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Beste lezer,

Zojuist heeft u de voorkant van de tweede presentatiegids 
van GVV’63 omgeslagen. Dat er een tweede gids voor u 
ligt doet mij enorm goed. Dat betekent namelijk dat wij 
er weer in geslaagd zijn om de gids te vullen met leuke 
interviews met bijvoorbeeld ludieke leden, trouwe spon-
soren en informatie over onze mooie club. Dank aan allen 
die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Tevens is dit een 
mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. 
Een jaar waar we eindelijk weer de competities hebben af 
kunnen maken. Prachtige resultaten zijn er bereikt door de 
verschillende teams. Ook zijn er enkele kampioenschappen 
behaald. Waarbij de titel bij de dames, na een zeer span-
nend slot, het meest in het oog springt. Vanaf deze plaats 
nogmaals gefeliciteerd aan alle kampioenselftallen.

Tijdens de Villa Pardoes dag hebben we afscheid genomen 
van een aantal vrijwilligers, dat is natuurlijk altijd jammer 
maar vaak begrijpelijk. Helaas kunnen wij zonder vrijwilli-
gers de club niet draaiende houden. Dus mocht u na het 
lezen van deze presentatiegids denken dat u iets voor ons 
wil of kan betekenen, zoek eens contact op met onze be-
stuursleden! De Villa Pardoes dag heeft weer laten zien 
waar wij als club groot in zijn. Het was een fantastische 
dag waar ruim € 17.000 is opgehaald voor het goede doel.
Een ander hoogtepunt van het afgelopen seizoen was de 
bekerwedstrijd tegen onze buren uit Zaltbommel, Nivo 
Sparta. Een bomvol Sportpark Maartenshof was het decor 
van een sportieve strijd waarbij het tot sluitingstijd erg ge-
zellig was. Zo gezellig dat we in de voorbereiding van dit 
seizoen met meerdere elftallen in Zaltbommel op bezoek 
zijn geweest. In de voorbereiding van volgend seizoen ko-

men de elftallen van Nivo Sparta bij ons op bezoek zo-
dat het hopelijk een begin is van een mooie traditie. We 
hebben niet alleen hoogtepunten beleefd het afgelopen 
seizoen. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
enkele leden. Twee wil ik er uitlichten. Bartje Bambacht, 
moeder van GVV’63, is ons ontvallen. Bartje die ontzettend 
veel voor onze club heeft gedaan, zoveel dat we haar voor 
altijd hebben geëerd met een bord langs het veld. Veel te 
vroeg heeft Ralph van Tuijl ons verlaten, Ralph vanaf jonge 
leeftijd lid van onze club en altijd aanwezig. De naam van 
Ralph zal in onze herinnering blijven omdat we het Snert-
toernooi hebben omgedoopt in het Keilenbak toernooi. 

Dat we niet stilzitten heeft u ongetwijfeld gezien. De be-
stuurskamer wordt verbouwd zodat hij ook gebruikt kan 
worden tijdens de voorbesprekingen van de wedstrijd en 
om de videobeelden te analyseren. Er staat een pompje 
op het terras zodat u zich bij zonnig weer kunt insmeren. 
Zorgt u er trouwens voor dat u het terras en ons complex 
na de trainingen en wedstrijden schoon achterlaat. Scheelt 
onze vrijwilligers veel werk en het ziet er gewoon netjes 
en gastvrij uit. Als bestuur van GVV’63 willen we al onze 
leden optimaal faciliteren, in staf, middelen en materialen. 
Daar hebben we iedereen bij nodig. Op naar een mooi sei-
zoen met veel hoogtepunten!

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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Voorafgaand aan het seizoen 
spraken we met onze nieuwe 
hoofdtrainer Pascal Rijkers. Pas-
cal stelt zich voor en vertelt wat 
de verwachtingen zijn voor het 
komende seizoen. 

Onze geel-zwarte clubkleuren ko-
men Pascal niet onbekend voor. 
Hij speelde jarenlang in dezelfde 
kleuren voor Wilhelmina in Den 
Bosch, de stad waar hij opgroeide 
en woonde. De familie Rijkers is 
een echte Wilhelmina familie.

Vanaf jonge leeftijd tot en met de 
D-pupillen (JO12) speelde Pascal bij 
Wilhelmina. Op dat moment wordt 
hij gescout door FC den Bosch. Hier 
speelt hij tot en met de A-junioren 
(JO19). Het was de planning van mij 
en de club langer door te gaan in 
jong Fc den Bosch. Toen promoveer-
de FC den Bosch onverwacht naar 
de eredivisie. De lat werd wat hoger 
gelegd en Pascal vermoedde dat er 
minder speeltijd en kansen kwamen 

voor jeugdspelers. Hierop besloot 
hij terug te keren naar Wilhelmina 
en meer aandacht te gaan besteden 
aan zijn studie Bouwkunde. Bij Wil-
helmina speelde hij vier seizoenen 
in de top van de derde klasse zon-
dag. Promotie zat er echter net niet 
in. Bij Wilhelmina zette Pascal zijn 1e 

stappen als jeugdtrainer maar zijn 
persoonlijke ambitie stagneerde deze 
ontwikkeling Want na deze vier sei-
zoenen vertrekt hij voor één seizoen 
naar Roda Boys, wat op dat moment 
gepromoveerd is naar toen het hoog-
ste amateurniveau, de hoofdklasse. 
Daarna keert hij weer terug naar Wil-
helmina.

In 2008 verhuist Pascal, samen met 
zijn vrouw Eveline, naar de Jan Coo-
lenhof in Gameren. In die periode 
blijft hij nog enkele seizoenen bij Wil-
helmina spelen. In 2013 gaat Pascal 
bij GVV’63 kijken of deze vereniging 
dicht bij huis iets voor hem, maar 
meer nog voor zijn kinderen is. Dit 
blijkt het geval, in het seizoen 2013-
2014 komt hij onder trainer John 
Laponder uit in de tweede klasse. 
Dat seizoen blijkt Pascal als verde-
diger een rots in de branding en via 
de nacompetitie weet GVV’63 zich 
te handhaven. Het seizoen daarna 
loopt Pascal een behoorlijke blessu-
re op en besluit hij te stoppen met 
voetballen.

Inmiddels zijn in 2014 zijn twee-
lingzoons Yannick en Noud ook be-
gonnen met voetballen bij GVV’63.  
Voor dit team was een trainer nodig 
en zo startte zijn trainerscarrière bij 
GVV’63. Pascal is ongeveer 7 sei-
zoenen jeugdtrainer bij GVV’63 en 
maakt ook 6 jaar deel uit van de TC 
Jeugd. Hierin speelt hij een belangrij-
ke rol. Onmiskenbaar zijn er goede 
stappen gemaakt binnen het Gamer-
se jeugdvoetbal en zijn er veel zaken 

geprofessionaliseerd. Zoon Yannick 
speelt momenteel in de JO15 van 
GVV’63, zoon Noud speelt al enkele 
seizoenen in de jeugdopleiding van 
FC den Bosch en stapt dit jaar ook 
op trainersgebied in de voetsporen 
van zijn vader, hij gaat de JO7 van 
GVV’63 trainen.

Nadat Pascal het trainersdiploma 
UEFA C heeft behaald blijft hij am-
bitieus. Hij wil meer als trainer en 
is zoekende naar wat het beste bij 
hem past, jeugd of misschien toch 
senioren. Het diploma UEFA B wordt 
behaald in het seizoen 2021-2022.  
Pascal is dan assistent-trainer bij het 
eerste elftal van GVV’63, hier loopt 
hij stage in het kader van zijn op-
leiding en kan hij proeven aan het 
trainen van een seniorenteam. Van-
af dit seizoen gaat hij aan de slag als 
hoofdtrainer van GVV’63 1. Hierbij 
wordt Pascal geassisteerd door Ar-
nold Kooijman. Daarnaast is Pascal 
als trainer ook verbonden aan de 
jeugd voetbalschool van GVV’63 en 
ziet wekelijks de ontwikkeling van de 
vele jeugdteams.

Pascal, hoe kijk jij naar de selectie 
voor het komende seizoen?
“Ik denk dat we een hele mooie 
groep hebben. Er zijn enkele spelers 
gestopt maar er komen ook enkele 
nieuwe kwalitatief goede spelers bij 
GVV’63 voetballen. Ik start het sei-
zoen met 25 spelers. Het is een doel-
stelling om de gehele selectie dichter 
bij elkaar te brengen. Uiteindelijk zul-
len we gaan werken met een selec-
tie van 20 spelers en dus moeten er 
een aantal afvallen naar het tweede 
elftal. Maar ik wil graag elke speler 
het vertrouwen geven dat ze een bij-
drage kunnen of gaan leveren. Dit 
zal de concurrentie binnen de selec-
tie vergroten. Uiteraard zal dit soms 
ook leiden tot teleurstellingen. Hier-

Ik ben meer een 
GVV-er geworden

dan dat ik zelf had gedacht
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bij is duidelijke communicatie erg be-
langrijk. En ook de jeugd doet ertoe. 
Talentvolle jonge spelers van GVV’63 
zullen bij mij ook zeker de kans krij-
gen om mee te trainen.“

Met de seniorentrainers zijn jullie 
ook van plan om teamavonden te 
gaan organiseren?
“Ja, inderdaad. Maar dat zijn niet al-
leen avonden voor de teams, maar 
door de teams. Ook de supporters 
van GVV’63 zijn van harte welkom. 
Het is de bedoeling dat elke team om 
de maand op donderdag een avond 
organiseert. Afgelopen juni stond er 
een “bitterballenavond” op het pro-
gramma. Dit was succesvol met een 
mooie opkomst. Dit seizoen trapt het 
eerste elftal af met het organiseren 
van een Pubquiz. Ook de andere se-
niorenteams en de dames gaan een 
leuke avond organiseren. “Dit is in 
eerste instantie goed voor de onder-
linge verbinding tussen de teams en 
ook supporters. En natuurlijk goed 
voor de sfeer en de kantine. Trainer 
zijn van een club is voor mij meer 
dan alleen maar op of langs het veld 

staan. Het vergroten van (ver)binding 
en het toekomstbestendig maken van 
het 1e elftal is niet minder belangrijk 
dan het presteren op korte termijn.”

Wat is de doelstelling voor het ko-
mende seizoen?
“De hoofddoelstelling is dat we het 
vertrouwen hebben om verzorgt 
voetbal te spelen. We gaan mogelijk 
een ander systeem spelen. Dit zal in 
het begin even wennen zijn, maar 
ik vertrouw erop dat we tijdens het 
seizoen stappen gaan maken.  Als 
ik naar de competitie-indeling kijk is 
denk ik top 5 een reële doelstelling. 
Ik zie ons niet als de kampioenskan-
didaat. BLC schat ik hoog in, die heb-
ben veel kwaliteit binnengehaald. 
Ook ONI heeft een aantal nieuwe 
spelers. Degradant Sleeuwijk heeft 
een goede degelijke ploeg en 2e 
klasse ervaring. Daarnaast zijn er ook 
nog de nieuwkomers DESK en Don-
gen. Het zegt denk ik wel genoeg 
dat DESK het afgelopen seizoen met 
ruime voorsprong kampioen is ge-
worden, daar zit genoeg potentie. 
Maar vooral moeten we naar ons zelf 

kijken. We moeten als TEAM durven 
om met lef en vertrouwen te spelen.”

Had je in 2013 gedacht dat je zo 
betrokken zou raken bij GVV’63?
“Nee eerlijk gezegd niet, wel langs de 
lijn maar dan als supporter van Noud 
en Yannick. Maar vanaf het moment 
dat ik startte als jeugdtrainer en lid 
van de TC jeugd heb ik ervaren dat er 
binnen de vereniging mooie stappen 
zijn gemaakt. Bij de jeugd is een goe-
de structuur neergezet met een dui-
delijke visie. De faciliteiten zijn goed, 
we hebben goede trainingsmateri-
alen en de staat open voor vernieu-
wing zoals videoanalyse. Dan blijf je 
ook enthousiast om er tijd in te ste-
ken. Soms was het wel wennen. Als 
Bosschenaar ben ik het gewend om 
heel direct te zijn in de communicatie. 
Wellicht dat mensen mij als rechtlijnig 
zien. Maar ik heb geen persoonlijke 
belangen, ik denk aan de vereniging.  
En ik merk dat duidelijkheid uiteinde-
lijk ook gewaardeerd wordt. Ik ben 
meer een GVV-er geworden dan dat 
ik zelf had gedacht.”
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Met Janneke en Ronald spreken 
we twee talentvolle spelers van 
het eerste elftal. Beide spelen ze 
al ruim 10 jaar in de selectie bij 
GVV’63, Ronald bij GVV’63 1 en 
Janneke op haar beurt bij GVV’63 
VR1. Daarnaast hebben de twee 
inmiddels al bijna negen jaar een 
relatie. Met deze routiniers blikken 
we terug op het afgelopen sei-
zoen, bespreken we hun mooiste 
wedstrijd in het geel-zwart en zoo-
men we in op hun relatie. 

De dames waren nooit echt succes-
vol. Tot afgelopen seizoen. Janne-
ke, hoe kijk jij terug op het afge-
lopen seizoen en waarom denk jij 
dat het nu eindelijk wel is gelukt 
om kampioen te worden?
‘Allereerst kijk ik sowieso terug op een 
topseizoen. Ik denk dat we vorig sei-
zoen al een hele goede start hebben 
gemaakt. Als we dat seizoen helemaal 
hadden kunnen uitspelen, denk ik dat 
we goed hadden kunnen eindigen. 
Dit seizoen kregen we er een aantal 
nieuwe speelsters bij en daarnaast een 
nieuwe trainer met natuurlijk ook weer 
een andere, frisse blik. Ik denk dat de 
wil van de hele groep ontzettend groot 
was. Ik denk dat we qua hechtheid ook 
echt naar elkaar zijn toegegroeid. De 
groep klikt echt heel goed, we zaten 
allemaal op één lijn en iedereen had de 
neus dezelfde kant op staan. Het liep 

gewoon en dat merkten we gaande-
weg ook allemaal tijdens de trainingen 
en wedstrijden. Al die factoren samen 
hebben het wel echt gedaan.’’

Ronald, ook jullie streden met het 
eerste om promotie. Helaas is dat 
net niet gelukt. Hoe kijk jij naar het 
afgelopen seizoen?
‘’Ik denk dat we een goed seizoen 
hebben gedraaid met een heel zuur 
einde. We zaten er eigenlijk al een paar 
jaar tegenaan te hikken, ook met die 
COVID onderbrekingen helaas. Maar 
we deden tot het einde goed mee en 
kwamen toen net te kort. Ik denk een 
combi van net iets te lang teveel spe-
lers gemist en op het einde merkte je 
gewoon dat het er niet meer inzat. En 
dat kwam tot uiting in de nacompetitie 
wedstrijd waar we uiteindelijk redelijk 
kansloos waren. Dus dat was wel heel 
jammer.’’

Wat is de mooiste wedstrijd die jul-
lie voor GVV’63 hebben gespeeld?
Janneke: ‘’Dat kan niet anders dan de 
kampioenswedstrijd zijn. Daarnaast 
vond ik persoonlijk het inschieten van 
de winnende goal tegen Wilhelmina 
ook heel mooi. Die vergeet ik ook niet 
zomaar meer.’’
Ronald: ‘’Kampioenschappen met het 
eerste elftal waren natuurlijk erg vet. 
Echter, de eerste wedstrijd die me nu 
te binnen schiet was in de B-jeugd. In 

de beker in de halve finale thuis tegen 
NIVO Sparta. Dat wij leuk meededen 
in de Derde Klasse en dat NIVO stijf 
bovenaan stond in de Tweede Klasse. 
En dat we uiteindelijk thuis wonnen 
met 2-1. Dat was een avondwedstrijd 
op het oude tweede veld nog. Daar zat 
wel alles in. Ik heb toen ook nog nooit 
zoveel mensen langs het tweede veld 
gezien. Daar was enorm veel support. 
Dus deze staat wel echt in mijn geheu-
gen gegrift. In de A-jeugd zijn we ook 
een keertje kampioen geworden door 
een doelpunt in de laatste minuut, dat 
was ook wel een lekker potje.’’

Hoe kijken jullie naar elkaar als 
speler? En zien jullie op het veld 
dezelfde karaktereigenschappen 
bij elkaar als daarbuiten?
Janneke: ‘’Ik denk dat Ronald op het 
veld nog meer gedrevenheid laat zien 
dan buiten het veld. Maar ook het har-
de werken, een ander helpen, er vol 
voor gaan en zijn trouwheid komen 
naar voren. Dat zijn echt wel overeen-
komende punten die ik zowel op- als 
buiten het veld herken in Ronald. Qua 
voetballer vind ik dat Ronald veel rust 
bij zich draagt in het spel. Hij is een 
krachtige kopper en komt sowieso 
echt loei hoog. Daarnaast is Ronald 
snel, heeft hij een zuiver schot en is hij 
sterk aan de bal.’’
Ronald: ‘’Allereerst is ze natuurlijk aan-
voerder, de kartrekker van het elftal. Ze 

Aan tafel met de 
talentvolle tortelduifjes 

Janneke van Selm & Ronald van Wijk

Janneke van Selm Ronald van Wijk
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pakt veel dingen op, dat is privé ook zo. 
Misschien als enig dingetje, waar we 
weleens grappen over maken samen 
is: je moet eens wat vaker een schop 
uitdelen in plaats van ontvangen, haha. 
Qua voetballer is Janneke de meest er-
varen speelster, daardoor is ze ook aan-
voerder geworden en is ze ook de kar-
trekker van het team. Dit pakt ze ook 
heel goed op qua coaching. Als het wat 
minder loopt, probeert Janneke positief 
te coachen en iedereen mee te nemen. 
Het afgelopen seizoen heeft Janneke 
op veel verschillende posities gespeeld, 
van achterin tot voorin. Zelf denk ik dat 
ze als aanvallende middenvelder het 
best tot haar recht komt. Ze heeft een 
behoorlijk loopvermogen, waardoor ik 
denk dat ze op het middenveld aardig 
uit de voeten zou moeten kunnen. En 
dan met Mariska en Rosy ernaast denk 
ik dat je zo toch wel een aardige linie 
hebt staan.’’

Inmiddels hebben jullie bijna 9 jaar 
een relatie. Wat is jullie sleutel tot 
succes?
Janneke: ‘’Blijf jezelf, geef elkaar de 
ruimte, doe veel leuke dingen en ben 

er voor elkaar.’’
Ronald: ‘’Ik denk dat het belangrijkste 
is dat we het goed kunnen vinden met 
elkaar en gewoon maatjes zijn. In alles 
wat er voorbijkomt in het leven.’’

Wat zijn jullie verwachtingen van 
aankomend voetbalseizoen?
Janneke: ‘’Ik denk dat we deels een 
paar teams tegen gaan komen die we 
al kennen en waar we in het verleden 
al eens tegen gespeeld hebben. Daar-
naast zullen er ook een aantal tussen 
gaan zitten die we nog niet kennen. 
Dus dat is lastig in te schatten. Leuk 
om even aan te herinneren is dat we 
vorig jaar in de beker een paar Vierde 
Klasse teams hebben verslagen, dus 
kansloos acht ik ons zeker niet. Maar 
dat het pittig gaat worden, is iets dat ik 
zeker weet. Maar tegelijkertijd moeten 
we vooral naar onszelf kijken en het 
samen gaan doen en vooral plezier blij-
ven houden. 
Ronald:‘’Sowieso hebben we een iets 
andere competitie-indeling. Nieuwe 
ploegen die ik in ieder geval niet zo 
heel goed ken en waar ik niet zo vaak 
tegen heb gespeeld. Dus dat kan een 

verrassend element gaan zijn volgend 
seizoen. Als ik dan puur naar onszelf 
kijk denk ik dat we weer een leuke, 
sterke ploeg hebben staan. Een paar 
sterke jongens zijn weggegaan, en een 
paar sterke jongens zijn er bijgekomen. 
Een frisse wind met Pascal en Arnold als 
trainers is ook goed voor ons als team. 
Met Pascal heb ik zelf nog samenge-
speeld in GVV’63 1, dus dat is hartstik-
ke leuk. Dus overall denk ik dat we ge-
woon weer goed mee gaan draaien in 
de competitie. Op persoonlijk vlak wil 
ik, eigenlijk net als ieder seizoen, een 
belangrijke bijdrage leveren aan het elf-
tal. Dat staat altijd op nummer 1 bij mij, 
dus dat wil ik ook aankomend seizoen 
weer voortzetten.

Tot slot: wie is de betere voetballer 
van jullie beide?
Janneke: ‘’Qua snelheid? Lachend: 
ikke. Of nee toch niet. Ronald is wel 
beter. Hij voetbalt langer, is veel wend-
baarder, sneller en technischer. In hoe-
verre je dit kunt vergelijken natuurlijk.’’
Ronald:‘’Het politiek correcte antwoord 
is Janneke natuurlijk’’

VAN TILBORG HEEFT 
AL RUIM 50 JAAR 
ERVARING MET 

ALLE AUTOMERKEN 

WWW.VAN-TILBORG.NL 
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Nita Westra – van Dijk is boerin, 
moeder, salarisadministrateur, 
maar bovenal fervent voetballief-
hebster. Haar passie voor voetbal 
gaat door merg en been. We spra-
ken de ervaren voetbalster over 
haar liefde voor het spelletje, het 
moederschap, haar tijd bij GVV’63 
VR1, het 30+ team én het memora-
bele kampioensweekend in mei.

Nita: sinds vorig seizoen speel je 
weer in het geel-zwart. Waar be-
gon jouw passie voor voetbal? 
‘’Ik begon met voetballen op achtjarige 
leeftijd. Daarvoor heb ik op turnen ge-
zeten, maar dat was niks voor mij, een 
teamsport paste meer bij mij. Ik ben 
geboren en getogen in Hedel en heb 
daarom altijd in Hedel bij het meiden-
team gevoetbald, waar we altijd voor- 
én najaar kampioen werden.’’

Wanneer maakte jij de overstap 
naar GVV’63?
‘’Dat moet in 2004-2005 zijn geweest. 
In 2006 kreeg ik namelijk verkering met 
Rinze. Mijn vader werkte met Wim van 
Driel, de vader van Judith, en zij ving op 
dat het team in Hedel ging stoppen in 
verband met te weinig dames. Judith 
vroeg of ik voor GVV’63 wilde gaan 
voetballen. Dat is dus gebeurd en dus 
niet alleen maar voetballen in Game-
ren, maar ook verliefd en uiteindelijk 
huisje, boompje, beestje met mijn man 
Rinze.’’

En toen gelijk bij de Dames gaan 
spelen?
‘’Dat klopt inderdaad. Toen kwamen 
we nog uit in de Derde Klasse. La-
chend: dus sinds ik naar Gameren ben 
gekomen, zijn we er niet op vooruit-
gegaan. We hebben ooit op het punt 
gestaan om te promoveren, maar door 
de hoge druk en spanningwas dat dus 
niet gelukt uiteindelijk. In de Derde 
Klasse speelden we ook ver van huis, 
tegen clubs uit Zeeland bijvoorbeeld.’’

Daarna ben je ‘’een tijdje uit de 
roulatie’’ geweest.
‘’Lachend: ja toen raakte ik zwanger 
van onze oudste zoon Florian. Die is nu 
inmiddels 7 jaar geworden. Een tijd na 
de bevalling ben ik weer een balletje 
gaan trappen, alleen door het melk-
veebedrijf thuis, mijn werk en alles er-
omheen, ben ik alleen de thuiswedstrij-
den gaan voetballen. Op een gegeven 
moment werkte dat niet meer en ben 
ik gestopt en ben ik begonnen bij Cros-
sfit om niet dicht te groeien. Dat vind ik 
enorm leuk, maar voetballen blijft mijn 
passie. Ik miste dat en daarom heb ik 
na 1 of 2 jaar het 30+ team opgericht. 
Dit heb ik vooral besloten, omdat ik zelf 
niet vastwilde zitten aan de verplichtin-
gen die je bijvoorbeeld hebt bij de Da-
mes: het twee keer trainen in de week 
en op zaterdag wedstrijden spelen. Dat 
is voor mij veel te complex. Daarom is 
een 30+ team, waarbij je op vier avon-
den in het najaar en voorjaar wedstrij-
den speelt, de ideale manier voor mij 
om toch te kunnen voetballen.’’

Het weekend van 21 mei 2022 gaat 
de boeken in als een memorabel 
weekend. Eerst werden jullie op 
vrijdagavond kampioen met het 
30+ team, daarna met de Dames 1 
op zaterdag. Hoe kijk jij terug op 
dit weekend?
‘’Ja, in één woord: geweldig. Het was 
het eerste volledige seizoen met de 
30+ en gelijk kampioen. Wat gewel-
dig is natuurlijk. We hebben gewoon 
onwijs veel lol en plezier met elkaar. 
En ook die goede oude tijden komen 
zo weer een beetje naar boven. Het is 
weer een beetje zoals vroeger bij de 
Dames. En natuurlijk is het voetballen 
zelf ook weer onwijs lekker om te kun-
nen doen. En ja:het kampioenschap 
van Dames 1. Het voetbal is heerlijk om 
naar te kijken, als je het aan mij vraagt. 
En de kampioenswedstrijd, waar ik zelf 
ook minuten heb mogen maken, was 
gewoon een geweldige ervaring om bij 

te zijn. Het team wat er nu staat is sterk 
en dat je dan kampioen wordt op zo’n 
manier,dan denk ik van: ‘Jeetje, dat 
had ik in mijn tijd ook graag gewild.’ 
Geweldig dat ik dit van dichtbij mocht 
meemaken en ik voel me toch ook ver-
eerd dat ik een beetje mijn steentje bij 
heb mogen dragen. Lachend: Ik heb 
toen wel een beetje bewezen dat deze 
moeke nog best mee kan met het jon-
ge grut. Daarnaast is de ontwikkeling 
van sommige meiden, die ik nog ken 
uit mijn tijd bij de Dames, ongekend. 
Knap dat dit team deze prestatie heeft 
neergezet!’’

Kijkend naar het nieuwe seizoen: 
wat zijn jouw doelen of verwach-
tingen?
‘’Het zou leuk zijn als we weer kampi-
oen worden met het 30+ team natuur-
lijk. Maar bovenal gewoon lekker voet-
ballen. Het afgelopen seizoen hadden 
we eigenlijk geen doelstellingen. Het 
is vooral plezier maken, lol hebben en 
met elkaar zijn. Ik vind het heerlijk om 
juist geen doel te hebben voor mezelf 
en gewoon te gaan en te zien hoe het 
loopt. Plezier staat inmiddels voor mij 
boven alles. Dat zeg ik nu wel zoen ik 
zei laatst ook: ik ben niet meer zo fana-
tiek. Maar toch merk ik dat het fanatie-
ke in mij er nooit uitgaat, want zodra 
ik het veld oploop, komt het fanatieke 
weer naar boven.’’

Nita Westra

‘’Doe je ding, heb plezier, leg de lat niet te 
hoog en geniet van de momenten die je 

hebt met elkaar als team.’’
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Het is een druilerige zaterdag in april 
1997. Ondanks de stromende regen 
staat Sportpark Maartenshof vol. Tus-
sen de paraplu’s zien de aanwezige 
toeschouwers een wedstrijd tussen het 
eerste elftal van GVV’63 het Papend-
rechtse Drechtstreek. De jeugdspelers 
van GVV’63 hebben hun best gedaan 
om er een Italiaanse sfeer van te maken 
met spandoeken en vuurwerk. Van-
daag zou de dag moeten worden. Drie-
maal zou scheepsrecht moeten zijn, 
want twee eerdere pogingen strand-
den. Driemaal is inderdaad scheeps-
recht. Drechtstreek wordt met maar 
liefst 6-0 verslagen en GVV’63 haalt 
voor het eerst in zijn bestaan de Twee-
de Klasse. Een interview met de maker 
van de 2-0 in de kampioenoverwinning 
en het donker ogende boegbeeld voor-
in wat ruim vijftien jaar lang een ver-
schrikking was voor de verdedigers in 
de Derde én later dus de Tweede Klasse 
van het zaterdagamateurvoetbal. 

Een voorstelrondje hoeven we eigenlijk 
niet eens te doen. Bij het horen van de 
namen Kees van Schutterhoef en Ger-
rit van Wijk denkt menig GVV’63 sup-
porter terug aan de mooie tijden onder 
trainer Mart van Lokven. Kees kwam 
met zijn broer Johan in de zomer van 
1995 over van VV Zaltbommel, terwijl 
Gerrit vanaf kleins af aan, ondanks een 
enkele Aalsterse poging tot verleiding, 
bij GVV’63 voetbalt. En dat nog steeds 
doet, inmiddels op 50-jarige leeftijd in 
de krochten van het amateurvoetbal. 
Er zitten drie liefhebbers aan tafel, met 
een biertje en een baco. Drie clubmen-
sen pur sang. 

Kees, waarom kwamen jij en je 
broer naar GVV’63?
We hebben samen jarenlang op zon-
dag gevoetbald bij de groenwitten van 
VV Zaltbommel. Daar was echter na 
een tijdje de rek een beetje uit. Daar-
naast was op zaterdag de stapavond 
en dan is op zondag voetballen niet 
een heel goed idee. Via Ton van Does-
burg kwamen we uiteindelijk bij Game-
ren terecht en daar ben ik nooit meer 
weg gegaan.

Hoe was het voor jou om als bui-
tenstaander in een club te komen 
waar toch iedereen elkaar kent?
Ik vind dat als je nieuw bent, dat je je-
zelf vooral op het veld moet laten zien. 
Dat lukte aardig. Wat ook hielp in de 
aanpassing was dat op zaterdag vrijwel 
de hele ploeg op stap ging, vooral naar 
De Mop en dat soort avonden zorgen 
toch voor een goede binding met el-
kaar. Dat zag je later terug op het veld.

Jij en Gerrit maakten deel uit van 
een unieke ploeg. Hoe is dat geko-
men volgens jou?
We hadden een goede mix met goede 
voetballers, spelers die wisten wat ze 
wel en wat ze niet konden. Daarnaast 
hadden wij voor ons niveau echt een 
wereldkeeper in de persoon van Wilco 
van Hemert. Als je daarnaast, wat ik al 
zei, op zaterdag geregeld met elkaar 
een biertje (in mijn geval een baco) 
drinkt, dan kom je tot mooie dingen 
op het veld.

Hoe was het voor jou om op dat 
moment op dat niveau te spelen?
Dat was hartstikke leuk, maar het ge-
beurde op dat moment. We wisten zelf 
niet eens hoe goed we waren, maar 
het ging gewoon zo. Later besef je 
wel dat het bijzonder was om op dat 
niveau in Gameren te voetballen, maar 
op het moment dat het gebeurde was 
het de normaalste zaak van de wereld.

In 1995 was het een andere vereni-
ging dan dat het nu is. Wat is vol-
gens jou de kracht van GVV’63?
Het is een echte dorpsclub waar ieder-

een elkaar kent. Er komen ook elk jaar 
geen tien of elf nieuwe spelers, zoals je 
dat ergens anders wel eens ziet. Dat er 
jongens uit de eigen jeugd in het eerste 
spelen, voor een geruime tijd, dat zorgt 
er ook voor dat de supporters de spe-
lers blijven herkennen. Het is moeilijk 
om een onbekende te spotten en dat 
is juist hartstikke mooi.

Gerrit, jij bent vanaf kleins af aan 
al de schrik voor elke verdediger en 
ook bij het vijfde elftal is de glorie 
van weleer nog steeds af en toe te 
zien. Waar ligt dat volgens jou aan?
Moeilijk om te zeggen, maar ik denk 
dat het vooral het belangrijkste is dat 
je er plezier in hebt. Als je dan nog de 
mazzel hebt dat je fit bent én fit blijft, 

“Het is een echte 
dorpsclub waar 

iedereen elkaar kent.”

Gerrit van WijkKees van Schutterhoef

Interview
Kees

&
Gerrit
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dan kun je tot lange leeftijd elke zater-
dag lekker voetballen. Het is het mooi-
ste wat er is, ook door het team waar-
mee je speelt. Het barst bij ons van de 
slappe, flauwe kleedkamerhumor en 
als er dan nog lekker gevoetbald wordt 
dan is het helemaal goed natuurlijk. 

Je vormde samen met Johan en 
Kees een gevaarlijke tridente. Hoe 
kwamen jullie tot die chemie?
De trainer van toen, Mart van Lokven, 
had een duidelijke speelstijl voor ogen 
die aansloot op de sterke punten van 
de spelers. Na verloop van tijd slopen 
er automatismen in en wisten Johan, 
Kees en ik elkaar goed te vinden. Mede 
hierdoor promoveerden we uiteindelijk 
naar de Tweede Klasse en dat is iets 
waar ik nog steeds met heel veel ple-
zier aan terug denk. 

Er werd geschreven over een po-
ging tot Aalsterse verleiding. Waar-
om ben je daar nooit op in gegaan?
Die interesse is er wel geweest en op 
dat moment speelde Roda Boys op 
een hartstikke hoog niveau. Ik dacht 
dat ik het misschien niet zou redden 
en daarnaast ging het ook in Gameren 
hartstikke lekker Dus er was voor mij 
eigenlijk geen goede reden om verder 
te gaan kijken. Je weet nooit hoe de 

dingen gelopen had als ik wel had ge-
gaan, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik 
in Gameren ben gebleven. 

Je bent naast trouwe speler ook 
als trouwe sponsor en Vriend van 
GVV’63 zakelijk aan GVV’63 ver-
bonden. Waarom is dat?
Wij zijn altijd sponsor geweest met ons 
bedrijf, Wim van Wijk Zonnewering 
uit Gameren. Dat begon met een re-
clamebord en een wedstrijdbal. Tot het 
concept “De Vrienden van GVV’63” 
begon, zijn wij  daarin meegegaan. Het 
voelt goed om je club ook financieel te 
steunen, helemaal met het goede doel 
van Villa Pardoes wat hier ook van pro-
fiteert. 

Na jouw carrière in het eerste elf-
tal hobbel je nu nog lekker mee in 
de lagere elftal. Wat betekent dat 
voor jou?
Ik zie het als een heerlijke ontspanning. 
Een potje voetballen op zaterdag met 
de genoemde kleedkamerhumor en 
vervolgens een lekker biertje met je 
ploeggenoten in de kantine. Helemaal 
top.

Wat is jullie meest dierbare herin-
nering aan GVV’63?
Gerrit: Ik voetbal al vanaf mijn zesde 

jaar bij deze mooie vereniging en heb 
veel bijzondere momenten meege-
maakt, waar ik blij mee ben. Het meest 
dierbare is de promotie naar de Tweede 
Klasse, iets wat voor die tijd in Game-
ren nog niet gebeurd was.
Kees: En weet je nog wie die eerste 
goal maakte in de Tweede Klasse?
Gerrit: Dat weet ik even niet meer, ik 
zal het op moeten zoeken.
Kees: Dat was ik, maar ik hielp jullie 
wel vaker.

Tot slot: Was is jullie meest dierbare 
herinnering aan Bartje Bambacht?
Na een kleine stilte komt er van beide 
legends hetzelfde antwoord.
Bartje was echt de moeder van GVV’63. 
We kunnen ons niet anders herinneren 
dat zij op zaterdag volop bezig was 
met regelen, ballenjongens, de verlo-
ting. Meestal was je al een tientje lich-
ter voordat je je tas weg had gelegd en 
dat geld kwam allemaal ten goede aan 
de club. Als je vroeger moest voetbal-
len en het was slecht weer, dan belde 
je met 1215 om te vragen of het door 
ging. Dan kreeg je altijd Bartje aan de 
lijn die het verlossende woord had. La-
ter bij het eerste regelde ze voor ons 
ook nog steeds hartstikke veel. Het was 
een geweldige vrouw die altijd voor ie-
dereen klaar stond.

ONZE STERKE PUNTEN

Dé complete leverancier van zonweringen, verandadaken, 
rolluiken en garagedeuren bij u in de regio.

NOVOFERM 
GARAGEDEUREN

WIJKOROOF 
WANDSYSTEMEN

WIJKOROLL
ROLLUIKEN

WIJKOSOL
BINNENZONWERING

MEEST COMPLETE SHOWROOM IN DE REGIO

PRODUCTEN WERKEND TE ZIEN

DESKUNDIGE VERKOOPMEDEWERKERS

EIGEN, ERVAREN MONTAGETEAMS

INMETING EN ADVIES AAN HUIS

BETALING NA OPLEVERING

BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

EIGEN ASSEMBLAGE AFDELING

MEER DAN 25 JAAR ERVARING

UITSTEKENDE SERVICE EN GARANTIE

www.wimvanwijk.nl   info@wimvanwijk.nl  | Ridderstraat 3A |  5311 CK  Gameren |  Tel. 0418 56 21 64

ADVERTENTIE AANLEVEREN ADVERTENTIE AANLEVEREN 
VOOR DEZE RUIMTEVOOR DEZE RUIMTE
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Maikel van Tuijl (33)
Keeper

Marc de Koning (19)
Keeper

Patrick Kooijman (30)
Verdediger

Moezzmil Ahmadzai (27)
Verdediger

Rick de Koning (29)
Keeper

Stefan Blom (31)
Verdediger

Bjorn van Bruchem (31)
Verdediger

Damian van Doesburg (19)
Verdediger

Hidde Boersma (23)
Verdediger

Laurens van Brakel (21)
Keeper

Rowan Verheij (19)
Keeper
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Tim de Laat (30)
Middenvelder

Ronald van Wijk (28)
Middenvelder

Joost van Heel (19)
Middenvelder

Michel Kooijman (31)
Aanvaller

Dennis van Riel (28)
Middenvelder

Richan Kreling (35)
Aanvaller

Jeffrey van der Meijden (36)
Aanvaller

Daniel Bouma (23)
Middenvelder

Peter Schouten (24)
Middenvelder

Nick van Bruchem (21)
Middenvelder

Charaf Kaaouass (21)
Middenvelder

Karim Kaaouass (34)
Middenvelder
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P&G Safety
Rondgang 26  5311 PB  Gameren  T: 0418 - 561 761 
www.PenGsafety.nl  info@PenGsafety.nl

Wist je dat voor lithium branden, zoals bij eentelefoon, je een speciale brandblusser nodig hebt? 
Haal vandaag nog eenF500 blusser in huis.
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Julian Ringelberg (20)
Aanvaller

Julian Ringelberg (19)
Aanvaller

Sjoerd Kolkman (22)
Aanvaller

Pascal Rijkers
Hoofdtrainer 

Arnold Kooijman
Assistent trainer 

Eric-Jan Manders
Keeperstrainer

Gerard Bambacht
Fysio / Verzorger

Dennie Den Tek
Assistent Scheidsrechter

Nick Linnenbank (27)
Aanvaller

Mathijs Libbers (27)
Aanvaller

Mitchel Springer (27)
Aanvaller
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Naam:   Aukje van der Kaa

Leeftijd:  9 jaar

Woonplaats:  Gameren

School:  School met de Bijbel, Gameren

In welk team speel je:  MO-11

Positie:   Ik sta op verschillende plekken

Leukste aan voetbal is: 
Plezier met alle meiden uit het team en soms zie je gekke 
dingen, bijvoorbeeld een kikker die we gingen vangen. 
Ook na de wedstrijd 

Wat is de mooiste actie die je hebt gemaakt: 
Gescoord en onze eerste overwinning met de MO-9 

Wat vind je leuker trainen of een wedstrijd:
Beide

Favoriete club in Nederland:  
GVV’63

Favoriete club wereldwijd:  
Ajax

Favoriete speler/speelster:  
Lieke Martens 

Favoriete speler/speelster van GVV’63:  
Nick de gekke (Ekelmans) 

Favoriete vakantieland:  
Italië 

Ik eet graag: 
Sushi, friet en pizza peperoni 

Waar heb je een hekel aan: 
Dat we nog geen kampioen zijn geweest met voetballen 

Wat vind je het leukst op school:  
Knutselen en tekenen 

Wat wil je later worden:  
Voetballen in het Nederlandse dames elftal en kapster 

Welk tv-programma kijk je het liefst:  
De zomer van Zoë 

Mijn grootste wens:  
Kampioen worden met ons elftal

Aukje van der Kaa

Interview
Aukje van der Kaa

“Soms zie je gekke dingen, 
bijvoorbeeld een kikker die 

we gingen vangen”
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Naam: Jesmer van Hemert 

Leeftijd: 17

Woonplaats: Nieuwaal

School / werk: Koning Willem 1 college / 
Duijster Carrosserie 

In welk team speel je: Jo-19

Positie: Laatste man 

Leukste aan voetbal is: 
De gezelligheid en het spel 
 
Wat is het mooiste voetbalmoment dat je hebt mee-
gemaakt: 
Toen ik een hattrick maakte tegen LRC Leerdam 
 
Welke wedstrijd vergeet je nooit meer: 
Dat we in de laatste 10 minuten nog de 1-0 scoorden 
 
Favoriete tegenstander: 
Ik heb niet echt een favoriete tegenstander vind het altijd 
wel leuk maakt niet uit tegen wie qua rivaliteit dan wel 
tegen Nivo Sparta
 

Welke ambities heb je als voetballer: 
In het eerste spelen
 
Favoriete club in Nederland: 
Ajax 
 
Favoriete club wereldwijd: 
Liverpool 
 
Favoriete speler/speelster: 
Virgil van Dijk
 
Favoriete speler/speelster van GVV’63: 
Nick Linnenbank, mijn trainer 
 
Favoriete vakantieland: 
Bonaire 
 
Ik eet graag: 
Pizza 
 
Waar heb je een hekel aan: 
Als mensen niet serieus meedoen 
 
Welk tv-programma kijk je het liefst: 
Ik kijk eigenlijk nooit tv 
 
Mijn grootste wens: 
Internationaal vrachtwagenchauffeur

Jesmer van Hemert

Interview
Jesmer van Hemert
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Bakker van Keulen  
en GVV’63

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!

Samen voor meer res�ta�!

bakkerijvankeulen.nlbakkerijvankeulen.nl

Bakker van Keulen 

 

Diepvriestransport, een ijskoud kunstje! 
 

 

 

www.bramvantuyl.nl 
+31 418 749400 

 
Middelkampseweg 1 
5311PC Gameren 
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GVV’63 KAMPIOEN
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Op de foto staand rechts Arie Blanken, samen met zijn zoon en kleinzoon. 
Op de voorgrond achterkleinzoon Tijn, die bij GVV’63  JO9-1 speelt.
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In deze gids ook een interview met het 
oudste lid van onze vereniging. 
De heer Arie Blanken, geboren op 
11 mei 1938 in Gameren.

Wanneer bent u lid geworden?
Ik ben gelijk vanaf de oprichting op 
13 december 1962 lid geworden. Ik 
woonde nog aan de Waalbandijk toen 
Cor van Bruchem en Piet van Wijk 
kwamen vragen of ik lid van GVV’63 
wilde worden.

GVV’63 ging toen voetballen bij de 
toenmalige steenfabriek, nu een na-
tuurgebied. Twee houten keten deden 
dienst als kleedkamer en huisvestte de 
catering.

Ik heb zelf nooit gevoetbald, want 
ik had toen al mijn benzinepomp in 
 Rossum en moest elke zaterdag tot 
14.00 uur werken. Ik was dan wel 
mooi op tijd om het eerste zien voet-
ballen tegen onder andere Achilles 
Veen 3, Oranje Wit 4, etc.

Dan was de verhuizing naar waar 
nu Dorpshuis Gambora staat al 
heel wat lijkt mij?
Dat was het zeker. Prettige bijkomstig-

heid was dat ik inmiddels verhuisd was 
naar de Spijkerstraat, dus binnen een 
paar minuten was ik op het voetbal-
veld. Zo kon ik ook af en toe mee-
helpen met de bouw van de kantine 
en de kleedkamers. Bovendien ben ik 
toen nog een paar jaar leider geweest 
van het elftal van mijn zoon Jan. C-ju-
nioren heette dat toen nog.

De enige keer dat ik ooit heb gevoet-
bald was ook daar. Op een Koningin-
nedag deed ik mee aan gekostumeerd 
voetbal.

Het was daar ook een mooie tijd met 
de nodige kampioenschappen. Maar 
het complex werd al gauw te klein.

Toen kwam in 1987 de verhuizing 
naar het huidige sportpark 
Maartenshof
Weer een verbetering. Meer 
kleedruimtes en een schitterende 
kantine. Ook al moest ik nu de fiets 
pakken, ik ging heel vaak kijken. 
Zowel uit als thuis. Vaak genoten en 
twee keer promotie mogen vieren 
naar de 2e klasse.

Bovendien moet ik een groot compli-
ment maken aan de vrijwilligers die 
hebben gezorgd voor het uiterst fraaie 
sportcomplex wat we na de verbou-
wing hebben. Tel daarbij de wekelijkse 
inzet van de onderhoudsploeg bij op 
en dan kom je tot dit fraaie complex 
waar je mee voor de dag kunt komen. 
Nu nog een derde veld, dan kunnen 
we weer jaren vooruit.

Wat waren in je bijna 60-jarig 
lidmaatschap zoal hoogte- als 
dieptepunten?
Kampioenschappen zijn uiteraard 
voor de hand liggende hoogtepunten. 
Maar de feestweek ter ere van het 
40-jarig bestaan mag zeker ook een 
hoogtepunt genoemd worden. Voor 
mij als Feyenoord-er was het leuk om 
Ben Wijnstekers op het Gamerse gras 
te zien spelen in de jubileumwedstrijd 
tegen ons eerste elftal.

Bij dieptepunten kom je al snel bij de-
gradaties uit. Maar er zijn wel ergere 
dingen in het leven dan degradatie.

Wat vond je van het vorige 
seizoen en wat verwacht je van 
het nieuwe seizoen?
De start was prima vorig jaar. Jammer 
dat het na de winterstop langzaam 
maar zeker minder werd en de pijp op 
het einde leeg was.

Komende jaargang is even afwach-
ten. Nieuwe trainer, maar ook nieuwe 
ronde en nieuwe kansen. Ik reken er 
toch wel op dat GVV’63 bovenin mee 
kan draaien en wellicht nacompetitie 
kan halen.

Zien we u het nieuwe seizoen nog 
regelmatig bij GVV’63?
Uiteraard zolang de gezondheid het 
toelaat. Mijn achterkleinzoon Tijn 
speelt bij de pupillen van GVV’63, dus 
zal ik vaak al op tijd bij de club zijn. En 
ook hoop ik het eerste uit en thuis zo 
veel mogelijk te blijven volgen.

Ik blijf GVV-er 
in hart en nieren!

“Ik ben gelijk vanaf 
de oprichting op 

13 december 1962 
lid geworden.”
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Nieuwe spelers   stellen zich voor...

Naam: Tim de Laat 
Leeftijd: 30 jaar 
Woonplaats: Zaltbommel 
School / werk:  volg de opleiding natuurkunde 
Positie: Centrale middenvelder (6 of 8) 
Vorige clubs: Fc Dordrecht, Nivo Sparta en Wilhelmina’26.

Waarom heb je voor GVV’63 gekozen:  Ik kende GVV’63 al als club en 
heb het altijd een gezellige club gevonden. Veel bekende gezichten en de 
speelstijl spreekt me aan om van achteruit naar voren te voetballen. 

Wat is het mooiste voetbalmoment dat je hebt meegemaakt:  
Ik denk toch wel de (als ik het goed zeg) laatste wedstrijd op het oude 
complex bij Nivo-Sparta was. Dat was de beslissende nacompetitie 
wedstrijd tegen GDC. Er was die dag ook het Capello toernooi waardoor 
er veel publiek was. Er stonden wel 3 rijen achter elkaar rondom het veld 
en ik vind niks leuker dan voor veel publiek te spelen. 

Favoriete tegenstander: Ik heb eerlijk gezegd geen favoriete tegenstan-
der, maar ik vind derby’s altijd leuk om te spelen. Dat zijn namelijk wed-
strijden waar het erop of eronder is en die zijn het leukst om te spelen. 

Favoriete profclub in Nederland: Feyenoord.

Naam: Peter Schouten
Leeftijd: 24
Woonplaats: Zaltbommel
School / werk: Logistieke Dienstverlening
Positie: Verdedigende middenvelder
Vorige clubs: Noad ‘32

Waarom heb je voor GVV’63 gekozen: Doordat mijn vriendin bij 
GVV’63 in de dames voetbalt, kom ik al een tijdje over de vloer bij 
Gameren en zag ik dat het een heel gezellige club is, waar ze goede 
stappen zetten met de selectie! Voor mij een goede combinatie: 
gezellig wanneer het kan, serieus wanneer het moet.

Wat is het mooiste voetbalmoment dat je hebt meegemaakt: 
Het winnende doelpunt scoren uit een vrije trap in de bekerfinale tegen 
Lekvogels, waarna we de beker in ontvangst mochten nemen! 

Favoriete tegenstander: Een favoriete tegenstander heb ik niet, maar 
ik vind het wel het leukst als er veel spanning op de wedstrijd staat. 
Een derby of een wedstrijd met een directe concurrent motiveert me 
natuurlijk extra!

Favoriete profclub in Nederland: PSV

Tim 
de Laat 

Peter
Schouten
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Nieuwe spelers   stellen zich voor...

Naam:  Charaf Kaaouass
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
School / werk: Sociaal werker niveau 4 / koerieren en mijn vader helpen 
in de zaak.
Positie: Links back / links half
Vorige clubs: Nivo Sparta 

Waarom heb je voor GVV’63 gekozen: een nieuwe uitdaging

Wat is het mooiste voetbalmoment dat je hebt meegemaakt:  
Stage gelopen bij fc Den Bosch 

Favoriete tegenstander: Kozakken Boys 

Favoriete profclub in Nederland:  PSV

Naam: Damian van Doesburg
Leeftijd: 19
Woonplaats: Gameren
School / werk:  C.A.S. van Doesburg
Positie: Centrale verdediger
Vorige clubs: GVV’63, DSC Kerkdriel en Nivo Sparta

Waarom heb je voor GVV’63 gekozen: Ik heb gekozen voor GVV’63 
omdat ik bij mijn vrienden wil voetballen en het een leuk niveau is en 
omdat ik zin heb om veel minuten te maken in het eerste van Gameren.

Wat is het mooiste voetbalmoment dat je hebt meegemaakt: 
Op mijn 15e mijn debuut maken in het eerste van GVV’63.

Favoriete tegenstander: Nivo Sparta

Favoriete profclub in Nederland: FC den Bosch

Charaf 
Kaaouass

Damian
van Doesburg
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VAN DEN OEVER
WONEN & SLAPEN

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.

Bekijk ons assortiment op:
www.oeverwonen.nl

De Elzenhof 9
Geldermalsen
info@oeverwonen.nl
0345 580900
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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.

Interview
We spreken Karen Vink...



FIETSENMAKER
Met liefde zorgen we voor reparaties 
en onderhoud aan uw fi ets

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

FIETSENWINKEL

GRATIS DEMO

GROOTSTE AANBOD IN DE REGIO

GRATIS HAAL- EN BRENG SERVICE
In de Bommelerwaard Gratis verzending boven €50

PERSOONLIJ K EN EERLIJ K ADVIES

VANDAAG BESTELD = MORGEN IN HUIS

0418-561863         Middelkampseweg 7c, 5311PC Gameren
KIJ K OP WWW.LUIJ ENDIJ KFIETSEN.NL

info@luij endij kfi etsen.nl 
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Rico kun je jezelf voorstellen en je 
eigen voetbalcarrière samenvat-
ten?
“Ik ben opgegroeid in Zalbommel en 
heb  vanaf mijn 6e tot mijn 14e bij Nivo 
Sparta gevoetbald. Op mijn 14e zijn we 
naar Gameren verhuisd en ben ik in de 
B-junioren bij GVV’63 gaan voetbal-
len. Zelf ben ik ook altijd in Gameren 
blijven wonen. Ik ben getrouwd met 
Sandy en vader van Britt en Maud, die 
ook allebei bij GVV’63 voetballen. Mijn 
vader is ook altijd actief geweest in de 
voetbalwereld. Hij is ongeveer 15 jaar 
hoofdtrainer geweest bij verenigingen 
in de regio en ook is hij verzorger ge-
weest.”Hij valt nu nog wel eens in als 
verzorger bij het 1e elftal als Gerard  
Bambacht niet kan.”

 “Zelf ben ik na de A-junioren (JO19) 
naar de selectie van GVV’63 gegaan. 
Onder Mart van Lokven ben ik gede-
buteerd in het eerste elftal. Het ging 
bij mij (vaak door fysieke ongemakken) 
op en af tussen het eerste en tweede 
elftal. Ik denk dat ik toch ongeveer 16 
jaar in de selectie bij GVV’63 heb ge-
voetbald. Daarna volgden acht mooie 
seizoenen in het legendarische vierde. 
Inmiddels speel ik nu twee seizoenen 
in het vijfde. Je kunt wel stellen dat ik 
steeds verder afzak. Ha ha” 

De laatste jaren ben je ook op an-
dere vlakken actief binnen de ver-
eniging?
“Ja, ik heb enkele jaren in de activi-
teitencommissie gezeten. Daarna heb 
ik Gert van Bruchem geassisteerd bij 
de TC Senioren. Toen er een duidelij-
ke splitsing werd gemaakt tussen de 
TC Senioren en TC Jeugd heb ik voor 
de TC Jeugd gekozen. Ik ben nu sinds 
2019 als bestuurslid verantwoordelijk 
voor het jeugdvoetbal. Ruim twintig 
jaar geleden ben ik 2 à 3 seizoenen 
jeugdtrainer geweest. Dit heb ik enkele 
jaren geleden weer opgepakt. Ik ben 

nu voor het derde seizoen trainer van 
de huidige JO15,  waarvan voor het 2 
jaar samen met Richard van Tuijl. Een 
mooi elftal dat het afgelopen seizoen 
knap kampioen werd in de tweede 
klasse.” 

Hoe staat het ervoor met het jeugd-
voetbal bij GVV’63?
“Het gaat goed, ik denk dat onze ver-
eniging er prima voor staat. We zijn de 
laatste jaren behoorlijk gegroeid qua 
leden. Vooral bij de jongste jeugdteams 
en het meidenvoetbal. Als we kijken 
naar 25 verenigingen in de regio, dan 
behoort GVV’63 de laatste jaren met 
de onderbouw (de jongste jeugd-
teams) bij de top 5 in de regio. De in-
stroom van nieuwe leden is mooi, maar 
we zien bij GVV’63 gelukkig ook heel 
weinig uitstroom, dat is een belangrijk 
signaal voor de jeugdopleiding. Het is 
voor verenigingen niet altijd makkelijk 
om in de bovenbouw de leden vast te 
houden, maar dat gaat bij GVV’63 ge-
lukkig goed.” 

Kun je deze ontwikkelingen verkla-
ren?
“Uiteraard speelt het mee dat er de 
afgelopen jaren behoorlijk wat huizen 
gebouwd zijn in Gameren en Nieuwaal, 
dit levert ook nieuwe leden op. Maar 
naast deze reden zijn wij ook een aan-
trekkelijke vereniging voor onze leden. 
Als vereniging kunnen we nog steeds 
voor alle teams trainers regelen. Welke 
we regelmatig scholen doormiddel van 
workshops en train de trainer avonden. 
Tevens faciliteren wij onze trainers met 
een kledingpakket, een schitterend 
ballenhok met diverse materialen en 
ballen, we stellen coachborden ter be-
schikking en bieden ze ondersteuning 
met trainingsstof  via de VTON (Voetbal 
Technische Ontwikkeling Nederland) 
app. Alle teams spelen in een mooi 
tenue en ook ons complex is helemaal 
up-to-date. Ook proberen we leuke  

 
 
 
 
 
 
 
activiteiten te organiseren voor onze 
jeugdleden, zo hebben we de afgelo-
pen seizoenen een zeer geslaagde slui-
tingsdag gehad en worden er diverse 
jeugdtoernooien georganiseerd. Voor 
de jongste jeugd zijn er ook nog de 
jaarlijkse Pietentraining en vriendjes en 
vriendinnetjes dagen.” 

Hoe kijk je naar de toekomst van 
ons jeugdvoetbal? 
“We hebben een duidelijk jeugdbe-
leidsplan geformuleerd. We hebben 
een mooie kwalitatief goede groep 
met jeugdtrainers, waar we erg blij 
mee zijn. Daarnaast staat de structuur 
van de TC Jeugd goed. We vormen de 
TC Jeugd met 6 personen, waarin een 
ieder een eigen taak heeft. Dat loopt 
goed. Ik zie de toekomst rooskleurig 
tegemoet. Uiteraard zullen we probe-
ren om de jeugdopleiding te blijven 
verbeteren, waarbij ieder kind met veel 
plezier zoveel mogelijk op zijn of haar 
niveau zich kan blijven ontwikkelen .”

“Ik zie de toekomst 
van ons jeugdvoetbal 

rooskleurig tegemoet!”

Rico van der Maas

Interview
We spreken Rico van der Maas, 

bestuurslid en voorzitter van de TC Jeugd
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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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In gesprek met twee speelsters 
van GVV’63 MO20
Annalinde Rovers voetbalt inmiddels al 
een aantal jaar bij GVV’63. Ze begon 
bij de jongens en stroomde het afgelo-
pen seizoen in bij GVV’63 VR1,waar ze 
kampioen mee werd.Luna van Berge-
ijk is een nieuw lid en zal aankomend 
seizoen samen met Annalinde uitko-
men in het gloednieuwe MO20 team. 
Samen met de meiden blikken we te-
rug op het kampioensseizoen, bespre-
ken we hun persoonlijke leerpunten 
en blikken we vooruit op het nieuwe 
MO20 team.

Annalinde, hoe ben jij destijds bij 
GVV’63 VR1 terechtgekomen?
‘Ik wilde vooral zelf erg graag. Ik train-
de al twee seizoenen mee met het 
team, dus sommige meiden kende ik 
inmiddels al best goed. Maar ik was 
vooral klaar met het voetballen met 
jongens. Als ik niet naar de Dames was 
gegaan, was ik helemaal gestopt met 
voetballen. Maar uiteindelijk ben ik dus 
heel blij dat ik de overstap naar de Da-
mes heb gemaakt.’

En hoe kijk je nu achteraf terug op 
het seizoen?
‘Over het algemeen natuurlijk gewel-
dig. Op persoonlijk vlak vond ik het 
in het begin erg lastig. Ik had moei-
te met het feit dat ik weinig minuten 
kreeg. Je gaat natuurlijk op voetbal om 
te voetballen en als je dan niet of wei-
nig speelt, is dat niet leuk. Dit kwam 
ook voornamelijk door de brede selec-
tie van 20 dames. Wel was ik er altijd 
op de trainingen en daar liet ik zien 
dat ik bereid was om er alles voor te 
doen. Dus dat was even schakelen. 
Maar daarnaast merkten we door het 
seizoen heen wat we als team konden 
bereiken: meedraaien voor het kampi-
oenschap. Mede hierdoor liet ik mijn 
eigen gedachtes varen en zette ik me 
volledig in om bij te dragen aan het 
mogelijke kampioenschap, op welke 
manier dan ook. En uiteindelijk hebben 
we natuurlijk bereikt wat we wilden, 
namelijk promoveren naar de Vierde 
Klasse.’

Luna, jij hebt je vlak voor de zo-
merstop ingeschreven bij GVV’63. 
Waarom heb je uiteindelijk beslo-
ten om te gaan voetballen?
‘Mijn vader, Michel van Bergeijk, voet-
balt inmiddels al een tijdje bij GVV’63. 
Toen we verhuisd zijn, is hij vanuit Wil-
helmina’26 overgekomen naar Game-
ren. Daarnaast voetbalt mijn broertje 
ook al sinds kleins af aan in de jeugd bij 
GVV’63. In het begin haakte ik telkens 
af toen mij gevraagd werd om ook te 
gaan voetballen. Maar uiteindelijk wil-
de ik, naast het paardrijden, nog een 
andere sport erbij gaan doen. Uiteinde-
lijk heb ik besloten om een keer mee te 
komen trainen en dat beviel dermate 
goed, dat ik recent lid ben geworden 
inderdaad.’

Wat vonden jullie van het afgelo-
pen seizoen bij de Dames?
Luna: ‘Ik kijk daar heel positief op terug. 
Het zijn allemaal hele leuke meiden. Ik 
vond het erg gezellig bij de Dames, zo-
wel tijdens de trainingen als erna.’
Annalinde: ‘Daarnaast werd de sfeer 
ook steeds beter. Na de training bleven 
we vaak nog even zitten om bij te pra-
ten en een drankje te doen. De sfeer 
hing natuurlijk ook samen met de pres-
taties op het veld. Naarmate we dichter 
bij het kampioenschap kwamen, was 
het één en al gezelligheid. 

Hoe kijken jullie naar aankomend 
seizoen?
Luna: ‘Ik heb er heel erg veel zin in. 
Voor mij persoonlijk vind ik het vooral 
fijn dat ik straks met alleen maar mei-
den van mijn leeftijd train en voetbal. 
Ik vind het ook goed dat de trainingen 
van de VR1 en de MO20 apart zijn. 
Vooral omdat wij als team, en ik per-
soonlijk, op andere kwaliteiten zullen 
moeten trainen dan de Dames, die 
meer ervaring hebben met het spelletje 
en inmiddels goed op elkaar zijn inge-
speeld. De stap richting de Dames was 
voor mij dan ook te groot geweest. 
Verder ken ik eigenlijk bijna alle meiden 
wel, dus dat is erg leuk.’

Annalinde: ‘Eerlijk gezegd vind ik het 
wel jammer dat ik weg ga bij de Da-
mes. Ik stond er ook niet meteen om 
te springen toen ik hoorde dat ze bezig 
waren met het opzetten van een mei-
denteam. Maar uiteindelijk kom ik nu 
ook in een leuk team terecht en gaan 
we wel zien wat het gaat worden. Ik 
verwacht vooral veel gezelligheid en 
lekker voetballen. Lachend: ik denk 
niet dat we meteen kampioen gaan 
worden. Ik denk dat we vooral moeten 
zorgen dat alles gezellig blijft zonder 
ruzie en gezeik.’

Wat zijn jullie doelen en dromen de 
komende jaren bij GVV’63?
Luna: ‘Ik zou vooral wat diverser willen 
worden. Mijn schot is niet zo goed en 
voorin weet ik niet zo goed wat ik moet 
doen, waardoor ik automatisch achter-
in ga staan. Maar ik zou veel verschil-
lende kwaliteiten willen leren. Ik wil ge-
woon beter worden en echt leren hoe 
ik moet voetballen. Leren hoe ik een 
bal moet aannemen, passen, schie-
ten, echt de basics dus. En daarnaast 
natuurlijk het krijgen en onderhouden 
van een goede voetbaltechniek. De 
afgelopen periode kreeg ik ‘bijles’ van 
papa. Lachend: wat me niks kostte, op 
wat hoofdpijn en spierpijn na. Maar 
uiteindelijk wil ik alles leren tijdens de 
trainingen en wedstrijden. Lachend: oh 
en het krijgen van een betere conditie 
zou ook niet verkeerd zijn. Daarnaast 
zie ik wel hoe alles loopt de komende 
jaren, voor nu vind ik voetballen leuk 
en kijk ik ernaar uit om het spelletje be-
ter onder de knie te krijgen.’
Annalinde: ‘Lachend: leren scoren 
staat wel bovenaan mijn lijstje. Nee, 
maar zonder dollen: ik zou ook wel 
een beetje van alles willen leren. Mijn 
broer, Gijs Rovers, sleurde mij vroeger 
altijd thuis mee als hij ging voetballen. 
Daardoor heb ik al wat basistechniek 
meegekregen en daarna natuurlijk ook 
toen ik zelf op voetbal ging. Maar alles 
kan en mag wel beter vind ik. Net iets 
meer techniek, meer schieten en zeker 
ook meer conditie inderdaad. Maar we 
gaan het zien.’

Annalinde en Luna



30

WWW.SCHILDERSBEDRIJFCLETON.NL

“Schildersbedrijf Cleton beschikt  
over vakkennis en ervaring die  

vereist is voor het inspecteren, beoordelen  
en behandelen van schilderwerk”
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www.salariskompas.nu 
Rondgang 26 

5311 PB  GAMEREN 

0418-745950 

 

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. 

Rondgang 26
5311 PB Gameren

0418-745900

Bedrijfsadviseurs - Administratie - Belastingadvies

www.goed-advies.nu
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“Ik wil graag met GVV’63 
naar de tweede klasse”

Voor veel mensen is Nick Linnenbank 
geen onbekende, hij is voorhoedespe-
ler in het eerste elftal van GVV’63. Is 
ook op andere vlakken actief binnen 
onze vereniging en probeert vanuit zijn 
werk de Bommelerwaard in beweging 
te krijgen.

Het is alweer even geleden dat de 
jonge Nick voor het eerst een geel 
zwart shirt aan trok?
“Ja ik was 5 jaar toen ik in de F van 
GVV’63 begon met voetballen. Als 
ik me niet vergis waren Theo Fraaije, 
Theo van Ballegooijen en mijn vader 
Siem toen de trainers. We hadden 
wel een leuk team en zijn diverse ke-
ren kampioen geworden. Ik heb tot en 
met mijn 17e bij GVV’63 gespeeld. De 
laatste twee jaren in de A-junioren, we 
zijn toen twee keer kampioen gewor-
den. Onder trainer John Laponder ben 
ik op 15-jarige leeftijd gedebuteerd in 
het eerste. Een wedstrijd tegen GDC. 
Volgens mij speelde Ronald van Wijk 
toen ook voor het eerst mee. 

Daarna heb je de stap gemaakt 
naar andere verenigingen?
“Ik had de ambitie om te kijken waar 
mijn plafond lag als voetballer. Ik ben 
op mijn 17e naar Nivo Sparta gegaan. 
Die speelden toen hoofdklasse. Dat 
was een behoorlijke stap. Ik heb toen 
eerst een half jaar met de selectie mee-
getraind en dat seizoen ook enkele 
wedstrijden meegedaan. Ik herinner 
me nog dat ik tegen Smitshoek tegen 
oud-prof Etienne Shew-Atjon speelde. 
Het jaar erna in de eerste klasse heb ik 
ongeveer 10 wedstrijden gespeeld. Na 
nog een seizoen Nivo ben ik naar WSC 
in Waalwijk gegaan .Die kwamen toen 
uit in de eerste klasse zondag. We had-
den een leuk team, alleen er was wei-
nig sfeer in het zondagvoetbal. Daarna 
ben ik naar Wilhelmina’26 gegaan in 
de tweede klasse. Daar heb ik een leu-
ke tijd gehad. In twee seizoenen scoor-
de ik 28 competitiegoals. Hierna ben ik 
naar Roda Boys gegaan. We moesten 
dat jaar kampioen worden, maar dat 

lukte niet. Na dit jaar heb ik nog één 
seizoen bij Altena gespeeld onder mijn 
oude trainer Johan van der Werff. We 
stonden eerste in de tweede klasse, 
maar toen kwam Corona en werd de 
competitie stil gelegd. Inmiddels ging 
ik met mijn vriendin uit Nieuwendijk, 
samenwonen in Zaltbommel. Voor mij 
een mooi moment om in 2020 terug te 
keren naar GVV’63.”

Naast speler van het eerste heb je 
bij GVV’63 ook andere taken op je 
genomen?
“In mijn eerste seizoen heb ik drie 
maanden de JO19 getraind, toen Ton 
van Doesburg minder tijd had. Dat be-
viel mij goed. Vorig seizoen was ik sa-
men met Kaj Vierbergen trainer van de 
JO17. Een leuk team. Dit seizoen ko-
men we als JO19 uit in de tweede klas-
se. Hierin gaan we meer tegenstand 
krijgen. Alleen maar goed voor deze 
spelers. Waarvan er zeker een aantal 
kunnen doorgroeien naar de selectie. 
Sinds 2021 zit ik ook in de TC Jeugd. 
Samen met Tico van Bruchem houd ik 
me bezig met activiteiten organiseren 
zoals toernooien en de afsluitdag.”

Jij bent niet alleen met de jeugd be-
zig, maar je hebt ook de Gamerse 
senioren aan het voetballen gekre-
gen?
“Ja dat is wel een succes geworden. Ik 
heb de opleiding CIOS gedaan. Ik werk 
nu al drie jaar bij Welzijn Bommeler-
waard. Wij richten ons op welzijn en 
spelen. Ik werk bij de afdeling spelen. 
Dat bestaat uit Spel& en Bommeler-
waard Beweegt (voorheen Sjors Spor-
tief). Wij bekijken waar behoefte aan 
is om mensen in beweging te krijgen. 
Vanuit mijn werk heb ik bij de voetbal-
verenigingen in de Bommelerwaard 
het Walking Football proberen op te 
zetten. Dit heb ik in Gameren samen 
met Alfons Comans gedaan. In princi-
pe heb je niet veel nodig. Een veld, een 
bal en twee doelen. Maar het belang-
rijkste is mensen die mee willen doen. 
Bij GVV’63 zijn we begonnen met 6 

spelers. Elke dinsdagochtend wordt er 
gevoetbald. Inmiddels bestaat de club 
uit 17 personen. Er is veel enthousias-
me en er wordt ook aan toernooien 
meegedaan. Dan kun je wel stellen dat 
het geslaagd is. 

Wat zijn je verwachtingen voor het 
komende seizoen?
We hebben een talentvolle groep. Er 
zijn enkele spelers gestopt. De indivi-
duele acties van Michel Kooijman zul-
len we missen. Maar we hebben ook 
weer goede versterkingen. Tim de Laat 
kan echt goed voetballen, zijn passes 
komen bijna altijd aan. Damian van 
Doesburg laat zien dat hij ook een 
goede speler is. Twee seizoenen gele-
den hadden we een heel goed team. 
Helaas werd er toen niet veel gespeeld 
vanwege Corona. 

Het afgelopen seizoen begonnen we 
sterk, maar na de winterstop ging het 
helaas minder. Uiteindelijk werden we 
tweede. Hopelijk doen we dit jaar ook 
mee om de bovenste plaatsen. Ik wil 
nog heel graag met GVV’63 naar de 
tweede klasse. Persoonlijk vind ik dat ik 
nog niet alles heb laten zien in Game-
ren. Ik hoop dat ik dit seizoen bepalen-
der kan worden met doelpunten.

Nick Linnenbank

Interview 

Nick Linnenbank
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Alles voor de voetballer...

Wijnkisten
Bedrukt met uw eigen ontwerp

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!
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Altijd gezellig als er wat leven in de 
brouwerij is bij een vereniging. Zo ook 
bij GVV’63. We spreken met bestuurs-
lid Laurie van Keulen die al diverse jaren 
verantwoordelijk is voor het organise-
ren van activiteiten.

Laurie, hoe ben je bij GVV’63 te-
recht gekomen?
“Sinds 2007 heb ik een relatie met 
Marc Vink. En sindsdien kom ik bij 
GVV’63. In die tijd speelde Marc nog 
bij Kozakken Boys. Na zijn wedstrij-
den gingen we altijd nog even naar de 
kantine van GVV’63, voor onze vrien-
den en gezelligheid. In 2008 ben ik in 
Gameren komen wonen. Marc stopte 
daarna met voetballen en toen gin-
gen we vaak bij GVV’63 kijken. Onze 
dochter Keet voetbalt momenteel in de 
MO11, dus ook ’s-ochtends ben ik vaak 
aanwezig als supporter.“

Wanneer ben je actief iets gaan 
doen voor onze vereniging?
“In de beginjaren hielp ik weleens mee 
met het verkopen van lootjes.  Zo ben 
ik er langzaam ingerold. Ongeveer 7à 
8 jaar geleden ben ik echt actief ge-
worden. Toen ben ik lid geworden van 
de Activiteitencommissie. Ik hield me 
onder andere bezig met de Pietentrai-
ning, de slaatjesactie en de verkoop 
van lootjes.We organiseren ook GVV63 
draait door avonden met een DJ.

Ook ben ik al een aantal jaren actief in 
de organisatie van de Villa Pardoesdag. 
Dat is heel dankbaar werk. Het afgelo-
pen seizoen hebben we weer € 17.000 
opgehaald voor dit goede doel. Je weet 
dat dit geld heel goed terecht komt.Ei-
genlijk ben ik niet anders gewend om 
mee te helpen bij een vereniging. Mijn 
ouders verrichten vroeger ook veel vrij-
willigerswerk bij Nivo Sparta.”

Je bent nu ook ruim een jaar be-
stuurslid bij GVV’63?
“Ja dat klopt. Ik ben nu als bestuurslid 
verantwoordelijk voor de activiteiten bij 
GVV’63. Er zijn eigenlijk twee doelstel-

lingen. Leuke activiteiten organiseren 
voor onze leden en inkomsten genere-
ren door middel van acties.Regelmatig 
boeken we een DJ na een thuiswed-
strijd van ons eerste elftal. Dat zijn al-
tijd drukbezochte avonden. Inkomsten 
generen we door lootjes te verkopen. 
In de Corona tijd hebben we zelfs een 
online verloting georganiseerd. Ook 
doen we bij GVV’63 mee met de Grote 
Club Actie. Dit levert ook een mooi be-
drag op voor de vereniging.”

Daarnaast ben je ook voorzitter 
van de Jubileumcommissie
“In 2023 bestaat GVV’63 60 jaar. Van 
7 t/m 10 juni wordt dit jubileum ge-
vierd. Met een enthousiaste club men-
sen hebben we een mooi programma 
samengesteld. Waarbij voor alle leden 
wat georganiseerd wordt. Binnenkort 
wordt er meer bekendgemaakt over 
het programma. Dit gaan een aantal 
leuke dagen worden!”

Er wordt bij GVV’63 veel georgani-
seerd, kun je daarbij nog hulp ge-
bruiken?
“Hulp is altijd welkom! We hebben bij 
GVV’63 al veel vrijwilligers. Maar we 
blijven alleen een actieve vereniging als 
onze leden daar een steentje aan bij 
willen dragen. Bij het organiseren van 
activiteiten is het zeker geen verplich-
ting dat je er elke week moet zijn. Je 
kunt ook aan één bepaalde actie mee-
werken. Ook voor de Villa Pardoesdag 
Commissie zoeken we mensen. Als er 
mensen zijn die wat willen doen, dan 
kunnen ze zich bij mij melden.”

“Leuke activiteiten organiseren 
voor onze leden en inkomsten 

genereren door middel van acties.”

Laurie van Keulen

Interview 

Laurie van Keulen
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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 

Voorkom onnodige spanningen ! 

 

Dwarsweg 8 Zaltbommel 
0418 – 700 535   

www.dynatherm.nl 

“De oplossing voor al uw 
technische vraagstukken” 

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting 

op een sportbh naar keuze* 

 

*geldig t/m 31 december 2021 

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting 

op een sportbh naar keuze* 

 

*geldig t/m 31 december 2021 
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Dit seizoen hebben we een nieuwe 
trainer voor ons tweede elftal. Maar 
binnen GVV’63 is Khalid Zaagugui ze-
ker geen onbekende. Maar toch een 
mooie gelegenheid om Khalid zich na-
der voor te laten stellen.

Mijn naam is Khalid Zaagugui en ik ben 
36 jaar oud. Momenteel ben ik al bijna 
15 jaar werkzaam bij Hitachi Vantara 
gevestigd in Zaltbommel. Ik woon ook 
samen met mijn vrouw in Zaltbommel.

Ik ben op mijn vierde begonnen met 
voetballen bij de club Aquila in Dreu-
mel. Vervolgens ben ik uitgekomen 

voor Nivo Sparta, waar ik ook een aan-
tal jaren in het 1ste en 2de heb gevoet-
bald. 

In het jaar 2006 ben ik met Grat 
 Damen naar GVV’63 gekomen waar 
ik in het 1ste heb gevoetbald. Na een 
aantal jaren heb ik weer een uitstapje 
gemaakt terug naar Nivo Sparta om in 
verschillende lagere senioren elftallen 
te voetballen. 

Mijn laatste seizoen als voetballer was 
weer in het 2de elftal van GVV’63 on-
der leiding van Arnold Kooijman. In het 
seizoen van 2021/2022 heb ik ervoor 

gekozen om als trainer het 3de eltal 
van GVV’63 onder mijn hoede te ne-
men, wat ik met veel plezier heb ge-
daan. Een trainersfunctie heb ik altijd al 
geambieerd en vindt het een uitdaging 
om dit binnen GVV’63 te kunnen uit-
oefenen. Dit seizoen ben ik de trainer 
van het 2de elftal en we mogen dit jaar 
in de 2de klasse uitkomen. 

Een erg leuke uitdaging met een fan-
tastische spelersgroep. Als ik zo naar de 
afgelopen weken terugkijk dan hebben 
we er allemaal enorm veel zin in!

Interview 

Khalid Zaagugui
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Doe je ding, heb plezier, leg de lat niet te 
hoog en geniet van de momenten die je 
hebt met elkaar als team

Nita Westra – van Dijk is boerin, moe-
der, salarisadministrateur, maar bo-
venal fervent voetballiefhebster. Haar 
passie voor voetbal gaat door merg en 
been. We spraken de ervaren voetbal-
ster over haar liefde voor het spelletje, 
het moederschap, haar tijd bij GVV’63 
VR1, het 30+ team én het memorabele 
kampioensweekend in mei.

Nita: sinds vorig seizoen speel je 
weer in het geel-zwart. Waar be-
gon jouw passie voor voetbal? 
‘’Ik begon met voetballen op achtjarige 
leeftijd. Daarvoor heb ik op turnen ge-
zeten, maar dat was niks voor mij, een 
teamsport paste meer bij mij. Ik ben 
geboren en getogen in Hedel en heb 
daarom altijd in Hedel bij het meiden-
team gevoetbald, waar we altijd voor- 
én najaar kampioen werden.’’

Wanneer maakte jij de overstap 
naar GVV’63?
‘’Dat moet in 2004-2005 zijn geweest. 
In 2006 kreeg ik namelijk verkering met 
Rinze. Mijn vader werkte met Wim van 
Driel, de vader van Judith, en zij ving op 
dat het team in Hedel ging stoppen in 
verband met te weinig dames. Judith 
vroeg of ik voor GVV’63 wilde gaan 
voetballen. Dat is dus gebeurd en dus 
niet alleen maar voetballen in Game-
ren, maar ook verliefd en uiteindelijk 
huisje, boompje, beestje met mijn man 
Rinze.’’

En toen gelijk bij de Dames gaan 
spelen?
‘’Dat klopt inderdaad. Toen kwamen 
we nog uit in de Derde Klasse. La-
chend: dus sinds ik naar Gameren ben 
gekomen, zijn we er niet op vooruit-
gegaan. We hebben ooit op het punt 
gestaan om te promoveren, maar door 
de hoge druk en spanningwas dat dus 

niet gelukt uiteindelijk. In de Derde 
Klasse speelden we ook ver van huis, 
tegen clubs uit Zeeland bijvoorbeeld.’’

Daarna ben je ‘’een tijdje uit de 
roulatie’’ geweest.
‘’Lachend: ja toen raakte ik zwanger 
van onze oudste zoon Florian. Die is nu 
inmiddels 7 jaar geworden. Een tijd na 
de bevalling ben ik weer een balletje 
gaan trappen, alleen door het melk-
veebedrijf thuis, mijn werk en alles er-
omheen, ben ik alleen de thuiswedstrij-
den gaan voetballen. Op een gegeven 
moment werkte dat niet meer en ben 
ik gestopt en ben ik begonnen bij Cros-
sfit om niet dicht te groeien. Dat vind ik 
enorm leuk, maar voetballen blijft mijn 
passie. Ik miste dat en daarom heb ik 
na 1 of 2 jaar het 30+ team opgericht. 
Dit heb ik vooral besloten, omdat ik zelf 
niet vastwilde zitten aan de verplichtin-
gen die je bijvoorbeeld hebt bij de Da-
mes: het twee keer trainen in de week 
en op zaterdag wedstrijden spelen. Dat 
is voor mij veel te complex. Daarom is 
een 30+ team, waarbij je op vier avon-
den in het najaar en voorjaar wedstrij-
den speelt, de ideale manier voor mij 
om toch te kunnen voetballen.’’

Het weekend van 21 mei 2022 gaat 
de boeken in als een memorabel 
weekend. Eerst werden jullie op 
vrijdagavond kampioen met het 
30+ team, daarna met de Dames 1 
op zaterdag. Hoe kijk jij terug op 
dit weekend?
‘’Ja, in één woord: geweldig. Het was 
het eerste volledige seizoen met de 
30+ en gelijk kampioen. Wat gewel-
dig is natuurlijk. We hebben gewoon 
onwijs veel lol en plezier met elkaar. 
En ook die goede oude tijden komen 
zo weer een beetje naar boven. Het is 
weer een beetje zoals vroeger bij de 

Dames. En natuurlijk is het voetballen 
zelf ook weer onwijs lekker om te kun-
nen doen. En ja:het kampioenschap 
van Dames 1. Het voetbal is heerlijk om 
naar te kijken, als je het aan mij vraagt. 
En de kampioenswedstrijd, waar ik zelf 
ook minuten heb mogen maken, was 
gewoon een geweldige ervaring om bij 
te zijn. Het team wat er nu staat is sterk 
en dat je dan kampioen wordt op zo’n 
manier,dan denk ik van: ‘Jeetje, dat 
had ik in mijn tijd ook graag gewild.’ 
Geweldig dat ik dit van dichtbij mocht 
meemaken en ik voel me toch ook ver-
eerd dat ik een beetje mijn steentje bij 
heb mogen dragen. Lachend: Ik heb 
toen wel een beetje bewezen dat deze 
moeke nog best mee kan met het jon-
ge grut. Daarnaast is de ontwikkeling 
van sommige meiden, die ik nog ken 
uit mijn tijd bij de Dames, ongekend. 
Knap dat dit team deze prestatie heeft 
neergezet!’’

Kijkend naar het nieuwe seizoen: 
wat zijn jouw doelen of verwach-
tingen?
‘’Het zou leuk zijn als we weer kampi-
oen worden met het 30+ team natuur-
lijk. Maar bovenal gewoon lekker voet-
ballen. Het afgelopen seizoen hadden 
we eigenlijk geen doelstellingen. Het 
is vooral plezier maken, lol hebben en 
met elkaar zijn. Ik vind het heerlijk om 
juist geen doel te hebben voor mezelf 
en gewoon te gaan en te zien hoe het 
loopt. Plezier staat inmiddels voor mij 
boven alles. Dat zeg ik nu wel zoen ik 
zei laatst ook: ik ben niet meer zo fana-
tiek. Maar toch merk ik dat het fanatie-
ke in mij er nooit uitgaat, want zodra 
ik het veld oploop, komt het fanatieke 
weer naar boven.’’
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Trafbouw

06 52 63 65 74
info@wvsschilderwerken.nl
www.wvsschilderwerken.nl
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Wat is Villa Pardoes?

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 ALLES! 

Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom de Picknickplaats. Het gebouw 
heeft de vorm van een Slak op een Bloem. Kinderen kunnen er in een veilige en prikkelrijke omgeving spelen. Ouders ont-
moeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en ervaringen delen, soms tot laat in de avond. In Villa Pardoes 
worden avonturen samen beleefd. Met familie en vrienden. Ridders, barbie en de sprookjes van 1001 nacht komen er tot 
leven. Villa Pardoes is voor een weekje het warme nest waar je thuiskomt na een dag vol leuke activiteiten.

De Chillruimte
Lekker chillen in de special hiervoor 
gemaakte chillruimte.

De Snoezelruimte
Heerlijk ontspannen in een prikkelvrije 
ruimte met leuke opjecten.

De Picknickplek
Speel, eet en geniet onder de 
magische boom met Geitje Benjamin.

De Broedplaats
Kom even helemaal tot rust. Lees een 
boekje of kijk naar je favoriete film.

De Zandbak en Glijbaan
Hoeveel ritjes ga jij maken van onze 
glijbaan?

Het Bubbelparadijs
Bubbel er op los in ons bubbelparadijs. 
Even lekker samen ontspannen.

De Gameroom
Speel je favoriete spelletje, race als een 
echte coureur en geniet!

De Tuin
Klim, klauter en speel lekker in onze 
grote tuin. Voor ieder wat wils!

De Knutselruimte
Knutsel de mooiste dingen in de ruim-
te en maak vrij gebruik van materiaal.

GVV STEUNT VILLA PARDOES
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DEALER VAN:

Baden en douchecabines

WWW.VB-BADKAMERS.NL
Kijk voor meer informatie op: Bezoek onze showroom:

De Elzenhof 9
4191 PA Geldermalsen

T:  0345 - 580 900
M:  06 509 353 00
E:  info@vb-badkamers.nl

BEZOEK ONZE SHOWROOM

VAN SLOOP TOT REALISATIE

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 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:
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Contactpagina

Voetbalvereniging
GVV´63 

Contactgegevens

Social Media

Sportpark  Sportpark Maartens Hof

Adres  Middelkampseweg 16

Postcode  5311 PC

Plaats  Gameren

Telefoon  0418-561720

Oprichting  13 december 1962

Aantal leden  440 leden, per 1 juni 2021

Speeldagen  Zaterdag

Clubkleuren  Geel – Zwart

Secretaris
Dhr. W. van Driel
Secretaris GVV’63
Visserij 47
5301 ZG Zaltbommel
0418-515721

Colofon
Deze presentatiegids is een uitgave van
Voetbalvereniging GVV’63

Acquisitie Dennis van de Werken
 William van den Oever

Fotografie Margriet van der Kaa
 Jonkers Fotografie
 Gijs van Tuijl Fotografie

Redactie Arjan Jonkers
 Kelly van Ballegooijen
 Paul van Steenbergen
 Kees Termeer  

Vormgeving WS Media Groep
en Drukwerk 

 

 

 

Jeugdcommissie
email: GVV63.jeugd@gmail.com

Beheer website
Arjan Jonkers
email: gvv63verslag@gmail.com

Wedstrijd secretaris
Senioren en jeugd
Dhr. Jordy van Veelen
email: wedstrijdsecretaris.gvv63@gmail.com

Accommodatie 
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Ook voor het vernieuwen van 
de vulling en stoffering van uw 
kussens van o.a. 

• Boot 
• Caravan 
• Camper 
• Tuinmeubels 
 
 

Meubelstoffeerderij FRAAI meubeldesign    
De Hoef 3b       Tel. 06-10113172 
5311GH Gameren      info@fraaimeubeldesign.nl 
 



 vosautobedrijven.nl

Van Voordenpark 23
ZALTBOMMEL
T 0418 515172

Kantsingel 22K
OSS
T 0412 623555

Marconiweg 19
GORINCHEM
T 0183 620577

Mountbattenweg 8
VEGHEL
T 0413 254000

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 (kantoor-
uren). 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.

VOLVO V60 B3 MOMENTUM ADVANTAGE 
T IJDEL IJK VANAF  €40.995  |  L E A SE VANAF  € 599 P.M.

VOLVOCARS.NL / V60

Volvo V60 B3 Momentum Advantage

Het juiste moment
 herken je meteen

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.



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

ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN
W W W . W S M E D I A G R O E P . N L


