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G.W.V.V. Matchweek! 
D e competities zijn bijna ten einde voor alle elftal-

len. Toch staat er zo voor het einde van de competitie 

nog behoorlijk wat op het spel bij sommige teams. Om 

jullie een overzicht te geven wat er aan kampioenschap-

pen/promoties nog mogelijk is, hebben we als redactie 

gemeend dit te doen middels deze nieuwsbrief. De laat-

ste Boogbal van dit seizoen laat immers nog even op zich 

wachten. Deze komt uit nadat het afsluitende Jan Rieken-

toernooi op zaterdag 30 juni heeft plaats gevonden. In 

deze nieuwbrief de aankondiging van de kampioens/

promotie wedstrijd(en) en  artikelen waarbij de coaches 

van GWVV 1 en GWVV 2 hun verwachtingen uitspreken. 

Wij hopen natuurlijk dat jullie in grote getale naar deze 

wedstrijden komen om G.W.V.V. aan te moedigen, want 

de 12e man kan vaak nog een extra stapje zijn om te 

presteren. Wij wensen alle elftallen veel succes! 

Redactie De Boogbal  

Zondag 3 juni a.s. 

Promotiewedstrijd 

M.v.R. 
- 

G.W.V.V. 
Sportpark De Boshoek 

Aanvang 14:00 uur 
 

De winnaar speelt op 10 juni in een 

 uitwedstrijd tegen de winnaar van het duel  

AD’69 - Zeddam/St.Joris     

wederom een knock-out promotiewedstrijd. 

Dinsdag 29 mei a.s. 
Kampioenswedstrijd 

vv Etten JO17-1 
- 

G.W.V.V. JO17-1 

Sportpark De Treffer 
Aanvang 19:00 uur 

 

G.W.V.V. heeft 3 punten nodig  

om kampioen te worden. 

Donderdag 31 mei a.s. 

Kampioenswedstrijd 

vv VIOD 3 
- 

G.W.V.V. 2 
Sportpark Dichteren 
Aanvang 19:30 uur 

 
G.W.V.V. heeft drie punten nodig om 

 kampioen te worden. 
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G.W.V.V. Matchweek! 

Zondag 3 juni a.s. 

Bekerfinale 

G.W.V.V. 2 
- 

PH 2 
Sportpark Het Diekman 

Enschede 
Aanvang 10:30 uur 

De verwachtingen  
van GWVV 1 coach Edwin Grotenhuis 

Edwin Grotenhuis zegt hierover het 
volgende; 
 
“Wat een top prestatie van Gwvv. 
de nacompetitie gehaald, 49 punten. 
Ik denk dat we een gevaarlijke outsi-
der zijn. Dan ook nog tegen mijn ou-
de club MvR, extra mooi. We gaan lekker voetballen op 
kunstgras tegen een degelijk MvR dat weinig doelpun-
ten tegen krijgt. Een goed team met sterke spitsen. Ik 
denk dat wij zeker mogelijkheden hebben, we zijn op 
oorlogspad dus het belooft een mooie wedstrijd te wor-
den. Ik zet in op de tweede ronde en wie weet wat er 
dan nog volgt.” 

De verwachtingen  
van GWVV 2 coach Peter Roes 

Hebt u al gekozen?? 
G.W.V.V. is genomineerd in de cate-
gorie vereniging seizoen 2017-2018.  

Er kan tot en met 29 mei a.s. gestemd 
worden via : 

https://achterhoeksevoetbalnacht.nl/ 
De winnaars worden bepaald door  

50% publieksstem en 50% jury-stem. 
Woensdag 30 mei a.s. zal op de achterhoeksevoetbal-
nacht bekend worden gemaakt wie zich beste talent, 
beste voorzitter, beste club, beste scheidsrechter of 

beste vrijwilliger mag noemen.  
De avond vind plaats op stadion de Vijverberg.  

Aanvang 20:00 uur. 
Iedereen is hierbij van harte welkom.  

Peter Roes zegt hierover door ‘de bril van 
de trainer’ het volgende; 
 
“De verwachtingen dit seizoen waren eindi-
gen in het linker rijtje en met de beker had-
den we een paar mooie oefenwedstrijden 
tot onze beschikking. 
De resultaten in de competitie waren het afgelopen seizoen 
rond uit goed te noemen. Met 5  punten achterstand op 
VIOD 3, gingen we de laatste 2 competitie wedstrijden in. 
Afgelopen zondag speelden we thuis tegen VIOD 3 en moch-
ten we na 90 minuten ons de gelukkige winnaar noemen (2 – 
0). A.s. donderdag staat de wedstrijd  tegen VIOD uit op het 
programma en zullen we met veel vertrouwen deze wed-
strijd tegemoet gaan. Uitspraken over de uitslag doe ik liever 
niet, maar ik weet zeker dat het team er ALLES aan zal doen 
om er een prachtige wedstrijd van te maken en  de schaal 
mee naar Varsselder te nemen. 
Ook staat a.s. zondag nog de bekerfinale op het programma. 
We spelen dan tegen PH 2 uit Almelo een vierde klasse waar 
ze het seizoen hebben afgesloten met een tweede plek. Ik 
denk gezien de stand van beide teams in de competitie dat 
het wel eens een mooie finale kan gaan worden.  
Hopelijk staan we zondagmiddag met de beker op het bor-
des bij het Dorpshuus.  
 
Al met al nog twee prachtige finales voor de boeg. Ik hoop 
dat de vele supporters ook de komende twee wedstrijden de 
weg naar GWVV 2 kunnen vinden en dat we er samen twee 
prachtige wedstrijden van kunnen maken, met hopelijk “DE 
DUBBEL”” 
 

https://achterhoeksevoetbalnacht.nl/

