achter de verdediging 
legt en Cas die een penalty versiert. En Deze word 
onberispelijk binnen geschoten door Niels. De 5-0 
kwam van de voet van Cas door een mooie volley in 
de hoek te schieten. GWVV is verder niet meer in de 
problemen gekomen en mag woensdag aantreden 
tegen ZZC uit Zelhem.  
Ook in deze wedstrijd starten we goed, wat al een 
vroege 1-0 voorsprong oplevert. Jochem gaat na een 
mooie actie één op één met de keeper en omspeelt 
deze met gemakkelijk, om de bal daarna binnen te 
schuiven. De 2-0 volgde snel toen een voorzet van 
Jochem goed werd binnengekopt door Cas de Neling. 
We hadden de wedstrijd onder controle en liepen ook 
uit naar 3-0. 
Een hoog bal-
letje van Dirk 
Jansen over 
de verdedi-
ging werd 
door Cas uit 
de stuit in het 
dak van het 
doel gescho-
ten. Na de 
rust leek het een kwestie van uitlopen, maar de kee-
per van ZZC veranderde in prime-Joost Schut 
(mochten er nog mensen zijn die dat hebben meege-
maakt) en hield ineens de meest onmogelijke ballen 
uit de goal. Hij hield persoonlijk ZZC in leven en na de 
onverwachte 3-1 kregen de bezoekers er ook weer 
vertrouwen in. Toen richting het einde van de wed-
strijd ook nog de 3-2 viel leek het even spannend te 
worden, maar eigenlijk bleef een echt slotoffensief 
uit. GWVV nam de controle weer over en we hadden 
geen moment het gevoel dat er hier niet gewonnen 
ging worden. Uiteindelijk viel in de blessuretijd dan 
ook de 4-2 nog. Lars Hendrixen, die elke voorberei-
ding weer op een nieuwe positie wordt uitgeprobeerd 
maar altijd op zijn vertrouwde linksbackpositie ein-
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onze goal gescho-
ten. Meddo komt 
ook nog eens met 
tien man te spe-
len, als de door-
gebroken ‘Snelle 
Jelle’ Visser alleen 
nog maar afge-
stopt kan worden 
door hem opval-
lend vast te pak-
ken. In de 93e mi-
nuut wordt de 
eindstand van 3-0 
bepaald. Een kop-
bal van Thomas 
Wissing komt terug via de lat en wordt daarna binnen-
getikt door Jochem Geerts. Zo begonnen we goed aan 
het seizoen, het enige wat verzuimd werd was om een 
grotere uitslag neer te zetten. Op de Buitenham was 
er één iemand die daar 
stiekem wel blij mee 
was. De nieuwe score-
bordsponsor Rick Schut 
Verhuur had namelijk 
voor de wedstrijd aan-
gegeven dat hij tien 
euro zou inleggen per 
gescoorde goal. Hij 
stond dus lachend met 
ons op de foto na de 
wedstrijd onder het 
scorebord.  
Voor de wedstrijd wer-
den overigens ook de 
nieuwe polo’s, jassen 
en tassen uitgedeeld. 
Achterop de polo’s 
staan de Ontspannen-
de Klanken en Massa-
ges van Jan Aalders afgebeeld. Op de tassen en jassen 
prijkt nu Joost Schut Timmerwerken. Dit leverde Joost 
tijdens de eerste wedstrijd al meteen telefoontjes op 
of hij de goal kon dichttimmeren. Mannen allemaal 
bedankt hiervoor! 
Een week later stond de uitwedstrijd tegen Lochem 
op het programma, een degradant uit de 3de klasse. 
Dan weet je dat je de kansen die je krijgt moet be-
nutten en met mes tussen de tanden moet spelen. 
Dat mes kom ik nog op terug…. GWVV begon goed 
aan de wedstrijd, zat overal kort op en kregen her en 
der een paar kansen. Lochem kwam er tot dan toe 
niet echt aan. Dat resulteerde in een mooie actie van 
Sam op het midden die Cas probeerde te bereiken, er 
zat een Lochem been tussen maar door goed door-
zetten van Jochem kwam de bal dan nog bij Cas die 
beheerst de 0-1 binnen schuift. Niet lang daarna na 
wederom Cas te hebben gezocht, die wordt neerge-
legd op 20 meter is het Dirk die de bal achter de goa-
lie legt, 0-2. GWVV denkt dan op rozen te zitten en 
krijgt na een corner een grote kans op 0-3 maar he-
laas door Thomas niet benut (had dan met andere 
gedaan of niet)of ? Denk er maar eens over na. 

digt, maakte als rechtsback na een goede actie de 4-2 
waarna de scheidsrechter de wedstrijd meteen 
affloot.  
De laatste bekerwedstrijd wordt wederom op een 
doordeweekse avond afgewerkt. Dit keer spelen we 
op de donderdag tegen VV Montferland. We weten 
dat we aan één punt genoeg hebben om door te gaan 
naar de volgende ronde. We beginnen de wedstrijd 
wederom scherp en met hoog druk zetten. Montfer-
land heeft hier moeite mee en weet in begin niet waar 
ze het zoeken moeten. De voorsprong voor GWVV 
volgt dan ook snel. Met een dieptepass van Sem Sche-
pers wordt Robin Klompenhouwer weggestuurd. Ro-
bin geeft een goede voorzet die door Cas de Neling 
wordt afgerond. De trainer van Montferland heeft 
hierna door hoe wij spelen en voert een noodzakelijke 
omzetting door. Hierdoor komt het spel meer in ba-
lans en wordt Montferland ook iets gevaarlijker. Toch 
zijn wij het zelf die de score gelijk brengen. Door slor-
dig balverlies belandt de bal in onze zestien en wordt 
de bal in de kluts door onze eigen verdediging tegen 
elkaar aangeschoten en valt die de goal in. De span-
ning in de wedstrijd komt terug en Montferland denkt 
nog even kans te maken op de overwinning, maar we 
spelen de wedstrijd goed uit en houden de stand ge-
lijk. Zo zijn we, doordat we vrijgeloot zijn in de volgen-
de ronde ineens twee rondes verder in de beker.  
Op zondag 25 september stond eindelijk de eerste 
competitiewedstrijd op het programma met SC Med-
do als tegenstander. Meddo is een beetje een angst-
gegner geworden, aangezien we vorig seizoen beide 
onderlinge confrontaties als verliezer het veld af zijn 
gestapt. Het was dus duidelijk dat we wat goed te ma-
ken hebben. Toch begonnen we de wedstrijd slecht. 
Eén van de dingen die Huub tijdens elke bespreking 
benoemt is dat de aftrap goed moet zijn en dat was 
helaas niet het geval. Dit leidde dan ook een zwakke 
eerste twintig minuten in, waarin Meddo met onder 
andere een grote kans op de onderkant van de lat het 
naliet om de voorsprong te pakken. Na dit begin 
draaiden we het 
spelbeeld om en 
namen we de con-
trole over de wed-
strijd over. Voor 
rust pakten we ook 
de voorsprong. Een 
voorzet van Cas de 
Neling wordt uit de 
draai geschoten 
door Kris hebben, waarna Robin Klompenhouwer de 
bal bij de tweede paal binnentikt. Vlak na rust valt ook 
de 2-0, nadat Cas een voorzet van Kris binnenschiet. 
Meddo komt amper meer in het spel voor en behalve 
een vrije trap van grote afstand wordt er niet meer op 
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Daarna lijkt GWVV het veldoverwicht te verliezen, 
ruimtes worden groter en Lochem komt aan zijn spel 
toe. En dat kunnen ze met een speler als Meurs ver-
rekte goed…. Nadat eerst een penalty wordt toege-
kend 2-1 krijgt hij het op de heupen en maakt hij ei-
genhandig de 2-2. Dan terug na het mes… Die zat wel 
tussen de tanden maar telkens waren we een stap te 
laat wat resulteerde in iets meer als een handje gele 
kaarten. Vlak voor rust krijgt Cas nog een mogelijkheid 
op 2-3 maar wacht wat te lang. Na rust kon GWVV 
zich niet meer herpakken en door de vele kaarten ook 
telkens moest inhouden om geen rood te krijgen kon 
Meurs de Lochemse naar 4-2 schieten… GWVV kon er 
niks meer tegenover stellen en mag dit leer moment 
mee gaan nemen om niet weer zo de deksel op de 
neus te krijgen..  
 
Volgende week wacht Basteom op de Buitenham! 
Scherp trainen en samen weer knallen!!  

D it seizoen mogen we drie jon-
ge talenten verwelkomen bij het 2e 
elftal. Koen Offenberg, Ties Flipse 
& Gijs van Remmen.  
Jongens veel plezier bij het 2e en 
zoals onze trainer altijd zegt laat dat 
laatste biertje op de zaterdagavond staan! Dan komt 
het helemaal goed   
Na een lange voorbereiding en 3 bekerwedstrijden 
(respectievelijk Ulftse Boys 2 (2-3 verlies), SDOUC 3 (6-
1 winst) & Concordia Wehl 6 (2-0 winst) was het zon-
dag 25 september zover. De eerste competitiewed-
strijd van het nieuwe seizoen stond op het program-
ma. Zoals beschreven hadden we dit jaar een lange 
voorbereiding. Onze trainer had dit jaar gekozen voor 
een pittige voorbereiding, het leek soms wel een bi-
vak. Het nodige sprint- & conditiewerk kwam voorbij 
evenals het opdrukken, laat staan de buikspieren. 
Eind goed al goed we stonden er conditioneel goed 
voor de 1e competitiewedstrijd. Op zondag 25 sep-
tember was het zover, een uitwedstrijd om 9.30 in 
Beltrum tegen te plaatselijke FC. De eerste uitdaging 
van de dag was voor velen de tijd dat we aanwezig 
moesten zijn, namelijk al om 7:45! Na een korte be-
spreking en een bakkie pleur begon de reis naar Bel-
trum.  
Na een sterk begin van de thuisploeg kregen wij in de 
20e minuut de eerste mogelijkheid via een kopbal van 
Jim, die tot spijt voor het doel langs ging. In de 30e 
minuut dachten we op een 1-0 voorsprong te komen 
na een kopbal van de kleinste man van het veld 
(Koen), echter dacht de grensrechter daar anders 
over, buitenspel. Na enkele goede mogelijkheden van 
Vios Beltrum kreeg Collin kort voor rust nog een goe-
de mogelijkheid. Na wat omzettingen in de rust kwa-
men we in de 55e minuut knap op een 1-0 voorsprong 
via Mike, helaas was die voorsprong van korte duur 

Wedstrijdverslagen  
GWVV 2 

door Martijn Klompenhouwer 

want in de 60e minuut stond het alweer 1-1. Nadat de 
arbiter van dienst meerder overtredingen op ons over 
het hoofd zag, greep Gijs in. Helaas was dit iets te gor-
tig volgens de arbiter en stonden we even met 10 
man, echter kwamen we niet in de problemen. Kort 
voor tijd werd een diepe bal vanuit de achterhoede 
meegenomen door Mike, die op zijn beurt de goede 
loopactie van Ivo niet over het hoofd zag. Ivo nam de 
bal mooi mee en werkte koelbloedig af (1 op 1 met de 
keeper met een ouderwets puntertje). De ontlading 
was groot, de 3 punten gingen mee terug naar Varssel-
der! 
Dit jaar willen we met het teamuitje weer naar de war-
me zon. Gelukkig is Jim Weijkamp al volop bezig met 
dit weekend, hij raapt de ene naar de andere boete op 
waardoor de kas goed gespekt word! Ga zo door Jim!  
Zondag 2 oktober stond om 9.30 onze tweede compe-
titiewedstrijd op het programma thuis tegen Grol 6. 
Voorafgaand aan de wedstrijd was het tijd voor de 
jaarlijkse teamfoto, helaas had niet iedereen daar re-
kening mee gehouden waardoor de foto niet compleet 
was. Echter het is altijd een grote ‘’happening’’ als dit 
jaarlijkse moment zich weer aandoet. Haartjes strak 
jongens?, shirt wel of niet in de broek, borst vooruit 
enkele termen die onze clubfotograaf Nico Marcus 
altijd paraat heeft. Tot onze grote verbazing verliep de 
foto dit jaar voorspoedig, zo goed zelfs dat menig 
teamlid zijn behoefte nog even op de wc kon doen 
voor de warming-up.  
Nico bedankt voor de tijd die je er elk jaar toch weer 
insteekt! 
 
Maar goed nu de wedstrijd: 
Na 10 minuten kwamen we op een 1-0 achterstand 
toen een voorzet van de rechterkant niet werd wegge-
werkt en werd binnengekopt door de lange spits van 
Grol . Daarna kreeg Grol nog een aantal goede moge-
lijkheden maar stond vervangend keeper Koen Bussink 
goed te keepen. Rond de 30e minuut kregen we een 
vrije trap, die knap werd binnengeschoten door onze 
spits Mike. Hij schoot de bal prachtig laag langs de 
muur en de keeper was kansloos. Na 45 minuten floot 
de scheidsrechter van dienst bij een 1-1 stand voor de 
rust. Na de rust hadden we het betere van het spel, 
helaas kwamen we rond de 65e minuut na een fout in 
de verdediging op een 1-2 achterstand. Vlak na de te-
gengoal ontving de spits van Grol een terechte gele 
kaart na een bewuste overtreding. We gingen op zoek 
naar de gelijkmaker maar helaas ontbrak de juiste 
eindpass. Een kwartier voor tijd maakte supersub Pally 
gelukkig weer zijn eerste minuten van het seizoen. 
Kort voor tijd volgde nóg een gele kaart voor een spe-
ler van Grol na een schandalige tackle op onze mid-
denvelder Jim. Na 90 minuten floot de scheidsrechter 
af voor het einde van de wedstrijd, een nederlaag die 
niet nodig was.  
De afgelopen weken stond naast het voetbal ook de 
teambuilding op de agenda, zo hadden we achtereen-
volgens verjaardagen (halve abrahams) van Joël, Ivo & 
Niels. Mannen nogmaals van harte gefeliciteerd met 
deze mijlpaal, het bier vloeide rijkelijk en de kater 
kwam later! 
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WIJZIGINGEN VOETBALPIRAMIDE  
STANDAARDVOETBAL  

D e ledenraad heeft zaterdag 18 juni 2022 beslo-
ten om in een tijdsbestek van 2 seizoenen te komen 
tot een aanpassing van de voetbalpiramide. Dit leidt 
tot een aangepaste promotie- en degradatieregeling 
in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24.  
Concreet komt het erop neer dat er binnen het ama-
teurvoetbal met ingang van het seizoen 2022/’23 toe-
gewerkt wordt naar een nieuwe voetbalpiramide die 
in het seizoen 2024/’25 gerealiseerd zal zijn, zie twee-
de kolom in onderstaand overzicht. Het aantal poules 
in de 4de en 5de klasse ligt nog niet vast. Dit is afhan-
kelijk van het aantal teams dat per regio beschikbaar 
is en vereist dus maatwerk. 

Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 1e klasse sprake 
van een gemengde competitie (zaterdag- en zondag-
teams kunnen in dezelfde poule uitkomen). Voor de 
2e klassen en lager geldt de scheiding tussen zaterdag 
en zondag. Afhankelijk van het totale aanbod wordt 
per seizoen en per speeldag beoordeeld hoeveel pou-
les op de betreffende speeldag worden geformeerd. 
Om te voorkomen dat er sprake is van een te groot 
aantal degradanten vindt de versterkte degradatie 
plaats over twee seizoenen. Daar waar mogelijk heb-
ben we gekozen om promotie- en degradatie plaats te 
laten vinden via de nacompetitie. Hierdoor wordt 
voorkomen dat er te veel teams rechtstreeks degrade-
ren en houden we de competitie langer spannend en 
hebben meer teams de mogelijkheid om zich door 
middel van wedstrijden in de nacompetitie te handha-
ven. Aanvullend heeft de Ledenraad in haar vergade-
ring van 18 juni 2022 ook een besluit genomen over 
het uitkomen van twee eerste elftallen van dezelfde 
vereniging. Als een vereniging beschikt over een 1e 
elftal op de zaterdag en een 1e elftal op de zondag, 
dan is het voor die vereniging niet mogelijk om met 
beide teams uit te komen op een niveau waarin spra-
ke is van gemengde competities (1e klassen en hoger). 
In dat geval is sprake van een blokkade voor uitkomen 
in en promotie naar de 1e klasse voor het laagst inge-
deelde elftal ongeacht op welke speeldag dit betrek-
king heeft. Deze blokkade is van kracht met ingang 
van het seizoen 2023/’24. In de onderstaande promo-
tie- en degradatieregelingen is per klasse sprake van 
rechtstreekse promovendi (kampioenen), maar geldt 
aanvullend dat de teams die zich verzekerd weten van 
een periodetitel zich in principe plaatsen voor deelna-
me aan de nacompetitie. Mocht een periodekampioen 
geen algeheel kampioen worden, dan heeft het dus 
via de nacompetitie alsnog de mogelijkheid om pro-

Zondag senioren mannen seizoen 2022/'23  
KNVB District Oost Standaardklassen zondagvoetbal  

1e klasse D 
• De kampioen promoveert naar de 4e divisie.  
• De periodekampioenen spelen samen met de periodekampioe-

nen van de 1e klassen A, B, C, en E en de herkansers van de 4 e 
divisie zondagvoetbal voor drie plaatsen in de 4 e divisie.  

• De nummers 10 en 11 spelen volgens een nog vast te stellen 
schema samen de periodekampioenen van alle andere 2e klas-
sen alsmede de herkansers van alle 1e klassen een nacompetitie 
voor drie plaatsen in de 1e klasse.  

• De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse.  
2e klasse H en I  
De kampioenen promoveren naar de 1e klasse.  
• De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen 

schema samen de periodekampioenen van alle andere 2e klas-
sen alsmede de herkansers van alle 1e klassen een nacompetitie 
voor drie plaatsen in de 1e klasse.  

• De nummers 9, 10 en 11 spelen volgens een nog vast te stellen 
schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/
m D een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.  

• De nummers 12 en 13 uit de 2e klasse H en de nummers 12, 13 
en 14 uit de 2e klasse I degraderen naar de 3e klasse.  

3e klasse A t/m D  
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.  
• De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen 

schema samen met de nummers 9 t/m 11 van de 2 e klasse H en 
I een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.  

• De nummers 9, 10 en 11 spelen volgens een nog vast te stellen 
schema samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A t/
m G een nacompetitie voor vijf plaatsen in de 3e klasse.  

• De nummers 12, 13 en 14 degraderen naar de 4e klasse.  
4 e klasse A t/m G  
• De kampioenen promoveren naar de 3 e klasse.  
• De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen 

schema samen met de nummers 9 t/m 11 van de 3 e klassen A t/
m D een nacompetitie voor vijf plaatsen in de 3 e klasse.  

• De nummers 8, 9 en 10 spelen volgens een nog vast te stellen 
schema samen met de periodekampioenen van de 5 e klassen A 
t/m E een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4 e klasse.  

• De nummers 11 en 12 uit de 4e klasse A, B, C en E en de num-
mers 11 uit de 4e klasse D, F en G degraderen naar de 5e klasse.  

5e klasse A t/m E  
• De kampioenen promoveren naar de 4 e klasse.  
• De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen 

schema samen met de nummers 8, 9 en 10 van de 4 e klassen A 
t/m G een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4e klasse  

motie af te dwingen. Verder is per klasse sprake van 
meer rechtstreekse degradanten en is de kans aanwe-
zig is dat meer teams als herkansingselftal worden 
aangemerkt dan men in de voorgaande seizoenen ge-
wend was. De teams die in de eindrangschikking ein-
digen op een plaats die volgens onderstaande regeling
(en) als herkansingsplaats wordt aangemerkt, plaat-
sen zich voor de nacompetitie en gaan spelen voor 
handhaving. In de promotie- en degradatieregelingen 
is beschreven welke teams zich plaatsen voor de na-
competitie; hetzij als periodekampioen, hetzij als her-
kansingselftal. Daar waar in het verleden sprake was 
van het opnemen van het wedstrijdschema van de te 
spelen nacompetities, is dit voor deze promotie- en 
degradatieregeling achterwege gelaten en volgt deze 
informatie op een later moment (uiterlijk medio janu-
ari 2023). Ten slotte willen we verenigingen wijzen op 
zaken die van belang zijn voor plaatsing voor of deel-
name aan de nacompetitie. Deze zijn onder meer op-
genomen in het handboek competitiezaken amateur-
voetbal.  

KNVB 
Nieuws 

Promotie-/degradatieregeling 
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Het vierde 
door Tonny Slutter 

H et afgelopen seizoen zou 
worden afgesloten met een on-
derling toernootje en daarna 
gezellig samenzijn in ’t Dorps-
huus, althans dat was de bedoeling. Ik had via de 
WhatsApp groep van het vierde de zaak eens op 
scherp gezet. Gevolg: de grootste trainingsopkomst 
van het seizoen. De ingrediënten voor een schitteren-
de trainingsavond waren volop aanwezig, maar helaas 
gooide het weer roet in het eten. We waren nog niet 
klaar met omkleden toen het enorm begon te rege-
nen en onweren. We stonden al meer dan een half 
uur in de catacombe te wachten en er was nog weinig 
verbetering te zien. Ik besloot toen om te gaan dou-
chen, wat nogal wat hoon opleverde, met name onze 
S.Z.D. (Spits Zonder Doelpunten). Ik zat al uitgebreid 
in ’t Dorpshuus toen de rest van de groep naar buiten 
ging en direct weer terug kwam. Van al dat water 
stond het kunstgrasveld bol en kon er niet worden 
gevoetbald. Mijn opmerking: ”Dat wordt niks meer 
vanavond!” kwam dus uit. Kwestie van ervaring. Je 
zou denken dat er excuses zouden volgen, met name 
van de S.Z.D., maar die bleven helaas uit. De grote 
opkomst bleef hangen, zodat het in ’t Dorpshuus erg 

gezellig werd. Nico overhandigde de topscorer 
(natuurlijk géén Tom) en de winnaar van Super Elf de 
bijbehorende prijzen. Voorzitter Freek constateerde 
dat, met name de lagere elftallen wel erg laag waren 
geëindigd.  
Met het vierde hebben we ook afscheid genomen van 
Ino en Wies. Ino was er achter gekomen dat, met zijn 
fanatieke manier 
van spelen (hij 
kent alleen maar 
vol gas) hij wel erg 
(of te) vaak gebles-
seerd raakte en 
dat het verstandi-
ger was om de 
kicks aan de wilgen 
te hangen. Uiter-
aard blijft hij wel 
bij het vierde, maar dan in een andere functie. Ino: 
Bedankt voor alles wat je voor het vierde hebt ge-
daan. 

Wies had ook te kennen gegeven om met zijn activi-
teiten te stoppen. Wat heeft Wies allemaal niet ge-
daan: van linksbuiten tot keeper, na de training zor-
gen voor kaas en worst, de laatste jaren actief met de 
waterzak en tijdens het trainingskamp op Mallorca 
repareerde hij 
tussen twee 
pittige trainin-
gen door nog 
even een was-
machine. Wies, 
ook jij heel erg 
bedankt wat je 
allemaal voor 
het vierde hebt 
gedaan. Als 
dank kreeg Wies een waterzak, nu gevuld met alle-
maal lekkere dingen. 
Hierna bleef het tot in de kleine uurtjes erg gezellig. 

De S.Z.D. 
legde de 
senioren 
van het 
vierde op 
de gevoeli-
ge plaat 
vast, maar 
plaatste er 
wel een 

lullige opmerking bij: 600 jaar bij elkaar. Blijkbaar is 
dat de humor van onze S.Z.D. 
Na deze geslaagde avond was de zomerstop echt be-
gonnen. 
Na een hete, maar welverdiende vakantie stonden we 
op woensdagavond 17 augustus weer op het veld. 
Ook Vincent was weer voldoende hersteld om aan de 
pittige training van Frans te kunnen deelnemen. De 
eerste trainingen werden redelijk tot goed bezocht, 
een positief vooruitzicht op de komende competitie. 
Maar helaas werd dit positieve vooruitzicht teniet 
gedaan door de vele afzeggingen voor het Olde Garde 
toernooi in Etten. Een blamage dat leider Nico ons 
een dag voor het toernooi moest afmelden. 
Tijdens de bespreking in de kelder aan het begin van 
het nieuwe seizoen hebben we dat nog maar weer 
eens duidelijk naar elkaar uitgesproken. Meld je niet 
om iedere flut reden zo maar af. Zorg ervoor dat je 
zondagmorgen (en donderdagavond) vrij bent om 
met je elftalmaten lekker te ballen. 
Zondagmorgen 4 september was de eerste (beker) 
wedstrijd van het nieuwe seizoen. S.V.G.G. - 3 kwam 
op bezoek. Na de afspraken van de donderdag ervoor 
zou je denken dat we op volle sterkte aan konden tre-
den, maar helaas, Tom (onze S.Z.D.) prefereerde een 
weekendje uit met zijn schoonmoeder boven een pot-
je voetballen met zijn voetbalmakkers van het vierde. 
We wisten al dat Tom vreemde keuzes kan maken, 
maar je schoonmoeder verkiezen boven je voetbal-
vrienden is wel héél ‘’bijzonder”. De boys uit Megche-
len probeerden ons tijdens de warming-up te intimi-
deren met geweldige loopacties, maar in de wedstrijd 
zagen we daar weinig van terug. Jurgen kwam sterk 
op vanuit zijn plaats als laatste man en wist de 1 – 0 af 
te drukken. (Jammer dat Tom er niet was, want dit 
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was wel een héél goed voorbeeld). Maar helaas had-
den we deze wedstrijd ook weer twee Marcootjes. 
Twee keer kwamen we op voorsprong, de tweede 
keer door een prachtige goal van de sterk spelende 
Rick Witteveen. Na rust maakte Hans Bruins zijn ren-
tree na een paar voetbal loze seizoenen. Als je hem 
hebt zien spelen zou je niet zeggen dat hij er een paar 
jaar tussenuit is geweest. Als een sterke en steeds 
maar weer opkomende back heeft hij zijn visitekaartje 
duidelijk afgegeven. Aan het eind van de wedstijd be-
gon de benauwde hitte parten te spelen en wist Meg-

chelen nog twee 
keer te scoren en 
zodoende gaf het 
scorebord na 90 
minuten de eind-
stand 2 – 4 aan. Na 
de wedstrijd heb-
ben we op het zon-

overgoten terras van ’t Dorpshuus nog een heerlijk 
koud biertje gedronken op de verjaardag van Jos Kete-
laar. 
En in eens was Andres weer trainen. Hij zei dat hij het 
voetballen toch wel een beetje had gemist, maar er 
speelde ook iets anders. We kennen Andres allemaal 
van het lange douchen. Als de meeste spelers na een 
wedstrijd de koffie op hebben en al aan de tweede 
koude versnapering beginnen, dan komt Andres pas 
onder de douche vandaan. Met de huidige energie-
prijzen loopt dat aardig in de papieren, dus kreeg hij 
van Petra de opdracht om maar weer te gaan trainen 
en daar te douchen. Het spelletje heeft Andres nog 
niet verleerd. Nog altijd gedreven, soepel draaiend en 
vol verrassende acties. Ook na 
de training in ’t Dorpshuus 
voelde hij zich als een vis in het 
water. Onder het genot van de 
nodige biertjes kwamen de 
spannende verhalen ook weer 
terug. Ik denk dat hij over een 
paar weken ook weer wed-
strijd fit is en weer in de basis 
staat. Tom was er, na zijn uitje 
met zijn schoonmoeder, ook 
weer. Hij wist warempel weer 
eens een keer te scoren, maar 
helaas. Waarschijnlijk was hij nog onder de indruk van 
het schoonmoederuitje, want hij scoorde in eigen 
doel.  
’s Zondags was de tweede bekerwedstrijd, uit tegen 
Gendringen - 5. Met 13 fitte spelers fietsten we naar 
Gendringen. Helaas hadden we bijna geen aanvallers, 
zodat scoren lastig zou worden. Onze nieuwe aan-
winst, Martijn, maakte zijn debuut in de basis. Het 
Geel - Wit staat hem geweldig en in de wedstrijd heeft 
hij zijn visite kaartje wel afgegeven. Met een goede 
wedstrijd liet 
hij zien dat hij 
een sterke 
aanwinst is 
voor het vier-
de en dat hij 
zijn ruime 

transfervergoeding zeker waard is. Na de wedstrijd 
werd hij dan ook terecht uitgeroepen tot “Player of 
the Match”. 
Tom stond zo’n beetje in zijn eentje in de spits, nor-
maal niet zo’n ramp, want hij speelt toch nooit een 
bal af. Toch hadden we een beetje medelijden met 
hem. In het begin van de tweede helft viel onze kee-
per Marco uit met een ernstige buik blessure 
(vermoedelijk een overbelaste vreetspier) en moest 
Werner onder de lat. Gevolg: ik moest de plaats in de 
spits naast Tom innemen. Ik heb Tom eerst rustig ver-
teld in welke goal hij moest schieten, dat gaf hem al 
wat rust. Nadat een verdediger van Gendringen zich in 
de bal verslikte kwam Tom in kansrijke positie. Je zag 
Tom direct onzeker worden, de kans om te missen 
was groot. Gelukkig had Tom mij aan zijn zijde, ik stel-
de hem gerust met de woorden: ”Tom, je kunt het!” 
En het lukte, voor het eerst in bijna drie jaar scoorde 
Tom weer eens. Gendringen begon daarna aan een 
slotoffensief. Dat resulteerde in een onhoudbaar af-
standsschot waardoor we met een 1 - 1 gelijkspel in 
de pocket terugfietsten naar Varsselder. De laatste 
oefenwedstrijd was de bekerwedstrijd uit tegen Den 
Dam - 2. We misten een paar spelers vanwege het 
schuttersconcours en zelf had ik me vanwege een rug-
blessure afgemeld. Gelukkig waren Jan - Ole Kantus en 
Jelmer Liebrand van het 3e bereid om ons uit de brand 
te helpen. Dank daarvoor, mannen. Afgesproken was 

om met de fiets naar Azewijn te 
gaan. Helaas zijn er binnen het 
vierde een paar watjes, die met 
een beetje grijze lucht liever met 
de auto gaan. De “echte kearls” 
pakten wel de fiets en trapten, als 
onderdeel van de warming up, in 
een stevig tempo naar Azewijn. 
Na de gehele warming up hield 
leider Nico nog een motiverend 
praatje voor de groep.  

Helaas hadden we er de eerste helft niet zoveel aan. 
Een sterk aanvallend Den Dam overklaste onze verde-
diging en zelf wisten we aanvallend niets te brengen. 
Gevolg: een 3 - 0 ruststand en we mochten blij zijn, 
want voor hetzelfde geld zou de achterstand veel gro-
ter zijn geweest. In de rust was er tijdens de thee een 
soort van crisis overleg: Hoe gaan we verder in de 

tweede helft. We 
besloten om te 
proberen met 
verzorgd spel wat 
aanvallender te 
gaan voetballen. 
En dat werkte! 

(Vervolg Het vierde) 
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Kort na rust wist Rick W. met een geweldig afstands-
schot de keeper van De Dam te verschalken. Niet veel 
later lepelde Rick vanaf de cornervlag de bal over de 
keeper in de verre hoek. Het stond 3 - 2 en het was 
weer een wedstrijd. Sander had ondertussen al zijn 
energie opgebruikt en wilde wisselen. Hans kwam er-
in. Dat gaf aan de rechterflank een geweldige impuls. 
Nog maar koud in het 
veld gaf Hans al een 
paar geweldige assists 
waar helaas niet uit 
werd gescoord. Dat 
lukte Den Dam wel, ze 
kwamen er weer een 
keer uit en wisten wel 
weer te scoren. Geluk-
kig lieten wij de koppies niet hangen en bleven door-
gaan. Na een schitterende voorzet op maat van Theo 
wist Jurgen op sublieme wijze de 4 - 3 in te koppen en 
gingen we op jacht naar de gelijkmaker. De ijzersterk 
ingevallen Hans kreeg ook nog een opgelegde kans, 
maar helaas was hij door zijn enorme snelheid net iets 
te vroeg op de juiste plek zodat de bal net achter hem 
kwam. Jammer, maar helaas!!! We hadden, zeker ge-
zien de tweede helft, wel één puntje verdiend, dus 
fietsten we (de echte kearls) met zero points in de 
pocket terug naar Varsselder. 
 
Met één schamel puntje uit de beker begon voor ons 
op zondag 25 september de competitie met een uit-
wedstrijd tegen het altijd lastige Kilder - 6. Onze was-
vrouw Petra had de Azewijnse klei uit onze broekjes 
gekregen, zodat we op deze stralende zondagmorgen 
op een prachtig groene grasmat aan konden treden in 
de kraakhelder gewassen tenues tegen Kilder. Voor de 
aanvang van de wedstijd konden we Rick H. ook weer 

op het veld verwelkomen, helaas 
nog wel met zijn burgerkloffie aan. 
Binnenkort wil hij ook weer in voet-
bal tenue verschijnen. De eerste 20 
minuten hadden we weinig in te 
brengen. Kilder was feller en cre-
ëerde meer kansen. Onze captain 
wist wel een keer te scoren, maar 

helaas aan de verkeerde kant. Het leek er even op dat 
het eerder 2 - 0 zou worden dan gelijk, maar Theo 
stuurde Jurgen met een lastige bal richting cornervlag. 
Jurgen had geen tijd van nadenken en zette de bal in 
één keer voor, loepzuiver op maat voor Tom, die er 
allen maar met zijn hoofd tegenaan hoefde te lopen. 
Het wonder geschiede, 

Tom Wanders scoorde!!! 
Vorig jaar had hij de hele competitie 
niet gescoord en nu had hij er in één 
helft al ééntje inliggen. In de rust 
had hij praatjes voor tien, hij lulde 
alsof scoren voor hem de gewoonste 
zaak van de wereld is, maar wij we-
ten wel beter. 
Ook na de (hele hete) thee bleven 
wij goed voetballen. Een wederom 
zéér sterk spelende Rick W. wist in 
een soort van scrimmage de bal lis-

tig in het doel te 
prikken en had-
den we vervelen-
de achterstand 
omgebogen in een 
terechte voor-
sprong. Het laat-

ste half uur kwam Hans binnen de lijnen en wel op zijn 
geliefde plek: rechts buiten. Hij liet zijn directe tegen-
stander alle hoeken van het veld zien en gaf een pan-
klare voorzet aan Tom, een 100% kans. Maar Tom ver-
zuimde de bal in te koppen (of hij gunde Hans zijn as-
sist niet) en bleef het 1 - 2. Hans had maar een half 
uur speeltijd, maar hij wist wel de Player of the Match 
te worden, en terecht. Dat beloofd nog wat voor de 
komende tijd, wanneer Hans weer fit genoeg is om de 
hele wedstrijd te spelen. Ik denk dat niemand anders 
de titel “Player of the Match” nog kan winnen dan 
Hans. Kilder ging onverschrokken verder met aanval-
len, soms zelfs over het randje wat de scheidsrechter 
helaas niet bestrafte.  
Leider Nico is van alle markten thuis. Als zich tijdens 
de wedstrijd een spannend moment aandient, dan 
gaat bij Nico de vlag onder de arm 
en filmt hij de geweldige acties. 
Aan het eind van de wedstrijd 
kreeg Sven nog een dot van een 
kans op een pass van Tom. Sven zei 
dat hij de bal niet had verwacht en 
dat kunnen we ons best voorstel-
len, normaal geeft Tom nooit een 
bal af en nu in eens wel. Dat ver-
wacht je ook niet. Gelukkig wist 
Kilder niet meer te scoren en had-
den wij na één wedstrijd al drie 
punten te pakken. Vorig seizoen moesten we 7 wed-
strijden wachten op de eerste driepunter (uit tegen 
GVA). Na afloop hebben we in ’t Dorpshuus nog met 
smaak een biertje gedronken op de overwinning. Els 

kwam ook nog even gezellig bij 
ons aan tafel zitten. Ze is mis-
schien wel een beetje de moeder 
figuur van het vierde, zo bezorgd 
is ze over ons. Ze gaf zelfs aan dat 
wanneer er i.v.m. de hoge energie 
rekeningen niet meer mag wor-
den gedoucht en we weer alle-
maal achter elkaar in de zinken 
teil moeten, ze hoogstpersoonlijk 
ons de rug komt wassen. Hoe aar-
dig! 

 
Bij het vierde hebben we ook te maken met het 
“Heintje Davids” effect. Wies had afscheid genomen, 
maar had al vrij snel spijt van zijn af-
scheid. Al kort na zijn afscheid kwam 
hij weer wedstrijden kijken. Na een 
paar wedstrijden was hij ook op de 
donderdagavond weer present, juist 
op een avond dat de training zéér 
goed werd bezocht. Ook na de trai-
ning was hij, als vanouds, zéér verdienstelijk. Hij trak-
teerde ons weer op een heerlijke schaal met kaas en 
worst en je zag Wies overduidelijk genieten, gezellig 
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tussen de mannen van het vier-
de. “Welcome back, Wies!” 
 
Op de eerste zondag van okto-
ber stond de altijd lastige thuis-
wedstrijd tegen vv Montferland 
- 3 op het programma. Er waren 
helaas een paar afmeldingen, 
maar gelukkig voor ons was het 

3e afgelast. Miel Erinkveld en 
Jelmer Liebrand waren bereid 
om ons te versterken. Zo-
doende konden onze leiders 
Nico en Carlo een sterke op-
stelling maken. Rick H. was er 
voor het eerst sinds lange tijd 
weer bij en kreeg direct een 
plaats in de basis. Hans was 
ook zeer in zijn nopjes, toen 
hij te horen kreeg dat hij weer 
op zijn favoriete rechts buiten 
positie kon spelen. 
Voor de wedstrijd stond eerst een fotosessie gepland. 
Meesterschilder HendriXen had ons nieuwe presenta-
tieshirts geschonken. Dat moest door hoffotograaf 

Nico Marcus vast worden gelegd. Na deze sessie ver-
wisselden we de nieuwe presentatie shirts  met de, 
door onze wasvrouw Petra, stralend fris gewassen 
geel - witte tenues. Na de stevige warming - up be-
gonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. 
Montferland had al een nog stevigere warming - up 
achter de rug toen de scheidsrechter het beginsignaal 
floot. Het eerste kwartier was dik voor Montferland, 
maar wij ble-
ven goed voet-
ballen en dat 
leverde een 
prachtig doel-
punt van Rick 
H. op. Er volg-
den nog een 
paar kansjes, 
maar die le-
verden niets op, zodat we met 1 - 0 naar de thee gin-
gen. Na rust wisselde Olaf met de moegestreden 
Hans. Hans wist met dit optreden weer de Player of 
the Match te worden. Marco had al een paar magni-
fieke reddingen verricht 
en was ook volop in de 
race voor deze titel, maar 
helaas was er ook weer 
een Marcootje. Gevolg: 1 
- 1. Onze captain, de 

“olde rot” Theo vroette zich door de verdediging 
en wist de bal op een meter afstand van de doellijn 
klaar te leggen voor Rick. Een intikkertje die hij dank-
baar benutte. Helaas was de vreugde van korte duur, 
weer een Marcootje (dus geen Player of the Match) 
en de eindstand stond vast: 2 - 2. Een uitslag waar we 
zeker tevreden mee zijn. Na twee wedstrijden zijn we, 
met 3 punten, nog steeds ongeslagen.  
 
Inmiddels is onze grote voetbaluitjesregelaar druk 
bezig met de organisatie van een voetbaluitje voor de 
jongens van het vierde. Van 21 tot en met 23 oktober 
gaan we met zijn allen naar Verona, mits er geen 
vluchten worden gecanceld.  We gaan er van uit dat 

Tom een  
programma 
voor ons 
heeft gere-
geld, zonder 
onnodige 
tegenvallers.  
 

Het oude - lauwe - bier - heks - syndroom zweeft im-
mers nog steeds als een trauma boven het vierde. 
Maar we blijven positief. Over dit uitje valt in de vol-
gende Boogbal vast van alles te lezen. 
 
Tot zover alle “ins and outs” van het 
vierde van de afgelopen maanden. 
 
Met een sportieve groet. Tonny. 
 

(Vervolg Het vierde) 

L aag in de middenmoot, heel 
veel verder kwamen wij met het 
3e elftal vorig seizoen niet. Na een 
wel verdiende zomerstop, zijn we 
met zijn allen weer vanaf augustus 
in training om het in ieder geval beter te gaan doen 
dan afgelopen seizoen. Helaas hebben we Thomas 
Wissing na één uitleenbeurt van het 1e naar het 3e 
elftal niet weten te strikken voor nog een seizoen bij 
het 3e elftal. Daarentegen zijn we blij dat Niek te Voert 
na een jaar afwezigheid zich weer bij de groep heeft 
aangesloten.  
De drie bekerwedstrijden gingen allemaal helaas nipt 
verloren. Daar waar we tegen Montferland thuis nog 
met een 2-0 ruststand naar binnen gingen. Hebben 
we het de tweede helft helaas toch uit onze handen 
laten glippen en nog drie doelpunten om de oren ge-
had. In alle drie de wedstrijden zijn we zeker niet weg 
gespeeld. De positieve dingen kunnen we uit de wed-
strijden halen en mee nemen naar de start van de 
competitie.  
Aller eerst uit naar Basteom (Baak Steenderen en om-
streken) een goede wedstrijd vanuit onze zijde. 

GWVV 3  
door Stijn Marcus 
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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 uiterlijk nog kunnen aanleveren, zo 
kan het verslag van de zondag er nog bij in. 

BOOGBALPLANNER 2022-2023 

copie binnen Komt uit op: editie 

29 november 15 december winter 

14 maart 30 maart lente 

30 mei 15 juni zomer 

Halverwege de eerste helft kregen wij op randje zes-
tienmeter gebied een vrijetrap. Met Mart de Leeuw 
achter de bal wist de bank het zeker, deze bal raakt 
het vangnet, maar niks is minder waar. Tot ieder zijn 
verbazing krulde Mart de bal in de linker bovenhoek. 
Wederom een luxe positie om met een voorsprong de 
rust in te gaan. Na de thee ging het helaas een stuk 
minder, we kwamen niet in de duels en tot grote er-
gernis werd voor een overduidelijke buitenspel goals 
van Basteom niet gefloten door de scheidrechter 
waardoor we met een tussenstand van 1-1 de eindfa-
se ingingen. En in die laatste tien minuten hadden we 
het geluk ook niet aan onze zijde. Waar de tegenstan-
der de gehele wedstrijd weinig tot geen kansen heeft 
gehad weten ze toch vlak voor tijd de 2-1 binnen te 
prikken, einde wedstrijd.  
Etten 4 was de volgende tegenstander, in het uitduel 
onder prima weersomstandigheden verschenen we 
weer met frisse moed aan de aftrap. Het plezier was 
gaande weg de eerste helft wel weg. Met de rust ke-
ken we al tegen een 5-0 achterstand aan. Een totale 
offday waarbij we volledig werden weggetikt. Veel eer 
viel er dan de tweede helft ook niet meer te behalen. 
Schade beperking was dan ook het doel. Gelukkig wis-

ten we dan ook in de laatste 20 minuten van de wed-
strijd nog twee keer het net te vinden, de eerste komt 
om naam van Jari, die als rechtermiddenvelder via de 
zijkant opkwam en vanaf randje zestienmetergebied 
hard uithaalde. Het tweede doelpunt komt op naam 
van Bart, door het goed doorzetten van Timo dacht de 
keeper van Etten de bal goed weg te werken, maar 
belandde in de voeten van Bart. Hij bedacht zich geen 
moment en haalde vanaf ca. 25 meter zijn voet aan en 
krulde de bal zo over de keeper en verdedigers van 
Etten. Twee wonderschone doelpunten die de pijn 
iets verzacht hebben, maar ook deze zondag helaas 
nog geen drie punten bij kunnen schrijven. 

Bekerwedstrijd GWVV 3 - Ulftse Boys 5 uitslag; 2 - 3 
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      ELFTAL PRESENTATIE SENIOREN  

Op de foto, achterste rij vlnr: Colin te Wild, Menno Wenting (1e), Mike Oonk, Jim Weykamp, Gijs van Remmen, Ivo Joosten. Mid-
delste rij vlnr Peter Roes (coach), Joël Robben, Pascal Sloot, Chiel le Comte, Mart Aalders, Martijn Klompenhouwer, Niels Janssen 
(grensrechter) Voorste rij vlnr: Justin Tempels (1e), Jacco te Kaat, Koen Bussink (3e), Koen Offenberg, Tim Heutinck. Op de foto 
ontbreken Jeroen Aalders (leider), Sven te Kaat en Ties Flipse. 

Op de foto achterste rij: vlnr Jochem Geerts, Robin Klompenhouwer, Menno Wenting, Bart Rots, Dirk Jansen, Sam Overbeek, Jus-
tin Tempels. Middelste rij vlnr; Jan Aalders (verzorger), Gijs van Remmen, Jesse Peters, Niels Sweckhorst, Sem Schepers, Lars Hen-
drixen, Cas de Neling, Julian Frazer, Milan Frazer, Merijn van Arragon, Joost Schut (grensrechter). Voorste rij vlnr; Kris Hebbink, 
Maarten Wissing, Ramiro Tersteeg (leider), Huub van Laarschot (hoofdcoach), Ferenc Schepers (leider), Casper Bussink, Thomas 
Wissing. Op de foto ontbreekt Jelle Visser. 
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Op de foto achterste rij: vlnr Jelmer Liebrand, Timo Steenbreker, Jari Frazer, Bryan Weijkamp. Middelste rij vlnr; Erik Frazer 
(coach) Stijn van Remmen, Jelle Boland, Wessel Immink, Glenn Robben, Miel Erinkveld, Stijn Marcus, Jordy Bussink. Voorste rij 
vlnr; Cas Aalders, Bob Zweers, Jan Ole Kantus, Mart de Leeuw, Bart Razing. Op de foto ontbreken Keke Peters, Niek ter Voert, 
Koen Bussink, Bas Wanders (grensrechter). 

     SEIZOEN 2022 - 2023 

Op de foto, achterste rij vlnr: Miel Erinkveld (3e), Jurjan Wezenberg,Theo Heutinck, Olaf Dickmann, Martijn Bruens. Middelste rij 
vlnr: Nico Immink (leider), Carlo Cornielje (leider), Rick Hendrixen, Jurgen Schut, Werner Wellink, Hans Bruins, Tom Wanders. 
Voorste rij vlnr: Jelmer Liebrand (3e), Sven Huls, Marco van Remmen, Sander Geerts, Tonny Slutter. Op de foto ontbreken Vincent 
Boxem, Rick Witteveen, Ino Zweers (leider), Bart Vinkenvleugel, Rien Klompenhouwer, Jos Ketelaar. 



21  

 

D E  B O O G B A L  

2022/2023 

M et pijn in ons hart hebben we afscheid moeten 
nemen van onze jarenlange Superelf sponsor 
Grandcafé HendriXen. Wij bedanken hen dan ook 
voor de vele dinerbonnen die ze weggegeven heb-
ben.  
Als organisatie zijn we samen met de sponsorcom-
missie op zoek naar een nieuwe sponsor. In de vol-
gende uitgave hopen we deze bekend te kunnen 
maken. 
Dit seizoen kan eenieder zijn of haar elftal samenstel-
len en meedoen om mooie prijzen! Door de 
wedstrijdleiding is er weer een lijst samengesteld met 
keepers, verdedigers, middenvelders en de aanvallers 
van de vier senioren elftallen van GWVV.  Het is aan 
jullie om uit deze lijst het beste scorende team samen 
te stellen. Er zitten hier wel enkele regels aan ver-
bonden. Lees hiervoor goed de spelregels door! Bij 
afwijkingen beslist de wedstrijdleiding welke aanpas-
singen er genomen moeten worden.  
Tijdens de aankomende drie edities van de Boogbal 
zal er door de wedstrijdleiding op ludieke wijze een 
winnaar worden bepaald. De invulformulieren zijn te 
verkrijgen in het Dorpshuus, maar ook in deze Boog-
bal zit het formulier. Deze formulieren kunnen in-
gevuld in de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.  
Zegt het voort en zorg dat je teamgenoten, vrienden, 
buren en-/of  familie etc. allemaal het wedstrijdfor-
mulier invullen en dit jaar mee doen aan de GWVV 
Superelf competitie.  
Het formulier kan digitaal toegestuurd worden aan: 
gwvvsuperelf@gmail.com. 
 
 De Spelregels: 
 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mo-
gen 3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als 
reserve speler aangewezen dienen te worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e 
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in één 
elftal spelen van één der gekozen verdedig-ers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reserve-
spelers. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld 
met keepers, verdedigers,  middenvelders en aan-
vallers uit verschillende teams. De wedstrijdleiding 
bepaald wie in welke categorie thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te ver-
dienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben. 
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en 

deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voor-
zien beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalre-
dactie. 
 
Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort 
levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4 
punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5 
punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten 
op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen 
krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4 
doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen doelpunten 
tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat 
5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor 
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal 
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord 
is in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar op-
geteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de 
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is 
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure 
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan 
telt het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin 
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de 
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze uitslag 
heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij ver-
loren heeft dan ontvangt hij geen punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Su-
perelfcompetitie begint op zondag 6 november. 
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld 
worden en het moet uiterlijk 4 november binnen zijn. 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
De wedstrijdleiding. 

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,  

KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN 

EEN MOOIE NAAM  

EN DOE HET FORMULIER IN  

DE BOOGBALCOPIEBUS OF  

MAIL NAAR GWVVSUPERELF@GMAIL.COM 

 

UITERLIJK 4 NOVEMBER! 

mailto:gwvvsuperelf@gmail.com?subject=Invulformulier%20van
mailto:gwvvsuperelf@gmail.com
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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

  KEEPERS   

01 Casper Bussink 1e 

02 Sven te Kaat 2e 

03 Koen Bussink 3e 

04 Marco van Remmen 4e 

  VERDEDIGERS   

05 Dirk Jansen 1e 

06 Lars Hendrixen 1e 

07 Merijn van Arragon 1e 

08 Maarten Wissing 1e 

19 Jelle Visser 1e 

20 Jesse Peters 1e 

21 Milan Frazer 1e 

22 Sem Schepers 1e 

23 Justin Tempels 1e 

24 Mike Oonk 2e 

25 Tim Jansen 2e 

26 Jacco te Kaat 2e 

27 Chiel le Comte 2e 

28 Mart Aalders 2e 

29 Martijn Klompenhouwer 2e 

30 Tim Heutinck 2e 

31 Bob Zweers 3e 

32 Jan-Ole Kantus 3e 

33 Stijn Marcus 3e 

34 Bryan Wijkamp 3e 

35 Jelmer Liebrand 3e 

36 Keke Peters 3e 

37 Jelle Boland 3e 

38 Martijn Bruens 4e 

39 Hans Bruins 4e 

40 Jurgen Schut 4e 

41 Werner Wellink 4e 

42 Rien Klompenhouwer 4e 

43 Tonny Slutter 4e 

44 Bart Vinkenvleugel 4e 

45 Sven Huls 4e 

  MIDDENVELDERS   

46 Thomas Wissing 1e 

47 Menno Wenting 1e 

48 Bart Rots 1e 

49 Sam Overbeek 1e 

50 Jim Weijkamp 2e 

51 Joël Robben 2e 

52 Gijs van Remmen 2e 

53 Ivo Joosten 2e 

54 Koen Offenberg 2e 

55 Niek ter Voert 3e 

56 Mart de Leeuw 3e 

57 Jari Frazer 3e 

58 Miel Erinkveld 3e 

59 Jurjan Wezenberg 4e 

60 Jos Ketelaar 4e 

61 Theo Heutinck 4e 

62 Vincent Boxem 4e 

63 Olaf Dickmann 4e 

64 Sander Geerts 4e 

  AANVALLERS   

65 Cas de Neling 1e 

66 Niels Schweckhorst 1e 

67 Kris Hebbink 1e 

68 Jochem Geerts 1e 

69 Robin Klompenhouwer 1e 

70 Julian Frazer 1e 

71 Pascal Sloot 2e 

72 Collin te Wildt 2e 

73 Ties Flipse 2e 

74 Glenn Robben 3e 

75 Timo Steenbreker 3e 

76 Wessel Immink 3e 

77 Cas Aalders 3e 

78 Stijn van Remmen 3e 

79 Bart Razing 3e 

80 Rick Hendrixen 4e 

81 Rick Witteveen 4e 

82 Tom Wanders 4e 

https://nordicfire.nl/
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I n de maanden augustus/september zijn ons wat 
dingen opgevallen op de Buitenham. De start van het 
seizoen 2022-2023, GWVV 1 winnaar op het Veltins-
toernooi, De bekercompetitie met wisselende succes-
sen, de come-back van good-old Swekkie, en ook 
nieuwe jongelingen bij de selectie, nieuwe GWVV sub-
sponsoren. Allen werden genomineerd, er kan er ech-
ter maar één uitverkoren worden. En dat is in deze 
editie Huub van Laarschot, de nieuwe hoofdcoach bij 
GWVV. Hij is al enkele maanden in dienst bij GWVV 
aan hem oa. de vraag wat heeft jou het meest doen 
verbazen als nieuwkomer bij GWVV? 
 
Hallo Huub,  
Fijn dat je je medewerking wilt verlenen aan deze ru-
briek. 
Zou je je even kort voor willen stellen voor de mensen 
die je nog niet zo goed kennen? Wie ben je, wat doe 
je, waar woon je, kortom alles wat je maar kwijt wilt 
over jezelf. 
 
Ik ben Huub van Laarschot,60 jaar, gelukkig getrouwd 
met Yvonne en we wonen in Doetinchem en ik ben 
werkzaam bij  betonfabriek Struyk verwo in Wester-
voort. Hobby’s zijn voetballen en fietsen. In mijn actie-
ve tijd als voetballer heb ik gespeeld bij VIOD waar ik 
als jochie van 7 begon in de jeugd en tot mijn 24-ste 
speelde tot ik mijn kruisband scheurde. Na 5 operaties 
aan mijn knie was wel duidelijk dat ik moest stoppen 
met voetbal. Gelukkig was ik al op vroege leeftijd be-
gonnen met het trainerschap en kon me dus hier hele-
maal in uitleven. 
Begonnen met enkele jeugdelftallen bij VIOD kwam ik 
daarna in het damesvoetbal terecht. Na 12 jaar da-
mesvoetbal(4 jaar VIOD,4 jaar Terborg en 4 jaar DZSV) 
begon ik aan het seniorenvoetbal heren . 
Eerste 2 jaar het tweede van VIOD om vervolgens 4 
jaar het tweede van Conncordia Wehl te gaan trainen. 
Daarna de stap gemaakt naar eerste elftallen. Bij NVC 

begonnen waar ik 2 he-
le leuke jaren had. Etten 
was mijn volgende uit-
daging en ook op deze 2 
jaar kijk ik met ple-
zier  terug. Daarna wilde 
ik eigenlijk een jaartje 
stoppen maar toen de 
trainer van Concordia 
halverwege  het seizoen 
weg ging ben ik hier 
toch maar ingestapt en 
hebben we dit jaar mooi 
met een promotie kun-
nen afsluiten. 
Na  twee jaar Dinxperlo 
stapte de trainer van 
VIOD op en kon ik de vraag om het seizoen af te ma-
ken van mijn oude cluppie niet weigeren. Met een 
mooie promotie naar de tweede klasse kon ik afscheid 
nemen en beginnen aan mijn volgende club. In de drie 
jaar daarna toen ik trainer was van Kilder kreeg ik veel 
te maken met de pieken en dalen van GWVV en kreeg 
zeker het gevoel dat ik hier wel een keer trainer wilde 
worden. 
Na een jaar Sprinkhanen kwam de corona tijd en wil-
de ik stoppen met trainen om me meer te gaan rich-
ten op mijn andere hobby het fietsen. Maar toen mijn 
goede vriend Edwin Grotenhuis belde en zei dat ik 
gesprek aan moest gaan met GWVV om zijn opvolger 
te worden begon het trainen toch weer te kriebelen. 
In de drie gesprekken die volgden bleek dat er een 
juiste klik was om in deze mooie club te stappen. 
Verder wil ik zeker nog wel wat kwijt over mijn andere 
hobby, het fietsen. Vooral in de winterperiode ga ik 
graag met de mountainbike het bos in en ik hoop dat 
ik de komende periode een aantal spelers van GWVV 
mee krijg. Ik heb begrepen dat er verschillende talen-
ten tussen zitten. Ook probeer ik ieder jaar een week-
je naar de Alpen te gaan om daar enkele mooie ber-
gen te beklimmen. Zeker komend jaar zal ik veel klim 
kilometers moeten maken omdat ik in mei voor Bergh 
in het zadel ga fietsen. Dit is een tocht om geld op te 
halen voor onderzoek tegen kanker en deze tocht 
wordt 1 keer in de 4 jaar gehouden en het gaat dan de 
zesde keer worden dat ik mee doe. 
Deze keer rijden we 1200 km door Duitsland met 100 
fanatieke fietsers en maken daarbij 10000 hoogteme-
ters en ook deze keer gaan we samen zeker weer 
meer dan een miljoen euro op te halen. 
  
Kun je kort iets vertellen over je aanstelling bij GWVV? 
 
Omdat ik altijd veel contact had met Edwin Groten-
huis was ik de laatste jaren natuurlijk goed op de 
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hoogte van GWVV. Zeker ook als trainer van Kilder 
hadden we al verschillende potjes tegen elkaar ge-
speeld. Toen Edwin stopte als trainer er een opvolger 
moest komen was de link al snel gelegd. In de drie 
gesprekken die volgden bleek dat er een goede klik 
was met elkaar. 
  
Je bent nu een paar maanden bezig bij GWVV. Wat 
zijn je ervaringen tot nu toe en wat heeft jou het 
meest doen verbazen? 
 
We hebben nu de oefenperiode achter de rug en heb-
ben inmiddels al 2 competitiewedstrijden gespeeld en 
mijn ervaringen zijn zeker goed. De trainingsopkomst 
is prima en de groep is zeer gretig. 
In de voorbereiding verloren we van Gendringen om 
vervolgens een goede reeks van overwinningen neer 
te zetten waarbij we het Veltinstoernooi wonnen en 
door kwamen in de volgende ronde van de beker. Van 
angstgegner Meddo werd in een hele goede wedstrijd 
gewonnen maar tegen kampioenskandidaat Lochem 
werd terecht verloren en lieten we zien dat er nog wel 
werk aan de winkel was.  
Iets wat me heeft verbaast is dat we het bij GWVV 
goed voor elkaar hebben. In mijn rondje met Paul 
Schut liet hij me zien over wat voor materiaal we be-
schikken om de velden goed te onderhouden. Paul liet 
me met veel trots zien op wat voor prachtige tractor 
hij rondrijd om de velden te onderhouden en de bere-
geningsinstallatie die net was aangeschaft. 
  
Als je jezelf als trainer zou moeten omschrijven, wat 
zou er dan op papier komen te staan? 
 
Ik vind dat moeilijk om over mezelf te zeggen maar ik 
denk dat ik heel fanatiek ben en heel ver ga om ons 
doel te bereiken. Ik probeer spelers beter te maken, 
dan gaat het ook vanzelf goed met het elftal. Ik ben de 
laatste jaren wel iets rustiger geworden langs de lijn. 
  
Hoe ziet bij jou een 'doorsnee' training eruit? 
 
Op de dinsdag doen we eerst 10 minuten de nabe-
spreking voordat we met de gezamenlijke warming-up 
beginnen.(hierin zit ook vaak een tik spel) Als we 2 
keepers hebben doen we een positiespel van 20 minu-
ten om daarna over te gaan op enkele afwerkvormen 
waarbij ook gelijk aan de conditie gewerkt word. Soms 
een loop/sprint oefening er tussendoor, maar dat is 

afhankelijk hoe hard er gewerkt wordt (tot nu toe is 
dit bijna niet nodig) Voordat we met de eindpartij be-
ginnen hebben we nu nog ruimte voor een pittig posi-
tiespel. Op dit moment trainen we nog 2 uur, dit zal 
de komende tijd terug lopen naar anderhalf uur. Nor-
maal trainen we op de dinsdag iets rustiger dan de 
donderdag om te herstellen van de zondag maar ik 
moet zeggen, dat de ploeg zo lekker fel is, dat er bijna 
geen verschil te zien is tussen de dinsdag en de don-
derdag. Op de donderdag proberen we de eindpartij 
iets langer te doen om een goed gevoel te krijgen naar 
de zondag toe. We zitten nu nog in een fase dat we 
hard moeten werken om conditioneel beter te wor-
den, over een aantal weken gaan we ook meer de tac-
tische dingen oppakken. 
  
We zijn nu 3 bekerwedstrijden en 2 competitiewed-
strijden onderweg en zijn er 10 punten behaald. Waar 
zet je deze competitie op in? Periode? of misschien 
wel .............?  
 
In de beker zijn we mooi door en we zijn zelfs in de 
volgende ronde vrij geloot. Waarschijnlijk krijgen we 
dus een goede tegenstander waarbij ik hoop dat we 
die wedstrijd dan thuis spelen. Als ik heel eerlijk ben 
denk ik dat we voor de eerste plaats moeten gaan in 
de competitie. Hiervoor moet je dan wel het geluk 
hebben dat de groep fit blijft en dus weinig blessures 
krijgt. Natuurlijk is dat een gedachte van mij maar het 
is belangrijker dat de groep er zo over denkt, anders 
gaat het zeker niet lukken. Als je ergens echt in ge-
loofd kun je een heel eind komen, ik heb dat al ver-
schillende keren mee gemaakt.  
  
Wat opvalt is dat je tot op heden in de verdedigingsli-
nie nogal aan het schuiven bent met spelers. Ben je er 
al uit wat hierin de vaste formatie moet worden? 
 
We zijn begonnen met een groep van 24 man en je 
wilt graag iedereen een kans geven op verschillende 
posities. In de achterste linie hebben we heel wat mo-
gelijkheden en ik heb nu al wel een redelijk beeld wat 
iedereen kan.  We willen graag met een doorgescho-
ven laatste man willen spelen maar daar moet ieder-
een nog wel aan wennen. We hebben achterin alle 
posities dubbel bezet dus het wordt mooi knokken 
voor een basisplaats. 
  
Welk systeem speel je het liefst, en bij welk spel zien 
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we jouw hand hierin terug? 
 
Ik speel het liefst met 3 spitsen. Met een links en een 
rechtsbuiten. Maar als je niet echt een linksbuiten 
hebt moet je toch wat anders bedenken. Daarom 
denk ik dat het systeem dat we nu willen spelen met 2 
spitsen en 1 middenvelder er vlak achter beter bij ons 
past. Belangrijk is dat het duidelijk is en dat alle spe-
lers zich er goed bij voelen. Conditioneel worden we 
steeds sterker en ik hoop dat we daarmee veel druk 
naar voren kunnen zetten zodat we een tegenstander 
het gevoel geven dat hier niets te halen valt. In de 
tweede helft tegen Meddo lieten we zien hoe dat 
moet en zat ik te genieten op de bank. Als we dit iede-
re keer op kunnen brengen kunnen we nog een heel 
eind komen. 
  
Proficiat met al je eerste klein succesje van dit seizoen, 
de winst op het Veltins-toernooi in Loil. Welke waarde 
heeft zo’n toernooi winst voor jou? 
 
We zien dit toernooi 
puur als oefenwed-
strijd en hebben al 
deze wedstrijdjes 
van een half uur op 
een keurige manier 
gewonnen, dus de 
waarde die het voor 
mij heeft is dat we 
hier een goed gevoel 
aan hebben overge-
houden om lekker 
aan de competitie te 
beginnen. Daarbij is 
zeker leuk als je dan 
als toernooiwinnaar 
500 euro krijgt. Hier 
gaan we zeker nog 
iets leuks mee doen. 
 
 Je hebt een brede selectie tot je beschikking met veel 
jonge spelers en een paar ‘oude’ rotten. Hoe ga je dan 
om met het wisselbeleid als je een aantal posities dub-
bel bezet hebt? 
 
Bij het wisselbeleid maakt het niet uit of het jonge 
spelers zijn of oude rotten, iedereen is voor mij hierin 
gelijk. Als het kan hebben we 5 wissels  maar als er 
een probleem is bij het tweede zijn 2 spelers en een 
vuile wissel ook prima. Als een speler 2 weken bij 1 op 
de bank heeft gezeten gaat hij daarna spelen bij 2. 
Ook heb ik de regel dat ik niet ga wisselen om te wis-
selen. Het is natuurlijk geen probleem dat een positie 
dubbel bezet is, dat hebben we nu eigenlijk op alle 
posities, concurrentie is prima. Als iedereen gewoon 
traint speelt de beste.  
  
Met een paar 'oude ' rotten bedoelen we natuurlijk 
ook de teruggekeerde Niels Sweckhorst, welke rol 
dicht je hem toe in dit team? 
 
Ja.. Die Swek, wat zal ik daar nog over zeggen. Als trai-
ner van de tegenstander heb ik hem wel eens ver-

vloekt en ik weet ook zeker dat hij dat bij mij ook wel 
eens heeft gedaan. Maar toen hij me belde met het 
verhaal dat hij het prestatievoetbal heel erg miste en 
graag weer wilde aansluiten bij het eerste van de geel 
witten kreeg ik er een goed gevoel bij. Naar enkele 
weken bleek al snel dat hij een meerwaarde voor het 
team kan zijn. Ik ben dan ook zeer tevreden hoe hij 
het nu doet. Het zou mooi zijn als hij dit zo door trekt. 
  
Enkele stellingen; 
GWVV of Viod?    GWVV 
Kunst- of natuurgras?   natuurgras(sorry) 
Jong of oud?    Jong 
Training of wedstrijd?   Wedstrijd 
Oranje wereldkampioen of GWVV kampioen?  
    GWVV kampioen natuurlijk 
 
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van 
de stellingen terug te komen. 
 
GWVV of VIOD 
Natuurlijk heb ik veel mee gemaakt bij mijn oude clup-
pie VIOD maar op dit moment gaan we voor 100% 
voor GWVV. 
In de winterstop spelen we tegen VIOD en we gaan  ze 
zeker pakken. 
  
Waar kunnen we je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
 
Voor een heerlijke bal gehakt, maar zeker ook voor 
een mooie sportwedstrijd. Voor atletiek, wielrennen 
en voor de olympische spelen zet ik graag de wekker. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan voor je zijn? 
 
Lijkt me niet zo moeilijk….. 
Kampioen worden met GWVV. 
 
Huub, da’s een mooie afsluiting. Heel hartelijk bedankt 
voor je bereidwilligheid om aan deze rubriek mee te 
werken. Wij wensen je bij GWVV heel veel sportief suc-
ces toe. 

 
De redactie. 

 

(Vervolg Opvallend op …...) 
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O ok ge-
ïnteresseerd om deel te ne-
men? Vul dan het aanmeldings-
formulier in en geniet ook van 
de voordelen van de Vieftig-
club; 
 
https://www.gwvv.nl/images/
GWVV/Vieftigclub/
Inschrijfformulier%20De%
20Vieftig%20Club.pdf 

Vieftig 
club 
 ni’js 

Ballensponsoring 
G.W.V.V. 

I n de volgende wedstrijden van ons 1e elftal  zijn de 
ballen gesponsord; 
 
25-9-2022 
GWVV –sc Meddo 
De Vieftig club  
 
9-10-2022 
GWVV - sv Basteom 
Pedicurian 
 
30-10-2022 
GWVV - Ulftse Boys 
Hendriksen Groep 
 
13-11-2022 
GWVV -  KeyenB.B 
nog vrij 
 
27-11-2022 
GWVV - VIOS B. 
nog vrij 
 
4-12-2022 
GWVV - Etten 
GUV 
 
Wij bedanken de balsponsoren voor hun steun! 

Wil je ook een bal  
sponsoren neem dan contact op 

met de Sponsorcommissie; 
Stijn Marcus, Jan Aalders, of  

Nico Immink 

https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
https://www.gwvv.nl/images/GWVV/Vieftigclub/Inschrijfformulier%20De%20Vieftig%20Club.pdf
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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(advertentie Ster - sponsor G.W.V.V.) 

 

W e zijn weer begonnen! Dat betekent ook dit jaar 

weer nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de 4 senioren 

elftallen in de rubriek ‘’GWVV in de Aanval’’ wie weet dit 

seizoen de meeste punten bij elkaar te scoren om het 1e 

elftal van de troon te stoten. De spelregels zijn dit jaar net 

zo als voorgaande jaren als volgt: Elke goal die een team 

scoort levert één punt op. Doelpunten gescoord in uitwed-

strijden leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn 

niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten 

tellen mee voor het klassement. Op dit moment zijn er 2 á 

3 competitie wedstrijden gespeeld. Hieruit is onderstaande 

ranglijst het eerste resultaat; 

Elftal: Punten 

GWVV 4 14 

GWVV 1 9 

GWVV 3 6 

GWVV 2 5 

UITSLAGEN 
Datum Thuisteam Uitteam Thuis Uit 

4-9-2022 GWVV 4 SVGG 3 (beker) 2 4 

4-9-2022 GWVV 2 (beker) ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 2 3 

4-9-2022 Den Dam 1 GWVV 1 (beker) 0 5 

7-9-2022 GWVV 1 (beker) ZZC'20 1 (beker) 4 2 

11-9-2022 SDOUC 3  GWVV 2 (beker) 1 6 

11-9-2022 Gendringen 5 GWVV 4 (beker) 1 1 

11-9-2022 GWVV 3 Montferland 3 (beker) 2 3 

15-9-2022 Montferland 1 GWVV 1 (beker) 1 1 

18-9-2022 Concordia-W 6 GWVV 2 (beker) 0 2 

18-9-2022 Den Dam 2 GWVV 4 (beker) 4 3 

20-9-2022 GWVV 3 Gendringen 4 (beker) 0 3 

25-9-2022 VIOS B. 3 GWVV 2 1 2 

25-9-2022 Kilder 6 GWVV 4 1 2 

25-9-2022 SV Basteom 5 GWVV 3 2 1 

25-9-2022 GWVV 1 Meddo SC 1 3 0 

27-9-2022 Ulftse Boys 5 GWVV 3 3 2 

2-10-2022 GWVV 2 Grol 6 1 2 

2-10-2022 GWVV 4 Montferland 3 2 2 

2-10-2022 Lochem SP 1 GWVV 1 4 2 

9-10-2022 Halle 3 GWVV 4 9 4 

9-10-2022 Etten 4 GWVV 3 5 2 

9-10-2022 GWVV 1 SV Basteom 1 2 1 

https://www.guv.nl/
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Dat kump in de Boogbal 

• Wij feliciteren; Koen en Jill Nieuwenhuis met hun 
gesloten huwelijk. 

 

• In de finalewedstrijd van het Veltinstoernooi liep 
de spanning bij Bennie Mulder zo hoog op, dat hij 
in het bosje achter de dugout zijn plasje deed. Dat 
was natuurlijk de reservespelers niet ontgaan 
waardoor Bennie getrakteerd werd op een koude 
douche vanuit de dug-out. Was dat natte plekje 
op z’n broek nu een gevolg van de koude douche 
of was het een ………… PISVLEK. Waar kennen we 
die ook al weer eens van?  

 

• Niet alleen Bennie kan dit overkomen, zo over-
kwam dit ook de 71-jarige scheidsrechter bij de 
bekerwedstrijd Montferland-GWVV. In de 37e 
minuut gelastte hij een sanitaire pauze in. Ook in 
de 2e helft legt hij, na een opstootje, de wedstrijd 
stil en vertrekt de scheids wederom naar zijn hok-
je. De vraag rees of het hier om een afkoelingsmo-
mentje ging of dat de scheids dit deed om weer 
een sanitaire stop te maken. Het spel was slecht, 
de spelers en de scheids niet in vorm, kortom het 
was een zeikwedstrijd. 

 

• Je moet er wat voor over hebben om een basis-
plaats te krijgen. Swekkie zorgde er hoogst per-
soonlijk voor dat Huub van Laarschot toch nog 
een balletje mayo kreeg, ondanks dat Els Huub 
had laten weten dat de ballen op waren. Els offer-
de haar eigen bal op, zodat Huub toch nog met 
een gevulde maag naar Ulft kon voor de wedstrijd 
UB-Gendringen. Dat Swekkie’s actie niet altijd ga-
rantie geeft op een basisplaats bleek wel de daar 
opvolgende wedstrijd hij zat nl. keurig op de bank 
naast Huub of wordt Swekkie nu ingezet voor de 
catering? 

 

• Overigens heeft Els zich aangemeld als GWVV 
wasvrouw. Nee, niet om shirtjes te gaan wassen, 
maar wel om de energiekosten drastisch omlaag 
te krijgen. De GWVV mannen worden na een trai-
ning in een zinken teiltje geschrobd, zodat ze na-
derhand glad en gestreken het Dorpshuus in kun-
nen en zo het Dorpshuus ook geen inkomsten mis 
loopt. Els heeft er echt ook alles voor over!  

 

• Shirtjes zoek??; Bij GWVV mogen we niet klagen 
over de voorzieningen. Ieder elftal zit goed in de 
kleding (presentatieshirts/voetbal tenue enz.) en 
ook heeft ieder team voetbal tassen tot hun be-
schikking. Daarom wordt er met klem gewezen 
om er ZUINIG op te zijn. Het kan/mag dan ook 
niet gebeuren dat er in één keer 4 shirtjes kwijt 
zijn. 

 

• Ook wordt er met regelmaat een bal gevonden 
door de hond van Hans Bruins. Niet alleen de trai-
ner is hier verantwoordelijk voor maar ook de spe-
lers die de bal kwijt raken!  

• Dat de engerlingen 
wegbleven op de Bui-
tenham is mede te 
danken aan het 
(water) beheer van 
onze onderhouds-
mensen. Door veelvul-
dig te sproeien bleven 
de engerlingen ver 
onder de graszoden 
en kwamen ze niet 
aan het oppervlak, om 
dan vervolgens opge-
pikt te worden door 
de vogels. Met alle 
gevolgen van dien. De nieuwe slanghaspel en re-
genkanon, waardoor er niet telkens met de slan-
gen en sproeiers hoeft te worden gesjouwd dra-
gen hier ook aan bij. Heren, bedankt voor de goe-
de zorgen aan onze grasmat. 

• De gebroeders Jan en 
Jos Mulder konden op 7 
mei met de GWVV-50 
Bal helaas niet aanwezig 
zijn ivm een ontspan-
ningsweekend aan het 
water. Op de vraag aan 
Jos, van één van de 
Vieftigclub promo-
teamleden, waar ze het 
kratje bier hadden 
staan? Antwoordde Jos; 
“In het water.” Laten 
we hopen dat ze d’r ook 
wat aan de haak heb-
ben geslagen.  

• Waar een 
soepje al niet 
goed voor kan 
zijn.  In de 
wedstrijd te-
gen Basteom 
hadden ze net 
dat extraatje 
nodig om de 
drie punten 
binnen te halen. 
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Jeugdkader G.W.V.V.  
 
JEUGDZAKEN  
telefonisch te bereiken; 
Olaf Dickmann 06-30612201  

GWVV trainers/leiders/

grensrechters  

ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten 

Jo17-2 Bart Rots 
Jo15-1 Milan Frazer 
Jo15-3 Olaf Dickmann 
Jo13-1 Jacco te Kaat 
Jo09-1 Thijs Aalders 
Jo09-2 Bianca Aalders 
Jo09-3 Rick Rissewijck 
             Jan Willem Masselink 
Jo07-1 Mathieu Brus 
Jo07-2 Barry ten Brink 

JEUGDNIEUWS 

Nieuw Seizoen 
 

W e zijn weer begonnen, en 
dat betekent; 36 jeugdteams met 
zo'n 455 spelers en 115 man/
vrouw in de begeleiding, dat zijn 
weer flinke aantallen. Vanuit 
GWVV oogpunt kunnen we melden 
dat we tov vorig seizoen toch flink 
zijn gegroeid in aantallen, niet al-
leen jeugdspelers maar ook in de 
begeleiding zijn weer nieuwe na-
men erbij gekomen (zie jeugdkader). Ook zijn er een aantal personen gestopt 
als begeleider, wil hierbij Cas, Dirk en Bjorn bedanken voor hun inzet van af-
gelopen seizoen(en) 
Zoals de meesten misschien wel hebben meegekregen heb-
ben veel verenigingen begin van dit seizoen last van enger-
lingen zo ook vv Etten, UB en SDOUC. Bij SDOUC hebben ze op 
1 wedstrijd na alles op hun kunstgrasvelden kunnen plannen 
voor de maand september maar bij UB is deze mogelijkheid er 
niet en dat betekent voor ons dat er elke zaterdag in septem-
ber wat extra wedstrijden bij ons op het complex worden gespeeld, ook wor-
den er een aantal bij NVC gespeeld. 
Verder is dit seizoen de 3 fasen competitie ingevoerd, het gaat om Jo13 t/m 
Jo19 vanaf de hoofdklasse en lager, waar de Jo12 en lager de 4 fasen compe-
titie al 2 jaar kent is de nieuwe 3 fasen voetbal ingevoerd om de competities 
sneller gelijkwaardiger te krijgen waardoor het spelplezier wordt verhoogd, 
de reisafstanden te verminderen en om na de winterstop een iets langere 
reeks te spelen, de 1ste fase is nu bezig en dit zijn wedstrijden voor het be-
kertoernooi, dit zijn zo'n 5 à 6 wedstrijden die bepalen in welke klasse je in 
de 2de fase in de competitie gaat starten. 
Ook dit seizoen hebben we weer jeugdverhalen van een jeugd-
speler en willen we weer starten met de pupil van de week. 
Tot slot wil ik alle jeugdleden en begeleiders een plezierig, spor-
tief en wie weet een succesvol seizoen toewensen. 

Olaf Dickmann 
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Overzicht Jeugdspelers  
seizoen 22/23 

 
Jo19-1 Jesper Kuster, Ties Peters, Julian Frazer 
Jo19-2 Pepijn Sloot 
Jo17-3 Boaz Kwak, Gijs Roseboom 
Mo17-1 Donna Kwak 
Jo15-3 Bram Menting, Mees Dickmann 
Jo15-4 Dylan Kuiperij 
Jo13-1 Luuk Roseboom, Sep te Kaat, Caelum van Mulli-
gen, Dylano Aalders 
Jo13-4 Owyn van Mulligen 
Jo11-2 Mick Nijenhuis 
Jo10-2 Jan van Remmen 
Jo09-1 Tijn Aalders 
Jo09-2 Jaylinn Aalders 
Jo09-3 Yoeri Masselink, Sam Lukassen, Casper Ris-
sewijck 
Jo09-4 Siem Agelink 
Jo08-2 Jonas Derksen 
Jo07-1 Noel Sloot, Jim Brus 
Jo07-2 Devanno ten Brink, Diaz Geerts, Yinthe Aalders 
Welpen Sam Rissewijck, Stef van Remmen, Kristan Mas-
selink, Jesse Agelink, Duuk Geerts 

H i, ik ben Donna Kwak en speel dit seizoen in de 
Mo17-1. 
Ik ben rond 2014 begonnen in de F-jes bij Gwvv. Het was 
met een team van, ik denk, 11/12 man. We speelde ge-
mengd en het team werd met het seizoen groter. Zo zijn 
we met verschillende trainers, teamgenoten en indelin-
gen gehad te hebben doorgegaan tot 2018.  
Toen in seizoen 2018/2019 de jeugd samenwerking van 
Ulftse Boys-GWVV van start ging, ging ik met 3 andere 
meiden uit Varsselder naar de mo13-2. We zijn met de 
mo-15 in 2019 kampioen geworden en rond die tijd zijn 
de teams veranderd. Nu zit ik na een flink aantal jaar in 
de mo17-1 met alleen nog maar leden van UB en SDOUC.  

 
Ik heb met heel 
veel plezier in 
de jeugd van 
GWVV gespeeld 
en hoop dat er 
over een paar 
jaar verdere 
mogelijkheden 
komen in Vars-
selder. 

Jeugdverhalen 

https://stevering.nl/
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
Dorpsagenda 
Oktober; 
15-16 Oktoberfest 
20 GWVV Algemene Ledenvergadering 
29 Halloween 
November; 
12 Fanfare muziekconcours Enschede 

Kijk voor dorpsagenda altijd op dorpskalender  
www.varsselderveldhunten.nl  

VDVV 
 Nieuws 

Fanfare  
St. Gregorius op 
muziekconcours 

F anfare St. Gregorius gaat op zaterdag 12 novem-
ber a.s. deelnemen aan het muziekconcours in En-
schede.  

Het orkest komt uit in de vierde divisie van de KNFM 
(Koninklijke Nederlands Federatie van Muziekvereni-
gingen). De laatste keer dat er meegedaan werd aan 
een muziekconcours was in 2011 onder leiding van 
Gerjo Seesink als dirigent. 
Na twee jaar nagenoeg stil te hebben gezeten door de 
corona, wordt het extra spannend om van de jury te 
horen hoe het orkest er nu voor staat. Het orkest is 
begin oktober op een repetitie weekend in Lievelde 
geweest. Twee dagen intensief repeteren dat afgeslo-
ten werd met een Try Out concert in ’t Dorpshuus. In 
Enschede hoopt de muziekvereniging, dat de nieuwe 
voorzitster Leonie Harmsen,  een eerste prijs in ont-
vangst mag nemen. 
 
Als inspeelwerk is voor het nummer Regal Fanfare ge-
kozen. Een statig en markant nummer dat het orkest 
goed ligt en waarmee het orkest de jury probeert te 
imponeren. Daarna volgen de  twee verplichte num-
mers. Als eerste wordt Festa Paesana gespeeld.  Een 
muziekwerk dat geschreven is over een dorpsfeest 
met veel folklore. Ingetogen stukken die het ontwaken 
van het dorp weergeven,  worden afgewisseld met 
feestelijke passages. Als laatste speelt het orkest het 
dynamische werk The Power of the Megatsunami, 
waarbij de titel al veelzeggend is. In dit muziekstuk 
schetst de componist een gewone dag die ongewoon 
zal aflopen. De dreigende thema’s worden onderbro-
ken door stiltes, die direct worden gevolgd door korte 
climaxen en deze worden afgesloten in een majestu-
euze ode aan de natuur. 

Voortgang project “ van kerk naar kroeg” 

B egin september hebben de vrijwilligers genoten 
van een heerlijke barbecue aangeboden door Vereni-
ging Kerkgebouw V-V.  
Dit als dank voor de realisatie  het kerkplein en de 
“tuin van ons allemaal.” Een ieder zal beamen dat het 
eindresultaat heeft opgeleverd, wat we voor ogen 
hadden. Het kerkgebouw meer betrekken bij het  he-
dendaagse dorpsbeeld. Los van wat details zoals enke-
le nog te plaatsen lantaarnpalen is de voorzijde af.  
Ook de verbin-
ding tussen 
kerkgebouw & 
Dorpshuus 
functioneert al. 
We willen nog-
maals bena-
drukken dat dit 
een wandelrou-
te is.  De laatste 
fase gaan we nu 
ook realiseren, 
de overkapping 
met zonnepa-
nelen. Beide gemeenschapshuizen worden op deze 
wijze zo verbonden met elkaar. Samen vormen beide 
gebouwen een bron 
van energie.                                                                                                                 
Als voorbereiding op 
het plaatsen van de 
overkapping zullen de 
komende weken hiervoor 
de funderingen ge-
plaatst / gestort worden. 
Lees meer over Leader project;  
https://www.leaderachterhoek.nl/ 
 
Stand van zaken van zaken woonwensenonderzoek 
Langs deze weg even een korte update wat betreft 
stand van zaken qua voortgang van de verschillende 
locaties; 

• Hoofdstraat 3 ( de Zon)  is in concept beoordeeld 
en dit wordt verwerkt. Inzet is dat dit jaar procedu-
re bestemmingsplanwijziging wordt ingezet. 

• Hoofdstraat 55 wordt naar verwachting deze / vol-
gende maand aangevraagd. Inzet is dat dit jaar in 
procedure bestemmingsplan wordt ingezet. 

https://varsselderveldhunten.nl
https://www.leaderachterhoek.nl/
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• Pastoor Balkstraat wordt als plan beoordeeld 
door “welstand “. Vervolgtraject is qua formele pro-
ceduretijd gelijk aan bovenstaande projecten. 

• Initiatiefnemers Vicarisweg  zijn nog niet zover. Zij 
zitten nog in verkenningstraject, offertes etc. ….. 

• De Weverstraat is nog steeds in beeld voor een 
Uuthuuske. Als VDVV zijn we aan het kijken of we 
daar niet op een één of andere wijze een versnel-
ling tot stand kunnen brengen. 

• Plan perceel Rabelink wordt op dit moment vanuit 
projectontwikkelaar naar gekeken hoe deze in te 
vullen.  Het in “CPO” bouwen hebben we als VDVV 
duidelijk meegegeven voor deze locatie. 

 
Zijn je woonwensen veranderd of heb je inmiddels 
een andere woning of plan, laat het VDVV weten, zo-
dat we de woonwensen lijst actueel houden. 
Ken je mensen, die nog niet aangemeld zijn, maar wel 
graag in Varsselder- Veldhunten willen wonen, …… 
aanmelden kan nog steeds.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij VDVV. Een 
basisvereiste hierbij is wel een duidelijke binding heb-
ben met Varsselder – Veldhunten. 
 
Vereniging Dorpsbelangen bestuurlijk                                                                                                           
Doordat Judit Venus, Frank Rots en Lars van Mullligen 
zijn gestopt, is er een situatie ontstaan dat het dage-
lijks bestuur bestaat uit een 3-tal nieuwe leden.                                                                                     
Dit zijn onderstaande personen met bijbehorende rol-
verdeling;  
Jeanneke van Santvoort (vice) voorzitter                                                                                                          
Gwenda Luppes secretaris                                                                                                                                        
Lucy Aalders Penningmeester 
 
Om de leegte qua kennis/ervaring op te vullen is Wim 
Klompenhouwer gevraagd nog tijdelijk te blijven func-
tioneren als statutair voorzitter. Zijn voornaamste rol 
hierbij is kennis overdragen en afronden van lopende 
projecten. 
Voor de leefbaarheid van het dorp aankomende jaren 
is het van belang dat we actief blijven in ontwikkelin-
gen en projecten. De oproep naar mensen die in pro-
jecten of bestuur actief willen zijn blijft van belang.  

Verslag jaarvergadering 
VDVV14 juni 2022 

Aanwezig 16 personen (waarvan 12 lid van de VDVV) 
Bestuursleden aanwezig: Wim  Klompenhouwer, Jean-
neke van Santvoort, Judit Venus, en Lars van Mulligen  
(Frank Rots verhinderd )  
 
Keurmerk Veilig Buitengebied. 
De avond werd geopend met een boeiende presenta-
tie over het risico van ongewenst en crimineel gebruik 
en gedrag op locaties. Benadrukt werd deze avond 
nogmaals dat het goed gebruik van de buurtpreven-
tieapp een positieve bijdrage levert aan veiligheid 
voor wonen in Varsselder-Veldhunten. 
Aanmelden voor de buurtapp kan via de beheerders. 
 
Bestuur samenstelling VDVV 
Aftredende leden en niet herkiesbaar: Judit Venus 
Frank Rots en Lars van Mulligen 
Voorgedragen nieuwe leden: Gwenda Luppes en Lucy 
Aalders  
Voorstel nieuwe bestuurs samenstelling: 
Wim Klompenhouwer Voorzitter 
Jeanneke van Santvoort Vice voorzitter 
Gwenda Luppes secretaris 
Lucy Aalders Penningmeester 
 
Aanwezigen leden gaan akkoord met de nieuwe sa-
menstelling. Met dank aan Judit, Frank en Lars voor 
hun inzet en bijdrage afgelopen jaren. 
Lars zal in het project veiligheid betrokken blijven. 
 
Kascontrole VDVV en contributie verhoging 
De jaarlijkse kascontrole over 2021 is uitgevoerd door 
Toon v.d. Wetering en A. van de Meer compliment 
voor Judit voor zorgvuldige en complete verslagleg-
ging. 
Kascontrole 2022:  Toon van de Wetering en Nardy 
Klijnsma.  
Voorstel contributie, die al vanaf de oprichting be-
taald wordt,  per volgend jaar met 1 euro te verhogen 
naar € 5,- wordt door alle aanwezige leden goedge-
keurd. 
 
Presentatie lopende projecten 

• Wim doet een presentatie betreft alle lopende pro-
jecten.  

• Woonwensenonderzoek 

• Levend landschap 

• Noaberschap en de behaalde 2e prijs dorpsvernieu-
wing. Met een groot compliment naar alle vrijwil-
ligers in het dorp die er uren in hebben gestoken 
om veel te realiseren. 

• Kerkgebouw en Dorpshuus  

• Basisschool Pius x 

• Dorpshuus  lopende zaken en voorlopig financieel 
overzicht wordt door Johan Helmink en Leo Brugge-
man gepresenteerd. 
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(Vervolg Dorpsnieuws) 

Rondvraag en afsluiting 
Er worden een aantal onveilige verkeers situaties ge-
meld in en rondom Varsselder Veldhunten. 
Het bestuur zal dit bespreken met Sonja Vink ( ge-
biedsmakelaar)  maar doet ook een oproep om het 
individueel te melden bij de gemeente, waardoor er 
volume komt in klachten.  
 
Voor leefbaarheid van het dorp aankomende jaren is 
het van belang dat we actief blijven in ontwikkelingen 
en projecten. 
De oproep naar mensen die in projecten of bestuur 
actief willen zijn blijft van belang. 
Aanmelden als lid van de VDVV kan en mag altijd    

H et is alweer tien 
jaar geleden dat er in 
2012 bekend werd ge-
maakt door het Bisdom 
dat er in onze streek elf 
RK Parochie kerken de 
deuren moesten slui-
ten.  
Ook de kerk van de 
H.H.Martelaren van 
Gorkum parochie in Varsselder-Veldhunten hoorde 
daarbij om gesloten te gaan worden. Er deden vele 
verhalen de ronde in Varsselder-Veldhunten wat er 
met het kerkgebouw moest of zou gaan gebeuren. In 
2014 hebben wij ons aangemeld bij het bestuur van 
de Verrijzenis parochie van de H.Petrus en Paulus kerk 
in Ulft waarvan Pastoor P.Ambting de voorzitter was. 
Vandaar uit werd de sluiting van de elf kerken gere-
geld. Na enkele besprekingen in Ulft over de overna-
me en mogelijkheden van het kerkgebouw in Varssel-
der-Veldhunten kregen wij te horen van Pastoor Amb-
ting dat hij het samen sluiten van de elf parochie kerk-
gebouwen zou overdragen aan de heer J.Hermans uit 
Arnhem.  Hermans zou als zaakwaarnemer voor het 
Bisdom al vaker de sanering van kerkgebouwen gere-
geld hebben.  Met de heer Hermans afgesproken bij 
huize Jan Frazer te vergaderen, er moest iemand van 
het kerkbestuur, Hans Bruins, en er moest iemand van 
de locatieraad, Els Versleyen, van de parochie zitting 
hebben in de overname besprekingen van het Kerkge-
bouw.  De nieuw gebouwde Kerk van de H.Martelaren 
van Gorkum in Varsselder-Veldhunten werd op 12 
oktober 1927 ingewijd door de Aartsbisschop van 
Utrecht Mgr van de Wetering.   
Het kerkgebouw is jarenlang het hart en de geschie-
denis van de dorpsgemeenschap van Varsselder-
Veldhunten geweest. Met de herbestemming van het 
kerkgebouw betekende ruwweg dat het kerkgebouw 
een ander functie en invulling kreeg, maar bleef wel 
voor de toekomstige generatie behouden.  Zodat ook 
zij nog vele generaties lang gebruik kunnen en mogen 
maken van het kerkgebouw mede te bestemmen en 

te gebruiken voor het religieuze , culturele en sociale 
maatschappelijke activiteiten voor de dorpsgemeen-
schap. 
Op 3 oktober 2017 vond er dan ook, in verband met 
de herbestemming van het kerkgebouw de overdracht 
plaats van het kerkgebouw naar de Vereniging Kerk-
gebouw Varsselder-Veldhunten.  Op het kantoor van 
notaris P.Reyenga te ’s Heerenberg met pastoor Hans 
Pauw van de Maria-Latitia parochie te Doetinchem en 
Antonius van de Wetering als eerste voorzitter van 
het nieuwe bestuur van Vereniging Kerkgebouw Vars-
selder-Veldhunten. De akten van de overdracht heb-
ben beide ondertekend. 
Hoe is het mogelijk dat voor 90 jaar terug in 1927 
Aartsbisschop van Utrecht Mgr. Van de Wetering de 
parochiekerk van de H. Martelaren van Gorkum in 
Varsselder-veldhunten inwijdde, en dat in 2017 Toon 
van de Wetering als nieuwe voorzitter van de Vereni-
ging Kerkgebouw gekozen werd, dat moet toch wel 
van boven geregeld zijn, dat kan toch geen toeval zijn. 
Over vijf jaar in 2027 bestaat de Vereniging Kerkge-
bouw dan alweer tien jaar en het kerkgebouw 100 
jaar. Nadat de dorpsgemeenschap eigenaar is gewor-
den van het kerkgebouw en het bestuur van de Ver-
eniging Kerkgebouw zelfstandig het gebouw en be-
graafplaats bestuurt en beheert en daarbij invulling en 
inhoud geeft aan de nodige activiteiten zodat er nog 
vele generaties lang gebruik kunnen en mogen maken 
van ons kerkgebouw. 
Wij willen dan ook op de eerste plaats het Vereniging 
Kerkgebouw bestuur van harte feliciteren en bedan-
ken voor hun inzet en het besturen van de eerste 
moeilijke vijf jaren van de Vereniging Kerkgebouw 
Varsselder-Veldhunten.  We vieren dit dan ook samen 
met alle vrijwilligers die mede hebben gewerkt aan de 
nodige aanpassingen en  verbeteringen aan het kerk-
gebouw, kerkplein en de begraafplaats.  “Geweldig “  
En niet te vergeten de vrijwilligers van de locatieraad 
die onder de hoede werken van de verrijzenis paro-
chie Ulft en onze kerk in Varsselder-Veldhunten hun 
diensten verlenen.  Onder de naam “Sterk voor de 
kerk”, de dames groep van zes, die uitstekend vrijwil-
ligers werk verrichten voor de Vereniging Kerkge-
bouw.  Nu ook alweer vijf jaar lang dat zij zo’n acht-
maal per jaar een kerkdienst organiseren voor ver-
schillende jaargetijden en activiteiten. Geweldig werk 
van de dames en wat hulpen, jullie ook gefeliciteerd 
met het eerste lustrum voor de Vereniging Kerkge-
bouw Varsselder-Veldhunten. De nuttige eigentijdse 
manier waarmee jullie aandacht vragen en schenken 
aan de vieringen in ons kerkgebouw en ook nog sinds 
kort met ondersteuning van het opnieuw in het leven 
geroepen heren-zang-koor onder leiding van Jos 
v.d.Berg. 
Ook de basisschool Pius X in Varsselder Veldhunten 
heeft een belangrijke sociale functie in onze dorpsge-
meenschap, waarbij door de jaren heen ook door vele 
vrijwilligers werk is verricht voor de basisschool. We 
ondersteunen en werken samen mede doordat de 
drie gebouwen, school – kerkgebouw en Dorpshuus 
“de drie eenheid” en kort bij elkaar gelegen gebou-
wen en ook onderling met elkaar verbonden zijn, is 
een mooie gelegenheid om vanuit een centraal 

Het eerste lustrum feest 
 van de vereniging Kerkgebouw,  

Varsselder-Veldhunten. 
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gebouw i.v.m. verzekering  de op berg gereedschaps-
schuur van de drie gebouwen energie neutraal in te 
richten en te maken met de nieuw ontwikkelde elek-
tra verdeelkasten – meterkasten – warmtepompen en 
batterij accukasten te plaatsen. Vanuit deze centrale 
opslagplaats de gewonnen elektra energie te verdelen 
naar behoefte van de drie gebouwen van onze dorps-
gemeenschap. 
Het wordt door de gemeenten maar ook door de 
overheid zo gestimuleerd om aan de nieuwe ontwik-
keling mee te doen. De gemeente Oude IJsselstreek 
kan hiermee dan het goede voorbeeld geven door de 
daken van de Pius X basisschool  vol te leggen met 
zonnepanelen en deze aan te sluiten op de centrale 
verdeelruimte  en met de opgevangen zonnepanelen-
stroom  van de twee andere gebouwen naar behoefte 
te verdelen onder “de drie eenheid”  via verdeelkas-
ten.  Het is een mooie gelegenheid om als gemeente 

Oude IJsselstreek c.q. overheid het goede voorbeeld 
te willen nemen door de uitvoering van zo een project 
op zich te willen nemen in eigen uitvoering. 
Mede door het vieren van het vijfjarige jubileum van 
de Vereniging Kerkgebouw is het een goede gelegen-
heid om ook lid te worden van de Vereniging Kerkge-
bouw, waarbij je als lid het boekwerk van de honderd 
jaar historie van kerk en school in Varsselder Veldhun-
ten worden omschreven te lezen. Met zijn allen on-
dersteunen en zijn wij sterk voor de kerk, het kerkge-
bouw bestuur voor de komende vijf jaren naar 2027. 
Dan wordt het tienjarige jubileum gevierd van de Ver-
eniging Kerkgebouw , in dat jaar is het ook honderd 
jaar geleden dat de kerk werd ingewijd, wat is tijd?    
 
Veel succes allen. 
Namens de initiatief nemers,  Jan Frazer 
 

Team Varsselder-Veldhunten 
wil heel graag alle bedrijven, 

sponsoren, vrijwilligers en 
ons publiek ontzettend  

bedanken voor ieders hulp 
bij Zomer in Gelderland! 

 

Het was MOOI! 
 

DANKJULLIEWEL allemaal! 

Hieronder een foto van het Gilde in 
1938. Gert Vonk is naarstig op zoek 
naar namen van personen die op de 
foto staan. Herkent u iemand! 
Graag aangeven op een schaal van 
1 tot 10 of de opgegeven naam cor-
rect is. Graag mailen naar;  
gertvonk1948@gmail.com 

OPROEP!! 

mailto:gertvonk1948@gmail.com?subject=foto%20Gilde%201938
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3-okt Koen Offenberg 

7-okt Owyn van Mulligen 

13-okt Nico Immink 

15-okt Peter Berendsen 

16-okt 
Saskia van de Pavert-

Hebinck 

17-okt Dylan Kuyperij 

18-okt Theo Vonk 

20-okt Mark Kemperman 

22-okt Daan Kroesen 

22-okt Dylano Aalders 

22-okt Martijn Klompenhouwer 

24-okt Thomas Wissing 

25-okt Sven Maatman 

25-okt Eric Huls 

27-okt Justin Tempels 

28-okt Siem Agelink 

30-okt Julian Frazer 

31-okt Hugo te Kaat 

31-okt Sam Overbeek 

31-okt Koen Nieuwenhuis 

2-nov William Knipping 

2-nov Mick Nijenhuis 

4-nov Huub van Laarschot 

6-nov Gijs Roseboom 

7-nov Rick Hendrixen 

8-nov Jos Mulder 

9-nov Ferdie van de Pavert 

9-nov Frank Rots 

10-nov Arno Geurts 

  

13-nov Lars Hendrixen 

13-nov Sven Huls 

17-nov Jari Frazer 

18-nov Ronny Overbeek 

19-nov Gert Martens 

22-nov Bart Razing 

23-nov Niek ter Voert 

23-nov Cas Aalders 

25-nov Vincent Boxem 

30-nov Hans Bruins 

30-nov Koen Bussink 

1-dec André Jansen 

4-dec Walter Hendrixen 

6-dec Bryan Wijkamp 

6-dec Paul Wijsman 

7-dec Willie Zweers 

7-dec Yoeri Masselink 

9-dec Jelle Visser 

9-dec Yinthe Aalders 

10-dec Petra Bruins 

13-dec Wessel Immink 

15-dec Noël Sloot 

16-dec Dirk Jansen 

16-dec Hugo Offenberg 

  

  

  

  

  

  

  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam 

16-10-2022 10:00 GWVV 3 Kilder 3 

16-10-2022 10:00 GWVV 4 Varsseveld 7 

16-10-2022 11:00 Varsseveld 3 GWVV 2 

16-10-2022 14:00 KSV 1 GWVV 1 

30-10-2022 09:30 Ulftse Boys 5 GWVV 3 

30-10-2022 10:00 GWVV 2 FC Bergh 3 

30-10-2022 10:00 Bredevoort 3 GWVV 4 

30-10-2022 14:00 GWVV 1 Ulftse Boys 1 

6-11-2022 10:00 GWVV 3 Keijenburgse Boys 4 

6-11-2022 10:00 GWVV 4 Westendorp 2 

6-11-2022 10:30 Doetinchem 3 GWVV 2 

6-11-2022 14:00 Reunie 1 GWVV 1 

13-11-2022 10:00 GWVV 2 Kilder 2 

13-11-2022 10:00 GWVV 3 Pax 8 

13-11-2022 10:30 Wolfersveen 3 GWVV 4 

13-11-2022 14:00 GWVV 1 Keijenburgse Boys 1 

20-11-2022 14:00 Erix 1 GWVV 1 

27-11-2022 10:00 GWVV 2 Keijenburgse Boys 2 

27-11-2022 10:00 GWVV 3 Vorden 5 

27-11-2022 10:00 Ajax B 4 GWVV 4 

27-11-2022 14:00 GWVV 1 VIOS B. 1 

4-12-2022 09:30 Longa '30 4 GWVV 2 

4-12-2022 10:00 Terborg 1 GWVV 3 

4-12-2022 10:00 SVGG 2 GWVV 4 

4-12-2022 14:00 GWVV 1 Etten 1 

11-12-2022 09:30 GWVV 4 Gendringen 5 

11-12-2022 10:00 GWVV 2 
ST: Ulftse Boys/
GWVV/SDOUC 3 

11-12-2022 11:45 GWVV 3 VIOD 7 

11-12-2022 14:00 AD '69 1 GWVV 1 

PROGRAMMA 

GWVV 1 speelt ergens in deze periode  
de 3e ronde van de bekercompetitie.   

 

V ele Buurtverenigingen in ons dorp hebben, na de 
coronajaren, weer hun jaarlijkse buurtfeest kunnen vie-
ren. Zo ook buurtvereniging VOP (Voor Ons Plezier) 
Hesterweg eo..  Bij de puzzeltocht kon de groep met de 
origineelste foto hiermee extra punten verdienen. 
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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  

36 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS SENIOREN:  
zie ook voetbal.nl  

Rick Hendrixen  4e 4 
Jochem Geerts 1e 2 
Cas de Neling 1e 2 
Mike Oonk 2e 2 
Dirk jansen 1e 1 
Thomas Wissing 1e 1 
Robin klompenhouwer 1e 1 
Ivo Joosten  2e 1 
Mart de Leeuw 3e 1 
Jari Frazer 3e 1 
Bart Razing 3e 1 
Tom Wanders 4e 1 
Sander Geerts 4e 1 
Vincent Boxem 4e 1 

TOPSCOORDERS 

STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 3 9 14 5 

VIOS B. 1 3 7 10 5 

Erix 1 3 6 6 3 

GWVV 1 3 6 7 5 

Ulftse Boys 1 3 6 5 5 

SP Lochem 1 3 5 8 6 

AD '69 1 3 4 6 7 

Etten 1 3 3 8 8 

SC Meddo 1 3 3 3 6 

KSV 1 3 3 3 9 

SV Basteom 1 3 0 5 8 

Keijenburgse Boys 1 3 0 3 11 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Terborg 1 2 6 9 0 

Etten 4 2 6 8 3 

Keijenburgse Boys 4 3 6 10 5 

Vorden 5 3 6 7 10 

Ulftse Boys 5 2 4 9 2 

SV Basteom 5 2 3 3 5 

VIOD 7 3 3 3 5 

Pax 8 2 2 3 3 

Concordia-W 10 2 1 2 3 

't Peeske 4 2 1 2 7 

S.V. Kilder 3 3 1 2 11 

GWVV 3 2 0 3 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Grol 6 3 7 7 3 

ST: Ulftse Boys/

GWVV/SDOUC 3 2 6 8 3 

Doetinchem 3 2 6 7 2 

FC Winterswijk 4 2 4 7 3 

S.V. Kilder 2 2 4 7 4 

GWVV 2 2 3 3 3 

Longa '30 4 2 3 3 4 

Keijenburgse Boys 2 3 3 7 10 

VIOS B. 3 2 1 2 3 

Varsseveld 3 3 1 3 8 

vv Montferland 2 3 1 7 13 

FC Bergh 3 2 0 3 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ajax B 4 3 9 23 2 

SVGG 2 3 9 12 3 

Halle 3 3 6 16 8 

Gendringen 5 3 6 15 7 

Westendorp 2 3 6 12 6 

vv Montferland 3 3 4 12 6 

GWVV 4 3 4 8 12 

S.V. Kilder 6 3 3 4 8 

Wolfersveen 3 3 3 7 12 

Bredevoort 3 2 0 1 5 

Sportclub Silvolde 4 2 0 1 18 

Varsseveld 7 3 0 1 25 

4e klasse C 

Res. 4e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 3 9 14 5 

VIOS B. 1 3 7 10 5 

Erix 1 3 6 6 3 

GWVV 1 3 6 7 5 

Ulftse Boys 1 3 6 5 5 

SP Lochem 1 3 5 8 6 

AD '69 1 3 4 6 7 

Etten 1 3 3 8 8 

SC Meddo 1 3 3 3 6 

KSV 1 3 3 3 9 

SV Basteom 1 3 0 5 8 

Keijenburgse Boys 1 3 0 3 11 

https://www.voetbal.nl/profiel/teams
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S E I Z O E N  ‘ 2 2 - ’ 2 3  Volgende Boogbal (Winter-editie) verschijnt op 15 december 

Herinnert u zich deze nog ...? 
 E en greep uit de oude foto doos . 

Topscoorders in ’t zonnetje tijdens 25-jarig jubileumfeest 
De Topscoorders van weleer vlnr; Ferdie van de Pavert, Harrie van der Heiden en Jos Nieuwenhuis 

Onder het toeziend oog van voorzitter Theo van Niersen, Theo Jansen en zoon Erik 
opent Bertus Aaldering officieel  de deur van de catacomben. 

Opening aanbouw kleedaccommodatie/kelder seizoen ‘94-’95 
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Herinnert u zich 
deze nog …? 

De onderhoudsploeg oftewel destijds genoemd de tuinploeg in 1988. Elke vrijdagmiddag, en ook nog vaak door de 
week, waren ze op de Buitenham om alles weer spik en span te maken voor het weekend. 

V.l.n.r. Terreinconsul Frans Mulder (jr.), Mart Geurts, en de Hendrikken, Hendrik Roes en Hendrik Scholten.      

Onderhoudsploeg 1988 


