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B ij het schrijven van dit artikel zitten we in-
middels al op eind mei.  
De competities zijn een paar weken daarvoor af-
gesloten en hebben de senior- en jeugdelftallen de 
competitie voor dit seizoen er op zitten. Een sei-
zoen als we zo terugblikken die heel geleidelijk en 
gladjes verliep. De wedstrijden werden gespeeld 
zoals door de KNVB waren gepland en het ge-
stress van doordeweekse wedstrijden was hier-
door op het eind van de competitie niet nodig. We 
moeten bv heel lang terugkijken waar we bv de 
paasdagen geen wedstrijden hebben gespeeld. 
Over de prestaties en het sportieve gedrag kunnen 
we alleen maar tevreden zijn. Het eerste elftal liet 
zo hier en daar op het laatst nog wat steekjes val-
len maar in de wedstrijd tegen buurman Ulftse 
Boys was te zien dat als er 100% inzet is ze een 
waardige 4e klasser zijn en dat zeker gezien hun 
bereikte 7de plaats op de ranglijst niet te hoog ge-
grepen is. Het zal volgend seizoen onder het be-
wind van Eugene Boerakker moeten laten zien dat 
dit geen éénmalige actie was. Wij zijn er van over-
tuigd dat G.W.V.V. 1 met het voetbal dat ze heb-
ben laten zien ook volgend seizoen in de 4e klas-
se goed mee kunnen doen. 
Het 2e heeft dit seizoen een heel goed resultaat 
neergezet een mooie 2e plaats. Ze zouden eerst 
een stapje hoger gaan, maar door het vertrek van 
diverse spelers blijven ze op hetzelfde niveau 
voetballen. 
De lagere teams hebben het ook goed gedaan. 
GWVV 3 voor het eerst in jaren weer uitkomend in 
de 6e klasse zijn met vlag en wimpel geslaagd 
hiervoor. Aanvankelijk zag het er naar uit dat het 
erg moeilijk zou worden maar na de winterstop 
pakten ze de punten bij de ploegen die hoger op 
de ranglijst stonden. Met een mooie 6e plek heb-
ben ze het seizoen afgesloten. GWVV 4 deed lang 
mee voor de bovenste plekken maar koploper 
SDOUC was al zover uitgelopen dat een kampi-
oenschap er niet meer in zat. Op het laatst werden 
er nog enkele wedstrijden verloren waardoor de 
plek op de ranglijst uiteindelijk 4e was. 
GWVV 5 leek in het begin van het seizoen een 
goede klassering te gaan afdwingen. De punten 
die werden gehaald werden dan ook al in het be-
gin van het seizoen gepakt. Jammer genoeg kon 
dit team niet elke week een representatief elftal op 
de been brengen waardoor er telkens met een an-
dere formatie werd gespeeld. Dit komt vaak de 
prestatie niet ten goede, wat niets af doet aan de 
goede inzet en bereidwilligheid van de A-junioren 
om met dit team mee te doen. Helaas bereikten zij 
de laatste plek in de competitie. Volgend seizoen 
zal ook bij GWVV 5 de samenstelling anders zijn. 
De TC is momenteel druk bezig om voor volgend 
seizoen de teams rond te krijgen. Het is gezien het 
aantal afmeldingen nog een heel gepuzzel om per 
team genoeg mensen te krijgen. Gelukkig hebben  
ook weer wat mensen aangegeven weer de voet-
balschoenen van de zolder te halen waardoor de 
TC meer lucht krijgt in de samenstelling. Laat het 
wel duidelijk zijn dat dit geen TC probleem is, 
maar een probleem dat ook bij de overige kaderle-
den en spelers ligt. Ook in het seizoen 2014-2015 
zullen we de competitie weer beginnen met 5 
teams waarbij het derde team een stapje terug 
doet naar de 7e klasse. 
 
De jeugd heeft in het seizoen 2013-2014 ook goed 
gepresteerd. Voor de winterstop was het groot 
aantal spelers bij de F-pupillen een probleem, 

Nieuws 

maar dat werd door het jeugdbestuur in de 2e helft 
van de competitie goed opgepakt door er toch 2 
elftallen van te formeren. Zij deden het dan ook niet 
onverdienstelijk een mooie 2e plaats voor de E-
pupillen en een 7-de plek voor de F-pupillen. 
De C2 junioren hebben het dit seizoen heel moeilijk 
gehad. Voor de spelers die van de E-pupillen naar 
C-junioren gaan is het toch wel een te grote stap 
gebleken. Het was misschien beter geweest om 
deze jongens eerst in de D te laten spelen, maar 
gezien het aantal dat C-junioor moest spelen was 
een andere keus niet mogelijk. Volgend seizoen 
zijn ze een stapje verder en kunnen ze het niveau 
wel aan. De C2 eindigde dan ook stijf onderaan 
met 0 punten. Voor deze groep met de leiding mag 
best het petje voor af worden gezet want om on-
danks de nederlagen er elke week weer gemoti-
veerd te staan valt niet altijd mee. 
De C1 heeft het seizoen met een 4e plek afgeslo-
ten. Een mooie prestatie nadat deze groep spelers 
in de najaarscompetitie ergens onderaan eindigde. 
Een team die qua leeftijd goed op elkaar afge-
stemd. De prestaties die zij leverden wisselden nog 
wel eens, de ene zaterdag fel en fanatiek de ande-
re zaterdag was er van het fanatisme niets meer 
waar te nemen. Ook de meiden Elze en Maud heb-
ben laten zien dat zij goed of zelfs nog beter mee 
konden in deze groep. 
De B-junioren hebben dit seizoen een volledige 
competitie afgewerkt. Bij dit team lag de nadruk op 
de prestatie. Ted en Chiel vragen veel van deze 
jongens en dat zie je dan ook terug op het veld. De 
1e competitiehelft gingen ze gelijk op met de ploe-
gen die bovenin meedraaiden. Na de winterstop 
werden er wat onnodig punten verspeeld wat uit-
eindelijk uitmondde in een toch mooie 4e plek. 
De A-junioren, voornamelijk bestaande uit jongens 
uit Ulft zijn volledig opgenomen bij GWVV en heb-
ben het er goed naar hun zin. Zij eindigden als 4e 
in de competitie. Een behoorlijk aantal spelers 
speelden op het laatste van de competitie zelfs 
twee wedstrijden in de week doordat zij zondags 
met een seniorenteam moesten meespelen. Veel 
spelers van de A-junioren zullen volgend seizoen 
dan ook deel uit gaan maken van GWVV 5. Een 
aantal blijven er ook nog bij de A-junioren spelen. 
Het jeugdbestuur heeft inmiddels de elftalindelin-
gen voor volgend seizoen bekend gemaakt. Voor 
volgend seizoen speelt G.W.V.V. met een E, F -
elftal, een C-, B- en een A-juniorenteam. 
 
Voor u ligt de laatste Boogbal van het seizoen 
2013-2014. Wij als redactie zijn tevreden over de 
bijdrage van de seniorenteams en de redactionele 
rubrieken. In de 2e helft van de competitie kregen 
we ook van de pupillen regelmatig kopie, ook hier 
zijn we tevreden over. De kopie van de junioren liet 
echter te wensen over, ook het weergeven van de 
wedstrijden in het clubblad is een onderdeel van 
het reilen en zeilen van je team. Dus bij deze alvast 
een oproep voor volgend seizoen voor de junioren 
en hun leiders. Maak voor elke uit te brengen 
Boogbal iemand verantwoordelijk om een stukje te 
schrijven. Zo hou je ook de andere GWVV’ers op 
de hoogte. 
In deze Boogbal vindt je de gebruikelijke artikelen 
zoals je van ons gewend bent met o.a. de ontkno-
ping van de superelf.  
Weet je nog van toen ontbreekt omdat Benny Kroe-
sen op dit moment wegens ziekte andere dingen 
aan zijn hoofd heeft. Wij wensen Benny en familie 
veel sterkte! 
Wij als redactie gaan ons voorbereiden op het 
nieuwe seizoen 2014-2015, en mocht je een idee 
hebben voor een rubriek in de Boogbal schroom 
dan niet om dit aan te geven bij de redactie. 
Komende maand even lekker ontspannen voor de 
buis het WK kijken, daarna een lekkere vakantiepe-
riode en in augustus weer volop bezig met je eigen 
team.  
 
Iedereen alvast een fijne vakantie.    
 

De redactie. 
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Einde seizoen 

2013-2014 

I k heb genoten van het afgelopen seizoen.  
Na de afgelopen jaren, waarin veel is gerealiseerd 
op “De Buitenham” had ik mij voorgenomen om dit 
afgelopen seizoen gewoon eens te genieten van 
wat we allemaal met ons allen hebben gereali-
seerd.  
Wat dat betreft kijk ik tevreden terug op dit seizoen. 
Het was een seizoen met alleen voetbal gerela-
teerde zaken op de agenda, waardoor wij als be-
stuur ons gewoon, naast de vaste organisatorische 
zaken, konden bezighouden met inhoudelijk voet-
baltechnische zaken.  
 
Een dergelijk tussen seizoen is mooi, maar we 
moeten ons niet laten inhalen door de werkelijk-
heid. De werkelijkheid is dat er op dit moment wel 
erg veel spelers om diverse reden stoppen met 
voetballen en dat er spelers zijn waaraan getrok-
ken wordt om vooral ergens anders te gaan voet-
ballen. 
Gelukkig zijn er ook spelers die ondanks de moge-
lijkheid om bij een aantrekkelijke club te gaan voet-
ballen, hebben besloten bij GWVV te blijven. 
Als het wat negatief uitvalt dan zullen ongeveer 16 
tot 18 leden stoppen en/of vertrekken bij GWVV. 
Dat is erg veel en is ook nog nooit voorgekomen in 
de clubgeschiedenis. 
 
Dit geeft maar weer eens aan dat je nooit achter-
over kunt leunen. Wat kun je en moet je als vereni-
ging nog meer doen om spelers aan je te binden. 
Betalen zullen we nooit doen, maar we bieden ze 
wel een warme vereniging aan waar zaken zo 
goed mogelijk zijn geregeld. Uitstekende omstan-
digheden om te voetballen op een fantastisch com-
plex. Goede trainers en staf, goed materiaal en 
kleding en een fantastisch Dorpshuis. 
Natuurlijk begrijp ik ook wel dat je de mogelijkheid 
pakt als je op een hoger niveau kunt spelen. Als je 
die drive, de kwaliteiten en ambitie hebt moet je dat 
doen. 
 
Maar er is meer nodig om je geliefde hobby mooi 
te maken. Dat is niet alleen het niveau waarop je 
voetbalt. Dit wordt ook bepaald door de mensen 
waarmee je voetbalt en samenwerkt. Door het 
clubgevoel dat ontstaat. En ook de mogelijkheid 
om je als voetballer te kunnen ontwikkelen, zodat 
je het meest maximale uit je mogelijkheden haalt. 
Welk niveau dat ook mag zijn. En dit begint al bij 
de jeugd. Dat is wat GWVV zo veel mogelijk wil 
bieden. 
 
Het streven en het vaste geloof dat er over 30 jaar 
nog steeds gevoetbald wordt in Varsselder-
Veldhunten zal de komende jaren vaker op de 
proef gesteld worden. En kan dan ook alleen maar 
worden waargemaakt als we ons telkens weer rich-
ten op de toekomst door vooruit te denken. Daarbij 
moeten we niet te veel in spelen op veranderingen, 
maar nog beter is het te  proberen deze verande-
ring vooruit te zijn. Anders ben je al te laat. 
Dit betekent het uitzetten van een visie, scherp zijn 
en het blijven verbeteren van wat we al hebben.  
Dit is wat we als bestuur moeten doen. De rest is 
aan de leden en dat is het enige waar je als be-
stuur niet altijd de regie over hebt.  
 
Wim Pruijn 
Voorzitter 

O p het Jan Riekentoernooi werd officieel af-
scheid genomen van hoofdtrainer Patrick Vis-
ser, voorzitter Wim Pruyn sprak hierbij de vol-
gende woorden uit richting Patrick; 
 
Vanaf het seizoen 2011-2012 waren we op zoek 
naar een nieuwe trainer. 
Ondanks dat je als assistent trainer bij Ulftse Boys 
geen ervaring had als hoofdtrainer kwam je toch 
unaniem als de beste kandidaat uit de selectie. 
Voor GWVV een avontuur, maar ook voor jou en 
het pakte goed uit.   
 
Omdat je uit jezelf zeer gedreven bent, leergierig 
bent en open staat voor feedback heb je jezelf in 
de afgelopen 3 jaar ontwikkeld tot goede volwaar-
dig hoofdtrainer. 
Met name het seizoen 2012-2013 kende een 
moeilijke start omdat de omstandigheden niet opti-
maal waren. Omdat de aanleg van het kunstgras 
wat uit liep en we veel last hadden van een niet 
optimaal werkende verlichting waren de omstan-
digheden niet altijd optimaal. 
Toch wist je hier goed mee om te gaan  
 
We kijken dan ook tevreden terug op de afgelopen 
drie jaren. Je hebt GWVV een stapje hoger ge-
bracht in haar ontwikkeling en wat het mooiste is, 
onder jouw leiding zijn we gepromoveerd naar de 
4de  klasse. 
En ondanks dat je vind dat je de doelstelling om 
bij de eerste 4 te eindigen niet hebt gehaald kun-
nen we toch terug kijken op een goed seizoen. 
 
Patrick, namens het bestuur van GWVV wil ik je 
bedanken voor de afgelo-
pen 3 jaar als trainer bij 
GWVV. We kijken terug op 
een goede samenwerking, 
goede resultaten en het 
was mooi te zien hoe je 
jezelf in deze drie jaar hebt 
ontwikkeld. 
 
Patrick bedankt voor 3 
goede jaren en, op 2 wed-
strijden, na we wensen je 
veel succes bij Etten.  
 

Voorzitter G.W.V.V. 
 

Afscheid  

Patrick Visser  
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Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=AFWOCUYG 

H et verhaal GWVV begon voor mij in Novem-
ber 2010 toen ik op een maandagavond tele-
foon kreeg van Chiel terhorst, speler van het 1e 
elftal. Hij vroeg me of ik belangstelling had voor 
een gesprek om hoofdtrainer te worden bij GWVV. 
En ja, ik ben op 2 gesprekken geweest en op een 
middag in december kreeg ik telefoon van Wim 
Pruyn met de mededeling dat ze graag met me het 
nieuwe seizoen in wilde gaan.  
En zo begon ik in augustus 2011 aan een nieuw 
seizoen en een uitdaging om voor het eerst als 
hoofdtrainer aan de slag te gaan. Het seizoen be-
gon goed. De voorbereiding verliep qua spel en 
beleving van de spelers goed en de start van de 
competitie was ook goed. De omstandigheden bui-
ten het voetbal was lastig maar had zijn charme. 
De donderdagavond met z’n allen in de kelder om-
dat de kantine verbouwd werd. Wedstrijdbesprekin-
gen houden op plekken waar het niet altijd handig 
was enz enz. De klad kwam er echter na de winter-
stop in. We verloren onnodig wedstrijden, spelers 
die geen zelfvertrouwen uitstraalden enz. enz. en 
tot de laatste wedstrijd was het spannend of we er 
wel inbleven. Maar de laatste uit-wedstrijd tegen 
Keyenburgse Boys was een ware Thriller qua 
spanning. We hadden veel spelers geblesseerd en 
zelfs Freek van Arragon stond op doel omdat Sven 
niet kon spelen. Het was ook Freek van Arragon 
die ons in de 5e klasse heeft gehouden. Met onge-
looflijk goede reddingen en in de laatste minuut 
een ‘zekere doelpunt’ van Keyenburg nog uit het 
doel hield bleven we er door doelsaldo in. 
Het 2e seizoen was eerder andersom. Na een wis-
selvallige start kregen we na de winsterstop vleu-
gels en pakten we punt na punt. Met memorable 
wedstrijden ertussen zoals thuis tegen Vosseveld 
en thuis tegen KSH waar we na een achterstand in 
de laatste minuut terugkwamen en uiteindelijk als 
winnaars het veld uit gingen. De 3e plaats en een 
historische promotie naar de 4e klasse was bereikt! 
Het laatst seizoen, voor het eerst in de 4e klasse, 
begon sterk met een overwinning uit op FC Trias. 
Trias een ploeg die jarenlang 3e klasse had ge-
voetbald verloor zomaar van GWVV maar het was 
geen incident. We wonnen meerdere wedstrijden, 
maar verloren ook soms punten die onnodig wa-
ren. Was het de onervarenheid van het spelen in 
de 4e klasse of geloofden mijn spelers niet in eigen 
kunnen. Ik denk nog steeds dat ze nog steeds niet 
weten hoe goed ze als team kunnen spelen. 
Steeds hield ik ze voor dat ze goed waren als ze 

als team speelden en dat zag je terug in bijvoor-
beeld de uit wedstrijden tegen Neede en Ulftse 
Boys. Maar je zag ook dat als ze geen team wa-
ren en er geen ‘chemie’ in zat, dat het ook goed 
fout kon gaan. Zie bijvoorbeeld de thuiswedstrijd 
tegen DEO waar we ons thuis publiek behoorlijk 
‘te kakken’ hebben gezet. Maar onze doelstelling 
aan het begin van het seizoen hebben we gereali-
seerd en dat was klassenbehoud en naar onze 
eigen mogelijkheden voetballen en niet aanpas-
sen aan tegenstanders! Kortom klasse gedaan 
door mijn spelers. 
En als ik zoals nu terug kijk op deze seizoenen 
weet ik dat ik veel steun heb gehad aan mijn spe-
lers die in mijn visie gingen geloven maar zeker 
ook aan mijn ‘technische/begeleidings staf’.  Ted 
van de Pavert, Sven Maatman, Freek van Arra-
gon, Koen Nieuwenhuis, Jurgen Schut, Dennis 
Lohschelder, Paul Straub, Paul Geelen, Raymond 
Wienholts, Arno geurts en Peter Roes met deze 
mensen heb ik intensief gewerkt en ze droegen 
allemaal bij aan 3 mooie jaren voor mij en 3 mooie 
jaren voor 
GWVV. Stuk 
voor stuk men-
sen met een hart 
voor de club en 
mensen die we-
ten hoe je met 
elkaar moet sa-
menwerken om 
tot een succes te 
komen.  
Maar naast de 

http://www.mijnalbum.nl/Album=AFWOCUYG
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(vervolg drie jaren GWVV) 

mensen die dicht bij 
de groep staan waren 
het ook spelers die 
vanuit het 2e elftal op 
verschillende zonda-
gen bereidt waren om 
mee te gaan met het 
1e elftal. Dit is voor 
een hoofdtrainer heer-
lijk dat je weet dat het 
2e elftal bereidt is om 
dat te doen voor de 
club. Peter Roes, trainer van het 2e, speelde in de-
ze samenwerking een belangrijke rol door steeds 
maar weer te benadrukken dat de club GWVV be-
langrijk was en dat je als 2e elftal soms spelers 
moest afstaan maar ook spelers van het 1e elftal 
kreeg voor een wedstrijd. Niet altijd is het even 
makkelijk voor spelers van het 2e om deze rol te 
bezitten maar ze hebben deze  3 seizoen bewezen 
dat te kunnen!  
Als je vervolgens verder kijkt zijn er verschillende 
personen die een belangrijke rol spelen om het 
voor een hoofdtrainer goed te laten verlopen. Het is 
altijd gevaarlijk om personen eruit te pikken omdat 
de kans aanwezig is dat je mensen vergeet of de 
indruk wekt dat ze niet gewaardeerd worden maar 
toch wil een aantal personen opnoemen waar ik 
grote bewondering voor heb.  
Gert ketelaar  als wed-
strijdcoördinator aanwezig 
bij thuiswedstrijden en vaak 
als supporter bij uitwedstrij-
den.  Hoeveel rust hij 
brengt voor- tijdens en na 
de wedstrijd in de bestuurs-
kamer dat is onbeschrijflijk. 
Altijd een rustige, kalme en 
eerlijke analyse van de 
wedstrijd. Altijd correct en 
netjes naar de scheids-
rechter toe ook al had deze 
meneer grote fouten ge-
maakt of juist heel goed 
had gefloten. Een mooier 
uithangbord als club kan je 
op de zondag in de be-
stuurskamer en eromheen 
niet hebben! 
Paul Schut  het kunst-
gras en andere velden zagen er goed uit. Altijd net-
jes het rubber over het kunstgrasveld verdeeld 
waardoor het veld van GWVV bekend staat in de 
4e klassen en buiten deze 4e klasse als mooiste en 
fijnste kunstgras in de regio. Ook in de winter kon 
je hem vragen of ie sneeuw wilde schuiven zodat 
we konden trainen en hij was er!  
Bennie mulder  deze man kennen jullie allemaal 
nog beter als ik, maar ik weet wel een heel groot 
hart voor GWVV. Een luisterend oor voor spelers 
en begeleiding maar ook voor mij. Soms rustig en 
kalm, soms luidruchtig en aanwezig maar wel met 
het hart op de goede plek en die klopt op het ritme 
van het GWVV-lied! 
Ook wil ik via dit schrijven anderen bedanken die 
het mogelijk hebben gemaakt dat het 3 mooie sei-
zoenen waren. Spelers van lagere elftallen en de 
jeugdspelers, het personeel van het Dorpshuus, 
alle sponsoren van GWVV, het bestuur van GWVV, 

mensen van de 
boogbal, alle vrijwil-
ligers van deze club 
kortom alle mensen 
die GWVV een warm 
hart toedragen 
Maar het belangrijk-
ste bewaar ik tot het 
laatst. De supporters 
….. met velen tege-
lijk bij thuiswedstrij-
den. Bij uitwedstrij-
den kregen we vaak 
het gevoel dat we toch een 
thuis wedstrijd speelden. 
Fantastisch om te zien en 
ze hebben ons vaak door 
moeilijke perioden heen 
gesleept. Een wedstrijd 
won je als club GWVV 
maar verloor je een wed-
strijd dan verloor je ook als 
club. Supporters waren 
soms vol lof over het team 
maar soms ook heel kri-
tisch en boos op het team. 
Een logisch iets vind ik als 
trainer. Je moet als speler 
omgaan met positieve en 
negatieve kritiek maar alles 
moet gaan in goede en eerlijke communicatie met 
elkaar. Zo maak je elkaar sterker en kom je uit tot 
een club met een potentieel die 4e klasse waardig 
is! 
Nogmaals iedereen van GWVV bedankt voor de 3 
jaar die ik heb mogen meemaken met jullie en ik 
hoop dat ik volgend jaar met VV Etten jullie weer 
tegenkom in de 4e klasse C. 
 
Met sportieve groet, Patrick! 

GWVV jeugd bedankt Patrick. 

Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=S4E4ZMBD 

Gert en Patrick op de 
voor GWVV memorabe-
le dag 12-5-2013 
G.W.V.V. promoveert 
voor het eerst in haar 
bestaan naar de 4e 
klasse. 

Voor de wedstrijd altijd 
even in gesprek met de 
collega-trainer, hier 
met Ruud Tempels van 
vv Stokkum. 

Patrick wordt bij de laatste wedstrijd letterlijk door de 
spelers van het sportcomplex De Buitenham gedragen. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=S4E4ZMBD
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PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Merle  

Kuster 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– DEO 1 
Hoi ik ben Merle. 
 
Ik was zondag dertien april 
pupil van de week. 
Eerst mocht ik mee naar 
de kelder. 
Eerst zeiden ze hoe ze 
heten. 
Daarna kregen ze een uit-
leg van de trainer. 
Toen gingen ze de hand-
tekening op de bal zetten. 
En daarna gingen ze de 
voetbalkleren aantrekken. 
Daarna mochten we het 
veld op. 
En ik mocht meedoen met 
de warming-up. 
Ik vond het super leuk. 
 
Bedankt voor deze ge-
slaagde middag ook na-
mens Manfred en Esther. 
 
Groetjes Merle 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

  

De Vissertjes  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Rekken 1 
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H et einde van het seizoen betekent ook de 
ontknoping van het  Superelf-seizoen. Zoals in de 
tabel te zien is, heeft Stan van de Pavert met zijn 
‘SVDP United’ de Superelf-bokaal veroverd. Zijn 
eindsprint in de laatste fase van het seizoen heeft 
ervoor gezorgd dat hij zich aan het einde van de 
rit tot meest succesvolle coach mag kronen. 
 
Was het bij de vorige twee tussenstanden nog ‘Mes 
que un club’ van Chiel Terhorst dat aan de top van 
het klassement stond, moet hij nu genoegen nemen 
met de tweede plek in de eindstand.  Rien Klompen-
houwer, winnaar van de eerste maandprijs, is  ge-
durende het seizoen bovenin blijven hangen, hetgeen 
dat nu resulteert in de laatste overgebeleven podi-
umplek. Nico Immink en Ted van de Pavert maken de 
top vijf verder compleet. Deze gehele top vijf ontvangt 
een prijs, waarbij de nummers 2 t/m 5 genoegen 
moeten nemen met een iets minder prestigieuze prijs 
dan de prijs die aan Stan van de Pavert zal worden 
overhandigd. Als laatste gaat de aanmoedigingsprijs 
naar Marloes Bruins. 
 
De laatste maand, waarin de laatste loodjes in de Su-
perelf verdeeld werden, kenmerkte zich door het lage 
aantal punten dat verdiend werd over het algemeen. 
Reden hiervoor is het lage aantal doelpunten dat door 
alle elftallen in de laatste fase gemaakt is. De spelers 
die in de laatste wedstrijden van de competitie de 
meeste punten opleverden voor coaches waren Marc 
Arnold en Jeroen Aalders, met respectievelijk 6 en 5 
doelpunten deze maand. 
 
Het einde van de competities van alle sen-
iorenelftallen betekent ook voor de Superelf de 
zomerstop. Als Superelf bedanken we Grand Café ‘de 
Bank’ voor het sponsoren van de Superelf. Daarnaast 
bedanken we alle coaches die mee hebben  
gespeeld. De zomer kan gebruikt worden om al eens 
goed na te denken over je team voor volgend 
seizoen.  
 
Graag tot volgend seizoen!  
 
 Roel 
 
‘SVDP United’ van Stan van de Pavert 
 

Marcel v/d Pavert 
 

Bram v/d Pavert - Mark Kemperman - Mart Aalders 
 

Theo Heutinck - Jeroen Aalders - Joël Robben -  
Jos Ketelaar 

 
Roy Cornielje - Marc Arnold - Niels Schwekhorst 

 

G.W.V.V.  

superelf 

2013/2014 

sponsored 

by  

(eindstand seizoen 2013-2014) 

Eindstand Superelf 

1 Stan v/d Pavert SVDP United 334 

2 Chiel Terhorst Mes que un club 325 

3 Rien Klompenhouwer F.C. Pol 309 

4 Nico Immink The Best Boys 303 

5 Ted v/d Pavert F.C. de Boetoeham 302 

6 Eugéne Lucassen Waterboys 295 

7 Theo Heutinck The Champ 294 

8 Ferdie v/d Pavert TKS 291 

9 Lucia Heutinck Het geknipte team 290 

10 Martijn Klompenhouwer Varsselder City 284 

11 Kees v/d Pavert The Kellers 282 

12 Anne Aalders F.C. Peggy 273 

13 Cas Aalders F.C. Twente 271 

14 Dirk Jansen F.C. DJansen 271 

15 Like Immink F.C. Imminkshuus 270 

16 Hans Boland F.C. Veldzicht 264 

17 Jelle Boland Snelle Jelle 259 

18 Mark Kemperman F.C. Bal op dak 255 

19 Bennie Bruins B.R.U.U.N.S.K.E. 254 

20 Tim Jansen F.C. Bal op dak 2 242 

21 Wessel Immink F.C. KIP 242 

22 Chiel le Comte F.C. Hardgras 241 

23 Swen te Kaat F.C. Lange Bal 233 

24 Ferenc Schepers ‘Ik raap ze op’ 229 

25 Carlo Cornielje Wally-team 227 

26 Bennie Mulder F.C. Pisvlek 226 

27 Rik Fisser F.C. Leemland 217 

28 Marco Jansen F.C. LucaYara 215 

29 Dominiek Seinhorst F.C. Domi 214 

30 Brian te Kaat Driemtiem 212 

31 Sjoerd Immink F.C. Beter kan niet 211 

32 Jan Roes S.F.G.V.U. 202 

33 Beent Klijnsma Vulgivaga 199 

34 Marcel v/d Pavert Superboys 191 

35 Marie-José Cornielje Kwiebes 188 

36 Willie Schut Waterkers 188 

37 Vera Bruins F.C. Veertje 187 

38 Casper Bussink De Geel Witte 185 

39 Arnold Versleijen F.C. Welkoop 184 

40 Ruud v/d Pavert 
Tuut, tuut, tuut, team van 

Ruud 172 

41 André Driever Kaartkoning 165 

42 Paul Schut Tuinploeg 160 

43 Wim Klompenhouwer SDO 157 

44 Bryan Wijkamp F.C. Skills 126 

45 Simone Bussink De Busjes 113 

46 Petra Bruins Tariertaar 2009 98 

47 Clara Bussink Familie Clara 92 

48 Marloes Bruins Balalaika 86 

Stan, proficiat met  
het kampioenschap in de 

G.W.V.V. Superelf!! 
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Dit seizoen worden in de volgende wedstrijden de ballen 
gesponsord; 
15-9-2013 wedstrijd tegen Dinxperlo 1  

Sponsor De Vieftig Club 
29-9-2013 wedstrijd tegen Reunie  
Sponsor Rabobank Graafschap Zuid 
6-10-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1  
Sponsor Henk Wanders 
27-10-2013 wedstrijd tegen Neede 1  

Sponsor TIFA Neede 
10-11-2013 wedstrijd tegen AD’69 1 

Sponsor Transportbedrijf Bosman Gaanderen 
1-12-2013 wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Sponsor Jan en Willemien Frazer 
15-12-2013 wedstrijd tegen SVBV 1 

Sponsor Arno en Manon 
19-1-2014 wedstrijd tegen Fc Trias 1 

Sponsor André Driever en Martin Stokman 
2-2-2014 wedstrijd tegen Terborg 1 

Sponsor Miracle kappers 
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1  

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzetbedrijf 
23-3-2014 wedstrijd tegen Etten 1  

Sponsor Henny en Karin Ketelaar 
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1  

Sponsor Physique Sport– en gezondheidscentrum 
13-4-2014 wedstrijd tegen DEO  

Sponsor Welkoop 
4-5-2014 wedstrijd tegen Rekken 

 
Wilt u ook een bal sponsoren? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie: 

 
Arno Geurts, Chiel le Comte,  

Freek van Arragon, Nico Immink Ook voor het seizoen 2014-2015 gaan we 
verder met balsponsoring. 
Interesse?? Meld je bij de sponsorcommissie. 

Nog te spelen wedstrijden; 
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de afloop van de 
competitie, de jeugdclinic, het afscheid van trainer/
coach Patrick Visser en verzorger Paul Geelen, en 
het afscheid van spelers die om wat voor redenen 
stoppen met het actieve voetbal, de onthulling van 
de Muldertribune er kan er echter maar 1 uitverko-
ren worden en dat is deze maand .................. 
..Ferenc Schepers. Na zo'n kleine 40 jaar stopt hij 
als actieve voetballer/keeper bij GWVV. Ferenc 
heeft bij GWVV behoorlijk wat functies uitgeoefend 
en speelde in diverse teams. In deze rubriek vra-
gen we Ferenc wat hij zoal doet bij GWVV en 
denkt nog te gaan doen en welke herinneringen bij 
hem boven komen bij de successen en mindere 
periodes bij GWVV. 
 
Velen kennen je binnen de vereniging toch willen 
we je vragen je even voor te stellen aan de lezers 
die je nog niet zo goed kennen? 
 
Ik ben Ferenc Schepers. Geboren en getogen 
in Varsselder-Veldhunten. 
Getrouwd met Sandy en heb 2 kinderen Nienke 
en Sem. Ik werk als projectcoördinator bij Finis 
in Ulft. 
 
Zou je de lezers een kleine bloemlezing willen ge-
ven over wat jij allemaal hebt gedaan bij GWVV, 
en dan bedoelen we niet alleen op actief vlak maar 
ook het vrijwilligerswerk er om heen. 
 
Ik voetbal al vanaf mijn 6e bij GWVV tot aan dit 
seizoen. moet helaas stoppen vanwege mijn 
knie. Daarnaast ben ik jeugdleider en jeugdtrai-
ner geweest. Ik heb alle leeftijdscategorieën 
gehad van F-pupillen tot A-junioren. Heb een 
paar jaar in het jeugdbestuur gezeten. Ik heb 
meegeholpen aan de bouw van de kantine en 
aan de bouw van de extra kleedlokalen. Bij de 
laatste bouw heb ik nog een mooie attentie ge-
kregen van het bestuur destijds. Daarnaast heb 
ik vele jaren de bar "gedraaid" met name op de 
zaterdagen. Papier ophalen is voor mij ook niet 
vreemd. Jaren gedaan toen er nog met aan-
hangwagen achter de auto's werd opgehaald. 
Later werd het een tractor met aanhangwagen, 
al met al heb niet stil gezeten. 
 
Als je aan GWVV successen terugdenkt welke 
springt jou dan het meest in gedachten en waarom 
juist dat succes? 
 
Als keeper in het 1e vergeet ik de wedstrijd uit 
tegen HenK niet meer. Maakte een poedel in de 
1e helft en daarna had ik alles wat ik kon heb-
ben. we wonnen met 2-1. Enige domper was 
wel dat ik een kwartier voor tijd eraf kon met 
een diepe snijwond onder mijn oog. We zijn op 
dat moment wel "Herbstmeister"geworden. 
Ik herinner me ook nog goed de kampioens-
wedstrijd met de A-junioren (ik was leider/
grensrechter destijds) in breedenbroek. we 
stonden 1-0 achter in de rust en wonnen met 
geloof ik 3-2. Euforie ten top.  

En vorig seizoen met het 5e 
elftal waar we nietsvermoedend 
in Gendringen kampioen wer-
den omdat onze concurrent 
SDOUC verassend verloor.  
 
Waar bewaar je minder goede 
ervaringen aan in je actieve car-
riere? 
 
Aan de vele blessures die ik heb gehad. Ik was 
wel een beetje "man van glas" 
Als keeper in het 1e verloren we thuis tegen 
KSH. We verloren kansloos met 7-0. 
Bij KSH stond een "beer" van een kerel in de 
spits, Eddy ten Have. Volgens mij heeft hij er 
zeker 5 gescoord. Is erg pijnlijk dat je de bal 7x 
uit het doel moet halen. 
 
Als je èèn van je functies bij GWVV kon/mocht 
overdoen welke zou dat dan voor je zijn? 
 
Eigenlijk niets. Op dit moment ben ik nog 
steeds op de zaterdagmiddagen achter de bar 
te vinden en doordat ik niet meer actief kan 
voetballen word ik vanaf het nieuwe seizoen 
leider van het 1e elftal en ben ik donderdags-
avond weer actief samen met Freek van Arra-
gon en Koen Nieuwenhuis als keepertrainer/
hersteltrainer bij de selectie. 
 
Wat is jou sportieve ambitie bij GWVV, nu actief 
voetbal niet meer mogelijk is? 
 
Ik kan niet zonder voetbal. Ik wil nog steeds 
graag winnen. Sommigen zeggen het is maar 
een spelletje. Zover ben ik nog niet om dat te 
kunnen zeggen. Met deze gedachte heb ik me 
aangeboden bij Arno Geurts. 
Het toeval wilde dat Jurgen Schut ging stop-
pen als leider bij het 1e elftal. Arno en Freek 
van Arragon hebben mij gevraagd deze functie 
in te vullen. Ik ben daar meteen op ingegaan. Ik 
wil wel op de donderdagavond iets doen op 
het veld. Volgend jaar mag ik dan samen met 
Freek en Koen Nieuwenhuis keeper- en her-
steltraining geven. 
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(vervolg Opvallend...) 

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat dan voor jou zijn? 
 
Dat mijn knie oké was en gewoon zelf voetbal-
len. 
 
Als jij het nu voor het zeggen had bij GWVV wat 
zou jij dan veranderen of anders doen? 
 
Dat is moeilijk. Toch zou ik met het oog op de 
toekomst gaan praten met een andere vereni-
ging met name SDOUC. Hoeveel spelers van 
SDOUC voetballen bij GWVV en hoeveel spe-
lers van GWVV voetballen daar. In plaats van 
met "modder" naar elkaar te gooien eens te 
praten met elkaar hoe we dit op een "nette" ma-
nier op kunnen lossen zodat voetballers mak-
kelijk over en weer kunnen komen. 
Met wel in het achterhoofd houden dat we ten 
allen tijden onze eigen identiteit blijven behou-
den. Een leuke dorpsclub die gezond is en at-
tractief voetbal speelt. 
 
Je verzet veel werk in het dorpshuus waar komt die 
drijfveer vandaan? 
 
10 jaar geleden ontstond het initiatief over het 
dorpshuis. Ik was meteen verkocht. Ik ben bij 
bijna alle bijeenkomsten geweest en als je A 
zegt moet je ook B zeggen.  
 
Enkele stellingen; 
GWVV of Kom es Kieken? 
Nu ik niet meer voetbal, "Kom es Kieken"  
Keeper of voetballer? Toch voetballer 
GWVV 3 of GWVV 1? GWVV 1 
Kermis of Carnaval? Kermis 
Hoofd- of bijrol?  Hoofdrol 
 
We stellen je in de gelegenheid om op één van bo-
venstaande stellingen terug te komen. 
 
Ik heb toch voor kermis gekozen. Vind het altijd 
een super feest. Toch wil ik één kanttekening 
meegeven. Ik weet dat het moeilijk is om ker-
misattracties te vinden deze tijd. Zoals ik al eer-
der vertelde om buiten de dorpsgrenzen te 
gaan oriënteren. Steek de "koppen" bij elkaar 
met anderen kleine dorpen toch gezamenlijk de 
attracties te regelen. Dit gebeurt ook al elders, 
want anders zie ik een sombere toekomst voor 
dit mooie jaarlijkse gebeuren.  
 
Je gaf al aan dat je destijds bij de bouw van de uit-
breiding van de kleedaccommodatie extra in het 
zonnetje was gezet. Veel vijwilligerswerk wordt niet 
gezien omdat er toch ook veel achter de schermen 
gewerkt wordt. Op welke wijze zou je volgens jou 
het beste de waardering uit kunnen spreken naar 
die vrijwilligers? 
 
De naam vrijwilligerswerk zegt het al, je doet 
iets uit eigen vrijwillige beweging. Het is geen 
"must" je moet er wel achter staan. 

Vrijwilligers zijn misschien wel de "spil" van 
de sociale samenleving. Zonder die mensen 
zou een dorp als Varsselder-Veldhunten een 
ordinaire buitenwijk van Ulft zijn. Gelukkig zijn 
we dat niet, integendeel, we zijn een dorp met 
een "bruisende" samenleving en dat komt alle-
maal door onze "eigen" vrijwilligers waar we 
trots op mogen zijn. 
 
Even terug op het voetbal; Welke positie nam jij 
altijd het liefste in op het veld en waarom? 
 
Ik heb als voetballer op het middenveld of in 
de achterhoede gestaan. Voor mij is centraal 
achterin mijn favoriet. Coachen van achteruit 
is mijn sterke punt samen met het overzicht 
naar voren voel ik mijn op die positie het pret-
tigst. 
 
Zo dadelijk het WK, hoe ga jij dat beleven? 
 
Ben er eerlijk gezegd nog niet zo mee bezig. Ik 
geloof wel dat we minder sterk zijn als 4 jaar 
geleden. Laten we hopen dat we de 1e ronde 
doorkomen, daarna zien we wel verder. 
 
Hierbij geven we je de gelegenheid om terug te 
komen op bovenstaande vragen of misschien heb 
je nog iets dat je kwijt wil. 
 
Bij de stellingen heb ik voor GWVV1 gekozen, 
puur omdat ik volgend jaar daar leider ben en 
voor dat team ga. Ik wil de heren van 3 wel har-
telijk danken dat ik bij hun heb mogen voetbal-
len. Ik zal ook zeer zeker de kaas en worst van 
Wies missen. gezelligheid troef.  
Nogmaals dank je wel. 
 
Ferenc bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen. We bedanken je voor je actieve bijdrage 
bij GWVV en dat je veel plezier mag gaan beleven 
in je nieuwe functie. 
 
 
De redactie 
 

GWVV 1 seizoen 2002-2003,  
ook hier was Ferenc even uit de roulatie. 

D e Boogbaltopscoordertrofee is het afgelo-
pen seizoen gewonnen door Marc Arnold.  
Lang leken Roy Cornielje en Marc de dienst samen 
uit te gaan maken, maar Marc scoorde op een ge-
geven moment elke wedstrijd wel. Met een totaal 
van 39 doelpunten had hij bijna het record van Er-
win Slutter verbroken die de topscoorderstrofee al 
eens won met 40 doelpunten. Zou Marc dit gewe-
ten hebben dat hij d'r op zijn manier nog wel een bij 
ingeprutst. 
De Boogbaltopscoorderstrofee was in handen van 
TheoHeutinck en Marc Arnold die vorig seizoen 
beiden gelijk eindigden. De trofee stond het laatste 
half jaar bij Theo in huis maar kan nu weer terug 
naar de vertrouwde plek bij Marc op de kast. Door-
dat Marc tijdens het Jan Riekentoernooi niet aan-
wezig kon zijn is hij niet uitgereikt. De redactie zal 
nog een geschikt moment zoeken op hem aan 
Marc te kunnen overhandigen. 
Marc proficiat en wees er zuinig op! 

De redactie 

Marc Arnold 

prolongeert 

G.W.V.V.  

topscoorders-

trofee! 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 

maand juni 

Juni: 

3 Rodney  Wijnands 

4 André  Lippets 

5 Ruben  Kaczmarek 

10 Bas  Cornielje 

10 Ramiro  Tersteeg 

11 Tim  Jansen 

12 Jurjan  Wezenberg 

13 Frank  Stokman 

14 Jordi  Messing 

16 Pascal  Sloot 

20 Jordy  Bussink 

20 Bas  Wanders 

21 Stijn  van Remmen 

21 Merle  Kuster 

25 Erik  Ketelaar 

28 Paul  Schut 

30 Boaz  Kwak 
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De Vieftig Club naar 100 Vieftig sterren? 

D e Vieftig club zou op zaterdagavond 14 juni a.s. de 1e Vieftigoavend gehou-
den hebben, ware het niet dat er helaas te weinig aanmeldingen zijn, doordat er op die 
avond ook andere feestjes zijn. Het promoteam heeft deze avond nu verplaatst naar 
het najaar en wel op zaterdag 11 oktober.  Op deze avond gaan we de doelen voor het 
seizoen 2014-2015 vaststellen en evalueren we het 1-jarig bestaan van de Vieftig club 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het promoteam streeft ernaar om op die avond op een totaal van 100 Vieftig sterren te 
zitten. Ben je nog niet benaderd door èèn van de promoteamleden en je hebt wel inte-
resse meld je dan aan. Voor zaterdag 11 oktober volgt nog een nieuwe uitnodiging via 
de mail. Het verzoek aan de deelnemers is om hierop te reageren.  
Iedereen fijne vakantie en tot volgend seizoen.  
 

Groeten van het Vieftig Club promoteam;Arno Geurts, Freek van Arragon, Chiel le 
Comte, Jos Mulder en Nico Immink 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2014-2015 

copie binnen Komt uit op: 

23 september 2 oktober 
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Hoe gaat het nu met … GWVV 4? 

G WVV 4 is een elftal van uitersten. In deze 
serie “Hoe gaat het nu met …?” blikken we te-
rug op de verhaalswaardige momenten van de 
afgelopen periode.  
Scherpe wedstrijdanalyses zullen worden afgewis-
seld met roddel en achterklap. In deze, alweer 
laatste, episode o.a. het snakken naar het einde 
van de competitie, de gestaakte wedstrijd tegen 
VVG, en een beknopt seizoensoverzicht.  
 
De laatste loodjes 
Vijf wedstrijden voor het einde van de competitie 
stond de uitwedstrijd tegen Stokkum 4 op het pro-
gramma. Bij aankomst bleek het hoofdveld omge-
ploegd te zijn tot zandbak, met hier en daar een 
verlaten grassprietje. Hierdoor was het voor ons 
niet mogelijk ‘de bal het werk te laten doen’. Een 
fysiek ingesteld Stokkum wist hier wel raad mee 
en hield de 3 punten in eigen huis. 
De week erop wederom een uitwedstrijd, dit keer 
tegen degradatiekandidaat Kilder 5. In een zon-
overgoten pot combinatievoetbal waren we de bo-
venliggende partij. Zoals vaker dit seizoen, maak-
ten we het onszelf toch nog onnodig moeilijk. Ge-
lukkig floot de arbiter af bij een stand van 2-3. 
 
Dieptepunt 
Voorafgaand aan de 3-weekse rustperiode stond 
‘VVG 4 uit’ op de agenda. Een lastige wedstrijd. 
Dit zeker gezien de thuiswedstrijd in Varsselder, 
waar veel spelers van VVG rood en geel aanlie-
pen. Al na 1 minuut gespeeld te hebben in Gaan-
deren, werd het ons duidelijk dat VVG niet om te 
voetballen aan de aftrap was begonnen. Het team 
grossierde in intimidaties, bedreigingen en schan-
dalige overtredingen. Nadat de scheidsrechter 
meerdere malen het niet aandurfde om hiervoor te 
fluiten, hebben we als team de beslissing geno-
men om na 35 minuten van het veld te stappen. 
Helaas resulteerde dit in een geldboete en een 
punt in mindering. Recidief gedrag wordt blijkbaar 
gestimuleerd door  de KNVB...      
 
Seizoensoverzicht 
Afgezien van dit dieptepunt in de clubgeschiede-
nis, hebben we dit seizoen een goed seizoen ge-
draaid. Er zijn grote stappen gemaakt op zowel 
conditioneel als op technisch vlak, er wordt veel 
gelachen, de trainingsopkomst op woensdag is 
dikwijls naar tevredenheid van manager Sir Alex, 
en ook op zondag heerst er een professionele 
sfeer.  
Op het moment van schrijven bezet GWVV 4 de 4e 

plek in de 7
e
 klasse, met nog 1 wedstrijd op het 

programma. Bij winst is de 4e plek veilig gesteld, 
en lonkt bij verlies van concurrenten zelfs plek 3.   
Door deze puike prestatie is het  onvermijdelijk dat 
spelers aanbiedingen krijgen van andere clubs. 
Vanwege transfers en werk zullen een aantal spe-
lers volgend jaar niet terugkeren naar de Buiten-
ham. Om het team toch op volle sterkte te hou-
den, lopen de onderhandeling met spelers op dit 
moment op volle toeren, om zo het seizoen 
2014/2015 een gooi naar het kampioenschap te 
kunnen doen. 
 
Tot volgend seizoen.  
Toi Toi Toi! 
 
Bram 

De laatste wedstrijden in de competitie wogen 
het aller-zwaarst voor het tweede elftal van 
GWVV. In de vorige Boogbal kon u al lezen hoe 
belangrijk deze laatste fase zou worden: de 
tweede plek bemachtigen óf in de subtop blij-
ven hangen waren de twee opties. Na een on-
geslagen status in de laatste vijf wedstrijden, 
heeft GWVV2 die prachtige tweede positie we-
ten vast te stellen en zo haar doelstelling be-
haald. 
 
De ongeslagen reeks begon tijdens het paas-
weekend, waar er op zaterdagmiddag aangetre-
den werd in en tegen Varsseveld 5. Op het moei-
lijk bespeelbare veld verschalkte Bob, de kleinste 
speler van het veld, bij een hoge voorzet met een 
venijnige kopbal de keeper en zorgde hij voor de 
voorsprong.  Toch maakte Varsseveld op de coun-
ter nog voor rust de gelijkmaker. In de tweede 
helft was het onze gehuurde spits Marc Arnold die 
ons met een mooie boogbal weer op voorsprong 
zette. De buit leek binnen, totdat diep in de bles-
suretijd Varsseveld wederom de stand gelijk trok: 
2-2. Anderhalve dag later, vroeg op de zondag-
ochtend, konden we voor de tweede keer dit paas-
weekend ten strijde trekken: uit naar Trias 4. Al 
vroeg in de eerste helft kwamen we op voorsprong 
door jongeling Cas de Neling, maar ook de gelijk-
maker van Trias 4 kwam daar snel achteraan. Het 
resterende deel van de eerste helft en de gehele 
tweede helft was het eenrichtingsverkeer naar het 
doel van Trias 4. Toch werd de trekker niet over-
gehaald en eindigde ook deze paaswedstrijd in 
een gelijkspel: 1-1.  
 
9 uit 3 
Na de wat matige resultaten in het paasweekend 
was desalniettemin de tweede positie nog steeds 
mogelijk. De laatste drie wedstrijden moesten 
daarvoor wel negen punten opleveren. De doorde-
weekse thuiswedstrijd tegen concurrent Winters-
wijk 6 leverde het nodige spektakel op. Het begon 
met een 3-0 voorsprong bij rust door twee doel-
punten van gelegenheids-linksbuiten Tim Jansen 

Voor GWVV 2  

wegen de laatste  

loodjes het zwaarst 
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en doelpunt van Jeroen. In de tweede helft kwam 
Winterswijk terug tot 3-2 en liepen de gemoede-
ren toch al snel hoog op, door het belang van de 
wedstrijd. Diep in de blessuretijd belandde de bal 
nog op het aluminium, waardoor Winterswijk de 
gelijkmaker niet kon toeschrijven en wij gelukkig 
de punten in Varsselder konden houden. 
 
Zo’n anderhalve week later was het zaak om te 
winnen van laagvlieger Ad’69 3, waar ze het nodig 
vonden de eerste en tweede helft op twee ver-
schillende velden te spelen(we houden het op de 
charme van het amateurvoetbal). Het spel kwam 
het allemaal niet ten goede, maar toch werd er 
zakelijk gewonnen door doelpunten van Jurjan en 
Jeroen: 2-1. De laatste wedstrijd van het seizoen 
was wederom een zaterdagmiddag-wedstrijd, dit-
maal tegen Trias 4, die we nog kenden van enke-
le wedstrijden terug. Deze wedstrijd werd ook met 

2-1 gewonnen, door tweemaal goals van Jeroen, 
die zich daardoor ook tot topscorer van het tweede 
mocht kronen. Meest memorabele moment van de 
wedstrijd was de publiekswissel die aanvoerder 
Werner Wellink kreeg, die na jaren GWVV 2 een 
stapje doet naar GWVV 3.  
 
London heroes 
Door deze laatste 5 wedstrijden werd de tweede 
plek bemachtigd, waardoor de doelstelling van een 
top drie klassering behaald is. Zoals het spreek-
woord inderdaad zegt: de laatste loodjes wegen 
het zwaarst. Het laatste lootje(en zeg maar gerust 
lot) vindt over enkele weken plaats: het zomeruitje 
van GWVV2 naar Londen. Vanuit de pub, onder 
het genot van een Guinness, kunnen we terugkij-
ken op een geslaagd seizoen! 
 
Roel 

E n al weer is er een seizoen voorbij, dus is 
het weer tijd voor een terugblik.  
Voor mezelf is dit al weer het negenenveertigste 
seizoen dat voorbij is. Dan gaan je gedachten te-
rug naar het begin, dat je als lief, klein broekie 
voor het eerst ging voetballen.  

Dat kleine is voorbij, maar dat lieve is volgens mij 
nog wel gebleven. In de beginjaren van G.W.V.V. 
waren we met zes jongens uit één gezin lid. Vol-
gens mij is dit record nog nooit geëvenaard. Be-
denk dan ook eens de hoeveelheid was die onze 
moeder iedere week, zonder geklaag, weg te wer-
ken had (toen hadden we ook al witte broeken!!). 
En als je dan een keer een grapje over het was-
sen maakte zei ze niet: ”Was jij de volgende keer 
de voetbalkleren maar zelf!” (iets wat tegenwoor-
dig wel snel wordt gezegd) Zes broers, die in alle 
elftallen en op alle posities hebben gespeeld, van 
keeper tot spits, van verdediger tot middenvelder. 
Zelfs de moeilijke rechtsback plaats werd bekleed. 
Ook buiten het veld waren we van de partij. Met 
als voorbeeld vader, die in het oprichtingsbestuur 
had gezeten, werden taken rondom het voetballen 
verricht. Jeugdleider, bardienst, aanvoerder, 
jeugdkader, klussen dag en zelfs de langst die-
nende penningmeester (helaas zonder lintje weg-
gegaan). Dat waren nog eens tijden. Het begint 

nu geloof ik een beetje op “Weet je nog van toen” 
te lijken, dus laten we het maar eens over het afge-
lopen seizoen hebben. 
Seizoen 2013 – 2014 was voor het derde een bij-
zonder seizoen. Na het geweldige kampioenschap 
moesten we naar de 6e klasse. De vraag was: 
“Hebben we daar wat te zoeken?” We zijn een 
team wat al aardig op leeftijd is (met enkele jonge 
adonissen als uitzondering). De verwachting was, 
dat we tegen jeugdige teams zouden spelen. De 
grootste zorg was dat we wekelijks van de mat 
zouden worden gespeeld. Met de nodige twijfel 
togen we op zondagmorgen 15 september naar 
Wehl voor de wedstrijd ten Concordia - 5. Tijdens 
de warming up keken we met angst naar de tegen-
stander. Het leek wel of we tegen de A junioren 
moesten spelen. Maar in de wedstrijd viel het alle-
maal reuze mee. We konden ons aardig staande 
houden. Helaas hadden we voorin te weinig te bie-
den en uit een ongelukkige tegenaanval wist Con-
cordia te scoren. We verloren met 0 – 1, maar we 
wisten dat we de 6e klasse aan konden. Aan het 
eind van de competitie was dat aan de stand zicht-
baar, een verdienstelijke zesde plaats, een plek in 
het linker rijtje. Wat heel frappant was dat we tegen 
de bovenste drie 13 punten hebben gehaald en 
tegen de onderste drie maar 12 punten. Van de 
kampioen, Ajax B. – 3 hebben we zelfs twee keer 
gewonnen. De twee ruime overwinningen tegen 
Doetinchem waren ook mooi, helaas trok Doetin-
chem zich later terug zodat we die overwinningen 
uit de boeken moesten schrappen. Ook opvallend 
waren de twee wedstrijden tegen Fc. Winterswijk – 
7. Beide keren hebben we met 5 – 4 verloren en 
beide keren was het niet nodig. Het dieptepunt van 
het seizoen was 27 april. We kregen van Vosse-
veld – 4 een flink pak slaag. Met 11 – 3 werden we 
naar huis gestuurd en we hadden nog geluk. Ge-
zien het aantal gemiste kansen van Vosseveld had 
het ook wel 25 – 3 kunnen zijn. 
Seizoen 2013 – 2014 was ook het seizoen van de 
blessures, met name de knieën. Esger, Ferenc, en 
Marcel hebben hun imposante voetbal carrière 
hierdoor helaas (voorlopig) moeten beëindigen. 
Ook Freek, de stand-in van Koos, kon het seizoen 
vanwege knieproblemen niet afmaken. Frank wil 
zich sportief op andere gebieden gaan uitleven en 
stopt ook. Han en Hans vonden het niveau in de 6e 
klasse net iets te hoog en hebben besloten om te 
stoppen c.q. lager te gaan spelen. Ook Andres, 
onze warmbloedige middenvelder met zijn bijzon-
dere uitstraling heeft besloten het (nog) rustiger 
aan te doen. Ook hem zien we volgend seizoen 

Het Derde….en alweer is er een seizoen voorbij. 



BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014 

Boogbal nr. 6 pagina 15 

(vervolg GWVV 3) 

niet meer terug op het veld. 
Zoveel mensen gestopt, dat levert een groot pro-
bleem op. Met acht man kun je niet voetballen. Ge-
lukkig gaan een paar jongens van het tweede lager 
voetballen en hebben een paar jongens besloten 
weer te gaan voetballen. Ook wordt er overwogen 
om volgend seizoen weer in de 7e klasse te gaan 
spelen zodat een paar gestopte spelers overwegen 
om er toch nog maar een jaar aan vast te knopen. 
Als dit allemaal lukt, hebben we voor het volgend 

seizoen ook weer een heel aardig team. 
Nog een paar weken trainen, het Jan Rieken toer-
nooi, het jaarlijkse voetbaluitje en dan zit het sei-
zoen er echt op. We kunnen gaan genieten van 
een welverdiende vakantie en de beentjes rust ge-
ven, zodat we eind augustus kunnen beginnen aan 
een nieuw seizoen. 
 
Tot na de vakantie. 
 
Tonny  

U it verloren van AD’69 en Reunie. En uitgere-
kend ook van Etten en DEO thuis, op ons heili-
ge kunstgras, verloren we beide wedstrijden in 
de laatste minuut wat een grote teleurstellin-
gen waren dat, voor de supporter niet te begrij-
pen.  

Na vier nederlagen op rij, waarbij de beleving van 
ons standaard team soms ver te zoeken was en bij 
ons als supporters de moed in de schoenen zakte, 
kwam de derby uit tegen Ulftse Boys op zondag 
27 april. Op de verjaardag van onze koning Willem 
Alexander, de dag ervoor was Koningsdag ge-
vierd.  Doet oranjebitter soms wonderen ??  In de 
regen waren de GWVV mannen gretig en scherp 
op het veld van onze buren. Dit hadden we een 
poos niet gezien, de ploeg had er duidelijk zin. 
Een lekker potje voetballen en de wil om te winnen 
van Ulftse boys. Ook van mijn collega supporters 
kon je merken, er gaat wat gebeuren. Bij de eerste 
de beste aanval van GWVV was het al raak. “de 
Boys moeten er al weer twee maken willen ze win-
nen” hoorde je langs de lijn. De “sms en app’s gin-
gen weer de wereld in. Ook onze trainer roerde 
zich, hij blafte soms als een hese zeehond naar de 
spelers om aanwijzingen te geven. GWVV was 
duidelijk beter, Ulftse boys trof slechts de paal. 
Maar GWVV scoorde voor rust, door goed voetbal 
en vechtlust, nog twee keer en er kwam nog een 
enorme spetter op de deklat.  

Na rust, toen het buiten weer droog was, kon de 
Ulftse Boys een tegen doelpunt maken, maar de 
wedstrijd werd niet meer uit handen gegeven. 
GWVV was toen verzekerd van 4e klasse behoud, 
ongeacht andere uitslagen. Prima gedaan man-
nen !! We wensen de trainer van de Ulftse boys 
nog beterschap, hij bleek na afloop van de wed-
strijd “schijtziek”te zijn. In de thuis wedstrijd tegen 
Rekken leek de “spirit” van GWVV weer verdwe-
nen te zijn. Rekken was gretig en kon nog mee 
doen voor een periode plek. Bij de stand 1 – 2 
voor Rekken, kreeg GWVV een 100% kans, maar 
helaas ging de gelijkmaker er niet in. Het “alles of 
niets” spelletje, met een verdediger minder, werd 
dus niets. In de laatste minuten werd het nog 1 – 
4. 

Bij de laatste wedstrijd uit bij SVBV in Barchem, 
met veel wind en regen, ging het kaarsje lang-
zaam uit voor GWVV 1 , de koek was op !!  5-2 
verlies, geen app’s of sms-jes om over naar huis 
te schrijven, dan maar snel vergeten deze wed-
strijd.  

Maar het eerste jaar in de 4e klasse heeft GWVV 
zich keurig staande gehouden in de middenmoot, 
en dan te bedenken dat we thuis !!! vier keer met 1 
-2 hebben verloren en nog eens twee keer met 2 – 
3 verloren. Al met al, ondanks de kritiek soms, een 
felicitatie waard, we hebben ook genoten van pri-
ma voetbal en mooie wedstrijden. Want voetballen 
dat kunnen de mannen van GWVV.  Volgend sei-
zoen veel succes toe gewenst. 

 

Supporter. 

Door de ogen van 

een supporter  
(deel 2) 

Sponsorcommissie bedankt Welkoop  
Gendringen voor de goede samenwerking 
bij de potgrondactie. 
 
De actie bracht een bedrag op van € 720,-. 
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Z aterdag 31 mei werd als vanouds weer het 
jaarlijkse Jan Riekentoernooi georganiseerd 
door het JR comité.  
Het weer speelde de organisatie in de kaart zodat 
iedereen kon genieten van een stralende zon. De 
deelname was dit jaar t.o.v. andere jaren wat min-
der, maar uit de 50 opgegeven spelers konden 
nog 6 teams worden geformeerd die verdeeld wer-
den over 2 poules. Zij speelden hierin elk 4 wed-
strijden (dubbele competitie) en hierna werden er 
kruisfinales gespeeld. De winnaar werd uiteindelijk 
New Castle United die de eerste twee wedstrijden 
nog wisten te verliezen maar zich gaande weg 
beter in het toernooi wisten te spelen en de overi-
ge duels allemaal wonnen. Zij kregen dan ook uit 
handen van Netty Rieken de cup met de grote 
oren uitgereikt. 
 
Voor de jeugd was er een onderling toernooi op-
gezet waarbij in de pauze werd gestreden om de 
penalty bokaal. Keeper Sean Kapelle van het 1e 
elftal had alle moeite met de ballen die door de 
jeugd op hem werden afgevuurd. Na een lange 
strijd gingen de 1e prijzen deze keer naar Thies 
Flipse, Elze Braam en Merle Kuster De overige 
prijswinnaars kregen een bal als prijs toebedeeld. 
 
Naderhand was er als afsluiting DJ Johnny die 
zorgde voor de vrolijke noten. En onder het genot 
van een drankje en een hapje werd er nog even 
lekker nagepraat op het geslaagde seizoen en het 
afsluitende toernooi van het seizoen 2013-2014. 
We bedanken het JR comitè voor weer een per-
fecte organisatie. 

H et JR toernooi leent zich er uitermate voor 
om er bijzondere G.W.V.V. momenten te doen 
plaatsvinden.  
Ook deze keer was dit het geval er werd uitgebreid 
aandacht geschonken aan de naam van de tribune. 
Op afgelopen Nieuwjaarsbijeenkomst werd de tri-
bune omgedoopt tot de Muldertribune. Als dank 
voor het vele vrijwilligerswerk die de familie Mulder 
voor G.W.V.V. heeft verricht en nog steeds ver-
richt. Wat er echter nog aan ontbrak was de fysieke 
naamsvermelding op de tribune. Op de nieuwjaars-
bijeenkomst was aan Bennie een symbolisch bord 

Naam Mulder  

onlosmakelijk verbonden 

aan G.W.V.V.. 

uitgereikt. Nu het weer mooi is en ook hele  familie 
Mulder waaronder ook natuurlijk de 96-jarige moe-
der Alie hierbij aanwezig kon zijn was dit het ideale 
moment om ook daadwerkelijk de naam Muldertri-
bune te gaan onthullen. 
De voorzitter sprak een speciaal dank uit voor de 
komst van de familie Mulder en in het bijzonder 
mw. Mulder naar De Buitenham. De naam Mulder 
is onlosmakelijk aan GWVV verbonden. Frans sr. 
èèn van de medeoprichters van G.W.V.V. Ook trad 
cafè Mulder en zo de hele familie als gastheer op 
als ‘kantinefunctie’ voor G.W.V.V. Ook het accom-
modatiebeheer heeft de familie Mulder op zich ge-
nomen eerst was het Frans jr. met Dinie en nu zijn 
het Bennie en Carla die dit verzorgen. Een foto’van 
Frans sr. in de voormalige bestuurskamer vond het 
huidige bestuur als dank voor de grote verdiensten 
aan GWVV toch wat aan de ‘magere’ kant daarom 
heeft het bestuur doen besluiten om de naam Mul-
der te verbinden aan de GWVV-tribune. De voorzit-
ter benadrukte nog maar eens dat met de oprich-
ting van GWVV Frans sr. samen met Alie aan de 
basis hebben ge-
staan met de ver-
bondenheid aan 
GWVV en dit over 
hebben gebracht 
aan hun kinderen. 
Samen met dochter 
Marianne verrichtte 
moeder Alie na de 
woorden van de 
voorzitter de officiële 
handeling om de 
naam te onthullen.  
 
Na de onthulling was het een heel bijzonder mo-
ment  dat Alie een dankwoordje uitsprak. Hierin 
bedankte ze iedereen voor de mooie tijd dat ze hier 
met hun gezin hebben mogen wonen. Zij gaf aan 
dat zij altijd heel veel warmte en liefde hebben mo-
gen ondervinden van de inwoners uit Varsselder-
Veldhunten.  
 
Hierna was het dochter Marianne 
die haar jeugdjaren nog eens de 
revue liet passeren. Zij sprak haar 
bewondering uit over wat er nu 
staat en dan met name het vrijwilli-
gerswerk dat hieraan ten grondslag 
ligt. Samen met anderen heeft haar 
vader GWVV opgericht. Zij ging 
terug in de tijd om te achterhalen 
waar de familie Mulder de eer ten 
deel viel  om een tribune naar hen 
vernoemd te krijgen. Waar hebben 
we dat aan verdiend, want er zijn zoveel mensen 
die zoveel inzet hebben gepleegd voor dezelfde 
voetbalclub. Wij zijn gepogd en gemazeld als gezin 
als het gaat om G.W.V.V.. Dat begon al heel vroeg 
en in de begintijd als de clubs weg moesten lagen 



BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014 

Boogbal nr. 6 pagina 17 

(Vervolg Muldertribune) 

de papieren en de pasjes klaar op tafel en als er 
een club terugkwam, en of ze nu gewonnen of ver-
loren hadden, stond er altijd een glaasje limonade 
voor hen klaar op de tafel in het cafè, ook voor de 
kleintjes. Zo zijn er heel veel dingen te noemen, 
zoals de voorzitter ook al memoreerde. Frans heeft 
zijn bijdrage kunnen leveren aan de Boogbal dat 
vond hij geweldig en strepen trekken op het veld, 
netten hangen, schoonmaken en ook als er vanda-
len deze kant op kwamen ging hij er  achter aan 
zodat er niks kapot gemaakt kon worden.  Zo kun-
nen we nog een heel scala voorbij laten gaan. En 
ook is al gememoreerd dat Bennie nu nog degene 
is die het stokje weer heeft overgenomen, die pro-
beert om ook zijn tijd aan de vereniging te geven. 
Dat de familie Mulder en met name pa deze eer 
ten deel valt vinden wij ontzettend fijn. Wij zijn 
daarvoor dankbaar en op deze wijze ben je natuur-
lijk helemaal verbonden met de vereniging, maar 
dat was ook al. Ik wil iedereen bedanken bestuur, 
alle vrijwilligers, alle mensen die in al die jaren dit 
tot stand hebben gekregen van wat er nu staat. Ik 
wil jullie namens de familie heel veel succes toe-
wensen en heel veel sportieve resultaten. Ik dank 
u wel. 
Mijn dankwoordje heb ik in deze uitgesproken en is 
van harte gemeend. Als familie hebben we ge-
meend een bijdrage te moeten leveren aan de 
voetbalvereniging G.W.V.V. 
Deze geste werd door de voorzitter met grote dank 
aanvaard en sprak de woorden uit dat het bord 
met de Muldertribune er op nog decennia lang zal 
blijven hangen. 
Hierna nam de familie Mulder plaats op de tribune 
om dit memorabele moment vast te leggen. Ver-
volgens werd onder het genot van een drankje sa-
men met Familie Mulder en bestuur van GWVV 
nog lekker nagekletst op het bordes van het 
Dorpshuus. 

De naam Muldertribune heeft hierbij officieel vorm 
gekregen. 

De redactie 
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Zondag 3 augustus  11:00 uur  1e training selectie 
 
Dinsdag 5 augustus  19:30 uur  training 
 
Donderdag 7 augustus  19:30 uur  training 
 
Vrijdag 8 augustus  19:30 uur  training 
 
Zondag 10 augustus  11:00 uur  Fc Winterswijk 1 - GWVV 1  
  
Donderdag 14 augustus 20:00 uur  training 
     19:15 uur  Start training 3 + 4 + 5   
 
Zaterdag 16 augustus  17:00 uur  GWVV 1 – Gendringen 1 
    
Dinsdag 19 augustus  19:00 uur  GWVV 1   beker  
     19:30 uur  rest selectie trainen 
 
Zondag 24 augustus         11:00 uur  GWVV 1  trainen 
     10:00 uur  GWVV 2    (beker) 
     10:00 uur  GWVV 3 + 4 + 5  (beker) 
      
Dinsdag 26 augustus  18:45 uur  GWVV 1   beker 
       
Zondag 31 augustus              14:30 uur  GWVV 1   beker 
     10:00 uur  GWVV 2         (beker)     
     10:00 uur  GWVV 4 + 5  (beker) 
     9:30 uur  GWVV 3 veteranentoernooi Etten 
 
Zondag 7 september  14:30 uur GWVV 1       1e comp.     UIT 
     10:00 uur GWVV 2         beker        UIT 
     10:00 uur GWVV 3 + 4 + 5  beker   UIT 

Oefenprogramma seizoen 2014-2015 

ZOMER 

I .v.m. de zomerstop zal het kunstgrasveld ge-
sloten zijn van 27 juni t/m 1 augustus (m.u.v. 
specifieke verzoeken). 
 
 

D aarnaast wil ik iedereen er nogmaals op 
wijzen dat het gebruik van het kunstgrasveld 
buiten de normale trainings- en wedstrijduren 
niet is toegestaan zoals ook duidelijk is ver-
meld op het toegangshek.  
Helaas constateren we nog met regelmaat dat er 
mensen in hun vrije tijd een balletje aan het trap-
pen zijn op het kunstgrasveld, dit is niet toege-
staan en wij zullen er dan ook op toezien dat deze 
mensen hierop worden aangesproken en worden 
verwijderd van het veld. 
Het 2e veld of het trapveldje kan worden gebruikt 
om een balletje op te trappen.  
Ik reken op ieders medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
René Hakvoort 
Voorzitter  
Stichting De Buitenham  

Sluiting kunstgrasveld 

Beste verenigingen uit Varsselder,  
 
Bij evenementen in het Dorpshuus, is het verplicht 
dat er een Bedrijfs Hulp Verlener (BHV) aanwezig 
is het gebouw.  
 
Daarom zijn wij als stichting SGVV, aan het inven-
tariseren binnen de verenigingen welke mensen in 
het bezit zijn van een BHV diploma.  
 
Zouden jullie bij jullie leden willen vragen wie er in 
het bezit is van een geldig BHV-diploma.  
Wij zouden dit graag zsm van jullie willen horen.  
 
Zodra wij van alle verenigingen een lijst met na-
men hebben, zullen we de desbetreffende men-
sen uitnodigen.  
Dan zullen wij uitleggen wat er van de BHV-ers 
verwacht wordt bij evt calamiteiten in het Dorps-
huus. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking,  
 
Namens het bestuur SGVV,  
Freek Ditters 

BHV’ers gevraagd 

O nderstaande brief ontvingen wij van SGVV, 
als er leden zijn die het BHV diploma op zak 
hebben dan vragen wij jullie om dit te melden 
bij secretaris Jan Roes. 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 

7-4-2014 GWVV C2 Pax C3 2 3 

12-4-2014 NVC E1 GWVV E1 2 1 

12-4-2014 GWVV C2 Longa '30 C5 1 5 

12-4-2014 GWVV F1 Varsseveld F6 4 3 

12-4-2014 Doetinchem C1GD GWVV C1G 7 3 

12-4-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 Silvolde B1 2 2 

13-4-2014 Varsseveld 6 GWVV 2 1 4 

13-4-2014 GWVV 3 Ulftse Boys 5 2 3 

13-4-2014 VVG '25 4 GWVV 4 1 0 

13-4-2014 VVG '25 4 GWVV 4 1 0 

13-4-2014 GWVV 5 Loil sv 5 0 3 

13-4-2014 GWVV 1 DEO 1 2 3 

19-4-2014 Westendorp C1D GWVV C1G 7 1 

19-4-2014 SDOUC C4 GWVV C2 1 0 

19-4-2014 GWVV A1 DZC '68 A3 7 2 

19-4-2014 Varsseveld 5 GWVV 2 2 2 

21-4-2014 FC Trias 4 GWVV 2 1 1 

21-4-2014 SDZZ 5 GWVV 5 4 1 

27-4-2014 Vosseveld 4 GWVV 3 11 2 

27-4-2014 Ulftse Boys 1 GWVV 1 1 3 

30-4-2014 GWVV 2 FC Winterswijk 6 3 2 

3-5-2014 GWVV E1 Terborg E2 3 1 

3-5-2014 Ajax B F2G GWVV F1 1 4 

3-5-2014 
ST Zeddam/Sint Joris 

C2GD GWVV C2 4 0 

3-5-2014 GWVV C1G 
ST: Den Dam/NVC 

C1D 4 1 

3-5-2014 Ajax B B1 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 1 6 

3-5-2014 DVV A3 GWVV A1 5 3 

4-5-2014 DVC '26 10 GWVV 5 8 1 

4-5-2014 GWVV 1 Rekken 1 1 4 

10-5-2014 GWVV C2 Terborg C2 0 5 

10-5-2014 GWVV F1 DZC '68 F11G 2 11 

10-5-2014 Ajax B E2D GWVV E1 2 2 

10-5-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 AZSV B2 4 2 

10-5-2014 Silvolde C2D GWVV C1G 3 3 

10-5-2014 GWVV A1 Angerlo Vooruit A2 8 0 

11-5-2014 AD '69 3 GWVV 2 1 2 

11-5-2014 GWVV 3 Den Dam 2 1 2 

11-5-2014 Silvolde 5 GWVV 4 2 1 

11-5-2014 GWVV 5 Doesburg SC 3 3 3 

11-5-2014 SVBV 1 GWVV 1 5 2 

17-5-2014 VIOD C4G GWVV C1G 0 2 

17-5-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 VIOS B. B1 5 1 

17-5-2014 GWVV A1 Etten A2 4 3 

17-5-2014 GWVV 2 FC Trias 4 2 1 

18-5-2014 GWVV 3 Concordia-W 5 3 3 

18-5-2014 VIOD 8 GWVV 4 1 0 

18-5-2014 GWVV 5 VVG '25 5 2 2 

Wij feliciteren; 
Freek van Arragon met het bereiken van de Abra-
ham’s gerechtigde leeftijd. 
 

 Op een zondagmiddag na de derde helft vraagt 
Marc Arnold aan Andres Moreno: “Ändres 
zullen we vanmiddag naar SDOUC gaan kijken, 
trouwens we kunnen ook naar Silvolde gaan 
want die spelen ook thuis of naar Ulftse Boys 
want daar speelt het 1-ste elftal van GWVV.” 
Na veel gebakkelei gaan ze besluiteloos weg 
uit het Dorpshuus. Wat schetst onze verbazing, 
zij bezoeken geen van bovengenoemde 
wedstrijden maar gaan kijken naar de dames 
van Ulftse Boys tegen de dames van MvR. Feit 
is dat de heren gekozen hebben voor de 
schoonheid van de spelers op het veld ipv de 
schoonheid van het voetbal en niemand kan ze 
daar ongelijk in geven toch. 

 Spaanse taferelen 
op de GWVV voet-
balvelden! Door 
emoties overmand 
door het stoppen 
van Andres bij 
GWVV kust hij leider 
Nico, uit dank voor 
de leuke jaren bij 
GWVV. 

 

 Wij bedanken de actieve voetballers die om wat 
voor redenen dan ook stoppen of elders gaan 
voetballen. En mocht je nog eens besluiten om 
weer te beginnen bij G.W.V.V., jullie zijn altijd 
welkom. 

 GWVV Jeugdbestuurslid Christel Aalders zat op 
het terras van het Dorpshuus, met stijf in haar 
hand de hondenriem.  Ze dacht dat de hond er 
nog aan zat, maar helaas geen hond. Ze 
schrok !!! en liep rood aan…..  Dusty zat op 
schoot bij Clemens Wissing een eindje verder. 
Het was een schattig plaatje zo van Clemens 
met Dusty! 

 De club van Vieftig heeft verrijdbare doelen 
geschonken. Nu is het ook de bedoeling dat 
deze verreden worden en niet opgetild hoeven 
te worden. Het is maar dat je het weet! 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Christel Aalders tel. 632727 
Marco van Remmentel.  842165 
Sven Maatman tel. 843620 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 
Tim Jansen tel. 630487 
Manfred Kuster tel. 630286  
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Mike Frazer tel. 631810 
Hans Bruins tel. 632247  
Mark Kemperman tel. 06-16490233 
Bram Legeland tel. 0315-631730 
Ramiro Tersteeg tel. 06-12616216 
Jelle Visser tel. 0315-630212  
Andre Lippets tel. 631929  

Wedstrijdverslagen G.W.V.V. F1 

Zaterdag 5 april, AZSV F7 - GWVV F1  (9-1) 
Aanvoerder: Iris Schut 

Zaterdag 12 april, GWVV F1 - Varsseveld F6  (4-3) 
Aanvoerder: Merle Kuster 

Zaterdag 3 mei,  Ajax B F2 - GWVV F1  (1-4) Aanvoerder: Nout sloot 

Zaterdag 10 mei,  

GWVV F1 – DZC ’68 F11   

(3-11) 

Aanvoerder: Teun Lukassen 
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V rijdag 30 mei jl. is de jeugdclinic bij GWVV 
uitermate goed verlopen. 40 kinderen hadden 
zich opgegeven voor de clinic, waar de Graaf-
schap spelers, Caner Cavlan en Ted v.d. Pavert  
en de technische staf Jan Oosterhuis en Carlo 
Monasso de clinic verzorgden. In verschillende 
groepen werden de trainingen afgewerkt waarbij 
op het laatst van de training de kinderen de mo-
gelijkheid kregen om vragen te stellen aan de 
Graafschap afvaardiging, ook konden zij met hen 
op de foto en kon er een handtekening bemach-
tigd worden. Natuurlijk kwam de Graafschap niet 
met lege handen, voor iedereen was er een echte 
Graafschap zwemband voor de mooie zomer die 
er hopenlijk aan staat te komen. 
 
We bedanken de Graafschap en natuurlijk de jubi-
leumcommissie voor de afsluitende activiteit voor 
de jeugd in het seizoen 2013-2014. 

Jeugdclinic  

30 mei j.l. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

  
 
 
Juli; 
5 Oud papier ophalen. 
 

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

Juni; 
7 oud papier ophalen 
11 Algemene ledenvergadering VDVV 
13-18-23 WK voetbal Dorpshuus 
14 Veilingmarathon Caretravel 
28 juni—1 juli Kermis VV 

 
Uitnodiging algemene 

ledenvergadering 

V.D.V.V. i.s.m. SGVV 
 

H et bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 
Varsselder - Veldhunten nodigt u uit voor de 
algemene ledenvergadering.  
De Stichting Gemeenschapshuis Varsselder – 
Veldhunten zal ook van deze gelegenheid ge-
bruik maken om de stand van zaken te bespreken. 
 
Deze vergadering wordt gehouden op 11 juni 2014 
Aanvang is 20.00 uur. 
Locatie: ’t Dorpshuus, multifunctionele ruimte 
 
Agenda: 
 
1. Opening door voorzitter 
2. Huishoudelijke mededelingen 
3. Vaststellen definitieve agenda 
4. Bestuursverkiezing  
5. Jaarverslagen: Het jaarverslag VDVV over 

2013 (in de Boogbal gepubliceerd)            
Financieel verslag/kascommissie  

6. Vaststelling contributie  
7. Actualiteiten Möll 
8. Actualiteiten kerk 
9. Actualiteiten school 
10. Aandachtsgebieden 2014  
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag                               

*****Pauze***** 
13. Stand van zaken  ‘t Dorpshuus door Stichting 

Gemeenschapshuis V-V 
14. Sluiting 
 
Wij zien u allen graag op 11 juni. Wij zijn im-
mers een vereniging voor en door de inwoners 
van Varsselder-Veldhunten! 
 

Jaarverslag 2013 

 
Ook in 2013 hebben we als Vereniging Dorpsbel-
angen Varsselder-Veldhunten (VDVV) weer aan 
een verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt. 
We hebben weer een aantal concrete resultaten 
behaald. Die resultaten bereiken we niet alleen als 
bestuur VDVV, maar samen met jullie: de vereni-
gingen en de mensen uit het dorp. VDVV probeert 
daarmee haar rol als intermediaire organisatie 
positief te vervullen met als doel om de leefbaar-
heid en saamhorigheid van Varsselder-Veldhunten 
en het positieve imago te behouden danwel te ver-
groten. 

 
In 2013 hebben we afscheid genomen van Karin 
Ketelaar als bestuurslid. Gelukkig was Judit Venus 
bereid toe te treden tot het bestuur. Nieuwe bestu-
ursleden blijven natuurlijk altijd welkom! 
 
Het aantal leden van de VDVV is in 2013 nagen-
oeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012. 
 
Leefbaarheidsmonitor/Dorps-enquête. In de peri-
ode april – juni ’13 heeft Vereniging Dorpsbel-
angen V-V een leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. 
VDVV is van mening dat inwoners van het dorp 
zelf als beste de toekomst van het dorp vorm kun-
nen geven. Van de 250 huis-aan-huis uitgedeelde 
enquêtes, kregen we er 146 retour, waarvan er 
136 bruikbaar waren. Een respons van 55%. Een 
verslag van de uitwerking van de enquêtes is te 
vinden op de website onder ‘VDVV ->nieuws’. De 
resultaten van de leefbaarheidsmonitor werden 
besproken op de informatieavond die we op 30 
oktober organiseerden. Op deze avond die zeer 
goed,  door +/- 100 personen,  werd bezocht, be-
spraken we de volgende onderwerpen: 
Pius X.  
Uit de enquête bleek dat de school voor de dorps-
inwoners erg belangrijk is en dat mensen ook 
bereid zijn om mee te helpen en denken om deze 
te behouden.Omdat krimp in de Achterhoek een 
belangrijk issue is heeft de scholengroep Essen-
tius een aantal avonden georganiseerd onder de 
noemer: ‘We maken een plan’. De doelstellingen 
van deze avonden was om kwalitatief onderwijs in 
de Achterhoek te kunnen behouden ondanks de 
teruggang van leerlingaantallen. De VDVV heeft 
hier actief aan meegewerkt. Bij de eindpresentatie 
werd o.a. bekend gemaakt dat zolang een school 
aan alle kwaliteitseisen (pijlers)  voldoet,  deze niet 
gesloten wordt. Het staat dus los van een mini-
mum leerlingen aantal. Hiermee is de dreiging van 
sluiting voor Pius X dan voorlopig minder. De bal 
ligt nu echter bij de gemeenschap om de school te 
ondersteunen om aan deze pijlers te kunnen vol-
doen. De VDVV heeft daarom een projectgroep 
opgezet. Deze ‘denktank’ komt regelmatig bij 
elkaar om van gedachten te wisselen. 
Herbestemming kerk.  
Ook hierbij had de VDVV de intentie een project-
groep op te zetten. Helaas waren er vanuit het 
dorp geen aanmeldingen en werd daarom 
besloten het proces kritisch te volgen. 
Het terrein van de Möll  
Uit de enquête wordt zeer duidelijk dat het terrein 
van de Möll veel inwoners een doorn in het oog is. 
Gelukkig kon de VDVV deze avond goed nieuws 
melden. Een woningbouwplan wat 2 jaar geleden 
in de ijskast was gezet is weer actueel geworden. 
Door het enthousiasme van architect Jan Freriks 
en het meedenken van de eigenaar van het terrein 
werd dit plan nu een realistische optie. Het gaat 
om woningbouw op het gehele terrein met vele 
mogelijkheden. Ook de molenromp wordt in dit 
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plan gerenoveerd. De woningtypes die gebouwd 
kunnen worden staan niet vast. Dat is ook één van 
de unieke kenmerken van dit plan: er wordt ge-
bouwd naar de behoefte in het dorp. Het plan werd 
op deze avond zeer positief ontvangen en in de 
weken erna gaf aantal geïnteresseerden a.d.h.v. 
een vragenlijst aan belangstelling te hebben. Met 
hen ging met de aannemer in gesprek. 
't Dorpshuus. 
 Anderhalf jaar na de officiële opening beek uit de 
enquête dat de meeste mensen tevreden zijn over 
het functioneren van ‘t Dorpshuus. Er zijn echter 
nog een aantal verbeterpunten, o.a. duidelijkheid 
openingstijden, een overzicht van de activiteiten en 
het zorgen voor invalide parkeerplaatsen. 
Daarnaast blijkt dat mensen graag activiteiten 
zouden willen zien voor de leeftijdsgroepen van 4 -
12 en 12 - 18 jaar. Voor deze groepen waren er op 
dat moment geen enkele activiteiten. De VDVV 
heeft dit direct opgepakt en is aan de slag gegaan 
met het ontwikkelen van ideeën onder de noemer 
‘Jong-Inn V-V’. 
Vanuit de dorps-enquête heeft de VDVV ook nog 
een aantal andere onderwerpen opgepakt: 
 
Herinrichting Hoofdstraat. In november 2013 heeft 
de VDVV in een brief aan B&W vragen gesteld 
n.a.v. het onderhoud en herinrichting Hoofdstraat. 
Eerdere plannen en toezeggingen waren tot dan 
toe niet in praktijk gebracht. 
Particulier beheer groenstroken. Na overleg met de 
groenbeheerder van de gemeente, bleek het mo-
gelijk om groenstroken door particulieren te laten 
onderhouden. De gemeente zal dan de aanplant 
verzorgen, het verdere onderhoud is dat voor re-
kening van de aanwonende(n). Interesse hierin? 
Meldt u via vdvv@varsselderveldhunten.nl 
 
Daarnaast heeft de VDVV zich in 2013 ook bezig 
gehouden met: 
 
Herbestemming 3e veld. Eind 2012 heeft de VDVV 
een plan ingediend om als de ontwikkelingen te 
kunnen volgen. Na kritisch overleg, kregen we eind 
2013 de rol toebedeeld als gesprekspartner in het 
proces naar herbestemming en werden we geïn-
formeerd over een particulier initiatief voor een di-
erenweide. 
Projectplan “Jong en Oud ontmoeten elkaar actief 
in V-V".Inwoners en verenigingen die een goed 
idee hadden om nadelige gevolgen van de krimp 
van de bevolking in hun omgeving op te vangen, 
konden hiervoor een bijdrage krijgen van de provin-
cie Gelderland. Het subsidiepotje (de 
'Ideeëngenerator Krimp') was een initiatief van 
PvdA-Statenlid Jeannine Liebrand. Er werden van 
de 54 ingediende plannen, 12 aanvragen gehon-
oreerd, waaronder die van de VDVV. 
NL-Doet. Zaterdag 16 maart werd tijdens de NL-
doet dag door vrijwilligers de tribune van GWVV 
opgeknapt. 
Bezoek burgemeester. Op 22 mei bracht de burge-
meester een bezoek aan ons dorp in het kader van 
zijn tweede ambtstermijn. Tijdens een rondgang 
door het dorp hebben we o.a. stilgestaan bij 3e 
speelveld, locatie de Moll, de 
Hoofdstraat,basisschool Pius X, de kerk, afvalcon-
tainers en speelplek op de Leem-
landseweg.Daarnaast ook bij "de Tent, het kun-
stgrasveld en 't Dorpshuus. Het bezoek werd af-
gesloten met een discussie over bovenstaande 
punten. 
Website 2.0. Omdat de huidige website zijn gren-
zen had bereikt,  zijn er stappen gezet om een 
nieuwe website te bouwen. In oktober is de ‘kale’ 
versie van de nieuwe website de lucht in gegaan. 
Burendag. Op 21 september is tijdens de burendag 
door de VDVV een boombank rondom de Konings-
linde bij ‘t Dorpshuus aangeboden. Op deze boom-

bank prijkt een plaquette die herinnerd aan het 
bezoek van ZKH prins Willem-Alexander op 5 juni 
2012. 
Zonnepanelen. Begin juni 2013 zijn zonnepanelen 
geïnstalleerd op ‘t Dorpshuus. Dit is gefinancierd 
vanuit het coöperatief dividend dat we in 2012 van 
de Rabobank ontvangen hebben. Buiten aan ‘t 
Dorpshuus hebben we een matrix-bord laten 
plaatsen zodat iedereen kan zien wat de panelen 
aan opbrengst leveren. 
Kroonappels.Vanaf 30 april 2013 is het bescherm-
paar van het Oranje Fonds de nieuwe Koning en 
Koningin der Nederlanden. Ter gelegenheid hi-
ervan startte het Oranje Fonds eind januari 2013 
een zoektocht naar de mooiste sociale initiatieven.  
In de categorie ‘Buurt’ kon gestemd worden op ‘t 
Dorpshuus. Helaas kregen we te weinig stemmen 
om door te gaan naar de halve-finale. 
Plaatsing ondergrondse containers. In december 
zijn de containers aan de Leemlandseweg onder-
gronds geplaatst. Tevens zijn de containers die bij 
de Möll stonden, na overleg met de VDVV,  
verplaatst en ondergronds geplaatst bij ‘t 
Dorpshuus. 
Verkeer en veiligheid. Met de renovatie van de 
Berghseweg, is ook het fietspad aangepast (hoek ‘ 
Ketelaar’ ) Vanuit het dorps werd veelvuldig 
aangegeven dat de nieuwe situatie tot ongelukken 
zou kunnen leiden omdat de bocht fietsers kan 
verrassen. Hierop heeft de provincie een 
gevaarshek geplaatst. Ook heeft de VDVV bij de 
provincie aangegeven dat vanuit ‘s-Heerenberg er 
geen routeaanduiding richting Varsselder-
Veldhunten is. Door de provincie is aangegeven 
dat dit meegenomen wordt in de constructie van  
de aansluiting van de rondweg vanuit Zeddam. 
Intermediaire rol VDVV. We gebruiken het 
ambtelijk- en politiek netwerk om onze geza-
menlijke doelen te realiseren. Daarmee sluiten we 
aan bij het wijk- en buurgericht werken vanuit de 
gemeente. We blijven kritisch richting de ge-
meente dat zij zich houden aan de afspraken 
zoals deze zijn vastgelegd in het convenant. 
Daarnaast hebben we zitting in diverse stichtingen 
zoals de SGVV en de Buitenham. 
 
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2013 
als een jaar waarin we in de finale stonden van de 
Dorpsvernieuwingsprijs. Waarin we als bestuur 
afreisden naar Kootwijkerbroek en we Zieuwent 
feliciteerden met de verdiende overwinning. Het 
oordeel van de jury: Varsselder-Veldhunten, be-
hoort bij de kleinere finaledorpen. De bewoners 
kijken naar de toekomst en concluderen dat met 
de lichte krimp meer dan ooit samenwerking van 
de verenigingen nodig is. Het door het dorp be-
gonnen en door de gemeente ondersteunde pro-
ces leidt tot een prachtig multifunctioneel centrum 
waar veel aandacht is geschonken aan duurzaam 
bouwen. Gedurende het hele project, van idee tot 
realisatie, lag de regie bij het dorp. Een knap con-
cept vindt de jury. 
Vanuit de resultaten van de dorps-enquête, blijven 
we ook in 2014 lijnen uitzetten en ideeën uit-
werken om ons dorp leefbaar te houden. Vanuit 
het projectplan ‘Jong ontmoet oud’:  
ontmoeten we elkaar actief in V-V’ , zullen we in 
samenwerking met andere partijen, activiteiten 
voor een ieder blijven faciliteren. 
Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban. 
Wij hopen dan ook dat u zich in 2014 laat horen 
en weer mee doet om de leefbaarheid van 
Varsselder-Veldhunten verder te vergroten. Vra-
gen en opmerkingen horen we graag via 
vdvv@varsselderveldhunten.nl. Samen met u bli-
jven we ook in 2014 samen werken aan samen-
werking. 
 
Namens bestuur VDVV, 
Sandra ten Have, secretariaat 

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
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Nieuws van  

afdeling  

Ulft-Varsselder-

Veldhunten. 
 

V ierentwintig april zijn we met de bus vanuit 
Ulft naar Amsterdam vertrokken waar we om 
11 uur konden instappen in de rondvaartboot 
van De Zonnebloem .  
Voor een mooie vaart door de grachten. 
We werden verwent met een high tea, hapjes en 
drankjes terwijl de gids ons vertelde waar we alle-
maal langs kwamen. De weergoden waren ons 
goed gezind want zelfs het dak van de boot ging 
open om het zonnetje binnen te laten. Een prachti-
ge tocht van 3 ½ uur. 
 
10 mei hadden we de jaarlijkse ontspanningsmid-
dag van de afdeling Ulft en Varsselder in zaal Kös-
ter in Etten.  De gasten uit Varsselder waren goed 
vertegenwoordigd en genoten van een muzikaal 
optreden van Boerenkoor Krek uit Gaanderen. Alle 
liedjes werden in dialect gezongen en dus goed te 
verstaan! 
Deze middag werd Els Versleijen ook nog gehul-
digd daar ze al 10 jaar als vrijwilligster actief is. 
Jan Löverink, de voorzitter, gaf haar een mooie 
zilveren herinneringsspeld, oorkonde en natuurlijk 
horen er bloemen bij. 
Een hele gezellige middag waar iedereen van ge-
noten heeft. 
 
Lotenverkoop Zonnebloem: 
Op 10 april is de Zonnebloem loterij 2014 van start 
gegaan. Onze vrijwilligers gaan weer op pad om 
de loten te verkopen in ons dorp. 
Een leuk extraatje is dat iedereen die een lot koopt 
een gratis tijdschrift kan aanvragen. Zo heeft ie-
dereen altijd prijs en is elk lot zijn €2,- zeker 
waard. 
Van elk lot wat verkocht is gaat een groot gedeelte 
naar de eigen afdeling zodat wij weer leuke dingen 
kunnen organiseren voor onze gasten! 
 
Namens alle vrijwilligers wil ik alle inwoners van 
Varsselder Veldhunten alvast 
een fijne zonnige vakantie toewensen en hopen 
op uw steun door loten te kopen als de vrijwillig-
ster van Uw wijk bij u aankomt. 
 
Dianne Bujak-Wijkamp 
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W ij zijn nu enkele maanden met een aantal 
enthousiaste mensen bezig met de bouw en 
inrichting van de dierenweide.  
Naar verwachting zullen de eerste dieren rond juli 
in de wei kunnen lopen. Uiteraard kunnen we alle 
hulp nog steeds goed gebruiken. Dus als u na het 
lezen van dit stukje of na het eventueel zien van 
wat er allemaal al is verrezen op het derde veld 
“kriebels” heb gekregen om ons te helpen bent u 
uiteraard van harte welkom. 
Ook alleen al eens een kijkje nemen naar de vor-
deringen wordt ook al erg gewaardeerd. 
Verder hebben wij tijdens onze presentatie destijds 
in het dorpshuus gesproken over een in te richten 
dorpstuin. Wij hebben inmiddels de contouren hier-
van uitgezet, echter moet hier nog een invulling 
aan gegeven worden. Onze insteek is om hier echt 
een dorpstuin van te maken voor, maar vooral door 
het dorp Varsselder-Veldhunten. Alle ideeën zijn 
hierin dus welkom. Mocht u geïnteresseerd zijn om 
hierin mee te denken horen wij dit graag zodat we 
ook hier binnenkort een definitieve invulling aan 
kunnen geven. 
Voor informatie hierover kunt u zich melden bij een 
van de bestuursleden van Stichting Dierenweide 
Varsselder-Veldhunten. 
 
Namens SDVV 
Jan Aalders 
06-21127597 

Nieuws over  

Dierenweide 

Zaterdag 14 juni   aanvang; 14.00 uur 
Locatie; Markt 22 in Silvolde 
Kijkdag; Zaterdag 7 juni 
 
Op zaterdag 14 juni as wordt er om 14.00 uur een vei-
lingmarathon gehouden op het Marktplein in Silvol-
de.De opbrengst zal toegevoegd worden aan een gere-
serveerd bedrag voor een tweede bus voor stichting 
CARE Travel. Een week voorafgaande aan de veiling, 
zaterdag 7 juni, is er een kijkdag van 10.00 - 16.00 uur 
in het Creatieplein aan de Markt in dezelfde plaats. 
 
Veilingmeester Jan Breukelaar krijgt o.a. onder de ha-
mer; 
Een mini vakantie naar Griendelwald in Zwitserland. 
Gebruik van een sportwagen / cabrio voor een week-
end 
Toegangskaarten Ajax in de Arena 
Seizoen- en VIP kaarten van de Graafschap 
Eetarrangementen 
Gratis een klusser in huis 
Concerten 
Kunst en workshops 
trimfietsen, sta op stoel, rollators 
Gratis shoppen, enz. enz. 
 
Verder is er muziek van Jan Wensink, bakker ten Have 
bakt broodjes in de buitenoven, en is er een groot ter-
ras bij de Buurman. Kunt u de 14e niet en wilt u toch 
een bod uitbrengen? Dan kunt u dit doen op de kijkdag 
of u belt de velingmeester; 0628253866 
s' Avonds zijn er op het Marktplein optredens van diver-
se bands voorafgaande aan de zommermarkt op zon-
dag 15 juni. 

VEILING 

MARATHON 
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H enk Wanders ontving op 6 
mei uit handen van burge-
meester Alberse de versierse-
len en oorkonden be-
horende bij de be-
noeming tot Ridder 
in de Orde van Oran-
je Nassau.  
 
Deze uitreiking vond 
plaats voorafgaand 
aan het bezoek van 
Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander en 
Hare Majesteit Konin-
gin Máxima die de officiële opening van het Inno-
vatiecentrum ICER en het toeristische 'Beleef de 
Spannende Geschiedenis van Gelderland' ver-
richtten. 
 
Henk Wanders zet zich al ruim 30 jaar met ziel en 
zaligheid in voor de jongeren, om hen een toe-
komst in de metaal te kunnen bieden. Hij is voor-
zitter van de Bedrijfstakschool Anton Tijdink en 
heeft zich sinds 2007 ingezet voor het Euregiona-
le project, een grensoverschrijdende samenwer-
king tussen ondernemers, onderwijs en overheid. 
Ook is Henk Wanders al vanaf 1985 lid van het 
Algemeen Bestuur van Industrie Belang Oude IJs-
sel (IBOIJ) en is hij één van de drijvende krachten 
achter de industriële kring. Hij maakt al 13 jaar 
deel uit van de begeleidingscommissie Metaal Im-
puls en is mede-initiatiefnemer van het Neder-
lands IJzermuseum. Daarnaast is hij mede-
initiatiefnemer en lid van de Raad van Toezicht 

Henk  

Wanders 

geridderd 

van ICER, het innovatiecentrum voor Industrie, 
Cultuur, Educatie en Recreatie, en één van de be-
langrijkste vrijwilligers van het Centrum voor Inno-
vatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON). 
Henk Wanders heeft vooral oog voor de mede-
mens; sportverenigingen, cultuurclusters, instanties 
of personen die hulp 
nodig hebben, kloppen 
bij hem nooit tever-
geefs aan.  
 
Zoals veel verenigin-
gen in Varsselder-
Veldhunten weten is 
Henk al jaren steun en 
toeverlaat voor de Ge-
meenschap Varsselder
-Veldhunten. Een paar 
jaren geleden heeft hij 
met een aantal andere 
enthousiaste initiatief-
nemers De Vereniging 
Vrienden Van Varssel-
der Veldhunten 
(VVVVV) opgericht. 
 
Wij als Gemeenschap Varsselder Veldhunten felici-
teren Henk met deze bijzondere onderscheiding. 
 
Redactie Boogbal namens  
Gemeenschap Varsselder-Veldhunten  

(vervolg Dorpsnieuws) 

De  

redactie 

wenst 

iedereen 

een fijne 

kermis 

en voor 

straks 

een fijne 

vakantie 
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Eindstanden en Topscoorders 2013-2014  

STAND 3
e 
PERI-

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 26 63 72 28 

AD '69 1 26 53 67 41 

Neede 1 26 48 56 35 

Rekken 1 26 47 67 40 

Ulftse Boys 1 26 44 63 40 

MEC 1 26 39 61 54 

FC Trias 1 26 38 63 60 

GWVV 1 26 34 58 60 

SVBV 1 26 32 48 63 

Etten 1 26 28 39 58 

Dinxperlo 1 26 27 39 48 

Terborg 1 26 24 37 49 

VVG '25 1 26 20 34 82 

DEO 1 26 14 34 80 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ajax B 3 20 45 67 36 

Ulftse Boys 5 20 42 64 34 

Terborg 3 20 38 68 45 

Vosseveld 4 20 35 85 54 

FC Winterswijk 7 20 30 64 75 

GWVV 3 20 27 56 54 

Concordia-W 5 20 25 46 43 

Dinxperlo 4 20 21 35 48 

Gendringen 6 20 20 41 69 

SVGG 2 20 17 45 63 

Den Dam 2 20 16 29 79 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias 5 26 58 69 37 

GWVV 2 26 50 64 34 

Dinxperlo 3 26 46 96 53 

FC Winterswijk 6 26 46 75 64 

Varsseveld 6 26 44 67 54 

FC Trias 4 26 42 70 59 

Silvolde 3 26 42 62 56 

Vosseveld 2 26 41 65 55 

Varsseveld 5 26 34 56 54 

Bredevoort 2 26 29 39 48 

SDOUC 4 26 27 46 88 

AD '69 3 26 26 62 73 

Meddo SC 2 26 16 36 78 

Grol 5 26 15 40 94 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDOUC 5 20 54 94 22 

Doetinchem 6 20 37 74 42 

Stokkum 4 20 37 63 56 

GWVV 4 20 32 50 36 

VVG '25 4 20 29 63 66 

Ulftse Boys 6 20 27 47 45 

Silvolde 5 20 25 54 53 

NVC 3 20 24 35 58 

Sint Joris 4 20 21 52 76 

Kilder 5 20 15 38 69 

VIOD 8 20 12 28 75 

4e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 6e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 9 23 23 8 

AD '69 1 9 20 25 9 

SP Rekken 1 9 18 19 13 

FC Trias 1 9 15 29 23 

SVBV 1 9 15 19 17 

Etten 1 9 14 13 15 

Neede 1 9 12 19 18 

Dinxperlo 1 9 11 14 14 

Terborg 1 9 10 14 16 

GWVV 1 9 10 19 23 

MEC 1 9 9 21 22 

Ulftse Boys 1 9 8 14 18 

DEO 1 9 6 11 26 

VVG '25 1 9 6 11 29 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DVV 5 22 56 106 32 

Loil sv 5 22 56 111 42 

SDZZ 5 22 44 89 41 

Doetinchem 5 22 40 83 66 

DVC '26 10 21 33 68 48 

Doesburg SC 3 21 31 54 61 

Sint Joris 2 22 25 59 54 

Terborg 4 22 25 49 78 

Aerdt 2 22 23 47 78 

VIOD 7 22 22 39 71 

VVG '25 5 22 13 41 103 

GWVV 5 22 9 28 100 

Res. 7e klasse  
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Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen  29 
Bart Rots  15 
Sam Overbeek  12 
Robin Klompenhouwer  9 
Colin de Wildt  5 
Jarno Lippets 3 
Menno Berndsen  3 
Elze Braam  3 
Wessel Immink  1 
Glenn Robben  1 
Maarten Wissing 1 

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DVC '26 A3 9 24 40 22 

Silvolde A2D 9 19 28 15 

OBW A2D 9 17 24 19 

GWVV A1 9 13 36 25 

VIOD A3G 9 13 27 22 

SDZZ A1D 9 12 26 26 

Angerlo Vooruit A2 9 11 19 30 

Etten A2 9 9 25 36 

DVV A3 9 7 16 31 

DZC '68 A3 9 4 23 38 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zelos B1 20 49 99 23 

Longa '30 B2 20 45 68 26 

Silvolde B1 20 40 51 26 

GWVV B1 20 34 59 45 

VIOS B. B1 20 31 40 43 

Gendringen B1 20 29 41 62 

AZSV B2 20 21 54 57 

FC Winterswijk B2 20 20 42 57 

FC Trias B2 20 18 41 75 

Ajax B B1 20 16 38 73 

AD '69 B1D 20 14 27 73 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem C1GD 11 33 49 17 

Westendorp C1D 11 30 67 17 

MvR C3D 11 19 45 21 

GWVV C1G 11 17 37 35 

Ulfse Boys C1D 11 17 24 24 

Silvolde C2D 11 14 37 33 

Den Dam/NVC C1D 11 14 40 44 

Peeske 't C2 11 14 18 29 

FC Winterswijk C5 11 13 25 34 

VIOD C4G 11 9 34 51 

DZC '68 C8 11 7 36 56 

Gendringen C2 11 3 23 74 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Cas de Neling 47 
Mart de Leeuw 12  
Jesse Spoel 6 
Alex Wilmans 5 
Jim Wijkamp 3 
Dyon Ruessink 3 
Niek ter Voert 3 
Jeffrey Bruil 3 
Dion Mulder, Marc Hoksbergen en Ivo 2 
Kris Hebbink, Lars Liebrand, Miel Erinkveld 
en Merijn Klein Resink 1 
 

Topscoorders B1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 20 
Fiore Bongers 9 
Kris Hebbink 8 
Joey Lenting 7 
Merijn van Arragon 5 
Juul Rabelink 4 
Lars Hendrixen 4 
Thomas Wissing 2 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Marc Arnold  2e + 3e 39 

Roy Cornielje  4e + 5e 26 

Niels Schwekhorst 1e  15 

Dominiek Seinhorst 1e  11 

Jeroen Aalders 2e  10 

Mark Kemperman 1e  8 

Tom Wanders  2e  8 

Pascal Sloot  2e  8 

Rick Hendrixen 2e  7 

Jurjan Wezenberg 2e + 3e 7 

Frank v/d Schuur 3e  7 

Bram v/d Pavert 3e + 4e 7 

Jimi Moreno  4e  7 

Martin Bolk  1e  6 

Dannu van Wessel 2e  6 

Werner Wellink 2e  6 

Theo Heutinck 3e  6 

Esger Stork  3e  6 

Tim Prinsen  1e  6 

Tim Jansen  1e + 2e 5 

Don Geerts  4e  5 

Niels Huntink  4e  5 

Jos Ketelaar  5e  5 

Janick Stevering 2e  4 

Bob Zweers  2e  4 

Bart Zweers  3e  4 

Arthur Bonenkamp 3e  4 

Jelle Visser  1e + 2e 3 

Andres Moreno 3e  3 

Ino Zweers  3e  3 

Paul Wijsman  3e  3 

Rick Witteveen 5e  3 

Thymo Scholten 5e  3 

Dirk Jansen  1e  2 

Pim Teunissen 1e  2 

Cas de Neling  1e + 2e 2 

Han v/d Pavert 3e  2 

Floyd Robben  5e  2 

Mark Welling  5e  2 

Joël Robben  5e  2 

Ramiro Tersteeg 1e  1 

Maik Jansen  1e  1 

Mart Aalders  2e  1 

Paul Geelen  4e  1 

Yuri Sohilait  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Dion Mulder  4e  1 

Nick Pruijn  4e  1 

Twan Berntsen 5e  1 

Thomas Wissing 5e  1 

Stijn Marcus  5e  1 

Mart de Leeuw 5e  1 

Jeffrey Bruil  5e  1 

Freek van Arragon 5e  1 
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Topscoorders C2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 6 
Stijn 4 
Timo 4 
Sem 4 
Mick 2 
Gijs 2 
Merijn 2 
Kay-Gee 1 
Nienke 1 
Bryan 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZC '68 C5 11 31 57 13 

Terborg C2 11 29 47 13 

DZSV C2D 11 24 66 19 

VVG '25 C3 11 24 48 27 

MvR C4 11 19 38 28 

Longa '30 C5 11 16 34 26 

Neede C3 11 15 17 44 

Pax C3 11 11 17 39 

Zeddam/Sint Joris C2 11 10 18 27 

Concordia-W C4 11 9 18 33 

SDOUC C4 11 6 12 64 

GWVV C2 11 0 8 47 

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ulftse Boys E2 11 30 65 24 

GWVV E1 11 23 37 16 

Ajax B E2D 11 22 45 26 

NVC E1 11 21 65 31 
AZSV E10 11 20 47 42 

Zelos E5 11 19 30 44 

Zelhem E3G 11 15 36 28 

Dinxperlo E2 11 13 30 26 
Terborg E2 11 9 33 43 

SDOUC E5 10 8 30 42 

VIOD E8G 10 7 32 49 

DZC '68 E15 11 0 11 90 

Topscoorders E1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn 12 
Julian 9 
Gijs 8 
Ties  3 
Jesper 2 
Marloes,Boyd en Tom 1 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Noud 9 
Ties 3 
Boyd 2 
Merle 1 
 
(De overige doelpunten zijn door de gastspelers van de E1 
gescoord) 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV F7 11 33 78 9 

DZC '68 F11G 11 27 83 15 

VIOD F7 11 27 49 17 

Bredevoort F2G 11 24 75 36 
Ulftse Boys F3 11 19 61 59 

SDOUC F3 11 16 38 35 

GWVV F1 11 15 33 67 

DZSV F3G 11 12 25 52 
FC Winterswijk F9 11 9 27 61 

Dinxperlo F3 11 6 23 58 

Ajax B F2G 11 6 19 60 

Varsseveld F6 11 3 19 61 
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Het Jan Riekentoernooi in beeld 
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