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N og een paar wedstrijden en dan is de 
winterstop weer aan de beurt.  
Als het een beetje meezit dan zijn er bij de 
senioren twee herfstmeesters te bewonderen en 
bij de jeugd is er misschien al een kampioens-
feest gevierd. GWVV 1 gaat nog steeds als een 
speer en heeft nu ook al een mooie voorsprong 
op de nummer twee. GWVV 2 staat mooi in de 
subtop en GWVV 3 staat in ieder geval niet 
onderaan.. GWVV 4 heeft als we de verlies-
punten tellen recht op de eerste plaats, maar 
eerst moeten de wedstrijden gewonnen worden 
en dan kan er pas gekeken worden op welke 
plaats ze staan. 
Bij de jeugd gaat het vooral goed met de E2- en 
de D-pupillen. Beide maken nog kans op de 
eerste plaats in de najaarscompetitie. 
De Algemene Ledenvergadering is geweest en 
mocht u nu op zoek zijn naar de notulen van 
deze vergadering dan kunt u beter even wachten 
tot de Boogbal uitgave van december. De notulen 
moeten eerst door het bestuur goedgekeurd 
worden en dat zijn ze nu nog niet. 
De Superelf is ook weer van start gegaan en dit 
jaar is er een record aantal van 82 deelnemers. 
Er zijn een paar mensen die te laat hun opgave 
hebben ingeleverd en deze mensen moeten we 
dus helaas teleurstellen. 
Verder kunt u in deze Boogbal stukjes vinden 
over de (wan)prestaties van de diverse teams, 
helaas krijgen we van GWVV 2 geen stukjes 
meer voor de Boogbal. Ze hebben hun eigen site 
en deze vullen kost ook een boel tijd.  In ieder 
geval is er over het 1ste, het derde, het vierde en 
de jeugd voldoende te lezen zoals bijvoorbeeld 
de sponsoring van de D-pupillen door Grand 
Café/Zaal De Zon te Veldhunten. 
De vaste rubrieken zoals Onder Schot, Opvallend 
op de Buitenham en Weet je nog van Toen zijn 
ook weer aanwezig en een aantal andere 
verenigingen/organisaties maken ook nu weer 
gebruik van de ruimte in de Boogbal. 
We willen nog even de aandacht vestigen op het 
papier ophalen met de feestdagen. In deze 

Nieuws 

Boogbal staat wanneer de papierploeg weer 
langs de deuren komt zodat u niet tevergeefs het 
papier aan de straat zet. 
Op dit moment gaat alles goed bij de club, reden 
om tijdens een club(donderdag)avond eens even 
lekker uit je dak te gaan. Een groep 
enthousiastellingen hebben op donderdag 26 
november een avond georganiseerd waarvan u 
de uitnodiging in deze Boogbal vind. 
Ook het “noaproat uurtje” is na het succes van 
vorig seizoen dit seizoen weer geintroduceerd. Er 
is er inmiddels èèn geweest, maar op 6 
december wanneer Den Dam op bezoek komt 
wordt er weer èèn georganiseerd ook hiervan 
vindt u de uitnodiging elders in dit blad. 
De TC is alweer druk bezig geweest om de 
winterperiode in te plannen en hebben hun 
eerste concept naar de Boogbal gestuurd om te 
worden gepubliceerd. Zo kun je rekening houden 
met je eigen agenda. Er kan nog verandering in 
komen maar dat laten de twee wijze TC heren 
Eugéne en Koen in de volgende Boogbal weten. 
Ook hebben we in deze Boogbal een verhaal uit 
Mozambique van Marc Schut. Marc leest altijd de 
digitale versie van de Boogbal en houdt zich zo 
op de hoogte van het wel en wee van de 
vereniging. Ja, zelfs tot in Mozambique wordt de 
Boogbal bezorgd. En zoals u weet is Sinterklaas 
weer in Nederland aangekomen. Op 22 
November komt hij ook aan in Varsselder-
Veldhunten. Een week later op zaterdag 28 
November is er een groot Sinterklaasfeest bij “De 
Zon”. In deze Boogbal vindt u een inschrijvings-
formulier hiervoor. 
 
Wij wensen iedereen veel plezier bij het lezen 
van Boogbalnr. 3. 
   

De redactie. 

G.W.V.V.  1  
langs de lijn 

 

N og drie wedstrijden en dan hebben we 
winterstop. Gezien de blessures kunnen de 
mannen wel wat rust gebruiken. In het begin van 
de competitie bleven we bijna vrij van blessures 
terwijl we de afgelopen weken 4 a 5 spelers in de 
ziekenboeg hadden. Gelukkig ging het herstel 
voorspoedig zodat de meeste spelers afgelopen 
zondag weer fit waren. Helaas zal Martin Bolk 

nog enkele weken niet kunnen spelen wegens 
een knieblessure. 
 
De laatste wedstrijden verliepen wat moeizaam, 
er wordt zeer scherp getraind maar het komt er in 
de wedstrijden nog niet echt uit. De wedstrijd uit 
tegen Halle werd moeizaam gewonnen met 0-2. 
Lichtpuntje deze wedstrijd was Kees van de 
Pavert die zijn debuut maakte, 15 minuten mocht 
invallen en meteen scoorde!! Het andere 

Noteer in uw agenda: 
26 november club feestavond 
6 december noa proat uurtje 
17 december: Potstoten 
7 januari: Nieuwjaarsreceptie 

De winterstop is in zicht... 
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doelpunt kwam op 
naam van Maik 
Jansen. 
Zondag 8 
november stond er 
weer èèn van de 
vele derby’s op het 
programma. 
SVGG, een 
tegenstander waar 
Varsselder het 
vaak lastig tegen 
heeft. GWVV was 
deze middag de 
sterkere ploeg, 
creëerde ook de 
meeste kansen. 
SVGG dat 
eigenlijk alleen 
gevaarlijk werd bij vrije trappen en hoekschoppen 
kwam 1 x tot scoren. Voor Varsselder scoorden 
Sebastiaan Flipse, Jeroen Aalders en Danny van 
Wessel. Vooral bij deze laatste goal ging er een 
fantastisch aanval over vele schijven aan vooraf. 
Eindstand GWVV-SVGG 3-1. 
Na de wedstrijd was er een noaproat uurtje 
georganiseerd. De pupil van de week werd nog 
even naar voren gehaald, de man of the match 
(Jurgen Schut) werd bekend gemaakt en er werd 
natuurlijk met beide trainers nog even 
noageproat. Verder werden op een groot scherm 
de actie foto’s van de laatste wedstrijden 
afgespeeld. 
De sfeer was erg gezellig, het publiek bleef lekker 
hangen tot in de late uurtjes…. 
BEDANKT!!! 

Na 2 wedstrijden niet geweldig gespeeld te 
hebben moest er weer eens een goeie pot 
worden neergezet. Dit zou moeten gebeuren in 
de uitwedstrijd tegen VVL. Een belangrijke 
wedstrijd omdat Lengel op 7 punten stond en 
natuurlijk gebrand was om deze achterstand te 
verkleinen. De eerste helft was dit ook zichtbaar, 
VVL was feller en had het betere van het spel. 
VVL scoorde dan ook de 1-0 via een penalty na 
een overtreding van Jurgen op de VVL spits. 
Ruststand 1-0 voor de thuisploeg. Na de thee 
kwam Varsselder feller uit het kleedlokaal. 
Varsselder werd gevaarlijker en kwam meer en 
meer voor de goal bij Lengel. Kees van de Pavert 
en Jurgen Schut scoorden binnen 15 minuten de 
1-1 en 1-2. Er werd beter georganiseerd 
gevoetbald en weinig weg gegeven, de enige 
momenten dat Lengel nog gevaarlijk werd was 
via hoekschoppen en enkele vrije trappen. 
Complimenten voor GWVV dat ze tegen deze 
ploeg toch de 2e helft ontzettend sterk terug 
kwamen. Toen na de wedstrijd bleek dat 
Stokkum verloren had was natuurlijk de vreugde 
nog groter. 
 
De komende wedstrijd is thuis tegen Carvium, na 
Carvium beginnen we al weer aan de 2e ronde 
tegen Den Dam. We zien u graag weer langs de 
Lijn!! 
 
De Leiders, langs de lijn….. 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
22 november  GWVV 1  - Carvium 1 aanvang 14:30 uur 
6 december   GWVV 1  - Den Dam 1 aanvang 14:30 uur 
13 december  Zeddam 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 

 (Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 
 
 

Dave in ‘grondgevecht’  
met z’n directe tegenstander. 

Pascal stuurt z’n tegenstander 
de verkeerde kant op. 

Maik in duel zonder bal 
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 •Live muziek 

•Haringhappen 

•Etc. 
 

 Hollandse Club Avond GWVVHollandse Club Avond GWVV 
Gezellige club avond voor Leden incl. aanhangGezellige club avond voor Leden incl. aanhang, ,   

Supporters en SponsorenSupporters en Sponsoren 
Donderdag 26 November van 21.00 tot 0.30 uur.  Donderdag 26 November van 21.00 tot 0.30 uur.   

G.W.V.V.’s Noaproat uurtje 
Zondag 6 december a.s. 

Zondag 6 december a.s. na de wedstrijd tegen Zondag 6 december a.s. na de wedstrijd tegen   
Den Dam 1 wordt er een “noaproat” uurtje Den Dam 1 wordt er een “noaproat” uurtje 

georganiseerd met o.a.georganiseerd met o.a.  
  Wedstrijdanalyse met trainer en spelersWedstrijdanalyse met trainer en spelers  
  Verkiezing “Kearl van de wedstrijd”Verkiezing “Kearl van de wedstrijd”  

  

Wij willen iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Wij willen iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
Consumpties worden tegen gereduceerde prijzen aangeboden .Consumpties worden tegen gereduceerde prijzen aangeboden .  
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 
Kay Gee  
Fredriks 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - SVGG 1 

Leeftijd: 10 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Spits. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Super!!! 
Omdat ze gewonnen hebben. 
Was je zenuwachtig? Ja. 
Wie vond je de beste voetballer? Sebastiaan. 
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? 
Ja, warm spelen in een driehoek met Jasper. 
Namen ouders: Gaby Fredriks en Frency 
Driessen. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
Het was érg gezellig!  
 

Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk 
was het een fijne middag. 

N a een belabberde seizoenstart waar we 
onnodig verloren van o.a. Den dam en 
Stokkum begint het nu toch beter te lopen. 
Tegen Zelhem 6 wisten we zelfs de 1ste 3 punten 
van het seizoen veilig te stellen en zijn we 
eindelijk van die hatelijke 0 af. Het loopt ook 
beter omdat we nu weer een beetje met vaste 
mensen voetballen. Ook zijn de 2 nieuwe 
aanwinsten Jeroen en Edoh een welkome 
versterking. 
Na Zelhem 6 moesten we tegen PAX 7. Ik wil 
persoonlijk niet te veel woorden vuil maken aan 
die wedstrijd, maar laten we het erop houden dat 
PAX7 absoluut niet in onze klasse thuishoort. 
Na de nederlaag tegen PAX konden we ons 
opladen voor de wedstrijd tegen NVC, we 
begonnen goed en we hadden een goudhaantje 
in ons midden, Sjal v/d Pavert wist 3 keer het net 
te vinden mede door Sjal wonnen we dan ook 
met 3-2. Hoewel een gelijkspel wel terecht was 
geweest want NVC zette ons het laatste half uur 
nog flink onder druk, maar mede door goed 
keeperswerk van Jeroen wisten we de 3 punten 
mee te nemen uit de hel van Netterden. 
De week erop stond de thuiswedstrijd tegen 
VVG’25 op het programma. We begonnen het 
duel veel te slap en kwamen daarom ook terecht 
op achterstand. Maar na een half uur wist Marco 
Menke ons weer op gelijke hoogte te brengen. 
Na de rust pakte VVG’25 weer de voorsprong, 
maar door een geweldige hakbal van wederom 
Marco maakten we toch nog de 2-2. De wedstrijd 
werd wel eerder gestopt vanwege een 
onfortuinlijke botsing tussen Marco en een 
tegenstander waarbij de tegenstander dit moest 
bekopen met een flinke jaap op zijn hoofd. 
En dan zondag 8 november de wedstrijd tegen 
SDOUC 6 een van de koplopers in de competitie. 
We begonnen verassend sterk en wisten de 
tegenstander goed onder druk te houden, we 
creëerden zelf genoeg goede kansen maar 
wisten die niet te benutten. SDOUC was wel 
uiterst effectief zij creëerden weinig kansen maar 
maakte er in de 1ste helft wel 2 . We wisten na 
rust nog de aansluitingstreffer te scoren maar 
kort daarna besliste SDOUC het duel door de 3-1 
te maken. Het resterende deel  van de wedstrijd 
was niet om over naar huis te schrijven. Dus dat 
ga ik ook bij deze niet proberen . 
Al met al kunnen we zeggen dat het voetbal 
steeds beter wordt, en dan komen de punten 
vanzelf. 
 
Door : Jordy Steverink GWVV 3 

Wederopstanding 
GWVV 3 een feit ? 
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G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:

2 William  Knipping 
7 Rick  Hendrixen 
8 Jos  Mulder 
8 Silas  Mulder 
9 Gert  te Kaat 
9 Ferdie  van de Pavert 
9 Frank  Rots 

10 Arno  Geurts 
12 Jorick  Messink 
13 Lars  Hendrixen 
14 Stan  van de Pavert 
18 Jeroen  Verbeek 
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 

November 

Het vierde 
S oms zit het mee en soms zit het tegen. Op 
donderdagavond aan de stamtafel had ik een 
leuk raadseltje: Wat is het verschil tussen 
Carlo en een batterij?  
Het was een daverend succes want bijna 
iedereen moest erover lachen (één niet). Het 
gevolg was echter dat de zondag erop 
disciplinaire maatregelen werden genomen. In de 
uitwedstrijd tegen Gendringen kon ik het 
trainingspak aanhouden. Gelukkig was er de 
tweede helft wel een plaatsje voor mij zodat ik 
toch nog een helft lekker heb gebald. Gendringen 
was een sterke tegenstander, maar in de tweede 
helft voerden we twee keer een counter goed uit 
zodat we met 2 – 4 hebben gewonnen. Sinds 
deze wedstrijd zijn we, in onze afdeling, het team 
met de minste verliespunten. 
 
Behalve voetbal wordt er deze maand erg veel 
gefeest. Het begon al met het feest van Karel en 
Thea: 25 jaar niet getrouwd. ’s Morgens werd 
eerst gewonnen van V.V.G. zodat we met drie 
punten in de knip aan het feest konden beginnen. 
Het was een heel leuk feest en gezelligheid kent 
geen tijd. De verstandigsten gingen op tijd naar 
huis en anderen gingen door tot aan Studio 
Sport. Het is dan duidelijk dat de terugreis niet al 
te soepel is verlopen. Ik vertel daar niets over, 
met het oog op een basisplaats. 
 
Op 25 oktober hebben we in de beker gespeeld 
tegen Meddo. Na een leuke, landelijke reis 
kwamen we aan bij stadion ’t Konder. Het stadion 
was under construction en omdat het geen risico 
wedstrijd was kon de strijd doorgaan. In Meddo 
zijn ze inmiddels een stukje verder met kunstgras 
dan wij zijn. Het grondwerk voor het nieuwe veld 
was al klaar. Het was een pittige, jeugdige 
tegenstander maar onze ervaring en inzet bracht 
alles in evenwicht, zodat 2 – 2 een terechte 
uitslag was. Na de wedstrijd kregen we een 
beetje het Huntenpop gevoel. We moesten ons 
omkleden in cabines waar tijdens het festival de 
artiesten zich omkleden. Het douchen gaf een 
beetje het campinggevoel van vroeger weer. Je 
moest eerst naar buiten en dan in een losse 
wagen douchen. Het water was echter heerlijk 
warm. Een goede oplossing van sc Meddo. De 
geruchten gaan dat het bij dameswedstrijden erg 
druk is op de Kottenseweg. 
 
Het vierde heeft de beschikking over een zeer 
ruime selectie. In het kleedlokaal is het dringen 
geblazen en soms zijn er shirtjes te kort. Voor de 
wedstrijd heerst er altijd veel onzekerheid. Wie 
staat er in de basis en hoeveel speelminuten krijg 
ik? Op donderdagavond na de training houdt de 
technische staf zich steeds vaker afzijdig van de 
rest van de groep. En komen ze na dat “overleg” 
nog even bij de groep zitten, dan hullen ze zich in 
stilzwijgen. Dat je zo geen vrienden maakt is 
duidelijk. 
 
De zondagavond na de wedstrijd tegen 
Gendringen moesten we al weer aantreden. Voor 
Abraham Ferdie moest een pop gemaakt worden. 
Rond half negen was het verzamelen in de 
oefenruimte van Han. Er waren er wat bij die na 
de 3e helft nog een ander feestje hadden gehad. 

Het gevolg was een enorme creativiteit in het 
bedenken van spreuken. Maar de daadkracht om 
van de stoel af te komen en te helpen was 
gering. Gelukkig hebben derden ons geholpen 
om de spreuk:”G.W.V.V.’s goalmachien heeft 
Abraham gezien” op het bord te zetten. We 
hoefden  gelukkig niet tot twaalf uur te wachten 
om de pop te zetten. Na een biertje op de 
kersverse Abraham konden we toch nog op een 
redelijke tijd in bed liggen. De zaterdag erna werd 
het feest uitbundig gevierd in Zaal de Zon. Er 
werd getwijfeld of het verstandig zou zijn de 
wedstrijd tegen Stokkum te verzetten. We 
hadden nog een ervaring in ons geheugen staan 
van een wedstrijd na een ander van de Pavert 
feestje. We hebben het erop gewaagd en het 
heeft goed uitgepakt. Soms liep het wel wat 
stroef en moest er even heel diep naar adem 
worden gehapt. Maar het collectief van het vierde 
zegevierde en Stokkum kreeg met 7 – 2 
billenkoek. Na de wedstrijd werd het al weer 
voorzichtig tijd voor een biertje. Alleen Andres 
was zeer huiverig om het eerste slokje te nemen. 
Na een cola-tje durfde hij het toch aan en voelde 
hij zich weer een grote jongen tussen al de 
oudjes. 
Abraham zal dit jaar nog een paar keer in actie 
komen bij het vierde. Als ik dit stukje schrijf duurt 
het nog twee dagen en dan is Ronnie ook 
toegetreden tot het legioen der grijze wijzen. 
Voor de laatste Abraham van dit jaar hebben we 
nog een halve baal hooi nodig om de pop de 
juiste contouren te geven.  
Ik heb hopelijk positie genoeg geschreven zodat 
ik de komende weken op een basisplaats kan 
rekenen. Mocht dat niet het geval zijn, dan 
overweeg ik het antwoord op het Carlo raadseltje 
in de eerstvolgende Boogbal te publiceren. 
 

Een onwies wieze onderwiezer.  
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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 
ledenvergadering, het noa praot uurtje, de 3 
goals van Sjal  v.d. Pavert bij het 3e, de goal van 
Bob Zweers in het 2e elftal, allen werden 
genomineerd echter er kan er maar één 
uitverkozen worden en dat is in de maand 
november niet èèn persoon maar twee personen 
en wel ………………………... 
  
De gebroeders Ted en Kees v.d Pavert die 
deze maand allebei het gesprek van de dag 
waren binnen GWVV land. Ted die met de 
Graafschap beloften team Fc Zwolle wist te 
verschalken in de beker en Kees die met nog 
maar net 15 jaar zijn debuut maakte in Halle 
tegen Halle bij het eerste van GWVV en dit 
debuut bezegelde met een doelpunt. 
  
In dit artikel stelt de redactie aan de gebroeders 
een aantal vragen, hoe hun deze belevenissen 
hebben ervaren. 
  
Hallo Kees en Ted, 
  
Velen binnen GWVV en Varsselder-Veldhunten 
kennen jullie, toch willen we jullie even vragen 
om jullie even voor te stellen voor de mensen die 
jullie nog niet zo goed kennen. 
  
Kees: Ik ben Kees van de Pavert, 15 jaar oud en 
ik zit in de derde klas van de Wesenthorst. Ik 
voetbal in de B1 van GWVV. Ik voetbal al vanaf 
mijn vierde jaar bij deze club. 
 
Ted: Nou ik ben Ted van de Pavert en ik ben 17 
jaar. Op dit moment zit ik in de examenklas 
HAVO 5 op het Rietveld Lyceum te Doetinchem. 
Ook ik ben op mijn vierde begonnen bij GWVV. 
Hier werd ik getraind door Ton van Gelder. Toen 
ik 10 was ben ik naar De Graafschap gegaan. 
Hier speel ik nu nog in de A1. 
  
Kees om met jou te  beginnen op welke positie 
speel jij bij de B-junioren en is dit ook je favoriete 
stek? 
 
Ik speel al jaren lang op de midmid postitie en dat 
bevalt me heel goed.  Hier kom ik veel aan de bal 
en kan ik proberen om een pass te geven en 
proberen zo af en toe een goaltje mee te pikken. 
  
Hoe heb je je debuut ervaren bij het eerste elftal, 
was je verrast? 
 
Ik werd op een donderdagavond gevraagd om 
mee te gaan met het 1e elftal. Op dat moment 
had ik al een aantal keren met het 1e op de 
donderdag meegetraind. Door de vele blessures 
vroeg trainer Pastoors mij om mee te gaan naar 
Halle uit (altijd lastig). Dat ik daar mocht invallen 

was natuurlijk wel een 
verrassing. Het was 
natuurlijk helemaal 
mooi dat we wonnen 
en dat ik ook nog eens 
scoorde in mijn 
debuutwedstrijd. 
  
Heb je je vader al 
gevraagd hoe oud hij 
was toen hij zijn debuut 
voor het eerste 
maakte? 
 
Nee dat heb ik eigenlijk 
nog nooit gevraagd, ik 
heb nu begrepen dat 
hij toen 16 of 17 
was. Volgens mijn 
vader heeft hij toen 
niet gescoord. 
  
Een week later speelde je tegen SVGG zelfs in 
de basis, had Ruud dit je al medegedeeld of 
kwam ook dit als een verrassing? 
 
Ook dit kwam als een verrassing. Ik wist wel dat 
er veel blessures waren maar rekende niet op 
een basisplaats. Het is natuurlijk wel leuk om in 
de basis te debuteren, thuis voor eigen publiek. 
Ook deze wedstrijd werd winnend afgesloten en 
daardoor was de sfeer erg goed, ook na afloop in 
de kantine. 
 
Ted,  je speelt al jaren bij de Graafschap hoelang 
al en bevalt het je bij de Superboeren? 
 
Toen ik bij GWVV voetbalde kwam ik bij de 
KNVB selectie terecht. Daarna heb ik proef-
trainingen gedaan bij De Graafschap, FC Twente 
en Vitesse. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om 
bij De Graafschap te gaan voetballen omdat het 
dichtbij is en het mijn favoriete club was (is). 
Toen ik in groep 8 zat op de basisschool ben ik 
bij De Graafschap begonnen bij de D-pupillen. 
Nu ben ik bezig aan mijn 7e seizoen en het 
bevalt me nog steeds prima.   
  
Op welke positie speel je bij de A-jeugd van de 
Graafschap en speel je daar ook het liefst? 
 Ik speel nu centraal achterin en dat doe ik 
eigenlijk al jaren. Vroeger speelde ik nog weleens 
linksback of linkshalf. Omdat ik al zoveel jaar 
speel als centrale verdediger is het onderhand 
wel mijn favoriete positie geworden omdat hier 
het best uit mijn voeten kom. Natuurlijk ga ik ook 
graag mee naar voren om bijvoorbeeld koppend 
te scoren. 
  
We zien je gelukkig nog vaak bij GWVV een 

Kees in actie tegen SVGG 
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balletje trappen, kun je daar nog wel tijd voor vrij 
maken met je studie en al het voetbal waarbij je 
soms meerdere malen per week speelt? 
Als het even kan vind ik het wel fijn om even met 
mijn broers en Chiel een balletje te trappen. Al 
moet ik wel zeggen dat ik het de laatste tijd wat 
drukker heb met voetbal. In principe train ik vijf 
keer in de week en heb ik te maken met verre 
uitwedstrijden. (bv. Maastricht, Rotterdam) 
Daarnaast moet ik zien dit jaar mijn HAVO 
diploma te halen en heb ik ook een vriendin. Dat 
betekent veel plannen en dat is niet altijd 
makkelijk. 
 
Kees, hoe doen jullie het met de B in de compe-
titie en hoe is de sfeer onderling? 
 
We zijn erg slecht begonnen met vier nederlagen 
op rij. Daarna zijn we beter gaan voetballen en dit 
resulteerde ook in punten. De sfeer is goed, ook 
al zijn er af en toe wel wat strubbelingen. 
 
Tegen VVL sta je ook weer bij het 1-ste, we 
zagen dat Chiel sr. en Jasper er gelukkig weer bij 
zijn, misschien ben je toch een blijvertje? 
 
Dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is natuurlijk 
leuk om bij het eerste te spelen. Zeker nu dat ze 
bovenaan staan. 
  
Hoe voel je je zo tussen de ‘grote’ jongens? 
 
 Sorry ik ben zelf inmiddels ook een grote jongen. 
(1.80) Ik word goed opgevangen en ik ken al 
verschillende jongens voordat ik bij het eerste 
speelde. Zo waren Jacco en Sven in het verleden 
mijn trainer en dat is Tim nu ook nog bij de B. 
  
Ted, hoe combineer je het  voetbal met school. 
Tot hoe laat ga je bv naar school en waneer 
trainen jullie en tot hoelang duurt het? 
 
Overdag ga ik gewoon naar school en volg 
ik gewoon de lessen net als de andere leerlingen. 
Soms moet ik wel een les missen, omdat we dan 
eerder trainen of omdat we een wedstrijd 
hebben. Bij de A trainen we elke dag behalve op 
de donderdag. De traningen beginnen om half 6 
en duren meestal anderhalf uur. Daarna ga ik 
met de bus naar huis en ben ik rond half 9 thuis. 
Dan moet ik nog warm eten af en toe nog wat 
voor school doen. 
  
Welke ambitie heb je op voetbalgebied en denk 
je daar ook inderdaad te komen? 
 
Natuurlijk is mijn ambitie om profvoetballer te 
worden. Dat moet ook de instelling zijn als je bij 

De Graafschap speelt. Of me dat lukt dat je weet 
je natuurlijk nooit en bovendien is dat ook 
afhankelijk van veel factoren.(bv. 
blessures,trainers). 
 
Voetballen bij De Graafschap is natuurlijk al heel 
wat, toch kunnen we ons voorstellen dat je op 
een gegeven moment teleurgesteld wordt 
doordat je niet geselecteerd wordt voor b.v het 
eerste team. Hoe ga jij er in zo’n geval mee om? 
 
Dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Al die jaren 
bij De Graafschap zijn tot nu toe voorspoedig 
verlopen en ik heb geluk gehad dat ik nog nooit 
een ernstige blessure heb gehad. Natuurlijk heb 
je met voetbal af en toe met teleurstellingen te 
maken. Nu ik in de A speel merk je dat het steeds 
serieuzer wordt. 
  
Ook voetbal jij tussen ‘grote jongens’ die tegen 
het 1-ste elftal aanzitten of terugkeren van een 
blessure. Hoe ervaar jij dat als jonge A-speler? 
 
In de voorbereiding waren de selecties bij het 1e 
en 2e elftal erg klein. Toen er ook wat verde-
digers te maken kregen met blessures mocht ik 
drie wedstrijden meespelen in de voorbereiding. 
Zo viel Volmer in de voorbereiding tegen Go 
Ahead Eagles uit met een knieblessure en mocht 
ik al na 20 minuten invallen. Daar stond ik toen 
als 1e jaars A junior in het centrum samen met 
Jordy Buijs en tussen alle andere grote jongens. 
Dit is natuurlijk iets waar ik vroeger over droom-
de. Bij de beloften ken ik nog veel spelers vanuit 
de A jeugd van vorig seizoen. Daardoor is het 
ook makkelijker om je bij de groep aan te sluiten. 
Maar het is en blijft natuurlijk een leuke ervaring. 
  
Kees, je vervult bij GWVV ook al een jeugd-kader 
functie als assistent trainer en leider bij de D-

Ted in actie tegen New Castle United 
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pupillen. Het is alleen maar toe te juichen dat 
selectie-spelers hun kennis overbrengen op de 
jeugd. Wat heeft jou er toe bewogen om deze 
functie te vervullen? 
 
Het leek me wel leuk om te doen en ken 
natuurlijk Chiel en Andres al langer. Dus leek het 
me wel leuk om bij de D wat te gaan doen. 
Natuurlijk is trainen geven en op zaterdag leider 
zijn heel wat anders dan zelf voetballen. 
Misschien heb ik er wat aan voor in de toekomst. 
 
Ted, heb je het afgelopen weekend nog 
gevoetbald. Zoja wat heb je gemaakt en liep het 
zoals het lopen moest? 
 
Het afgelopen weekend heb ik 1-1 gespeeld in en 
tegen Excelsior Maassluis. We kwamen al vroeg 
op een 0-1 voorsprong en waren de hele 
wedstrijd de betere maar misten helaas enorme 
kansen. En zoals een bekende voetbalwet luidt: 
als je het zelf niet afmaakt dan scoort de tegen-
stander. Dus het liep helaas niet zoals het lopen 
moest. 
  
Ted, wat vind je van Wim van Hanegem als 
analyticus? 
 
Willem vond ik een betere voetballer dan een 
analist, al vond ik hem laatst bij de Zon wel een 
goede sprekert. Soms heeft hij wel wat 'kromme' 
uitspraken. 
  
Kees, we zagen je vanmiddag tegen VVL 
wederom in de basis verschijnen en zagen je in 
de tweede helft de belangrijke gelijkmaker 
aantekenen. Heb je voor je gevoel lekker 
gevoetbald? 
 
Ik vond dat het beter ging dan tegen SVGG. Ik 
werd deze wedstrijd meer in het spel betrokken. 
Dat ik scoorde was natuurlijk weer leuk, al had ik 
de eerste helft ook al een keer kunnen scoren. 
Voor mijn gevoel heb ik wel aardig gevoetbald, 
misschien kwam dat wel door de lekkere krenten-
bollen bij Arno. 
 
Kees, wat vind je van Jan Mulder als analyticus? 
 
FANTASTISCHE analyticus. Hij zit er atijd 

geinteresseerd bij en zou wat meer mogen 
overdrijven terwijl hij zijn mening geeft. 
  
Wat is jullie favoriete tv-sport programma? 
 
Voetbal International (vooral Rene van der Gijp 
en Johan Derksen) en Studio Sport. 
  
Zouden jullie beiden kunnen aangeven, als jullie 
een wens mochten doen op voetbalgebied wat  
dat dan zou zijn? 
 
We hebben allebei een hekel aan supporters-
geweld en hopen dat dit eens ophoudt. 
Persoonlijk willen we ons allebei goed 
ontwikkelen om later zo hoog mogelijk te 
voetballen. 
  
Willen jullie nog terugkomen op voorgaande 
vragen of iets anders kwijt willen dan geven we 
jullie daarvoor nu de gelegenheid. 
 
We hopen dat het eerste van GWVV en De 
Graafschap promoveren en dat ze beiden positief 
in het nieuws blijven komen en we vinden het 
leuk dat we gesteund worden door vele mensen 
uit dit mooie dorp. 
  
Kees en Ted we willen jullie bedanken voor het 
meewerken aan deze rubriek en wensen jullie in 
jullie maatschappelijke en voetbalcarriere veel 
succes toe. En mocht er zich een keer een grote 
club dienen dan zijn wij de eersten geweest die 
jullie een eerste ‘grote’ interview af mochten 
nemen. 
  

De redactie  

ER ZIJN BALLEN TE SPONSOREN VOOR HET SEIZOEN ‘09-’10 

Ook dit seizoen word er wederom een 
ballen sponsoring gehouden.  
Voor de volgende thuis-wedstrijden van 
GWVV 1 werden de ballen gesponsord 
door: 
 
13-9-2009 wedstrijd tegen Zeddam 1 
Sponsor Arno en Manon 
18-10-2009 wedstrijd tegen St.Joris 1 
Sponsor Rabobank 
8-11-2009 wedstrijd tegen SVGG 1 
Sponsor Wissing Tuinen 
 
Hebt u ook interesse om een 
bal te sponsoren in het seizoen 
2009-2010 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

 
Wij bedanken alle balsponsoren  
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1 Lucia Heutinck Het geknipte team 56 
2 Rien Klompenhouwer V.A.W. 55 
3 Bennie Mulder Bambino 1 54 
4 Ineke Klompenhouwer De Venz 54 
5 Koen Molenaar FC Super Boys 53 
6 Paul Geelen Tukkers en Co 53 
7 Theo van Wessel FC Barcelona 51 
8 Frank v/d Schuur 5 vrouwen en 1 man 50 
9 Henk Masselink Opa Henk 49 
10 Amber & Roos Lucassen Lucky Luke 48 
11 Boyd Ratering Vetje 48 
12 Nico Marcus FC Canon 48 
13 Dennis Boerboom The Champion 47 
14 Jelle Boland Snelle Jelle 46 
15 Sebastiaan Flipse Miracle Kappers 46 
16 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 45 
17 Jurgen Schut B. L.D.N. 45 
18 Roel Jansen Dikke tieten 45 
19 Simone Bussink De Snelle Jongens 45 
20 Danny van Wessel Tropical Danny 44 
21 Jeroen en Bianca Familie Aalders 44 
22 Marijke van Wessel Snoepzakje 44 
23 Sjoerd Immink De Boys 44 
24 Ton van Gelder Lucky Team 44 
25 Robin Klompenhouwer FC Briljant 43 
26 Bart Rots De Knallers 41 
27 Kees v/d Pavert The Kellers 40 
28 Maud Rots De Familie Knots 40 
29 Wim Klompenhouwer De Langenhof 40 
30 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 39 
31 Jesper Kuster De Uitblinkers 39 
32 Lars Molenaar SDO Superboys 39 
33 René Hakvoort De Houthakkers 39 
34 Stijn Marcus FC Super elf 37 
35 Paul Schut Schup ze d'rin 36 
36 Jordy Steverink FC Telecaster 35 
37 Marco Jansen Eendracht 35 
38 Jolanda v/d Pavert FC Rap 33 
39 Kristel Jansen Lucky Luca 33 
40 Maik Jansen Chonson 33 
41 Wessel Immink De Kanjers 33 
42 Andrès Moreno The Abrahams 31 
43 Frans Zweers Am Rhein so schön 31 
44 Jorick Messink De Billy Boys 31 
45 Marcus Schwartz Blowing Bubbels 30 
46 Maik te Kaat FC Sjakie 29 
47 Nico Immink FC Driet 29 
48 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 28 
49 Dennis Lohschelder S.V. Metertje Bier 27 
50 Johnny Moreno The Keeper 27 
51 Toni (Macaroni) Scholten The Spaghetti's 27 
52 André Bussink Top Formatie 26 
53 Carlo Cornielje Wally Team 26 
54 Chiel Terhorst Sjakie z'n team 26 
55 Sven te Kaat S.D.O.V.C. 26 
56 Erik Ketelaar Die Mannschaft 25 
57 Ferenc en Sem Sem's elftal 25 
58 Nick Pruijn FC Scittelditle 25 
59 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 25 
60 Stan v/d Pavert De Boys 25 
61 Ted v/d Pavert FC Promotie 25 
62 Theo Heutinck The Champ 25 
63 Bart Zweers De Blister Boys 24 
64 Martijn Klompenhouwer De Beste 24 
65 Ino Zweers Superelf 22 
66 Marcel v/d Pavert Superboys 22 
67 Jimi Moreno Lefty 20 
68 Marco Menke FC Boks 20 
69 Bas Hegteler SV Bal op het dak 19 
70 Niek v/d Pavert Die Rooie 19 
71 Chiel le Comte S.V. De Nieuwkomer 18 
72 Eugène Lucassen The Waterboys 18 
73 Beent Kleinsma Eusterke City 17 
74 Paul Straub Zorgploeg 16 
75 Willie Schut De Waterkers 15 
76 Jordy Bussink Jong G.W.V.V. 14 
77 Casper Bussink B.T.V.V. 12 
78 Edo Beskers FC De Middenstip 11 
79 Het Derde Stijf onderaan 9 
80 Jan Terhorst René Botje 8 
81 Ralf v/d Pavert Campione 7 
82 Jos van Toor Rode Ster Belgrado 4 

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 82 coaches zich met hun teams 
ingeschreven om te strijden om het Superelf-kampioen-
schap. Dit is een recordaantal in de historie van de 
Superelf. 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. 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 Frank Heutinck (30x), de meest 
gekozen verdediger is Werner Wellink (52x), de meest 
gekozen middenvelder is Theo Heutinck (60x) en de 
meest gekozen aanvaller is Jasper Engelen (52x). 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 1 november. In dat weekend 
werden de doelpunten bij het eerste elftal gescoord door 
Maik Jansen en Kees v/d Pavert. Het doelpunt van 
Kees telt niet mee omdat hij niet voorkomt in de spelers-
lijst van de Superelf, dit omdat hij pas later in de selectie 
is opgenomen. Bij het tweede scoorde alleen Tom 
Wanders en bij het derde scoorde Marco Menke 2 maal. 
Ferdie v/d Pavert (2x) en Frank v/d Schuur waren de 
doelpuntenmakers bij het vierde. 
Na de 1e ronde van de Superelf stond het team FC Geel 
Wit van coach Sjal v/d Pavert aan kop met 24 punten, 
en kort daarachter Superelfspecialist Ton van Gelder 
met zijn Lucky Team (22 punten). Daarna volgden er 16 
teams met allen 20 punten. 
De 2e speelronde leverde veel meer doelpunten op. Er 
werd die dag 10x gescoord, wat uiteraard veel punten 
oplevert, maar geen enkel team hield de nul. Dus geen 
extra punten voor de keepers en zijn verdedigers. Bij 
het vierde heeft dit jaar Ronny O. zijn kicksen weer eens 
aangetrokken. Hij is het scoren niet verleerd en pakt ook 
zijn doelpuntje mee voor de Superelf. Helaas hebben er 
maar 3 coaches hem opgesteld, zij kregen dus 4 
punten. Dit heeft als voordeel dat als Ronny O. scoort, 
zij ook de enige zijn die omhoog schieten in het 
klassement. Hij staat o.a. opgesteld in het team ‘Stijf 
onderaan’. Dat team is onder genot van een biertje 
samengesteld door het derde elftal. We zijn benieuwd of 
dat team aan het eind van het seizoen daadwerkelijk 
onderaan staat. Ronny O. zorgt daar in ieder geval niet 
voor! 
De 3e en laatste ronde voor deze Boogbal was op 
zondag 15 november. Die dag scoorden Jurgen Schut, 
Kees v/d Pavert, Rien Klompenhouwer allen 1x. Danny 
van Wessel en Theo Heutinck scoorden beiden 2x. 
Maar de topscoorder was die dag Frank v.d Schuur, hij 
scoorde maar liefst 4x! Hij zorgde ervoor dat 8 teams 12 
punten bij elkaar verzamelde. Waaronder het team ‘The 
Champion’ van coach Dennis Boerboom. Van de 
afgelopen 3 ronden is hij de enige coach die in 1 
weekend de meeste punten (29) verzamelde. 
Daarbij is hij de winnaar van de eerste maandprijs. 
Dennis gefeliciteerd! 
 
De volgende Boogbal gaan we de tweede 
maandprijs uitreiken aan de winterkampioen. 

 
Veel succes allemaal, 
De wedstrijdsecretaris 

GWVV superelf 
2009/2010  

sponsored by  
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copie binnen: komt uit op: 
8 december 17 december 
16 februari 2010 25 februari 2010 
16 maart 25 maart 
13 april 22 april 
18 mei 27 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen  

2009-2010 
  

Team ‘The Champion’ van Dennis Boerboom; 
Nick Pruyn 

 
Jurgen Schut  Martin Bolk  Maik te Kaat 

 
 Gert Martens Theo Heutinck Dennis Boerboom Jos Ketelaar 

   
 Jasper Engelen   Tom Wanders   Frank v/d Schuur 

 Coach Dennis 
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25-10-2009 NVC 2 GWVV 3 2 3 
25-10-2009 GWVV 2 Grol 3 0 8 
25-10-2009 Meddo SC 3 GWVV 4 2 2 
31-10-2009 GWVV E1G Grol E5 1 3 
31-10-2009 Gendringen E5G GWVV E2 1 10 
31-10-2009 GWVV D1 SVGG D1G 2 1 
31-10-2009 AD '69 F3G GWVV F1G 0 3 
31-10-2009 GWVV B1D AZSV B3 5 2 
1-11-2009 SVGG 2 GWVV 2 4 1 
1-11-2009 GWVV 3 VVG '25 5 2 2 
1-11-2009 GWVV 4 VVG '25 4 3 0 
1-11-2009 Halle 1 GWVV 1 0 2 
6-11-2009 GWVV DA1 Gelre FC DA2 5 6 
7-11-2009 FC Trias D3 GWVV D1 2 3 
7-11-2009 GWVV E2 Grol E10 9 4 
7-11-2009 GWVV F1G Gendringen F3 2 0 
7-11-2009 Terborg E2G GWVV E1G 2 2 
7-11-2009 Varsseveld B2 GWVV B1D 2 3 
8-11-2009 SDOUC 6 GWVV 3 3 1 
8-11-2009 Gendringen 7 GWVV 4 2 4 
8-11-2009 GWVV 2 FC Eibergen 4 2 2 
8-11-2009 GWVV 1 SVGG 1 3 1 

13-11-2009 
Sportclub 

Olympic DA1 GWVV DA1   
14-11-2009 GWVV E1G Dinxperlo E2 3 1 
14-11-2009 FC Trias E10M GWVV E2 0 8 
14-11-2009 Ajax B F2G GWVV F1G 7 1 
14-11-2009 GWVV D1 Dinxperlo D2 3 1 
15-11-2009 GWVV 3 Gendringen 6 1 6 
15-11-2009 GWVV 4 Stokkum 5 7 2 
15-11-2009 SDOUC 4 GWVV 2 2 2 
15-11-2009 VVL 1 GWVV 1 1 2 
18-11-2009 GWVV B1D SDOUC B2 1 3 

Dat kump in de Boogbal 

 

• Wij feliciteren: 
- Ferdie v.d. Pavert en Ronny Overbeek met het 
behalen van hun Abrahamsgerechtigde leeftijd 
van 50 jaar. 
- Karel Arentz en Thea Scholten met hun 25-jarig 
samenlevingscontract. 
  
• Normaal gesproken is december de feest-

maand van het jaar. Voor GWVV 4 is novem-
ber de feestmaand, 50-jarigen, 25–jaar niet 
getrouwden en ook nog de nodige jarigen, 
bijna geen tijd voor voetbal. Al met al zal 
December wel de rustmaand worden. 

• Martin Bolk is al een tijdje uit de running. Om 
op donderdagavond toch aan zijn conditie te 
werken paradeerd hij voor de ramen van de 
kantine en laat hij de mensen die vanuit de 
kantine de training bekijken z’n achterste zien. 
Noemen we zoiets niet raamprostitutie? Of je 
daar nou zo opgewonden van raakt? 

• Een nieuwe afstandsbediening voor de TV in 
de kantine deed verraden dat Paul Schut niet 
alleen maar kijkt naar zedelijke programma’s. 
Marijke die de afstandsbediening wilde 
proberen kreeg hem niet aan de praat. Paul 
stak de helpende hand uit en zegt; “Loat mien 
moar es proberen.” Paul had nog maar amper 
de afstandsbediening in de hand en floeps 
spontaan zapte hij naar een dame in Eva 
kostuum. Onder het toeziend oog van Marijke 
en Peter Berendsen was de favoriete zender 
van Paul bekend.  

 

• Andrès Moreno speelt vanaf dit seizoen in het 
vierde elftal. Daarnaast bezoekt hij ook de 
uitwedstrijd van zijn vorige elftal. Hij dacht effe 
voor niets de 2e helft van de wedstrijd van het 
tweede tegen S.D.O.U.C. 4 te gaan kijken. Dus 
niet! I.v.m. de wedstrijd van SDOUC1 ging de 
kassa om 13:30u. open voor publiek. Of je nou 
Jansen, Peters of Moreno heet, gewoon 
betalen voor wedstrijden van het tweede! 

 
• Het derde speelde laatst een thuiswedstrijd 

tegen Gendringen 6. Ze werden compleet 
weggetikt door die oudjes. Uitslag 1-6, dus een 
K-zondag! Vanaf de zijlijn kon je aan de 
lichaamshouding van Theo van Wessel zien 
dat hij er helemaal genoeg van had. Aangezien 
er geen reserveballen meer waren, bedacht hij 
5 minuten voor het einde weer eens een 
smoesje. “Scheids, de bal is lek! En ja hoor, 
Hans Bruins floot af. Douchen maar en op naar 
de derde helft. Theo houd moed, er komen nog 
wel betere tijden voor het derde. Na een 
avondje stappen gaan ze heus wel weer beter 
voetballen. 

 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

• Te koop aangeboden voor GWVV-fan als 
collectus item: 
Geel-zwarte (goal)wasmachine, trommel nog in 
prima conditie. Zit nog 1 jaar garantie op en is 
in onderhoud bij Wies. 
Hebt u interesse neem dan contact op met 
Ferdie v.d. Pavert. Voorwaarde is wel dat je 
regelmatig scoort op de GWVV velden. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel. 684915 
Peter Roes tel. 632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Sven te Kaat tel. 683844 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Wim Klompenhouwer tel. 683756 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 

Jeugdnieuws 
 Boogbal 

Misschien heb je de vorige Boogbal gelezen en doorgebladerd en was 
je daarna nieuwsgierig naar de volgende. Dat klinkt heel gewoon, 
maar ons inziens was de vorige Boogbal “gewoon” fantastisch. Leuke 
verslagen, goede copy, maar vooral ook veel (heel veel) goede foto’s. 
Complimenten aan iedereen, die daaraan een steentje heeft bij-
gedragen. 
 Winterprogramma 

Binnenkort komt weer het programma voor na de najaarscompetitie. 
Dat betekent o.a. veel zaalvoetbal in de sportzaal en ook een 
welverdiende pauze rond de kerstvakantie. De voorjaarscompetitie 
begint al weer eind januari, dus daar moeten we rekening mee 
houden. Kort daarvoor horen we ook de nieuwe indeling voor de 
verschillende teams en hopen we weer op tijd een schema te maken 
met ook ´t vervoer voor de uitwedstrijden. 
 Zalencentrum ‘De Zon’ 

Zaterdag 31 oktober was het dan zover. Ons D- elftal kreeg de nieuwe 
shirts. Aangeboden door zalencentrum ‘De Zon’. Iedereen heeft nu 
weer een gloednieuw, passend shirt voorzien van rugnummers. (Dat 
is makkelijk voor de scheidsrechters bij de gele en rode kaarten). In 
aanwezigheid van de sponsor, enkele jeugdbestuursleden en de 
complete technische staf van de D werden ze uitgereikt en natuurlijk 
een foto gemaakt. In het begin zaten ze nog niet zo lekker, want na 
ong. 1 minuut stonden ze al achter. Gelukkig werd er daarna flink 
gestreden en alsnog een overwinning behaald. Jongens succes met 
de shirts, wees er zuinig op en sponsor: Bedankt! 

 Debuut 
De laatste tijd maken verschillende (oud) jeugdspelers hun debuut bij 
het eerste elftal. Zo ook, Kees, die enkele weken daarvoor zijn 
vijftiende verjaardag vierde. In Halle mocht / moest hij invallen. En wat 
je hoopt, gebeurt dan ook nog. Hij scoort bij zijn debuut. We denken 
één van de jongste doelpuntenmakers bij het eerste elftal in de GWVV 
– geschiedenis. 
 Laatste man / doelpuntenmaker 

Bij de B – junioren is hij het slot op de deur. Iemand die met zijn 
snelheid menig aanvaller moedeloos maakt. Maar soms, op zondag, 
doet hij mee bij de senioren. En dan … dan scoort hij “gewoon”. 
Klasse Bob. 
 Competitieverloop 

We mogen tevreden zijn over het verloop. De B – junioren stijgen 
langzaam (o.a. door Varsseveld het eerste puntverlies toe te brengen) 
op de ranglijst. De D – pupillen draaien bovenin mee en hebben de 
laatste tijd wat meer tegenstand. Dat is alleen maar goed; samenspel, 
er samen voor gaan is dan het motto. 
De E1 – pupillen kennen een relatief zware indeling, maar wisten bv. 
bij Terborg toch een mooi gelijkspel te behalen. Bij dit team kan Bas 
zijn keepertalenten tonen. De E2 zijn misschien wat te licht ingedeeld. 
Ze gaan richting kampioenschap en zullen na de winterstop dan ook 
door de KNVB hoger ingedeeld worden. 
De F – pupillen bezetten een mooie plek op de ranglijst. Voor het 
eerst in competitie. Klasse, jongens, meisjes en leiders. 
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• Deze foto is 23 sept gemaakt op de Bezel-
horst, wistten toen Robin, Sam, Max en 
Menno al dat ze bij een speler van Jong de 
Graafschap op de bank zaten? 

• Bas v. Ringelenstijn 
keeper van de E1, 
keept niet alleen goed, 
hij kan ook nog scoren. 
In de wedstrijd tegen 
Longa werd hij in de 2e 
helft ingezet als spits. 
Koud in het veld scoort 
hij met een mooie trap. 
Teleurstellend was het 
voor hem dat hij in de 
Boogbal niet vermeld 
stond bij de top-
scoorders. Deze 
maand sta je er wel bij 
Bas. 

Persbericht: 
GWVV-Jeugd 
Hofleverancier van  

De Graafschap 

Oefen programma seizoen 2009-2010 
WINTER 

 
 
Donderdag 17 december  Potstoten,   ovb  geen trainen. 
Vrijdag 18 december 19:30 uur trainen selectie 
Zondag 20 december  evt. inhaal 
Donderdag 7 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst   
Dinsdag 12 januari  19:30 uur 1e training selectie 
Donderdag 14 januari  20:00 uur  trainen selectie 
Zondag 17 januari  11:00 uur Vosseveld 1 - GWVV 1 
 10:30 uur GWVV 2  trainen 
Donderdag 21 januari 19:15 uur 1e training 3 + 4            
 
Zondag 24 januari  10:30 uur Etten 1 – GWVV 1 
evt. inhaal 
 
Donderdag 28 januari 20:00 uur Bredevoort 1 – GWVV 1 
 
Zaterdag  30 januari 18:30 uur Longa 2 - GWVV 1    kunstgras 
evt. inhaal  
Donderdag 4 februari 20:00 uur Peeske 1 – GWVV 1                       
Zondag 7 februari                     GWVV 1             evt. inhaal 
competitie 09:30 uur Winterswijk 4 – GWVV 2 
 10:00 uur GWVV 3 – Zeddam 4 
 10:00 uur GWVV 4 – Ajax B. 4 
 
Zondag 14 februari  CARNAVAL 
 
Zondag 21 februari 14:30 uur GWVV 1 – Westendorp 1 comp  
 

De TC wenst iedereen prettige feestdagen 

E1 komt in vorm 
De najaarscompetitie zit er alweer bijna op 
nog 2 wedstrijden en dan weten we waar we 
staan. Wilde het in het begin nog niet zo goed 
gaan. De laatste wedstrijden gaat het steeds 
beter. Door de training van Carlo leren ze wat er 
precies in het veld moet gebeuren. Vrij lopen, 
veld breed houden, in positie blijven, mannetje 
dekken als we niet in de aanval zijn. 
Basisbegrippen in het voetbal wat je niet vaak 
genoeg kunt herhalen. Voer je bovenstaande 
begrippen goed uit dan geeft dit vaak een beter 
resultaat. Dit wordt steeds beter opgepakt door 
de jongens en de beide meiden. De laatste twee 
wedstrijden leverden dan ook 4 punten op. Op 
naar nog meer punten. 

De andere leider 
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Programma G.W.V.V. 
(onder voorbehoud) 

20-11-2009 21:00 
Sportclub 
Olympic DA1 GWVV DA1 

21-11-2009 9:00 Gendringen D2 GWVV D1 
21-11-2009 10:00 GWVV F1G VVG '25 F5 
21-11-2009 10:00 SKVW E3G GWVV E1G 
21-11-2009 16:15 Grol B4 GWVV B1D 
22-11-2009 9:30 MvR 6 GWVV 3 
22-11-2009 9:30 Zelhem 5 GWVV 4 
22-11-2009 10:00 GWVV 2 Bredevoort 3 
22-11-2009 14:30 GWVV 1 Carvium 1 
27-11-2009 19:00 GWVV DA1 Brasil '77 DA1 
28-11-2009 9:30 VIOS B. E2 GWVV E2 
28-11-2009 9:30 Den Dam F1G GWVV F1G 
28-11-2009 10:00 GWVV E1G SDOUC E4 
28-11-2009 11:00 GWVV D1 Varsseveld D3 
29-11-2009 10:00 GWVV 4 Terborg 5 

4-12-2009 20:00 GWVV DA1 
LZVV/Sport-
innLochem DA1 

5-12-2009 14:30 GWVV B1D Winterswijk B1D 
6-12-2009 9:30 Zeddam 4 GWVV 3 
6-12-2009 10:00 GWVV 2 Winterswijk 4 
6-12-2009 10:00 Ajax B 4 GWVV 4 
6-12-2009 14:30 GWVV 1 Den Dam 1 

7-12-2009 20:00 
Paasberg De 
DA1 GWVV DA1 

13-12-2009 9:30 Ulftse Boys 3 GWVV 2 
13-12-2009 10:00 GWVV 3 Den Dam 3 
13-12-2009 10:00 GWVV 4 Ulftse Boys 5 
13-12-2009 14:00 Zeddam 1 GWVV 1 

20-12-2009 eventueel inhaalwedstrijden 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren alvast: 

2 Evert-Jan  van Barele 
3 Niek   van de Pavert 
3 Monique  Visser 
4 Walter  Hendrixen 
6 Paul  Wijsman 
6 Bryan  Wijkamp 
7 Willie  Zweers 
8 Ton  Scholten 
10 Petra  Bruins 
11 Sjoerd  Immink 
13 Wessel  Immink 
14 Cas  Steenbreker 
16 Dirk  Jansen 
16 Hugo  Offenberg 
18 Robin  Klompenhouwer 
18 Nico  Slutter 
20 Hennie  Ketelaar 
20 Danny  van Wessel 
21 René  Hakvoort 
23 Justin  Bolk 
29 Frank  van de Pavert 
30 Sebastiaan  Flipse 
30 Joost  Schut 
30 Bianca  van Wessel 
31 Jeroen  Bruins 
31 Peter  van der Heiden 

December 

Achterste rij vlnr: Victor van Remmen, Jorick Messink, Werner Wellink, Johnny Brus, Stijn Marcus, Roel 
Jansen, Rick Hendrixen. Middelste rij vlnr.: Marc Arnold, Jos Ketelaar, Sjal v.d. Pavert, Niek v.d. Pavert, 
Danny van Wessel, Bob Zweers, Ferenc Schepers. Voorste rij zittend vlnrl: Jimmy Moreno, Tom Wanders, 
Nick Pruyn, Koen Soontiëns en Tim Heutinck. 



Boogbal nr. 3 pagina 16 

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010 

Maputo, 27 oktober 2009 
 

Groetjes uit 
Mozambique, 
 

O mdat ik altijd trouw een digitale versie van 
de Boogbal krijg toegestuurd, én iedere 
zondagavond op de hoogte word gehouden 
van de verrichtingen van GWVV, leek het me 
leuk om eens iets te vertellen over mijn werk 
hier in Mozambique. 
 
We (mijn vriendin Sandra en ik) zitten hier alweer 
bijna een jaar. Ik werk sinds 2007 voor de 
Universiteit van Wageningen, waar ik bezig ben 
met een promotieonderzoek. Een gedeelte van 
mijn werk doe ik hier in Mozambique. Ik kijk hier 
naar de productie van biobrandstoffen; brandstof 
gemaakt uit planten zoals suikerriet, hetgeen op 
de lange termijn milieuvriendelijker is, en een 
oplossing moet bieden voor het teruglopen van 
fossiele olievoorraden. Velen van jullie zullen het 
niet beseffen, maar als je je tank volgooit met 
benzine is ongeveer 4% biobrandstof, wat 
simpelweg wordt bijgemengd. Omdat 
Mozambique betrekkelijk veel land beschikbaar 
heeft (het land is 20x Nederland, met maar 21 
miljoen inwoners), en de klimatologische 
omstandigheden hier goed zijn, moet veel 
biobrandstofproductie in landen als Mozambique 
gaan plaatsvinden. Het moet verder 
werkgelegenheid en ontwikkeling voor het land 
gaan opleveren. Voor mijn werk heb ik vele 
projecten mogen bezoeken en werk ik met het 
ministerie van energie en landbouw aan het 
opstellen van regels die de biobrandstofproductie 
in goede banen moet leiden; een erg uitdagende 
baan! 
 
Mozambique was tot 1974 een Portugese kolonie 
(de taal is nog steeds Portugees). Momenteel is 
Mozambique het 7e armste land ter wereld. Tot 
begin jaren 90 heeft er een burgeroorlog gewoed, 
en sindsdien is het land weer in opbouw. Het 
land wordt regelmatig geteisterd door perioden 

van heftige regen (overstromingen) én droogte, 
waardoor sommige delen nog steeds afhankelijk 
zijn van voedselhulp. 85% van de bevolking 
(bijna 18 miljoen mensen) woont op het 
platteland en zijn boer. Dit zijn boeren die hun 
eigen voedsel verbouwen en geen gebruik 
maken van tractoren, vee, irrigatie, kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen; alles gaat met de hand, en 
natuur bepaald of het groeit en hoeveel oogst ze 
zullen hebben! Als ze iets overhouden wordt dat 
verkocht op de lokale markt. Met het geld 
voorzien ze in basis levensbehoeften zoals; zout, 
zeep en olie om mee te koken. Mensen eten hier 
vooral maïs. Ze drogen de kolven en vervolgens 
worden de maïskorrels gestampt tot meel. Als je 
dit meel kookt krijg je een stevige pap, wat voor 
veel mensen ontbijt, middag- en avondeten is. De 
maïspap is eigenlijk best lekker, maar als enig 
voedsel is het veel te eenzijdig. Verder 
verbouwen mensen tomaten, uien, zoete 
aardappelen en hebben ze papaja, mango en 
bananenbomen. Rijkere boeren hebben geiten, 
kippen, kalkoenen of eenden. De gemiddelde 
levensverwachting hier is rond de 42 jaar, één op 
de vijf mensen heeft AIDS, en veel mensen 
sterven aan malaria, infecties, griep en 
ontstekingen bij gebrek aan medische zorg.  
 
Ondanks de misère, zijn de mensen in 
Mozambique verbazingwekkend optimistisch en 
behulpzaam. Als je hier iemand de weg vraagt 
kan het gebeuren dat die persoon naar haar man 
belt, die vervolgens met de auto komt om je naar 
de plek van bestemming te brengen; waar maak 
je dat nog mee? Alles gaat hier ‘rustig’ aan, wat 
meestal prettig en soms frustrerend is. Het is een 
prettig land om te wonen en te werken. Het is hier 
altijd mooi weer en Mozambique heeft geweldige 
natuur (inclusief leeuwen, olifanten, etc.) en een 
fantastische kustlijn van 2500 km. Wij hebben de 
eerste 9 maanden in de hoofdstad Maputo 
gewoond wat echt een bruisende stad is. Sinds 
september wonen we in Chimoio in het midden 
van het land, omdat Sandra daar een baan heeft 
gevonden. 
 
Jullie zitten dit bericht vast met een dubbel 
gevoel te lezen, en nu ik het schrijf besef ik me 
nog maar weer dat Mozambique een land van 
uitersten is. Ik heb het idee dat ik met mijn werk 
hier een heel klein beetje kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van Mozambique. Verder leer je ook 
veel over jezelf als je hier bent. Je loopt hier 
tegen andere dingen aan dan in Nederland, je 
kunt er niet voor weglopen. Dat is soms moeilijk, 
maar meestal vooral erg leerzaam. We hebben 
het idee dat we hier goed op onze plek zitten. De 
tijd vliegt voorbij, dus dat is een goed teken! De 
komende tijd zitten we hier nog wel, de 
terugdatum is flexibel… 
 
 
Ik wil iedereen bedanken van wie ik de groeten 
heb gekregen via Paul en Riet, het wordt 
allemaal goed doorgegeven!  
 
 
Vriendelijke groetjes, 
 
Marc Schut 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
November 
20,21 Speculaasactie Fanfare 
22 Sinterklaasintocht 
26 clubfeestavond GWVV 
28 Sinterklaasfeest De Zon 
December 
5 oud papier ophalen 
6 Noa proat uurtje GWVV 
17 Potstoten GWVV 
20 Kerstconcert 
31 Carbid schieten 
 
Januari 
7 Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV 
9 Gewijzigde datum!!! Oud papier ophalen 

Carbid schieten 
 

C arnavalsvereniging “De Zinkput” 
organiseert op 31 december 2009 het jaarlijks 
terugkerende carbid schieten.  
Ieder jaar komen meer mensen naar dit 
traditionele gebeuren toe. 
De locatie is net als voorgaande jaren net buiten 
de bebouwde  kom aan de hesterweg. 
Er wordt afgeschoten om 11.30 uur en het duurt 
tot ongeveer 15.30 uur. 
Net als voorgaande jaren staat u beschut tegen 
het koude decemberweer. Tevens is er ook een 
toiletgelegenheid. 

 

SPECULAASAKTIE  
2009 

Vrijdagavond  20 November 
 
 

 
Zaterdag 21 November     

 
Op vrijdagavond komen leden bij U 

aan de deur.  
Bestellen kan bij:  

Jan Aalders 0315-632727 of Henri 
Hebbink 0315-632695. 

Afhalen kan natuurlijk ook op 
Zaterdag 24 November  

   tussen 10.00 tot 16.00 uur bij: 
Gildegebouw “DE TENT” 

Tel. 0315-685707 
 
 

 
 

 
 

BESTUUR EN LEDEN BEDANKEN U ALVAST 
VOOR UW STEUN!! 

Wijziging inzameling oud papier  
en karton rond de feestdagen 

De papierinzameling op zaterdag 2 januari komt 
in verband met de feestdagen te vervallen, 
hiervoor in de plaats komt  zaterdag 9 januari. 
 
Voor vragen of nadere informatie kan men 
telefonisch contact opnemen met de gemeente: 
292 292. 
 
Opbrengsten oud papier: 
April:   € 168,48 
Mei:   € 146,64 
Juni:   € 192,40 
Juli:   € 138,84 
Augustus:  € 104,00 
September: € 200,20 
Oktober:  € 161,20 
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Hoi allemaal, 

W ij zijn Romy, Nathal en Sabien. 
Wij zijn 1 november naar het concours geweest 
in Winterswijk. Het ging zo. We moesten met 
Netterden om 13.oo uur in de Tent zijn. Daar 
hebben we eerst een uur gerepeteerd, daarna 
kregen we wat te drinken en gingen met vervoer 
van auto’s naar Winterswijk. Daar mochten we 
eerst nog een half uur wat voor ons zelf doen. 
Na het halfuurtje gingen we inblazen. 
Nadat we dat hadden gedaan kwam Marloes ons 
halen en moesten we opkomen. Vol zenuwen 
stonden we daar en de hele zaal zat vol. 
Het ging heel goed. Na het optreden besloten we 
om ook naar het andere orkest na ons te gaan 
luisteren. Even later was de prijsuitreiking. 
De hoogste van de gevorderden was 120 punten 
en de laagste 107 punten. En raad eens wie de 
hoogst aantal punten had gekregen? Wij!!! 
We kregen een hele mooie beker! Daarna nog 
een klein feestje en toen was de dag al weer 
voorbij. We hebben genoten. 
Doei! 
 
Muzikale groetjes van ; Romy Lippets, Nathal en 
Sabien Jansen. 

Jeugdorkest  
Netterden-Varsselder wint 
Jeugdfestival Winterswijk. 

Z ondag 01 November heeft het gezamenlijk 
Jeugdorkest van Fanfare St. Gregorius uit 
Varsselder-Veldhunten en Fanfare Concordia 
uit Netterden glansrijk het Jeugdfestival in 
Winterwijk gewonnen. 
Aan het festival dat door Muziekvereniging 
Concodia uit Kotten werd georganiseerd, hebben 
zeven jeugdorkesten meegedaan. Hoewel 
meedoen belangrijker was dan winnen, werd er 
toch fanatiek gespeeld om voor een volle 
concertzaal van Boogie Woogie in Winterswijk 
niet als laatste te eindigen. Ervaring op doen 
voor een groot publiek en tevens door een 
vakkundige jury te worden beoordeeld betekende 
voor  vele jeugdige muzikanten uiterste 
concentratie op het podium.  Toch heerste voor 
en na de optreden een ontspannen sfeer.  Het 
gezamenlijk jeugdorkest Netterden-Varsselder  
bestaat amper één jaar en heeft het afgelopen 
jaar nog maar één optreden verzorgd. Dirigent 
van het jeugdorkest is Gerjo Seesink. Hij is 
tevens dirigent van beide fanfarekorpsen 
waardoor een gezamenlijk jeugdorkest makkelijk 
tot stand kon komen.  In een korte wist hij met de 
leerlingen tot grote prestaties te komen. Op het 
podium straalde het orkest een hechte eenheid 
uit. Dit kwam tot uiting in het samenspel en 
dynamiek.  Met name voor het aanbrengen van 
dynamische verschillen had de jury grote 
bewondering. Daar, waar andere orkesten niet 
verder kwamen dan een puntenaantal dat 
varieerde van 101 t/m 107,5 punten, toonde de 
formatie van Netterden en Varsselder zich heer 
en meester. Met maar liefst 120 punten werd het  
festival gewonnen en werd de beker in ontvangst 
genomen. Het juryrapport had lovende woorden 
voor het uitstekende spel van het orkest én de 
dirigent. 

CV “De Zinkput” organiseert zijn 
pronkzittingen op 15 en 16 januari a.s. 

 
Vrijdag 15 januari 2010  

Jeugdpronkzitting: 
D eze avond zal in het teken staan van het 
aftreden van Prinses Romy 1e met haar 
gevolg en het aantreden van de nieuwe 
Jeugdprins(es). Onze eigen dansgardes zijn 
natuurlijk weer van de partij. Al met al zal het een 
onvergetelijke avond worden en zeer zeker de 
moeite waard om eens een kijkje te nemen. 

 
Zaterdag 16 januari 2010 

Pronkzitting: 
P rins André met zijn gevolg moeten 
aftreden, maar wie zal de nieuwe Prins of 
Prinses van het nieuwe carnavalsjaar 
worden? 
Het Prinspresentatieteam haalt alles weer uit de 
kast om de nieuwe Prins(es) aan jullie te 
presenteren. Het belooft een geweldige avond te 
worden met een keur aan artiesten uit eigen 
dorp.  
De afgelopen jaren zijn onze pronkzittingen zeer 
goed bezocht. Wij raden de mensen dan ook met 
klem aan om hun plaatsen vroegtijdig te 
reserveren, want het is zonde dat U in een volle 
uitverkochte zaal terecht komt. Wij zullen U dan 
helaas, in verband met veiligheidsvoorschriften, 
naar huis moeten sturen. Een donateurkaart 
geeft geen recht op een plaats. 
Reserveer vroegtijdig bij Benny Mulder, tel: 
631625. 

Graag tot ziens bij de pronkzittingen op  
vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2010 

 
Bestuur CV “De Zinkput” 

Pronkzittingen 

Noteer alvast in  
Uw agenda: 

 
Kerstconcert: 

20 December 2009  
 

Aanvang 10.30 uur  
Kerkgebouw Varsselder – Veldhunten. 
 
m.m.v. 

• Fanfare St. Gregorius 
• Herenkoor Varsselder 
• Dameskoor Silva 

Varsselder – Silvolde 
• Huttepiepen 
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De Hohner Boys 

bij’De Zon’(nebloem) 
O p zaterdagmiddag 7 november was er 
voor de leden van de Zonnebloem afd.Ulft/
Varsselder een gezellige 
ontspanningsmiddag in zalencentrum De 
Zon.  
Met een vrolijk muzikaal optreden van de Hohner 
Boys uit Gaanderen  met bekende liedjes uit de 
hele wereld en onder genot van hapjes en 
drankjes, zat de stemming 
er al snel in. Mede dankzij de gastvrijheid en 
sfeervolle en gemoedelijke entourage van De 
Zon en de vrijwilligers van De Zonnebloem werd 
het een geslaagde middag voor de ruim 100 
gasten uit Ulft en Varsselder. Hebt U, of iemand 
uit Uw omgeving ook wel eens behoefte aan een 
gezellige middag uit en behoort U tot de doel-
groep, laat het dan één van de vrijwilligsters 
weten! 
 
Dianne Bujak. 

AED in Veldhunten 
 

O ndernemers uit Veldhunten hebben de 
handen ineen geslagen en hebben 
gezamenlijk een AED aangeschaft en 
beschikbaar gesteld aan de lokale bevolking en 
bezoekers van restaurant Zaal de Zon. 
 
Een AED is een draagbaar toestel dat kan 
worden gebruikt om bij mensen met een 
hartstilstand door middel van een 
automatische elektrische schok het hart weer 
in een normaal ritme te brengen.  
 
Er wordt al jaren veel gepraat over de 
beschikbaarheid van een AED in de 
verschillende kernen van gemeente Oude 
IJsselstreek. Tot nu toe met weinig resultaat. De 
gemeente wil op termijn in de hele gemeente 
AED's hebben hangen, maximaal op 500 meter 
van elkaar.  
De ondernemers in Veldhunten wilden daar niet 
op wachten en hebben gezamenlijk een AED 
aangeschaft.  
De ondernemers willen de inwoners ook de 
mogelijkheid bieden om met een AED te leren 
omgaan. Hiervoor zoeken ze nog een organisatie 
die dat voor hen kan organiseren.   
 
Het apparaat hangt aan de voorzijde van Grand 
Café de Zon onder de luifel. 
Hier zat vroeger het loket waar je ijs en 
kauwgomballen voor 1 cent kon kopen. 
 
De AED kan bij calamiteiten direct worden 
meegenomen. Om misbruik tegen te gaan is de 
kast beveiligd met een alarm.  
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NIEUWS van  
Fidessa Welzijn 

(vervolg dorpsnieuws) 

1. Restant Cursus en activiteiten aanbod  
Najaar 2009 Fidessa Welzijn. 
In het najaar 2009 is er weer een groot aanbod 
aan cursussen en activiteiten voor jong en oud. 
Te veel om op te noemen, u bent altijd welkom 
om bij Fidessa Welzijn binnen te lopen en  
u te laten informeren. DOEN!!!! of kijk op onze 
website. 
Sommige activiteiten starten volgende week, 
dus wees er snel bij. 
 
Opgave bij de receptie van Fidessa Welzijn Locatie ’t 
Klooster  
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft 
telefoonnummer 0315- 695920 
www.fidessawelzijn.nl 
e-mailadres: info@fidessawelzijn.nl 
Openingstijden receptie: 08.30 – 16.30 uur. 

 

Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft 
25 November Start thema koken Italiaanse keuken 
26 November Start workshop 5 creatief met Word- Basis 
 8 December Start workshop fijne keuken Kerstdiner   
7 januari 2010 Start workshop 6 creatief met Word-
algemeen/zakelijk 
 
Taichitao (Nieuw aanbod) 
Taichitao is een traditionele bewegingsleer, 
waarbij men op een zachte, vriendelijke en 
ontspannende manier beweeg. 
Taichi omvat ook ademhalingsoefeningen, 
coördinatie, valpreventie, en lichaamsbewustzijn. 
Deze activiteit voor personen jonger dan 55 jaar 
heeft een gunstig effect voor mensen met reuma, 
fibriomyalgie, RSI, stress, rug en nekklachten. 
Na afloop is er mogelijkheid voor een gezellig 
samenzijn. 
Wanneer : maandagmiddag van 15.00- 16.00 uur  
Locatie  : ’t Klooster Ulft   
Kosten  :  € 45,-- per kwartaal  
Start  :  instromen is mogelijk 
 
Woensdag 23 december 2009 verschijnt de 
Fidessa Welzijns activiteiten krant voorjaar 
2010 huis aan huis. 
 
2. Kerstdiner in het wijkrestaurant Etten en 
Ulft. 
Op dinsdag 15 december in wijkrestaurant Etten 
en in wijkrestaurant Klooster in Ulft 
Aanvang : 14. 00 uur en kost  € 12,50 p.p.  
Het buffet is als volgt samengesteld: 
Welkomstdrankje. 
Kerstcocktail, heldere bospaddestoelensoep met 
ciabatta,  wildragout met preiselbeeren, 
varkenshaas met champignonroomsaus, 
bonenrolletjes met spek, rode kool met appeltjes, 
stoofpeertjes compote, wintersalade salade, 
gefrituurde dennenappeltjes, gegratineerde 
aardappelpuree. Grand dessert en Koffie. 
 
Aanmelding voor 9 december bij de receptie 
van Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43 
Ulft  
telefoon 695920 of plaatselijk in het 
wijkrestaurant. 
U komt toch ook lekker eten,  doen!!!!!!!!  

Vrouwenkoor SilVa 
Silvolde/Varsselder 

M isschien hebt u het al gemerkt, want we 
hebben al een paar keer samen een viering 
muzikaal opgeluisterd in Silvolde en 
Varsselder: 
Vrouwenkoor The Lizards is een fusie 
aangegaan met vrouwenkoor Dakova uit 
Varsselder. Door allerlei omstandigheden liep 
het ledenbestand bij beide koren terug en omdat 
we toch de dirigent (Riet Kamphuis) al “deelden” 
was het voor ons een logische stap om te 
proberen of we samen verder zouden gaan. Dit 
jaar is een proefjaar, maar vanaf 1 januari 2010 
houden de afzonderlijke koren op te bestaan en 
vormen we samen het vrouwenkoor Silva 
(Silvolde-Varsselder). Naast de 
weekendvieringen verzorgen we ook 
avondwakes en (koffie-) en kerstconcerten. 
  
Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met 
Annie Pastoors-Jansen, secretaries (328600) 
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Weet je nog van toen? 
N et als ieder dorp heeft Varsselder-Veldhunten steeds mensen gehad die deden, wat ze 
meenden te moeten doen in het algemeen belang, en dat is nog zo. Personen die hun nek 
uitstaken voor iets en er meestal weinig voor terug kregen.  
In de volksmond worden ze dorpsfiguren genoemd. Hieronder vallen ook postbodes, krantenbezorgers 
en mensen die mondeling het nieuws verspreiden. Zo hebben we hier ter plaatse gekend Bart Geurtzen 
en Gradus Slutter. Beiden behoorden tot de postbodes oude stijl, geüniformeerd in een keurig donker 
pak, een bijpassende stropdas en op het hoofd een indrukwekkende pet met de koperen letters P.T.T. 
erop. 
Behalve in ons dorp bezorgden ze de post ook in omliggende dorpen. Straatnamen waren er nog niet, 
en de post werd alleen geadresseerd met naam, huisnummer en plaats. In de winter was postbode een 
hondenbaan, wanneer de onverharde wegen soms veranderden in modderpoelen. Eind jaren veertig 
kregen de bodes er nog een opdracht bij, toen de A.O.W. van kracht werd en de uitkering voor de wat 
slecht ter been zijnde mensen werd thuisbezorgd. De uitbetaling gebeurde elke maand op een vaste 
datum. Als Bart of Gradus dienst hadden op zo’n dag in ons dorp, werd het wel eens een lange 
werkdag. Behalve de koffie, werd er dan nog wel eens een borreltje bij gedronken ter ere van de 
stichter van deze wet “Vadertje Drees”. Het saldo werd nog in contanten overgemaakt en bij een tekort 
konden de bodes zelf bijpassen. Als dank kregen ze meestal een paar sigaren, die dan onder de pet 
verdwenen om ze heel en droog te houden. In 1950 nam Bart en in 1956 Gradus afscheid als 
postbesteller op de pensioenleeftijd van 65 jaar, en konden ze zelf ontvangen. Tien duizenden 
kilometers hadden zij gefietst en mensen leren kennen in goede maar vooral slechte tijden. Behalve het 
verzorgen van de post, was de krant vroeger ook een zeer belangrijk nieuws medium. Zeker toen de 
t.v. er nog niet was en de radio nog in de kinderschoenen stond. Kranten verschenen soms maar twee 
keer in de week en werden bezorgd door postbodes of melkboeren. In de oorlogsjaren was er geen 
persvrijheid en werden ondergronds nieuwsbrieven gedrukt. Na de oorlog werden kranten in aantal 
aanzienlijk uitgebreid zowel regionaal als landelijk. 
Bezorgers werden belangrijk om de ochtend en middagbladen op tijd te laten verschijnen in de 
gezinnen. Hier ter plaatse was het Gert Bekker die in 1953 zich beschikbaar stelde om naast zijn werk 
op de fabriek in de vroege ochtend verschillende kranten rond te brengen in het dorp. Zijn echtgenote 
en kinderen hielpen in het buitengebied. Midden jaren zestig werd hun taak verlicht door de Fam. 
Aaldering die het overnam. Ook nu weer met hulp van de kinderen. Er waren in die jaren alleen nog 
huisdeurbussen en wie er geen had, kreeg de krant op vaste plaatsen zoals een schap aan de muur in 
een schuurtje, of bij een hond in de bek, die hem verder bracht naar zijn baasje. In 1975 kwamen de 
groene bussen, en ging het bezorgen sneller. Bertus Aaldering stopte in 1992 met het rondbrengen van 
de Vizier. Dit blad had hij 27 jaren rondgebracht in het dorp, in totaal ongeveer 21.000 stuks. Eerder 
was hij al opgehouden met de Gelderlander en de Geldersche Post. Bertus was als krantenbezorger 
een unieke verschijning onder de mensen omdat hij voor allerlei klussen en vragen van de mensen wel 
een oplossing had en dit ook uitvoerde. 
Een andere familie die de krant 
rondbracht was Hermans. Eerst waren 
het de kinderen, maar na verloop van tijd 
begon Jan met het bezorgen van de 
Graafschapbode en andere bladen. Daar 
kwam meestal een groot aantal folders 
van reclame en verenigingen bij. Altijd op 
zijn stalen ros, de fiets, die vakkundig 
werd beladen met een enorme ballast 
aan papier. Bij uitzondering met slecht 
weer ging hij met de auto. Twee keer 
werd hij lastig gevallen door een zeer 
boze hond. De schade aan ledematen 
bleef beperkt, maar dit kostte wel een 
paar happen uit zijn overall. In 2001 
stopte Jan, na ruim 20 jaren de mensen 
in het dorp stipt op tijd van nieuws te 
hebben voorzien. De taken van al deze Een fiets vol nieuws van Jan Hermans 
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bezorgers werd ook nu weer overgenomen door o.a. Theo Jansen. ’s-Morgens in alle vroegte deed hij 
al zijn ronde om de Gelderlander in de bussen te duwen en meestal op een onverlichte fiets. Dit deed 
hij ook weer jaren, totdat hij om gezondheidsredenen moest stoppen. 
De laatste jaren wisselen de bezorgers nog al eens van naam, en zijn het meestal jongeren die de 
mensen van kranten en reclame voorzien. 
Behalve genoemde personen, die het nieuws 
schriftelijk in de brievenbus brachten, heb je ook 
mensen die het nieuws mondeling verspreiden. 
Eén van deze personen is Jan Berendsen, die de 
meesten onder ons wel zullen kennen. Jan kun je 
vergelijken met de dorpsomroeper van vroeger 
alleen met dit verschil, dat hij niet verbaal maar 
ingetogen te werk gaat. Als je hem ontmoet moet 
je geen haast hebben want Jan heeft dat nooit, 
zijn thema is “door veel te vragen word je wijs”. 
Ook op een parochievergadering of andere 
dorpsbijeenkomst is hij soms present, waar een 
ander het laat afweten. Hij bezit geen auto, 
bromfiets of elektrische fiets, maar een gewone 
oerdegelijke fiets van een zeer oud merk. 
Hiermee legt hij grote afstanden af in deze 
omgeving en keert meestal met een fiets vol 
boodschappen huiswaarts. Hij is dan wel geen 
man die van deur naar deur gaat zoals de bodes 
en krantenbezorgers, maar wel iemand die van 
veel dingen op de hoogte is en doorverteld, waar 
een ander geen weet van heeft.  
 
B. Kroesen. 

 

Op donderdag 17 December wordt er weer  
de traditionele potstootavond gehouden. 

Hierbij willen we alle leden, supporters en mensen die betrokken zijn bij 
GWVV uitnodigen. 

 
Aanvang 20:00 uur. 

POTSTOTEN 2009 

Dorpsprominent Jan Berendsen 

Het Publiek de 12e man van GWVV 1 
 Bedankt hiervoor! 
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Standen en Topscoorders 2009-2010  
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 1 10 28 34 7 
Zeddam 1 10 22 18 9 
Stokkum 1 10 19 26 20 

VVL 1 10 18 22 12 
Aerdt 1 10 15 27 19 

Carvium 1 10 15 29 23 
SVGG 1 10 14 14 10 
Halle 1 10 12 19 21 
NVC 1 10 9 22 23 

Westendorp 1 10 9 15 29 
Den Dam 1 10 9 13 34 
Sint Joris 1 10 3 12 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Pax 7 8 24 106 10 

Gendringen 6 9 24 48 10 
SDOUC 6 9 24 39 13 

Stokkum 4 7 12 16 20 
Den Dam 3 8 11 31 36 

MvR 6 6 10 18 16 
Zeddam 4 7 9 17 30 
SVGG 3 7 7 23 31 

GWVV 3 9 7 12 40 
NVC 2 9 6 14 48 

VVG '25 5 6 2 6 33 

Zelhem 6 9 1 5 48 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Eibergen 4 8 22 47 7 
Varsseveld 4 9 22 33 10 

SVGG 2 9 17 26 16 
AD '69 3 8 14 18 17 

GWVV 2 9 14 25 21 
Ulftse Boys 3 8 10 24 23 

Silvolde 3 8 9 21 19 
Winterswijk 5 8 7 11 17 
Winterswijk 4 8 7 16 36 

WVC 5 7 6 12 33 
SDOUC 4 8 6 17 23 

Bredevoort 3 8 6 8 36 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 7 9 21 35 18 
GWVV 4 7 19 37 12 
Terborg 5 7 18 32 11 
Ajax B 4 8 14 20 19 

Ulftse Boys 5 8 11 25 20 
VVG '25 4 7 10 19 11 
Zelhem 5 7 7 17 20 

Dinxperlo 5 8 7 17 26 
SDOUC 7 9 7 19 30 

Stokkum 5 8 6 14 38 
Wolfersveen 3 8 3 10 40 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Carvium 1 2 6 8 4 
GWVV 1  2 6 5 2 
Zeddam 1 2 6 4 1 
Aerdt 1 2 4 4 1 

Westendorp 1 2 3 6 6 
Halle 1 2 3 5 5 
NVC 1 2 3 3 4 
VVL 1 2 1 1 2 

SVGG 1 2 1 2 4 
Stokkum 1 2 1 2 4 
Den Dam 1 2 0 3 6 
Sint Joris 1 2 0 4 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
LZVV/Sport-innLochem DA1 7 18 76 17 

Grol DA1 9 18 53 43 
Sportclub Olympic DA1 7 16 63 25 

Paasberg De DA1 8 13 30 26 
Brasil '77 DA1 6 10 21 21 

Steenderen DA1 6 8 19 23 
Steenderen DA2 8 4 21 45 
GWVV DA1 6 3 18 38 
Gelre FC DA2 7 2 23 86 

1e klasse Vrouwen Futsal DA1  

Topscoorders dames zaal: 
Corine   3 
Hanneke  2 
Monique V.  2 
Basilja   2 
Susan   2 

Yvonne   1 
Simone   1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys B1 9 23 33 10 
Varsseveld B2 7 18 36 11 

WVC B2 9 18 27 16 
Winterswijk B1D 8 16 35 16 

Longa '30 B3 8 16 25 11 
KSH B1D 8 12 21 23 

GWVV B1D 9 10 22 26 
Ajax B B1GD 9 10 20 25 
SDOUC B2 7 9 20 18 
AZSV B3 8 7 11 35 
KSV B1 9 7 12 26 
Grol B4 9 0 6 51 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV D4 9 24 88 11 

GWVV D1 9 24 36 9 
SVGG D1G 9 21 66 12 

Westendorp D1 9 19 46 17 
Longa '30 D4 9 19 44 16 
FC Trias D3 9 13 31 17 

Dinxperlo D2 9 13 28 21 
MEC D1 9 12 31 43 

Varsseveld D3 9 9 17 47 
DZSV D2D 9 3 6 67 

Gendringen D2 9 3 8 72 
Silvolde D3 9 0 5 74 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV E10 8 21 70 12 

FC Trias E5 8 21 54 11 
VVG '25 E5 8 21 54 20 

Grol E5 8 16 51 17 
Terborg E2G 9 14 41 26 
Dinxperlo E2 9 10 33 52 
Longa '30 E9 8 9 28 29 

SDOUC E4 8 9 31 42 
GWVV E1G 8 7 21 33 

DZSV E3 8 2 12 73 
SKVW E3G 8 1 15 95 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV E2 9 27 69 19 
VIOS B. E2 8 21 98 13 

Varsseveld E4 8 18 67 27 
Terborg E3G 8 15 33 27 
Silvolde E3 8 15 23 27 
Grol E10 8 12 44 36 

Grolse Boys E2 8 12 37 42 
VVG '25 E8 8 6 36 50 

Gendringen E5G 9 6 31 60 
AZSV E16M 8 3 12 85 

FC Trias E10M 8 0 14 78 

Topscoorders B-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert  7 
Kees van de Pavert  5 
Dirk Jansen 3 

Topscoorders D-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 10 
Kris 6 
Mick 6 
Dion 3 
Menno 3 
Max 3 
Thomas 2 
Casper 1 
Lars 1 

naam elftal      doelpunten 
Frank van de Schuur 4 11 
Sebastiaan Flipse 1 9 
Tom Wanders 2 8 
Theo Heutinck 4 7 
Danny van Wessel 1+2 6 
Jasper Engelen 1 6 
Jimmy Moreno-Ruiz 2 5 
Ferdie van de Pavert 4 5 
Marco Menke 3 4 
Andres Moreno-Ruiz 4 4 
Jeroen Aalders 1 3 
Werner Wellink 2 3 
Sjal van de Pavert 3 3 
Han van de Pavert 4 3 
Gert Martens 4 3 
Pascal Sloot 1 2 
Jurgen Schut 1 2 

Kees  van de Pavert 1 2 
Tim Jansen 1 2 
Chiel le Comte 1 2 
Ronny Overbeek 4 2 
Jacco te Kaat 1 1 
Maik Jansen 1 1 
Martin Bolk 1 1 
Jos Ketelaar 2 1 
Tim Heutinck 2 1 
Paul Wijsman 2 1 
Bob Zweers 2 1 
Bob Zweers 3 1 
Jordy Steverink 3 1 
Niek van de Pavert 3 1 
Erik Huls 3 1 
Stijn Marcus 3 1 
Rien Klompenhouwer 4 1 
Hans Bruins 4 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Koen Bussink 8 
Wessel Immink 4 
Djim Molenaar 3 
Kay Gee Fredriks 3 
Jarno Lippets 1 
Bas van Ringelenstijn 1 
 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin 21 
Sam 16 
Bart 10 
Douwe 5 
Timo 3 
Jelle 3 
Koen 2 
Cas 1 
Maarten 1 
Sjoerd 1 
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Standen najaarscompetitie pupillen 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Den Dam F1G 9 23 27 8 
VVG '25 F6 9 20 31 10 

Varsseveld F7 9 19 38 18 

Ajax B F2G 9 18 42 20 
Etten F2 9 18 34 16 

GWVV F1G 9 15 22 18 
NVC F1 9 11 14 24 

Gendringen F3 9 10 21 24 
VVG '25 F5 9 10 27 36 
AD '69 F3G 9 8 15 32 

FC Trias F13M 9 2 4 38 
Silvolde F3 9 1 8 39 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 15 
Thijs Hegman 2 
Koen Offenberg 1 
Kai Messing 1 
Merlijn Wolters 1 
Koen Rozeboom 1 
Cas Steenbreker 1 


