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Beste lezer,
Voor u ligt de allereerste presentatiegids van GVV’63, iets
waar we als vereniging enorm trots op zijn. Maar dat is niet
het enige, de afgelopen jaren is er bijzonder hard gewerkt
op en rondom ons prachtige sportpark Maartenshof.
Door de geweldige inzet van onze grote groep vrijwilligers,
de ondersteuning van onze sponsoren en de gemeente Zaltbommel is er enorm veel gerealiseerd. Een nieuwe
parkeerplaats, nieuwe kleedkamers, het terras heeft een
overkapping gekregen, een ander logo wat meer van
deze tijd is en natuurlijk als blikvanger een compleet nieuw
hoofdveld.
Dit veld was echt nodig met het groeiende aantal leden.
Want ook dit seizoen zijn er weer veel bijgekomen. Dit
juichen we natuurlijk enorm toe, maar we willen onze leden ook goede faciliteiten kunnen aanbieden. Met dit veld
kunnen we de komende jaren weer vooruit.
Maar wat een bijzondere tijd hebben we als vereniging
achter de rug, de coronapandemie heeft ervoor gezorgd
dat iedereen in onze omgeving er direct of indirect mee
te maken heeft gehad. Onder u zullen mensen ziek zijn
geworden of zijn ons helaas ontvallen, andere hebben nog

fysieke klachten en zullen langdurig moeten revalideren.
Daarmee vergeleken hebben we als vereniging eigenlijk
geen klagen.
Tot twee maal toe is de competitie stilgelegd, terwijl meerdere elftallen op kop in hun competitie stonden. Er is langdurig niet getraind en zijn er geen wedstrijden gespeeld,
de kantine en de kleedkamers waren gesloten.
Onder de bezielende leiding van het bestuur, de eerder genoemde vrijwilligers, sponsoren die ons allemaal trouw zijn
gebleven en alle trainers, staf en begeleiders is er getracht
om de club levend te houden. Ik kan u zeggen, daar zijn
we, uiteraard ook door onze leden, met vlag en wimpel
in geslaagd. GVV’63 is meer in beweging dan ooit en we
kunnen met opgeheven hoofd en hoopvol naar de toekomst kijken!
Ik wens u veel leesplezier en hoop u te ontmoeten op of
rondom onze velden.
Met sportieve groet,
Mari van Weelden
Voorzitter GVV’63
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Oog voor detail?
Werk aan unieke oplossingen voor
geluidsbeheersing, deuren en gevels.

Engineers, monteurs, projectleiders en werkvoorbereiders
werken nauw samen om werk- en leefomgevingen
veiliger en gezonder te maken met slimme producten.
Zo maken we machines stiller en voorzien we gevels van
geluidsisolerende en brandwerende deuren.
Iets voor jou? Bekijk onze vacatures op werkenbijmerford.nl
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GVV’63 1
Een terugblik en vooruitblik met
Denny van Geffen en Wim van Dalen
Denny van Geffen gaat starten aan
zijn vierde seizoen als hoofdtrainer
van GVV’63 1. Wim van Dalen gaat
ook zijn vierde seizoen in als leider
van het eerste elftal van GVV’63.
Met Denny en Wim kijken we terug
op de afgelopen “coronaseizoenen” en blikken we vooruit op het
seizoen 2021-2022.
Heren, hoe kijken jullie terug op de
twee afgebroken seizoenen?
Denny: “Ik begrijp dat er maatregelen
moesten worden genomen om Corona
tegen te gaan. Maar het is natuurlijk
enorm zuur dat tot twee keer toe de
competitie is afgebroken. Twee seizoenen geleden begonnen we slecht aan
de competitie, maar daarna volgende
een mooie opmars. We stonden inmiddels derde en we hadden een goede
kans op nacompetitie. En het afgelopen seizoen was de start juist enorm
goed. We waren voor het eerst door in
het bekertoernooi. En in de competitie
wonnen we de eerste vier wedstrijden,
waarin we 14 keer scoorden en drie
doelpunten tegen kregen .”
Wim: “We hebben een fantastische
groep en dan wil je natuurlijk succes boeken. En dan is het doodzonde dat er twee seizoenen wegvallen.
Zeker voor de oudere jongens. Neem
een Jeffrey van der Meijden. Die is bij
GVV’63 komen voetballen om nog een
keer succes te boeken. Maar hij is inmiddels ook al 35 jaar, maar gelukkig
nog topfit.” Denny: “Ook een Nick
Ekelmans en een Richan Kreling zijn inmiddels dertigers. Voor Bert van Selm
vind ik het echt zonde. Bert is na ruim
14 seizoenen gestopt. En dan is het natuurlijk niet leuk om op deze manier te
stoppen. Je speelt niet echt een laatste
wedstrijd.”
In de Corona periode zijn jullie wel
actief gebleven door te blijven trainen?

Wim: “Ja, het is wel heel positief dat
de spirit goed is gebleven. Er was veel
animo om te trainen bij de spelersgroep. We probeerden elke week twee
keer te trainen. De spelers zijn fit gebleven. Het was organisatorisch bewerkelijk om te voldoen aan de Corona
regels met trainen in tweetallen en viertallen. Maar daardoor hebben we ook
best leuke oefeningen kunnen doen.”
Denny: “We probeerden elke keer een
circuit uit te zetten, zodat we in kleine
groepjes van oefening naar oefening
konden rouleren. Dat is anders dan een
normale groepstraining. Met 4 / 5 begeleiders konden we dit goed invullen.
Maar je mist wel de wedstrijdspanning.
Je traint niet naar een wedstrijd toe.
En dan merk je dat het op een training
soms meer spelen wordt. Maar dat is
helemaal niet erg in zo’n bijzondere
periode.”
Hoe kijken jullie naar de huidige selectie?
Denny: “We hebben met enkele
mutaties te maken, maar we blijven
een mooie brede selectie houden met
veel kwaliteit. Zoals aangegeven stopt
Bert van Selm. Maverick van Maaren
gaat naar Wilhelmina’26. Dat is jammer. Maverick speelt altijd met gif en
scoort als middenvelder makkelijk.
Daarnaast komt Victor van der Ley
weer terug naar GVV’63. Die komt wel
sterker terug van vv Alem. Deze periode zonder wedstrijden zorgt er wel
voor dat bijna iedereen blessurevrij is
.Zo is Björn van Bruchem er ook weer
bij.” Wim: “Het is inderdaad een brede
spelersgroep met veel kwaliteit. Ook de
ontwikkeling van Julian Ringelberg en
Joost van Heel is mooi om te zien. Deze
jonge spelers kloppen echt op de deur
bij het eerste elftal. Het voordeel dat er
weinig mutaties zijn, is dat we kunnen
starten met een ingespeelde groep. We
willen graag druk vooruit zetten en dan
is de wisselwerking op de vleugels ook

mooi om te zien. Zoals tussen Moes
Ahmadzai en Jeffrey van der Meijden
en tussen Stefan Blom en Michel Kooyman. Je merkt ook echt dat het een
vriendenteam is. Denny: Ja, GVV’63 is
echt een club van verbinding. Iedereen
wordt gelijk opgenomen in de groep
en vereniging. Daar zijn onze aanvoerder Stefan Blom en Maikel van Tuyl ook
erg belangrijk in. Die bepalen mede de
sfeer in het team.
Wie zijn de titelfavorieten in deze
competitie?
Denny: “We hebben twee mutaties in
de competitie ten opzichte van vorig
seizoen. SC. Everstein en HSSC’61 zijn
uit de competitie en vv Schelluinen en
vv Vuren komen daarvoor in de plaats.
Twee ploegen die zich schijnbaar behoorlijk versterkt hebben het afgelopen
seizoen. Vooral vv Schelluinen schat ik
hoog in. Daarnaast heb ik begrepen
dat ook Haaften en BLC er kwaliteit
bij gekregen hebben. Dus ik denk dat
we een wat bredere kopgroep gaan
krijgen met GDC, vv Schelluinen, Haaften, BLC , ONI en daar hoort GVV’63
ook zeker bij.” Wim: “Wij kunnen met
deze groep zeker bovenin meedoen.
Maar je wordt niet zomaar kampioen.
Het is wel positief dat we waarschijnlijk meer ploegen in de competitie krijgen die willen voetballen, dat ligt ons
meestal wel. We hebben een goede
brede groep. Tegenstanders met veel
nieuwkomers staan er misschien ook
niet gelijk. Daarnaast is het ook mooi
om te zien dat we als vereniging steeds
meer doorgroeien. De accommodatie is
enorm mooi geworden, de faciliteiten
zijn goed. Nu hebben we het komende seizoen ook een nieuw videoanalyse systeem. We zouden dan zelfs in
de rust al wedstrijdbeelden kunnen laten zien. Dat zijn mooie tools. En een
mooie ontwikkeling voor onze vereniging, want alle teams kunnen hier gebruik van maken.”
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Naam:
Maikel van Tuyl
Leeftijd:
32 jaar
Burgerlijke staat:
Samenwonend
Vader van Sam (3) en Puck (9 maanden)
Aantal jaren lid:
25 jaar lid
Positie:		
Keeper

Van Lit Caravans & Aanhangwagens
Inkoop Verkoop Onderhoud
0418-564075
www.vanlitcaravans.nl
Gameren
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Aan tafel met

twee routiniers
van GVV’63 1
Het eerste elftal van GVV’63 kent een
mooie mix van jonge en wat oudere spelers. Twee spelers die al de vele
seizoenen meedraaien zijn aanvoerder
Stefan Blom en vice-aanvoerder
Maikel van Tuyl.
Heren hoelang spelen jullie al in
het eerste elftal van GVV’63?
Stefan: “Ik ben op mijn 17e gedebuteerd onder trainer Grad Damen.
Samen met Max Hazewinkel mocht
ik vanuit de jeugd al over naar de selectie. Dat is inmiddels 13 seizoenen
geleden.” Maikel: Ik ben op mijn
18e keeper van het eerste geworden.
Als opvolger van Marco van den Hoven. Dit was ook onder trainer Grad
Damen. Dus voor mij al 14 seizoenen
geleden.”
Jullie hebben allebei een uitstapje
gemaakt naar een andere vereniging?
Maikel: “Klopt, ik heb twee seizoenen bij Roda Boys gespeeld. Met als
hoogtepunt het keepen tegen Nieuw
Lekkerland voor promotie naar de
Hoofdklasse. Maar daarna fijn om
weer naar GVV’63 terug te keren.”
Stefan: “Ik heb één seizoen bij Nivo
Sparta gespeeld. Het jaar erna ben ik
weer teruggegaan. Toen kwamen Karim Kaaouass, Bart Geurts, en Mathijs
Libbers ook naar GVV’63. Met dit team
werden we kampioen in de 4e klasse.”
De eerste jaren dat jullie in het
eerste speelden waren jullie vaak
dichtbij promotie. Helaas lukte dat
steeds net niet.
Maikel: “Inderdaad wij hebben met
GVV’63 vaak de nacompetitie gehaald
voor promotie. Ik weet nog dat ik als
15-jarige reservekeeper op de bank zat
tegen vv Meerkerk. Ook onder trainer
Grad Damen haalden we vaak nacom-

petitie. Ik weet nog dat we een super
spannende wedstrijd uit tegen Brakel
speelden. Waarin we diep in de blessuretijd de periodetitel pakten. Daarna
schakelden we EBOH uit en verloren
we van SV Capelle.” Stefan: Ook het
laatste seizoen onder Grad was speciaal, we stonden stijf onderaan bij
de winterstop. Daarna begonnen we
alles te winnen en pakten we de 3e
periodetitel. We verloren toen van vv
Drechtstreek. Ondanks dat werd het
een geweldig feest.
Wat is het hoogtepunt uit jullie carriere?
Stefan: Dat is het kampioenschap
(2013) in de derde klasse met John
Laponder en Marien van Tussenbroek.
Dat seizoen speelden we heel goed.
We verloren maar één wedstrijd van
Wilhelmina’26, met 1-0 en ik maakte
helaas een eigen doelpunt. Vooral de
late gelijkmaker van Ronnie van Goch,
tegen concurrent Sleeuwijk was heel
belangrijk. Hierdoor bleven we een
mooie voorsprong behouden.”
Maikel: “Dat seizoen was ik er niet bij.
Voor mij is het kampioenschap (2017)
in de 4e klasse het hoogtepunt. Heel
knap dat we na een degradatie, gelijk weer kampioen werden. En voor
mij persoonlijk was de nacompetitiewedstrijd tegen Groote Lindt een heel
mooi duel. Na mijn ziekte deed ik weer
mee in de nacompetitie en tikte ik in
de laatste minuut een bal uit de kruising waardoor we een ronde verder
kwamen en uiteindelijk in de 2e klasse
bleven.
Wat verwachten jullie dit seizoen
van het huidige eerste elftal?
Stefan: “Het is zuur dat de afgelopen
twee seizoenen de competitie werd
afgebroken. In het seizoen 2019/2020
waren we met een geweldige opmars

bezig en waren we op weg naar de
nacompetitie voor promotie. En het
afgelopen seizoen begonnen we met
vier gewonnen wedstrijden. We speelden heel goed en hadden het gevoel
dat we niet snel zouden verliezen. Dit
seizoen moeten we er gewoon weer
staan.” Maikel: “Ook dit seizoen
beschikken we over een hele goede
groep. We moeten zeker mee gaan
doen voor de prijzen.”
Wat zijn volgens jullie verbeterpunten?
Maikel: “We moeten in het veld iets
meer accepteren van elkaar. Mondje dichthouden als iets een keer niet
lukt”. Stefan: “We moeten proberen
om een wedstrijd eerder in het slot te
gooien. Het hoeft niet onnodig lang
spannend te blijven. Maar dat moet
gaan lukken, want we hebben zoveel
scorend vermogen.”

Naam:
Stefan Blom
Leeftijd:
30 jaar
Burgerlijke staat:
Vrijgezel
Aantal jaren lid:
24 jaar lid
Positie:		
Verdediger,
middenvelder
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De familie Van Bruchem
stond en staat altijd klaar
voor GVV’63
V.l.n.r.: Tico, Gert en Cor van Bruchem
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Voetbalvereniging GVV’63 bestaat 58 jaar. En in al die 58
jaren is er iemand van de familie Van Bruchem actief geweest als vrijwilliger bij GVV’63. Cor is één van de oprichters van onze vereniging, tevens erelid, erevoorzitter
en drager van de gouden KNVB speld. Zoon Gert heeft
zijn sporen ook ruimschoots verdiend. Hij begon als 14-jarige met het ophalen van de Lotto voor de vereniging en
heeft daarna meer dan 30 jaar allerlei vrijwilligersfunctie
uitgevoerd. En inmiddels loopt kleinzoon Tico ook alweer
diverse jaren rond als jeugdtrainer en is sinds kort ook lid
van de TC Jeugd.
Tijdens dit interview was Cor na een lange Coronaperiode weer eens aanwezig op Sportpark Maartenshof. Vol
bewondering werden de nieuwe kleedkamers en materiaalhokken bekeken. Niet te vergelijken met de beginjaren
van GVV’63.

Cor was één van de
oprichters en hij weet nog goed
hoe het allemaal begon
GVV’63 werd opgericht in december 1962. Een speelveld
werd ter beschikking gesteld door de eigenaar van de
steenfabriek. Dit was een veld dat in de uiterwaarden lag
en waar door de week koeien op liepen. De wedstrijddag
begon in die tijd met strontscheppen en gaten dichtgooien met zand. Een paar eigengebouwde keten fungeerden als kleedkamer. En buiten stond een ijzeren wasbak,
waar men zich kon wassen met koud water. Douches,
verlichting en een warme kantine waren er in die tijd nog
niet. Ploegen uit de regio Dordrecht hadden vaak erg veel
moeite met de primitieve Gamerse omstandigheden.
Cor vertelt dat in de beginjaren zijn ouders ook nog betrokken waren bij GVV’63. Zijn vader haalde de entree op,
in die jaren 0,25 cent. Bij het veld was geen gas of elektra
aanwezig. Daarom zette zijn moeder thuis koffie en thee,
die daar werd opgehaald.
In de jaren die volgden is Cor als bestuurslid betrokken
bij de verhuizing (1974) naar het complex aan de Middelkampseweg (locatie huidige Gambora). In 1975 begint
Cor aan zijn tweede termijn als voorzitter en zal deze
functie blijven bekleden tot en met 1996. In totaal is Cor
dan 31 jaar bestuurslid van GVV’63 geweest, waarvan 23
jaar als voorzitter.
In 1987 volgt er weer een verhuizing, naar de huidige
locatie. In die jaren had Cor goede contacten met de
toenmalige gemeente Kerkwijk. Soms werd er tot 1 uur
’s-nachts vergaderd op het gemeentehuis. Dit resulteerde uiteindelijk in het complex op de huidige locatie. Cor

vertelt dat er bij de bouw enorm veel werk werd geleverd
door vrijwilligers. Zelf was hij niet zo technisch, maar hij
heeft zijn steentje bijgedragen als opperman.
Gert vertelt dat hij als kind, vanwege de vele werkzaamheden van Cor, ook al snel betrokken is bij GVV’63. Hij
begon als 14 jarige met het ophalen van de Lotto. Medio
1984 werd Gert op 18-jarige leeftijd jeugdleider van de
D-pupillen. In die jaren was Gert een talentvolle jonge
speler van het eerste elftal. Echter op 21-jarige leeftijd
kreeg hij te maken met een zware knieblessure, dit zorgde
voor meerdere operaties en het einde van zijn voetbalcarrière. Gert geeft aan dat hij vanaf die tijd nog meer vrijwilligerswerk ging verrichten. Samen met Henk en Hetty
Blom staat hij in die periode achter de bar en maakt hij
deel uit van een zeer actieve activiteitencommissie. Die in
die periode de nodige feesten organiseerden.
Begin jaren 90 wordt hij leider van het eerste elftal en
maakt hij het kampioenschap mee onder leiding van trainer Wil Bouhuys. In de jaren die volgden is Gert ook actief
als wedstrijdsecretaris, met het regelen van shirtsponsoren, en als leider van het tweede elftal. Gert zit in de
jubileumcommissie tijdens het 25- en 40-jarige jubileum.
Gert geeft aan dat in 2005 Tico gaat voetballen en dat hij
jeugdtrainer/jeugdleider wordt van dit team, dit houdt hij
12 jaren vol van de F-pupillen tot en met de A-junioren.
Ook neemt hij zitting in de jeugdcommissie. In de periode 2016 t/m 2020 is Gert bestuurlid Technische zaken bij
GVV’63. Het afgelopen jaar deed hij een stapje terug.
Maar dan is er ook nog Tico. Op 6 jarige leeftijd lid geworden van GVV’63. En inmiddels al 16 jaar actief speler
bij GVV’63. Onder leiding van vader Gert werden er een
aantal mooie jeugdkampioenschappen behaald. De afgelopen vier seizoenen maakt Tico deel uit van de selectie.
Hoofdzakelijk als tweede elftalspeler, maar hij heeft ook al
een aantal wedstrijden met het eerste elftal meegedaan.
Zes jaar geleden is Tico, op 16 jarige leeftijd, gestart
als jeugdtrainer. Het komende seizoen heeft hij GVV’63
JO12-1 onder zijn hoede. Tico geeft aan dat hij blij is dat
er de afgelopen Corona periode goed werd doorgetraind.
Maar hoopt van harte dat er het komende seizoen weer
veel wedstrijden gespeeld gaan worden.
Sinds een aantal maanden is Tico toegetreden tot de TC
Jeugd van GVV’63. Hier gaat hij zich, samen met Nick
Linnenbank en Rik van Domselaar, onder andere bezighouden met het organiseren van activiteiten. De georganiseerde jeugdzeskamp in juni is hier een mooi voorbeeld
van.
Kortom een familie die al de hele GVV’63 geschiedenis
erg betrokken is bij onze vereniging.

9

Wist je dat voo
r lithium
branden, zoals
bij een
telefoon, je ee
n speciale
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odig hebt?
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og een
F500 blusser in
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P&G Safety
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www.PenGsafety.nl info@PenGsafety.nl
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STUDENT

&

Met Hidde en Daniël spreken we twee jonge talentvolle spelers van het eerste elftal
van GVV’63. Beide heren zijn ongeveer al
15 jaar lid bij GVV’63 en hebben in de jeugd
bijna altijd samengespeeld. Daniël en Hidde
zijn opgegroeid in Gameren en momenteel
studeren ze allebei.
Daniël, wat voor type speler is Hidde?
“Hidde is een hele goede verdediger. Sterk
en strijdvaardig. Hij heeft een heel goed inzicht om een bal te onderscheppen”.
Nou Hidde, dat compliment kun je in
je zak steken. Wat voor type speler is
Daniël?
“Daniël is heel creatief maar ook een harde werker. Je kunt de bal aaltijd aan hem
kwijt en dan probeert hij er iets leuks mee
te doen”.

Hidde Boersma

Hoe gaat de combinatie studeren/voetballen?
Daniel: “Het afgelopen jaar was natuurlijk
een bijzonder jaar omdat colleges vaak niet
fysiek gevolgd werden, ik studeerde vooral
vanuit huis. Ondanks dat je drukkere periodes hebt, is het wel te combineren met trainen.” Hidde: “Omdat ik op kamers woon
ga je niet zomaar even twee uurtjes trainen.
Je hebt altijd te maken met reistijd. En het
afgelopen jaar had je ook nog de avondklok, dan bleef ik na het trainen bij mijn ouders slapen.”
Studenten feesten toch vaak op vrijdagavond, zijn jullie op zaterdag wel
fit?

Daniël Bouma

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
Studie:
Universiteit:
Bijbaan:
Andere hobby’s:
Positie:

TALENT
Hidde: “Op vrijdag een biertje drinken
moet wel kunnen, maar we houden echt
wel rekening met de wedstrijd.” Daniël:
“Voor mij geldt hetzelfde, we proberen op
zaterdag fit te zijn.”
Wat is de mooiste wedstrijd die jullie
voor GVV’63 hebben gespeeld?
Daniël: “In de jeugd zijn we best veel kampioen geworden, daar zaten mooie wedstrijden tussen. Ook heb kampioenschap
in de 4e klasse was mooi. Dan herinner ik
me de wedstrijd tegen concurrent MVV’58,
waarin ik mijn eerste goal voor GVV’63 1
scoorde.” Hidde: Ik vond de uitwedstrijd
(seizoen 2019/2020) tegen RFC wel mooi.
Een wedstrijd met veel emoties. Ik ging diep
in de blessuretijd achter een onhaalbare bal
aan, die ik nog net kon voorgeven op Thomas van der Leij. Die scoorde de 1-2. Dat
vonden ze niet leuk.”
Wat vonden jullie eigenlijk van het trainingskamp in Benidorm? Bij beide heren
verschijnt een grote glimlach op het gezicht.
Hidde: “Absoluut voor herhaling vatbaar!”
Daniel: “Dat was een geweldige ervaring.”
Wat zijn de sterke punten van GVV’63
1 en wat verwachten jullie van het komende seizoen?
Hidde: Het is een echt team. Er wordt serieus getraind en daarna hebben we het heel
gezellig. Je kunt wel zeggen dat we een
vriendenteam zijn.” Daniël: “Ik verwacht
dat we met dit team weer bovenin gaan
meedraaien, we gaan voor het kampioenschap.” Hidde knikt instemmend.

Hidde Boersma
Utrecht (op kamers)
22
Neuropsychologie
Universiteit Utrecht
Donateurwerver goede doelen
Gezelligheid met vrienden
Centrale verdediger/voorstopper

Daniël Bouma
Zaltbommel (bij Ouders)
22
Economie en Bedrijfseconomie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bij een groothandel
Gezelligheid met vrienden en fitness
Middenvelder op 6 of 10
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Een Gamerse Voetbal Vereniging met veel

Nieuwaalse leden
De dorpen Gameren en Nieuwaal zijn
op veel gebieden met elkaar verbonden. Ook GVV’63 heeft al jarenlang
veel leden uit Nieuwaal. Momenteel
zijn bijna 60 inwoners van Nieuwaal lid
van onze vereniging. Twee echte “Nieuwelse” die al jaren lid zijn van onze vereniging zijn Gert van Steenbergen (29)
en Johnny van Heusden (30). Johnny is
nog steeds speler bij GVV’63. En Gert
maakt zich, na een blessure, bijzonder
nuttig als assistent scheidsrechter.
Heren weten jullie eigenlijk wel
wanneer jullie precies lid zijn geworden? Dat is namelijk op dezelfde dag: 31 augustus 1998
Gert: “Nee, dat wist ik niet
meer. Grappig dat we tegelijk lid zijn geworden.”
Johnny: “We moesten eerst
ons zwemdiploma halen en
daarna mochten we op voetballen. En dan is GVV’63 een
logische keuze. Daar gaat
iedereen uit Nieuwaal voetballen.”
En waren jullie grote talenten in de jeugd?
Gert
Gert (lachend): “Ja, wij waren hele grote talenten en
met de juiste begeleiding had er een
mooie carrière in gezeten.” Johnny:
“Gert is nog weleens clubtopscorer
geweest. Dat werd toen van alle teams
bijgehouden in clubblad De Punter. En
wij zaten toen in de jongste jeugd en
boekten vaak grote overwinningen.”
Gert, aan jou voetbalcarrière kwam
vroegtijdig een einde?
Gert: “Dat klopt. Ik was een jaar of 15
en speelde in de B–junioren. Op de eerste training van het seizoen scheurde ik
een kruisband in mijn knie. Toen ben
ik geopereerd. Na een jaar revalideren

heb ik het nog wel even geprobeerd
om weer te gaan voetballen. Maar dat
ging helaas niet meer.
Johnny, jij bent al jaren een rappe
voorhoede speler?
Johnny: “Ja, in de jeugd stond ik al
voorin. Nadat ik vanuit de jeugd over
kwam heb ik 1 seizoen in het 4e elftal
gespeeld. Daarna ben ik naar de selectie gegaan. In 2014 heb ik nog ongeveer 10 wedstrijden met het eerste
meegedaan. Vaak als invaller. Verder
heb ik een jaar of 8 in het tweede gespeeld. Daarna ben ik in een vriendenteam gaan voetballen, waar ook mijn

worden. En uiteraard promoveerden
we via de nacompetitie naar de tweede
klasse. En het jaar erna nog bijna naar
de eerste klasse. Toen verloren we in de
finale van Alblasserdam, met iets van
6-5. Eigenlijk loopt Houte Henk als een
rode draad door mijn voetbalcarrière
heen, want ook nu is hij weer leider van
ons vierde elftal.
Gert, na jouw blessure heb je voor
een andere carrière gekozen?
Gert: “Op mijn 17e ben ik assistent
scheidsrechter (vroeger heette dat
grensrechter) van de A-junioren geworden. Ik was er toch al vaak om te kijken.
Op mijn 18e ben ik assistent
scheidsrechter van het tweede elftal geworden. En vanaf
het seizoen 2015/2016 ben
ik assistent scheidsrechter
van het eerste elftal.

En bevalt dat?
Gert: “Dat bevalt mij heel
goed. Er wordt natuurlijk
weleens wat geroepen, maar
ik heb een gladde rug. Ik
reageer ook nooit terug. Ik
probeer altijd eerlijk te vlagJohnny
gen. Het heeft ook geen nut
om gekke dingen te doen.
broer Arjan in speelt. Dat was eerst het Scheidsrechters praten ook met elkaar,
derde en nu het vierde elftal.
dus die weten het zo als je niet eerlijk
vlagt. Als assistent scheidsrechter zie je
In het tweede elftal heb je nog een eigenlijk bijna niks van de wedstrijd, je
paar mooie successen mogen vie- bent zo gefixeerd op de buitenspelval.
ren?
Johnny: “Inderdaad dat waren ge- En Johnny, bevalt het jou goed bij
weldige seizoenen. Met voormalig GVV’63?
Nieuwaalse (Houte) Henk van Hemert Johnny: “Ja, ik vind het een super verals leider. Het was altijd druk met trai- eniging. Ik heb enkele jaren in Rossum
nen. Iedereen was bloedfanatiek en na gewoond, maar geen twijfel mogelijk
afloop was het hartstikke gezellig. In dat ik ooit ergens anders ga spelen. We
2014 hadden we een topseizoen. Henk hebben een schitterend complex en het
riep het hele jaar dat promoveren via de is enorm gezellig!”
nacompetitie mooier is als kampioen
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Maikel van Tuijl (32)
Keeper

Rick de Koning (28)
Keeper

Rowan Verheij (18)
Keeper

Nick Ekelmans (32)
Verdediger

Stefan Blom (30)
Verdediger

Bjorn van Bruchem (30)
Verdediger

Patrick Kooijman (29)
Verdediger

Jordy van Tuijl (27)
Verdediger

Moezzmil Ahmadzai (26)
Verdediger

Victor van der Ley (25)
Verdediger

Hidde Boersma (22)
Verdediger

Karim Kaaouass (33)
Middenvelder

Ronald van Wijk (27)
Middenvelder

Dennis van Riel (27)
Middenvelder

Daniel Bouma (22)
Middenvelder

Joost van Heel (18)
Middenvelder

Richan Kreling (34)
Aanvaller

Jeffrey van der Meijden (35)
Aanvaller

Michel Kooijman (30)
Aanvaller

Mathijs Libbers (26)
Aanvaller

Nick Linnenbank (26)
Aanvaller

Mitchel Springer (26)
Aanvaller

Thomas van der Leij (25)
Aanvaller
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Diepvriestransport, een ijskoud kunstje!

Middelkampseweg 1
5311PC Gameren

www.bramvantuyl.nl
+31 418 749400

Bakker van Keulen
en GVV’63
Samen voor meer resultaat!
Wij van Bakker van Keulen doen graag iets terug voor onze samenleving.
Daarom sponsoren we ook regelmatig sportieve projecten en leveren we een
maatschappelijke bijdrage aan de samenleving van Gameren en de
omliggende dorpen. Daar ligt namelijk ons hart.
Wij sponsoren altijd in goederen. Zo maken wij het mede mogelijk
dat u in de kantine van GVV’63 kunt genieten van onze heerlijke
met Goud Bekroonde worstenbroodjes.
Alles over Bakker van Keulen, onze producten en de BVKclubacties
vindt u op onze website. U kunt via onze webshop ook eenvoudig
en veilig online bestellen!

bakkerijvankeulen.nl
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Sjoerd Kolkman (21)
Aanvaller

Julian Ringelberg (19)
Aanvaller

Denny van Geffen
Hoofdtrainer

Pascal Rijkers
Assistent trainer

Wim van Dalen
Leider

Dennis de Bruin
Leider

Gerard Bambacht
Fysio / Verzorger

Gert van Steenbergen
Assistent scheidsrechter

Eric-Jan Manders
Keeperstrainer
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VAN TILBORG HEEFT
AL RUIM 50 JAAR
ERVARING MET
ALLE AUTOMERKEN

WWW.VAN-TILBORG . NL
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Onze onderhoudsploeg is

goud waard!
Bij GVV’63 hebben we al jaren een goed bemande onderhoudsploeg. Deze bestaat uit leden van onze vereniging, die
na pensionering iets willen betekenen voor onze vereniging.
Volgens de mannen van de onderhoudsploeg is het gezellig
om zo samen te werken. En onze vereniging is er natuurlijk
enorm mee geholpen dat deze vrijwilligers ervoor zorgen
dat ons complex er piekfijn bij ligt!
We spreken met Han Nell. Han is al sinds 2012 betrokken
bij de onderhoudsploeg. Nadat hij gestopt was met voetballen, ging hij op zaterdagmiddag wel naar de kantine om
een pilsje te drinken. Maar Han wilde graag meer betrokken
raken bij de vereniging. In 2012 is hij toegetreden tot het
bestuur en hield hij zich bezig met de portefeuille Onderhoud Complex. Het stokje als bestuurslid heeft Han vorig
jaar overgedragen aan Björn van Gog.
Sinds 2012 is Han inmiddels al 9 jaar de voorman van de
onderhoudsploeg. Ondanks dat er op andere dagen ook
weleens een klus wordt gedaan, is de donderdagochtend
de vaste ochtend voor de onderhoudsploeg. Han vertelt dat

ze momenteel met ongeveer 11 personen zijn. Een compleet elftal dus.
Om 9.00 uur is het verzamelen met een bakkie koffie. Daarna wordt er begonnen met klussen. Han maakt meestal een
lijstje van klussen die moeten gebeuren. Maar dat gaat altijd
in onderling overleg. Sommige werkzaamheden zijn natuurlijk seizoensgebonden, zo zijn ze in de herfst druk bezig met
blad opruimen. Iedereen heeft een beetje zijn eigen taak.
Zoals: velden maaien, lijnen trekken, schilderwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, onkruid wieden, snoeien,
prullenbakken legen, etc. Om 10.30 uur wordt er nog een
bakkie koffie genuttigd en na afloop om 12.30 uur gaat er
ook weleens een borreltje in.
Han geeft aan dat het leuk is om samen aan het klussen te
zijn. Het is een heel gezellige groep. Vaak gaan we ook elk
jaar met z’n allen een keer uit eten. En als we weten dat iemand van de vereniging binnenkort met pensioen gaat, dan
wordt er vaak al gezegd: je mag de hele week doen wat je
wilt, maar op donderdagochtend ben je hier!
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Met de vertrouwde ingrediënten van service, passie en creativiteit
gaan wij van VAN DEN OEVER Wonen & Slapen Geldermalsen
medio november 2021 starten met de verkoop van keukens!
Met dit exclusieve totaal concept geven wij vorm aan elk interieur.
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VAN DEN OEVER
WONEN & SLAPEN
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De Elzenhof 9
Geldermalsen
info@oeverwonen.nl
0345 580900

Bekijk ons assortiment op:
www.oeverwonen.nl

Via Walking Football
kun je bij GVV’63 een leven lang
van voetbal blijven genieten!
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst
de voetbalvorm Walking Football waarbij in wandeltempo
op een kwart veld gespeeld wordt. In oktober 2019 werd er
bij GVV’63 gestart met Walking Football, als eerste vereniging in de Bommelerwaard. In de beginperiode werd dit georganiseerd door buurtsportcoach Nick Linnenbank. Daarna
is de organisatie overgenomen door Alfons Comans. Inmiddels zijn ook andere omliggende verenigingen Walking
Football aan het opstarten.

Drie spelers vanaf het eerste uur zijn Kees van Tuijl, Harry
Jonkers en Geert van den Oever. Zij zijn alle drie erg enthousiast over Walking Football. Kees van Tuyl is met 79 jaar de
nestor van de spelersgroep. Mooi dat ons erelid op deze
leeftijd nog actief is als voetballer van GVV’63. Ook Harry
en Geert zijn enthousiast over deze manier van voetballen.
Al was het in het begin behoorlijk wennen. Je bent toch
geneigd om een sprintje te trekken om een bal binnen te
houden. Maar dan is de scheidsrechter onverbiddelijk.

De minimale leeftijd voor Walking Football is 60 jaar. De spelregels zijn zodanig opgesteld dat blessures worden voorkomen. Zo mag men niet rennen en is lichamelijk contact niet
toegestaan. Uiteraard zijn de deelnemers fanatiek en willen
zij graag winnen. Maar winnen staat niet voorop bij Walking
football. Verantwoord bewegen, meedoen, ontmoeten en
gezelligheid wel! Bij GVV’63 zijn circa 16 personen actief
met Walking Football. Elke dinsdagochtend wordt er in partijvorm een balletje getrapt. Geïnteresseerden kunnen zeker
een keer mee komen spelen.

Corona gooide ook roet in het eten voor het Walking Football team van GVV’63. Het voetballen lag een tijdje stil.
Vorig jaar was het team zelfs uitgenodigd voor een toernooi bij RKC Waalwijk. Gekscherend merkt Geert op dat
het eigenlijk heel logisch is dat een profclub graag speelt
tegen een tegenstander van gelijk niveau. Helaas ging het
toernooi niet door. Maar volgens Harry gaan er zeker wedstrijden gespeeld worden tegen teams van de omliggende
verenigingen.

Spelregels Walking Football:

V.l.n.r.: Geert van den Oever, Kees van Tuyl en Harry Jonkers

Niet rennen
Geen slidings maken
Lichamelijk contact is niet toegestaan.
De bal mag niet boven heuphoogte
Er wordt gespeeld op een kwart voetbalveld
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FIETSENWINKEL

FIETSENMAKER

Zo zijn we trotse leverancier van o.a.
Trek, Cortina, Klever en Velo de Ville

Met liefde zorgen we voor reparaties
en onderhoud aan uw ﬁets

GRATIS DEMO

GROOTSTE AANBOD IN DE REGIO

PERSOONLIJK EN EERLIJK ADVIES

GRATIS HAAL- EN BRENG SERVICE

VANDAAG BESTELD = MORGEN IN HUIS

In de Bommelerwaard

Gratis verzending boven €50

KIJK OP WWW.LUIJENDIJKFIETSEN.NL

0418-561863
Middelkampseweg 7c, 5311PC Gameren
info@luijendijkﬁetsen.nl

De broers Mossawer en Muzzamil Ahmadzai,

verdedigers

waar je niet om heen kunt!
ren, eerst HBO en daarna aan de Universiteit van Tilburg.
Voor mijn studie ben ik drie keer naar het buitenland gegaan. En dat is niet handig in een eerste elftal. En nu woon
ik al een tijdje in Amsterdam. Maar ik kom op donderdag
terug om te trainen en in het weekend voor de wedstrijd. Ik
heb weleens gedacht om in Amsterdam te gaan voetballen,
maar ik kan GVV’63 niet loslaten.”
Momenteel staat Moes in het eerste.
Moes: “Ik ben onder trainer Frans Grondman gedebuteerd
in het eerste. Onder trainer Jan van Setten was ik eerst
linksbuiten. Daarna ben ik steeds een positie teruggezakt.
En sindsdien speel ik als linksback. Ook de afgelopen seizoenen onder trainer Denny van Geffen sta ik in de verdediging.”

Mossawer

Muzzamil

Mossawer (30) en Muzzamil (26) Ahmadzai spelen als sinds
hun jeugd bij GVV’63. Voor hun teamgenoten is het Mossa
en Moes. Beiden spelen in de selectie van GVV’63. Mossa
is verdediger in het tweede elftal en Moes is verdediger in
het eerste elftal. De oudste van de twee is werkzaam bij
ING Financiering in Amsterdam en houdt zich bezig met het
verstrekken van financieringen aan de zorgsector. Jongere
broer Moes is werkzaam als financial controller bij Elbuco
in Zaltbommel. Een interview met twee broers die veel verwachten van het komende seizoen. En komt er antwoord
op de vraag: wie is er eigenlijk de betere verdediger?
Heren jullie lopen ook al heel wat jaartjes rond bij
GVV’63?
Mossa: “Toen wij in 2003 in Gameren kwamen wonen ben
ik bij GVV’63 begonnen in de D-pupilen. Sindsdien voetbal
ik bij deze club.” Moes: “Ik ben vanaf de E-pupillen bij
GVV’63 begonnen. In de A-junioren heb ik even bij Nivo
Sparta gespeeld. Daarna ben ik weer overgegaan naar de
senioren van GVV’63.”
Mossa jij hebt een aantal jaren terug in het eerste gespeeld
Mossa: “Ik ben gedebuteerd onder Grad Damen. Toen heb
ik wel een tijdje in het eerste gespeeld. Daarna hoofdzakelijk in het tweede. Maar dat lag aan mij zelf. Ik ging stude-

Hebben jullie ook samengespeeld?
Moes: “Ja wij hebben enkele wedstrijden samengespeeld.
Dat was in de tweede klasse, waaronder de competitiewedstrijd uit tegen Nivo Sparta. Toen gingen we met alle
spelers en supporters op de fiets over de Heemstrabaan, die
toen voor auto’s gesloten was vanwege werkzaamheden..”
Mossa: “Ja, die wedstrijd herinner ik me nog wel. Toen
kreeg ik een rode kaart.”
Wat zijn jullie verwachtingen voor het komende seizoen?
Mossa: “Met het tweede elftal waren we twee seizoenen
geleden op weg naar het kampioenschap, toen de competitie werd stopgezet. En ook vorig seizoen waren we goed
begonnen. Dus ik verwacht dat we dit jaar weer voor het
kampioenschap willen gaan.” Moes: “Hopelijk kunnen
we met het eerste net zo goed starten als vorig seizoen. Er
wordt veel van ons verwacht. Door buitenstaanders, maar
ook door ons zelf. Als iedereen weer zo gedreven is, dan
moeten we om de bovenste plaats mee kunnen doen.”
Wie is eigenlijk de betere verdediger van jullie beiden?
Moes: “Ik had geluk dat mijn broer ging studeren. Daardoor kreeg ik een kans. Als Mossa volledig voor het voetballen was gegaan, dan was ik niet in het eerste gekomen.”
Mossa: Ik vind dat Moes een meer complete verdediger
is. Ik speelde vaak in dienst van het elftal, puur mijn tegenstander uitschakelen. Moes is veelzijdiger en aanvallend
sterker.”
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BINNEN GVV´63 ZIJN WE MAAR WAT
TROTS OP ONZE TROUWE SPONSOREN.
BEDANKT VOOR ALLE HULP!

SPONSOREN BEDANKT!
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Dennis van de Werken, bestuurslid Sponsoring:

Inmiddels ben ik nu ruim twee jaar
bestuurslid.

“GVV’63 heeft hele

Kun je iets vertellen over je werkzaamheden?
Het werd mij al snel duidelijk dat we
bij GVV’63 hele trouwe sponsoren
hebben. Veel bedrijven ondersteunen
ons al jarenlang. En ook in de lastige
Corona periode bleven onze sponsoren ons trouw. Als vereniging zijn we
enorm trots op onze grote groep sponsoren. Als vereniging willen we graag
iets terug doen voor onze sponsoren.
Zo is er twee seizoenen geleden voor
alle sponsoren georganiseerd met Fc
de Rebellen en sprekers als Gert Jacobs en Ricky Hoogendorp. Dit was
een zeer geslaagde avond. Ook hebben we een seizoenstart gehad met
de Vrienden van GVV’63. Waarbij ze
geluncht hebben en aanwezig waren
bij de wedstrijdbespreking. Helaas
zorgde Corona ervoor dat we geen
fysieke activiteiten konden organiseren. Afgelopen winter hebben we
de sponsoren allemaal een kerstkaart
gestuurd om ze te bedanken. Maar in
de toekomst proberen we weer leuke
bijeenkomsten te organiseren.

trouwe sponsoren,
waar we erg trots
op zijn”.
Dennis hoe ben je eigenlijk in het
bestuur gekomen?
Ik ben op jonge leeftijd gaan voetballen. Inmiddels speel ik al 18 jaar bij
GVV’63. Momenteel als linkshalf in
het 4e elftal. Een gezellig team, dat
ook wil presteren. Ik ben altijd wel
bereid geweest om ergens aan mee
te helpen binnen de vereniging. Maar
ik was wel verrast dat ik ruim twee
jaar geleden voor het bestuur werd
gevraagd, voor de functie bestuurslid
sponsoring.
Ik had daar eigenlijk nooit over nagedacht. Maar je kunt natuurlijk op veel
verschillende fronten vrijwilligerswerk
verrichten binnen een vereniging. In
het dagelijks leven ben ik werkzaam
als Recruitment Consulent. Hier houd
ik me onder andere ook bezig met
klanten benaderen, sales en marketing. Mooi om mijn expertise te gebruiken om de vereniging te helpen.

Welke sponsormogelijkheden zijn
er eigenlijk?
Met elk budget kun je onze vereniging ondersteunen. Wij hebben natuurlijk het sponsorcollectief Vrienden

van GVV’63. Maar het is ook bijzonder dat onze sponsoren ervoor zorgen
dat elk team in een mooi tenue met
clublogo en sponsornaam rondloopt.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden
om bijvoorbeeld te sponsoren via een
reclamebord of vermelding op het
scherm in de kantine. Dankzij de bijdragen van sponsoren hebben wij ook
het complex enorm kunnen opknappen.
Wij proberen dikwijls contacten te
leggen met bedrijven in de regio,
maar iedereen kan mij ook per
e-mail bereiken via
dennisvandewerken@live.nl

Sponsor worden van GVV’63?
Dat kan!
Sponsering bij GVV’63 wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid en
maatwerk. Zo hebben voor elke bedrijf een passende mogelijkheid. De
diversiteit aan mogelijkheden gaan
van mede hoofdsponsor worden van
GVV’63 tot aan advertentie op een
van onze beeldschermen in de kantine. Ik vertel je er graag meer over!
Raadpleeg onze website voor een
totaaloverzicht van de sponsormogelijkheden. Hier vind je ook de mogelijkheid om in contact te komen.
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“Schildersbedrijf Cleton beschikt
over vakkennis en ervaring die
vereist is voor het inspecteren, beoordelen
en behandelen van schilderwerk”
WWW.SCHILDERSBEDRIJFCLETON.NL
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Bartje en Gerard Bambacht.
Twee gedecoreerde GVV-ers
Tijdens dit interview treffen we moeder en zoon Bartje en
Gerard Bambacht. Twee personen die een enorme lange
staat van dienst hebben binnen onze vereniging. Bartje
verrichtte ongeveer 45 jaar vele vrijwilligerstaken voor
GVV’63. Gerard is inmiddels al ruim 28 jaar fysiotherapeut/verzorger van onze vereniging. Over trouwe vrijwilligers gesproken!
Hoe is de band met GVV’63 ontstaan?
Bartje: “Mijn man Jan was eerst werkzaam bij de kruidenierswinkel van zijn ouders, de Vivo in Haaften. Toen hij
in 1971 bij de Friesche Vlag ging werken, kreeg hij meer
vrije tijd. Hij ging toen voetballen in een lager elftal bij
GVV’63. En toen enkele jaren later Gerard ging voetballen, werd Jan leider. Jan en ik gingen altijd mee naar de
wedstrijden. Enkele jaren later werd Jan jeugdsecretaris.
Op dat moment ging ik ook van alles doen.”
Gerard:” Ik was 7 jaar toen ik begon met voetballen.
Het was een mooie tijd met het voetbalveld nog aan de
Middelkampseweg tegenover Van Tuyl. In die jaren was
mijn vader leider, scheidsrechter en grensrechter. En mijn
moeder ging inderdaad ook veel doen.”
Gerard, ben jij altijd keeper geweest?
Gerard: “Het eerste jaar in de jeugd niet. Maar daarna
werd ik als snel keeper. Vaak keepte ik twee wedstrijden
op een zaterdag en daarna zat ik ook nog als 14-jarige
op de bank bij het eerste als reservekeeper. Mijn idool
was Wim Baks, in die jaren een geweldige keeper in het
eerste van GVV’63. Wim werd ook mijn keeperstrainer. Ik
kan me nog herinneren dat ik meeging naar het Elzenbos
Toernooi in Haaften. Destijds een groot toernooi voor eerste elftallen. Op de tweede dag raakte Wim Baks geblesseerd. Toen mocht ik als 14-jarige keepen in het eerste.
Als B-junior heb ik ook nog twee seizoenen in de Dordtse
jeugdselectie gekeept. Daarna ben ik naar de selectie van
GVV’63 gegaan en was ik twee jaar keeper van het tweede elftal. Daarna kreeg ik te maken met blessures en heb
ik me volledig op mijn studie gericht. Toen ben ik gestopt
met keepen.
Bartje, wat deed je allemaal voor GVV’63?
Bartje:” Jan is 16 jaar jeugdsecretaris geweest. Toen hij
begon, ben ik ook allerlei taken gaan verrichten. Zoals:
alle teamkleding regelen, shirtsponsoring regelen, aan28

plakbiljetten maken en ophangen, de lotto regelen, lotjes
verkopen in de kantine, het informatiebord maken, weekbriefjes typen, kleedkamers vegen, toernooien organiseren, scheidsrechters regelen , tenues wassen, omroepen,
etc. En dan heb ik een aantal zaken nog niet genoemd. In
die jaren moest er veel uitgetypt worden. Toen werkten
we nog niet met computers en internet. Ik was ook wel
kritisch. Vaak zag ik het al als zaken niet goed liepen en
probeerde dit dan aan te geven.”
Gerard, ook jij hebt al heel wat uurtjes aan GVV’63
besteed?
Gerard: “Ja, dat klopt. In het laatste jaar (seizoen 92/93)
van trainer Wil Bouhuys zijn eerste periode, kreeg de
toenmalige verzorger Giel van der Wal een ski-ongeluk.
Hij stopte als verzorger en ik was net afgestudeerd als
fysiotherapeut. Vanaf januari 1993 ben ik fysiotherapeut/
verzorger bij GVV’63. Als verzorger zat ik bij het eerste
op de bank en ik was tegelijkertijd ook reservekeeper. De
verzorgingsruimte werd toen opgeknapt en ik kon daar
in de avonduren praktijk houden. Vanaf 1995 kreeg ik
een praktijk aan huis en ben inmiddels in een zelfstandige
praktijkruimte gehuisvest. Naast mijn werkzaamheden als
verzorger ben ik ook trainer/leider geweest in de jeugd bij
zoon Frank. Ik verzorg loopscholing bij de trainingen van
de selectie en ook bij de jeugdclinic. Daarnaast heb ik het
Sinterklaasfeest gepresenteerd en spelletjesmiddagen en
afsluitingen mede georganiseerd. Ook maak ik al meer
dan 20 jaar het programmaboekje en heb ik destijds met
Wim van Dalen de sponsorcommissie opgestart.”
Voor jullie werkzaamheden werden jullie beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Bartje: “ Ja, dat is heel mooi. Ik werd in 2007 geridderd
in de kantine en ik wist van niks. Ook ben ik erelid van
GVV’63 en drager van de Zilveren KNVB-speld. Ze noemen mij de moeder van GVV’63. Gerard werd een jaar
geleden geridderd. Hij heeft na het overlijden van Jan,
zoveel gedaan voor het Roparunteam de Brandwijk Bommelerwaard Runners. En natuurlijk ook voor GVV’63”.
Gerard, wie heeft er in al die jaren het meest bij jou
op de massagetafel gelegen?
Gerard: “Dat is moeilijk te zeggen. Je hebt natuurlijk
altijd spelers die graag even los gemasseerd willen wor-

den. Maar je hebt ook spelers die zware blessures hebben
opgelopen en daardoor vaak bij mij langskwamen. Als
fysiotherapeut/verzorger ben je een vertrouwenspersoon
van spelers, maar je hebt ook met belangen van trainers
te maken. Je maakt verschillende soorten spelers mee.
Sommige jongens worden altijd getaped, maar je hebt er
ook bij die je bijna nooit ziet en bijna van het veld moet
plukken. Maar als ik toch iemand moet noemen, dan
Björn van Bruchem. Bruch komt vaak op het allerlaatste
moment aan en heeft dan nog allerlei wensen. Zet dat er
maar in.”

Hoeveel meter tape heb je eigenlijk in al die jaren
gebruikt voor de Gamerse enkeltjes?
Gerard: “ Op een rol tape zit 10 meter. Als ik dan tel
hoeveel rollen ik per seizoen verbruik en dat keer 28 seizoenen. Dan kom ik op ongeveer 30.000 meter uit. Dus
30 kilometer tape.”
Bartje, wat vind je van de veranderingen op het
complex?
Bartje: “Het is geweldig. Het parkeerterrein, de kleedkamers, het hoofdveld en de fysioruimte van Gerard. Het
lijkt wel of we een nieuw complex hebben!”
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“GVV’63 is een warme club,
je hoort er gelijk bij.”
Judith van Driel: commissielid van de TC Jeugd en speler
van de GVV’63 30+ Dames
Judith je zit sinds kort in de TC Jeugd en zelf ben je
ook in de GVV’63 jeugd begonnen met voetballen?
“Ja, ik ben begonnen in de E-tjes. Ik was ongeveer 8 of
9 jaar. Ik zat eerst in een team met jongens. Daarna ontstond er een meisjesteam. Na enkele jaren ging ik over
naar het damesteam van GVV’63. Daar heb ik 10 jaar
in gespeeld. Dat was een leuke periode. En dit seizoen
speel ik ook weer in het geel-zwart, want we beginnen
bij GVV’63 met een Dames 30+ team. We spelen op 4
vrijdagavonden in het najaar en in het voorjaar.
Daarnaast ben je ook voetbalmoeder?
“Inderdaad dat klopt. Mijn zoon Marijn voetbalt ook bij
GVV’63. Dit seizoen in de JO9-1. En ook twee neefjes en
een nichtje voetballen bij GVV’63.”
Sinds een aantal maanden zit je ook in de TC Jeugd.
Hoe ben je hierin terecht gekomen?
“Ik zag een vacature voorbijkomen dat ze mensen zochten. En ik wilde graag iets doen voor de vereniging. Dit
leek mij een leuke functie om mijn steentje bij te dragen
aan GVV’63. Tot nu toe bevalt het goed. Het is een leuke enthousiaste commissie die zich bezighoudt met het
jeugdvoetbal. Er is een duidelijke taakverdeling. Een aan-

tal mensen houden zich bezig met de teams en de voetbaltechnische aspecten. Anderen organiseren activiteiten
en toernooien.“
Wat zijn jou taken precies?
Ik ben verantwoordelijk voor de werving/aanmelding van
nieuwe jeugdleden en coördinator van het meisjesvoetbal. En daarnaast help ik ook mee met de activiteiten die
georganiseerd worden. Zo hebben we afgelopen mei een
Vriendjes en Vriendinnetjes training georganiseerd. Zo zijn
er weer een aantal kinderen lid geworden. En in juniwas
er een Zeskamp voor onze jeugdleden. Dat was zeer geslaagd met bijna 130 deelnemende kinderen. Ze hadden
enorm veel plezier.
Als een kind bij GVV’63 wil voetballen, hoe moeten
ze zich dan aanmelden?
Voetballen bij GVV’63 is natuurlijk erg leuk. Maar elk kind
mag drie keer proeftrainen om te ervaren of hij/zij voetballen echt leuk vindt. Stuur een email met je gegevens
en je wordt uitgenodigd voor een training met kinderen
in je leeftijdscategorie. Ook via Sjors Sportief kun je je
aanmelden om drie keer mee te trainen.”
Wat vindt jij typisch GVV’63?
“GVV’63 is een hele warme gemoedelijke vereniging.
Als je lid wordt hoor je er gelijk bij.”

Bij GVV’63 sporten we en
maken we plezier!
Wil jij ook ervaren of voetballen
leuk is? Bij GVV’63 kun je drie keer
proeftrainen. Stuur een e-mail naar
gvv63.jeugd@gmail.com met je
naam en geboortejaar. Je ontvangt
dan vanzelf een uitnodiging.
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“De oplossing voor al uw
technische vraagstukken”

Tegen inlevering van deze bon
Tegen inlevering van deze bon

10% korting
10% korting
op een sportbh naar keuze*

op een sportbh naar keuze*
*geldig t/m 31 december 2021

Dwarsweg 8 Zaltbommel
0418 – 700 535
www.dynatherm.nl

*geldig t/m 31 december 2021

Voorkom onnodige spanningen !
De verzekeraar verlangt dat je als eigenaar van een bedrijfsgebouw maatregelen neemt om brand te voorkomen. Met een

SCIOS Scope 10 keuring (brandrisico-inspectie voor elektrisch materieel) controleert E-Check het elektrisch
materieel zodat u voldoet aan deze eis van de verzekeraar.
E-Check is een gecertificeerd bedrijf welke deze inspecties voor u kan uitvoeren.

Kijk op onze website

www.e-check.nl

waar we u nog meer van dienst kunnen zijn.

Inspectie of advies nodig?
Neem direct contact met ons op!
E-Check B.V.
Dwarsweg 8 Zaltbommel
Tel: 0418-684272
info@e-check.nl
www.e-check.nl
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Isabelle

Kelly

Het dames en meisjes voetbal
bij GVV’63 groeit maar door!
Het dames en meisjes voetbal bij
GVV’63 zit duidelijk in de lift. Vooral in
de jongste jeugdcategorieën zien we
steeds meer stoere meiden lid worden.
En dat is eigenlijk logisch, want voetballen is hartstikke leuk. Met Kelly en
Isabelle spreken we twee speelsters van
het GVV’63 damesteam, die het afgelopen seizoen ook betrokken waren als
jeugdtrainer bij het GVV’63 MO11-1
team.
Kelly van Ballegooijen werd in 2006 lid
van GVV’63 en speelt dus al ruim 15
jaar bij onze vereniging. Begonnen in
een jeugdteam met vader Bert als leider. In het dagelijks leven volgt Kelly
de opleiding SPECO (Sport en Communicatie) aan Fontys Hogescholen.
De afgelopen periode liep ze stage bij
het sportmagazine Helden van Frits en
Barbara Barend.
Isabelle Correia Espinha werd in 2013
lid bij GVV’63 toen ze ging spelen in het
meisjesteam. Isabelle woont momenteel in Beesd en studeert Pedagogische
Wetenschappen in Utrecht. Daarnaast
heeft ze een eigen webshop: VinylFever.com
Beide dames spelen al een aantal jaren

in het damesteam van GVV’63. Dit is al
jaren een erg jong team. Variërend van
15 tot 32 jaar. Kelly en Isabelle geven
aan dat ze merken dat er steeds meer
progressie wordt geboekt. Het afgelopen seizoen werd GVV’63 VR1 poulewinnaar in het bekertoernooi, waarbij
ook een team werd uitgeschakeld dat
een klasse hoger speelde. Ook de competitie werd redelijk goed begonnen
met 4 punten uit 2 wedstrijden. Helaas
werd door Corona de competitie afgebroken.
Het komende seizoen start het damesteam met een nieuwe trainer. De ervaren Klaas Bieze staat dan voor de groep.
Kelly en Isabelle vertellen dat de verwachtingen best wel hooggespannen
zijn. Ze vinden dat het damesteam om
de hoogste plaatsen mee moet gaan
doen. Ze kijken uit naar het komende
seizoen!
Sinds vorig jaar zijn Kelly en Isabelle ook
betrokken bij het meidenvoetbal. Bij
GVV’63 hadden we al een aantal meiden die lid waren in de leeftijdscategorie 9-11 jaar. Kelly en Isabelle hebben,
samen met Rico van der Maas, vriendinnentrainingen georganiseerd. Dit
werd een groot succes. Er kwamen een

aantal nieuwe leden bij en er kwam een
meidenteam tot stand. Beide dames
gingen aan de slag als jeugdtrainer van
dit team.
Kelly vertelt dat ze niet wist wat ze
vooraf van het niveau moest verwachten van het meidenteam. Maar het
ging vanaf het begin af aan goed. Het
team stond na zes wedstrijden knap in
de middenmoot. Inmiddels bestaat de
groep uit 16 meiden. Isabelle geeft aan
dat ze het heel leuk vindt om training te
geven, maar het is soms ook best pittig. Volgens de trainsters wordt er veel
plezier gemaakt en zijn de meiden erg
gedreven.
Beide dames denken dat de successen van het Nederlands damesteam er
aan bijdragen dat er veel meisjes gaan
voetballen. Als jeugdtrainer zorgen
ze ervoor dat ze over een aantal jaren
opvolgers hebben bij het damesteam
van GVV’63. Grappend geven ze aan
dat ze dan zelf in het nieuw opgerichte
GVV’63 dames 35+ team gaan voetballen.
Zo zie je maar bij GVV’63 kunnen meiden en dames van alle leeftijden een
balletje trappen!
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Wij ontzorgen u met uw personeels- en salarisadministratie, waardoor u kunt blijven
focussen op hetgeen waar u goed in bent. Wij verzorgen uw salarisadministratie
juist, volledig en op tijd én dit doen wij zorgvuldig en vakkundig.

www.salariskompas.nu
Rondgang 26
5311 PB GAMEREN
0418-745950

www.goed-advies.nu
Bedrijfsadviseurs - Administratie - Belastingadvies
Rondgang 26
5311 PB Gameren
0418-745900

06 52 63 65 74
info@wvsschilderwerken.nl
www.wvsschilderwerken.nl
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GVV ’63 en Villa Pardoes:
al ruim een decennium Vrienden
Sinds het jaar 2010 draagt GVV ’63 Villa Pardoes een
warm hart toe, maar ook vice-versa!

kantiebeleving! Villa Pardoes is GVV ’63 enorm dankbaar
voor deze fijne samenwerking!

Met de oprichting van Businessclub Vrienden van GVV’63
is een jarenlange fijne samenwerking geboren. Lokale
bedrijven zijn verbonden aan de Vrienden van GVV ’63.
Zij verbinden zich aan GVV’63 én aan Villa Pardoes. De
inleg door alle vrienden én de organisatie van een Villa
Pardoesdag zorgt voor een jaarlijkse schenking aan Villa
Pardoes. Daarnaast is Villa Pardoes trots om met het logo
op het shirt van het eerste elftal van GVV ’63 de samenwerking uit te dragen.

Villa Pardoes biedt gezinnen met een ernstig, mogelijk
levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar een
onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een
onbezorgde tijd samen. Genieten met elkaar, even alles
vergeten én samen herinneringen maken!

De Villa Pardoesdag is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een begrip! Een bevlogen en enthousiaste groep mensen
organiseerden in de loop der jaren onder andere voetbaltoernooien (met FC de Rebellen), fietstochten, dansclinics, skeelertocht, legendarische veilingen, sponsorloop,
wandeltochten, bingo’s en stormbanen voor kinderen. Dit
alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel: Villa Pardoes.
Deze dag is jaarlijks een hoogtepunt voor Villa Pardoes,
waar we reikhalzend naar uit kijken! Dankzij GVV’63
heeft Villa Pardoes inmiddels 94 (!!!) gezinnen met een
ernstig ziek kind ontvangen voor een onvergetelijke va-

Villa Pardoes streeft er naar om gezinnen in een mooie,
magische omgeving een droomvakantie aan te bieden.
Waar ze samen als gezin met hun zieke kind, broertjes
en/of zusjes en als ouders, los kunnen komen van de gedachte aan de ziekte. In Villa Pardoes worden avonturen
samen beleefd. Met Ridders en met Barbie. De sprookjes
van 1001 Nacht komen er tot leven. Villa Pardoes is het
warme nest waar je thuiskomt na een dag vol leuke activiteiten!
Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren. Voor meer informatie bezoek onze website: www.villapardoes.nl
Gert-Jan van Boxel
Villa Pardoes

Wat is Villa Pardoes?
Villa Pardoes is onvergetelijk!
“Sprookjesachtig vakantieverblijf,
spierpijn van het lachen, vrienden
voor het leven, even geen gedokter,
een weekje onbekommerd genieten,
tranen van geluk …. Villa Pardoes is
heel veel. Vier woorden vatten alles
treffend samen: daar vergeet je álles!”
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Eigen ontwerp
U kunt een eigen ontwerp uploaden,
zelf online een ontwerp maken of het
ontwerp door ons laten maken.
Korte levertijd
Bij ons kunt u er zeker van zijn dat uw
bestelling binnen 3 werkdagen gereed is
voor verzending of opgehaald kan worden.
Bestellen v.a. 1 st.
Kleine oplage mogelijk

OOK INCL. WIJN
LEVERBAAR!

Wijnkisten
Bedrukt met uw eigen ontwerp

Alles voor de voetballer...
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GVV’63 in een nieuw jasje!
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DEALER VAN:

Baden en douchecabines

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Van Ballegooijen Badkamers verwelkomt u graag in haar showroom. Als u door onze badkamershowroom loopt, ontdekt
u gaandeweg uw badkamerstijl. U vindt in onze showroom complete badkameropstellingen voorzien van badmeubelen,
kranen, plafonds, wand- en vloertegels. Bezoek onze showroom en laat u verrassen door onze stijlvolle badkamers.

EEN ONTWERP NAAR UW WENSEN
Na het maken van een afspraak gaan wij met u in gesprek om uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Aan de hand
van het gesprek gaan wij u badkamer ontwerpen. Met onze 3D badkamer ontwerp geven wij u een realistisch beeld van
hoe de badkamer kan worden ingericht. Bij het maken van de badkamerontwerp wordt ook rekening gehouden met de
uitvoeringsmogelijkheden van het installatiewerk.

VAN SLOOP TOT REALISATIE
Van Ballegooijen Badkamers neemt de totale installatie van uw badkamer uit handen. Wij werken hiervoor samen met
echte vakmensen die zorgen dat alles tot in de puntjes voor u wordt geregeld en uitgevoerd.

Onze showroom is gevestigd bij:

Kijk voor meer informatie op:

WWW.VB-BADKAMERS.NL

T: 0345 - 580 900

Bezoek onze showroom:

M: 06 509 353 00

De Elzenhof 9

E: info@vb-badkamers.nl

4191 PA Geldermalsen
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GVV´63
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Speeldagen

Zaterdag

Clubkleuren

Geel – Zwart

Accommodatie
Sportpark
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Middelkampseweg 16

Postcode

5311 PC
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Gameren

Telefoon

0418-561720

Colofon
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Voetbalvereniging GVV’63
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Dennis van de Werken
William van den Oever

Secretaris
Dhr. W. van Driel
Secretaris GVV’63
Visserij 47
5301 ZG Zaltbommel
0418-515721
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Margriet van der Kaa – Jonkers
Gijs van Tuijl Fotografie

Redactie

Arjan Jonkers
Wim van Dalen

Vormgeving

WS Media Groep
Joyce van Willegen

Jeugdcommissie
email: GVV63.jeugd@gmail.com

Drukwerk

WS Media Groep
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Arjan Jonkers
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email: wedstrijdsecretaris.gvv63@gmail.com
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Ook voor het vernieuwen van
de vulling en stoffering van uw
kussens van o.a.
•
•
•
•

Meubelstoffeerderij FRAAI meubeldesign
De Hoef 3b
5311GH Gameren
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Boot
Caravan
Camper
Tuinmeubels

Tel. 06-10113172
info@fraaimeubeldesign.nl

Het juiste moment
herken je meteen
Volvo V60 B3 Momentum Advantage
Niets is zo belangrijk als ruimte voor werk en leven. De Volvo V60
B3 Momentum Advantage combineert dit moeiteloos. Representatief in het
zakelijke verkeer door strak Scandinavische design. Met alle ruimte voor
een actief leven. En Apple Carplay, Full Map navigatie, LED-verlichting,
Volvo on Call en andere geavanceerde voorzieningen voor uw gemak
en de veiligheid van uw dierbaren. Als u daaraan toe bent,
dan is dit het juiste moment.
Want hij is nu beperkt beschikbaar voor een uiterst scherpe prijs.

V O LV O V 6 0 B 3 M O M E N T U M A D VA N TAG E
T I J D E L I J K VA N A F €4 0. 9 9 5 | L E A S E VA N A F € 5 9 9 P. M .
V O LV O C A R S . N L / V 6 0

Volvo V60 vanaf € 40.995 (consumentenadviesprijs) of € 39.875 (fiscale waarde). Lease vanaf € 599 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. WLTP gecombineerd verbruik: 1,8 – 7,5 l/100 km (55,6 – 13,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 41 - 170 g/km.

Marconiweg 19
GORINCHEM
T 0183 620577

Van Voordenpark 23
ZALTBOMMEL
T 0418 515172

Kantsingel 22K
OSS
T 0412 623555

Mountbattenweg 8
VEGHEL
T 0413 254000

vosautobedrijven.nl

VORMGEVING
DRUKWERK
PRINTWERK
BANNERS
VLAGGEN
STICKERS/LABELS
LAMINEREN
VETVRIJ PAPIER
AUTOBELETTERING
GEVELRECLAME
RAAMBESTICKERING
KLEDING BEDRUKKEN

Industrieweg 1 | 4181 CA Waardenburg | T 0418 540 333 | info@wsmediagroep.nl
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