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O p de valreep hebben we het nieuws wat 
betreft wel of geen dorpshuis mee kunnen 
nemen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is 
het een duidelijk JA geworden en kunnen de 
volgende stappen worden gezet naar het reali-
seren van een Dorpshuis. We mogen de 
projectgroep namens alle dorpelingen bedanken 
voor hun inzet tot waar we nu staan. Het 
vervolgtraject kan worden ingezet, en daarvan 
maken wij als dorpelingen een belangrijk 
onderdeel uit zodat we straks kunnen zeggen 
door Gemeenschap waargemaakt Varsselder-
Veldhunten. 
Over tot de orde van de dag. Na een lange voet-
balloze periode in december en januari begint in 
februari van ieder jaar weer de zogenaamde 
kwakkelperiode. Zal er wel gevoetbald worden of 
niet? De velden zijn door vorst of regen meestal 
in zo’n staat dat er nauwelijks op getraind kan 
worden, laat staan een wedstrijd voetballen.  
Eind februari, begin maart worden de eerste 
wedstrijden weer ver-wacht omdat het 

Nieuws 

aanstaande weekend de carna-val in alle 
hevigheid losbarst. 
Als je de berichtgeving in de kranten erop naleest 
dan zijn de meeste mensen die nauw verbonden 
zijn met het voetbal het met elkaar eens. Maak 
een winterstop van eind december tot begin 
maart en voetbal in de mooie periode door tot 
eind mei of half juni. Waarom de KNVB altijd blijft 
vasthouden aan de huidige opzet is een groot 
vraagteken. Er zullen best goede redenen voor 
zijn, alleen zien wij ze niet. 
In ieder geval is er in deze kwakkelperiode van 
alles gebeurd, behalve gevoetbald. De tradit-
ionele potstootavond die het begin van de 
winterstop aangeeft heeft dit jaar geen winnaar 
opgeleverd. Aan het eind van de avond is de 
competitie gestaakt en heeft Joost Schut de titel 
geprolongeerd omdat er nog steeds een handvol 
kandidaten waren voor de eindstrijd. De prijzen 
zijn onder deze laatste deelnemers verloot. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, die redelijk 
was bezocht, werd Peter Berendsen in het 
zonnetje gezet voor zijn 25 jarig jubileum. Leo 
Jansen en Jan Frazer zelfs voor hun veertigjarig 
jubileum. 
Juul van de Pavert werd tot erelid van GWVV 
benoemd en kreeg van de KNVB de zilveren 
speld voor zijn inzet voor het voetbal. 
Het jeugdbestuur had in de winterstop een aantal 
activiteiten georganiseerd zoals een heus 
jeugdkamp die van vrijdag 9 januari 2009 tot en 

M ede Dorpsgenoten, 
Langs deze weg de eerste terugkoppeling dit jaar 
vanuit de projectgroep. 
Stand van zaken “Gemeenschappelijk 
Dorpshuis”.   
 
Stemming geweest 
Afgelopen woensdagavond 18 febr. is er door de 
leden van GWVV en het O.L.V. Gilde gestemd. 
Vele  stemgerechtigden hebben gebruik gemaakt 
van het stemrecht. 
De telling van de stemmen is gebeurd onder 
toeziend oog van notariskantoor Hofstad en 
Hendriks.  Om 21.30 uur is onder toezicht van de 
notaris  de uitslag van de stemming  aan de op 
dat moment aanwezige belangstellenden bekend 
gemaakt.                                                                      
De uitslag gaf de volgende stemverhouding weer:                        
GWVV: Voor      realisatie gemeenschappelijk 
dorpshuis:  88 % 
Tegen    realisatie  gemeenschappelijk 
dorpshuis:  12 % (opkomst 70% van de 131 
stemgerechtigden) 
OLV Gilde: Voor      realisatie 
gemeenschappelijk dorpshuis:  77 % 
Tegen    realisatie  gemeenschappelijk 
dorpshuis:  23 % (opkomst 67 % van de 174 
stemgerechtigden) 
 

De uitslag van de stemming  is een “voor “ 
realisatie gemeenschappelijk dorpshuis. 
Als projectgroep zijn wij blij met dit resultaat. 
Concreet betekent dit dat de projectgroep verder 
kan met uitwerken van de plannen. In de nu 
volgende fase zullen ook de overige verenigingen 
nadrukkelijker in het traject betrokken worden. Zij 
zijn immers bij het uiteindelijk invullen/ vorm 
geven van een gemeenschappelijk dorpshuis “de 
gebruiker”. In een eerder stadium hebben al deze 
verenigingen aangegeven het belang van een 
gemeenschappelijk dorpshuis in te zien. Deze 
toezeggingen zullen nu verder geconcretiseerd 
moeten worden. Om de mening van de overige 
verenigingen te horen zullen deze overige 
verenigingen op korte termijn een uitnodiging 
ontvangen voor een gesprek. 
De komende maanden zal blijken hoe snel we als 
projectgroep nu zaken verder kunnen 
concretiseren. Wij zullen u als achterban daarvan 
regelmatig op de hoogte houden. 
 
Namens alle leden van de projectgroep,  
Wim Klompenhouwer. 

HET GEET DEUR 
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G.W.V.V.  1  
langs de lijn... 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 
 

1 - 3 - 2009 Den Dam 1 - GWVV 1   14:30 uur 
8 - 3 - 2009 GWVV 1 - Ratti 1    14:30 uur 
15 - 3 - 2009 SVGG 1 - GWVV 1    14:30 uur 
22 - 3 - 2009 evt. inhaal 
29 - 3 - 2009 Aerdt 1 - GWVV 1    14:30 uur 

D e winterstop is weer voorbij maar de 
winter nog niet…..  
Helaas is de voorbereiding naar de 2e seizoens-
helft niet optimaal, de ene keer zijn de velden 
gesloten omdat het te nat is en de andere keer 
omdat het te hard is…. 
 
Wel hebben we enkele oefenwedstrijden 
gespeeld, o.a tegen ’t Peeske en DZSV 
helaas werden beide wedstrijden verloren. Tegen 
DZSV speelden we op het schitterende 
kunstgrasveld. Dit was wel even wennen blijkbaar 
want er werd verloren met 10-0…. 
Eerste conclusie kunstgras ligt ons niet zo…. Een 
feit, DZSV was gewoon 2 klassen beter,  
maar één van de grootste oorzaken was waar-
schijnlijk het avondje stappen van het 1e elftal… 
Het avondje stappen was keurig geregeld op een 
vrijdagavond door Martin en Jurgen maar de 
wedstrijd tegen DZSV was op zaterdag ipv 
zondag. De meeste voetballers waren dan ook 
niet geheel fit (zachtjes uitgedrukt). 
 
Zeker zijn er ook andere mogelijkheden om te 
trainen, Stokkumse bossen die kennen de 
jongens al als hun eigen achtertuin… al is dit 
eigenlijk de achtertuin van Ruud, we hebben 
alleen de barbecue nog niet kunnen vinden! Ook 
werd er getraind, nou ja, gelopen op de 

atletico baan in Ulft, voor de meeste heren niet 
de meeste geliefde trainings vorm. Gelukkig 
hebben wij een zeer creatieve hoofdtrainer, en 
omdat er zeer waarschijnlijk niet op het veld  
getraind mocht worden had onze trainer weer 
een paar banen geregeld. Ditmaal waren de 
heren erg positief. Het waren namelijk de 
bowlingbanen is s’Heerenberg…. Een gezellige  
avond maar bij aankomst op Sportpark de 
Buitenham bleek dat er toch op de velden 
getraind mocht worden… Gelukkig was de 
competitiewedstrijd tegen Wolfersveen voor de 
zondag afgelast… Wel werd er afgelopen zondag 
een oefenwedstrijd gespeeld, weer op het 
kunstgras in Dinxperlo bij DZSV. Ditmaal tegen 
de Sprinkhanen. Een leuke pot waarin met 5-3 
werd verloren. Een gelijkspel was zeker terecht 
geweest deze wedstrijd, want GWVV 1 was toch 
vooral de 2e helft de betere ploeg. Toch niet 
verkeerd dat mooie kunstgrasveld… 
 
Het komende weekend wordt er niet gevoetbald 
maar lekker carnaval gevierd en hopelijk zien we 
elkaar weer bij de eerstvolgende competitie-
wedstrijd! 
 
 
De leiding, Bianca en Dennis 

met zondag 11 januari 2009 duurde. Op zaterdag 
10 januari waren ook de kleuters uitgenodigd, 
zodat de complete jeugd een leuke dag uit heeft 
gehad. 
Twee weken later begonnen de pupillen weer 
met het knakworstentoernooi in de sporthal te 
Varsselder. De junioren waren toen reeds 
begonnen met het hervatten van hun trainingen. 
In deze Boogbal zal er dus geen spetterende 
voortzetting van de Superelf zijn. Geen voetbal 
betekent automatisch geen veranderingen in de 
ranglijst. U kunt in ieder geval de teksten lezen 
over de andere gebeurtenissen die hierboven 
beschreven zijn. Een ander niet onbelangrijk item 
is de contractverlenging van Ruud Pastoor en 

Freek van Aragon. Beide blijven minimaal 1 jaar 
langer bij GWVV. 
 
Het dames zaalvoetbalteam heeft de Welkoop te 
Gendringen als shirtsponsor gevonden. Vrijdag 
13-02-2009 is de officiële presentatie geweest in 
de sporthal de Paasberg te Terborg. 
 
We hopen dat de volgende keer de Boogbal 
uiteenspat met voetbal en verhalen over voetbal, 
op dit moment is het nog een beetje dunnetjes, 
maar wat in het vat zit verzuurd niet zegt men! 
  
De redactie 
 



Boogbal nr. 5 pagina 4 

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009 

Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari j.l.Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari j.l.  
H et nieuwe jaar was nog maar 4 dagen oud 
toen de GWVV’ers elkaar de beste wensen 
wensten voor het jaar 2009. Het was erg koud 
buiten, dus een zondagmiddag gezellig onder het 
genot van een biertje de nieuwe plannen voor het 
nieuwe jaar doornemen kon geen kwaad. 
Ondanks dat de ervaren schaatsers toch het ijs 
verkozen boven de nieuwjaarsreceptie was het 
toch redelijk bezet in de kantine. 
Om half twee betrad de voorzitter Wim het 
spreekgestoelte en sprak de volgende woorden:  
 
Dankwoord. 
Op de eerste plaats wil ik alle vrijwilligers 
bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet 
voor GWVV; 

Trainers 
• Aanvoerders, De elftalleiders 
• Wedstrijdsecretariaat. 
• Klussers. 
• Boogbalredactie 
• Barpersoneel.  
Extra bedankje voor de vrijwilligers van 
vanmiddag. Niet te vergeten de overige 
bestuursleden en het jeugdbestuur. 
 
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor 
een goed jaar. Zij zijn degene die er toch maar 
weer voor hebben gezorgd dat iedereen onder de 
meest optimaal mogelijke omstandigheden in en 
buiten het veld, zijn geliefde hobby kon uitvoeren. 
Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze 
vrijwilligers. 
 
Terugblik 2008. 
 
Overleden. 
Tot ons grote verdriet werden we begin 2008 
geconfronteerd met het overlijden van Thea van 
Niersen. Jaren lang heeft zij naast Theo een 
belangrijke rol gespeeld binnen GWVV. We 
zullen haar dan ook nooit vergeten 
 
Resultaten tot nu toe. 
1ste elftal. Seizoen 2007-2008 behaalde het 1ste 
op basis van een prima slot de nacompetitie. 
Ondanks dat de nacompetitie eindigde met een 
teleurstellende wedstrijd in Stokkum, konden we 
toch terug kijken op een goed seizoen met een 
lekker toetje. 
Op dit moment doet het 1ste elftal het goed. We 
staan momenteel op de 3de plaats met 1 wedstrijd 
minder dan Etten. Een uitstekende prestatie.   

 
2de elftal. Het seizoen 2007-2008 werd afgesloten 
met een verdienstelijk 10de plaats met 13 punten. 
De positie van het tweede is bekent. De keuze 
om het 2de elftal voor dit seizoen lager in te delen 
is een toch een goed besluit geweest. Het 
voetbalt ook fijner als je op tijd ook wedstrijden 
wint en een tegenstander hebt waar je lekker 
tegen kunt voetballen in plaats achter de feiten 
aan te rennen. 
Het 2de staat momenteel op de 4de plek met 13 
punten.  

 
3de elftal. Het seizoen 2007-2008 werd afgesloten 
met een laatste plek met het ongekende aantal 

van 18 punten. Vorig jaar gaf ik aan in mijn toe-
spraak dat het 3de elftal wel eens kon afstevenen 
naar een ongekend aantal punten. Dit is uitge-
komen. Het derde zit duidelijk in de lift. Als we 
kijken naar de huidige stand op de ranglijst dan 
zet deze ontwikkeling zich duidelijk door.  Soms 
met enkele gastspelers, maar de basis bleef de 
zelfde. 
Momenteel staat het 3de op de 6de plaats met 11 
punten. Dit geeft duidelijk aan dat de positieve lijn 
zich nog steeds doorzet. 

 
4de elftal. Het seizoen 2007-2008 werd afgesloten 
met de 9de plek met 38 punten. Een positie die 
beneden hun stand ligt. Moeten we ons zorgen 
maken? Zit de sleet er een beetje in of spelen er 
andere factoren. Ik denk dat we zo eerlijk moeten 
zijn dat het niet alleen komt omdat de tegen-
standers steeds jonger worden. Het feit dat wij 
steeds ouder worden speelt hierin een versterk-
ende rol. 
Op dit moment staat het 4de op de 5de plaats met 
18 punten. We weten allemaal dat het 4de altijd 
zijn beste wedstrijden speelt na de winterstop, 
dus we kunnen nog wat verwachten. 
 
Mededelingen 
GWVV 1 wordt in Wolfersveen periodekampioen. 
Dit wordt gevierd, echter in de nacompetitie werd 
er helaas verloren, ondanks de prachtige 
ambiance (Bengaals vuur en de vele spandoeken 
die door de jeugd waren gemaakt). 

 
De nacompetitie was tevens ook een mooi slot 
aan de 5 jaar trainerschap van Andrè Lippets 
 
De selectie start het seizoen met Ruud Pastoors 
als nieuwe trainer. Dit doet hij samen met Freek 
als assistent trainer. Dit blijkt een goede keuze te 
zijn. Je ziet bij meerdere spelers een positieve 
ontwikkeling en het voetbal en de resultaten zijn 
goed. 
 
Ook het volgende seizoen zal  Ruud trainer zijn 
van de selectie samen met Freek. 
 
Joost Schut wordt aan het begin van het seizoen 
2007-2008 trainer van het 2de elftal. Helaas 
raakte Joost door een bedrijfsongeval enige tijd 
uit de running en werd de training overgenomen 
door Marc Arnold.  Ook  het volgende seizoen zal 
Marc de training van het 2de voor zijn rekening 
nemen. 
 
Zoals jullie allemaal weten staat Ton van Gelder 
om gezondheidsproblemen buitenspel. Zijn 
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trainingen voor de lagere elftallen worden 
overgenomen door Rob van de Pavert. Wat dit 
voor het volgende seizoen betekent moeten we 
nog even afwachten. 
 
Ook zijn we aan het begin van het seizoen 
verblijdt met een aantal nieuwe leden. Iets waar 
we als kleine vereniging erg blij mee zijn. 
 
Mede doordat het 1ste elftal nacompetitie moest 
spelen, en de heilige communie op die dag, kon 
het Jan Rieken toernooi niet doorgaan. Dit zullen 
we dit jaar zeker inhalen 
 
Zoals jullie weten is Paul Schut gestopt als 
bestuurlid en met en deel van zijn 
werkzaamheden als het gaat om de 
accommodatie. We hebben gelukkig een waardig 
opvolger voor Paul gevonden. Dat is Erik 
Ketelaar. Hier zijn we als bestuur heel blij mee. 
Paul geniet momenteel van een vakantie tussen 
de Wilde beesten en is vandaag niet aanwezig. 
We zullen later in het seizoen op gepaste wijze 
afscheid van hem nemen.  

 
Ook Jules van de Pavert is gestopt als bestuurlid. 
Hier hebben we vorig jaar al op ingespeeld door 
Koen in te werken. Koen is dan ook een waardig 
opvolger van Jules, waardoor de portefeuille 
Technische Commissie geen stagnatie kent. 
 
De klussendag is weer prima verlopen en het 
blijkt maar weer dat vele handen licht werken 
maken. 
 
We kennen vanaf het dit seizoen ook weer 
damesvoetbal bij GWVV. Dit keer  niet op het 
veld maar in de zaal. Ik zou zeggen ga eens een 
keer kijken. 
 
We hebben nu onze eigen regeninstallatie in 
eigen beheer gekregen van de gemeente. Vorig 
jaar konden we nog gebruik maken van een 
installatie van Erik Ketelaar. Nu hebben we een 
splinternieuwe. 

 
De algemene leden vergadering werd dit jaar 
minder druk bezocht dan het vorige jaar. Dit vond 
ik persoonlijk wel een teleurstelling. 
 
Tom Wanders won dit jaar de Boogbaltop-
scoorderstroffee. 
 
De afsluitende trainingsavond met het traditionele 
potstoten was een succes. Mede door de grote 
opkomst en het aantal deelnemers werd het laat 
maar ook gezellig. 
 
Jeugd. 
 
Seizoen 2008-2009 gestart met de A-junioren. 
Onder leiding van Han van de Pavert en Peter 
Berendsen doen zij het erg goed.  
 
Wc’s en douchegelegenheid werd in de GWVV 
accommodatie vernieuwd alsmede het tassenrek. 
 
De jeugd heeft in de winter het knakworsten-
toernooi. 
 
De jeugd heeft een winteractiviteit (de junioren 
gezelschapspelen en de pupillen gingen bowlen 
in ‘s Heerenberg)  
 

Tevens wordt de jeugd zo groot dat de F1 en F2 
samen uitkomen in dezelfde competitie. 
 
De E-pupillen bezoekt de Graafschap 
  
De mini-F’jes spelen hun eerste wedstrijd 
 
Afscheid van Frank Molenaar die ongeveer alle 
functies heeft vervult binnen GWVV, hij wordt 
opgevolgd door Clemens Wissing. 
 
Als trainers/leiders bij de jeugd zijn gestopt: 
Vincent te Wiel, Jacco te Kaat en Sven Maatman. 
Joost Schut is gestopt als scheidsrechter. 
Nogmaals bedankt voor jullie inzet. 
 
Nieuwe leiders/trainers: Peter Berendsen bij de 
A-junioren, Theo en Danny van Wessel bij de E1, 
Chiel Terhorst bij beide E-elftallen en Pascal Bolk 
bij de F1. 
 
Dennis Boerboom is scheidsrechter bij de C-
junioren geworden. 
 
De E1 en F1 van GWVV worden najaars 
kampioen. Beiden gingen ze met een huifkar 
door Varsselder-Veldhunten. Bij Theo van 
Wessel moest de snor het ontgelden door een 
gemaakte afspraak. 
 
Toekomst. 
 
Omdat ik al enkele jaren voorzitter ben moet ik 
oppassen dat ik niet in herhaling val tijdens mijn 
nieuwjaarstoespraak. 
Ik zal dan ook niet teveel uitweiden over respect, 
tolerantie en dergelijke. 
Wel wil ik even stil staan bij het komende jaar 
2009. Dit kan voor de toekomst van GWVV en 
het dorp een bepalend jaar worden. 
Komt er een gemeenschapshuis of komt het er 
niet. Lange tijd ben ik als lid van de projectgroep 
bezig geweest met het analyseren en uitwerken 
van allerlei scenario’s.  
 
Daarnaast is het overleg hervat met de gemeente 
om toch naast een gewoon veld een 
kunstgrasveld te realiseren. Deze gesprekken 
zullen in januari beginnen. Het is nog niet helder 
waar dit toe leidt, maar vanuit de gemeente heb 
ik al wel begrepen dat men serieus wil kijken naar 
de mogelijkheden. 
 
In 2003 heb ik bij het 40 jarig bestaan van GWVV 
aangeven dat ik van mening ben dat het voor het 
voortbestaan van de verenigingen goed zou zijn 
dat verenigingen meer met elkaar gaan 
samenwerken. Samenwerking heeft de nodige 
voordelen; zoals organisatorisch, financieel, 
huisvesting en bestuurlijk. Men was toen nog al 
sceptisch.   
 
Deze scepsis heeft plaatsgemaakt voor 
constructief overleg nadat we aan het proces zijn 
begonnen om binnen Varsselder-Veldhunten een 
Gemeenschapshuis te realiseren. 
In het begin was het erg aftasten. Wanneer zaten 
nu verenigingen uit  Varsselder-Veldhunten bij 
elkaar aan tafel. Iedereen was best sceptisch. 
Waar beginnen we aan. Kunnen we met elkaar 
samenwerken en hoe houd ik me zo goed 
mogelijk staande als het gaat om onze belangen. 
 
Als projectgroep hadden en hebben we nog 
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steeds èèn ding gemeenschappelijk en dat de 
overtuiging dat een gemeenschapshuis goed zou 
zijn voor het dorp en voor de verenigingen. 
Maar, zijn we de enige, zijn we niet te optimis-
tisch en laten we ons niet te veel leiden door 
onze eigen ambitie. 
 
Nee, naarmate het proces vorderde kwamen we 
als partijen steeds dichter bij elkaar en werd elk 
individueel belang omgezet in een collectief 
belang. Want het is vooral het collectieve belang 
van het dorp en alle verenigingen die het rea-
liseren van een Gemeenschapshuis recht-
vaardigen. 
Gelukkig merken we uit de reacties na de ver-
schillende bijeenkomsten dat het aantal mensen 
dat positief staat tegenover het realiseren van 
een gemeenschapshuis is gegroeid.  
Ook zijn er mensen die niet zo geloven in de 
waarden van een gemeenschapshuis. Dat is 
prima. Deze mensen stellen ook goeie vragen 
waardoor we als projectgroep scherp blijven en 
telkens opnieuw weer geprikkeld worden om 
goed na te denken. 
 
Binnen de projectgroep ontstond er steeds meer 
respect voor elkaar en daarmee groeide het 
creatieve vermogen binnen de groep. Dit alles 
heeft geleid tot twee mijlpalen. 
1. We zijn nog nooit zo dicht bij de mogelijkheid 
geweest een dergelijke kans als we nu hebben 
als dorp te realiseren voor de toekomst. Wat 
eerst een mogelijkheid was is uitgewerkt tot een 
concreet plan dat dicht tegen de uitvoering aan 
zit. We hebben laten zien dat samenwerken met 
de verschillende verenigingen binnen Varselder-
Veldhunten wel degelijk mogelijk is. 
 
Het Gilde geeft op 12 januari een bijeenkomst 
belegd om de leden in zijn geheel te informeren 
waarna men graag snel wil komen tot een datum 
om te stemmen. Ook GWVV wil op korte termijn 
een bijeenkomst organiseren om de leden zo 
gedetailleerd mogelijk te informeren. Persoonlijk 
vindt ik een datum in januari te vroeg, omdat er 
nog enkele cruciale issues zijn die nog goed 
moeten worden door berekend. 
Het streven is er, om in februari een bijeenkomst 
te organiseren en om kort daarop tijdens een 
extra ledenvergadering te stemmen.  
 
Het is nu niet alleen aan de leden van GWVV en 
het Gilde, maar het is ook aan de overige 
verenigingen en de rest van het dorp om aan te 
geven wat men wil. 
Natuurlijk zijn enkele issues niet 100% uitgewerkt 
omdat er enkele aannames moeten worden 

gedaan. Natuurlijk zijn er nog enkel vragen waar 
niet 100% zekerheid op gegeven kan worden.   
Aan de andere kant is het ook zo dat er altijd bij 
dit soort grote beslissingen een percentage 
vragen niet voor 100% kan worden beantwoord. 
Voor een deel is het ook het gevoel dat we met 
z’n allen moeten hebben dat we er in geloven. 
Het heet een gemeenschapshuis. Dat betekent 
dat we met de hele gemeenschap de verant-
woordelijkheid nemen hier een succes van te 
maken. 
Niet alleen GWVV en het Gilde, maar ook alle 
andere verenigingen die het gemeenschapshuis 
zullen gebruiken. 
 
Wat hebben we er aan om een exacte be-
rekening te maken van de kosten en de baten, 
wat hebben we aan een antwoord waarin we 
exact aangeven wat we met de opbrengst van de 
horeca en de huur kunnen bekostigen en 
vervolgens blijft het hele dorp massaal weg. Dan 
hebben we een antwoord op een belangrijke 
vraag gekregen, maar toch gaat het niet lukken. 
Alleen antwoorden op de vele vragen is niet 
voldoende en leidt niet tot succes. Het is vooral 
ook het doen, het geloof in een succes en de wil 
deze kans tot en succes te maken die de 
doorslag zal geven. 
 
Wereldwijd wordt gesproken over recessie. Hoe 
erg het wordt, we weten het niet.  
Het kan twee kanten op vallen. Een vergaande 
recessie kan verenigingen ook veel leden kosten. 
Vaak wordt bezuinigd op contributie en 
sponsering. Aan de andere kant weten we 
ervaringen bij eerdere recessies dat de mensen 
in slechte tijden minder individualistisch zijn en 
weer terugvallen op oude waarden; zoals 
verenigingen, samen zijn, collectieve belangen.  
Als mensen zich zorgen maken en in zwaar weer 
komen gaan ze elkaar weer opzoeken. 
 
Het gemeenschappelijk realiseren van een 
gemeenschapshuis waar niet alleen verenigingen 
elkaar treffen maar de hele bevolking van 
Varsselder-Veldhunten zal daarin een positieve 
rol spelen. 
    
 

Het wordt wikken en wegen 
En wat jou ook mag bewegen 

Je kunt ook te lang overwegen 
hou je zelf niet tegen 
en ga ervoor in 2009. 

  
 
Ik wens iedereen een goed en gezond 2009. 
 
Na deze woorden van de voorzitter werd er 
geklonken op een gezond en succesvol 2009. 
Na het eerste borreltje nam de voorzitter de tijd 
om de jubilarissen in het zonnetje te zetten en 
natuurlijk stil te staan bij het afscheid van Jules 
van de Pavert die na ruim 18 jaar de TC 
belangen te hebben behartigt in het bestuur het 
stokje heeft doorgegeven. 
 
De voorzitter richtte de volgende woorden tot 
hen: 
 
 
 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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40 jaar. 
 

Leo Jansen. 
 
Leo heeft in de afgelopen 
40 jaar vele verdiensten 
gehad voor GWVV.  
Een lid zoals een vereniging 
zich wenst. Plichtsgetrouw 
en nauwkeurig. Actief als 
voetballer geweest en 
daarna ook actief met 
allerlei 
vrijwilligersactiviteiten. 
Zelf heb ik nog met je 
gevoetbald en ik kan me de voetballer Leo nog 
goed herinneren als een fanatiek en gedreven 
baasje waar je als tegenstander niet makkelijk 
langs kwam. Onder het motto “klein maar dapper”  
was je voor menig spits een sta in de weg. 
 
Voetballen 
Seizoen 1977-1978 was je actief speler in het 4de 
elftal. 
Over de periode daarvoor en tussen 1978 en 
1987 kon ik niets vinden in de archieven. Maar ik 
ben ervan overtuigd dat je toen actief gevoetbald 
hebt. Kun je aangeven waar allemaal? 
In het seizoen 1987-1988 was je de 2de voetballer 
van GWVV die op zijn 50ste  jaar nog actief 
voetbalde. (weet je ook wie de eerste was? Mart 
Geurts in 1986-1987)  
Er werd een erewedstrijd georganiseerd tegen 
een oud-Etten elftal, waarin je vroeger speelde. 
Weet je nog wie er won (Etten won met 3-1). 
Seizoen 1990-1991 werd je nog kampioen met 
het 5de elftal 
 
Bouwklussen 
Altijd was je betrokken bij bouwklussen. En dat is 
ook begrijpelijk dat ze jou daar ook voor vragen, 
want  als jij wat doet dan doe je dat zeer 
nauwgezet en correct.  
De eerste grote klus was de bouw van het 
nieuwe sportcomplex de Buitenham in 1973. Het 
begon met de bouw van de Gymzaal en de 
kleedaccommodatie.  
Het was op een koude zaterdagochtend dat jij 
stond te wachten op de vrijwilligers die zouden 
helpen bij de bouw. Allemaal vol ijver, maar geen 
vakmensen. Je hebt ze daarop maar de diepe 
bouwput ingestuurd om te stampen.  
In 1974 heb je samen met de bouwvoorzitter dhr. 
Aarendonk de eerste steen gelegd. 
Na de bouw werd je samen met Tonnie de eerste 
beheerder van het sportpark De Buitenham. 
 
In 1980 diende zich de volgende bouw weer aan. 
Op 1 maart 1980 werd begonnen met de bouw 
van de tribune. Deze bouw duurde 13 weken en 
gedurende die tijd was jij bijna elke dag aan het 
organiseren en werken. Op 26 mei 2008 werd je 
dan ook niet voor niets benoemd tot lid van 
verdienste. De tribune is daarna nog een paar 
keer voor onderhoud door jou onder handen 
genomen  
En ook bij de bouw van de kantine in 1984 was je 
weer volop van de partij. 
 
Er ging tijdens die bouw en verbouw projecten 
ook wel eens wat mis. Zo werd bij de verbouwing 
van de bestuurskamer de formulierenkast wat te 
hoog opgehangen. Het gevolg was dat jij er niet 

meer kon. Een krukje voor 
Leo moest uitkomst brengen 
 
 
Barploeg 
Nu ben je al weer jaren actief 
in de barploeg 
Je naam wordt volgens het 
archief het eerst in verband 
gebracht met de kantine in het 
seizoen 1991-1992. Toen 
stopte Marco Wenting met de 
verzorging van het clubhuis en 
nam jij de taken over. Hoe dit 
precies is verlopen weet ik 
niet. Uit het archief blijkt wel 
dat je in het seizoen 1995-
1996 ook de verzorging van 
de kantine voor je rekening 
nam.  
 
 
 
 
 
 
Jan Frazer 
Om te beginnen wil ik even 
stil staan bij Jan Frazer de 
voetballer. Daar moet je 
mij even bij helpen. Het 
archief is daarin volgens 
mij niet helemaal volledig 
geweest.  
Ik heb de beide jubileum 
boeken er op na geslagen 
om je voetbalcarrière in 
kaart te brengen. Seizoen 
1969-1970 wordt er in de 
topscorerslijst melding 
gemaakt van ene J. Frazer 
die 2 goals gemaakt zou hebben in dat seizoen. 
Was jij dat? (Jan knikt heel bescheiden) 
Ook in het seizoen 1970-1971 wordt de naam J. 
Frazer genoemd als speler van het 3de  elftal dat 
bekend stond om zijn feesten en feestvarkens 
binnen het team. Klopt dat? (Jan knikt wederom 
heel bescheiden) 
 Dat team zou 3 carnavalsprinsen hebben 
voortgebracht. Weet je nog welke? (Deze wist 
Jan zonder aarzelen op te noemen, Arnold 
Schut, Mart Geurts en Jan zelf) 
 
Naast het voetballen heb je je op andere wijze 
erg verdienstelijk gemaakt binnen GWVV.    
Je bent iemand die alle verenigingen binnen het 
dorp een warm hart toedraagt. Maar wil daarbij 
zelf niet zoveel opvallen. Je ondersteunt GWVV 
dan ook zo veel mogelijk achter de schermen.    
Dit begon allemaal bij de bouw van het 
sportcomplex de Buitenham. Achter de schermen 
heb je toen als Bedrijfsleider bij Timmerfabriek de 
Gelderlander, heel veel geregeld en geritseld 
voor GWVV. Toen was je al de man achter de 
schermen die er voor zorgde dat mensen als 
voorzitter Aarendonk konden waarmaken wat ze 
graag wilden. 
 
Ook na de bouw van de Buitenham sponsorde je 
nieuwe bouwprojecten binnen GWVV altijd met 
materialen en bouwadviezen. In sommige 
gevallen maakte je deel uit van de 
bouwcommissie, zoals bij de bouw van de 

Leo,  
op Leo’s krukje. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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nieuwe kleedkamers.  
Bij de opening van 
de nieuwe 
kleedlokalen op 17 
november 1995 werd 
je dan ook terecht 
benoemd tot lid van 
Verdienste. 
 
Jouw liefde voor 
GWVV gaat zelf zo 
ver dat je je 
kleinzoons bij de 
geboorte aangemeld 
hebt als leden. 
 
 
25 jaar 
Er zouden vandaag eigenlijk twee leden gehul-
digd worden. i.v.m. het overlijden van de 
schoonmoeder van Leo Bruggeman is hij 
vandaag helaas verhinderd.  

 
Peter Berentsen. 
Over de actieve loopbaan als voetballer bij 
GWVV kon ik in de archieven weinig over je 
vinden. Daar moet je me even bij helpen. 
Als het goed is heb je ook in het 1ste gespeeld. 
Wanneer was dat? 
(Peter verteld dat hij door collega Theo 
Boerboom bij GWVV is komen te voetballen en 
dat hij begonnen is bij de ‘oudjes’ . Al snel 
hadden ze gezien dat Peter over goeie 
kwaliteiten beschikte dat hij hoger kon gaan 
voetballen, hierna heeft hij dan ook een seizoen 
in het eerste gespeeld daarna bij het 2e. Echter 
door een blessure was hij genoodzaakt om 
ermee te stoppen)  
Op 12 mei 1985 werd je kampioen met het 2de 
elftal. Je hebt ook nog in het 5de elftal gespeeld in 
1988. 
 
Naast actief voetballer heb je ook veel voor de 
jeugd gedaan en dat doe je nog steeds 
Seizoen 1992-1993 was je leider van de B-
junioren samen met Leo Bruggeman en Marcel 
van de Pavert. Seizoen 1993-1994 was je toen 
leider van de A of B –junioren?  
Seizoen 1994-1995 was je trainer /leider van de 
A-junioren, weer samen met Leo Bruggeman. 
Seizoen 1995-1996 ben je gestopt als trainer/

leider van de A-junioren. Maar na de winterstop 
was je bereid samen met Frank Aaldering, om 
het nieuwe meisjesteam te ondersteunen bij de 
trainingen  
Seizoen 1996-1997 zien we je weer terug als 
trainer/leider van de A-junioren samen met Ferdie 
en Marcel van de Pavert.  
De periode 1997 tot 2007 ben je even uit beeld 
geweest als ik de archieven moet geloven, omdat 
er indie tijd gewoonweg minder jeugd was binnen 
GWVV. 
 
Momenteel ben je weer trainer en leider van de A 
junioren. Na al die jaren, nog steeds gedreven en 
fanatiek. Af en toe wil je ook nog wel eens met de 
trainingen mee doen. Maar daar wil je knie dan 
niet aan meewerken. 
Ik hoop dat je nog vele jaren actief zult zijn 
binnen GWVV. Hier ligt ook je passie. Je vindt 
het fijn om met jeugd te werken en te proberen er 
uit te halen wat er in zit. 
 
Afscheid Jules 
van de Pavert. 
 
Op dit moment voel ik 
me wat 
ongemakkelijk. Als 
iemand die binnen de 
vereniging veel 
betekent, aangeeft te 
willen stoppen dan 
voelt dat niet lekker. 
Het is niet zo dat ik 
dan in paniek raak, 
maar bij jou heb ik een 
uitzondering gemaakt toen je aangaf te willen 
stoppen als bestuurslid. 
 
Nu sta ik hier dan met een briefje in mijn hand om 
wat te zeggen ter ere van je afscheid als be-
stuurslid. 
Wat moet je zeggen tegen iemand die 19 jaar 
lang in het bestuur zit en door zijn specifieke 
persoonlijke kwaliteiten 19 jaar een bijzonder 
plaats en functie binnen GWVV heeft ingenomen. 
Het kost me dan ook moeite om je met de juiste 
woorden aan te geven wat je als bestuurlid voor 
GWVV hebt betekent, zonder je tekort te doen. 
 
Met jouw als bestuurslid neemt het bestuur en 
ook de rest van GWVV afscheid van èèn van de 
meest bepalende mensen binnen onze 
vereniging. Hiermee bedoel ik niet dat je alles 
besliste en wilde doordrijven. In tegendeel de 
mens Jules is een man van de dialoog, van het 
overleg en compromissen.  
Met jouw mist het bestuur ook nog èèn van de 
laatst overgebleven leden met een groot GWVV 
verleden, dat teruggaat vanaf de oprichting. 
GWVV is een deel van je leven geweest en zal 
dat ook blijven.  
 
Vanaf seizoen 1978-1979 voor het eerst in het 
1ste elftal en werd je direct kampioen onder 
leiding van broer Frank. Heel wat wedstrijden heb 
je al voor GWVV gevoetbald en dat doe je nog 
steeds. Op 27 november 1988 werd je al 
gehuldigd voor je 275e wedstrijd in het 1ste elftal.  
Vanaf 1990 stopte je als actief voetballer in het 
eerste en ging je lager voetballen. Daarnaast was 
je ook nog lange tijd leider bij het 1ste elftal.  
 
Toen je stopte in 1990 bij het 1ste elftal werd je 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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gevraagd in het bestuur te komen. Daar moest je 
toch even over nadenken, vooral omdat je eerst 
je studie wilde afronden. In 1991 kwam je dan 
definitief in het bestuur en daar ben je tot 2009 
gebleven 
In die 19 jaar was je meer dan een bestuurslid. 
Je bent al die jaren de smeerolie geweest binnen 
de vereniging.  Je was de bindende factor voor 
alle niveaus binnen GWVV. Of het nu om het 1ste 
elftal ging of de lagere elftallen. Iedereen kreeg 
de juiste aandacht. Nooit met stem verhef, nooit 
dwingend, nooit ongeduldig, nooit onge-
ïnteresseerd.  
Maar altijd open, objectief, geduldig, aandachtig 
en vooral eerlijk en duidelijk. En altijd met het 
doel te komen tot een gedragen oplossing. En 
die oplossing kwam er ook altijd, omdat je de 
kwaliteiten hebt om partijen aan tafel te krijgen en 
te houden en om bruggen te bouwen tussen 
mensen. En dat geldt voor alle niveaus binnen de 
vereniging. 
 
Over jou zijn eigenlijk als bestuurslid geen of 
weinig hilarische anekdotes te vertellen. Jules 
was als bestuurslid altijd professioneel bezig en 
had alleen oog voor de belangen van GWVV.  
 
Op de momenten dat je niet de bestuurspet op 
had kon je ontzettend genieten van de 
gezelligheid in de kantine. Ook dan was je weer 
de bindende factor. 
Vaak kreeg ik een mailtje van Jules waarin je de 
bezorgdheid uitte over iets of iets onder de 
aandacht wilde brengen. Altijd met het doel het 
beste te willen voor jouw GWVV. Ook tijdens de 
vergaderingen uitte je vaak je zorgen als zaken 
niet goed liepen of als er knelpunten ontstonden. 
Het ging je aan het hart als er iets mis ging. 
zondags sla je geen wedstrijd over van het 
eerste. Dit geld zowel voor de thuis- als de 
uitwedstrijden.  
 
Naast je interne rol binnen GWVV heb je ook een 
belangrijke rol gespeeld als het gaat om het 
beeld naar buiten van GWVV. Binnen het voetbal 
in de regio kent bijna iedereen Jules. Jouw 
manier van communiceren met de media, de 
KNVB en overige verenigingen in de regio, heeft 
veel bijgedragen aan de goede naam van GWVV 
naar buiten. Jouw netwerk gaat zelfs zo ver dat 
de stoeltjes uit het oude stadion van RODA JC nu 
in onze tribune staan.  
 
Vorig jaar heb je al aangegeven dat je eind 2008 
zou stoppen als bestuurslid. Dit geeft weer aan 
hoe professioneel je daarmee omging. Want 
direct werd Coen Niewenhuis benaderd om je op 
te volgen en werd meer dan een jaar gebruikt om 
Coen in te werken. Dit allemaal om te voorkomen 
dat er knelpunten zouden ontstaan.  
We kunnen zeggen dat deze inwerkperiode goed 
is geweest en dat Coen de juiste opvolger is. Wat 
dat betreft is de paniek al lang weg. 
 
De afgelopen 9 jaar heb ik met je mogen 
samenwerken. En ik kijk hier met veel genoegen 
op terug. Niet alleen GWVV zal je als bestuurslid 
gaan missen, maar ook ik persoonlijk zal je 
professionele inbreng gaan missen. Maar 
bovenal zal ik de mens Jules van de Pavert  in de 
bestuurskamer erg missen.  
 
Potverdikke wat zullen we je nog missen binnen 
het bestuur. 

Met jouw vertrek zijn we wel even de smeerolie in 
de machine kwijt en zullen we daar onze weg in 
moeten vinden. 
 
Jules, namens het hele bestuur maar ook 
namens de hele vereniging wil ik ontzettend 
bedanken voor je inzet de afgelopen 18 jaar. 
 
Voor deze inzet werd Jules dan ook terecht 
bekroond tot erelid van G.W.V.V. 

Na de woorden van de voorzitter vroeg de heer 
Rovers afgevaardigde van de KNVB om 
aandacht, want hij was om een speciale redenen 
naar Varsselder-Veldhunten gekomen. En 
meestal als er een afgevaardigde van de KNVB 
naar Varsselder-Veldhunten afreist is dit omdat er 
iemand in het bijzonder verdienstelijk is geweest 
voor de club, maar ook in het algemeen belang 
van het voetbal en dat is de reden dat de KNVB 
zulke vrijwilligers hoog in het vaandel heeft staan. 
Zij zijn de steunpilaren voor het voetbal en zullen 
dat in de toekomst ook altijd blijven. Zonder hen 
kan het voetbal niet plaatsvinden want het spel 
alleen op zich ben je er niet, de organisatie er om 
heen is zeker net zo belangrijk en daarom werd 
Jules onderscheiden met de zilveren speld van 
de KNVB met een hierbijbehorende oorkonde. 
Na de woorden van de heer Rovers was het 

Koen Nieuwenhuis die Jules samen met Eugene 
wilde bedanken voor de perfecte samenwerking 
in de TC. Als blijk van waardering kreeg Jules 
een cadeau aangeboden En Koen vroeg aan 
Jules mocht het een keer nodig zijn of ze op hem 
konden terugvallen. Hierop kon Jules natuurlijk 
geen nee zeggen. 

Jules, erelid van G.W.V.V. 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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Jules zou Jules niet zijn dat hij natuurlijk 
reageerde op de woorden die hem toebedeeld 
werden: 
Dank voor al die mooie woorden van Wim Pruyn 
als voorzitter van GWVV, Dhr. Rovers namens de 
KNVB en Koen Nieuwenhuis namens de TC. 
Normaliter moet je vaak wachten totdat je 
begraven wordt op zulke woorden. Dank ook aan 
huidig bestuur voor prettige samenwerking, maar 
ook zeker naar Gert Ketelaar, Theo van Niersen 
en Paul Schut van het oude bestuur. Geweldige 
mensen. 
Erelid overdondert me maar heeft ook een 
erotisch tintje, zeker naar het vierde elftal toe, 
want zij mogen toekomstig douchen met een 
“erelid”. 
Voor het kado was ik even bang hetzelfde te 
krijgen als Gert Ketelaar, mijn voorganger” 
destijds een bezoek aan Feijenoord. 
Met Gert noem ik ook meteen mijn voorganger 
die me perfekt heeft ingewerkt in de functie van 
Hoofd TC en daarnaast nu nog steeds heel alert 
bepaalde zaken aangeeft. Ik hoop dat ik hiervan 
ook zoveel geleerd heb, dat ik de taak ook aan 
Koen goed heb overgedragen. 
GWVV 1 is technisch en qua materiaal toe aan 5e 
klasse. Alle senioren elftallen staan in de midden-
moot of daarboven, wat een unicum is. 
Daarnaast is er nu een 5e seniorenteam in de 
vorm van dames zaalvoetbal en zijn de twee 
junioren teams ook weer de trots van het dorp. 
Met de trainers die ik mocht aanstellen en mee 
samenwerken was het goed werken met allemaal 
hun specifieke eigenschappen. Frans van 

Hardeveld, Ton van Gelder, Adriaan van 
Weelden, Theo Joling, Paul Beijer, Andrè Lippets 
en nu Ruud Pastoor zijn allemaal trainers 
gebleken die bij GWVV horen of hoorden. 
In de naaste toekomst zullen we hard moeten 
vechten voor behoud van de velden met liefst 
een gras hoofdveld en een kunstgras 2e veld en 
misschien idem pupillenveld in combinatie met 
een pana veld. Ik zou in principe met Gert de 
ontvangst tijdens de thuiswedstrijden wel willen 
blijven doen, maar vindt dit eigenlijk een taak van 
het dagelijks bestuur om ook zo de betrokken-
heid met het 1e elftal en vlaggenschip te tonen. 
Daarnaast wens ik ook iedereen binnen GWVV 
heel veel wijsheid in de beslissing rondom het 
dorpshuis. 
Als laatste en dit heb ik tijdens mijn afscheids-
woorden vergeten in alle stress, moet ik het 
thuisfront oftewel Erna en de kinderen ontzettend 
bedanken voor de vele uurtjes die ze me 
moesten missen door ‘t voetbal, maar waar ik nu 
hopelijk wat tijd voor krijg om in te halen, ook 
inmiddels naar de kleinkinderen. 
 
Dank en het ga jullie goed Jules 
 
Na de gesproken woorden kon dan de tap op 
volle toeren gaan draaien om onder het genot 
daarvan de 1e activiteit in het jaar 2009 goed te 
beginnen. Het bleef lang gezellig en tegen de 
avond ging iedereen door de bittere kou richting 
huis om aldaar met een goed GWVV-gevoel zich 
op te gaan warmen voor de rest van het jaar.  

 

Z oals velen van jullie weten heeft Roy privé 
een hele moeilijke en spannende tijd achter 
de rug door de ernstige ziekte van zijn 
zoontje. Dit alles heeft een zware wissel 
getrokken op het privéleven en de zakelijke 
activiteiten van Roy. 
Het gevolg daarvan was dat Roy zijn werkzaam-
heden voor GWVV niet kon invullen. 
Wij waren dan ook genoodzaakt om een 
vervanger te zoeken voor Roy. Deze vervanging 
hebben we gevonden in de persoon van Paul 
Straub. 
 
Als voorzitter van GWVV was ik verantwoordelijk 
voor de communicatie naar Roy toe en moet ik 
helaas concluderen dat ik dit traject niet goed 
heb aangepakt. In het begin is er voor gekozen 
om Roy en zijn gezin wat met rust te laten en hen 
niet te veel lastig te vallen. In een later stadium is 
contact gezocht, maar dit is enkele malen niet 
gelukt.  
Dit is echter geen excuus. Ondanks enkele niet 
geslaagde pogingen had ik meer energie moeten 
steken in de communicatie met Roy. Nu is deze 
communicatie minimaal geweest en is er 
daardoor te weinig belangstelling getoond voor 
de situatie waarin Roy verkeerde en heeft hij niet 
de belangstelling van GWVV gehad die hij heeft 
verdiend. 
Helaas kan ik dit niet meer terug draaien.  
Ik heb intussen een gesprek gehad met Roy 

waarin hij zijn teleurstelling heeft kenbaar 
gemaakt en ik heb uitgelegd hoe het proces is 
verlopen. Waarop ik mijn excuses heb 
aangeboden. 
 
Daarnaast wil ik kwijt dat er in de afgelopen tijd 
ook veel onwaarheden de ronde deden over de 
situatie van Roy. Deze verhalen bereikten niet 
alleen GWVV, maar ook daarbuiten. 
Het verbaasd me altijd weer dat sommige 
mensen er genoegen in vinden om verhalen over 
anderen de wereld in te helpen en deze het liefst 
ook nog willen aandikken. 
 
Persoonlijk, en met mij heel GWVV, heb ik Roy 
leren kennen als een plezierig en integer  mens 
om mee te werken. Daarnaast verstond Roy zijn 
vak en stond hij klaar voor GWVV. 
Ik betreur het dan ook nogmaals dat het allemaal 
zo is gelopen. 
 
Ook namens heel GWVV wil ik Roy bedanken 
voor zijn aanwezigheid en inzet binnen GWVV. 
Tevens wens ik Roy veel sterkte toe in de 
periodes die nog komen en wens ik hem veel 
geluk en succes in zijn verdere werkzaamheden. 
 
Wim Pruijn 
Voorzitter GWVV. 

Vertrek van Roy Hofmeijer 

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst) 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
 
In de maanden januari/februari zijn ons wat din-
gen opgevallen op de Buitenham, de wedstrijd 
van ons 1e elftal tegen DZSV op kunstgras (over 
de uitslag zullen we het maar niet hebben), Het 
jeugdkamp gehouden op het sportcomplex (het 
was een paar dagen heel onrustig), de 
nieuwjaarsbijeenkomst met huldigingen van de 
25- en 40 jubilarissen, de benoeming van Erik 
Ketelaar als bestuurslid en opvolger van Paul, 
het knakworstentoernooi, de info avond voor het 
dorpshuis al deze gebeurtenissen werden 
genomineerd, er kan er echter maar één 
uitverkoren worden en dat was in de maand 
januari/februari……….  
Jules die afscheid nam van het bestuur, als 
erelid van GWVV werd benoemd en als kroon 
op het werk werd geridderd met de zilveren 
kruis van de KNVB.   
In dit artikel stelt de redactie aan Jules een aantal 
vragen hoe hij zijn ‘ambtsperiode’ heeft beleefd 
en wat voor hem de mooiste en minst mooiste 
ervaringen waren in die tijd. 
 
Hallo Jules, 
 
Nog gefeliciteerd met je benoeming als erelid van 
GWVV en met je zilveren kruis van de KNVB. 
 
Als eerste vragen we altijd aan de 
geïnterviewden om zich voor te stellen, echter we 
denken dat dat bij jou niet meer nodig is. Wat we 
wel graag willen weten hoe jij zelf het liefst 
genoemd wordt. Is het nou Juut, Julius, Juul of 
toch maar gewoon Jules. Dan hebben we dat 
probleem meteen uit de wereld. 
 
In Varsselder en omgeving is het toch vaak Juut 
of Sjuul, maar op mijn werk (en daar zit je toch de 
meeste tijd van je leven) begon men steeds vaker 
Jules te schrijven omdat dit vaak ’n bekende 
schrijfwijze was. Vandaar, maar ik reageer op alle 
namen. Doopnamen zijn overigens Julius 
Albertus Bernardus  
 
Volgens ons ben je al lid vanaf de oprichting van 
GWVV, we hebben jou ervaringen in die tijd van 
toen allemaal in het Artikel “Het Geel-Zwarte 
cement van de Gemeenschap” in de 
Gelderlander kunnen lezen. Wat we ons nog wel 
afvragen is waarom de fam. v.d. Pavert zo 
bezeten is van het voetbalspelletje? 
 
Ik denk dat het toch in de genen zit, want ook de 
neefjes nemen het nu weer over. Pa was vroeger 
keeper en heeft ook het spelletje steeds 
gestimuleerd en was tot op late leeftijd nog 
steeds de trouwste supporter van ons vieren. 
Zelfs Monic herinner ik me, heeft al een keer een 
brief gestuurd aan het bestuur van GWVV, dat 
meisjesvoetbal wel erg wenselijk was. Bij ons 
voor op het plein mocht ook altijd gevoetbald 

worden en later ook bij Ome Joep in de wei  en 
bij Wienholst, en met jongens van Van Weelden 
en Tempels in de buurt werd je anders wel 
gedwongen. 
 
Van de 45 jaar als lid van GWVV ben je een tijd 
voetballer, leider, TC-lid en bestuurslid geweest. 
Natuurlijk zal je het voetbal het liefst doen maar 
welke functie heb je het leukst gevonden en 
waarom? 
 
Alle functies hebben zo hun leuke en minder 
leuke momenten, maar uiteindelijk gaat het toch 
om het spelletje, vandaar dat ik zeg als 
aanvoerder van het 1e team heb je toch het 
meest met alle elementen te maken.  Het team, 
de individuele spelers, de supporters, maar ook 
naar de trainer, de leider en in sommige gevallen 
met het bestuur. 
 
Je bent begonnen in het 1e elftal bij GWVV 
Corryfeën als o.a. Harry van der Heiden, Toon 
Tempels, je broer Frank en Theo Scholten. Wat 
kan je je herinneren van die tijd en hoe ervaarde 
je dat? 
 
Dat de groep behalve voetbal ook heel veel 
samen deed, en daardoor een heel hecht team 
werd, maakte ook het resultaat.  De combinatie 
van voetballers (snelheid-techniek-hardheid en ’n 
destijds herinner ik me in het begin ’n 
fantastische keeper in de naam van Hans Thuis, 
die zelfs de rechtsbuiten nog coachte in zijn 
verdedigende opdracht)maakte ons sterk. 
 
Je was en bent nog steeds een speler die op een 
makkelijke manier je tegenstanders wegzet en 
over een fijne schot/pass bezit. Zit dit ook in de 
genen of heb je je die voetbaleigenschappen zelf 
eigen gemaakt? 
 
Ondanks dat ik een  gruwelijke hekel heb/had 
aan trainen en met name lopen is het trappen 
toch iets wat puur trainen/herhalen is, ook met 
het “verkeerde” been. Ik heb nog een tijdlang 
keeperstrainer geweest en dat is vaak ook een 
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avond met herhaling in het trappen en heeft me 
geholpen. 
 
Welk hoogtepunt in je voetbalcarrière staat je nog 
het meest bij? (als die er tenminste is) 
 
Meerdere : Kampioenschap 77 in Ruurlo onder 
Frank, Verder hebben we wedstrijden gewonnen 
(Thuis Ulftse Boys 1-0 onder Theo Huls/2-3 winst 
in Vorden onder Leo Bekker/Winst 1-3 in Angerlo 
onder Frans van Hardeveld/Onder Adriaan 
wonnen ’n keer thuis met 2-0 van Netterden, 
terwijl ik vrijdags uit het ziekenhuis kwam, 
zaterdags met hem trainde en zondags twee keer 
scoorde. Legendarisch waren ook steeds de 
wedstrijden tegen Kilder. 
 
Nu na bijna 19 jaar bestuurslid te zijn geweest 
heb je afscheid genomen als bestuurslid. Welk 
belangrijk/moeilijk bestuursbesluit leeft nog het 
meest in jou herinnering? 
 
Voor mij goldt steeds de aanstelling en 
samenwerking met de nieuwe trainer en daar 
hebben we echt een paar kanjers in huis gehad. 
Ik heb ook wel eens gezegd voor mij mag iedere 
trainer de Foppe de Haan van Varsselder 
worden, maar als je zo’n traject ingaat is het toch 
spannend. Maar toch heb ik na mijn actieve 
voetbalcarrière maar met 5/6 trainers gewerkt, 
dus ze waren allemaal voor langere tijd bij 
GWVV. 
 

Wat zou je het huidig bestuur willen meegeven? 
 
Wees allert op allerlei zaken. Dan betekent toch 
veel op de lokatie zijn, want tenslotte zitten daar 
onze leden. Vaak hoor je in die gesprekken ook 
wat er leeft binnen de vereniging. Verder vind ik 
dat het bestuur zeker bij wedstrijden van het 1e 
team maximaal aanwezig moet zijn, ook voor en 
na de wedstrijd. Daar spreek je ook je collega 
bestuurders uit de omgeving, en dat is vaak de 
enigste gelegenheid. Neem beslissingen, dan 
maar ’n keer de verkeerde. Wees duidelijk naar 
buiten met een mening. 
 
We staan voor de beslissing voor het ja of nee 
van een dorpshuis, hoe kijk jij hier tegenaan als 
GWVV-lid? 
 
Ik heb de hele voorgeschiedenis vanuit 
bestuursfunctie meegemaakt en ben dus aardig 
ingewijd. Als GWVV leveren we vooreerst in (ik 
hoop ook dat het dorp dit gebaar ziet) door het 
derde veld voor bouwen en hopelijk nieuwe leden 
voor alle verenigingen op te offeren. De kantine 
en bestuurskamer zijn niet langer eigendom, 
maar gaan op in ’n groot verenigingsleven. De 
oefenhoek wordt dorphuis en gelukkig dat deze 
nu definitief met zijn afmetingen verplaatst wordt 
met verlichting etc. GWVV is ’n super gezonde 
vereniging en dit moet zo blijven, maar 
anderszijds is een dorpshuis iets waarmee we 
dorp interessanter/leefbaarder maken naar de 
toekomst, als hopelijk al die andere meer dan 20 
verenigingen ook hun bijdrage leveren. Dan 
kunnen we ook na een voetbalcompetitie oftewel 
tussen mei en augustus ook nog ergens ons 
biertje drinken, maar ook op vrijdag of 
zaterdagavond. De wetenschap dat de “uitkoop” 
ons financieel in staat stelt om een kunstgrasveld 
aan te leggen is ook belangrijk voor de uitstraling 
van GWVV buiten Varsselder en daar zitten toch 

veel leden van ons, maar ook in aantrekkings-
kracht naar optentiele naar de toekomst. Het 
kunstgrasveld kon voor GWVV ook een bijdrage 
leveren onze exploitatie kloppend te krijgen. Prijs 
van een consumptie zal in een dorphuis licht 
omhoog gaan, maar zo is de last in iedere geval 
verdeeld over alle verenigingen. Ik zou wel voor 
een beheerder kiezen, die extra moeite doet de 
horeca te promoten. Dan kun je van vrijwilligers 
niet verwachten. Daarnaast zit je met zoveel 
verenigingen door elkaar heen in het huis, dat het 
mij nagenoeg onmogelijk lijkt de kas individueel 
te beheren. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan zijn voor jou? 
 
Buitenspel afschaffen, en voor me zelf dat ik over 
een poosje als ik gestop ben met actief 
voetballen(ben bang dat ’t niet te lang meer 
duurt, want het wordt met de week minder!)met 
paar oud GWVV’ers, maar ook van andere 
verenigingen op het terras voor het kunstgrasveld 
al kijkend naar de jeugd (op de oefenhoek liefst 
ook van kunstgras) op een vrijdagmorgen aan de 
koffie zit.  
 
Jules, als laatste willen we je nog vragen of je 
nog terug wilt komen op één van de 
bovenstaande vragen en/of aan-/opmerkingen 
hebt, dan geven we je nu hiervoor de 
gelegenheid. 
Neen, dit is maar de mening van een iemand, 
ieder denkt het toch ’t zijne van, en dat is maar 
goed ook. 
 
 
Jules bedankt voor je medewerking aan de 
rubriek “OPVALLEND OP DE BUITENHAM” en 
veel plezier gewenst in de vrij gevallen vrije tijd 
die komen gaat. 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:   

7 Rob  van de Pavert 
9 Tom  Wanders 
10 Jurgen  Schut 
15 Simone  Jansen-Lukassen 
17 Johnny  Brus 

20 Lucia  Heutinck 
21 Silvia  Hooijman 
22 Arnold  Versleyen 
23 Karel  Arentz 
24 Theo  te Kaat 
25 Jos  Knipping 
26 Maarten  Wissing 
27 Thymo  Scholten 

Februari 
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W ij dames zien het op dit moment dus 
liever even vanuit een andere hoek.... 
Wat positiever in plaats van het negatieve dat de 
kredietcrisis met zich meebrengt. 
En met name wat betreft onze plaats op de 
ranglijst.... 
 
Alhoewel we vorige week nog 6 punten uit 12 
wedstrijden hadden, zijn het er deze week weer 
3. 
Onze welwillende scheids had bij de wedstrijd 
tegen Fc Gelre Da2 ons de overwinning gegund 
en 8-2 in ons voordeel genoteerd. Dit moest 
echter 2-8 zijn. Niemand die het opmerkte en 
waardoor we tijdelijk even verlost waren van de 
onderste plek. Helaas lette Fc Gelre een week 
later wel op en is het inmiddels door de KNVB 
gecorrigeerd. De laatste plaats is weer van ons. 
 
Onderaan of niet onderaan, het maakt ons 
eigenlijk niet uit, want we zijn heerlijk aan het 
zaalvoetballen. Met onze inmiddels 11 vaste 
speelsters en 4 oproepkrachten hebben we een 
gezellige club bij elkaar. Door wat vervelende 
blessures (die overigens allemaal, m.u.v. Ellen, 
nìet door het zaalvoetbal kwamen) hebben we 
regelmatig onze oproepspeelsters moeten 
benaderen. Erg fijn dat zij ons versterken ! 
 
Nieuwe tenues ! 
Inmiddels zijn we in het nieuw gestoken door 
onze sponsor Welkoop, oftewel Arnold en Els 
Versleijen. Op vrijdag 13 februari jl. voor de 
wedstrijd tegen mede-degradatiekandidaat 
Veldhoek hebben we onze nieuwe tenues 
overhandigd gekregen. 
    
Onder het genot 
van een kop koffie/
thee en een plak 
cake hebben we 
Arnold en Els 
natuurlijk in de 
bloemetjes gezet. 
Hierna was het tijd 
voor de fotosessie. 
Zie bijgaand het 
resultaat. 
 
We willen hierbij 
Arnold en Els 
nogmaals hartelijk 
bedanken voor de 
mooie tenues ! 
 
Wie is wie? 
Met in één keer 
zoveel vrouwelijk 
schoon bij de club, 
kunnen wij ons 
voorstellen dat u 
nieuwsgierig bent 
geworden. Even 
een kort 
voorstelrondje: 
 

Naam: Woont in:  Eerder op het 
   veld gespeeld, 
   o.a. bij: 
 
Bovenste rij v.l.n.r. 
Larissa Kemperman Zeddam Den Dam (ook 
   actief lid daar) 
Silvia Hooijman Azewijn  ooit zaal voetbal 
   gespeeld 
Monique van Loon-Kaal Etten  Fc Gelre 
Anja Berendsen Doetinchem  Silvolde 
 
Middelste rij v.l.n.r. 
Susan Wieggers Netterden NVC, Den Dam 
Ellen Rots-Lukassen Varsselder GWVV, Den Dam 
Monique Visser Netterden SDOUC,GWVV, 
   Den Dam  
   (ook actief lid  
   daar) 
Yvonne Berendsen Ulft  Silvolde, Varsse- 
   veld 
Simone Jansen-Lukassen Etten  GWVV, Den Dam 
 
Onderste rij v.l.n.r. 
Bianca Harbers Doetinchem  Geen vorige  
   club, nieuw talent 
Basilja Schreur Silvolde Silvolde, DZSV 
Vera Venes Azewijn  Den Dam 
Nicky Schrijvers Ulft  SDOUC, Den  
   Dam 
Hanneke Ronhaar ’s Heerenberg Den Dam  
   (ook actief  
   lid daar) 
Ontbreekt op de foto: 
Corine Kemperman Azewijn  Den Dam  
   (ook actief  
   lid daar) 
Het had gekund... 
Dit blijkt het motto van dit seizoen voor ons te 
worden. We verliezen, maar winst of gelijkspel 
had ook gekund. Iedere keer viel het nog nadelig 
voor ons uit. Toch scoren we iedere wedstrijd en 
wordt het combinatiespel steeds beter. 
Ook de nieuwe 
tenues mochten 
niet baten. Met 
wel twee 
prachtige goals 
van Bianca en 
Basilja verloren 
we toch met 2-5 
van de 
Veldhoek. 
Gelukkig 
kunnen we niet 
degraderen 
omdat er maar 

OP DE KOP 
U ziet het goed, in deze positie staan de zaalvoetballende dames van GWVV bovenaan... 
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NA EEN GEWELDIGE DAG 2 JAAR TERUG EN 
2008 WAT HELAAS NIET DOORGING,  

2009 WEL WEER DE DAG VOOR DE  FAMILIE!  
 

ZATERDAG 30 MEI,  
HOUD DEZE DAG VRIJ ! 

HET WORDT ALLEEN WEER EEN SUCCES 
 WANNEER IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!! 
  HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO 

één damespoule is in onze regio. 
 
Wat nog komen gaat... 
In dit seizoen hebben we nog 4 wedstrijden te 
gaan. Hopelijk pakken we nog een paar puntjes. 
De eerstvolgende wedstrijd is pas eind maart. De 
zaal in Terborg is vaak bezet, vandaar dat de 
KNVB ons niet eerder kon inplannen voor onze 
thuiswedstrijden. In de tussentijd willen we 
vriendschappelijke wedstrijden voetballen om de 
conditie te verbeteren. 

Het zaalvoetbalseizoen is eind april afgelopen. 
Tegen die tijd laten we zeker nog een keer van 
ons horen! 
 
U kunt ons trouwens ook online volgen. Surf dan 
eens na 
www.gwvvzaalvoetbaldames.come2me.nl en laat 
eens een berichtje achter in ons gastenboek ! 
 
Groeten namens alle dames, 
Simone 

O veral in de kranten lees je de verhalen van 
trainers die het niet eens zijn met de KNVB 
voor wat betreft het huidige beleid inzake de 
winterstop. 
Gelukkig heeft GWVV 4 hier weinig last van 
omdat een groot gedeelte van de spelers tegen 
de vijftig jaar aan zit. Nu zul je wel denken wat 
heeft dat ermee te maken, maar omdat wij relatief 
veel senioren (ook wel veteranen genoemd) in 
ons team hebben houdt de KNVB rekening met 
ons. De winterstop duurt bij ons altijd iets langer 
zodat de oude, stijve, botten en spieren iets meer 
de tijd krijgen om op te warmen voor de 2de 
competitie helft. 
Tijdens deze winterstop wordt er echter wel 
regelmatig getraind en de keren dat ik erbij ben 
geweest moet ik zeggen dat de opkomst zeer 
hoog is. Misschien komt dit omdat er voor het 
grootste gedeelte een partijtje is en maar weinig 

andere oefeningen, maar waarschijnlijk doe ik 
dan een paar fanatiekelingen tekort. 
Waarschijnlijk zijn de uurtjes na het trainen de 
belangrijkste reden dat er zoveel leden van 
GWVV 4 op het veld staan. Wat er zoal niet 
genuttigd wordt aan de ronde tafel! Geen wonder 
dat er eerst een aantal pondjes af moeten 
voordat de nootjes, stokbroodjes of blokjes kaas 
en plakjes worst op tafel komen. Ik hoop 
trouwens wel dat als de plannen doorgaan voor 
het Dorpshuis er ook een ronde tafel in de 
nieuwe accomedatie komt. Het zou jammer zijn 
als we geen "eigen" plekje meer hebben. 
Een paar spelers zijn door blessures conditioneel 
achter geraakt en hebben een langere periode 
nodig om weer op het oude niveau terug te 
komen. Op dit moment krijgen ze iedere week 
voetbal les van de jongere garde. Het winnen van 
de partijtjes wordt wel iedere keer moeilijker, dus 

GWVV 4 heeft seniorenverlof 
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waarschijnlijk zal binnenkort de voetbal les wel 
weer over zijn. Toch geeft het een voldaan 
gevoel om ook eens een keer te winnen van 
diegene die normaal een helpende hand 
toegestoken krijgen van de trainer (Ton van 
Gelder). De gevestigde orde binnen GWVV 4 
heeft het op dit moment niet gemakkelijk en ze 
doen me dan ook een beetje denken aan de 
veteranen van Feijenoord. 
Binnenkort zullen we, inclusief de partners, 
verrast worden door een spectaculair 
programma tijdens onze jaarlijkse winter activiteit. 
Als we het mogen geloven dan heeft de 
organisatie (Tonnie S., Rob v/d P. en Theo t. K.) 
zo'n schitterende avond in elkaar gezet dat we er 
jaren later nog over zullen praten en ik hoop voor 
hun in een positieve zin! Gelukkig zit er in de 
organisatie tenminste nog 1 persoon die niet in 
het onderwijs werkt, anders had ik er niet zoveel 
vertrouwen in. We wachten af! 
Ik wil wel iets over voetbal schrijven, maar het is 

zolang geleden dat we op het veld hebben 
gestaan en de laatste wedstrijd in en tegen Halle 
is niet iets om nog woorden aan vuil te maken. Ik 
heb echter een goede hoop dat als we een beetje 
compleet blijven we nog wel een aantal 
wedstrijden winnend zullen afsluiten zodat we in 
de sub-top mee blijven draaien. Het is nu 
eenmaal zo dat leeftijd mee begint te spelen en 
het is ook al een lange tijd geleden dat er vers 
(en jong) bloed bij GWVV 4 is begonnen. De 
voorzitter zei het echter treffend op de informatie 
avond. Je mag pas aan stoppen denken bij 
GWVV als je zestig bent. 
Vanaf deze kant wil ik Ton van Gelder 
beterschap wensen en ik hoop dat hij binnenkort 
weer eens te zien is op de Buitenham.  
Rob van de Pavert neemt op een uitstekende 
wijze de honneurs waar, maar zonder Ton mis ik 
toch iets. 
 
Hans Bruins 
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J ules,Juut, Julius,Judt, Jut, Sjuul, Juul werd 
geboren aan de Hoofdstraat 44 (huidig 68))in 
Varsselder, alwaar zijn vader Willy en moeder 
Marietje een Loonbedrijf hadden.  
Detail: Sinds een paar weken woont hier weer 
hun jongste dochter en schoonzoon, omdat sinds 
kort de zus van Jules hun geboortehuis weer in 
eigendom heeft, en verhuurd. 
Het gezin bestond behalve pa en ma uit 7 
kinderen, waarvan vier broers en drie zussen. 
(Ondanks dat onderstaand veeal over de broers 
gaat, zijn de zussen me even dierbaar; we 
hebben nl. een hele hechte familieband.) 
Zaterdag s’avonds als de traktors en het 
materiaal binnen was gestald en het werk erop 
zat, kon er op het voorliggend rangeerterrein 
gevoetbalt worden. Al snel kwam daar een 
grasveldje bij in het weiland achter het 
loonbedrijf. Aan de overkant van de weg woonde 
boer Wienholst en ook snel werd daar een veldje 
geannexeerd en het clubje dat daar voetbalde 
kreeg de naam Buurtse Boys. Net voordat Jules 
bij SDOUC wilde gaan voetballen (zijn oudste 
broer Frank speelde er toen al) werd in 1963 
GWVV opgericht. Bennie Kroezen, buurman en 
medeoprichter wist pa van de Pavert snel te 
overtuigen dat vanaf nu alle jongens bij 
Varsselder moesten gaan voetballen. Met de 
eerste paar voetbalschoenen, geschonken 
gekregen van buurjongen Gert Tempels en 
destijds SDOUC’er, voor zijn Graafschap periode, 
werden toen niet in Ulft maar in Varsselder 
gesleten. Zaterdag tegen de avond was het vaak 
nog zo dat met knecht en later ook voetballer van 
GWVV Tonny Freriks (nu een succesvol 
zakenman, dus blijkbaar was de basis in 
Varsselder destijds goed) werd gekeken of het 
hoofdveld van GWVV nog extra gemaaid moest 
worden voor de zondag. 
In de jeugd hadden we een bijzondere lichting A 
junioren onder de bezielende leiding van eerst 
Leo Bekker en later Theo Scholten, waarmee we 
een paar jaar achter elkaar kampioen werden. 
Tijdens deze periode weet ik me ook te 
herinneren dat ik als A junior door Theo Huls, 
destijds trainer van het 1e team, als Judt de wei in 
werd gestuurd vanaf een omgevallen 
lantaarnpaal (de reservebank)om mee te doen 
voor 1500 toeschouwers tegen Ulftse Boys. ‘N 
geweldige ervaring en na deze met 1-0 
gewonnen wedstrijd was het nog douchen onder 
de pomp en hard rennen om van vader Mulder 
het eerste pilsje in ontvangst te nemen. (Daarna 
kan ik me herinneren dat we vaker verloren, dan 

wonnen van de Boys)Bij Mulder hing ook altijd 
donderdagavond laat of vrijdagmorgen vroeg de 
uitgeschreven opstelling al voor het raam. Als de 
ramen beslagen waren deden we er toch alles 
aan om te kunnen lezen wie in de basis stond. 
Met name de toen nog vijfsmans voorhoede, 
moest danwege de breedte van het papier klein 
geschreven worden, en was daardoor slecht te 
lezen.Vanaf dat moment moest je als A junior ook 
veelal dubbelen, maar dat was iets wat iedereen 
wel wilde, en trots op was.  In het eerste elftal 
was de groep van ,75-,80 een bijzondere lichting
(met o.a. de broers Harry, Paul en Peter van de 
Heiden) waar men behalve voetbal ook samen de 
diverse verjaardagen, kermissen etc. afliepen en 
waar ik nu nog steeds vrienden aan heb 
overgehouden. Met Jos Mulder bv. kijk ik bijna 
nog iedere woensdag samen op tv naar ’n 
willekeurige europese wedstrijd. Trainer van het 
kampioensteam in Ruurlo ‘77 was, hoe kan het 
ook anders broer Frank van de Pavert. Kort 
daarvoor hebben we nog een keer samen met 
alle vier broers in het eerste gevoetbalt wat uniek 
was. Pa, de grootste supporter van ons alle 4, en 
tot op late leeftijd nog fanatiek GWVV supporter, 
zag hiermee m.i. een lang gekoesterde droom in 
vervulling gaan. Frank, Rob en Ferdy (die tot kort 
daarvoor nog bij De Graafschap voetbalde)
gingen behalve actief voetballen ook allen een 
trainersdiploma halen of hadden dat al gedaan. 
Met de trainers uit die periode heb ik nog steeds 
kontakt dat zelfs zover reikt dat met oud trainer 
Adriaan van Weelden en onze ega’s nog jaarlijks 
een najaarsvakantie wordt geboekt. Via Bosman 
kwam ik toen ook in kontakt met de Berghse 
zaalvoetbalcompetitie en ben zelfs een keer 
gevraagd om met een streekteam tegen het toen 
nog bekende zaalvoetbalteam Oost Nederland te 
spelen. ( met o.a. Gert Bals, Henk Warnas-Andre 
van der Ley, Ruud Geestman, Charley Bosveld) 
Bij ons speelden toen o.a. John Giezenaar en 
Ronald Kemperman uit de regio mee. 
Inmiddels waren we  in  ‘78 getrouwd en hebben 
tezamen met onze drie kinderen 30 jaar aan de 
Mars in Ulft gewoond.                                                            
Daarna heb ik tot m’n vijfendertigste, met een 
onderbreking van 2 jaar, in het eerste elftal 
gevoetbalt waarvan de laatste jaren als 
aanvoerder. In die periode en daarna heb ik ook 
steeds het wedstrijdverslag naar de Gelderlander 
gedaan. Steeds met respect voor elke 
tegenstander, want anders werd je de 
returnwedstrijd daar wel aan herinnert. Toen Gert 
Ketelaar me direkt na mijn actieve periode voor ’n 
functie binnen het bestuur vroeg ben ik vanaf ’89 
eerst lid en later Hoofd van Technische 
Commissie geworden. Gert en Theo van Niersen 
en later Paul Schut, zijn toch ’n stel prachtige 
mannen om mee samen te werken.  In 
combinatie met voetballen in een lager team heb 
ik deze bestuursfunctie toen tot op heden bijna 
twintig jaar ingevuld, totdat ik in Koen 
Nieuwenhuis een goede opvolger had gevonden. 
Bij kleine clubs is het nu eenmaal gegeven dat je 
zelf voor opvolging moet zorgen, anders geldt de 
baan tot aan de dood. Ook weet ik uit ervaring 
dat als je de taak goed wilt uitvoeren dit niet 
alleen bij een donderdagavond en zondagmiddag 
blijft. Nu wil ik samen met mijn vrouw Erna meer 
tijd besteden aan de kinderen (verrek ze zijn al 
bijna allemaal ’t  huis uit!) en aan onze 
kleinkinderen. Ook kan ik nu eens wedstrijden 

GWVV is het zwartgele cement van ‘t dorp 
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Dat kump in de Boogbal 

 
• Weinig tot geen onder schotjes deze maand, 

doordat ons weinig ter ore is gekomen en er 
door de vele afgelastingen ook weinig gevoet-
bald is. Hoort u of ziet u wat hilarisch of grap-
pigs binnen GWVV schrijf het op en gooi het in 
de kopiebus, mailen kan natuurlijk ook. Kun je 
er geen verhaal van maken dan zullen wij uit 
de steekwoorden hier wat van op papier zet-
ten. Ook wij kunnen/willen ook niet alles ho-
ren. 

•  Het eerste elftal heeft toch nog een drietal oe-
fenwedstrijden kunnen spelen. Zij kunnen nu 
precies vertellen wat het verschil is tussen een 
strak (kunst)grasmatje en een aller belabberst 
veld. Twee uitersten waar ze op hebben ge-
speeld. Een nadeel hebben ze al wel onder-
vonden van spelen op kunstgras, dagen na de 
gespeelde wedstrijd vinden ze de zwarte bolle-
tjes nog terug tussen hun bilnaden. 

• Rick en Toon onze spuitgasten zullen als het 
even kan het derde in vuur en vlam zetten in 
de tweede helft van de competitie.    

• Helaas geen win-
naar bij het potsto-
ten, jammer, als het 
effe langer had ge-
duurd was er wel 
een winnaar geko-
men en was de ver-
loting ook niet nodig 
geweest. Tip voor 
volgend jaar begin 
een uurtje eerder als 
we het niet te laat wil 
maken. 

(vervolg geel-zwarte cement) 

 
COMPETITIE SENIOREN 

 

28-2-2009 9:00 Terborg E3 GWVV E2 
28-2-2009 10:00 GWVV E1 FC Trias E2 
28-2-2009 10:00 GWVV F1 Gendringen F3 
28-2-2009 13:00 GWVV C1D DZSV C2D 
28-2-2009 14:30 GWVV A1 DZC '68 A4 
1-3-2009 10:00 GWVV 3 Westendorp 1 
1-3-2009 10:00 GWVV 4 Ajax B 4 
1-3-2009 14:30 Den Dam 1 GWVV 1 
7-3-2009 9:00 Terborg F2 GWVV F1 
7-3-2009 10:00 GWVV E2 Bredevoort E3C 
7-3-2009 11:00 Ulftse Boys E2 GWVV E1 
7-3-2009 13:00 Longa '30 C4 GWVV C1D 
7-3-2009 15:00 DVV A3 GWVV A1 
8-3-2009 9:30 Zelhem 6 GWVV 4 
8-3-2009 10:00 GWVV 2 SVGG 2 
8-3-2009 10:00 SVGG 3 GWVV 3 
8-3-2009 14:30 GWVV 1 Ratti 1 

14-3-2009 9:00 Varsseveld E4 GWVV E2 
14-3-2009 10:00 GWVV E1 Varsseveld E2 
14-3-2009 10:00 GWVV F1 SVGG F1 
14-3-2009 13:00 GWVV C1D Noordijk C1D 
14-3-2009 14:30 GWVV A1 Groessen A2 
15-3-2009 10:00 GWVV 2 KSH 2 
15-3-2009 10:00 GWVV 4 Gendringen 4 
15-3-2009 14:30 SVGG 1 GWVV 1 

Programma G.W.V.V. 

van schoonzoon Maarten neefje Bram en van 
SDOUC 1 bekijken, alsook De Graafschap, 
waarvan ik namens Bosman nog contractant/
kontaktpersoon ben. Ook hier zit nu weer een 
neef nl. Ted de zoon van Ferdy, als B junior. ’n 
Stille hoop dat ook zoon Kevin, die tot 4 jaar 
geleden ‘t nog in tot het eerste vanSDOUC 
schopte, maar momenteel gestopt is, nog een 
keer op de voetbalvelden terug te zien 
is.Voetballen in Varsselder was en is het zwart/
gele cement van deze dorpsgemeenschap en 
heeft me naast mijn baan als Kwaliteit en Milieu 
Manager alsmede Hoofd van Urgent & Special 
Service Afdeling bij Wim Bosman, naast veel 
werk ook veel plezier en veel contacten gebracht. 
Vandaar dat ik ook steeds iedereen stimuleer te 
gaan voetballen of ’n andere sport te bedrijven. 
De huidige donderdagavondtraining onder leiding 
van Ton van Gelder of broer Rob, is nog steeds 
een clubavond waar na het trainen de leraren, 
horecaeigenaren, bouwvakkers, verkopers, 
politie, maar ook oor en oog voor studenten 
etc.met elkaar het wel en wee van Varsselder en 
de wereld bespreken. Omdat we sinds kort 
verhuisd zijn, doordat we nieuw gebouwd hebben 

op ’n prachtige plek nl. aan de zandweg naar de 
watertoren in Ulft zullen hier ook wel weer snel de 
eerste veldjes door de kleinkinderen Yop en Zoy 
geannexeerd worden. Als hun over 50 jaar 
eenzelfde verhaal schrijven hebben we het met 
z’n allen nog niet zo slecht gedaan. De 
benoeming op 04 jan. j.l. tot erelid van GWVV en 
de onderscheiding met de zilveren speld van de 
KNVB tijdens deze nieuwjaarsreceptie was dan 
ook een hele verrassing en geeft ‘n ontzettende 
voldoening. Zulke kleine verenigingen moeten 
ook blijven bestaan (de politiek moet hier nog 
sterker naar willen streven)want ze zijn voor een 
dorp onontbeerlijk, gezien hun sociale karakter 
en controle en dragen net als iedere andere 
vereniging bij tot eenieders persoonlijke 
ontwikkeling of het nu op sport of bestuursgebied 
is. Voor GWVV,  dat overigens beslist een 
kunstgrasveld moet krijgen, als het derde veld 
verdwijnt, is te hopen dat ze de huidige uitstraling 
behouden, want daar hebben ze met huidig  5 
senioren, twee junioren en ik dacht 4 
pupillenteams, een prachtige basis voor gelegd. 
Daar is het goed op terugkijken. 

Jappie aan zet 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel.684915 
Peter Roes tel.632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel.631229 
Han van de Pavert tel.681600 
Simone Bussink tel.632239 
Jos Straub tel.684134 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Theo van Wessel tel. (0315) 
 323800 
Danny van Wessel tel.  06-
 27324114 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel.632260 
Carla Mulder tel.631625 
Peter Roes tel.632025 
Leo Jansen tel.630492 
Kristel Aalders tel. 632727 

Jeugdnieuws 
 DVD – techniektraining 

V.v. G.W.V.V. heeft onlangs een DVD aangeschaft waarop diverse 
onderdelen van techniektraining aan bod komen. Deze is gemaakt 
door Wim van Zeist van v.v. De Graafschap. Mocht je als trainer / 
leider / ouder deze DVD eens willen bekijken, dan kan dat uiteraard. 
Daarvoor is hij ook aangeschaft. Thans is hij in het bezit van Theo van 
Wessel. 
 
 Club van de week 

Binnenkort is een groepje pupillen weer te bewonderen in de 
Vijverberg. We zijn dan weer (met een aantal andere clubs) “Club van 
de week”. We hopen dat de aanmoedigingen van de Geel – Zwarten 
onze superboeren goed mag doen en dat De Graafschap de brood-
nodige 3 punten pakt en onze pupillen en hun begeleiders een 
aantrekkelijke wedstrijd mogen zien. 
 
 Rij – ouders 

Tijdens de najaarscompetitie hebben sommige ouders extra gereden, 
wanneer een ander niet kon (en niet had geruild). Natuurlijk vragen 
we hierbij om te ruilen, wanneer je niet kunt. Dat is het eerlijkst. Dat je 
als leider / jeugdbestuur gerust bij iemand aan kunt kloppen om te 
rijden is natuurlijk prettig. Extra dank is dan ook hierbij zeker op zijn 
plaats. 
 
 Voorjaarscompetitie 

De nieuwe indelingen zijn bekend en het vervoerschema is al weer 
verspreid. Het klinkt eenvoudig, maar dat is toch niet de werkelijkheid. 
Een aantal jeugdbestuursleden heeft op een vergadering ’t goed 
kunnen regelen voor onze pupillen. Bij de junioren wist Marcel door 
alert te zijn en snel te reageren het ook hier goed voor elkaar te 
krijgen. Een indeling waar de C en A gelijktijdig thuis spelen (gunstig 
voor kantine – bezetting en bij tekort aan spelers bij de A) en ook een 
uit- en thuisverdeling voor de C junioren, waarbij verre uitwedstrijden 
tot een minimum zijn beperkt. Tevens werd door Marcel een 
vervoersschema gemaakt. Dit alles binnen enkele dagen. Prima werk 
(en niet altijd zichtbaar). Over de sterktes van de diverse indelingen 
valt nu nog niet veel te zeggen.  
Natuurlijk zijn met name de F1 en E1, toe aan meer weerstand / 
tegenstand. Over ’t verloop van de competitie berichten we zeker in 
een volgende Boogbal. 
 
 Copy van de junioren 

In de vorige Boogbal konden we het èèn en ander lezen over onze A-
junioren. Roel gaf ’t voorbeeld. Dus A- en C- junioren, wie volgen er?! 
 
 A – junioren 

Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de huidige A – junioren 
m.b.t. het volgend seizoen. Dit o.l.v. hun trainers. Tussen de trainers 
en ’t jeugdbestuur is hier een vervolggesprek op geweest. Het eerste 
wat ter sprake kwam of ’t nog mogelijk was om nog 1 seizoen met een 
A- juniorenteam door te gaan. Dit is, zoals we ’t nu kunnen bekijken, 
niet mogelijk. 
Belangrijk is dan om: 
1: te zorgen dat iedereen blijft voetballen en 
2: te zorgen dat de overgang op een goede manier gebeurt. 
Daarbij willen we vooral luisteren naar de jongens en dan gaan kijken 
wat mogelijk is en het beste plan is.  
Hier moet je niet te laat mee zijn, vandaar al nu de gesprekken. Dat er 
nu al verschillende jongens meetrainen bij het 2e elftal, maakt ’t 
misschien al wat gemakkelijker. 
 
 
 Het komend seizoen 

Uiteraard zijn we al bezig met ’t volgend seizoen. Als we de diverse 
groepen en leeftijden bekijken denken we aan een B- juniorenteam, 
een D elftal, 1 (of 2) E- teams en 1 (of 2) F teams. 
Uiteraard hopen we weer op een kleutergroep. Ook hopen we gebruik 
te maken van de huidige trainers / leiders, maar zullen we ook op 
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zoek gaan naar nieuwe mensen. Ook bij de 
clubhuisbezetting. Dus wanneer u dit leest ... 
Denk met ons mee. 
 
 
 Pupillenkamp 

Begin januari 2009. 
Buiten is ’t koud, erg koud en overal om ons heen 
zien we sneeuw.  
Het is een drukte van jewelste bij onze sportzaal. 
Matrassen worden aangevoerd, tassen komen uit 
de auto’s, de luchtbedden worden opgepompt en 
chipszakken worden opengebroken.  
 
-Vrijdag 9 januari 
Begin van ’t pupillenkamp op ons complex. Later 
op de avond zie je ons dorp verlicht worden door 
zaklampen en zie je jeugdspelers met hesjes. Op 
zoek naar antwoorden. 
Speurtocht in de kou. In de kantine wacht hun 
nog enkele opdrachten, maar ook warmte, 
drinken en wat te eten. De 1e nacht verloopt 
goed. 
Dat wil zeggen; weinig slaap, veel geloop naar de 
wc’s, weer even wat snoepen, een korte nacht. 
 
-Zaterdag 10 januari  
Ontbijten, misschien wel wat eten wat je thuis niet 
lust, een eitje, meer boterhammen dan normaal 
thuis. Kitty en Kristel voor de keukenaangelegen-
heden. 
De kleuters komen en auto’s vertrekken.  
Naar Binnenpret, volop vertier, patat en drinken. 
Naar Bocholt: Bahia, in zwembroek door de 
sneeuw rollen, even op de film, Bikkels. 
 
’s Avonds wordt er gespeeld … op de Wii, vier op 
‘n rij, groot met klein, de één voelt zich niet zo 
lekker, een ander is weer fit. 
Een en al gezelligheid. 
De nacht verloopt wat rustiger (was verwacht). 
 
-Zondag 11 januari 
Wakker worden … opstaan … opstaan. 
Met kleine oogjes wordt er ontbeten, wel wat 
later. Hier en daar een eitje erbij.  
Tijd om op te ruimen. 
De eerste ouders komen de kinderen en de 
spullen ophalen. Jeugdkaderleden zorgen ervoor 
dat het lijkt alsof er niets is gebeurd. Het lijkt wel 
vrijdagmiddag. 
 
We kijken terug op een fantastisch kamp, 
gelukkig hebben we nog foto’s en …  
vele mooie herinneringen. 
 
Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet … 
voor ’t kamp en natuurlijk tijdens ’t kamp. 
 
Het jeugdbestuur 
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N adat op 10 januari een winteractiviteit voor 
de pupillen was georganiseerd begon op 24 
januari de 2de helft van de competitie met het 
knakworstentoernooi voor de pupillen van 
GWVV. 
Het programma was als volgt opgebouwd: 
De kleuters van 09:30 uur tot 10:15 uur. 
De F-pupillen van 10:15 uur tot 11:00 uur. 
De E-pupillen van 11:00 uur tot 11:45 uur. 
De kleuters werden snel in groepjes verdeeld en 
de teams kregen namen van grote verenigingen 
zoals Barcelona, Arsenal, Ajax en de 
Graafschap. In een onderlinge competitie waarin 
het leuk bezig zijn belangrijker is dan het winnen 
kun je al wel zien dat sommige kleuters voetbal in 
hun bloed hebben. Ook al waren er maar 45 
minuten om te spelen, sommige voetballers en 
voetbalsters liepen door hun inzet al redelijk rood 

aan en het was maar goed dat er tussendoor 
ranja geserveerd werd in de kantine. De catering 
was dit jaar wederom uitstekend verzorgd en op 
dit soort momenten ervaar je pas hoe goed 
GWVV het voor elkaar heeft met de accomedatie. 
Het ene moment zit je in de sportzaal en het 
andere moment loopt je in de kantine, een unieke 
combinatie. 
Nadat de kleuters uitgevoetbald waren werden ze 
in de kantine getrakteerd op een broodje 
knakworst en een beker ranja. Moe maar voldaan 
vetrokken een aantal naar huis, andere zijn nog 
wat langer gebleven om ook naar de andere 
pupillen te kijken.  
De F-pupillen waren s’morgens al zo vroeg 
aanwezig dat ze het grootste gedeelte van de 
kleuters op de bank als toeschouwers hebben 
bekeken. Ze stonden te trappelen om de hal te 
betreden. De E-pupillen liepen ook al rond zodat 
het een gezellige drukte was. 
De organisatie heeft een zeer geslaagde dag 
voor de kinderen gerealiseerd en als ouder van 
èèn van de kinderen wil ik ze daarvoor 
bedanken. 

Knakworstentoernooi  
zaterdag 24 januari 2009 
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HOE KOMT GWVV DE WINTER DOOR 

Nieuwjaarsduik Slootermeer bij 5 graden vorst 

Afsluiting 2008 potstoten 

Afsluiting 2008 potstoten 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
2009 

Carbidschieten op oldjoarsdag 

Pupillenkamp op de Buitenham 

Carbidschieten op oldjoarsdag 

Knakworstentoernooi 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
 
Februari 
21 t/m 23 Carnaval in Zinkputdorp 
Maart 
2 Ledenvergadering fanfare St.Gregorius 
7 Oud papier ophalen 
22 11e Hen en Weerum 
28-29 Uitvoering Kom €$ Kieken 
April 
3 Muziekdag senioren 
 

 
Varsselder - Veldhunten, februari 2009. 

           
      Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs  
      van de Fanfare “St. Gregorius” te Varsselder - Veldhunten. 
      Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

 
Aanvang : 20.30 uur in Gildegebouw “de Tent” 

Agenda : 
 
1 : Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp. 
2 : Ingekomen stukken en mededelingen. 
3 : Verslag van de jaarvergadering 2008. 
4 : Jaarverslag activiteiten 2008 door Karin van Arragon. 
5 : Financieel verslag over 2008 door de penningmeester Rik Fisser. 
6 : Verslag van de kascommissie :Henry Hebbink en Theo Jansen. 
7 : Benoeming nieuwe kascommissie. 
         Aftredend lid van deze kascommissie : Theo Jansen 
8 : Vaststellen contributie 2010. 
9 : Taakverdeling leden 2009 + rondvraag Jeugdleden. 
          Hierna volgt een korte pauze. 
10: Bestuursverkiezing : 
          Aftredend en  herkiesbaar :  Voorzitter : Maarten Wijkamp 
       Bestuurslid: Karin van Arragon 
                             (Nieuwe kandidaten  kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur). 
11 : Activiteitenplanning  2009 + Jubileumjaar 2010 
12 : Verslag “Club van 100 “ door bestuur van de club van 100. 
13 : Rondvraag. 
14 : Sluiting jaarvergadering 2009 door de voorzitter Maarten Wijkamp 
 
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must ! 
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering. 
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer waarderen ! 
 
Tot ziens op  02.03.2009 om 20.30 uur !.                                                                        
Het bestuur.  

copie binnen: komt uit op: 
17 maart 26 maart 
14 april 23 april 
12 mei 28 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2008-2009 
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Nieuws Vereniging Dorpsbelangen   
Varsselder – Veldhunten (VDVV) 

B este dorpsgenoten, 
Op dit moment van schrijven hebben we er de 
eerste maand van het jaar al weer bijna opzitten. 
De eerste grote dorpsactiviteit de pronkzitting zit 
er weer op. Het was een geslaagde avond. 
Grotendeels gevuld met Varsselse en Huntense 
artiesten. Tijdens deze avond bleek zelfs de 
pastoor talenten te hebben waar ze in het 
Vaticaan geen weet van hebben.    
           
Ook het plaatselijk duo Toon en Rick zette de 
zaal in vuur en vlam. In hun rol als “spuitgasten” 
gaven zij aan met beleid een vuurtje te kunnen 
aansteken en deze vervolgens met beleid te 
kunnen blussen. Een gegeven dat wij als dorp 
goed kunnen gebruiken. Want ook in Varsselder 
is al een tijdje een smeulend vuurtje aan het 
ontstaan. Het idee om te komen tot een 
gemeenschappelijk dorpshuis broeit onderhuids 
al een tijdje. Als projectgroep hebben we u er als 
onze achterban al verschillende malen over 
geïnformeerd.  
Binnenkort zal een eerste belangrijke stap gezet 
kunnen worden naar realisatie van een 
gemeenschappelijk dorpshuis. De leden van 
GWVV en O.L.V. Gilde mogen stemmen over dat 
geen wat hun door beide besturen is / wordt 
voorgelegd. Om uiteindelijk een gemeenschap-
pelijk dorpshuis als dorp te kunnen realiseren, 
zullen we de “spuitgasten” nogmaals uitnodigen 
met hun busje petroleum om het gehele dorp in 
vuur en vlam te zetten. Het moet immers een 
gezamenlijk onderkomen worden voor alle 
inwoners en / of verenigingen van Varsselder – 
Veldhunten. Een onderkomen dat alleen 
gerealiseerd kan worden door gemeenschapszin. 
 
Informatieboekje.      
Eind december / begin januari heeft ieder 
huisadres van Varsselder – Veldhunten het 
informatieboekje “Welkom in Varsselder – 
Veldunten” ontvangen. Een uniek boekje geheel 
samengesteld door “Varsselse en Huntense leu”. 
Mocht iemand het boekje niet ontvangen hebben, 
laat het ons dan even weten. Wij zorgen dan dat 
u alsnog een exemplaar ontvangt. Het 
informatieboekje  is zoals al eerder gemeld, 
gemaakt voor nieuwe inwoners van Varsselder – 
Veldhunten.                                                                                             
Hebt u een nieuwe “buur” laat het ons weten. 
Alleen via deze werkwijze komt de 
achterliggende gedachte van het tot stand komen 
van het informatieboekje tot leven. 
 
Lidmaatschap VDVV                         
Als bestuur van VDVV willen wij graag als 
spreekbuis van het dorp fungeren. Dit kunnen wij 
echter alleen met steun van u. Hoe groter onze 
achterban des te sterker staan wij als 
belangenvereniging. Vindt u het belangrijk dat de 
agenda van het dorp en de toekomstige ont-
wikkelingen van het dorp mede bepaald worden 
door u als inwoner? Wordt dan lid van VDVV. Wij 
proberen daar waar mogelijk de belangen van 
het dorp te behartigen. Lid worden van 
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – 
Veldhunten kost u slechts €4 per jaar. Het enige 

wat u hoeft te doen is de groene 
machtigingskaart in te vullen die bij het 
informatieboekje zit en bij één van onderstaande 
bestuursleden af te geven. 
H. Gerritsen Past. Reulinkstraat 12. . 
H.Hebbink Hoofdstraat 2  
Wim Klompenhouwer Hesterweg 15 
   
Wilt  u liever zelf jaarlijks de € 4 overmaken dan 
dient u deze jaarlijks (januari) over de maken 
naar VDVV bankrekeningnummer: 3638.56.668 
onder vermelding van naam en adres. 
 
Woningbouw                                             
Op dit moment wordt er druk getekend betref-
fende mogelijke invullingen qua woningbouw. De 
gemeente gebruikt ons daarbij als klankbord. 
Voor ons als VDVV is het daarom belangrijk om 
te weten wat er aan behoefte qua typen 
woningen leeft. Laat aan ons weten als u 
interesse heeft in woningbouw. Geeft u daarbij 
aan wat voor type woning uw voorkeur heeft. 
(Starter / twee onder één kap / vrijstaand / 
levensbestendige enz.).Ook zijn wij erg benieuwd 
of er belangstelling is voor huurwoningen. 
 
Pannaveld                                                                           
Zoals al eerder gemeld hebben wij dankzij 
sponsoring van Wonion als dorp nu de 
beschikking over een pannaveld. Op dit moment 
zijn wij met diverse partijen aan het kijken wat de 
beste plek is om dit veld te plaatsen.  
 
Dorpswebsite     
Als bestuur van VDVV willen wij mede op 
verzoek van onze achterban kijken of een 
realisatie van een dorpswebsite realiseerbaar is. 
Internet neemt immers een steeds grotere rol in 
onze samenleving in. Als bestuur van VDVV 
willen we echter voorkomen dat we een website 
gaan opzetten, die vervolgens qua bezoek 
tegenvalt omdat de inhoud op de website niet 
actueel is.                                                               
Met nadruk willen we vooraf stellen dat we een 
dorpswebsite zien als verlengstuk van “de 
Boogbal (en omgekeerd). Het is dus niet de 
bedoeling dat we “gaan proberen de Boogbal als 
nieuwsitem overbodig te maken.    
Kijkend naar verschillende websites voor dorpen 
zijn ruwweg vier typen websites te 
onderscheiden, ieder met een eigen accent /
invalshoek. 
1. De elektronische dorpskrant: accent op 
nieuws 
Bij de elektronische dorpskrant ligt het accent 
op het verspreiden van nieuws over het 
betreffende dorp. Dit wordt vaak gecombineerd 
met het verzenden van een elektronische 
nieuwsbrief naar bezoekers die zich hiervoor 
aanmelden. 
 
2. Het dorpsportaal: accent op toegang tot 
dorpsinformatie. 
Een portal (ook virtueel loket) biedt vooral een 
centrale ingang naar de informatie en diensten 
voor het dorp. Een portalsite bestaat vaak vooral 
uit een overzicht van 
adressen en links naar de organisaties en 
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instellingen. Deze worden vaak gecombineerd 
met algemene informatiepagina’s. (adressen en 
openingstijden et cetera). 
 
3. Project-of organisatie-website: dorpsraad 
of dorpsontwikkelingsproject staat 
centraal 
Deze website biedt informatie vanuit het 
gezichtspunt van een dorpsorganisatie of een 
dorpsontwikkelingsproject. Naast informatie over 
het dorp, de agenda en de verslagen 
gaat het hierbij vooral om de zaken waar de 
betreffende organisatie of het project zich 
direct mee bezighoudt. 
 
4. De virtuele dorpsgemeenschap: interactie 
centraal 
Bij de dorpswebsite als een virtuele 
dorpsgemeenschap is het hoofddoel van de site 
om de onderlinge informatie-uitwisseling en 
communicatie (interactie) tussen bewoners  te 
stimuleren en te faciliteren. De interactie tussen 
bewoners staat voorop en de site is ook vooral 
voor de bewoners. Het gaat dan vooral om 
discussies, vraag en aanbod, nieuwtjes en foto’s 
van bijvoorbeeld het buurtfeest. 

Wandelen van kerktoren naar kerktoren, 
van boerderij tot boerderij, 
door de dorpen en tussen de weilanden. 
Eerst Hen en dan Weerum. 
 

De 11e Hen & Weerum 
Zondag, 22 maart 2009 

Start en finish: Gildegebouw "De Tent" 
Afstanden en starttijden: 
 24 km 9.00 tot 10.30 uur 
 12 km 9.00 tot 12.30 uur 
 6 km  9.30 tot 12.30 uur vertrek per huifkar 

 
Wederom nieuwe routes en mooie rustlocaties met muziek, koffie en 
soep. Zorg dat je er weer bij bent! 
Voor nadere info zie ook www.henenweerum.web-log.nl 

   w.s.v.'t Lup zo as 't lup  
 

Speciaal voor lezers van de BOOGBAL: 

KORTINGSBON VOOR DEELNAME AAN DE 11e HEN & WEERUM 
   Met deze bon € 0,50 korting op het inschrijfgeld.  

 
 
 
 

 
 
 
Deze bon bij de inschrijving in “De Tent” inleveren.  
Geldig voor maximaal 4 personen.  
Niet in combinatie met andere korting of lidmaatschap van een wandelbond. 

Bij de opzet van de dorpswebsite is het van 
belang om  vooraf helder te bepalen welke 
invalshoek de hoogste prioriteit heeft, aangezien 
elk van de invalshoeken veel werk met zich mee 
kan brengen.  
Daarom willen we als VDVV dan ook een website 
ontwikkelen samen met de input van zoveel 
mogelijk verenigingen / gebruikers. Door deze 
werkwijze te kiezen denken wij een breed 
gedragen website te krijgen. Een website waar 
we als gebruikers van te voren over nagedacht 
hebben met welk doel, inhoud, vormgeving en 
functionaliteit we als dorp het beste gebaat zijn.       
Op korte termijn zullen we als bestuur van VDVV 
de verenigingen uitnodigen om met hun over 
bovenstaand verhaal van gedachten te wisselen. 
Zo ziet u maar weer, ook in 2009 hoort u van ons. 
Maar horen wij ook van u? 
 
Tot horens, 
Namens bestuur VDVV, 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 
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NIEUWS van  
Fidessa Welzijn 

V orig jaar tijdens de 
Ulftse avondvierdaagse 
vroegen Ferenc 
schepers en 
ondergetekende zich af 
waarom wij eigenlijk 
zelf niet meer meelopen 
met de 
avondvierdaagse.  
Wij waren het er snel 
over eens dat daar dit 
jaar verandering in moest 

komen. Toen ook nog eens bij de Tent tijdens de 
huldiging van de wandelaars door Bennie 
Kroesen werd gemeld dat dit jaar het 40 jarig 
lustrum gevierd gaat worden werden wij helemaal 
enthousiast. Ik weet mij nog te herinneren dat het 
20 jarig jubileum uitbundig werd gevierd, mede 
door een geweldig reünie. Afgelopen week heb ik 
de stoute schoenen maar eens aangetrokken om 
mij door Bennie Kroesen te laten informeren hoe 
èèn en ander de afgelopen jaren geregeld en 
gelopen is. Al snel blijkt dat Bennie het een 
fantastisch initiatief vindt om er dit jaar iets 
bijzonders van te maken. Mijn persoonlijke 
voorkeur gaat uit om dit jaar in de vorm van een 
reünie te proberen een aantal groepen te gaan 
vormen. Dit kan op vele manieren, we kunnen 
proberen oude groepen te hervormeren, maar wij 
kunnen ook met diegene wie mee wil doen aan 
dit fantastisch evenement gewoon een groep of 
meerdere groepen te vormen. Het zou toch 
geweldig zijn als wij dit jaar weer eens met 
meerdere groepen als alleen de jeugd groepen 
vertegenwoordigd zijn. Graag wil ik de mening 
peilen van u allen, is hier interesse voor, zo ja 

laat het mij dan z.s.m. weten, dit kan door mij te 
mailen, bellen of kom langs. Op deze manier krijg 
ik snel een inzicht of er voldoende interesse is en 
kunnen wij het plan verder uitwerken. Het zou 
toch geweldig zijn dit jaar weer eens mee te 
lopen en wie weet kunnen wij er dan weer een 
jaarlijks gebeuren voor zowel de jeugd als ook de 
oudere van maken. In de wandelgangen hoor ik 
vaak dat er belangstelling is om weer te lopen, 
laat deze kans dus niet lopen en laten wij er met 
z’n allen 3 t/m 6 Juni wat van maken. 
Hieronder even ter informatie en om uw 
geheugen wat op te frissen de groepen met 
leiders of leidsters welke in 1988 meegelopen 
hebben: 
 
De Tippelaars: Els versleyen en Lucia Heutinck 
De avondlopers: Jeanet Lukassen en Lillian Netto 
Jong Talent: Sandra Lukassen en Thea Scholten 
Young Ones: Trees Vieberink en Johanna van Toor 
Meisjesgroep: Ferdy Freriks 
Damesgroep: Riet Schut 
Mannengroep: Benny Kroesen 
Jongerenkoor: Henny Ketelaar 
 
Wellicht wordt u hierdoor weer geïnspireerd als u 
deze namen weer ziet om de wandelschoenen 
aan te trekken, maar natuurlijk ook diegene wie 
nog nooit meegelopen hebben zijn van harte 
welkom, laten wij er met z’n alleen een 
fantastisch gebeuren van maken. 
 
Jan Aalders 
Leemlandseweg 17 
7076 AL Varsselder 
0315-632727 
janaalders@chello.nl 

Zin in de avondvierdaagse????? 

Vrijdag 3 april muziekmiddag 
voor senioren 

D e muziekmiddag wordt gehouden bij zaal 
“Koenders” in Breedenbroek en begint om 
14.00 uur tot 16.30 uur.(zaal open vanaf 13.30 
uur) 
De DIATONIA’S uit Terborg zullen deze muzikale 
middag verzorgen en de organisatie ligt in 
handen van het comité Dag van de Ouderen 
Gendringen. 
Entreekaarten á  €,5,00 (inclusief 1x koffie) zijn 
plaatselijk te verkrijgen bij Anton Jansen
(Varsselder tel. 681445)  en bij Fidessa Welzijn in 
Ulft  (695920). 
Naast een gezellig muziekmiddag behoort ook 
het leggen van contacten tot de mogelijkheden. 
U komt toch ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Cursus en activiteiten 
aanbod Voorjaar 2009    

Fidessa Welzijn t/m april. 
In het voorjaar 2009 is er weer een groot aanbod 
aan cursussen en activiteiten voor jong en oud. 
Kookactiviteiten, informatica aanbod, 
ontmoetingsbijeenkomsten, kinderactiviteiten, 
seniorenactiviteiten, buurtbemiddeling, 
Soc.activering, maaltijdservice, huisbezoeken, 
ondersteuning, buurtbemiddeling, 
vrijwilligerswerk, huisbezoeken.  
Te veel om op te noemen, u bent altijd welkom 
om bij Fidessa Welzijn binnen te lopen en u te 
laten informeren. DOEN!!!! 
Voor het cursuswerk WEES er snel bij voor 
sommige cursussen is veel animo en starten 
volgende week. Deelname gebeurd op basis van 
inschrijving. 
 
Opgave bij de receptie van: 
Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster  
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft 
telefoonnummer 0315- 695920 
www.fidessawelzijn.nl 
e-mailadres: info@fidessawelzijn.nl 
openingstijden receptie: 08.30 – 16.30 uur. 

 
Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft 

3 maart     Start mandala tekenen 
3 maart     Start Spaans op reis 
     (nog enkele plaatsen) 
4 maart     Start Turks op reis 
5 maart     Start Boetseren voor 
     kinderen 
10-11-12 maart   Saladebuffets in Etten-
     Megchelen en Ulft 
17 maart    Thema koken Spaanse 
     keuken 
25 maart    Start workshop 3 internet 
     en e-mail 
26 maart    Themacafe; gezond  
     leven (open inloop) 
26 maart    Start workshop 4 maken 
     van internet pagina’s  
2 april     Start workshop 2 Excel 
2 april     Start workshop  
     mozaïeken 

3 april     Muziekmiddag senioren 
     in Breedenbroek, voor 
     iedereen 
7 april     Start workshop fijne  
     keuken Paasdiner 
8 april     Start workshop  
     bloemschikken Pasen 
7-8-9 april    Paasdiners in Etten – 
     Megchelen en Ulft 
14 april     Start koken voor  
     mannen 
22 april     Thema koken Italiaanse 
     keuken 
24 april     Start workshop Kristal 
     tekenen  
 
 
2. SALADEBUFFET  
Op dinsdag 10 maart in wijkrestaurant Etten 
gevestigd in het pand  “St.Lidwina” te Etten
( aanvang 13.00 uur)  en op donderdag 12 maart 
in wijkrestaurant Klooster  Ulft  aanvang 14. 00 
uur en kost € 12,50 p.p.  
Het buffet is als volgt samengesteld: 
Welkomstdrankje, Vleessalade, Zalmsalade, 
Aardappelsalade, Rauwkostsalade, Asperge met 
ham, stokbrood-kruidenboter, zilveruitjes, 
Cocktail en Remouladesaus, Gehaktballetjes, 
Drumsticks, Champignonroomsaus, Pindasaus 
en koffie. 
Aanmelding voor 5 maart bij de receptie van 
Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43 Ulft 
telefoon 695920. 
U komt toch ook lekker eten,  doen!!!!!!!!  
 
PS. Het Paasdiner is gepland op dinsdag 7 
april in Etten en donderdag 9 april in Ulft. 

 
Kookactiviteit voor mannen (Ulft) 

Deze cursus is bedoeld voor mannen die graag 
samen met anderen willen leren een maaltijd te 
bereiden. Wie dit niet van huis uit heeft geleerd 
vindt koken soms een spannende onderneming. 
In deze cursus leert de cursist dat koken eigenlijk 
best meevalt en bovendien leuk is om te doen. 
Aan de orde komen ingrediënten, 
bereidingswijzen, productherkenning en het 
samenstellen van een menu. De cursus wordt 
gegeven door een ervaren kok.  Na het koken 
wordt gezamenlijk gegeten.  
Wanneer dinsdag 16.30 – 18.30 uur 
Locatie : ’t Klooster Ulft 
Duur  : 6 bijeenkomsten 
Kosten : € 60,--  inclusief ingrediënten   
Start  : 14 april  
 
3. senioren muziekmiddag vrijdag 3 april  
Op vrijdag 3 april van 14.00 tot 16.30 uur bij zaal 
Koenders in Breedenbroek muzikaal samenzijn. 
Organisatie vanuit comité Dag van de ouderen. 
Kaarten te koop a € 5,00 ( inclusief 1x koffie) bij 
o.a. Fidessa Welzijn in Ulft of bij Anton Jansen 
(681445) in Varsselder-Veldhunten. 
 
Wat is er nog meer binnenkort: 
* Maandag 11 mei senioren 
rijvaardigheidsritten, u kunt zich al 
aanmelden. 
 
Op verzoek wordt u een folder opgestuurd. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Alex Miltenburg 
Fidessa Welzijn. 
 

O p 31 December vond het inmiddels 
traditionele carbidschieten plaats 
georganiseerd door cv De Zinkput. Met steeds 
groter materieel proberen ze het nog 
spectaculeerder te maken. Alleen jammer dat het 
dat niet zolang uithoudt. (zie foto N. Marcus) 
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V anaf het begin van de 20e eeuw werd er in ons dorp al op verschillende manieren muziek 
ten gehore gebracht. Dit gebeurde dan met de kermis, meiboomfeesten, priester inhalen en 
bruiloften.  
Deze muziek was natuurlijk niet te vergelijken met nu, maar had meer weg van de straatmuziek uit die 
jaren. Dat er ook toen bij de jongeren wel interesse was voor muziek bewezen veel plaatsgenoten, 
waarvan er enkelen bij buurtverenigingen in Gendringen en Ulft lid waren. Maar de meesten volgden 
toch hun eigen weg en kochten voor een paar gulden ergens een instrument op, dat zijn diensten er al 
vele jaren op had zitten. Op een zolderkamertje volgde dan zelfstudie en oefende men net zo lang, 
totdat men als een orkestje een aantal nummers kon spelen. Samen met het O.L.V. Gilde bracht men 
wel eens een serenade, waarbij dan ook de vaandelwals werd gespeeld. De optochten tijdens de 
kermisdagen en ook de muziek in het Feestgebouw werden verzorgd door het orkest Masselink uit 
Doetinchem, waarvan plaatsgenoot Carel Verheij ook deel uitmaakte. Dit duurde zo tot 1950, toen de 
Fanfare St. Gregorius werd opgericht. Deze nam de taak in de optochten over van orkest Masselink en 
ook in de processie, die steeds werd opgeluisterd door de Oerse muziek. Eind jaren vijftig vierde orkest 
Masselink een zilveren jubileum, en wel dat ze 25 jaren aaneen hadden gespeeld op de kermis in ons 
dorp. Voor het kermispubliek werd het repertoire wel wat eentonig wat muziek betreft, en die 
verlangden naar wat anders. Inmiddels werd in ons dorp een nieuw initiatief genomen en wel, dat vier 
jongens de hoofden bij elkaar staken, en een bandje van de grond tilden. Deze jongens waren Jos van 
Toor, Leo Overbeek, Gerard Robben en Ben Ducking. Ze traden wat op tijdens schoolfeesten of op een 
fuif. Van live muziek waren ze erg gecharmeerd en het duurde niet lang, of ze waren hier in de streek 
bekend onder de naam: “Early Bird” (Vroege Vogel). Dit alles gebeurde veelal in Varsselder waar het 
jeugdgebouw hun clubhome en repetitielocatie werd. Hier reperteerden ze twee avonden in de week 
voor 5 gulden per avond aan zaalhuur. Hun eerste optreden was in zaal Mulder in Varsselder voor de 
handbalclub U.G.H.V. uit Ulft, gage 70 gulden. Steeds werd er veel aandacht besteed aan kwaliteit van 

Weet je nog van toen? 

F rency  Driessen heeft Varsselder-
Veldhunten vertegenwoordigt tijdens 
nieuwjaarsreceptie van gemeente Oude 
IJsselstreek. 
Ze heeft in haar eigen bewoordingen duidelijk 
gemaakt waarom het in V-V goed wonen is. Heeft 
tijdens dat moment als ludieke actie deze inge-
lijste foto overhandigd. (burgemeester ontsteekt 
een carbidbus in VV) Met als boodschap dat V-V 
er een knallend 2009 van wil maken met hulp van 
de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast heeft 
burgemeester informatieboekje nieuwe bewoners 
overhandigd. 
 

Jan Frazer op de 
steigers bij de klok van 

onze kerk.  Een man van 
deze tijd. 
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het instrumentarium, geluid, licht en 
gekozen nummers. Na verloop van tijd 
kreeg de band meer naam in de regio en 
een reden verder te bouwen naar hun 
streven. Er werd gezocht naar een andere 
naam en pastoor Ter Bekke kwam met de 
naam, Les Cigales (De Krekels). Na de 
komst in 1969 van Ben van Toor en Heini 
Haverdil bij dit orkest werd een manager 
ingeschakeld en na soms tientallen 
optredens in de maand werden ze 
beroepsmuzikanten. In 1971 kwam Arne 
Jansen bij de band en werd de hit “Meisjes 
met rode haren” geboren. Ze kregen 
landelijke bekendheid en kwamen ook op 
televisie, ondermeer in het programma “Op 
losse groeven”. Begin jaren zeventig begon Les Cigales in het Feestgebouw de kermismuziek te 
verzorgen. Ze introduceerden elk jaar de hit van Vader Abraham en Wilma: “Zou het erg zijn lieve Opa”. 
Dit zong Arne dan in duet met Yvonne Hebbink-Zweers. Maar ook andere liedjes van Mieke en Corry 
Konings zong Yvonne alleen, en dit heeft ze gedaan vanaf haar 7e tot haar 14e levensjaar. Als beloning 
kreeg ze vaak een pop of ze mocht een paar keer in de carroussel. Deze liedjes en andere optredens 
van Les Cigales, zoals de vogeltjesdans en de zevensprong, brachten sfeer en gezelligheid voor jong 
en oud in de zaal. Ook het volkslied “Bernard van Patent”, gezongen door Hendrik Ketelaar, droeg bij 
aan stemming onder het 
publiek. De band voldeed ook 
aan bepaalde verzoekjes van 
liedjes om te spelen, kortom 
de kermis kwam in opbloei. 
Het werd er zo druk, dat er 
tijdens de kermis een grote 
tent werd bijgezet. Dit waren 
topjaren voor zowel het Gilde 
als het orkest, dat met de 
bandleden Jos en Ben van 
Toor thuiswedstrijden 
speelde. Ze kenden hun 
pappenheimers uit eigen 
dorp, vulden elkaar aan, en 
dat verhoogde de stemming 
en sfeer, ook na de kermis.  
Bij het 20-jarig bestaan van Les Cigales reed er zelfs een carnavalswagen mee in de optocht met de 
leus erop: “Altied volle bak”. Aan deze wagen was veel aandacht besteed en avonden gewerkt door 
een aantal jongens uit Varsselder. Deze werden nadien vriendelijk bedankt door de bandleden en 
beloond met een bak bier, voor hun werk van promoten. Naast de kermisoptredens, waren ze ook vaak 
aanwezig op bruiloften, campings en andere gelegenheden, waar ze altijd wel een gevoelige snaar 
wisten te raken onder de feestgangers. Mede door Arne, die met zijn zang het muzikale verenigde tot 
een echt Toporkest. Hierdoor werden ook de volksliederen van Wieken, ’s-Heerenberg, Gendringen, 
Ulft, De Pol en Varsselder-Veldhunten nieuw leven ingezongen, en werden meezingers onder de 
aanwezigen. Tot begin jaren negentig hebben “De Krekels” in veranderde samenstelling nog gespeeld 
tijdens de kermis in ons dorp. Hun plaats werd nadien ingenomen door andere bands, met een eigen 
vorm van muziek en mensen vermaken. Nog weer grotere podia vol apparatuur, geluid dat alles 
verdoofde, wat niet iedereen trok en om vroeg. Ouderen keken apatisch toe en kwamen niet meer 
opdagen, zelfs trouwe kermisklanten. Jammer. 
Ondanks alles is Les Cigales voor ons dorp, streek en zelfs landelijk de geschiedenis ingegaan als een 
echt Toporkest. Een stel jongens, die hun afkomst uit de kleine kernen niet verloochenden. 
 
B. Kroesen. 


