BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

B o o g b a l
Colofon:
Nummer 4 (december)
37e Jaargang
Seizoen 2008-2009
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Clubhuis Hoofdstraat 29b
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”
redactieadres:
De Pavert 1
7076 BG Varsselder tel. 684282
Uiterste copy inleverdatum:
10 februari 2009
oplage: 450
Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Hans Bruins tel. 632247
Marco Jansen tel. 631899
Nico Immink tel. 640168

n u m m e r

medewerkers/sters:
Sandra Immink
Petra Bruins
Leony Molenaar
Benny Kroesen
Hennie Ketelaar
Frank Slutter
Hans Aalders
Kristel Jansen
Saskia v.d. Pavert
Bennie Bruins
Nienke Hol
Gert te Kaat
Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Compuclub van Balveren

NAMEN EN ADRESSEN
BESTUUR EN JEUGDBESTUUR
E-mail info@gwvv.nl

4

Fotografie:
Nico Marcus
Dorpskalender bij:
Lucia Heutinck
Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij Gert te Kaat.
Copy kunt u ook in de
Boogbalbus deponeren voor
10 februari 2009
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

VOETBALVERENIGING

G . W. V. V.

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Wim

Pruyn

Haverkamp 37

Secretaris

Saskia Van de Pavert Gentiaan 7

7081 DL

Gendringen 0315 - 683363

7081 GH

Gendringen 0315 - 686163

Penningmeester Nico

Slutter

Dinkelstraat 29

7071 VN

Ulft

0315 - 630037

Bestuurslid

Jules

van de Pavert

Voortsestraat 5a

7071 PH

Ulft

0315 - 683121

Bestuurslid

Paul

Schut

Waterkers 11

7071 JG

Gendringen 0315 - 681827

Bestuurslid

Arnold

Versleyen

de Pavert 4

7076 BG

Varsselder

0315 - 685859

Bestuurslid

Nico

Immink

Hesterweg 18

7076 AT

Varsselder

0315 - 640168

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Jeugdsecretaris

Marcel

van de Pavert Gentiaan 7

7081 GH

Gendringen 0315 - 686163

Bestuurslid

Ferdie

van de Pavert Hoofdstraat 72

7076 AK

Varsselder

0315 - 684915

Jeugd-coördinator Clemens Wissing

Dijkweg 12a

7081 CH

Gendringen 0315 - 640815

Bestuurslid

Peter

Roes

Geulstraat 38

7071 VV

Ulft

0315 - 632025

Bestuurslid

Ellen

Rots

Hesterweg 12

7076 AT

Varsselder

0315 - 685775

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris Saskia v.d. Pavert tel. 0315 686163
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl
Boogbal nr. 4

pagina 1

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 4 januari a.s. wordt de G.W.V.V. nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen
die G.W.V.V. een warm hart toedraagt.
Aanvang 13.00 uur met om 13.30 uur nieuwjaarstoespraak door onze
voorzitter, daaropvolgend de huldigingen van 25-jarige en
40- jarige jubilarissen en het afscheid van
Jules van de Pavert als bestuurslid van G.W.V.V.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u
prettige feestdagen en tot zondag 4 januari in het clubhuis.

Het bestuur

De redactie wenst iedereen
fijne feestdagen en een voorspoedig 2009

Nieuws
D

e inkt van het verhaal in het
redactienieuws van de vorige keer dat we
lekker opschoten met het aantal gespeelde
wedstrijden was nog maar amper gedroogd of
de eerste afgelastingen waren al weer een feit.
Er zijn maar een aantal wedstrijden gespeeld en
daarom zullen de veranderingen in de Superelf
niet al te heftig zijn, al zullen diegene die Theo
Heutinck als middenvelder hebben staan het
even zonder hem moeten doen. Een “kleine”
voetblessure houd hem aan de kant.
Het derde elftal is onmiskenbaar aan een opmars
begonnen naar de subtop. Op dit moment
hebben ze bijna net zoveel punten gehaald als
het hele vorige seizoen. Iedere week spelen ze
met een aantal gastspelers en dit komt schijnbaar
hun spel ten goede.
Trouwens de eerste kampioenen zijn reeds een
feit binnen GWVV. De E-pupillen zijn als eerste
kampioen geworden in hun klasse en een week
later zijn de F-pupillen kampioen geworden. De
pupillen doen het de senioren alvast voor.
We hopen dat dezelfde “huifkar” gereserveerd
kan worden wanneer GWVV 1 kampioen wordt.
Het kampioenschap van de E-pupillen heeft
trouwens ook nog een slachtoffer geëist. Tijdens
het rondrijden in de kampioenshuifkar werd Theo
van Wessel eraan herinnerd dat hij beloofd had
zijn snor eraf te scheren als ze kampioen zouden

worden, gelukkig zijn er dan altijd dames in de
buurt die van een woord een daad kunnen
maken.
Theo loopt dus nu een beetje kaal rond.
Zoals we al zeiden schieten we al weer aardig op
richting de winterstop. In het weekend van 20
december staan er nog een aantal inhaalwedstrijden op het programma, de meeste teams
hebben echter vrij. De komende tijd kan dus
iedereen gebruiken om aan te sterken en een
paar extra kilootjes op te bouwen. De
nieuwjaarsbijeenkomst staat op 4 januari gepland
en iedereen is van harte welkom in de kantine
van GWVV om samen het glas te heffen op een
nieuw jaar waarin waarschijnlijk veel staat te
gebeuren voor Varsselder en Veldhunten maar
ook zeer zeker voor GWVV.
Er staan ook dit keer weer diverse stukjes van de
teams van GWVV. We hopen dat de
zaalvoetbaldames ook eens iets van zich laten
horen, zodat we mee kunnen leven met de
ontwikkelingen binnen de zaalsport. De ranglijst
geeft een niet al te positief beeld, maar als ik
diverse uitslagen zie dan zijn een aantal
wedstrijden maar net verloren. In ieder geval nog
veel succes met de komende wedstrijden.
Wij wensen iedereen een paar prettige
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2009.
De redactie
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DE NAJAARS KAMPIOENEN VAN G.W.V.V.
F1-pupillen

De F1 pupillen: staand vl.n.r. Jelle Boland. Justin Bolk, Sam Overbeek, Timo Steenbreker, Bart Rots en
Sjoerd Immink. Knielend v.l.n.r. Cas Aalders, Koen Roseboom, Maarten Wissing, Douwe Flipse en Robin
Klompenhouwer . Leiders/trainers zijn Pascal Bolk en Clemens Wissing.

E1-pupillen

De E1-pupillen: Staand v.l.n.r. Mick Besselink, Koen Bussink, Max Schut, Martijn Klompenhouwer ,
Lars Hendrixen, Juul Rabelink en Thomas Wissing. Keeper is liggend op de grond Evert Jan van
Barele. Leiders/trainers zijn staand v.l.n.r. Danny van Wessel, Chiel Terhorst en Theo van Wessel.
Boogbal nr. 4
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D e laatste wedstrijden voor de
winterstop….
Nog 3 wedstrijden en dan is het weer winterstop,
wedstrijden tegen VVL, St. Joris en
Carvium. De laatste wedstrijd uit tegen Carvium
werd helaas afgelopen zondag afgelast.
Na de zwaar bevochten overwinning stond er
weer een belangrijke wedstrijd op het
programma. De wedstrijd tegen VVL (lengel)
thuis was een zeer belangrijke. Er mocht in ieder
geval niet verloren worden want dan zou VVL
gelijk komen met punten.
Helaas werd er slap aan de wedstrijd begonnen,
niet kort genoeg dekken leidde binnen 5 minuten
al voor een tegentreffer. Daarna werden we feller
en ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Vlak voor
rust kwam de bevrijdende gelijk maker. De 2e
helft had Varsselder het overwicht maar kwamen
we helaas niet meer tot scoren. Met een puntendelen schieten beide ploegen niets op en liep
Socii 3 punten uit door van Etten tee winnen. Wel
stegen we in de ranglijst naar de 2 plaats boven
Etten.
De wedstrijd tegen St, Joris begon zoals we
graag wilden, een vroege treffer binnen 10
minuten, maar de resterende speelminuten
waren niet om aan te zien. De wedstrijden tegen
de hekkesluiters moet je gewoon winnen maar
zolang het “maar” 1-0 is blijft het gevaarlijk tegen
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deze ploegen. Na een “donderspeech” van Ruud
in de rust leek iedereen te zijn wakker geschrokken…. Een ander elftal leek er te spelen…
Het publiek werd gelukkig getrakteerd op beter
voetbal en enkele mooie goals… Dit had het
publiek dat ondanks de kou aanwezig was ook
wel verdient!! Einduitslag 4-0.
Zoals gezegd werd de wedstrijd tegen Carvium
afgelast en zitten de wedstrijden voor de winterstop er al weer op. In ede stand gaat Socii aan de
leiding, Etten op de 2 plaats (met een wedstrijd
meer) en GWVV gaat overwinteren met een 3e
plaats.
Nog enkele trainingen en dan is het vakantie.
Mocht u eens komen kijken naar het trainen dan
valt u misschien iets op, “het lulletje van de
week”. Ruud heeft iets bedacht om de jongens
scherp aan trainen te laten beginnen… Wie slap
begint krijgt een prachtig shirt aan met daarop de
tekst, “het lulletje van de week”…. En dit shirt
mag hij dan donderdag en dinsdag aan met de
training… Goed idee Ruud!!
Donderdag 18 december is de laatste training, na
het trainen wordt er gezellig afgesloten
met
potstoten en een paar biertjes…. Wij van het
1e elftal wensen iedereen fijne feestdagen
und einen guten rutsch ins neue jahr!!
De Leiding….

Kom kijken naar ons 1e elftal!
15 - 2 - 2009 GWVV 1 - Wolfersveen 1
14:30 uur
1 - 3 - 2009
Den Dam 1 - GWVV 1
14:30 uur
Evt. eind januari/begin februari inhaal in en tegen Carvium
Voor winterprogramma zie elders in de Boogbal
(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Cas
Aalders

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Justin
Bolk

In de wedstrijd

In de wedstrijd

GWVV 1 - VVL 1

GWVV 1 - St. Joris 1

Leeftijd: 8 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Aanvaller.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Erg
spannend eigenlijk moisten ze winnen.
Was je zenuwachtig? Ja, een beetje.
Wie vond je de beste voetballer? Sebastiaan en
Danny.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja, graag.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ja, met de spelers het veld op lopen was erg
leuk.
Namen ouders: Jan en Christel Aalders.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?

Leeftijd: 6 jaar (bijna 7)
Op welke plaats voetbal je het liefst? Verdediger
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Goed.
Was je zenuwachtig? Nee.
Wie vond je de beste voetballer? Jacco
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Volmondig Ja!!!!
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Eigenlijk vond ik alles leuk maar de aftrap het
aller aller leukst.
Namen ouders: Pascal en Henrique Bolk
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?

Hartstikke leuk. Je wordt leuk ontvangen, de kinderen worden er echt de hele middag bij betrokken, en de bal met alle handtekeningen is helemaal geweldig. Dus namens ons hartstikke bedankt.
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.

Justin was super trots en straalde de hele middag. Wij als ouders waren ook trots op hem maar
ook op jullie allemaal. Super dat dit mogelijk is en
dat het gedaan wordt. Oftewel wij straalden ook
de hele middag. Bedankt allemaal!
Pascal en Henrique Bolk
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
30 oktober 2008 j.l.
NOTULEN
OPENING
• De voorzitter heet iedereen welkom.
• Aanwezig: 46 leden + 7 bestuursleden.
• Afgemeld: Ton v. Gelder, Ellen Rots, Bennie
Mulder, Bianca v. Wessel, Frank Molenaar,
Erik Ketelaar, Dennis Boerboom, Carlo
Cornielje, Frank v/d Pavert, Victor v.
Remmen en Jeroen Aalders.
MEDEDELINGEN
Punt 6 wordt verschoven naar het laatste
punt van de vergadering.
• De uitnodiging voor deze ALV was laat.
Daarvoor excuus van het bestuur.
• Contributie voor oproepkrachten die ook
komen trainen gaat per volgend seizoen
omhoog naar € 50.
• Er wordt nog onderzocht of we toch stilstaan
bij het 45-jarig jubileum.
• Verzorgingsproblemen voor de rest van dit
seizoen zijn opgelost. Paul Straub is op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
aanwezig. Hij zal ook volgend seizoen de
verzorging op zich nemen.
• Ton v. Gelder kan op dit moment de lagere
elftallen niet trainen i.v.m.
gezondheidsproblemen.
• Het bestuur is druk bezig met het zoeken van
een opvolger voor Paul.
• Het bestuur is blij te kunnen melden dat wij
sinds dit seizoen ook een dames futsalteam
hebben.
• Koffie is gratis voor mensen die op dat
moment in dienst zijn. Reactie Theo v.
Niersen: in de barvergadering over gehad. Dit
is soms moeilijk. Voorstel barploeg: iedereen
die niet voetbalt, maar wel vrijwilligerswerk
doet, krijgt gratis koffie. Antwoord: het
bestuur neemt deze mededeling terug en
overlegt met de barploeg. Het definitieve
besluit volgt in de Boogbal.

•

INGEKOMEN STUKKEN
• Geen.
NOTULEN ALV 2007
• De notulen worden goedgekeurd. De
voorzitter en de secretaris zetten hun
handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
Ferdie v/d Pavert doet het woord.
Enkele veranderingen binnen het jeugdkader.
Frank Molenaar heeft afscheid genomen.
Clemens Wissing heeft zijn taken over
genomen.
• Verzoek aan spelers van het 1e om erover na
te denken om iets te gaan doen bij de jeugd.
In het verleden is gebleken dat dit een leuke
wisselwerking gaf tussen jeugd en het 1e

•
•

•

elftal.
Alle vrijwilligers bedankt! Met name de
barploeg op zaterdagmorgen olv. Peter Roes.

TECHNISCHE COMMISSIE
• Jules v/d Pavert doet het woord.
• Ik ben bezig met de laatste 2 maanden van
mijn termijn. Koen en Eugène hebben het
prima opgepakt!
• Op dit moment pech met 2 trainers: Joost
Schut en Ton v. Gelder. Marc Arnold en Rob
v/d Pavert nemen hun taken voor dit moment
over.
• De bezetting van het 3e elftal is nog een
probleem.
PLANNEN GEMEENTE
• Nu: projectgroep is, samen met de
gemeente, overeengekomen dat de beste
plek voor een dorpshuis op de Buitenham is.
Bureau Vitri kwam met plan dat enkele
miljoenen zou gaan kosten.
• Projectgroep heeft besloten zonder inbreng
van de gemeente een plan te maken.
Architect Jan Freriks heeft een tekening
gemaakt. Er wordt niks afgebroken, maar er
wordt een stuk bij gebouwd. Het spiegelbeeld
van de huidige kantine wordt er bij aan
gebouwd. Het huidige gedeelte wordt het
economische gedeelte (bestuurskamer etc.)
en het nieuwe gedeelte wordt kantine.
• Vraag Gert Ketelaar: is het de bedoeling dat
de leden toestemming geven aan het
bestuur? Antwoord: dit wordt vandaag niet
gevraagd. Wat vandaag wordt verteld is ter
informatie.
• Het plan is begroot en is ook haalbaar.
• Nu moeten de exploitatiekosten nog worden
uitgezocht. De leden kunnen pas stemmen
als ze weten wat de gevolgen zijn.
• Gert Ketelaar: de plannen zijn al zo ver dat
GWVV bijna wel ja moet zeggen. Laat ons
alsjeblieft open kunnen beslissen!
• Theo v. Niersen: Is de combinatie sportveld
met feestzaal wel gunstig? Ik ben hier
ongerust over.
• Theo v. Niersen: Wim heeft gezegd dat
GWVV er beter van moet worden. Wat zijn
precies de voordelen voor GWVV? Antwoord:
voor de toekomst het bestaansrecht
verlengen, er komen meer mensen van
buitenaf, woningbouw, een aantal dingen
zullen worden vernieuwd.
• Theo v. Niersen: we gaan de volledige
zelfstandigheid van de vereniging opgeven!
Antwoord: binnen het bestuur leeft deze
vraag ook en we houden goed in de gaten of
wij er inderdaad beter van worden.
• Jos Mulder: Heb ook het idee dat wij veel
inleveren. Wat krijgen we er voor terug? Nu
zijn we zelf baas, we moeten er later geen
spijt van krijgen. Antwoord: het bestuur houdt
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goed in de gaten of alles financieël haalbaar
is en of wij er beter van worden.
Freek v. Arragon: Hoe zit het met de velden?
Antwoord: de oefenhoek wordt ingeleverd,
maar er komt een nieuwe voor terug aan de
Berghseweg. Hier komt ook de parkeerplaats
en de ingang. Tevens komt er nieuwe
verlichting.
We mogen nog steeds kunstgras, maar dan
anderhalf veld. De leden hebben zich
unaniem uitgesproken voor 2 velden. De e
consequentie is dus geen kunstgras. Het 2 e
veld wordt het allernieuwste wetraveld, het 1
veld blijft en er komt een nieuwe oefenhoek.
Voor wat betreft het 3e veld: dit seizoen is het
laatste seizoen dat er op gespeeld wordt. De
gemeente had dit ons eerder kunnen laten
weten, maar dit is helaas niet gebeurd.
Henny Ketelaar: de projectgroep moet de
gemeente aansporen tot woningbouw, ook
met het oog op het aantal jeugdleden.
Ferenc Schepers: Wat gebeurt er als het
dorpshuis niet door gaat. Komt er dan wel
een wetraveld? Antwoord: ja.
Ferdie v/d Pavert: Is het mogelijk dat wij de
kantine zelf houden? Antwoord: nee.
Waarom niet? Antwoord: de doelstelling is
een gemeenschappelijk dorpshuis.
Gert Ketelaar: Het benauwt me dat het
dorpshuis draait op de inbreng van GWVV.
Antwoord: Het dorpshuis zal niet alleen op
GWVV draaien maar ook op het Gilde.
Daarnaast dragen ook de overige
verenigingen een belangrijke bijdrage aan het
dorpshuis. Het is de totale bijdrage van deze
drie (Gilde, GWVV en de overige
verenigingen) die het dorpshuis moeten laten
draaien. GWVV en het Gilde zullen daarin
waarschijnlijk samen wel het grootste
gedeelte voor hun rekening nemen.
Rob v/d Pavert: komt er als er meer duidelijk
is weer een vergadering? Antwoord: dit is ook
de bedoeling, tenslotte beslissen de leden en
niet het bestuur.
Op het moment dat er gestemd moet worden:
neem een besluit waar je achter staat en laat
je niet beïnvloeden!

VERSLAG PENNINGMEESTER
• Opvallende punten worden besproken.
• Bij post clubhuis: energieverbruik lager, meer
ecotax terug. Diverse kosten hoger door
bumarechten.
• Bij post voetbalactiviteiten: spel/
trainingskosten hoger o.a. door
scheidsrechters. Hiervoor hebben we
overigens voor dit seizoen een donatie
gehad.
• Bij post overige activiteiten: bestuur/ e
kaderkosten hoger door periodetitel 1 elftal
en advertentie i.v.m. het overlijden van Thea
v. Niersen.
• Binnen het bestuur wordt nog gekeken of
misschien volgend jaar de contributie
omhoog moet.
• Vraag Gert Ketelaar: meer geld op de bank.
Is de rente hoger? Antwoord: ja.

KASCOMMISSIE
• Vincent te Wiel voert het woord. Jeroen
Aalders was er i.p.v. Bianca v. Wessel. Zij
was ziek. Alles zag er goed uit. We hebben
geen fraude kunnen ontdekken!
• Vaststellen kascommissie: Vincent te Wiel is
aftredend. Carlo Molenaar meldt zich aan. De
nieuwe kascommissie bestaat nu uit: Bianca
v. Wessel en Carlo Molenaar.
BEGROTING 2008/2009
• De begroting komt ongeveer uit op € 0. Geen
grote verschillen te verwachten.
• Misschien volgend jaar de contributie
omhoog.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar zijn: Nico Slutter en
Arnold Versleyen.
• Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat
betekent dat Nico en Arnold herkozen
worden.
• Jules v/d Pavert stopt per 01-01-09. Koen
Nieuwenhuis gaat zijn taken overnemen.

•

RONDVRAAG
• Freek v. Arragon: Tijdens een tumultueuze
wedstrijd zoals afgelopen zondag tegen
Aerdt, blijkt maar weer hoe belangrijk het is
dat er bestuursleden aanwezig zijn en vooral
ook Gert Ketelaar. Ook Jos Mulder bedankt!
Antwoord bestuur: ook complimenten voor
het elftal, omdat ze de rust hebben bewaard!
• Carlo Molenaar: hoe zit het met de roulatie
van gesponsorde westrijdballen? Antwoord:
er wordt 1 wedstrijd mee gespeeld. Volgend
seizoen wordt dit een trainingsbal voor de
selectie. De oude
ballen van de selectie gaan
door naar het 3e en 4e. Theo v. Niersen: een
bal waar 1x mee gespeeld is, kan
toch ook
wedstrijdbal worden voor het 3e en 4e?
Antwoord: het bestuur neemt dit voorstel
mee.
• Han v/d Pavert: is de sponsorcommissie er
nog? Zo ja, bij wie moet ik zijn voor de Ajunioren? Antwoord: Arnold is de
sponsorcommissie.
SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor de
komst.

•

Gendringen, oktober 2008
W. Pruyn,
voorzitter
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 11 november 2008
Aanwezig: Wim Pruyn, Paul Schut, Arnold
Versleyen, Nico Slutter, Jules v/d Pavert, Koen
Nieuwenhuis, Nico Immink, Saskia v/d Pavert
Afwezig:
OPENING EN MEDEDELINGEN
Saskia: spoed zetten achter verandering sociale
hygiënecode (vóór 1 dec.)
NOTULEN VERGADERING
De notulen van de vorige bestuursvergadering
worden goedgekeurd.
Kleine wijziging notulen ALV.
ACTIELIJST
Punt 2: loopt.
Punt 5: donderdag 13-11
Punt 21: is bij KNVB op lange baan geschoven.
Punt 31: nog niks gehoord.
Punt 45: loopt.
Punt 48: is geregeld.
Punt 51: is geregeld.

SPONSORPLAN
Facturen worden in december verstuurd.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
RONDVRAAG
• Arnold: Op de ALV is iets gezegd over de
gesponsorde ballen. Wat doen we hiermee?
Het bestuur gaat accoord met het voorstel uit
de ALV.
• Wim: Deur naar kleedkamer 1a/1b via oude
bestuurskamer moet ook dicht zijn!
SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 16
december 2008 in de bestuurskamer.

ACTIELIJST

POST
Kaart overlijden H. Keurentjes (SDOUC). Jules
gaat er heen en Saskia heeft kaart gestuurd.
Brief gemeente: bezwaarschrift is ontvangen.
Brief SENA: licentie aanvraag. Wim regelt dit.
Geboortekaartje van fam. Jansen. Saskia heeft
kaart gestuurd.

2
5

21
31
45
52
53

GEMEENTE
Vergadering gehad. Er was iemand bij van een
bureau dat subsidies aanvraagt. Zij gaan
uitzoeken welke subsidies er te halen zijn.
1 december bijeenkomst voor alle besturen.
10 december bijeenkomst voor het hele dorp.

54

ONDERWERP
Mensen benaderen bijhouden
website
Besluitvorming barprocedure
+ kasprocedure met Theo v.
Niersen kortsluiten
Nakijken/navragen
bedrijfshulpverlening
Sponsoring Wonion
Standenbord futsal dames
Licentie aanvraag SENA
Mail KNVB soc. hygienecode
mailen naar Wim
Dvd jeugdtrainingen bestellen

FINANCIëN
Op dit moment geen bijzonderheden.

ACTIE DOOR
Nico I.
Nico S. + Wim+
Paul

Het Bestuur

TECHNISCHE COMMISSIE
Trainingstijden zijn aangepast.
Over 2 weken evaluatie met Ruud
en Freek.
Joost gaat voetballen in het 2e. Marc Arnold blijft
trainer in ieder geval tot het eind van dit
seizoen.
e
Marco
Menke
gaat
voetballen
in
het
3
,
traint
bij
2e.
JEUGD COMMISSIE
Niet aanwezig, maar geen bijzonderheden.
Jules: er is een dvd uitgekomen bij de
Graafschap over jeugdtrainingen. Saskia bestelt
deze.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Potstoten 18 december om 20.30 uur.
Zondag 4 januari nieuwjaarsreceptie van 13.00
uur tot 18.00 uur. Paul is er niet. Afscheid van
Jules
Afscheid van Paul nemen we op een ander
tijdstip.
BOOGBAL
Geen bijzonderheden.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
Geen bijzonderheden.

Wenst iedereen
Gezellige kerstdagen
En een voorspoedig 2009

Boogbal nr. 4
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Wim
Arnold
Nico I.
Wim
Saskia
Saskia
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een
vaste rubriek in de Boogbal.
In de maand december zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, de winter deed zijn intrede en de 1-ste afgelastingen waren een feit,
zwarte pieten op de clubavond op het trainingsveld, een monsterzege door de C-tjes, De E1 en
F1 kampioen, al deze gebeurtenissen werden
genomineerd, er kan er echter maar één uitverkoren worden en dat was in de maand december……….
Theo van Wessel die dit jaar samen met zijn
zoon Danny en Chiel Terhorst de E1 onder hun
hoede namen. Het is opvallend te noemen dat ze
de E1 al meteen naar het kampioensschap konden leiden. De snor van Theo moest eraan geloven, zijn uitspraken in het begin van het seizoen
werden hem nu fataal.
In dit artikel stelt de redactie aan Theo een aantal
vragen hoe hij dit voor elkaar wist te krijgen, tevens is Theo keeper bij GWVV 3 en als hij een
keertje niet hoeft te voetballen dan vergezeld hij
zijn vrouw Marijke aan de goede kant van de bar.
Velen kennen jou natuurlijk als keeper van
GWVV 3. Toch willen we je vragen je even voor
te stellen voor degenen die je niet kennen. Waar
kom je vandaan welke voetbalcarriere heb je
achter de rug en waarom kom je juist bij GWVV
voetballen terwijl er toch ook andere leuke clubs
hier in de buurt zijn?
Hallo, ik ben Theo van Wessel. Ik heb een vrouw
Marijke en 2 kinderen genaamd Danny en
Bianca. Ik ben geboren in Doetinchem en woon
tegenwoord in Terborg. Ik werk bij Pontmeyer in
Terborg. Mijn hobbys zijn voetbal en klussen. Ik
ben met 6 jaar begonnen met voetballen bij VV
Doetinchem. Heb daar in de jeugd gevoetbald en
in het 1ste elftal. Ben vanuit VV Doetinchem naar
Viod gegaan. Heb daar in de senioren
gevoetbald, het 2de en 3de elftal. Toen ben ik er
een tijdje mee gestopt wegens een knie blessure.
Heb toen besloten toch weer te gaan voetballen
en ben toen naar VV terborg gegaan. Heb daar in
de senioren gevoetbald. Zowel het 1ste en het
vierde. Toen ben ik gestopt met voetballen en
ben ik verder gegaan met de Dames te trainen
van Terborg en Ulftse Boys. Ik ben bij Gwvv
komen voetballen, omdat mijn familie er ook
voetbalde. En ik daar goede verhalen van heb
gehoord over de club. Zodoende ben ik naar
Varsselder gekomen.

Het bestuur e.d moet interesse tonen richting de
spelende teams. Bv: Komen kijken. Een goede,
leuke en sfeervolle uitstraling van de
accommodatie.
Zo langzamerhand is je hele familie actief bij
GWVV, kun je ons vertellen wat ze allemaal
precies doen binnen GWVV?
Mijn vrouw Marijke is actief als barjuffrouw. Mijn
dochter ook en is tevens leider en verzorgster bij
het 1ste. Mijn toekomstige schoonzoon die
voetbalt in het 1ste. En mijn zoon voetbalt ook in
het 1ste.
Dit is je 1-ste jaar als jeugdtrainer bij GWVV, had
je al ervaring in het trainen van specifiek de
jeugd?
Ja, ik heb samen met mijn zoon Danny jaren de
E van Terborg getraind. Met succes.
Het valt ons op dat je trainingen en wedstrijden
bij de E1 heel gedisciplineerd verlopen, hoe kijk
je hier zelf tegen aan en waar ligt bij jou vooral de
nadruk bij het trainen van de jeugd?
Ik ben blij dat de trainingen zo goed verlopen. En
de opkomst is ook heel goed. De nadruk van het
trainen van de jeugd ligt voornamelijk op de
jongens wat te leren. Discipline bij brengen. En
het voornaamste, dat de jeugd er plezier in blijft
houden. Weten hoe de jongens moeten lopen en
staan. Dus een stukje organisatie in het team.
Leuk dat je het naar je zin hebt bij de E-tjes. Een
kampioenschap hebben jullie in de knip, gefeliciteerd hiermee. Hebben jullie voor de
voorjaarscompetitie
nog doelstellingen liggen
want in de 2e helft van het seizoen zal er een iets
zwaardere competitie volgen?
We leggen de jongens geen druk op. Haha. Maar
gezien de kwaliteiten wat ons team bezit,
verwachten we zeker een plek bij de bovenste 5.

Je hebt dus al wel aardig wat verenigingen
doorlopen in je carriere wat vind jij waar een
vereniging aan moet voldoen om een gezonde
basis te vormen voor je leden?
Een vereniging moet sowieso een goed beleid
hebben. De juiste mensen op de goede plaats.
Boogbal nr. 4
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Ik denk, dat dat zeker haalbaar moet zijn. Verder
hopen we dat we de jongens nog het èèn en
ander bij kunnen brengen, in positieve zin. En dat
we wederom een leuk 2de helft van het seizoen
tegemoet gaan.
Je geeft al aan dat plezier bovenaan staat bij het
voetbal, toch zul je af en toe jongens moeten
teleurstellen omdat ze even langs de kant
moeten staan. In de wissel staan is niet altijd
even plezierig, hoe gaan jullie hiermee om, vooral
als er wedstrijden tussen zitten waar het er echt
om te doen is?
We hebben de jongens vooraf gezegd, dat we
wisselen aan de hand van de wedstrijd. Dat houd
in, dat er inderdaad soms spelers zijn die helemaal niet gewisseld worden, of zelfs misschien
wel 2/3 keer. Naarmate de wedstrijd volgt,
bepalen we of we wel of niet gaan wisselen. Zo
ja, wie er dan gewisseld word. Dat hebben we
goed en duidelijk besproken met de jongens, en
iedereen was het er mee eens. Dus, daar waren/
komen geen misverstanden over.

hebt, dan geven we je nu hiervoor de
gelegenheid.
Ik wil even terugkomen op vraag 5, als ik het
goed heb. Over het bestuur. Dat bedoel ik niet
negatief. Het jeugdbestuur komt wel vaak/altijd
kijken. Dus, Het was niet echt richting hen
bedoeld.
En ten laatste, wil ik iedereen een voorspoedig,
gezond & sportief 2009 wensen!
Groeten Theo ( De Platte )
Theo, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je heel veel succes in je
trainer/speler loopbaan en dat je veel plezier mag
beleven bij GWVV.

G.W.V.V.
Verjaardagskalender

Samen met Danny en Chiel geef je de trainingen
hebben jullie hier nog een bepaalde rolverdeling
in?
Dinsdags doen we het met z’n drieën samen. De
E1 en de E2. We bedenken een avond van te
voren, wat voor oefenstof we gaan doen. En
delen dan ook gelijk de taken uit van, Theo dit,
Danny dat, Chiel dit. En soms is het een
oefenstof die we met z’n tweeën uitvoeren en
soms wel met z’n drieën. En aan de hand van de
wedstrijd op zaterdag, bekijken we wat er fout
gaat, en daar trainen we de week erop weer op.
Je voetbalt enu ook alweer en paar jaar bij het 3e
elftal. Het 3 staat/stond altijd bekend als het
elftal dat plezier boven aan heeft staan wat heb jij
hiervan nu ervaren?
Ik heb ervaren dat het plezier bij het 3de zeker
boven aan staat. Haha. Dat er altijd goede zin is,
zelfs na een verloren wedstrijd. Dat er na de tijd
gesproken word over de fouten die gemaakt zijn
in de wedstrijd.

Wij feliciteren:
December
2
3
3

Evert-Jan van Barele
Niek van de Pavert
Monique Visser

4

Walter Hendrixen

6

Bryan Wijkamp

6

Paul Wijsman

7
8

Willie Zweers
Ton Scholten

10

Petra Bruins

11

Sjoerd Immink

13

Wessel Immink

Kun je aangeven watede zwakste en juist sterkste
punten zijn van het 3 ?

16
16

Dirk Jansen

Zwakste: De voorhoede Sterkste: Het middenveld
en de achterhoede.

18

Nico Slutter

Wat voor een soort keeper ben je? Pluk je de
ballen uit elke hoek, of moet je het juist hebben
van je meevoetballende capaciteiten?

20

Hennie Ketelaar

20

Danny van Wessel

Ik probeer zoals elke keeper elke bal uit de hoek
te plukken. Maar kan ook goed mee voetballen.
Dus, van beide wat eigenlijk. Dat wil dus zeggen:
Ik ben geen lijnkeeper, maar een meevoetballende keeper.
Als je nog eens een wens mocht doen op
voetbalgebied wat zou dat dan voor jou zijn?
Mijn debuut maken in het 1ste van Gwvv. Haha.
Theo, als laatste willen we je nog vragen of je
nog terug wilt komen op één van de
bovenstaande vragen en/of aan-/opmerkingen
Boogbal nr. 4

18

Hugo Offenberg

Robin Klompenhouwer

21

René Hakvoort

23

Justin Bolk

29

Frank van de Pavert

30

Joost Schut

30

Sebastiaan Flipse

30

Bianca van Wessel

31

Jeroen Bruins

31
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Het derde
D

e vorige boogbal was ik te laat met een
stukje schrijven. Ik had voorgenomen dit te
doen als we terug zijn met de schutterij uit
Amsterdam om dan meteen het laatste nieuws
mee te nemen.
Leo heeft deze gebeurtenis goed omschreven.
Wij, de jongens van de schutterij, hebben een
bezichtiging door Amsterdam gemaakt onder
leiding van Henk Masselink. Henk wist precies
waar we wat konden zien.!
Ik moet zeggen zeer vriendelijke mensen, èèn
van ons vroeg of we nog wiet moesten kopen
meteen kwam er iemand om te helpen. Weer
anderen klopten op de ramen en zwaaiden naar
ons of we toch maar binnen zouden komen. Het
was zeer verleidelijk, want ze hadden de verwarming goed hoog staan, tenminste aan hun
kleding te zien. Henk wilde nog groeps korting
hebben op de intree prijs van € 50.00, maar dat
wilden ze niet. We zijn een kroeg in gegaan waar
ze meerdere tv schermen hadden. De wedstrijd
Ajax –PSV was begonnen en deze kroeg zat vol
met Ajax supporters. Toen PSV scoorde en W.S.

Het vierde
H

et einde van het jaar is al weer in zicht en
het wordt weer tijd om het afgelopen jaar eens
te bespiegelen. Ik begin dan met het begin van
het jaar: de Nieuwjaarsreceptie. De voorzitter
vertelde in zijn nieuwjaarstoespraak dat iedere
speler recht heeft op voldoende speelminuten.
Gelukkig dat de voorzitter er zich mee heeft
bemoeid want sinds die tijd krijg ik steeds meer
speelminuten en word ik niet meer wissel gezet
omdat ik, samen met mijn Mallorca
kamergenoten op de fiets naar een uitwedstrijd
ging.
De helft van het seizoen zit er al weer op en met
wisselde resultaten. We zijn een redelijke
middenmoter en daar kunnen we, gezien de
leeftijdsopbouw van het elftal, niet ontevreden
over zijn.
Het is jammer dat onze trainer/coach, om
gezondheidsredenen, even niet present is. Maar
Rob is een goede vervanger. Rob heeft
gemiddeld een grote trainingsopkomst. Zijn
trainingen zijn doorspekt van leuke, leerzame en
gevarieerde oefeningen en er zijn voldoende
partijtjes. En wat het belangrijkste is:
de
resultaten zijn goed, zowel bij het 3e als het 4e.
Met het maken van de opstellingen en het
coachen gaat het minder. Het lijkt wel of andere
belangen op de achtergrond meespelen. Mede
hierdoor hopen we dat Ton van Gelder weer snel
in ons midden is, zeker om zich weer met de
opstelling te kunnen bemoeien.
Dinxperlo uit was zo’n vreemde wedstrijd waar
we als spelers de nodige duidelijkheid misten.
Lang was onduidelijk wie zou spelen. Sommigen
liepen al uit voorzorg tijdens de warming-up met
het trainingspak aan op het veld terwijl anderen,
zelfverzekerd van hun zaak zonder pak aan op
het veld verschenen. Het bleek op een chaos uit
te draaien, pas op het laatste moment circuleerde
een briefje met daarop de elf namen. Na zo’n

begon te juichen, hebben we gezegd dat hij dit
beter niet kon doen.
Ik kreeg nog een sms bericht dat het derde met
5-1 gewonnen had. De laatste tijd draait het goed
bij het derde. Goed voetballen en regelmatig
winnen met goede cijfers. Ondanks dat we elke
keer andere spelers erbij hebben, draait het best.
De basis staat er, en deze durven te voetballen
en de invallers draaien goed mee.
De aanvoerder van Ulftse boys vroeg of de
grensrechter een nieuwe vendelier is. Ik zei dat
dit niet zo is want hij zwaait nog niet genoeg.
De winterstop komt eraan, met diverse andere
activiteiten, waar we uiteraard aan
mee doen. Daarna begint de tweede helft van de
competitie en proberen we nog
zeker zoveel punten te halen.
Trouwens de derde helft hebben
we nog niet verloren!
Fröhliches Weihnachten und
guten Rutsch
en een goede gezondheid.
Grüβen Erik aus Süderwick

start was het nog een wonder dat we met 0 – 5
hebben gewonnen.
Het was overigens wel het begin van een
puntenrijke serie: Zeddam, Keijenburg en Pax
werden op rij verslagen.
Op 7 december stond de uitwedstrijd tegen de
koploper Sint Joris op het programma. Het weer
was goed, de velden waren prima en er was veel
zin om een leuke wedstrijd te spelen. Je bent
bezig met een serieuze warming up en dan krijg
je een briefje onder de neus gedrukt dat je de
eerste helft het trainingspak aan kunt houden en
in de dug out plaats kunt nemen. Eerst baal je
even maar op de bank blijk je toch een aantal
opmerkelijke nieuwtjes te horen. Eén van de
spelers van G.W.V.V. – 4 heeft inmiddels
vergevorderde plannen om een mini camping te
beginnen: minicamping de Herdgang

Zo heb elk nadeel nog zijn voordeel.
De wedstrijd tegen Sint Joris begon gelijk op. We
dachten dat Sinterklaas al terug was in Spanje
maar hij kwam in Braamt nog even langs met drie
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cadeautjes zodat we de overwinning wel konden
vergeten. Alleen de 4 – 0 was een mooie goal
zodat een paar van ons meer het gevoel hadden
dat ze met 1 – 0 hadden verloren in plaats van
met 4 – 0. De wedstrijd verliep heel sportief en
we hadden een goede scheidsrechter en toch
kreeg de wedstrijd een onplezierig slot. In een
sportief duel om de bal raakte de spits van Sint
Joris dusdanig geblesseerd dat hij per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd moest
worden. Het vermoeden bestond dat hij een been
cq. enkelbreuk zou hebben. We wensen hem
natuurlijk een spoedig en voortvarend herstel.
Economisch zijn het nu moeilijke tijden, maar niet
voor G.W.V.V. – 4. Banken vallen om en hebben
geen reserves meer. G.W.V.V. – 4 heeft nog
steeds voldoende reserves op de bank en wij
kunnen van tijd tot tijd andere banken wel helpen
om goed gevuld te zijn. Ook de spaarkas is nog
goed gevuld. Het wordt weer de hoogste tijd om
daar een leuke bestemming voor te zoeken.
In deze economisch moeilijke tijden is het moeilijk
om je als ondernemer staande te houden. We
hebben niet alleen een speler die met een mini
camping is begonnen maar ook een speler die
zijn heil heeft gezocht in een pizzeria.

die bestempeld waren als te duur en onrealistisch
toch doorgezet. En met resultaat. Met weemoed
terugdenkend aan het verleden en creatief
kijkend naar de toekomst moeten we samen tot
goede ideeën kunnen komen. Als we elkaar in
waarde laten en alleen over de inhoud
discussiëren kunnen we samen iets moois
creëren voor ons zelf en voor onze (klein)
kinderen.
Aan het eind van een jaar komt iedereen met een
wens. Ik dus ook. Mijn wens is om nog flink wat
jaren te genieten van het
verenigingsleven van G.W.V.V.,
met het vertrouwen dat we een
goede toekomst veilig stellen.
G.W.V.V. bestaat nu 45 jaar en
we moeten er voor zorgen dat
het nog minstens 45 jaar
bestaat, het liefst nog langer.
Met de sfeervolle dagen in het
vooruitzicht wens ik u allen,
mede namens het thuisfront,
een goede kerst en een gezond
en sportief 2009.
Tonny

G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren alvast:
Januari
1

Frank Molenaar

2

Alie Mulder

4

We wensen beide startende ondernemers veel
succes op hun verdere zakelijke pad.
De creativiteit die het vierde (soms) op de mat
laat zien kan de basis zijn voor maatschappelijke
successen.
Het jaar loopt ten einde, de dagen worden korter
en de tijd van bezinning begint te komen. In de
wereld is het niet overal peis en vree. Grote
problemen, kleine problemen, overal is er wel wat
aan de hand.
We kunnen ons in Varsselder Veldhunten
gelukkig prijzen dat we binnen G.W.V.V. iedere
week een paar sportieve en gezellige uurtjes
kunnen beleven. Er is nu een grote discussie
gaande over de toekomst van alle verenigingen
in Varsselder Veldhunten. Ik hoop dat de
deelnemers aan deze discussie de wijsheid
hebben om voor Varsselder Veldhunten een
accommodatie te realiseren waar alle
verenigingen de komende 20 / 30 jaar vooruit
kunnen. Afstand nemen van het goede dat we
samen bereikt hebben is soms moeilijk,
maar
Varsselder Veldhunten is ook in de 21e eeuw
aangeland en met , zoals dat zo mooi heet,
voortschrijdend inzicht moeten we de toekomst
tegemoet treden. In het verleden werden plannen
Boogbal nr. 4

Jeroen Aalders

2

Jasper Engelen

4

Wim Klompenhouwer

4

Puck Terhorst

8

Mark Welling

10

Dave te Voert

11

Jan Roes

11

Kitty Berndsen

11

Bob Zweers

12
15
15
17
23

Pascal Bolk
Ben van Niersen
Clemens Wissing
Carlo Cornielje
Christel Jansen

24

Martin Bolk

25

Tonny Slutter

26

Kris Hebbink

26

Bjorn Engelen

27

Eugène Lucassen

30

Max Schut

31
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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 wordt er
wederom een ballen sponsoring
gehouden. Voor de volgende
thuis-wedstrijden 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
30-11-2008 wedstrijd tegen V.V.L. 1
Sponsor Welkoop
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. 4
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GWVV superelf
2008/2009
sponsored by

d

e afgelopen weken is er niet veel
gevoetbald omdat er een aantal wedstrijden
zijn afgelast en kunnen we in deze boogbal
maar 2 speelronden bespreken.
Te beginnen op zondag 30 november waarin
het eerste elftal gelijkspeelde tegen VVL
(1–1). Jurgen Schut was diegene wie scoorde
en Ramiro Tersteeg kreeg in deze wedstrijd
rood en dat betekent dus 5 punten aftrek voor
de superelfcoaches die hem hebben opgesteld.
Het tweede elftal verloor met 2-1 van
Varsseveld met een doelpunt van Tim Jansen.
De wedstrijd van het derde werd op die zondag
afgelast en het vierde elftal won met 2-0 van
Pax. Met doelpunten van Han v/d Pavert en
René Hakvoort.
Er werden dus maar weinig punten gescoord
voor de superelf. Twee superelf teams wisten
12 punten te scoren in dat weekend, dat waren
FC Klaverweide en SV Jenevertje.
Op zondag 7 december werden er meer punten
gescoord vooral door het eerste elftal, want ze
wonnen met 4-0 van St. Joris. De
doelpuntenmakers waren Jacco te Kaat, Ramiro
Tersteeg, Jasper Engelen en Paul Geelen. Dit
keer was de wedstrijd van het tweede afgelast
en daardoor konden ze een aantal spelers
afstaan aan het derde elftal. Het derde speelde
met 3-3 gelijk tegen Ulftse Boys. Danny van
Wessel scoorde 2 keer en Dennis (bobke)
Boerboom scoorde via een penalty. Het vierde
kwam helaas niet tot scoren in de met 4-0
verloren wedstrijd tegen St. Joris.
Deze drie wedstrijden zorgden ervoor dat er
toch nog een redelijk aantal punten gescoord
werd. De meeste punten (23) konden genoteerd
worden voor het team “derde vooruit’ van coach
Maik te Kaat. Tijdens de wedstrijd stuurde Maik
zijn teamgenoot Dennis naar voren om de
penalty te nemen, zodat hij daardoor 4 punten
verdiende voor de superelf.
Het blijkt wel weer hoe belangrijk de superelf
kan zijn voor sommige spelers.
Met de gezellige feestdagen voor de deur
kunnen we de eerste maandprijs van
‘Grandcafé De Bank’ uitreiken aan de
winterkampioen en dat is coach Nico Marcus
met zijn team ‘FC de Balkjes’. Hij heeft
inmiddels 91 punten verzameld. Nico,
gefeliciteerd!
Na de winterstop gaan we de 2e maandprijs
uitreiken aan de hoogst genoteerde
deelneemster.
Iedereen fijne feestdagen en tot in 2009!
Team ‘FC de Balkjes’ van Nico Marcus;
Marcel v/d Pavert
Jacco te Kaat
Martin Bolk Rob v/d Pavert
Marcus Schwartz
Theo Heutinck
Dennis Boerboom
Erik Ketelaar
Jasper Engelen
Tom Wanders
Han v/d Pavert

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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(stand t/m 14 december)

Nico Marcus
Ton van Gelder
Theo Heutinck
Maud Rots
Nicole van Gelder
Danny van Wessel
Eugène Lucassen
Hans Bruins
Ted v/d Pavert
Bart Zweers
Bianca van Wessel
Paul Schut
Stan v/d Pavert
Stijn Marcus
Casper Bussink
Dennis Lohschelder
Marcel v/d Pavert
Robin Klompenhouwer
Lucia Heutinck
Piet
Djim Molenaar
Yvonne Berendsen
Bob Zweers
Dirk Jansen
Ferdie v/d Pavert
Frank & Leony
Molenaar
Henk Masselink
Kristel Jansen
Marco Jansen
Koen Nieuwenhuis
Marijke van Wessel
Theo van Wessel
Erik Ketelaar
Gert Ketelaar
Marcus Schwartz
Sjal v/d Pavert
Frank v/d Schuur
Wim Klompenhouwer
Amber & Roos
Lucassen
Arnold Versleijen
Sebastiaan Flipse
Bennie Bruins
Jeroen Aalders
Kees v/d Pavert
Jordy Bussink
Andrès Moreno
Jolanda v/d Pavert
Jules v/d Pavert
Martijn Klompenhouwer
Maik te Kaat
Nico Immink
Bennie & Kay Mulder
Ferenc & Sem
Peter Berendsen
Werner Wellink
Harm te Kaat
Debby Meijer
Jelle Boland
Simone Bussink
Fam. F. v/d Pavert
Sjoerd Immink
Koen & Lars Molenaar
Wessel Immink
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FC De Balkjes
Lucky Team
The Champ
De familie Knots
B.E.G.Z.
See no evil
Water(g)eus
FC Laika
Altijd lastig!
De Buffels
Damespower!
Schup ze d'rin!
FC Stan United
FC Superelf
PSV
S.V. Jenevertje
Superboys
S.V. Sterk
Het Geknipte Team
Vuile Honden
FC Armada
B.E.B.O.C. '08
De James Bond
De Duifjes
T.K.S.
De Mollies

91
89
86
83
81
78
78
78
76
74
74
74
74
74
73
73
73
73
72
71
70
70
69
69
69
69

Opa Henk
Lucky Luca
Eendracht
Das altied lastig!
Snoepzakje
De Platte
Die Mannschaft
De Routiniers
FC G.W.V.V. - Silvolde
FC Geel Wit
Coming from Mars
De Langenhof
De Lucky's

69
69
69
67
67
67
65
65
65
65
64
64
63

Het Buitenleven
Miracle
Bruunske Beat
G.W.V.V. 5
De Kellers
Jordy's Superteam
Linksbuiten
Jootje
V.V.O. 1
De Tokkies
3e Vooruit
De Buitenhammers
G.W.V.V. 8
Sem's elftal
Boxers
Niet Rechts
Staalboeren
Debbes
Snelle Jelle
S.P.T.
FC Klaverweide
De Imminks
SDO-tjes
De Wessels

63
63
62
62
62
61
60
60
60
59
58
58
57
57
55
55
54
52
48
48
46
44
42
40
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KERSTWENS DOOR DE VOORZITTER
“Waar gaat het naar toe”; zullen veel mensen denken. De wereld is uit balans.
De wereld is in de greep van belangen, machtswellustelingen en een mogelijke
economische crisis en dat geeft veel onzekerheid en onrust.
Individueel kunnen we de wereld niet veranderen. Gelukkig hebben we wel invloed op ons eigen
gedrag en de omgeving.
Ieder mens kan (niet alleen met de kerstdagen) in zijn eigen omgeving op zijn manier een bijdrage
leveren aan respect, begrip en tolerantie. Als we dat allemaal doen, zal dit ongetwijfeld zijn
uitwerking hebben op de rest van de wereld.
Probeer dan ook niet de problemen van de wereld te begrijpen, maar zoek het
dichtbij en draag bij aan de warmte in je eigen omgeving.
Als ons dat lukt is dat groter nieuws dan een economische crisis.
Ik wens jullie allemaal fijne warme feestdagen en een goed en gezond 2009.
Wim Pruijn
Voorzitter.

Dat kump in de Boogbal

• Stond er in de vorige Boogbal nog een artikel

van “Wij willen de snor terug”. Wat schetst onze verbazing trainer Theo van Wessel van de
E-pupillen werd er juist van ontdaan. Door eerder gemaakte afspraken was hij de pineut. Hij
kan dan nu ook onder de categorie “gladde
jongens” worden gerekend.

UITSLAGEN
COMPETITIE SENIOREN
Uitslagen:
28-11-2008
29-11-2008
29-11-2008
30-11-2008
30-11-2008
30-11-2008
6-12-2008
6-12-2008
6-12-2008
7-12-2008
7-12-2008
7-12-2008
13-12-2008

• Rob van de Pavert loopt volgens Ton van Gel-

der als een Koning op de Buitenham rond. Wat
Ton nl. als trainer/coach de laatste tijd niet was
gelukt wist Rob wel voor elkaar te krijgen. 4
winstpartijen op een rij en zich scharen in de
subtop. Na de verloren wedstrijd tegen St.Joris
staat Rob weer met beide benen op de grond.
Natuurlijk willen ze bij het 4e elftal Ton weer zo
snel mogelijk terug, niet dat Rob het verkeerd
doet, maar omdat Ton er gewoon tussen hoort.
Ton vanaf deze kant beterschap gewenst!

• Sinterklaas was ook even op de Buitenham en

zelfs de Zwarte Pieten bezochten een trainingsavond van de selectie er was zelfs èèn
zwarte piet die het aandurfde om mee te trainen. Hij deed het zo goed op de training dat hij
zondag erna meteen door Ruud een basisplaats toegewezen kreeg.

Gelre FC DA1
GWVV C1D
GWVV A1
Pax 9
GWVV 2
GWVV 1
GWVV F1
Longa '30 A4
Ulftse Boys C2
Ulftse Boys 5
Sint Joris 3
GWVV 1
Grol C4

GWVV DA1
Gendringen C2
Gendringen A2D
GWVV 4
Varsseveld 4
VVL 1
FC Trias F7
GWVV A1
GWVV C1D
GWVV 3
GWVV 4
Sint Joris 1
GWVV C1D

14 1
2
2
3
1
0
2
1
2
1
1
6
0
4
1
0 16
3
3
4
0
4
0
1
2

Programma G.W.V.V.

• In Duitsland werd een scheidsrechter bestraft

omdat hij twee gele kaarten tegelijkertijd toonde. In de wedstrijd tegen St.Joris vond een
supporter dat het tijd werd dat er ingegrepen
moest worden. Hij vond nl. dat de scheids te
weinig kaarten bij zich had. Vanaf de kant riep
ie: “Scheids he’y nog meer kleuren bi’j ow.” Of
de scheidsrechter bestraft werd kon de aanwezige rapporteur nog niet melden.

Boogbal nr. 4

19-12-2008 21:00
20-12-2008 9:00
20-12-2008 13:00
21-12-2008 10:00
21-12-2008 10:00
9-1-2009

22:00

LZVV/SportinnLochem DA1
Varsseveld E4
Longa '30 C4
Halle 4
GWVV 2
oc/Stob-Job
Uitzend DA1

GWVV DA1
GWVV E1
GWVV C1D
GWVV 4
FC Trias 5
GWVV DA1

Voor winterprogramma
zie elders in de Boogbal
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Jeugdnieuws
)Kampioenen proficiat

In deze Boogbal mogen zeker niet de felicitaties ontbreken naar onze
kampioenen bij de jeugd. Veel overwinningen
(zelfs hele grote)
hebben uiteindelijk geleid tot een 1e plek. Naast vele punten en
doelpunten hebben we gelukkig ook veel ontwikkelingen gezien. Dat
is nog veel belangrijker. We mogen terugkijken op een geslaagde
seizoenshelft. Gefeliciteerd spelers, trainers, leiders.

)Jeugdkamp

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. 0627324114

tel.632260
tel.631625
tel.632025
tel.630492
tel. 632727

Begin januari hebben we voor onze pupillen een jeugdkamp. We
maken dan gebruik van onze eigen accommodatie en het kan zijn dat
je dan groepjes kinderen met zaklampen door Varsselder ziet lopen.
De kantine en de gymzaal zullen volop gebruikt worden. Zo wordt de
gymzaal een slaapzaal. Zaterdags gaan we op pad en ook zijn dan de
kleuters van de partij. In een volgende Boogbal zal er zeker worden
teruggekeken op deze activiteit in het jaar 2009.

)C – junioren

De C – junioren hebben de najaarscompetitie goed doorlopen.
Aanvankelijk hadden ze E – pupillen nodig, maar gelukkig kregen ze
er 2 spelers bij. Leuk was het dat dit elftal, met veel leeftijdsverschil, in
staat was om Gendringen C2 te beletten alle wedstrijden te winnen.
Onze C – jeugd wist tegen de koploper, na een 2 – 1 achterstand,
toch nog een verdienstelijk gelijkspel te behalen. Enkele weken later
moesten ze tegen Ulftse Boys C2. Een team dat te maken had met
alleen maar nederlagen (en ook nog flinke). Van een wedstrijd was
dan ook geen sprake.
16 – 0 winnen … daar heeft geen enkel team wat aan. Opmerkelijk
was wel dat Johnny, gewoonlijk keeper, 3 keer scoorde en dat Bob als
keeper, de nul heeft gehouden. Maar wat wil je met alleen maar
terugspeelballen.

)Voorjaarscompetitie

Let op … 31 januari 2009 begint alweer de voorjaarscompetitie. De
indeling voor alle jeugd wordt pas in januari bekend gemaakt. Het zal
dus heel goed kunnen zijn dat we nog niet in staat zijn om op tijd (voor
31 jan.) een heel schema te maken met wedstrijden en ook het
vervoersschema. Natuurlijk proberen we dat zo snel mogelijk te
maken, maar het heeft pas zin wanneer de indelingen definitief zijn.
We hopen op leuke indelingen, passend bij de sterkte van het team
en dat we ook wat reisafstanden betreft tevreden mogen zijn. Maar
zoals al vaker geschreven en gezegd, daar heb je niet altijd iets over
te zeggen.
Het jeugdbestuur

PUPILLENKAMP GWVV

Van vrijdagavond 9 januari 2009
tot zondagmorgen 11 januari 2009
zaterdag 10 januari : programma
voor de kleuters
Boogbal nr. 4
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Menno
Berndsen
1.
1.

Hoe heet je?

2. In welk elftal
voetbal je?

Jarno
Lippets

E2

3. Waar sta je in het
veld?

Spits

4. Hebben jullie al
veel wedstrijden
gewonnen?

Soms 7 of 6
gewonnen

5. Welke
tegenstander vond je
erg goed?

Ad/69

6. Heb je afgelopen
zaterdag
gevoetbald?
Kun je ons vertellen
hoe de wedstrijd
verliep?

Ik vond het een leuke
wedstrijd. Carlo zei:
Ook bij de rust
jongens doe netzo of
we over nieuw de
beginnen en de 2
helft vond ik het
beste. Het was 6-1
voor ons.

7. En denk je zit er
nog een
kampioenschap in?

Hoe heet je?

2. In welk elftal
voetbal je?

E2

3. Waar sta je in het
veld?

Voorin, meestal

4. Hebben jullie al
veel wedstrijden
gewonnen?

Ja

5. Welke
tegenstander vond je
erg goed?

VVG’25 E6

Ja.

6. Heb je afgelopen
zaterdag
gevoetbald?
Kun je ons vertellen
hoe de wedstrijd
verliep?

7. En denk je, zit er
nog een
kampioenschap in?

Boogbal nr. 4
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Ja, tegen
Gendringen E4. Voor
de wedstrijd, neemt
Carlo en Nico de
opstelling met ons
door. Dan gaan we
warm lopen. Als het
dan tijd is doen we
een jel met z’n allen.
En die luidt: Banaan,
banaan, banaan, we
gaan er met z’n allen
tegenaan. Dit is om
de spanning op te
voeren. De wedstrijd
kan beginnen. Eerst
helft ging een beetje
gelijk op. De stand 11. In de rust drinken
we limonade en
Carlo gaf opnieuw
een speech. De
slechte en goede
dingen werden
besproken. In de 2de
helft gingen we er
weer met volle moed
tegenaan. Nico zorgt
tijdens de wedstrijd
voor
de wissels. De
2de helft verliep het
allemaal een stuk
beter. En kwamen we
goed in de wedstrijd
te zitten. Het werd
uiteindelijk 5-1 voor
ons. Na de wedstrijd
gaan we altijd
allemaal een penalty
nemen, dit is een
beetje voor de lol,
volgens mij. Daarna
is het douchen en
weer voldaan naar
huis. Op naar de
volgende wedstrijd.
Groetjes Menno.
Waarschijnlijk dit
jaar niet voor ons.
Maar wel voor de E1
en de F1. En
misschien wel voor
GWVV 1.
Zet hem op jongens.
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E1 KAMPIOEN!!
G oedendag fanatieke Boogbal lezers!
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven over
het feit dat we kampioen zijn geworden. We gaan
dat nou bij deze PROBEREN!
Het begon allemaal op een zeer mooie
zonnige zaterdagmorgen.
We kwamen op het voetbalveld, en er werd ons
gelijk duidelijk gemaakt door de jongens dat we
te laat waren. Jongens, Alvast bij deze,
Bedankt, we vonden het fijn dat jullie zo scherp
waren. Vooral ook omdat het de avond er voor,
voor sommige spelers een latertje was. We
waren allemaal gearriveerd op de plaats van
bestemming. Toen werd er door Kris Hebbing
verteld dat zijn vader op de site van Varsseveld
had gekeken, en dat daarop stond, dat het
afgelast was. Omdat Varsseveld niet gebeld had.
(hadden uit eindelijk wel gebeld, maar de kantine
was niet los). Wisten we niet goed wat we er mee
aan moesten. Met zeer goed overleg, hebben we
besloten de trip naar Varsseveld toch maar te
maken. Daar aan gekomen bleek toch dat de
vader van Kris Hebbing gelijk had. (En natuurlijk
Kris zelf ook). Het was afgelast. Van zeer
droevige gezichten tot huilende gezichten
stonden we daar om half 9 s’ morgens met ons
goede gedrag. Het voordeel was, dat het uiterst
mooi weer was. Dat maakte het voor sommige
spelers ook wel weer een beetje leuk. We
dronken een bakkie koffie. De spelers gingen een
spelletje spelen. Met wederom goed overleg,
hebben we besloten weer terug naar Varsselder
te gaan, en daar buiten even een balletje te gaan
trappen. Zo gezegd, zo gedaan. Na afloop van
de training. zetten we Ans Schut onder de
douche. Ze heeft ooit gezegd, als jullie
ongeslagen kampioen worden, mogen jullie mij
onder de douche zetten. (Ans, dat had je
noooooit moeten zeggen! Met zon talentvolle
groep weet je dat dat soort uitspraken je de kop
kosten.) De jongens keken hun ogen uit. Ze
vonden het in 1 woord MOOI! Toen we in de
kantine aan kwamen, troffen we veel mensen
aan. De meeste daar hadden het mogelijk
gemaakt, dat we omstreeks half 12 met de
huifkar Varsselder-Veldhunten rond gingen om
ons kampioenschap te vieren. En na afloop een
lekkernij te bemachtigen, en tussendoor een
snoepzakje. We zaten gezellig wat met mekaar te
praten, en toen kregen we het bericht dat de
huifkar klaar stond. De jongens wisten niet wat ze
over kwam. Ze stonden vol verbazing te kijken
naar de mooie groene bolide MET aanhanger.
We stapten met z‘n allen in. (ouders, spelers,
familie, trainers). en daar gingen we. Met een
snelheid van maar liefst 95 km per uur racden we
door Varsselder. Toen de chauffeur net het gas
in had getrapd, kwam Kris met een herrinering.
Volgens Kris, had Theo gezegt, als we kampioen
worden scheer ik mijn snor er af. Natuurlijk wist
Theo daar niks meer vanaf. (Kris, je hebt gelijk, ik
heb het ook gehoord). Heel toevallig, waren we
dicht bij het huis van Juul. We besloten daar te
stoppen, en de tondeuse op te halen. Zo gezegd,
zo gedaan. We kwamen weer aan bij de kantine
na een prachtige rondrit door VarsselderVeldhunten. (Wat je daar allemaal ziet, hoort en

tegenkomt, dat is met geen pen of woord te
beschrijven, zo machtig mooi! ). Theo werd op
een stoel gezet, en de moeder van Juul demonstreerde, hoe je het beste en mooiste een snor er
af kan halen. (Ingrid, ik moet zeggen, je hebt
prachtwerk geleverd, Je bent cum laude
geslaagd! Felicitaties namens ons! Ga zo door! ).
De snor was er af, en we besloten ons te storten
op de lekkere warme vette hap. Toen we die op
hadden, praten we nog gezellig wat na. En toen
besloten we naar huis te gaan. De spelers en
trainers vonden het natuurlijk heel jammer dat er
vandaag niet gespeeld was. Maar ondanks dat,
waren we er niet minder blij om. Ik hoop, dat ik de
fanatieke boogbal lezers, hiermee een leuk
verhaal heb bezorgd. Met veel spanning en
sensatie!
Nou, dit was mijn STUKJE!
Verder willen we de mensen bedanken, die dit
allemaal geregeld hebben en mogelijk hebben
gemaakt!
De ouders willen we bedanken, voor het komen
kijken naar de spelers en de steun richting de
spelers.
Ik hoop dat we nog een leuk half seizoen
tegenmoet gaan, met een goed behaald
resultaat!
Met vriendelijke groet,
Theo en Danny van Wessel
(Trainers van de E1 )

In de kantine kregen de kampioenen een warme
snack en drinken aangeboden. Door de aanwezige
toeschouwers werd nog een lang zal ze leven
gezongen.

Boogbal nr. 4

Een man een man, een woord een woord

Theo met snor
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Theo zonder snor
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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.

Boogbal nr. 4
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De A-junioren
E
r is eigenlijk nog nooit een ‘stukje’
geweest over de A1. Daarom werd er weleens

gevraagd of iemand dat niet zou kunnen
doen. Dus na wat aandringen begin ik aan een
‘stukje’. Er zullen natuurlijk mensen zijn die niet
weten wat de A1 van GWVV precies inhoud. Dus
wat informatie is wel handig:
GWVV A1 bestaat uit een groep jongens die elke
week proberen het beste resultaat te behalen in
de competitie. Ze trainen elke maandag met de
groep, en donderdag met de senioren, om alvast
te wennen aan dit hoge niveau. Dit is natuurlijke
ook wederzijds. En de woordenschat van het 2
word ook nog weleens uitgebreid....
Naast de vaste groep schuiven er vaak C’tjes
door, en krijgen we nog weleens hulp van Tim
Jansen of reeds gestopte A-Junioren uit Azum en
omstreken.
De competitie is al aardig gevorderd en de A1
staat in de subtop van de competitie.
Zaterdag 29 november stond de A1 een wedstrijd
te wachten tegen de degradatiekandidaat
Gendringen. Met goede moed begon de A1 aan
de wedstrijd. Voor menig supporter viel er iets op:
Oude bekende Patrick deed weer mee, als
invalkracht bij de A1. Ook Tim Jansen hielp ons
uit de brand met het spelerstekort van de A1. Het
was een onrustige wedstrijd met veel kansen
voor de A1. De A1 domineerde de hele wedstrijd,
maar wist de score niet uit te bouwen. Van de
vele kansen werden er uiteindelijk 3 ingeschoten.
2 goals van aanvoerder Chiel, en een goal van
Tim Jansen.
Gendringen maakte nog wel 1 goal uit een
penalty, na een schwalbe van een Gendringse
middenvelder. Eindstand: GWVV 3 – 1
Gendringen.
Een week later stond Longa op het programma.
Misschien dat het aan het vroege tijdstip van de
wedstrijd lag, want echt goed gevoetbald werd er
niet. Het was een wedstrijd die de A1 het liefst
zou vergeten. De eindstand doet er niet echt toe.

Wel een opmerkelijk feit uit de wedstrijd: Evenals
de goal van Dirk in een vorige wedstrijd (een
schot van 40 meter afstand), maakte Dirk in deze
wedstrijd weer een ‘beauty’. Een mislukte voorzet
vanaf de linkerflank eindigde over alles en
iedereen heen, om vervolgens in de kruising te
belanden.
Op 13 december stond de laatste wedstrijd van
de A1 gepland voor de winterstop tegen het
ongeslagen MvR. Iedereen had ‘heel veel zin’ in
de wedstrijd, maar toen we in ’s-Heerenberg
aankwamen werd het veld eerst getest. Het had
namelijk hard gevroren, en het veld was nog
hard. Het leek onze leiders Peter en Han niet
verantwoord om te voetballen, en na wat overleg
met de leiding van MvR, werd de wedstrijd
afgelast. En zo eindigde de halve seizoenshelft
voor de A1. Uiteindelijk is de A1, 5e geworden in
de competitie, een plaats die net geen toegang
geeft tot promotie. Een leuke seizoenshelft, met
goede en wat minder goede wedstrijden. Op na
de volgende seizoenshelft!
Roel.

BEDANKJE

H

et afgelopen jaar was een moeilijk jaar.
Er zijn momenten die ik graag vergeet,
anderen die ik koester.
Ik wil dan ook iedereen bedanken
die mij een warm hart hebben toegedragen,
in de vorm van een telefoontje, kaartje,
attentie of een bezoekje.
Ik hoop dat ik jullie weer gauw mag ontmoetten
op of langs de velden in het nieuwe jaar.
Verder wensen wij, Lucia en ik, iedereen fijne
feestdagen toe, een positief, sportief, maar
vooral een gezond 2009.
Lucia en Theo Heutinck
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
December:
24 Herdertjestocht
31 Carbid schieten
Januari:
3 Oud papier ophalen
23 Jeugdpronkzitting
24 Pronkzitting
Februari
7 Oud papier ophalen
17 Voorverkoop Kom €$ Kieken

Fanfare
Nieuws
Fanfare – weetjes:
Wist U dat:
•

De Fanfare weer een uiterst geslaagde
speculaasactie achter de rug heeft? Precies één
week na onze Amsterdamse ontwikkelingsreis,
moesten de armen uit de mouwen worden
gestoken, en stonden alle leden klaar om de
speculazen “aan de man te brengen” Op
vrijdagmiddag was een grote delegatie van
jeugdleden in De Tent om de speculazen in
zakjes van tien in te pakken. Daarna werden de
zakjes op vrijdagavond en zaterdag, onder barre,
winterse omstandigheden langs de deur
verkocht. Ondanks het slechte en koude weer is
het eindresultaat van deze actie wederom beter
dan het voorgaande jaar. Bij deze willen we alle
inwoners van Varsselder-Veldhunten bedanken
voor hun steun. Tevens bedanken we de vele
bedrijven, die grote aantallen zakjes speculaas
voor klanten of medewerkers, hebben
afgenomen.
• De Fanfare dag en nacht klaar staat voor de
inwoners van Varsselder-Veldhunten? En in het
volgende geval ligt de nadruk op Nacht:
Maandagavond 24 November was, aansluitend
na onze gebruikelijke repetitie, eerst een
vergadering over het kerstconcert. Hierna werd er
door een klein groepje muzikanten nog even
nagepraat. Gezelligheid kent geen tijd, en
voordat ze er erg in hadden was het 24.00 uur.
Door Henk Peppelman werden ze erop
geattendeerd dat Willy (ook nog aanwezig) en
Elly Immink dinsdag 25 November, vijfentwintig
jaar getrouwd waren. Spontaan en ook
plichtsgetrouw werd er een vendelhulde aan Willy
aangeboden. Dit inclusief muzikale begeleiding
van een wel heel erg klein orkestje. Elly kon thuis
via de “tenttelefoon” meegenieten. Opmerkelijk
was dat twee leden van de Fanfare uitzonderlijke
veel talent hadden voor het Vaandelzwaaien…..
We ook dit weer ons traditionele Kerstconcert in
de Kerk hebben verzorgd? De groep Varsselder
van de Huttepiepen zorgden met hun
Midwinterhoorns ervoor dat een groot gedeelte
van Varsselder kon horen dat het concert zou
gaan beginnen. Dit was erg sfeervol en de
gepaste klanken kwamen vanaf verschillende
plekken rondom de kerk, en zelfs vanuit de
kerktoren. De kerk was goed gevuld, en het is

gelukt om met vrolijke kerstnummers het publiek
in kerststemming te krijgen. Ook het Herenkoor
wist met hun Europese kerstnummers
te boeien.
Nieuw dit jaar was dat onze 1e en 2e jaar
blokfluitgroep, onder leiding van Sanne Wessels,
medewerking
hebben verleend. Bijzonder knap
om de 1e jaar blokfluiters, na enkele
weken les, al
kerstliedjes te horen spelen. De 2e jaar
blokfluiters gingen al een stukje verder. Het
gezamenlijk kerstnummer met de fanfare was
één van de hoogtepunten van deze ochtend.
Compleet met kerstmutsen op, speelden de
jonge blokfluitleerlingen het bekende Jingles
Bells. Het publiek reageerde enthousiast, en
begon spontaan mee te klappen. Opmerkelijk
was de “HoHoHo”- solo van onze Kerstman Jan
in dit nummer. Tijdens de generale repetitie
leidde dit al tot hilarische reacties…..
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Bestuur, dirigent en leden van
Fanfare St. Gregorius wensen
U allen een
Prettig
Kerstfeest
en
een
Voorspoedig
2009.
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Herdertjestocht Parochie HH
Martelaren van Gorkum
Varsselder-Veldhunten

B
este inwoners van Varsselder-Veldhunten,
Op Kerstavond, woensdag 24 december,

willen we heel Varsselder-Veldhunten in
kerstsfeer brengen voor jong en oud. In plaats
van de traditionele gezinsviering willen we dan al
wandelend door het dorp het kerstverhaal
beleven; wanneer we de herders, de engelen en
natuurlijk Jozef en Maria ontmoeten. Enkele
dorpsgenoten zijn zo vriendelijk hun tuin, inrit of
schuur beschikbaar te stellen voor kleine
toneelstukjes met passages uit het kerstverhaal.
Ook zullen er kerstliederen en de Huttepiepen te
horen zijn. Na afloop van de wandeling is er bij
de kerk gelegenheid om gezellig na te praten en
gratis koffie en chocolademelk te drinken.
In verband met de veiligheid bij het wandelen in
het donker is het raadzaam om zelf voor een
lantaarntje, een waarschuwingslampje of een
veiligheidsvest te zorgen. De kinderen tot en met
12 jaar moeten om die reden onder begeleiding
van een volwassene meedoen. Het meedoen
aan de tocht is op eigen risico.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als de route met
kaarsjes verlicht is en dat er een vuurkorf brandt
waaraan men zich kan warmen. Graag vragen wij
u, wanneer u aan de route woont, om gedurende
de tocht een brandende lantaarn, kerstverlichting,
een vuurkorf of simpelweg jampotjes met
brandende waxinelichtjes in de tuin te plaatsen.
Start: vanaf 17.30 tot 18.00 uur bij de kerk en zal,
afhankelijk van het aantal deelnemers en de
wandeltijd, tussen 19.00 en 19.30 uur afgelopen
zijn. Bij de kerk kunt u de speciale

Carbid schieten

C
arnavalsvereniging “De Zinkput”
organiseert op 31 december 2008 het

traditionele
Carbid schieten.

De locatie is net als voorgaande jaren in de wei
bij Jos en Mariëtte Lukassen. Er wordt
afgeschoten om 11.30 uur en het duurt tot
ongeveer 15.30 uur. Ook dit jaar zal er een tent
in de wei komen te staan die schutting biedt
tegen het koude decemberweer. Tevens is er ook
een toiletgelegenheid, voornamelijk voor de
dames. Uiteraard vindt alles plaats onder het
genot van een eindejaarsdrankje en hapje tegen
een geringe betaling.
De carbidbussen zijn weer verbeterd, zodat het
schietresultaat nog beter zal worden.
Kom woensdag 31 december vanaf 11.30 uur
gezellig naar het ‘Carbid schieten’ kijken om zo
met z’n allen 2008 uit te
schieten.
Comité Carbid schieten CV
“De Zinkput”
Pronkzittingen

routebeschrijving afhalen en gezamenlijk in
groepjes van zo’n 10 tot 12 personen vertrekken.
Bij slecht weer begint om 18.00 uur een
alternatieve viering in de kerk.
Route Herdertjestocht: Start bij de kerk, r.a. Hoofdstraat, l.a.
Leemlandseweg, r.a. Berghseweg (B-weg), l.a. Vicarisweg,
r.a. Past. Balkstraat, voetpad naar de Weverstraat, r.a.
Vicarisweg, r.a. Hoofdstraat, l.a. Varsselderseweg, l.a.
Brinkweg,
l.a Hesterweg, r.a. Hoofdstraat, einde bij de kerk.

We hopen er een echt dorpsgebeuren van te
maken!
Mede namens de parochie HH Martelaren van
Gorkum wensen wij u alvast prettige kerstdagen,
een gezond en gelukkig Nieuwjaar en graag tot
ziens op Kerstavond om 17.30 uur.
Werkgroep gezinsviering

-----------------------------------------------------------------------Herdertjestocht Varsselder-Veldhunten
Voor de organisatie is het prettig dat u vooraf aangeeft
of u van plan bent mee te lopen.
Naam:………………………………………………..
Wij zijn van plan mee te lopen met …… volwassene
(n)
en ………. kind(eren).
U kunt dit strookje invullen
en vóór 22 december a.s.
inleveren bij:
Wieneke van Hasselt,
Gendringseweg 3
Kitty Jansen, Hoofdstraat 25
Moniek Messing,
Hoofdstraat 3
Sandy Schepers, Achter de
Molen 5

De pronkzittingen voor het komende jaar
worden gehouden op:
23 januari 2009 Jeugdpronkzitting
Aanvang 19.11 uur
Wie wordt dit jaar de opvolger(ster) van Eva
Hebbink? De school en de carnavalsvereniging
zijn al weer druk in de weer om een prachtig
programma in elkaar te zetten.
De dansmarietjes staan nu al te popelen om hun
ingestudeerde pasjes te laten zien aan het grote
publiek. U komt toch ook kijken wie dit jaar de
nieuwe jeugdprins(es) wordt.
Tot ziens op vrijdag 23 januari in gildegebouw de
“De Tent”.
24 januari 2009 Pronkzitting
Aanvang 19.19 uur
Wie zal Rob van de Meer opvolgen voor het
komende jaar? Ook dit jaar weer een spraakmakende prinspresentatie.
Alle buuts zijn weer klaar met veel mensen uit
eigen dorp (ook nieuwe gezichten) en natuurlijk
niet te vergeten de dansmarietjes die vanaf
augustus al weer druk aan het oefenen zijn.
Wees er ook bij op 24 januari! Vergeet niet de
plaatsen te bespreken, want vol is vol.
Plaatsen kun je bespreken bij Bennie Mulder, tel.:
631625.
Tot ziens op zaterdag 24 januari in
gildegebouw “De Tent”.
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Nieuws Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)
Informatieboekje
Op de informatiebijeenkomst van 10 december jl.
hebben wij als VDVV het informatieboekje het
eindresultaat mogen presenteren. Het is een
boekje geworden dat in zijn geheel is ontworpen
en samengesteld door inwoners van het dorp.
Financieel is het boekje mogelijk gemaakt door
twee grote sponsoren nl. Wonion en Rabobank
Graafschap – Zuid. Als bestuur van VDVV zijn we
blij dat wij dat we een beroep op hun hebben
mogen doen. Het informatie boekje is er vooral
op gericht om nieuwe inwoners van het dorp
welkom te heten, maar daarnaast ook om hen te
prikkelen om te gaan deelnemen aan het dorpse
leven van alledag. Een dorp als Varsselder –
Veldhunten kan niet zonder de inbreng van “vers
bloed”.
De eerste exemplaren hebben wij deze avond
mogen uitreiken aan enkele nieuwe inwoners die
vrij recent in ons dorp zijn komen wonen. Marcel
en Miriam Bergevoet, Sandra en Joris ten Have
en Luuk Egberts.

gemaakt door sponsoring vanuit Wonion.
We zullen in overleg met u als inwoner, maar ook
zeer zeker in overleg met de gemeente kijken wat
de beste plek is om dit pannaveld te plaatsen.
Hebt u suggesties meld ze bij ons.
Stand van zaken woningbouw
Op dit moment spelen er binnen ons dorp
verschillende initiatieven om tot woningbouw te
komen. Rondom
“de molen”, terrein v.d. Pavert
en het 3e voetbalveld. Het komend jaar zal
duidelijk worden waar als eerste gebouwd zal kan
gaan worden. In eerste instantie zal er gebouwd
worden voor lokale behoefte. Maar binnen de
gemeente gaan steeds meer stemmen op om
ook de markt gewoon zijn werk te laten doen.
Wij als VDVV blijven er ons sterk voor maken dat
met name starters, maar ook 55+ zich kunnen
vinden in de te plannen typen woningen.
Daar
waar mogelijk, dit zal met name het 3e speelveld
zijn, zullen wij als VDVV onze stem richting
gemeente laten horen. Voor ons als VDVV is het
belangrijk om te weten wat er aan behoefte aan
typen woningen leeft. Laat aan ons weten als u
interesse heeft in woningbouw. Geeft u daarbij
aan wat voor type woning. (Starter / twee onder
één kap / vrijstaand / levensbestendige enz.).
Namens het bestuur van VDVV wens ik u allen
fijne feestdagen en een gezond 2009.
Wim Klompenhouwer (voorzitter)

Wij hopen dat voor hen het informatieboekje
bijdraagt aan het leren kennen van ons dorp. Een
plek waar het niet alleen goed wonen is, maar
waar het ook goed leven is. Een dorp dat open
staat voor ieders inbreng.
Door de financiële ondersteuning van eerder
genoemde sponsoren hebben wij een grotere
oplage kunnen realiseren. De komende weken
zullen we als bestuur de boekjes verspreiden. In
eerste instantie zullen we de boekjes bezorgen
bij inwoners die de laatste jaren in ons dorp zijn
komen wonen.
Vervolgens zullen de huidige leden van VDVV
ook het informatieboekje ontvangen.
Wie de jeugd heeft / houdt, heeft de toekomst.

6,6 x 10,4 m.
hekwerk 123cm. hoog

Als VDVV
hebben we 10
december aan
de jeugd van
ons dorp
symbolisch
een
pannaveld
mogen
aanbieden. Dit
pannaveld is
mogelijk
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Nieuws Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)

M
ede Dorpsgenoten,
Bij deze de laatste terugkoppeling dit jaar
vanuit de projectgroep.

Stand van zaken “Gemeenschappelijk
Dorpshuis”.
10 december hebben wij een goed bezochte
informatieve bijeenkomst gehouden in de Tent.
Opvallend was dat er t.o.v. de bijeenkomst in mei
een andere groep personen aanwezig was.
Deze avond bestond uit twee delen. Het eerste
gedeelte was ingeruimd voor specifieke VDVV
agenda punten. Het grootste gedeelte van de
avond was ingeruimd om u als achterban bij te
praten, waar wij als projectgroep (Stichting
Sportbelangen, GWVV, O.L.V. Gilde, Gemeente
en VDVV) vanaf mei 2008 mee bezig zijn
geweest.
Uitgangspunt was na 28 mei, wat is er mogelijk
op het huidige sportcomplex aan uitbreiding /
mulitifunctionaliteit,, om op deze wijze te komen
tot een “Gemeenschappelijk Dorpshuis”.
Financiële haalbaarheid staat hierbij voorop. Een
gemeenschappelijk dorpshuis moet iets
toevoegen aan de leefbaarheid en mag geen
financiële drempels opleveren voor ons rijke
verenigingsleven.”Tijdens de terugkoppeling eind
mei in de Tent hebben wij u dit verhaal op
hoofdlijnen gepresenteerd. De reacties waren die
avond positief, met de duidelijke boodschap,
werk deze optie verder uit.
10 december hebben wij als projectgroep aan de
aanwezigen een eerste concept tekening
gepresenteerd zoals een gemeenschappelijk
dorpshuis eruit zou kunnen zien. Daarnaast
hebben wij aan de aanwezigen een begroting op
hoofdlijnen gepresenteerd. De belangrijkste
conclusie uit deze begroting is dat e.a. volgens
de projectgroep haalbaar is.
Daarnaast hebben we in hoofdlijnen gemeld in
welke denkrichting wij zitten te denken qua
“beheersvorm”.De projectgroep denkt op dit
moment aan een overkoepelende Stichting.
Vanuit de aanwezigen zijn er deze avond diverse
vragen gesteld. Veelal betrof het inhoudelijke
vragen, hoe zaken geregeld dienen te worden.

Daar waar mogelijk zijn deze door de projectgroep beantwoord.
Tot slot is er medegedeeld vanuit de projectgroep
dat er een eerste moment bereikt is van een
“doorgaan” of “stoppen”. Vanuit de volgende
partijen zal een er een mening gevormd moeten
worden; O.L.V. Gilde, GWVV en Stichting
Sportbelangen. Voor de twee eerstgenoemde
partijen zal dit betekenen dat zij hun leden
moeten raadplegen. Hoe en op welke wijze dit zal
gebeuren hoort u als lid van de beide partijen
zelf.
In een eventuele volgende fase zullen ook de
overige verenigingen nadrukkelijker in het traject
betrokken worden. Zij zijn immers bij het uiteindelijk invullen/ vorm geven van een
gemeenschappelijk dorpshuis “de gebruiker”. In
een eerder stadium hebben al deze verenigingen
aangegeven het belang van een gemeenschappelijk dorpshuis in te zien. Deze toezegging zal in
een volgende fase verder geconcretiseerd
moeten worden.
Willen we de komende jaren werken aan de
realisatie van een gemeenschappelijk dorpshuis,
dan zal dit in ons kleine dorp alleen gerealiseerd
kunnen worden door gemeenschapszin. Juist
het “door gemeenschapszin waargemaakt” is de
kracht de van het dorp Varsselder – Veldhunten.
De komende maanden zal blijken of het dorp dit
ook naar de toekomst durft uit te spreken.
Mocht u komende weken vragen / ideeën hebben
aarzel niet maar schiet één van de projectgroepleden aan. Zij zijn diegene die weten hoe het
verhaal precies in elkaar steekt. Daarnaast
verzoeken wij in u mening - en of besluitvorming
niet alleen te kijken naar het heden, maar ook
naar de toekomst. Het durven kijken naar de
toekomst is immers iets dat wij als projectgroep
ook steeds als uitgangspunt genomen hebben.
Namens alle leden van de projectgroep, wensen
wij allen fijne feestdagen en gezond 2009.
Wim Klompenhouwer.

Weet je nog van toen?

D

e laatste tijd heeft de geldcrisis er een geduchte concurrent bij gekregen en wel de
rookcrisis. Roken en alles wat daar mee te maken heeft, bestaat al sinds mensenheugenis.
Het hoort bij de tijd, en zal altijd zo blijven. Maar niet iedereen denkt er zo over en daardoor is in de
samenleving een nieuwe wetgeving gekomen. Door niet naleving ervan, zijn regels verscherpt, nog
eens herzien en nu zo gesteld, dat men flink water bij de wijn moet doen om de vrede te bewaren. Dat
roken slecht is, bestaat geen twijfel over, maar dat je hiervan alles en nog wat van krijgt is sterk
overdreven. Dan zijn er nog wel een aantal andere artikelen te noemen, die even slecht of nog slechter,
giftiger en levensbedreigender zijn dan roken. Wat gedacht van drugs in legio soorten, cellulose,
kunststof- en verfproducten, en niet te vergeten de cosmetica. Onder slechte omstandigheden werken
mensen in fabrieken, winkels en werkplaatsen en staan bloot aan de gifstoffen die in producten zitten.
En dat alles onder de zogenaamde strenge wetgeving. Om echter bij het roken te blijven en de
nostalgie ervan, kan ik me nog een aantal voorvallen herinneren, die me zijn bijgebleven als bijzondere
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gebeurtenissen.
Zo werden er vroeger in het oude schoolgebouw rookwedstrijden gehouden door een aantal
dorpsgenoten. Er werd hierbij een hoeveelheid tabak in een pijpenkop gedaan en de tijdsduur
gemeten, om de pijp dampend te houden. Evenzo wie de langste askegel aan een sigaar kon houden
en de mooiste wolkjes blazen. Hierbij werd onder een jury fanatiek gestreden om de prijzen en titels,
zoals pijp- of sigarenkoning van het dorp.
Iets anders was de distributie van rookartikelen in de oorlogsjaren. De mensen gingen in de tuin zelf
tabak verbouwen en noemden dit eigenbouw. Van de tabaksplanten werden in het najaar de grote
bladeren geplukt en met een draad door de nerf in de schuur gehangen om te drogen. De
tabaksbladeren verkleurden dan van groen tot donkerbruin. In de winter werden de bladeren opgerold
en met een mes fijn gesneden en vervolgens bij de kachel gedroogd. De tabak werd zowel voor de pijp
als sigaret gebruikt. In die jaren werd er ook nog tabak gepruimd. De liefhebbers hiervan stopten een
pluk tabak in de mond en kauwden hierop, tot er bijna niets van over bleef. Je moest wel stalen
zenuwen hebben om dit te kunnen maar voor de pruimers was dit geen probleem.
Zo was er in Gendringen een fotograaf, die er een gewoonte van maakte, om klanten met een
dampende pijp, sigaar of sigaret in de mond er een leuk plaatje van te maken. Al spelenderwijs leerde
je op jonge leeftijd met het rookgedrag omgaan en vond je het stoer en volwassen staan. Ook toen
rookten meisjes, al was het niet in aantal van nu. Een goede gewoonte was ook, om vader met zijn
verjaardag of op Vaderdag een doos sigaren te geven.
In een kastje langs de schoorsteenmantel verdween de doos dan, bij de andere dozen sigaren die er al
stonden. In bijzondere gevallen werd er wel eens een kistje sigaren van 25 of 50 stuks aangeboden.
Bekende merken waren o.a. Agio, Willemz, Ritmeester en de grote stompe bolknakken. De voorraad
sigaren was overigens niet voor niets, want voor een bewezen dienst werd gewoonlijk een sigaar
gepresenteerd. Dit gebeurde aan een postbode, melkboer en natuurlijk de Pastoor, als die op
huisbezoek kwam. Dat er soms een nevel van de rook in de huiskamer hing, was niet zo’n probleem
want die was er toch wel door de kolenkachel.
Evenals dat de gordijnen en het behang
goudgeel werden van de rook, deed men niet
moeilijk over. En niemand ging er aan dood,
althans zo dacht men. Als kinderen vroeg je vaak
aan de rokers om de prachtige bandjes die om
de sigaren zaten, met allerlei afbeeldingen erop.
Deze bandjes spaarde je dan in een album of in
een lege sigarendoos.
Een andere rooktraditie vond bij een trouwpartij
plaats. Onder een toespraak van de
ceremoniemeester werd aan de bruidegom een
stenen pijp met een sierlijke steel eraan
overhandigd en erna aangestoken. Deze
ceremonie hield in dat zolang de pijp heel bleef,
de man de baas was. Maar zodra de pijp kapot
was, kreeg de vrouw het voor het zeggen. Met
de jaren veranderde het rookgedrag van
mensen. Pruimtabak en ook veel sigaren en
sigaretten in allerlei merken werden minder
gerookt, ook mede door de duurte ervan. Als
alternatief werden pakjes tabak gekocht om zelf
een peuk te draaien. Verschillende apparaatjes en hulsjes kwamen in de handel om het zelf sigaretten
maken te vergemakkelijken. De straffe rokers bleven de donkere zware tabak gebruiken, ook wel
apenhaar genoemd vanwege de sterke geur ervan.
Veel huismoeders zullen de ophef en regeltjes rond het roken toejuichen, want het scheelt minder
gordijnen wassen en bezoek van de behanger. Ondanks alles, verbouw ik nog elk jaar tabak in de tuin.
De mooie metershoge planten met de witte pluimen in de top, met erin de zaadjes voor nieuwe planten.
De oogst ervan, met wat gebruiksvoorwerpen dient om een gastles te geven op een basisschool. Vol
belangstelling kijken en luisteren leerlingen dan naar een, voor deze tijd apart verhaal dat gaat over
productie en gebruik van tabak en over de eigenschappen ervan.
Tevens wens ik u allen, sfeervolle dagen en alle goeds voor 2009!
B. Kroesen.
Boogbal nr. 4
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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
Den Dam 1
Aerdt 1
SVGG 1
Sint Joris 1

Gespeeld Punten voor tegen
12
13
12
12
12
11
11
11
11
12
12
11

31
30
27
21
16
15
14
11
9
9
5
4

28
35
41
24
19
17
19
13
13
17
9
9

6
13
14
17
17
27
23
20
30
25
23
29

Res. 5e klasse

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

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
4
4
5
4
4
3
3
3
4
3
4
3

12
10
9
8
7
4
4
2
2
1
1
0

9
12
12
7
6
5
5
2
3
4
3
2

2
1
9
3
5
3
7
3
8
9
10
10

Res. 7e klasse

Club

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

22
20
17
13
13
12
12
8
4
1

28
42
34
26
23
23
18
25
11
14

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

17
9
20
20
17
25
25
31
29
51

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
9
10
7
10
8
10
10
9
10
11

30
30
19
17
14
11
10
10
8
7
6
5

62
48
28
30
25
26
27
18
20
24
21
21

16
13
22
19
12
30
25
40
28
48
48
49

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
8
9
9
10
9
11
10
9
10
10
9
8

24
24
21
21
18
18
15
11
7
4
3
0

27
46
38
26
30
25
35
30
14
8
14
8

5
7
14
15
19
18
19
26
34
47
32
65
Boogbal nr. 4

Club
Gelre FC DA1 (fut)
Brasil '77 DA1 (fut)
oc/Stob-Job Uitzend DA1
Grol DA1
LZVV/Sport-innLochem DA1
(fut)
Gelre FC DA2
Steenderen DA1 (fut)
Steenderen DA2 (fut)
Veldhoek DA1
GWVV DA1
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Gespeeld Punten voor tegen
8
9
9
8

24
19
18
13

133
49
46
43

17
44
37
47

7
7
8
8
10
8

12
12
9
6
6
3

44
47
27
18
24
28

31
48
47
62
73
53

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Jasper Engelen
Tom Wanders
Theo Heutinck
Ramiro Tersteeg
Martin Bolk
René Hakvoort
Jeroen Aalders
Marco Menke
Ferdie v/d Pavert
Han van de Pavert
Marcus Schwartz
Erik Ketelaar
Frank v/d Schuur
Rob v/d Pavert
Sebastiaan Flipse
Maik Jansen
Carlo Molenaar
Andres Moreno

Club
MvR A2
Westendorp A1D
AZSV A3
Longa '30 A4
GWVV A1
WVC A2
Varsseveld A2D
Gendringen A2D
SDOUC A2
DZSV A2D

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

elftal
1
2
3+4
1
1
3
1
2+3
4
4
2+3
3
4
4
1
1
2
2

doelpunten
11
11
10
9
8
8
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2

Werner Wellink
Sjal v/d Pavert
Tim Jansen
Dennis Boerboom
Danny van Wessel
Mark Welling
Gert Martens
Jules v/d Pavert
Jacco te Kaat
Paul Geelen
Jurgen Schut
Tim Heutinck
Daan Kroesen
Ino Zweers
Erwin Zimmerman
Walter Hendrixen
Rien Klompenhouwer
Hans Bruins

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

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN en PUPILLEN :
Gespeeld
7
8
8
8
8
8
8
6
8
7

Punten voor
21
18
15
15
13
12
12
3
3
1

44
45
23
24
15
29
18
12
10
8

tegen

Club

Gespeeld

6
7
20
29
18
18
30
19
46
35

Gendringen C2
Longa '30 C4
GWVV C1D
Grol C4
Silvolde C2
Bredevoort C1DC
Erix C2
SDOUC C2
Ajax B C1D
MEC C1
KSV C2
Ulftse Boys C2

10
9
10
11
10
10
9
9
10
11
10
11

Topscoorders A-junioren:
naam:
aantal doelpunten

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

5
3
2
2
1

Club

Gespeeld

GWVV E1
SVGG E1
Silvolde E3D
Westendorp E1
Varsseveld E4
VVG '25 E4
Terborg E3
SDOUC E4
Gendringen E3
DZSV E3
VVG '25 E5
NVC E1

9
10
9
9
9
9
10
9
10
9
9
8

27
24
19
18
15
15
15
13
9
6
3
0

28
24
23
22
19
15
12
12
9
9
3
0

Stan v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Bob Zweers
84
74
30
54
38
37
23
30
29
9
27
5

26
17
17
5
5
3
2
1

Punten voor
58
43
46
33
46
26
23
19
20
25
8
6

tegen
7
10
10
10
17
20
17
22
25
37
53
125

Topscoorders C-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Punten voor

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Kris
Thomas
Juul
Koen
Mick
Max
Lars
Evert Jan

2
2
2
3
3
3
4
4
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4

tegen
8
27
28
15
32
36
43
29
52
42
53
75

7
7
3

Club

Gespeeld

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

9
9
9
8
8
8
8
8
7
8
8

Punten voor
27
22
19
16
15
13
6
6
4
3
1

78
60
59
40
34
53
31
30
12
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. 4
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8
6
6
5
4
2
2

tegen
18
19
29
27
23
42
42
73
53
49
48
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Eindstand najaarscompetitie 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
10
10
10
11
10
9
10
10
10
10
10
10

28
28
22
22
19
14
12
11
10
6
3
0

115
104
50
70
37
41
45
36
22
25
19
2

11
9
19
22
44
37
48
43
50
57
88
138

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sam
Robin
Sjoerd
Bart
Maarten
Douwe
Jelle
Timo
Koen
Justin

Boogbal nr. 4

26
24
11
11
10
10
5
3
1
1

Hierbij willen we jeugdleiders erop attenderen
dat er niet altijd een wedstrijduitslag wordt
ingevuld. I.v.m. de compleetheid van de
topscoorderslijsten willen we jullie verzoeken
om dat wel te doen!
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