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Nieuws
D

e klok is weer verzet, de avonden zijn lang
en donker geworden en de lichtinstallatie op
de Buitenham wordt weer ten volle benut.
Als je zo de jaargetijden doorneemt is de
jaargetijde waar we nu in zitten de gezelligste tijd.
Echter voor de buitensporten wordt het dan iets
minder, je hebt kans dat er trainingen/wedstrijden
worden afgelast. We mogen ons in VarsselderVeldhunten gelukkig prijzen met de sporthal waar
wij bij slecht weer en slechte gesteldheid van de
velden onze sport kunnen blijven beoefenen. In
deze Boogbal vind u het winterprogramma voor
de senioren en de jeugd. Op dit moment is het
nog zo dat we lekker kunnen ballen buiten, de
competitie loopt volgens planning en we kunnen
over een aantal weken met een gerust hart de
winterstop ingaan. Over de hele linie kunnen we
zeggen dat alle elftallen naar tevredenheid
presteren. De E1 pupillen kunnen komend weekend zelfs al hun kampioenschap binnenhalen en
de F1 hebben ook goede vooruitzichten op een
kampioenschap. Dus als u komende zaterdag
even de tijd kunt vinden om de jongens aan te
moedigen dan zou dat leuk zijn.
Het eerste elftal presteert ook goed, afgelopen
weekend tegen de koploper Etten werd goede
zaken gedaan door met 0-2 te winnen. Een wedstrijd die het aanzien zeker waard was. In de rubriek GWVV 1 langs de lijn kunt u de wedstrijd-

verslagen lezen. Op hetzelfde moment dat ons 1ste elftal succesvol in Etten was, trok door hartje
Amsterdam Het OLV Gilde en Fanfare
St.Gregorius over de Kalverstraat. Een uniek moment voor beide korpsen, onder dorpsnieuws
leest u hun ervaringen.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering
zullen in de volgende Boogbal gepubliceerd gaan
worden. In deze vergadering stond ook het
dorpshuis op de agenda. Er is op dit moment al
een tekening hoe het èèn en ander er eventueel
uit komt te zien. Tijdens de vergadering bleek dat
de meningen hier nogal verdeeld over waren.
Toch zal het tijdstip waarop we een go of no go
moeten beslissen binnen niet afzienbare tijd naderen. Voor wie wil weten hoe het er op dit moment voor staat, willen we oproepen om 10 december a.s. de bijeenkomst van Dorpsbelangen
Varsselder Veldhunten bij te wonen. Onder
dorpsnieuws vindt u hiervoor een uitnodiging.
De super-elf is in alle hevigheid losgebarsten
door de vele goals bij de seniorenelftallen wordt
er flink op los gescoord, Marco doet hierover in
de rubriek Super-elf alles uit de doeken.
Komende weken zal bij veel kinderen alles in het
teken staan van Sinterklaas, wij wensen iedereen
dan ook een fijn Sinterklaasfeest toe.
Veel leesplezier!
De redactie

Noteer in uw agenda:

18 December potstoten
Aanvang 20:30 uur
4 januari nieuwjaarsbijeenkomst
Aanvang 13:00 uur

Zondag 16 November Het O.L.V. Gilde, en Fanfare St.Gregorius trekken door Amsterdam om
daar de schutterij nieuw leven in te blazen. Rob van de Meer, prins en keizer van VarsselderVeldhunten was de grote initiator van dit festijn. Onder dorpsnieuws kunt u hun ervaringen van
die dag lezen.
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Eerste nederlaag GWVV 1….

Z

ondag 26 oktober, GWVV – Aerdt, een
wedstrijd waarin wel 3 punten werden gepakt
en dit is ook het enigste positieve van deze
wedstrijd. Niet dat er zo slecht gevoetbald werd
maar door het vervelende gedrag (zacht
uitgedrukt) van een aantal Aerdt spelers. De
wedstrijd werd voor ruim 10 minuten gestaakt
nadat de spelers en scheidsrechter
uitgescholden, bedreigd en gediscrimineerd
werden. Achteraf ben je blij dat de wedstrijd is
afgelopen, je 3 punten gepakt hebt maar vooral
dat iedereen ongeschonden van het veld stapt…
Helaas kwam aan de ongeslagen status van
GWVV1 een einde tegen Socii uit Wichmond.
Een stugge fysieke ploeg, die het Varsselder erg
moeilijk maakte om lekker te voetballen. De
eerste helft kregen we een paar kansjes die er
niet ingaan en dan zul je zien dat het aan de
andere kant wel gebeurt… En ja een corner voor
Sociiewaaruit de 1-0 wordt ingekopt.
De 2 helft probeer je wat te forceren maar
krijgen we al snel de 2-0 tegen. Het zijn van die
wedstrijden, dan wil het gewoon niet lukken…
Het spel ging redelijk gelijk op maar Socii
scoorde op de goede momenten. Eindstand 3-0
en de eerste nederlaag was een feit.
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gegeten voor de wedstrijd tegen Etten. Verse
soep vol vitaminen en mineralen, vers klaar
gemaakt door èèn van de Leiders. De wedstrijd
begon met veel inzet en leuk voetbal van beide
kanten. De openingstreffer werd gescoord door
Martin Bolk, die met een heerlijke vrije trap
(dankzij de soep waarschijnlijk)
de 0-1
binnenschoot. De 2e helft waren er een paar
“billeknijp” momenten waar Varsselder goed weg
kwam, maar naar mate de wedstrijd vorderde
werde Etten minder gevaarlijk. In de eindfase van
de 2 helft viel de 0-2 uit een vrije trap. U raad het
al, weer dankzij de soep, een gigantische pegel
van Martin… Er werd door de hele ploeg 90
minuten geknokt, Ruud drukte dit iets anders uit
maar dit zullen we maar niet in de Boogbal
vermelden. Het had wel iets met de ijssel te
maken…
Het kampioenschap ligt weer open…
De Leiding…Bianca en Dennis

Gelukkig pakten de jongens het weer goed op
tegen NVC Netterden. Er werd weer lekker
gebald en gescoord. Jasper en Ramiro beide 2x
en Maik Jansen 1x. Een lekkere 5-0 overwinning,
al had deze best hoger uit kunnen vallen als
Varsselder meer had aangedrongen.
In de rust gaf Ruud aan dat hij minimaal 5 goals
wilde zien en deze werden gehaald… Een
lekkere wedstrijd, erg belangrijk gezien de
volgende wedstrijd, de belangrijke wedstrijd
tegen Etten. Verlies je, dan komt Etten op 7
punten te staan, Win je, dan ligt het
kampioenschap weer open.
Een goede voorbereiding op een wedstrijd is erg
belangrijk, daarom werd er gezamenlijk soep

Kom kijken naar ons 1e elftal!
30-11-2008
7-12-2008
14-12-2008

14:30
14:30
14:00

GWVV 1 GWVV 1 Carvium 1-

VVL 1
St. Joris 1
GWVV 1

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Timo
Steenbreker

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Koen Roseboom

In de wedstrijd

GWVV 1 - Aerdt 1

In de wedstrijd

Leeftijd: 8 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Overal.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Goed,
maar jammer dat de wedstrijd werd gestaakt door
ruzie. Dat vond ik nietleuk..
Was je zenuwachtig? Een klein beetje.
Wie vond je de beste voetballer? Ik vind ze
allemaal wel goed.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ik vond het superleuk om pupil van de week te
zijn. Het leukste vond ik het veld opgaan met
spellers van het 1ste en de aftrap met mijn mooie
bal wie ik heb gekregen met de handtekeningen
erop.
Namen ouders: Elvira en Alfredo.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Jammer dat het weer wat minder was maar we
hebben toch nog een leuke middag gehad. Alleen jammer dat de wedstrijd werd gestaakt. Bedankt voor de fijne middag namens Timo en de
ouders

GWVV 1 - N.V.C. 1
Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst?
Verdediging.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Een
leuke wedstrijd.
Was je zenuwachtig? Nee, niet zo.
Wie vond je de beste voetballer? Sebastiaan (de
vader van Douwe vond ik best wel goed).
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja, misschien wel.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ja, dat ik een bal met handtekeningen kreeg..
Namen ouders: Rudie en Saskia
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Wij vonden het leuke middag en verder dat er
veel leuke dingen voor de jeugd georganiseerd
worden.
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.

Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 7 oktober 2008
Aanwezig: Wim Pruyn, Paul Schut, Nico Immink,
Jules v/d Pavert, Koen Nieuwenhuis, Nico
Slutter, Clemens Wissing, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Arnold Versleyen (ziek)
OPENING EN MEDEDELINGEN
Geen mededelingen.
NOTULEN VERGADERING 02-09-2008
De notulen worden goed gekeurd.
ACTIELIJST
Punt 2: zit schot in.
Punt 5: volgt snel.
Punt 12: Offerte Univé opstal. Nog even niet op in
gaan i.v.m. dorpshuis.
Punt 21: wachten op KNVB.
Punt 31: Arnold ziek. Blijft dus.
Punt 45: Nico I. overlegt met 1 van de dames.
Punt 47: Wil opleiding doen, maar pas in sept.
2009.
POST
KNVB: vervanging hygiënecode.
HSN: opleiding HACCP.
KNVB: herinnering controle doelen.
KNVB: uitkomst accommodatiecheck.
KNVB: speler bij de senioren moet minimaal 15
jaar zijn.

Tel. in kantine kapot. Saskia heeft er nog 1.
Bennie Mulder wil sleutel van hok tuinploeg. Mag
onder bepaalde voorwaarden: alleen GWVV
doeleinden.
Paul en Wim nemen lijstje met taken van Paul
door, zodat we weten wat een opvolger moet
gaan doen.
Januari en Februari 2009 is Paul niet aanwezig.
SPONSORPLAN
Niet aanwezig.
ZAALVOETBAL
Oefenwedstijden gingen goed. In de competitie
gaat het nog niet zo goed.
RONDVRAAG
Clemens: welke consumpties bij pupil van de
week? Antwoord: kop koffie en 2 consumpties
per persoon.
Nico I.: Jeroen Mulder heeft brief gezonden aan
Boogbal. Of de snelheid op de inrit naar het veld
toe aangepast kan worden. Antwoord: mensen
zullen daar hun snelheid aan moeten passen.
SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 28
oktober in de bestuurskamer. De voorbereidende
vergadering op de ALV!

GEMEENTE
3 weken geleden vergadering gehad. Tegen
gemeente gezegd dat de projectgroep het zonder
hen gaat doen.
Architect (Jan Freriks) heeft tekening gemaakt.
Het gebouw wat er nu staat zou gespiegeld
worden en erbij aan gebouwd.
FINANCIëN
Donateursactie: Mensen die niet thuis waren
moeten ze nog een keer langs gaan.
Bezig met exploitatie.
Conceptbrief bezwaar gemeente klaar.
TECHNISCHE COMMISSIE
Bennie Bruins en Marco van Remmen gaan om
de 2 weken voetballen.
Bezig met winterprogramma.

ACTIELIJST

JEUGD COMMISSIE
Nieuwe trainers erbij -> kosten hoger.
EHBO kist in oude bestuurskamer is slecht
gevuld. Paul vraagt Gert te Wiel.
Kan de jeugd de kantine en de sporthal afhuren
voor een winterkamp? Antwoord: ja.

5

ACTIVITEITEN COMMISSIE
Niet aanwezig.

21

BOOGBAL
Wijsman heeft bord en advertentie afgezegd.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
Bij barvergadering over gehad. Kan er een
rokersruimte komen? Antwoord: nee.
Representatie koffie. Volgt met Theo.
Boogbal nr. 3
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31
45
51

ONDERWERP
Mensen benaderen bijhouden
website
Besluitvorming barprocedure
+ kasprocedure met Theo v.
Niersen kortsluiten
Nakijken/navragen
bedrijfshulpverlening
Sponsoring Wonion
Standenbord futsal dames
Gert te Wiel vragen EHBO kist
oude best. Kamer
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ACTIE DOOR
Nico I.
Nico S. + Wim+
Paul
Wim
Arnold
Nico I.
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een
vaste rubriek in de Boogbal.

In de maand november zijn ons wat dingen
opgevallen
op de Buitenham, de wedstrijd van
ons 1e elftal tegen Aerdt dat een grimmig karakter
kende, Gert Ketelaar die zich aansloot bij de
onderhoudsploeg, de E1 en F1 die op het
kampioenschap afstevenen, de eerste
verliespartij van het eerste, en vervolgens een
mooie winst op Etten en een ongekende 1-10
winst van het derde elftal, al deze gebeurtenissen
werden genomineerd, er kan er echter maar één
uitverkoren worden en dat was in de maand
november……….
René Hakvoort
die in die bewuste wedstrijd
van het 3e maar liefst 6x het doel wist te
treffen.
In dit artikel stelt de redactie aan René een
aantal vragen hoe hij dit voor elkaar wist te
krijgen, tevens is René scheidsrechter bij de
KNVB en als hij een keertje niet hoeft, dan wil hij
op de Buitenham ook nog weleens een wedstrijd
fluiten of voetballen.
Hallo René,
Velen kennen jou natuurlijk als ex-speler van
GWVV 1, scheidsrechter, en als oproepkracht bij
de lagere teams. Toch willen we je vragen je
even voor te stellen voor degenen die je niet
kennen.
Ik ben René Hakvoort getrouwd met Caroline en
we hebben 3 kinderen, Kim(15), Rick(13) en Britt
(11). Ik ben geboren
en getogen in Megchelen
woon sinds mijn 25e in Gendringen aan de
Multatulihof. Ik werk al ruim 20 jaar bij Reed
Business (voorheen Misset Uitgeverij, bekend
van bladen als Elsevier, Boerderij, Landleven,
belasting almanak e.d.) in Doetinchem en ben
daar Manager van de Customer Support afdeling.
Je bent bijna elke zondag aangewezen als
scheidsrechter bij de KNVB, toch pik je zo nu en
dan een wedstrijd mee bij GWVV. Krijg je dan
niet de kriebels om de kicks weer definitief aan te
trekken?
Ik kan niet ontkennen dat dat inderdaad zo is,
echter na mijn zware knie-blessure van enkele
jaren geleden is het niet verstandig om elke week
te trainen en een wedstrijd te spelen. Echter nu
na enkele jaren alleen maar fluiten heb ik besloten om 1x in de 2 a 3 weken vrij te plannen
zodat ik als algemene reserve bij een van de
elftallen een wedstrijdje kan spelen (uiteraard bij
het elftal die het beste kan onderhandelen…..).
Hoe lang fluit je al en wat is hiertoe de aanleiding
geweest dat je ging fluiten?
Dit is nu mijn 4e seizoen en aanleiding was het
feit zoals ik hiervoor al noemde mijn knie
blessure. Na een heel jaar revalideren zocht ik

toch weer een mogelijkheid om wat te gaan doen
en toevallig werd op dat moment een scheidsrechterscursus georganiseerd van de KNVB bij
GWVV. Nu na enkele jaren heel veel tijd hierin
gestopt te hebben moet ik concluderen dat de
organisatie rondom scheidsrechters niet altijd
even goed is. Je ziet tegenwoordig dat de
aandacht vooral uit gaat naar heel jonge
scheidsrechters, hier is op zich niets mis mee
maar ze zouden de categorie waarin ik zit toch
iets meer moeten koesteren. Ondanks alle
inspanningen van de KNVB zie je de laatste tijd
de aantallen toch weer terug lopen wat weer een
zwaardere wissel trekt op de
verenigingsscheidsrechters. Ook de rapportage
en begeleiding van de regioafdeling laat te
wensen over. Kort geleden is het bestuur van de
regio Oost 7 waar wij onder vallen opgestapt. Dit
komt natuurlijk de sfeer niet ten goede mede
daardoor heb ik daarom nu besloten om af en toe
weer een weekend te gaan voetballen.
Je geeft al aan dat het moeilijk is voor de KNVB
om alle wedstrijden in de hogere klasses bezet te
krijgen en hierdoor een zwaardere stempel op de
verenigingscheidsrechters komt te liggen. Heb je
nooit overwogen om alleen maar voor een
vereniging te gaan fluiten i.p.v. elke zondag van
hot naar haar?
Toen ik pas de cursus had gevolgd was het
eigenlijk de bedoeling om in eerste instantie
alleen voor GWVV te fluiten maar al snel
ontdekte ik dat het toch wel heel leuk is om
teams te fluiten bij andere verenigingen waar je
geen binding mee hebt. Daarnaast had ik snel de
ambitie om ook teams op een hoger nivo te
kunnen leiden. Ik merkte nl. al snel dat dit voor
een scheidsrechter meer uitdaging heeft. Het
spel van een team dat in een hogere klasse
speelt of bij standaard teams is toch veel
dynamischer en sneller zodat je als
scheidsrechter ook meer aan de bak moet.
Daarnaast is de entourage en spanning bij een 1e
elftal natuurlijk anders dan bij lagere teams.
Inderdaad je bent meer reistijd kwijt maar zo kom
je ook nog eens bij verenigingen waar ik als
voetballer nog nooit ben geweest.
Ook de molestaties/bedreigingen en verbaal
geweld richting scheidsrechters draagt hier
natuurlijk niet bij tot het effen ‘een lekker potje
fluiten’ op de zondag. Merk jij hier overigens wat
van tijdens het fluiten of zijn ze bij jou altijd allen
even ‘braaf’.
Ik heb gelukkig in al die tijd dat ik nu
scheidsrechter ben geen enkele wedstrijd gehad
die ´uit de hand´ is gelopen. Je moet zeker
tegenwoordig een dikke huid hebben met alles
wat er soms (en meestal vanuit de begeleiding
en/of publiek) naar je geroepen wordt maar ik
ben ervan overtuigd dat je als scheidsrechter zelf
heel veel kunt doen om een wedstrijd in goede
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banen te leiden. Het ´aanvoelen´ van een
wedstrijd vind ik hierbij een van de belangrijkste
punten in tegenstelling tot het fluiten volgens alle
regels waarop je door rapporteurs wordt
beoordeeld. Daarnaast vind ik het een groot
voordeel als je zelf jarenlang gevoetbald heb
zodat je de emoties die in sommige wedstrijden
naar boven komen goed kunt aanvoelen. Het is
fijn om na afloop van beide teams complimenten
te kunnen ontvangen voor je goede leiding.
Je komt als KNVB scheidsrechter bij heel wat
verenigingen. De ene vereniging is natuurlijk de
ander niet, qua ontvangst/begeleiding voor,
tijdens en na de wedstrijd. Hoe leef jij naar en
wedstrijd toe, en hoe zie jij het liefst de
begeleiding?
Als KNVB scheidsrechter kom je inderdaad bij
heel veel verschillende verenigingen en de
begeleiding is dan ook heel divers. Over het
algemeen is die bijzonder goed te noemen
alhoewel er wel verschillen zijn omdat je teams
van uiteenlopendeenivo´s (standaardelftallen,
reserve 1,2,3 en 4 klasse) moet leiden. Als
scheidsrechter is het prettig als je direct na
aankomst wordt ontvangen en begeleid door een
wedstrijdcoördinator (die tegenwoordig ook
verantwoordelijk is voor jou). Een rustige ruimte
zoals een bestuurskamer is een must om samen
met de leiders je voor te bereiden o.a. voor het
invullen van het wedstrijdformulier en de controle
van de pasjes. Ik zorg verder dat ik ruim op tijd
aanwezig ben zodat je alles goed kunt
voorbereiden, daarnaast een goede warming-up
en controle van de doelen en het veld. Daarna
vlak voor de wedstrijd goede afspraken maken
met de assistenten. Hiermee laat je direct als
scheidsrechter zien dat je je taak als scheidsrechter serieus neemt en heb je het eerste ´punt´
als scheidsrechter al gescoord.
We hebben je natuurlijk uitverkozen voor deze
rubriek omdat je zes
keer scoorde in een
wedstrijd van het 3e tegen VIOD. Kun je ons een
korte impressie geven van de wedstrijd en hoe en
wanneer je precies scoorde? Voor zover je dat
nog kunt herinneren.
Eigenlijk zou ik deze zondag bij het 2e spelen
maar
omdat de personele nood hoger was bij het
3e werd ik vergeven aan het 3e elftal. Leuk detail
was dat ik sinds lange tijd ook weer een keer
samen
met Theo Heutinck kon spelen die ook het
3e kwam versterken omdat het 4e die zondag vrij
was. In Doetinchem bij Viod begonnen we
eigenlijk slecht aan de wedstrijd want we kwamen
al snel achter te staan met 1-0. Vrij snel
herpakten we ons en begon het langzaam te
draaien, ik kon met een afstandschot die van e
richting werd veranderd 1-1 scoren. Met een 2
afstandschot waar een dubieus effect aan zat
kon ik 1-2 scoren, Theo maakte er vlak voor rust
1-3 van. Na een lekkere kop thee en weinig
tactische wijzigingen begon de doelpunten
machine pas echt te draaien en had ik de smaak
goed te pakken. We scoorden na rust maar liefst
7x waarvan ik er 4 voor mijn rekening nam. In
willekeurige volgorde zaten daar wederom 2
afstandschoten bij 1 kopbal na een voorzet van
Theo en misschien wel de mooiste 1 rechtstreeks
(m.b.v. sterke zijwind) uit een hoekschop. De
overige 3 doelpunten kwamen van Marc, Theo en
niet te vergeten Jimmy die voor het eerst sinds 5

jaar weer eens keer scoorde met een prachtige
Boogbal!
Je speelt als oproepkracht (met zulke krachten
zijn we bij GWVV heel blij) , maakt het voor jou
wat uit voor welk team je gevraagd wordt?
In eerste instantie was het de bedoeling om
die
zondagen dat ik beschikbaar ben bij het 4e aan te
sluiten omdat daar de meeste jongens
voetballen
waar ik in het verleden in het 1e ook bij
gevoetbald heb en natuurlijk omdat er eind van
het vorig seizoen stevige onderhandelingen zijn
geweest met ene JvdP ut Ulft die naar men zegt
ook wel de technische zakene bij GWVV
behartigd. Maar omdat het 4 best wel een
uitgebreide
selectie heeft op dit moment en het 2e
e
en 3 dit ontberen ben ik niet te beroerd om in te
vallen daar waar het het hardste nodig is (…en
wie het meeste schuift natuurlijk…..).
Welk hoogtepunt bij GWVV staat je nog het
meest bij? Als je die tenminste gehad hebt.
Als ik terugkijk dan zijn er natuurlijk meerdere
hoogtepunten geweest al heb ik nooit kampioen
mogen worden in de 14 jaar dat ik in het 1e
voetbalde. Eigenlijk waren alle jaren heel mooi
maar vooral de weekenden die we aan het einde
van de competitie organiseerden waren zonder
uitzondering hoogtepunten. Echter het
weekendje Texel kan toch wel in de boeken als
een van de meest bijzondere die me is
bijgebleven. Ik was zelf medeorganisator en om
een geheel verzorgd weekend van vrijdag t/m
zondag in elkaar te zetten en ook nog met de bus
vervoerd te worden van toen nog F 200,gespaarde guldens per paar was toch wel heel
apart en zal ik niet snel vergeten.
Als je nog eens een wens mocht doen op
voetbalgebied, wat zou dat dan zijn voor jou?
Als voetballer hoop ik in dit ritme (en als mijn knie
het toelaat) nog een groot aantal jaren mee te
kunnen. Als scheidsrechter hoef ik niet meer te
hopen om in een vol stadion te fluiten want dat
laten de idiote leeftijdregels van de KNVB niet
meer toe maar een leuke kampioenswedstrijd
hier in de regio zou ik al heel mooi vinden.
René, 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.
Ik wil nergens meer op terugkomen maar wil
vanaf deze plek nog wel de wens uitspreken dat
we met ons allen gezond blijven zodat we van
onze sport kunnen blijven genieten. In het
bijzonder wil ik Ton van Gelder een hart onder de
riem steken die op dit moment in het ziekenhuis
verblijft. Ton ik hoop dat het allemaal meevalt en
dat je snel weer in staat bent om een van je
onnavolgbare trainingen kunt geven. Ik en ik
denk heel GWVV moet er niet aan denken dat je
dit niet meer zou kunnen doen. Je bent een
ontzettend warm mens met veel humor en een
van de beste trainers die ik ooit heb gekend, we
hopen je gauw weer op donderdagavond te zien.
René, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je heel veel succes in je
arbiter loopbaan en als oproepkracht bij GWVV.

Boogbal nr. 3
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Was het maar, net zoals vroeger
N

og niet zolang geleden was een vriend van
me bij m’n ouders op bezoek. Samen staren
we naar een collage van foto’s die daar aan de
muur hangt.
Het zijn teamfoto’s van de elftallen die mijn vader
onder zijn hoede heeft gehad. Ook het eerste van
Varsselder staat erop. Geconcentreerd staan de
sterren van weleer in de camera te kijken. Peter
van der Heiden, Ferdy van de Pavert, Theo
Heutinck, ze staan er allemaal op. Waarschijnlijk
waren ze toen minstens zo fanatiek als nu en
spelen ze nu ongetwijfeld met evenveel passie
als toen. En tóch is er een essentieel verschil.
“Waar staat G.W.V.V. eigenlijk voor”, vraagt de
vriend aan me. “Geel Wit Varsselder
Veldhunten”, antwoord ik. “Maar jullie spelen toch
in het geel-zwart?” Even is het stil…
Met een stalen gezicht leg ik vervolgens uit dat
geel-zwart kleurtechnisch beter bij elkaar past
dan geel-wit en daarom destijds voor deze
wijziging is gekozen. Maar ik weet eigenlijk wel
beter, want clubkleuren verander je niet zomaar.
De kleuren van een voetbalclub zijn tenslotte
verweven in de identiteit van de vereniging . De
kleuren laten zien wie we zijn en waar we voor
staan. Wij mannen laten niet met ons sollen,
maar is dat eigenlijk wel zo?
Was het niet de vrouw des huizes die er genoeg
van had om continue die moddervlekken uit de
witte broekjes te wassen? Was het niet diezelfde
vrouw die een ruime Renault prefereerde boven
een Golf GTI met lichtmetalenvelgen, ‘omdat de
buggy daar zo makkelijk inpast’? En was het óók
niet diezelfde vrouw waarmee je op woensdag

verplicht naar Net5 moet kijken, terwijl op het
andere net te zien is hoe PSV zich staande
probeert te houden in de Champions League?
In de relatie die wij mannen met vrouwen
hebben is het een kwestie van geven en nemen.
Maar juist binnen het territorium van de man,
waar hij nog écht man kan zijn, dient de vrouw
zich afzijdig te houden.
De rel die er bij de Graafschap ontstond,
vanwege een randje geel in het nieuwe logo, kan
ik me nog goed herinneren. De fanatieke
superboeren waren in alle staten. Onder geen
beding mocht het nieuwe logo prijken op het
blauw-witte shirt. En natuurlijk hadden zij daar
gelijk in, geen discussie over mogelijk. De
Superboeren zijn de Superboeren, berucht en
beroemd om hun gestreepte Zebra-shirt. Net
zoals Amsterdam bekend is om zijn grachten en
iedereen Putten kent vanwege haar moordzaak.
Wat er ook gebeurt, het verloochenen van je
identiteit is het zwakste wat de mens kan doen.
Laat ze ons maar uitlachen om de geel-witte
kleurcombinatie. Ik lach ze des te harder uit als
we na negentig minuten de drie punten in
diezelfde witte broek stoppen. Beste leden: dit
keer is het geen tijd voor verandering, maar voor
reïncarnatie en wel van onze ware identiteit! Met
terugwerkende kracht zie ik de witte broekjes
graag weer op onze velden. Dus vrouwen:
Was het maar, net zoals vroeger.
Gegroet,
Sjal Boogbal

Bij GWVV 4 zit het wel
WIJ WILLEN DE SNOR TERUG!!

L

aatst op een trainingsavond kwam een
speler van GWVV 4 met een artikel die als titel
“Wij willen de snor terug!! met zich meedroeg.
Hij probeerde met dit artikel de leiding ervan te
overtuigen dat een snor zo gek nog niet is. Wij
lazen het artikel en ook wij kunnen beamen dat
er een kern van waarheid in het verhaal zit.
Vroeger, toen we nog Europacups wonnen,
waren voetballers mannen. Met echte snorren.
En volle baarden. Kijk er maar het Panini
Verzamelboek van 1978 op na (dat doe ik op dit
moment namelijk ook). Het boek is een
ouderwetse oefening in gezichtsbeharing: René
Notten (Ajax) draagt een keurig sikje, Ton
Kamphues (FC Amsterdam) zelfs een gluiperig
snorretje, Jaap Jonk (Volendam) een
gecoiffeerde baard en de bovenlip van Hans
Posthumus (NEC) is gedecoreerd met een Eli
Asser-waardige hangsnor. Het hoogtepunt staat
op pagina 15. Daar zien we, tussen Joop
Wildbret en Martin Haar, Abe van der Ban
(Haarlem). ‘Speelde eerder voor ZFC, AZ’67 en
FC Amsterdam, dat hem in 1976 min of meer
afdankte’, staat er in het bijschrift. Maar wat

wisten ze bij FC Amsterdam nou helemaal? Met
zo’n snor, wijds opgezet met aan beide uiteinden
een krul naar het noorden; daar kun je op elk
middenveld mee voor de dag komen. Maar waar
de hoed echt voor af gaat, is voor de selectie van
FC Utrecht. Liefst zes van de tien veldspelers
draagt een snor. En niet zo’n laf streepje. Hele
borstels!
Zelfs Jantje van Staa (bijnaam De muis vanwege
zijn geringe lichaamsafmetingen’ heeft een kwast
waar Kader Abdolah een puntje aan kan zuigen.
Ah, those were the days…
Leg dat naast de laatste seizoensgids van
Voetbal International. Vermaelen, Aissati, Affelay,
ach, ik kan nog wel even doorgaan. Allemaal nog
net zo glad als bij hun geboorte. Wie met een
loep zoekt, ziet misschien een enkele five o´clock
shadow, maar dat is het dan wel. De echte
voetbalsnorren, die zijn er niet meer. Zodra zo´n
talentje enige begroeiing begint te kweken, is hij
al vertrokken naar het buitenland. Vanavond
spelen in de eerste ronde van de KNVBbekercompetitie de elftallen van PSV en Jong
PSV tegen elkaar. Maar PSV is al jong PSV! Niet
één snor. Op deze manier gaan we internationaal
natuurlijk nooit meer wat winnen. Mijn theorie:
hoe hoger het percentage snorren en baarden in
de eredivisie, hoe groter de kans op een
Europese beker.
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Oefen programma seizoen 2008-2009
WINTER
Donderdag 18 december
Zondag 21 december
Dinsdag 13 januari
Donderdag 15 januari
Zaterdag 17 januari
(kunstgras)
Zondag 18 januari
Donderdag 22 januari
Zondag 25 januari
evt. inhaal
Zondag 1 februari
evt. inhaal
Zondag 8 februari
evt. inhaal
Zondag 15 februari
Vervolg competitie

Zondag 22 februari
Zondag 1 maart

19:00 uur
20:30 uur
evt. inhaal
19:30 uur
20:00 uur
14:30 uur

laatste training 1 t/m 4
potstoten
1e training selectie
trainen selectie
DZSV 1 - GWVV 1

10:30 uur
19:15 uur
10:30 uur

GWVV 2 trainen
1e training 3 + 4
Peeske 1 – GWVV 1

11:00 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
14:30 uur
09:30 uur
10:00 uur
10:00 uur
CARNAVAL
14:30 uur
09:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

Sprinkhanen 1 - GWVV 1
GWVV 2 – Zeddam 2
GWVV 1 – Ajax B. 1
Ajax B. 2 – GWVV 2
GWVV 1 – Wolfersveen 1
Trias 5 – GWVV 2
GWVV 3 – Ulftse B. 5
GWVV 4 – Sint Joris 3
Den Dam 1 – GWVV 1
Winterswijk 4 – GWVV 2
GWVV 3 – Westendorp 1
GWVV 4 – Ajax B. 4

In onderling overleg zal met de lagere elftallen een winterprogramma worden samengesteld.
De TC van G.W.V.V.

ER ZIJN NOG BALLEN TE SPONSOREN, WAT VOOR U ?
Ook dit seizoen word er wederom
een ballen sponsoring gehouden.
Voor de volgende thuiswedstrijden van GWVV 1 zijn de
ballen gesponsord door:
13-9-2008 wedstrijd tegen Carvium
sponsor Arno en Manon
27-9-2008 wedstrijd tegen Den Dam
sponsor Kom E$ Kieken
12-10-2008 wedstrijd tegen SVGG
sponsor de Barploeg
26-11-2008 wedstrijd tegen Aerdt
Sponsor Tom Wanders.
9-11-2008 wedstrijd tegen N.V.C.
Sponsor Frans en Elke
Hebt u ook interesse om een bal
te sponsoren in het seizoen 20082009 neem dan contact op met
Jules v.d. Pavert of Paul Schut.

Wij bedanken de balsponsoren!!
Boogbal nr. 3
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GWVV superelf
2008/2009 sponsored by

D

e superelf is weer begonnen!
Mede dankzij de sponsoring van Grandcafé De
Bank is het weer mogelijk om dit te organiseren.
Dit seizoen hebben 63 coaches zich met hun
teams ingeschreven om te strijden om het
superelf-kampioenschap. Het is aan de
voetballers van de vier teams van GWVV om te
zorgen dat er veel punten worden verzameld
voor de deelnemers van de superelf. Ook dit
jaar hebben we afscheid moeten nemen van
een aantal coaches, dat hun heil zoekt in een
andere regio of in het buitenland, maar daar
staat tegenover dat er weer nieuwe gemotiveerde coaches zich hebben aangemeld. De
deelnemers hebben hun teams zo goed
mogelijk samengesteld en ook dit jaar zijn er
weer een aantal originele teamnamen verzonnen. De meest gekozen keeper is dit seizoen
Marcel v/d Pavert (32x), de meest gekozen
verdediger is Martin Bolk (41x), de meest
gekozen middenvelder is Theo Heutinck (51x)
en de meest gekozen aanvaller is Tom
Wanders (56x). Het voetbal seizoen is al vanaf
september bezig maar i.v.m. het inleveren en
het verwerken van de formulieren is de superelf
gestart op zondag 2 november. In dat weekend
werd er niet gescoord door het eerste en het
derde elftal. Maar het derde kreeg wel meer dan
4 doelpunten tegen, dus dat betekent dat de
keeper 3 strafpunten kreeg en de verdedigers 2
strafpunten. Datzelfde geldt ook voor de keeper
en zijn verdedigers van het tweede elftal. Zij
kregen 7 tegendoelpunten
te verwerken. De
spelers van het 4e waren de enigen die door
hadden dat de Superelf was begonnen, want ze
wonnen met 6-1. Gert Martens scoorde 1x en
de familie v/d Pavert (Ferdie 2x, Han, Jules en
Rob) zorgden er allen voor dat de Superelfcoaches flink wat punten kregen. In de eerste
speelronde verzamelde Kristel Jansen 16
punten bij elkaar en was dus de eerste die aan
kop van het klassement stond, gevolgd door
Ferdie
en Sjal v/d Pavert (beiden 15 punten).
De 2e speelronde was op 9 november en het
eerste won met 5-0 waarbij Ramiro Tersteeg 2x,
Jasper Engelen 2x en Maik Jansen 1x
scoorden. Het tweede verloor met 2-1 met een
doelpunt van de topscoorder van vorig seizoen
Tom Wanders.
Het vierde was vrij waardoor ze een aantal
spelers konden uitlenen aan het derde.
Dankzij 6 doelpunten van René Hakvoort, Theo
Heutinck 2x, Erwin (SJIMMIE) Zimmerman en
Mark (KANU) Wellink won het derde met 10-1.
Helaas tellen die 6 doelpunten van René
Hakfoort niet mee, want hij is oproepkracht en is
dus niet opgenomen in de spelerslijst.
Lucia Heutinck, Marcus Schwartz en Djim
Molenaar verzamelden in dat weekend de
meeste punten, 32 stuks! De nieuwe koploper
was op dat moment Ferdie v/d Pavert met 41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Ton van Gelder
Theo Heutinck
Ted v/d Pavert
Nico Marcus
Marcel v/d Pavert
Lucia Heutinck
Nicole van Gelder
Bianca van Wessel
Danny van Wessel
Paul Schut
Casper Bussink
Frank & Leony
Molenaar
Maud Rots
Piet
Bart Zweers
Djim Molenaar
Eugène Lucassen
Ferdie v/d Pavert
Hans Bruins
Marco Jansen
Robin Klompenhouwer
Sjal v/d Pavert
Stan v/d Pavert
Stijn Marcus
Wim Klompenhouwer
Gert Ketelaar
Bob Zweers
Henk Masselink
Koen Nieuwenhuis
Dirk Jansen
Jolanda v/d Pavert
Amber & Roos
Lucassen
Bennie & Kay Mulder
Dennis Lohschelder
Jordy Bussink
Jules v/d Pavert
Erik Ketelaar
Marijke van Wessel
Theo van Wessel
Andrès Moreno
Arnold Versleijen
Bennie Bruins
Marcus Schwartz
Nico Immink
Sebastiaan Flipse
Kristel Jansen
Kees v/d Pavert
Yvonne Berendsen
Harm te Kaat
Jeroen Aalders
Ferenc & Sem
Frank v/d Schuur
Martijn Klompenhouwer
Werner Wellink
Debby Meijer
Peter Berendsen
Sjoerd Immink
Jelle Boland
Maik te Kaat
Simone Bussink
Koen & Lars Molenaar
Fam. F. v/d Pavert
Wessel Immink
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Lucky Team
The Champ
Altijd lastig!
FC De Balkjes
Superboys
Het Geknipte Team
B.E.G.Z.
Damespower!
See no evil
Schup ze d'rin!
PSV
De Mollies

69
68
65
64
63
62
62
61
61
61
60
59

De familie Knots
Vuile Honden
De Buffels
FC Armada
Water(g)eus
T.K.S.
FC Laika
Eendracht
S.V. Sterk
FC Geel Wit
FC Stan United
FC Superelf
De Langenhof
De Routiniers
De James Bond
Opa Henk
Das altied lastig!
De Duifjes
Jootje
De Lucky's

59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
56
56
56
55
54
53

G.W.V.V. 8
S.V. Jenevertje
Jordy's Superteam
V.V.O. 1
Die Mannschaft
Snoepzakje
De Platte
Linksbuiten
Het Buitenleven
Bruunske Beat
FC G.W.V.V. - Silvolde
De Buitenhammers
Miracle
Lucky Luca
De Kellers
B.E.B.O.C. '08
Staalboeren
G.W.V.V. 5
Sem's elftal
Coming from Mars
De Tokkies
Niet Rechts
Debbes
Boxers
De Imminks
Snelle Jelle
3e Vooruit
S.P.T.
SDO-tjes
FC Klaverweide
De Wessels

53
52
52
52
51
50
50
49
49
49
49
49
49
48
47
47
45
45
44
44
43
41
39
39
39
37
33
33
25
23
19

(vervolg GWVV-superelf)
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punten. Op zondag 16 november was de 3e speelronde en tevens de laatste voor deze Boogbal.
Er stond een heuse topper op het programma, Etten1 – GWVV1. Varsselder won met 2 doelpunten
van Martin (DER BOMBER) Bolk. Omdat hij ook in de Superelf staat opgesteld als verdediger bezorgd
hij de coaches maar liefst 10 punten, plus 2 extra omdat hij als verdediger de nul hield. Het tweede was
die dag vrij waardoor ze spelers afstonden aan het derde. Mede dankzij die spelers won het derde met
5-1 van Doetinchem 6. De doelpuntenmakers waren, Marco Menke 2x, Mark Wellink, Marcus Schwartz
en Inoe Zweers.
Het 4 won met 4-3 met doelpunten van Theo Heutinck 2x, Jules v/d Pavert en Frank v/d Schuur. In dat
weekend won FC Klaverweide van de fam. F. v/d Pavert de minste punten, 4 stuks en het team ‘The
Champ’ van Theo Heutinck de meeste punten, 36 stuks.
Na de eerste 3 speelronden hebben we een nieuwe koploper en dat is er niet zomaar eentje,
Het is Ton van Gelder met zijn Lucky Team. Hij weet als geen ander hoe je een team moet
samenstellen, want hij kent alle spelers door en door. In het verleden deed hij vaak mee als koploper in
de superelf.
De volgende Boogbal gaan we de eerste maandprijs uitreiken aan de winterkampioen!
Veel succes allemaal, Marco.
Dat kump in de Boogbal

•

Wij feliciteren:
- Simone, Boudewijn en David Jansen met de geboorte van hun zoon en broertje Dirk.
- Christel en Jan Aalders met hun 12½-jarig huwelijk.

Uitslagen:

UITSLAGEN
COMPETITIE SENIOREN

Voor programma zie elders in de Boogbal
25-10-2008
25-10-2008
25-10-2008
26-10-2008
26-10-2008
26-10-2008

GWVV E2
GWVV E1
GWVV F1
Silvolde 4
Dinxperlo 5
GWVV 1

Ajax B E3
Terborg E3
Varsseveld F7
GWVV 3
GWVV 4
Aerdt 1

0
12
13
2
0
3

6
0
1
0
5
2

31-10-2008
1-11-2008
1-11-2008
1-11-2008
1-11-2008
1-11-2008
2-11-2008
2-11-2008
2-11-2008
2-11-2008

GWVV DA1
SVGG E1
Gendringen F4
AD '69 E4
GWVV C1D
GWVV A1
Ulftse Boys 3
GWVV 3
GWVV 4
Socii 1

Steenderen DA1
GWVV E1
GWVV F1
GWVV E2
Erix C2
AZSV A3
GWVV 2
Gendringen 6
Zeddam 3
GWVV 1

2
2
0
2
4
2
7
0
6
3

7
5
11
8
1
1
1
7
1
0

• Soep met ballen dat is de remedie om je in de te-

7-11-2008
8-11-2008
8-11-2008
8-11-2008
9-11-2008
9-11-2008
9-11-2008

Grol DA1
GWVV F1
GWVV E1
GWVV E2
VIOD 8
GWVV 2
GWVV 1

• In de Superelf competitie hebben we de eerste

14-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
16-11-2008

• De onderhoudsploeg van GWVV heeft een nieuw

lid in z’n gelederen in de persoon van Gert Ketelaar.
Op de vraag van iemand of Gert dan ook al zo oud
was, antwoordde Gert: “Ik heb vroeger op de hogere landbouwschool gezeten en een beetje vakkennis kunnen ze er goed bij gebruiken.” Gert veel
werkplezier gewenst!

• Frank van de Schuur valt uit tijdens een wedstrijd

met een dizzy gevoel in z’n hoofd. Even later vraagt
iemand aan hem: “en Frank hoe gaat het?” “Nou ik
heb een beetje last van m’n lies, ik kan een liesmassage goed gebruiken.” Wies die toevallig reserve stond: “Is Wies massage ook goed?” Frank: “I’j
bunt joh niet Wies.”
Frank was er dus nog niet helemaal bij met z’n
hoofd. Gelukkig is alles weer goed gekomen, een
week later dartelde Frank weer als een jong vogeltje over het veld.

genstander vast te bijten en genadeloos toe te
slaan op de momenten daar waar je het sterkst in
bent. Twee prachtige pegels van Martin resulteerde
in een mooie overwinning. Welke soep er de volgende keer genuttigd gaat worden is nog onbekend,
maar tegen de jongens van VVL lijkt ons Erwtensoep met een ribbetje het meest voor de hand liggend. Jongens succes!
deelneemster die ook meespeelt in de nieuw
opgerichte dames Futsalteam van GWVV. Het gaat
hier om keepster Yvonne Berendsen.
Zij vraagt zich af waarom de zaalvoetbalsters niet
zijn opgenomen in de spelerslijst van de Superelf?
Wij kunnen dit haarfijn uitleggen op een donderdagavond in de kantine. De 1e overwinning hebben ze
inmiddels behaald, succes in het verdere verloop
van de competitie.
Boogbal nr. 3
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GWVV DA1
8 7
Longa '30 F13 18 0
Gendringen E3 12 0
Varsseveld E5 5 1
GWVV 3
1 10
VIOD 5
1 2
NVC 1
5 0

GWVV DA1
Steenderen DA2
GWVV E2
Gendringen E4
SKVW F4
GWVV F1
SDOUC C2
GWVV C1D
VVG '25 E5
GWVV E1
Westendorp A1D
GWVV A1
GWVV 3
Doetinchem 6
Keijenburg.
GWVV 4
Boys 6
Etten 1
GWVV 1

6
5
2
0
0
6
5

3
1
11
5
5
0
1

4
0

3
2

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

Programma G.W.V.V.
22-11-2008 10:00

GWVV E1

Westendorp E1

10:00
10:00
13:00
10:00

GWVV F1
DZSV E4
Longa '30 C4
Gendringen 4

DZSV F3
GWVV E2
GWVV C1D
GWVV 4

28-11-2008 20:30
29-11-2008 13:00
29-11-2008 14:30
30-11-2008 9:30
30-11-2008 9:30

Gelre FC DA1
GWVV C1D
GWVV A1
Zelhem 5
Pax 9

GWVV DA1
Gendringen C2
Gendringen A2D
GWVV 3
GWVV 4

30-11-2008 10:00
30-11-2008 14:30

GWVV 2
GWVV 1

Varsseveld 4
VVL 1

22-11-2008
22-11-2008
22-11-2008
23-11-2008

6-12-2008
6-12-2008
6-12-2008

9:00
10:00
10:00

Varsseveld E4
GWVV E2
GWVV F1

GWVV E1
SDOUC E5
FC Trias F7

6-12-2008
6-12-2008
7-12-2008
7-12-2008
7-12-2008
7-12-2008
8-12-2008

13:00
13:00
9:30
9:30
10:00
14:30
20:00

Longa '30 A4
Ulftse Boys C2
Ulftse Boys 5
Sint Joris 3
GWVV 2
GWVV 1
Steenderen DA1

GWVV A1
GWVV C1D
GWVV 3
GWVV 4
FC Trias 5
Sint Joris 1
GWVV DA1

12-12-2008
13-12-2008
13-12-2008
14-12-2008
14-12-2008
14-12-2008
14-12-2008

19:00
12:30
13:00
9:30
10:00
10:00
14:00

19-12-2008 21:00
21-12-2008 10:00

GWVV DA1
MvR A2
Grol C4
AD '69 3
GWVV 3
GWVV 4
Carvium 1

Gelre FC DA2
GWVV A1
GWVV C1D
GWVV 2
VVG '25 6
Silvolde 5
GWVV 1

LZVV/SportinnLochem DA1
Halle 4

GWVV DA1
GWVV 4

G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren:
November
2

William Knipping

7

Rick Hendrixen

8

Silas Mulder

8

Jos Mulder

9

Frank Rots

9

Ferdie van de Pavert

9

Gert te Kaat

10

Arno Geurts

13

Lars Hendrixen

14

Stan van de Pavert

18

Ronny Overbeek

18

Guus Kroesen

19

Gerard Martens

22

Han van de Pavert

23

Cas Aalders

29

Carlo Molenaar

30

Koen Bussink

30

Hans Bruins

De Boogbalplanner
Seizoen 2008-2009
copie binnen:
9 december
10 februari 2009
17 maart
14 april
12 mei

Dave verwikkeld in een gevecht om de bal
Boogbal nr. 3
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komt uit op:
18 december
19 februari 2009
26 maart
23 april
28 mei
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Jeugdnieuws
Kampioenen
Wanneer dit geschreven wordt staan onze F en E1 bovenaan. De E1
kent zelfs, na de winst op S.V.G.G, een flinke voorsprong. Dus beide
teams zijn op weg naar een kampioenschap. (Misschien zijn ze het al
wel). Een mooie prestatie van beide teams, maar zeker ook voor hun
leiders / trainers.
Natuurlijk moet er ook bij gezegd worden dat ze ook toe zijn aan een
nieuwe uitdaging. Sterkere tegenstanders, daar leer je meer van en
dan kun je bij een overwinning, gelijkspel en ook bij een nederlaag
nog trots terug kijken op de wedstrijd.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
Ferdie van de Pavert
Peter Roes
Marcel van de Pavert
Andres Moreno-Ruiz
Han van de Pavert
Simone Bussink
Jos Straub
Clemens Wissing
Tim Jansen
Ellen Rots
Carlo Molenaar
Ferenc Schepers
Nico Immink
Chiel Terhorst
Peter Berendsen
Pascal Bolk
Theo van Wessel
Danny van Wessel
Clubhuis:
Kitty Berndsen
Carla Mulder
Peter Roes
Leo Jansen
Kristel Aalders

tel.684915
tel.632025
tel. 686163
tel.631229
tel.681600
tel.632239
tel.684134
tel. 640815
tel. 630487
tel. 685775
tel. 684952
tel. 640067
tel. 640168
tel. 681271
tel. 685656
tel. 632128
tel. (0315)
323800
tel.
0612707858
tel.632260
tel.631625
tel.632025
tel.630492
tel. 632727

Winterprogramma
Elders in deze Boogbal staat het winterprogramma. Het komt ook in
het kastje te hangen, maar bewaar deze Boogbal extra goed. Let wel
op, want zoals je kunt lezen, kunnen er wijzigingen plaatsvinden. In
het kastje kijken is dan ook altijd verstandig en dan word je ook niet
verrast. Ook kun je de laatste trainingen terugvinden, net zoals de
start weer in 2009. Voor de C- en A-junioren wordt er uiteraard ook
nog iets georganiseerd. Misschien hebben de leiders / trainers al een
leuk idee. Of… misschien komt er vanuit het team wel iets leuks. Laat
dat aan het jeugdbestuur horen!
A-junioren
Toch wel een bijzondere groep, waar veel spelers al vanaf de
kleutertijd met elkaar voetballen. Dit jaar trainen ze op de donderdag
samen met het tweede. Wij denken dat dat een goed plan is. De
opkomst op de donderdag is goed, al kan het misschien nog af en toe
wat beter. Helaas moeten ze het al een ruime tijd zonder Niek doen.
Een vreemde en zeker vervelende blessure zorgt ervoor dat hij al lang
niet meer de voetbalschoenen heeft kunnen aantrekken.
Niek, van harte beterschap en we hopen je weer spoedig aan en
binnen de lijnen te zien zult zijn. Gelukkig krijgen de A regelmatig
ondersteuning van Tim Jansen en, vanuit de C, van bv. Bob en Kees.
Fijn langs de lijn
Een bekende spreuk. Onlangs hoorden en lazen we hoe het er soms,
helaas, ook aan toe gaat. Een vader die het niet eens was met de
leider van zijn zoon en dat meende duidelijk te maken met een klap.
Je moet er niet aan denken, niet voor die leider, die vrijwilliger en
zeker ook niet voor de vereniging. Nou, gelukkig hebben we hier bij
G.W.V.V. geen last van.
Maar toch… ook hier merken we soms dat de begeleiding niet
overgelaten wordt aan de leider / trainer. Nee, soms gaat de
bemoeienis van de toeschouwer wel wat te ver. Natuurlijk zal een
leider / trainer ook wel eens wat fout doen, het anders zien dan een
ander. Maar dat mag toch? Iemand moet de zaak leiden, beslissingen
nemen, wissels toepassen, evt. posities aangeven. Nou, daar hebben
we leiders voor en daar zijn we heel blij mee.
Jeugdkadervergadering
9 december
willen we in het clubhuis om 20:30 uur samen gaan kijken
naar de 1e helft van dit seizoen. Maar natuurlijk gaan we ook vooruit
kijken. Naar het jeugdkamp voor pupillen en naar de
voorjaarscompetitie. (en misschien wel verder). Kom met suggesties.
Mocht je echt niet kunnen, meld je dan af. Maar heb je iets te melden
laat het dan wel weten.
Contract opengebroken
Het jeugdbestuur heeft in het vorig seizoen het contract van Andrès
opengebroken en verbeterd. Daar zijn wij en vooral ook de C-junioren
blij mee.
Andrès was er ook blij mee en heeft nadien zijn huis verkocht en een
huis aan de Vicarisweg gekocht. We wensen de familie Moreno daar
veel woonplezier.
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Winterprogramma jeugd
G.W.V.V. seizoen 2008 – 2009
(onder voorbehoud ; er kunnen dus altijd nog veranderingen plaatsvinden)
Laatste trainingen 2008
Wanneer
Waar
Zat. 13 dec.
Kleuters
Zaal
9.30–10.15 uur
Zat. 13 dec.
F pup.
Zaal
10.15–11.00 uur
Zat. 13 dec.
E2 pup.
Zaal
11.00-12.15 uur
Zat. 13 dec.
E1 pup.
Zaal
11.00-12.15 uur
Dond. 11 dec.
C jun.
A jun.

Dond. 18 dec.

Opmerkingen

Evt. 13 dec. nog inhaal
Evt. 13 dec. nog inhaal
Zat. 13 dec. Competitie
Evt. 20 dec. nog inhaal
Evt . 20 dec. nog inhaal

Vrijdag 9 jan. /Zaterdag 10 januari/ Zondag 11 januari Pupillenkamp
We maken dan gebruik van onze eigen sportzaal en accommodatie.
Hierover ontvangen jullie nog informatie.
Eerste trainingen 2009
Wanneer
Zat. 24 jan.
Kleuters
9.30-10.15 uur
Di. 13 jan.
F pup.

Waar
Zaal

Opmerkingen
Knakworstentournooi

Zaal of buiten

Gewone tijd

E2 pup.

Wo 14 jan.

Zaal of buiten

E1 pup.

Do 15 jan.

Zaal of buiten

C jun.

Ma 12 jan.

Zaal of buiten

Gewone tijd
Extra training begint 20 jan.
Gewone tijd
Extra training begint 20 jan.
Gewone tijd

A jun.

Ma 12 jan.

Zaal of buiten

Gewone tijd

Zaterdag 17 januari ;Alle teams vrijaf
Zaterdag 24 januari ; Knakworstentournooi voor de kleuters en pupillen in onze zaal
9.15 – 10.00 uur
Kleuters
10.00 – 11.00 uur
F pup.
11.00 – 12.15 uur
E1 en E2 pup.
Evt. Trainingen voor C en A junioren
Zaterdag 31 januari ; begin voorjaarscompetitie (nader bericht volgt t.z.t.)

•
•

Zaterdag 14 februari 2009 wordt ’s morgens de zaal vrijgehouden voor evt . gebruik.
Voor de junioren wordt er nog een winteractiviteit ingepland.
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PUPILLENKAMP
GWVV

Van vrijdagavond 9 januari 2009
tot zondagmorgen 11 januari 2009
zaterdag 10 januari : programma
voor de kleuters
(verdere informatie volgt , maar
schrijf het vast op de kalender !)

DE E-tweetjes
1

-11-2008 vandaag gingen we naar Aalten.
Om een wedstrijd te spelen tegen AD.
En we hadden daarvoor een paar wedstrijden
gewonnen en verloren.Toen we daar kwamen
zijn we ons gaan omkleden. Daarna liepen we
het veld op. We gingen warmlopen. Een paar
minuten later begon de wedstrijd.
We speelde goed over en hadden mooie kansen.
Opeens scoorde Jordi, en we hadden nog twee
andere mooie goals gemaakt in die helft, dus was
het in de rust 0-3. We gingen naar de kleedkamer
en Carlo zei: gaan jullie allemaal even zitten
want ik ga even een hartig woordje met jullie
spreken. En toen begonnen Carlo en Nico allebei
te klappen. Ze zeiden dat we de eerste helft goed
gespeeld hebben.
We hadden nog een bekertje ranja gedronken.
Daarna gingen we het veld weer op en begonnen
weer met de wedstrijd. We hadden veel kansen
en hebben ze bijna allemaal erin geschoten.
Helaas hadden we nog twee goals tegen.
Juuuuuuuuuuuuuuuh…gewonnen met 2-8!!!
We hebben ons snel gedoucht en gingen naar
huis.
Groetjes Maud en Puck
Hallo wij zijn Wessel en Jarno, we hebben laatst
gevoetbald tegen Varsseveld. We hebben
gewonnen met 5-1 en het was een leuke
wedstrijd. Onze trainer zegt altijd als je over
speelt wordt de wedstrijd veel leuker en ja hoor
hij had gelijk en volgende week moeten we tegen
Gendringen dus volgende week veel plezier.
Groetjes Jarno en Wessel

KAMPIOENEN

G w v v f1
Het gaat goed met de f1
Ze staan erste in de kompetitsi
De laatste wedstrijd heben ze 13-1 gewonnen
Ze heben 16 punten
B, rots

De komende weken zijn de
eerste kampioenen van het
seizoen 2008-2009 van
GWVV te aanschouwen:
Komende zaterdag 22
November spelen de E1
pupillen de kampioenswedstrijd
tegen Westendorp 1
om 10:00 uur.

Roel Jansen (A-jun) in actie.
Boogbal nr. 3

Ook de F1 speelt dan tegen
DZSV F 3 maar moeten
misschien nog een paar
weekjes wachten.
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
November:
21 Speculaas actie Fanfare
22 Speculaas actie Fanfare
23 Inhalen Sinterklaas
December:
6 oud papier ophalen
10 VDVV vergadering dorpshuis
18 potstoten GWVV

Fanfare
Nieuws
Fanfare – weetjes:
Wist U dat:
•

We dirigent Gerjo Seesink en Karin van
Aragon feliciteren met de eerste prijs die Fanfare
Concordia uit Netterden heeft gehaald op het
muziekconcours op 2 November in het Amphion
in Doetinchem. Gerjo als dirigent, en Karin als
invalkracht met de sopraansaxofoon.
• Jan en Christel Aalders 12 ½ jaar getrouwd
zijn? Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Een daverend feest werd gegeven, met
serenades van de Fanfare en dweilorkest WaarOw. Er was een opmerkelijke speech van
Maarten, met hierin vele gebeurtenissen die op
dat moment nog onbesproken waren……
• Patrick en Rik na op een maandagavond, na
de repetitie en bestuursvergadering eventjes
bleven napraten. Onderweg naar huis, nog vlak
bij De Tent, zagen ze een loslopende zwarte
labrador hond lopen. Als echte dierenliefhebbers
besloten ze om de hond naar de eigenaar terug
te brengen. Maar waar was deze hond van?????
Na wat denkwerk werd besloten de hond naar
Annabeth terug te brengen. Zij had tenslotte twee
zwarte labradors en de kans was groot dat zij er
eentje kwijt was. De stoute schoenen werden
aangetrokken en er werd midden in de nacht
aangebeld….. Na enige tijd kwam Annebeth
naar beneden, deed open, zag (volgens eigen
zeggen) twee kerels met een behoorlijke kegel
staan. “Wij komen de hond terugbrengen”
vertelde Rik en Patrick. Stomverbaasd
antwoordde Annebeth: “Nee, dit is niet mijn hond,
mijn twee honden liggen hier lekker in de
mand……..” Na kort overleg werd besloten om
verder na te gaan van wie de hond kon zijn.
Daarop werd besloten om richting Hr. Fisscher in
Veldhunten te lopen. Deze had ook twee
labradors, en deze…….. Juist, hij was al enkele
uren op zoek naar één van zijn honden.
• Dweilorkest Waar-Ow was ook uitgenodigd
op het feest van Jan en Christel. Om een
serenade brengen zouden we vooraf een keer
repeteren. Uiteraard zonder Jan, het ging immers
om een verrassing! I.v.m de voorbereidingen voor
de speculaarsactie troffen Jan Ketelaar en Jan
Aalders elkaar enkele dagen voor deze geheime
repetitie. Toen de beide Jannen afscheid van
elkaar namen zei Jan K.: “Ja Jan, tot zaterdag”

Jan A. erg verbaasd: “Zaterdag???” Jan K weer:
“Ja. Zaterdag repetitie….” En vervolgens kwam
hij erachter dat hij zijn mond voorbij had gepraat.
Op de betreffende repetitie vertelde Jan Ketelaar
in geur en kleur zijn verhaal, en lachend sloot hij
af met de woorden: “Ja typisch een gevalletje van
Alzheimer – light “
Voorzitter Maarten bijna paginagroot met een
foto in de krant stond? Onder de foto was een
interview te lezen. Dit alles om reclame te maken
voor een bekende supermarktketen.
Verschillende vragen werden gesteld over
uiteenlopende zaken. Eén van de vragen was:
Van welke bekende BN er wordt je warm?
Antwoord: Katja Schuurman. Op de
eerstvolgende repetitieavond kreeg Maarten
persoonlijk een reactie van Katja terug: “Hoi
Maarten, ik word ook wel een beetje warm van
jou… Liefs, Katja”.
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O.L.V. Gilde en Fanfare St. Gregorius
goes Amsterdam

16 november 2008 gaat de boeken in als een
historische dag voor zowel het OLV Gilde als
de Fanfare. Aanleiding was het initiatief van Rob
van der Meer die de legendarische Schutterij van
Amsterdam, die in 1907 ter ziele ging, weer
opnieuw te heroprichten. Om e.e.a. kracht bij te
zetten en dit via de pers en media bekend te
maken had Rob de schutterij en fanfare gevraagd
om hierbij aanwezig te zijn. Afgelopen zondag
was het zover en het was achteraf een zondag
om nooit meer te vergeten.
Om 9.00 uur vertrok de bus met totaal 65
personen vanaf Gildegebouw De Tent naar het
centrum van Amsterdam: het Doelen Hotel. In
Amsterdam aangekomen zagen we al grote
drukte in verband met de aankomst van
Sinterklaas. Op een paar honderd meter afstand
van het hotel werd de bus geparkeerd, en de
instrumenten, trommels en vaandels werden
uitgepakt om te beginnen aan de eerste afmars.
Henk Masselink was erg galant, en riep tegen de
dames: “Kom maar naar de overkant van de weg,
daar kun je een kopje koffie kopen”, en
tegelijkertijd wees hij naar een echte
Amsterdamse Coffee shop!
We marcheerde naar het Doelen Hotel, en
onderweg hadden we veel bekijks, en kwamen
op het eerste bruggetje over de gracht onze
eerste echte fan tegen: een oude zwerver met in
de ene hand een fles drank en in de andere hand
een vette joint, die helemaal uit zijn dak ging op
de klanken van onze muziek.
In het Doelen Hotel Amsterdam kregen we (nu
wel echte) koffie aangeboden. Ook kwamen hier
de schutterij van Huissen, de vendeliers van
Aalten en de voorzitter van de schuttersfederatie
van Gelderland aan. Binnen was er een
televisieploeg, die interviews maakte met Rob en
enkele leden van de schutterij. Ook werd er een
reportage gemaakt voor De Gelderlander. Deze
is terug te vinden op www.degelderlander.nl
onder de kop “DGFLITS”. Daarnaast heeft TV
Gelderland en RTV Noord Holland een reportage
op televisie uitgezonden. Nog te zien op
www.rtvnh.nl/nieuws en
www.omroepgelderland.nl

Als tegenprestatie voor de aangeboden koffie
werd er buiten het hotel, midden op de weg een
vendelhulde gebracht. De cameramannen
riskeerden hun materiaal om toch maar de
mooiste plaatjes te schieten van het vendelen. Er
werd van zo dichtbij gefilmd, dat er bij één van
hen de lens kapot spatte door een klap met een
vaandel. Na de vendelhulde marcheerden de
schutterijen in één grote stoet midden door het
centrum van Amsterdam naar het Amsterdams
Historisch Museum. Een onvergetelijke tocht met
overal mensen langs de kant van de weg die
foto’s maakten of het geheel op film vastlegden.
Tijdens het marcheren was het opletten om niet
te struikelen over de tramrails,
amsterdammertjes, of ongelijke stoeptegels.
Aangekomen bij het A.H.M. konden enkelen van
ons aanwezig zijn bij de persconferentie en de
rest ging in groepjes even de stad in. Tijdens de
persconferentie hield Rob zijn pleidooi. De
directeur van het museum was direct al
enthousiast en meldde de eerste leden aan voor
de Amsterdamse Schutterij. Hier werd meteen
met een oranjebitter op geproost.
Intussen waren enkele schutters en muzikanten
in een gezellig kroegje geweest. Echter bij het
betalen van de rekening dachten ze met
weemoed aan de prijzen van De Zon of De Möl.
Jeugdleden, uiteraard in uniform, gingen bij de
Mc Donalds eten. Bezoekers keken hun aan en
vroegen: “Op welke kostschool zitten jullie
dan???? Samantha Wijsman wandelt met een
groepje door een drukke winkelstraat, en ziet in
een kledingzaak in de etalage een jurk hangen
die ze zelf, als schoolopdracht, heeft
ontworpen…. Weer anderen liepen door de erg
drukke Kalverstraat en werden gevraagd: “Zijn
jullie van het Leger des Heils?” Hierop
antwoordde Jan Aalders : “Ja…” Spontaan
kwam er een gift van maar liefst 10 eurocent…
Ook de dames vendeliers van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde werden aangesproken. Bezoekers
keken eerst naar het standaard vaandel, en
merkten op: “Onze Lieve Vrouwe…. enneh, wat
motten die mannen hier dan bij de schutterij???”
Om ca. 15.00 uur marcheerden we vanaf het
A.H.M. naar de Dam. De snelste weg was via de
Kalverstraat. Tegen het, op vooraf negatieve
advies van de politie in, ging de stoet toch door
de Kalverstraat. En dit werd een onvergetelijke
ervaring. De schutterij, met Gert Vonk voorop,
liep door de straat en alle bezoekers en toeristen
maakten spontaan de weg vrij. Japanners,
Chinezen, blanke of zwarte, bijna door iedereen
werden we volop gefotografeerd. En wijzelf
genoten met volle teugen van deze happening.
Echt onbeschrijfelijk…. Aangekomen bij de Dam
moesten we nog twee drukke straten oversteken.
En ook hier viel bij enkelen de mond open van
verbazing. Het normaal hectische Amsterdamse
verkeer stopte geduldig voor ons, en zelfs de
trams gingen in de remmen voor onze tambourmaître Gert.
Op de Dam zelf werd een fotosessie gehouden,
waar we het resultaat al van in De Gelderlander
hebben kunnen terug zien.
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Ook hier kregen we weer erg veel bekijks van de
toeristen. Verschillende muzikanten werden op
de foto gezet en zijn binnenkort in een Japans of
Chinees fotoalbum terug te vinden.
Daarna, via het bekende en drukke Rokin, weer
terug naar onze bus. Onderweg in de bus
werden, onder het genot van een drankje
moppen getapt en verhalen en ervaringen
uitgewisseld. Ook werd druk ge- sms’t om de
uitslag van het eerste elftal van GWVV te
achterhalen. Terug in Varsselder in De Tent werd
nog gezellig nagepraat. We hadden een vaatje
bier van de brouwerij aangeboden gekregen, en
dit “moest” nog even leeg gemaakt worden. Door
Grandcafe De Zon werd een voortreffelijke
winterkostbuffet verzorgd. De sponsoren werden
bedankt en in de speeches van André Bussink en
Rob van der Meer kwamen telkens naar voren
dat we met z’n allen wel een hele bijzondere

ervaring hadden meegemaakt. En eigenlijk was
iedereen het hier roerend mee eens. Het OLV
gilde en de Fanfare zijn weer terug op
aarde……….

Rien laat z’n grote trom zien.

kledingcontainer
A
an alle inwoners van
Varsselder-Veldhunten,
zoals een aantal van
jullie mogelijk al hebben
gemerkt is de kledingcontainer, die tot begin
november bij school
stond (eerst voor de poort
en later er achter) nu
naast de glasbak op het
plein Achter de Molen
geplaatst.
Wij vertrouwen erop
hiermee een goede plek
te hebben gevonden die
voor iedereen vrij
toegankelijk is, zodat een ieder op een tijd die
hem/haar het beste uitkomt de kledingzakken
hierin kan stoppen.
Dus mensen, heeft u oude kleding of schoenen,
denk dan aan ons, de oudercommissie
van basisschool Pius X te Varsselder, en
deponeer uw kledingzakken in de Curitas
kledingcontainer op het plein Achter de Molen.
Een marktconforme opbrengst komt rechtstreeks
ten goede aan de kas van de oudercommissie en
daarmee aan de kinderen van de basisschool.
Onze hartelijke dank
Oudercommissie basisschool Pius X Varsselder

W
ij zijn al weer flink aan het repeteren voor
onze uitvoering van 2009.
Een aantal bekende mensen in een misschien
wel heel verrassende rol.
We hebben dit jaar gekozen voor

Dat overleaf ik niet Rieks
Een blijspel in drie bedrijven dat zich afspeelt in
de jaren zeventig
Een stuk geschreven door A. Takens, in het
Achterhoeks vertaald door Tine en Fred
Maatman.
Noteert U alvast zaterdag 28 maart en zondag
29 maart in uw agenda want dan zijn de
uitvoeringen in de “Smeltkroes” te Ulft.
Dit is de laatste keer dat we onze uitvoering
houden op de huidige locatie, vanaf 2010 is het
nieuwe cultuurcluster klaar en kunnen we daar
terecht, of wie zal het zeggen : in ons nieuwe
Dorpshuis????
Op dinsdag 17 februari komen wij in VarsselderVeldhunten weer huis aan huis langs voor de
kaartverkoop. Hopelijk kunnen we wederom
rekenen op een volle zaal.
Toneelvereniging
“Kom ES Kieken”

Boogbal nr. 3
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Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)
Uitnodiging:
Varsselder, november 2008.
Onderwerp: Uitnodiging stand van zaken “Gemeenschappelijk dorpshuis”.
Mede dorpsgenoten,
Langs deze weg willen wij u als bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten
uitnodigen voor een informatiebijeenkomst voor / met alle inwoners en /of leden van verenigingen van
ons dorp.
Datum 10 december as.
Locatie: “De Tent” .
Aanvang: 20.00 uur.
Deze avond willen wij als projectteam (= GWVV, O.L.V. Gilde, Stichting Sportbelangen,
Gemeente en VDVV), u als inwoner/ lid van vereniging bijpraten wat betreft de actuele stand
van zaken rondom een mogelijke realisatie van een gemeenschappelijk dorpshuis.
Deze avond is een vervolg op datgene wat wij als projectgroep eind mei naar u als achterban hebben
teruggekoppeld.
De ontwikkelingen binnen de projectgroep zijn ondertussen zover gevorderd dat het moment, waarop
enkele belanghebbenden hun definitieve goedkeuring moeten geven, vrij snel nadert.
Voorafgaand aan deze officiële instemmingsronde wil de projectgroep, u als onze achterban tijdens de
informatieavond eenduidig en te gelijktijdig informeren over de laatste stand van zaken.
U zult worden bijgepraat over de laatste vorderingen die wij als projectgroep gemaakt hebben wat
betreft de mogelijke realisatie van een gemeenschappelijk dorpshuis.
Dit betekent inzicht in de gedetailleerde bouwtekeningen, de bouwkosten en een basis
exploitatiebegroting.
Daarnaast willen we als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder – Veldhunten deze avond het
informatieboekje presenteren dat we op verzoek van onze achterban ontwikkeld hebben voor
nieuwe inwoners van het dorp.
Hopelijk zien we u allen op deze bijeenkomst.
Uw aanwezigheid is van groot belang.
Namens alle betrokken partijen, Wim Klompenhouwer, Voorzitter VDVV.
Samen blijven werken aan een leefbaar dorp Varsselder – Veldhunten.
Nu en naar toekomst toe!!

samenstellen wordt meestal gezien als een grote
uitdaging, maar dat valt eindelijk best mee, blijkt
in deze activiteit. Op een creatieve manier maakt
men kennis met producten die iedereen wel kent,
maar die je ook op bijzonder feestelijk wijze op
tafel kunt zetten. De activiteit wordt gegeven door
een ervaren kok.

NIEUWS van
Fidessa Welzijn

Wanneer
Locatie
Duur
Kosten
Datum

1. RESTANT Cursus en activiteiten aanbod
december 2008 Fidessa Welzijn
Opgave bij de receptie van Fidessa
Welzijn,F.B.Deurvorststraat 43 Ulft (’t Klooster)
telefoonnummer 695920 of via
www.fidessawelzijn.nl

Workshop de fijne keuken: Kerstdiner
Deze workshop is gericht op maken van een
feestelijk Kerstdiner met extra aandacht voor
exclusieve gerechten. Een feestelijk diner

:
:
:
:
:

Dinsdag van 17.00 – 20.00 uur
’t Klooster Ulft
1 bijeenkomst
€ 25,-- inclusief ingrediënten en diner
16 december

Bloemschikken Kerstworkshop
Een leuke workshop om een prachtig Kerstbloemstuk te maken. U bepaalt zelf het thema en
welke materialen u gaat gebruiken. Al het
materiaal (groen, decoratiemateriaal, vaas of
schaal, e.d.) dient u zelf mee te nemen.

Locatie

woensdag
Kosten
Start

Boogbal nr. 3

: ’t Klooster UlftWanneer

19.00 – 22.00 uur (Ulft)
: € 7,50 inclusief bindmateriaal
: Ulft 17 december
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Workshop 6: Creatief met computer
(Word)

in het wijkrestaurant ”Etten” .
Aanvang 14.00 uur, kosten 12,50 p.p.

In deze workshop aandacht gegeven aan o.a.
verschillende lettertype gebruik, opmaak teksten,
foto’s en afbeeldingen in word, uitnodigingen
maken, boekenleggers en wenskaarten
maken,tabellen maken.
Basisvaardigheden word is handig.
Wanneer
: donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft
Duur
: 4 bijeenkomsten
Kosten
: € 48,-- exclusief bijkomende kosten
lesmateriaal ongeveer € 10,00.
Start
: 15 januari 2009

2. Kerstdiner wijkrestaurant Ulft -Etten.
( Ook voor inwoners uit Varsselder
Veldhunten.)

Het Kerstdiner is als volgt samengesteld:
Welkomstdrankje.
Zalmcocktail, Heldere ossenstaartsoep met
ciabatta, varkenshaasje, wildragout met
preiselbeeren, champignonroomsaus, jus,
andijvierolletjes met spek, rode kool met
appeltjes, stoofpeertjes compote, gemengde
Hollandse salade, gefrituurde dennenappeltjes,
gekookte krieltjes met peterselie, Kerst dessert
en koffie.
Aanmelding voor 12 december
bij de receptie van Fidessa
Welzijn telefoon 695920.
De moeite waard!!!

Dinsdag 16 december en op woensdag 17 december

Op verzoek wordt u een folder opgestuurd.

Fanfare – nieuws:

Fanfare St. Gregorius organiseert ook dit jaar weer
haar jaarlijkse:
SPECULAAS-ACTIE
Vrijdag 21 November 2008
en
Zaterdag 22 November 2008

O

p Vrijdagavond, 21 November, komen de leden bij de inwoners van Varsselder-Veldhunten
aan de bel om onze zakjes met hierin 10 speculazen aan te bieden.
De prijs voor deze speculazen is € 3,00. Bij aankoop van 2 of meer zakje daalt de prijs
naar € 2,50.
De speculazen zijn door Bakkerij Heijermans Ulft gebakken, wat garant staat voor een uitstekende
kwaliteit en smaak.
Ook gaan de muzikanten vrijdagavond en zaterdag overdag “op tournee” in de Gemeente Oude
IJsselstreek om o.a. de plaatsen Ulft, Gendringen, Azewijn, Megchelen en Netterden te bezoeken. Alle
registers en verkoopmethoden worden uit de kast getrokken om de speculaasactie tot een succes te
maken.
We hopen ook op Uw steun.
De opbrengst van de actie is bestemd voor de aankoop van nieuwe instrumenten, en voor
de opleiding van de jeugdleden. We zijn op dit moment erg blij met 13 jeugdleden die met
de blokfluitopleiding bezig zijn. Daarnaast zijn een aantal jeugdleden begonnen op een
blaasinstrument. We waren genoodzaakt om hiervoor enkele nieuwe instrumenten aan te
schaffen. De instrumenten variëren van € 850,00 tot € 2000,00. U zult begrijpen dat de fanfare er erg
aan gelegen is om met een succesvolle speculaasactie de financiën weer op peil te krijgen.
Op zaterdag 22 Nov. van 10.00 uur t/m 16.00 uur is er gelegenheid om in Gildegebouw
De Tent om zakjes speculazen te kopen en/of te bestellen. Tel. De Tent: 685707.
We zijn op zoek naar bedrijven, winkels, verenigingen of instellingen die ivm Sinterklaas een attentie
willen uitdelen aan klanten of medewerkers. Hiervoor zijn onze zakjes met speculazen uitstekend
geschikt.
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn van harte welkom bij:
Erna Helmink tel. 630653
of
Jan Aalders tel. 632727

Bestuur en Leden bedanken U alvast voor Uw steun.
Boogbal nr. 3
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UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2008
Datum trekking: 10 november 2008
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2008.
De Nationale Zonnebloemloterij 2008 is goedgekeurd door het Ministerie van
Justitie
(C601/1053755 d.d. 05 februari 2008)

Kansspelbelasting is voor
rekening van de
Zonnebloem. Het recht op
prijs vervalt een jaar na
de
trekking. Prijzen worden
alleen uitgekeerd indien u
het winnende lot volledig
invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v.
Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG
Tilburg

Weet je nog van toen?

D

at er water uit de kraan komt vinden we de gewoonste zaak en op wat voor manier
eveneens. Vroeger kende men een andere en eenvoudige manier om water uit de bodem naar de
oppervlakte te halen. Bij elk huis was wel een waterput, waaruit water getapt kon worden door middel
van een houten hefboom met heffing en emmer eraan. Tot begin jaren dertig van de vorige eeuw bleef
deze manier van waterwinning van kracht. Hierna kwamen de pompen in de bijkeuken van de gezinnen
en bij de boeren in de melkkamer. Soms werden deze pompen aangesloten op de putten of men sloeg
een meters dieproor (buis) tot in de wei, waarop de pomp werd gezet. Men kende de grote pulspompen, waarvan enkele van koper, die in vier slagen een emmer vol pompten. In de industrieplaatsen,
zoals Ulft, werden al eerder andere watervoorzieningen getroffen en in 1936 werd een watertoren
gebouwd. Enkele delen van dorpen werden hierop aangesloten, echter niet Varsselder-Veldhunten.
Voor het vee in de weilanden kende men de drinkkolken, inhammen met een talud in sloten. Maar ook
hier kwamen de kleine, maar vinnige heipompen waarna men een betonnen bak vol pompte voor het
dorstige vee. Dit was het beeld van waterwinning buiten het huis en het pompen was een taak voor de
Boogbal nr. 3
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jeugd, die bij warm weer wel eens een bad nam in de
drinkbakken. ’s-Winters als het vee in de stallen was,
stond als laatste op hun menu, weteren (water geven).
Sommige koeien slurpten wel drie emmers vol water leeg
en duurde het wel even voordat allen hun dorst hadden
gelest. Water was van groot belang voor mens en dier en
de gehele dag nodig. Op de kachel stond dan ook altijd
een grote water-ketel die doorlopend diende voor koffie
zetten, de afwas, schoonmaak of de kinderfles op
temperatuur maken. Maandag was de wasdag en
zaterdags de grote wasbeurt, waarbij grote hoeveelheden
water gepompt moesten worden voor de wastobbe en de
kinderen in de teil. Men vond het heel gewoon dat er geen
douche, waterspoeling op de w.c. en geiser voor warm
water aanwezig was. Zo was de pomp in de gang van de
school soms een vermaak, als er weer eens een leerling in
de grote wasbak werd gelegd en nat gepompt.
In het Feestgebouw stond naast de tapkast een heidepomp die zo piepte, dat de daar aanwezigen er
haast oorpijn van kregen. Deze pomp zorgde voor water in de spoelbak voor glazenspoeling.
Ook kan ik me nog goed herinneren, de zeer extreem warme zomer uit 1947. De droge periode begon
al op 8 mei en duurde vrijwel zonder onderbreking tot 21 september, met hierin vier hittegolven. Omdat
we thuis vee en land hadden kregen we ook hier mee te maken. Het gras in de weilanden raakte op en
het groeiproces stagneerde door gebrek aan vocht. Sproei installaties waren er nog niet en in veel weilanden zelfs nog geen pompen. Dit werd opgelost door een schuine afloop naar een sloot waar het
weiland aan grensde. De koeien dronken het slootwater met vis en alles wat er in zat. Het was dan ook
een vast werk voor ons als kinderen om elke dag na schooltijd de grote betonnen bak, die langs de
pomp stond, vol te pompen. Een langdurig werk, vooral als de dorstige koeien telkens kwamen, om met
grote halen het water op te zuigen uit de bak. Soms werden ze dan weggejaagd want de bak moest vol
zijn wanneer we stopten met pompen. Ons weiland lag toen in het Broek, waar nu de zandopslag ligt
met de grote watergaten er langs. Wat een contrast, toen 60 jaar geleden een heidepomp, nu een
zandzuiger op dezelfde plek.
Iets anders was, dat een pomp die in de keuken stond en via een leiding op de waterput was
aangesloten, op een dag geen water meer gaf. Toen de smid met een ladder in de put afdaalde,
ontdekte hij dat het water zover was gezakt, dat de leiding niet meer in het water reikte. Nadat het
probleem was opgelost kon je wachten op andere ongemakken, wat met water te maken had.
Al deze manieren en omgaan met de watervoorziening duurde tot eind jaren vijftig in ons dorp. Pas op
1 augustus 1958 kreeg men hier ter plaatse bericht van de Gedeputeerde Staten van Gelderland, dat
de school en 23 woningen in de dorpskern zouden worden aangesloten op het waternet van Ulft. Dit
gebeurde medio 1959 door de W.O.G. (Waterleidingbedrijf Oost Gelderland) Een ongekende weelde
voor de mensen toen om alleen maar een kraan open te draaien voor water. Men kon zich voor het
eerst in het leven douchen en de oude huuskes (w.c.) werden vervangen door een closet met
waterspoeling. Buiten deze aangesloten percelen bleef de oude situatie in het dorp van kracht. In met
name boerengezinnen schafte men zelf een pompinstallatie aan. Dit vertraagde wel de aanleg in de
buitengebieden, omdat diegene die een dure investering hadden gedaan, niet nog eens veel geld
wilden betalen voor een aansluiting. Een nieuwe regeling maakte het in
1967 mogelijk om desgewenst in het buitengebied percelen aan te sluiten
op het waterleidingnet. Heel geleidelijk maakten gezinnen gebruik van deze
regeling, al zou het nog tot eind jaren tachtig duren eer men tot in alle
uithoeken van het dorp was voorzien van W.O.G. water.
Uiteraard werden in de nieuwbouw wijken deze voorzieningen al
aangebracht. Het vee in de stallen en weilanden kreeg zelfdrinkers en kon
zich net als vroeger bij de waterkolken zelf bedienen. Een andere vorm van
verbeterde waterwinning kwam er, toen pompen werden geslagen voor
sproei- en berege-ningsinstallaties in tuinen en weilanden. Een paar
drukken op de knop, en je laat een regenbui komen op elk gewenst
moment. Het gemak dient de mens, zoals vroeger de mens moest omgaan
met het ongemak.
B. Kroesen
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Standen en Topscoorders 2008-2009
STAND 2e PERIODE

6e klasse E

Club
Socii 1
Etten 1
GWVV 1
VVL 1
Wolfersveen 1
Carvium 1
Ratti 1
NVC 1
Aerdt 1
Den Dam 1
Sint Joris 1
SVGG 1

Gespeeld Punten voor tegen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
24
23
20
14
14
13
11
8
8
4
3

23
28
36
23
19
17
19
12
15
12
9
9

5
7
13
15
17
27
23
17
21
29
25
23

Res. 5e klasse

Club
Ulftse Boys 3
Varsseveld 4
FC Trias 5
GWVV 2
VIOD 5
Winterswijk 4
KSH 2
AD '69 3
SVGG 2
Silvolde 3

Sint Joris 3
Gendringen 4
Ajax B 4
Stokkum 4
Silvolde 5
GWVV 4
Halle 4
Keijenburg. Boys 6
Pax 9
Zeddam 3
Dinxperlo 5
Zelhem 6

GWVV 1
Wolfersveen 1
Socii 1
VVL 1
Carvium 1
Etten 1
Den Dam 1
Sint Joris 1
Ratti 1
SVGG 1
Aerdt 1
NVC 1

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
3
1
1
0
0
0

7
7
4
5
5
5
4
4
2
3
1
1

0
3
1
3
3
3
6
5
3
8
6
7

Res. 7e klasse

Gespeeld Punten voor tegen
8
7
6
7
9
8
7
7
6
7

17
16
14
13
13
12
9
5
1
1

33
24
29
25
23
23
16
21
5
13

Club

18
15
8
18
17
25
20
28
16
47

Silvolde 4
Den Dam 2
Zelhem 5
Gendringen 6
Stokkum 3
VVG '25 6
GWVV 3
SVGG 3
VIOD 8
Doetinchem 6
Westendorp 1
Ulftse Boys 5

Gespeeld Punten voor tegen
9
9
8
9
6
8
9
9
8
8
9
8

24
24
19
14
11
10
10
10
7
6
5
4

48
32
27
27
18
27
23
17
23
17
19
14

13
12
16
17
10
25
27
37
40
37
34
24

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
7
7
8
9
7
7
8
8
8
8
8
7

21
18
18
18
15
15
12
10
4
3
3
0

23
40
22
23
27
28
31
28
12
14
5
5

5
7
11
12
10
15
16
24
31
28
43
56
Boogbal nr. 3

Club
oc/Stob-Job Uitzend DA1
Brasil '77 DA1 (fut)
Gelre FC DA1 (fut)
LZVV/Sport-innLochem DA1
(fut)
Gelre FC DA2
Grol DA1
Steenderen DA1 (fut)
Steenderen DA2 (fut)
GWVV DA1
Veldhoek DA1
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Gespeeld Punten voor tegen
6
8
5

18
18
15

38
46
81

12
41
11

7
6
6
6
7
7
8

12
9
9
6
6
3
3

44
39
27
22
17
27
19

31
44
42
33
59
39
48

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Tom Wanders
Jasper Engelen
Theo Heutinck
Martin Bolk
Ramiro Tersteeg
René Hakvoort
Jeroen Aalders
Marco Menke
Ferdie v/d Pavert
Marcus Schwartz
Erik Ketelaar
Frank v/d Schuur
Rob v/d Pavert
Han van de Pavert
Sebastiaan Flipse
Maik Jansen
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elftal
2
1
3+4
1
1
3
1
2+3
4
2+3
3
4
4
4
1
1

doelpunten
11
10
10
8
8
7
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2

Carlo Molenaar
Andres Moreno
Werner Wellink
Sjal v/d Pavert
Mark Welling
Gert Martens
Jules v/d Pavert
Tim Heutinck
Tim Jansen
Daan Kroesen
Ino Zweers
Erwin Zimmerman
Dennis Boerboom
Walter Hendrixen
Rien Klompenhouwer
Hans Bruins

2
2
2
2
3
4
4
2
2
3
3
3
3
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN en PUPILLEN :
Club
MvR A2
Westendorp A1
Longa '30 A4
AZSV A3
GWVV A1
Varsseveld A2
WVC A2
Gendringen A2
SDOUC A2
DZSV A2

Gespeeld
6
7
6
7
6
7
6
4
6
5

Punten voor
18
15
12
12
10
9
6
3
3
1

35
41
18
20
11
14
18
10
9
5

tegen

Club

Gespeeld

6
6
25
18
13
27
17
12
30
27

Gendringen C2
Longa '30 C4
GWVV C1
Grol C4
Silvolde C2
Bredevoort C1
Erix C2
SDOUC C2
Ajax B C1
MEC C1
KSV C2
Ulftse Boys C2

8
7
7
8
8
8
7
7
8
8
8
8

Topscoorders A-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Chiel TerHorst
Marco Pruys
Kees v/d Pavert
Tim Jansen
Dirk Jansen

3
2
2
2
1

Club

Gespeeld

GWVV E1
SVGG E1
Silvolde E3
Westendorp E1
Varsseveld E4
VVG '25 E4
Terborg E3
SDOUC E4
Gendringen E3
DZSV E3
VVG '25 E5
NVC E1

9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
9
7

Kris
Thomas
Juul
Koen
Mick
Max
Lars
Evert Jan

Stan v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Bob Zweers
84
66
30
54
38
37
22
23
28
5
27
5

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

26
17
17
5
5
3
2
1

24
18
16
16
13
12
9
9
9
6
3
0

53
30
26
27
40
21
20
9
19
14
8
5

tegen
4
7
7
8
16
17
15
17
20
27
42
92

Topscoorders C-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Punten voor
27
21
19
18
15
15
15
10
9
3
3
0

Punten voor

tegen
8
26
28
15
32
36
35
28
45
42
53
71

7
5
3

Club

Gespeeld

Silvolde E4
Ajax B E3
AZSV E11
VVG '25 E6
GWVV E2
DZSV E4
SDOUC E5
Varsseveld E5
AD '69 E4
Zelos E8
Gendringen E4

8
7
8
8
8
8
7
8
6
8
8

Punten voor
24
18
18
16
15
13
6
6
4
3
1

68
47
57
40
34
53
28
31
11
11
15

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Djim Molenaar
Glenn Robben
Jordi Messing
Kay Gee Fredriks
Menno Berntsen
Wessel Immink
Maud Rots
Boogbal nr. 3
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8
6
6
5
4
2
2

tegen
17
15
27
27
23
42
62
42
43
49
48
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Stand voorjaarscompetitie pupillen
Club
GWVV F1
SDOUC F5
AD '69 F2
FC Trias F7
DZSV F3
Varsseveld F7
Terborg F3
Etten F2
SKVW F4
Gendringen F4
Ulftse Boys F5
Longa '30 F13

Gespeeld Punten voor tegen
9
8
9
7
8
9
9
9
9
9
9
9

25
22
19
16
16
14
12
11
10
6
0
0

109
89
41
57
32
41
43
36
20
24
7
1

11
8
17
9
36
37
44
36
41
48
87
126

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sam
Robin
Sjoerd
Maarten
Bart
Douwe
Jelle
Timo
Koen
Justin

Boogbal nr. 3
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25
23
10
10
9
9
5
3
1
1
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O

p
woensdagmiddag
19 november
organiseerde De
Graafschap i.s.m.
Supermarkten De
Boer een
voetbalcollege.
Een aantal pupillen
van GWVV waren
uitgeloot om hier aan
deel te nemen. De
jongens hebben het
er ontzettend naar de
zin gehad. De dag
werd afgesloten met
een patatje en een
rondleiding door
stadion de Vijverberg.

TEKENING VOOR SINTERKLAAS
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