
GSV’38 1 indeling
Half juli is de indeling bekend 
geworden waarmee GSV’38 
weer uitkomt in de 4e klasse D. 
Verrassend is dat er nu slecht 
11 teams aan deze competitie 
deelnemen tegen 14 afgelopen 
seizoen. Teams van boven de rivier 
de IJssel zijn niet in deze competitie 
terug te vinden. 

De indeling van het vorige seizoen 
is gebleven. Angerlo Vooruit; 
Doesburg; GSV’38; Groessen; Loo; 
Kilder; Sprinkhanen; Loil; Rijnland; 
Montferland en ‘t Peeske. 

Er zitten redelijk wat derby’s bij wat 
zeker leuk is om erbij te zijn.
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Met het seizoen 2021-2022 achter ons kijken wij terug op 
een toch nog prima seizoen. Ondanks de verplichte 
rustperiode tijdens de 3 e corona golf werd in maart 

de competitie weer opgepakt en vele wedstrijden moesten 
binnen een kort tijdsbestek worden afgewerkt. Het derde 
elftal werd kampioen en het tweede wist ruim op tijd 
veilig te spelen met opvallende leuke resultaten. Andere 
seniorenteams draaide goed mee in de competitie. Het 
vlaggenschip van GSV’38 zat na de corona versoepeling in 
een dipje en lieten tegen Groessen, Loil en Doesburg punten 
liggen en vervolgens ook de aansluiting met de top. Dit werd 
later goed herstelt en een inhaalrace werd ingezet. Een derde plek achter grote clubs zoals Westervoort 
en Jonge Kracht uit Huissen was het hoogst haalbare. Spits Daan Witjes werd topscoorder in de regio 
gevolgd door Delano Cocu. Deze laatste stond ruim voor maar moest door een blessure de laatste 5 
wedstrijden missen. 

Na het vertrek Ed van Mierlo naar Angerlo heeft Maikel van 
het Anker het roer van het tweede elftal overgenomen en wij 
wensen hem succes met zijn jonge spelersgroep. De jeugd 
van GSV’38 spelen prima in de regio mee en er zit potentie 
in bepaalde spelersgroepen. Dat is voor de Graafschap niet 
onopgemerkt gebleven want er spelen al een aantal spelers 
uit de jeugd van GSV’38 bij de zebra’s uit Doetinchem. 

Nacompetitie werd ingegaan en met een laat geworden thriller op woensdagavond in Rheden wist 
GSV’38 de wedstrijd te winnen en een plek in de finale tegen Jonge Kracht veilig te stellen. Een spelersbus 
vol met spelers en supporters op naar neutraal terug van Sprinkhanen in Nieuw Dijk. Hoofdsponsor De 
Veerstal had een reclamevliegtuigje de lucht in gestuurd om het eerste succes te wensen. Rond de 1000 
toeschouwers waren op de duel, onder prima omstandigheden , afgekomen. Door enkele blessures 
moest trainer Klaas was aanpassen maar Jonge Kracht was de betere en won de partij met 2-1. Gelukkig 
blijft de groep bij elkaar en zijn de verwachtingen hoog dit seizoen.
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Hoofdveld
Inmiddels is het hoofdveld van GSV afgeschraapt en is nu hopelijk 
nieuw een steviger grasdekking in ontwikkeling. Door een groep 
vrijwilligers is het sportpark weer keurig in orde gebracht hoewel een 
kritische nood meer hoorbaar wordt dat men steeds meer zelf moet 
doen terwijl bepaalde taken voor sportbedrijf Ataro zijn. Binnenkort zal 
de kantine ook aan een frisse opknapbeurt worden onderworpen om 
nog meer uitstraling te krijgen. Wij hebben weer zin in en een nieuw 
seizoen en hopelijk zien wij elkaar.

opslagschuurtje voor materialen in elkaar gezet en een nieuwe 
tent, omdat door de storm  de oude is omgewaaid. En als laatste wat we hebben ingekocht zijn drie 
picknicktafels met een lengte van drie meter elk. De tafels die er nu staan zijn echt aan vervanging toe. 
Eén tafel krijgt wederom het naambordje van Lars.

Contributie seizoen 2022-2023
Bij deze Nieuwsbrief zit ook een factuur voor het lidmaatschap van de ”club van 100”. Hiermee kunt
u het bijdrage van € 50,- overmaken waarmee we weer vele doelen kunnen realiseren voor de club.
De koffiekaart die vorige seizoen is bijgevoegd om tijdens de rust, voor of na een wedstrijd van een
bekertje koffie of thee te kunnen genieten blijft geldig. De bijgeleverde toegangskaart geeft bij
vertoon aan de poort vrij toegang tot de thuiswedstrijden.

Speelschema GSV’ 38 1 2022-2023
Alle onderstaande wedstrijden beginnen om 14:00 uur.

2 oktober             ‘t Peeske - GSV’ 38
9 oktober             GSV’ 38 - S.V. Kilder
16 oktober           sc Doesburg - GSV’ 38
30 oktober          GSV’ 38 - vv Montferland
6 november       sv Loil - GSV’ 38
13 november     ‘t Peeske - GSV’ 38
20 november    GSV’ 38 - Angerlo Vooruit
27 november     Loo - GSV’ 38
4 december       GSV’ 38 - sc Groessen
11 december      sc Rijnland - GSV’ 38

12 februari         GSV’ 38 - ‘t Peeske
5 maart               S.V. Kilder - GSV’ 38
12 maart             GSV’ 38 - sc Doesburg
19 maart             vv Montferland - GSV’ 38
26 maart  GSV’ 38 - sv Loil
2 april   GSV’ 38 - Sprinkhanen
16 april Angerlo Vooruit - GSV’ 38
23 april GSV’ 38 - Loo
14 mei  GSV’ 38 - sc Rijnland
21 mei  sc Groessen - GSV’ 38

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door Geert Wieggers en Mees Pelgrim

Doelstellingen
Afgelopen seizoen hebben we heel veel doelstellingen gerealiseerd 
en dat is mede te “danken” aan de corona perikelen want we 
konden een beetje sparen. Toch bleef het onderhoud doorgaan 
en zijn er enkele gereedschappen aangeschaft om de vrijwilligers 
van maandaggroep van gemakken te voorzien. Daarnaast zijn er 
pupillendoeltjes, een kalkmachine, en een schrob-zuigmachine 
voor de kantine vloer ingekocht. Daar bleef het niet bij want er is een
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