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G.W.V.V. 1 KAMPIOEN!!!!

De kampioenschaal is binnen
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Kampioenen in Beeld

Voor meer foto’s
zie gwvv.nl
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Nieuws

E
indelijk is het dan zover. Hij is binnen! Het
lang besproken kampioenschap is afgelopen

zondag behaald.
Was de prijs na de gewonnen wedstrijd tegen
Halle al de promotie naar de vijfde klasse, het
kampioenschap is natuurlijk een veel grotere en
mooiere prijs.
Net zoals in Stokkum waren de supporters weer
in grote getallen aanwezig en versierde de jeugd
het hoofdveld weer met een aantal spandoeken.
Het geluid dat van het sportcomplex afkwam was
in heel Varsselder te horen. Normaal hoor je met
oud en nieuw vuurwerk, maar op de èèn of
andere manier is er nog een hele boel overgebleven getuige de knallen die het kampioenschap
inluiden. Namens de redactie van de Boogbal
feliciteren wij iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan het kampioenschap van GWVV 1!
In deze Boogbal zal natuurlijk veel meer staan
over het behaalde kampioenschap en voor een
kleurrijke foto/film rapportage verwijzen wij u ook
naar de website www.gwvv.nl, daar kunt u onder
GWVV een groot aantal foto’s bekijken.
Hoewel de hoofdmoot van deze Boogbal over
GWVV 1 gaat is er natuurlijk ook aandacht voor
de andere teams van GWVV. Er is ook weer een
actueel verslag te lezen over de verrichtingen van
de jeugd en de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn al in volle gang.
Aan het eind van het seizoen worden er natuurlijk
weer diverse activiteiten gepland en èèn ervan
willen wij speciaal onder uw aandacht brengen
en wel het afscheid van Mark Visser als actief
voetballer van GWVV. Zaterdag 24 april zal er op
het sportcomplex de Buitenham een zogenaamd
Altherren (7 tegen 7 op een half veld) toernooi
gevoetbald worden en zullen er daar diverse
teams meespelen. Er komt zelfs een team uit

Duitsland.
Het toernooi begint om 16:00 uur. De
weersvoorspelling is positief, dus als u zin en tijd
heeft kunt u gerust komen kijken. Mark is jaren
aanvoerder geweest van het 3e team en
verdiend dan ook een waardig afscheid op de
Buitenham.
Zondag 25 april zal er stil gestaan worden bij het
overlijden van Ton van Gelder. Op deze dag zou
Ton van Gelder 80 jaar geworden zijn en het
bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan
en heeft die zondag omgedoopt tot Ton-dag.
Hiervan vindt u een bericht elders in de Boogbal
van onze voorzitter. Het zal een speciale dag
voor GWVV 4 worden, omdat ze s’ morgens
tegen Gendringen om het kampioenschap
moeten voetballen en in de namiddag een
barbecue krijgen aangeboden door Nicole en
Peter (dochter en schoonzoon van Ton van
Gelder).
Verder in de maand mei de afsluitende wedstrijden voor dit seizoen, op 16 mei wordt er een
kerkdorpen toernooi georganiseerd op de
Buitenham en een week later 22 mei wordt er
door de JR organisatie de afsluiting van het
seizoen 2009-2010 gehouden middels het
jaarlijkse Jan Riekentoernooi. Wij verzoeken de
leden die zich hiervoor nog niet hebben opgegeven dit alsnog te doen via hun elftalleider.
Ook zal er in mei/juni nog een kampioensreceptie
worden gehouden met aansluitend een feestavond voor de hele vereniging. Wat de exacte
datum hiervan wordt zal volgende week door de
heren van het bestuur worden bekeken. Hou in
ieder geval de GWVV site in de gaten wanneer
dit gaat plaats vinden.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en veel
succes toegewenst in het afsluitende deel van de
competitie.
De redactie.
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WVV, de club van Varsselder en
Veldhunten…. Vaak hebben we ons clublied
gezongen na het behalen van het
kampioenschap na de overwinning op
Westendorp (4-0). We hadden nog 1 overwinning
nodig uit de laatste 4 wedstrijden en het kon niet
mooier om dat thuis tegen Westendorp te doen.
Het was een prachtige dag, veel publiek in een
prachtige ambiance met vuurwerk en
confettikanonnen!! De sfeer in de groep was vrij
relaxt, iedereen had er een heel goed gevoel
over, vandaag zou het gebeuren! We zouden
direct druk zetten en de klus snel klaren. Na een

paar minuten lag de bal ook al in het netje, Kees
van de Pavert schoot diagonaal in en zette zijn
naam onder de openingstreffer. Niet veel later
scoorde weer Kees, ditmaal door een prachtig
lopje. Na deze 2 goals werd de wedstrijd wat
rustiger en kwam Varsselder niet verder dan wat
kansjes. Ruststand 2-0 en de platte wagen
werd
al iets naar buiten geschoven…. De 2e helfte
moest er meer gebracht worden door het 1 ,
vooral voor je eigen fantastische publiek! Een
domper in deze wedstrijd was het uitvallen van
Sven Maatman die grof uit de wedstrijd geschopt
werd en hierbij zijn kuitbeen brak. Erg zuur,
omdat hij later de rondgang op de vrachtwagen
en huldiging zou moeten missen. De 3-0 kwam
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op naam van Chiel Le Comte met een
afstandschot onder in het hoekie. Nu kon er toch
niets meer mis gaan… Nee, zeker niet want even
later scoorde weer onze Keesie… 4-0!!! 15 jaar e
en 3x scoren in de kampioenswedstrijd bij het 1
elftal, wat moet dat fantastisch zijn…
Langs het veld begonnen de tranen al te
vloeien… Het was wachten op het laatste
fluitsignaal om vervolgens helemaal uit het dak te
gaan. Toen dan ook eindelijk het fluitsignaal
klonk na 90 minuten barstte de vreugde los! De
èèn met een brede lach, de ander met een traan
(hooikoorts)…. Ja veel tranen van vreugde, na
aantal seizoenen met verloren nacompetities
konden nu eindelijk de tranen van vreugde
komen. Fantastisch, de vreugde bij spelers,
begeleiding en publiek! De kampioensshirts
werden aangetrokken, ook Bennie M. kreeg een
shirt. Een shirt met opdruk “De Godfather”!! Dik
verdient Bennie!! Na alle felicitaties en bloemen
in ontvangst te hebben genomen kon het echte
feest losbarsten. Na de eerste dorst in de kantine
gelest te hebben kwam de “platte wagen” voor de
rondgang door het dorp, echt erg bijzonder om
op die wagen te mogen staan. Na de rondrit met
de muziek was het tijd voor de huldiging voor de
kantine met vaandelzwaaien en muziek, dit geeft
een geweldig gevoel als je daar op het bordes
staat!! Natuurlijk is het ook moeilijk om even stil
te zijn en dus ging het weer snel de kantine in om
het kampioenschap goed nat te maken. Toen
Sven Maatman terugkwam van het ziekenhuis
werd hij warm door het elftal ontvangen en werd
er door de voorzitter nog een extra woordje tot
Sven gericht, ja het is niet niks dat je zo op
krukken het feest moet voortzetten, toch is dat
wel gelukt… Deze avond kreeg Jan Zweers nog
even de microfoon voor een wedstrijdverslag dat
hije op papier had gezet. Jan Bedankt namens het
1 en de mensen die deze wedstrijd niet live
konden zien…. En zo ging het feest nog door tot
in de late uurtjes….
De volgende dag om 11.00 uur stond het 1e weer
paraat om gezellig met z’n allen te barbequen en
de “nodige” drankjes tot zich te nemen. Een
kleine paniek brak er s´middags uit toen bleek dat
het bier bijna op was… Gelukkig kwam
Berendhaus op tijd om de drankvoorraad aan te
vullen en deze werd met luid gejuich ontvangen.
Zo was het ook maandag weer een dolle dag en
was ik even blij dat ik dinsdag ook nog vrij had….
We willen bij deze iedereen bedanken voor het
fantastische feest dat wij hebben gehad, een
kampioenfeest dat niet snel vergeten zal worden!!
GWVV1 langs de lijn….

Kom kijken naar ons 1e elftal!
25 april
2 mei
9 mei

SVGG 1 GWVV 1
aanvang 14:00 uur
GWVV 1 VVL 1
aanvang 14:30 uur
Carvium 1 - GWVV 1
aanvang 14:00 uur
(Zie ook op ATV teletekstpagina 674 of op gwvv.nl )
Boogbal nr. 7
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Djim
Molenaar

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Merlijn
Wolters

In de wedstrijd

In de wedstrijd

GWVV 1 - Aerdt 1

GWVV 1 - Halle 1

Beste boogballers en boogbalsters,
Eindelijk was ik op 3-april bij GWVV- sv. AERDT
pupil van de week. de 1e keer werd de wedstrijd
tegen Aerdt afgelast.
dat vond ik niet zo leuk. Nog erger, ik baalde als
een stekker.
Het leukste vond ik het scoren bij de
tegenstander. Hierdoor stand Aerdt al met 1-0
achter. Hahaha
Eigenlijk was alles leuk. bij de bespreking mocht
ik ook aanwezig zijn.
Alle spelers van het 1e bedankt voor de leuke
middag en nogmaals
van harte proficiat met jullie dikverdiende
kampioensschap.
met voetbalgroeten,
Djim,

Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Voorin
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuk, en
hardstikke goed dat ze (GWVV) al zijn
gepromoveerd..
Was je zenuwachtig? Ja, ik had er een beetje
buikpijn van.
Wie vond je de beste voetballer? Jacco te Kaat.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Liever 1e Ajax.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ja, de aftrap en naar de keeper schieten
Namen ouders: Michael en Kim Wolters.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Erg leuke middag, de spelers deden het leuk met
Merlijn, alleen flauw van de keeper die de bal van
Merlijn stopte.
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Wat een feest

O

p het moment dat jullie deze tekst lezen
in de boogbal zit ik nog na te genieten van
het behaalde kampioenschap.
Wat was het een mooi feest. Het weer was
prachtig, de prestatie was uitstekend, onze jeugd
was super en de sfeer was geweldig. Het klopte
allemaal die dag.
Eindelijk heeft het 1ste elftal na hard werken met
elkaar bereikt wat het wilde bereiken en waar
men ook aan toe was. Iedereen, zowel binnen ste
als buiten GWVV,
is er van overtuigd dat ons 1
elftal in de 5de klas thuis hoort. Maar het moet
dan toch eerst wel even gebeuren.
Prachtig was dan ook de ontlading bij heel veel
spelers en begeleiding. Voor mij heel veel
kippenvel momenten, waarvan ik heb genoten.
Ik wil dan ook nogmaals
spelers, trainers en
begeleiders van het 1ste elftal, de jeugd met hun
ondersteunende acties, het barpersoneel dat het
ontzettend druk had en iedereen die heeft
bijgedragen aan deze fantastische dag
ontzettend bedanken.
Jullie hebben GWVV op de kaart gezet en daar
mogen we met zijn allen oprecht trots op zijn.

Tondag

A

anstaande zondag is het Tondag bij
GWVV.
Omdat Ton zondag 25 april as. 80 zou zijn
geworden willen we hier even kort bij stil staan.
Ton heeft vorig seizoen aangeven na zijn
verjaardag te willen stoppen met het trainersvak.
80 jaar was voor hem de magische grens. Voor
deze dag waren we een scenario aan het
invullen waarbij we Ton met medewerking van
SBS6 en de lokale omroep in het zonnetje wilden
zetten.
Om deze dag toch niet geheel aan ons voorbij te
laten gaan zullen we zondag tussen ongeveer
11.30 en 13.00 uur even stil staan bij, wat voor
Ton een grote dag had moeten worden. We doen
dit op een sobere en gepaste wijze met wat
beeld en geluid.
Het Bestuur

De voorzitter.

GWVV 4 goes down (under)

E

en niet zo’n opgewekte titel, of je moet
denken dat we tijdens de winterstop naar
Australië zijn geweest en dat kunnen we net
niet betalen van onze wekelijkse spaarcentjes.
Nee, na een lange en goede serie van gewonnen
wedstrijden staan we na het verlies tegen
SDOUC weer met beide benen op de grond.
De wedstrijd tegen Dinxperlo was verpletterend
en de tegenstander mocht blij zijn dat ze maar
met 9-1 verloren. Ulftse Boys kreeg voetbal les
en keerde met een 6-1 nederlaag naar huis. De
wedstrijd tegen VVG was veel moeilijker en
misschien waren daar de eerste tekenen aan de
wand. Weliswaar wonnen we deze wedstrijd ook
met 2-0, maar het liep niet meer zo soepel als de
wedstrijden daarvoor. De laatste wedstrijd tegen
SDOUC is dus geëindigd in een 3-2 nederlaag.
Gezien het aantal kansen dat we hebben gehad
(vooral in de eerste helft) moeten we ons
schamen dat we er niet gewonnen hebben, maar
een oude voetbalwet leert ons dat als je ze zelf
niet maakt je er altijd wel een paar tegen krijgt.
Nu heb ik wel een idee waarom we de laatste
twee wedstrijden niet meer optimaal presteren,
maar als ik dat idee naar buiten breng kan ik me
niet meer zonder scheenbeschermers op straat
begeven. Kritiek moet je ook niet de buitenwereld
in slingeren maar rechtstreeks in het gezicht
zeggen van diegene die het betreft.
Ik denk dat het de komende tijd minder gezellig

wordt onder de douche bij GWVV 4, maar om
iedereen weer scherp te krijgen voor de
“kampioenswedstrijd” tegen Gendingen is veel
geoorloofd.
Misschien is het daarom ook wel goed dat we
zondag 25 april tegen Gendringen moeten.
Kunnen we ons revancheren voor de mindere
wedstrijd tegen SDOUC en in de namiddag staat
ons een barbecue te wachten die ons in naam
van Ton van Gelder wordt aangeboden door zijn
dochter Nicole en schoonzoon Peter.
Ton zou deze dag 80 jaar geworden zijn en dit
zou tevens zijn laatste jaar als trainer zijn van de
lagere elftalen van GWVV.
Dus mannen van GWVV 4 eerst voetballen en
winnen (in ieder geval niet verliezen) en daarna
lekker uitbuiken aan de barbecue.
Ik zou trouwens helemaal vergeten dat we
aanstaande donderdag (22 april) nog een
wedstrijd tegoed hebben tegen Ajax
Breedenbroek. Dit is ook een tegenstander waar
we het vaak moeilijk tegen hebben.
Deze wedstrijd zal eerst in een overwinning
omgezet moeten worden anders lopen we achter
de feiten aan en zijn we afhankelijk wat onze
directe tegenstanders doen.
In ieder geval hoop ik dat we de goede serie
weer voortzetten en heel misschien mogen wij
dan ook met een vrachtwagen van Bosman door
het dorp.
Een toekomstige middenvelder.
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DE FAMILIEDAG DIE JE NIET MISSEN MAG. OM DIT
SEIZOEN 2010 HEERLIJK AF TE SLUITEN!

ZATERDAG 22 MEI,
HOUD DEZE DAG VRIJ !
GEEF JE OP, WANT HET WORDT ALLEEN
WEER EEN SUCCES WANNEER
IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!!
HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO
Jan Riekentoernooi 2010
Wanneer: Zaterdag 22 mei 2010 (zet dit vast in je agenda !!!)
(Start 12.30 uur - einde activiteiten 17.00 uur – kantine tot?).
Let op:

- 1 introducé per persoon (en/of max.10 per elftal!)
- introducé neemt deel op eigen risico.
- Geen opgave = geen deelname
- Er zal dit jaar weer 7 tegen 7 worden gespeeld.
- Andrè Lippets en Freek van Arragon zijn de contactpersonen m.b.t. het voetbalgedeelte.
- Opgavenformulier inleveren bij de leider van je elftal uiterlijk zondag 9 mei 2009.
- Ben je GEEN lid maar woon je wel in Varsselder (of binding?) neem dan contact op met
Andrè Lippets of Freek van Arragon voor eventuele deelname.
- Natuurlijk zijn er ook weer leuke activiteiten voor jong en oud.
Dus neem je gezin/aanhang mee !!!!
De organisatie

(hier langs afknippen)

OPGAVE JAN RIEKENTOERNOOI 2010:
Ik: …………………………………………,
(s.v.p. Naam invullen)
geef mij hierbij op voor het Jan Riekentoernooi 2010.
--------------------------------------------------------------------------Tevens geef ik hierbij op als introducé;
Naam;
Leeftijd;
Voetbalervaring?;
Boogbal nr. 7
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand april zijn ons wat dingen opgevallen
op de Buitenham, Ted v.d. Pavert die een
contract heeft getekend bij De Graafschap, de
kampioenswedstrijd in Stokkum die helaas
verloren ging, een week later de promotie naar
de 5e klasse en nog een week later dan het
kampioensschap, allen werden genomineerd
echter er kan er maar één uitverkozen worden en
dat was in de maand april ………………………
Dennis Lohschelder die als leider en stille kracht
bij het 1-ste elftal de zaken regelt achter de
schermen. Nu niet een keer de trainer,
aanvoerder of leider maar iemand die altijd heel
nauw betrokken is bij de vereniging en specifiek
bij het 1-ste elftal, die kampioen is geworden in
de 6e klasse D. In deze rubriek zullen we Dennis
een aantal vragen stellen die betrekking hebben
op z’n functie, over zijn tijd toen hij nog als actief
was als voetballer en natuurlijk het aanstaande
kampioensschap.
Hallo Dennis,
We zullen je een aantal vragen stellen voor de
kampioenswedstrijd en een aantal na de
kampioenswedstrijd om te kijken of je
voorspellingen uitkomen.
Velen kennen je wel binnen de vereniging zou je
je ondanks dat toch nog even voor willen stellen
aan onze lezers?
Ik ben dus Dennis Lohschelder, 36 jaar, geboren
in Varsselder en woon nu in Gendringen en vanaf
mijn 5e of 6e jaar actief bij gwvv.
Je werd een aantal jaren geleden genoodzaakt
om te stoppen met het voetballen, waardoor
moest je stoppen en in welke teams heb je
allemaal gevoetbald?
Ik had bij de jeugd eigenlijk nooit geen blessures
maar bij de senioren helaas wel. Ik heb 2x mijn
hamstring gescheurd en 1x mijn kuitspeur
ingescheurd. Omdat ik samen met mijn vader
een eigen bedrijfje heb was het voor mij beter dat
ik zou stoppen... maar het blijft toch altijd
kriebelen, in de voorbereiding aan het begin van
dit seizoen heb ik nog 2x getraind en bij de 2e
training heb ik dus weer mijn hamstring
ingescheurd.... Ik ben begonnen met 5 of 6 jaar
bij de jeugd, na de jeugd eerst 2 seizoenen bij
het 5e gevoetbald, hierna in het 3e en 2e en zelfs
1 seizoen in het eerste gebald....
Welke brengen bij jou de mooiste herinneringen
naar boven?
Het kampioenschap bij de a junioren en de jaren
bij het 2e elftal. Het 2e elftal was toen een mix

tussen jong en oud, fanatiek en toch super
gezellig!! Eigenlijk heb ik het altijd goed naar mijn
zin gehad maar dit waren toch wel fantastische
jaren. Nu als leider heb ik het nog steed
fantastisch naar mijn zin, een fantastische groep
fanatieke voetballers, 2 geweldige trainers, een
schat van een leidster, een top verzorger en
natuurlijk een geweldige grensjager/entertainer...
Hoeveel jaren voer je de functie van leider bij het
eerste al uit en uit welke werkzaamheden bestaat
die functie?
Volgens mij is dit mijn 9e seizoen als leider bij het
1e, en super dat mijn 10e seizoen weer in de 5e
klasse is!
Ik doe dus samen met Bianca de formulieren,
zorgen dat zondags alle spullen meegaan naar
de wedstrijd, praten met de trainers over dingen
die je opvangt bij de spelers, sparen regelen voor
het weekendje uit, de wedstrijd ballen regelen, de
bal voor de pupil van de week, spullen opruimen,
donderdags ouwehoeren met de TC (Koen en
Eugene) en allerlei ander regelwerk... en
natuurlijk een biertje drinken met de jongens....
Kun je in een paar zinnen beschrijven waarom je
dit leuk (tenminste dat nemen we aan, anders
doe je het niet toch) vind?
Vooral bij het 1e elftal toch erg fanatiek bezig zijn
met voetbal, de gezelligheid en natuurlijk het
sociale kontakt binnen de vereniging wat voor mij
erg belangrijk is. De donderdag en zondag zijn
voor mij een gewoon iedere week weer een uitje
waar ik geen genoeg van kan krijgen...
Een aantal jaren zat het 1-ste elftal er al dicht bij,
maar nu zal het dus toch moeten lukken. Kun je
aangeven wat dit seizoen het verschil maakt
t.o.v. de voorgaande seizoenen?
Dat we nu meer punten pakken dan andere
seizoenen...haha!
Ik denk dat het 1e elftal vooral een stuk
volwassener is geworden en natuurlijk de 1 of 2
nieuwe spelers die de 1e selectie wat completer
en breder maken. We kunnen schuiven en
wissels inbrengen zonder dat het team verzwakt.
Het is een hecht team geworden vooral na de
verloren nacompetitie tegen Hoeve vooruit waarin
we met zijn allen het verlies verwerkt hebben met
een traan en een lach, hier is het team erg sterk
uitgekomen. Natuurlijk moeten we ook de jeugd
niet vergeten die is doorgestroomd en zich goed
laten zien!!
2e Paasdag in Stokkum, een teleurstellende
wedstrijd, veel toeschouwers uit VarsselderVeldhunten op de been, uiteindelijk toch niet het
gewenste resultaat. Een voorbereiding met ontbijt
en daarna met z’n allen de bus in richting
Stokkum. Zou je kunnen verklaren waarom deze
wedstrijd in een teleurstelling eindigde?

Boogbal nr. 7
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Ik denk toch dat de spanning bij veel jongens
toch te groot was waardoor velen niet het niveau
hebben gehaald wat ze normaal wel kunnen
spelen. En met een bus gaan is wel gezellig maar
dat heeft ons nog niet vaak geluk gebracht... Dus
voor de volgende kampioenswedstrijd een
normale voorbereiding, al was het ontbijt met
spelersvrouwen wel erg geslaagd. Ik hoop
natuurlijk dat al deze toeschouwers de zondag
tegen westendorp er weer zijn!
Daarna een week later de overwinning op Halle,
de doelstelling voor dit jaar behaald, promotie
naar de 5e klasse. En komende zondag kunnen
jullie op herhaling in de kampioenswedstrijd thuis
tegen Westendorp. Hoe leven jullie deze keer
naar deze wedstrijd toe in tegenstelling toen jullie
tegen Stokkum speelden?
Zoals ik al zei, een normale voorbereiding zoals
we normaal altijd doen, we kunnen vrij voetballen
want we hebben de promotie behaald wat voor
ons erg belangrijk is maar het mooiste moet nog
komen, het kampioenschap! Zeker zal iedereen
wel wat gespannen zijn wat ook heel normaal is
dus ik verwacht geen geweldige wedstrijd maar
zeker wel een overwinning!
Heb je al een idee hoe jullie gaan spelen, en
welke opstelling Ruud uit z’n hoge hoed tovert?
Ruud en Freek weten deze opstelling en deze
wordt pas bekent in de bespreking, ik denk dat
de opstelling niet veel veranderd misschien
alleen als Martin Bolk fit genoeg wordt bevonden
zal Martin ook in de basisopstelling staan. Ik denk
dat we beginnen met Danny Karsten in de goal,
Jurgen, Martin, Jeroen en Jacco in de
verdediging, Maik, Pascal en Chiel Le C. op het
middenveld en Kees, Tim en Jasper in de
voorhoede. Sebas heeft donderdag ook
meegetraind maar ik denk niet dat hij in de basis
kan starten.

Kun je een voorzichtige prognose uitslag geven
voor de kampioenswedstrijd?
Mijn gevoel zegt 3-1.
Is er al een (feest)draaiboek klaar mocht het
gaan lukken?
Ja, er zijn diverse dingen geregeld voor de
zondag alleen weet ik niet precies wat omdat ik
door omstandigheden niet in deze organisatie zit.
Ik weet wel dat we in ieder geval even rondgaan
door het dorp met muziek en dat er een DJ is in
de kantine en dus groot feest voor iedereen dit
wil delen met ons, want het is niet alleen een
feest voor het 1e maar voor GWVV en het hele
dorp en iedereen wie hierbij betrokken is en zo
willen we het ook graag vieren.... De maandag
gaan we nog barbequen en verder zien we wel...
Onderstaande vragen zijn gesteld na het behalen
van de kampioenstitel en het tot zich toenemen
van (veel) geestrijk vocht.
De opstelling zoals Dennis die opgegeven had
klopte niet helemaal Dave speelde achterin ipv
Martin, de rest klopte als een bus dus Dennis
hiermee is bewezen dat je toch nog een poot in
de opstelling hebt
Jullie hebben het gehaald, kampioen in de 6e
klasse D, proficiat aan jullie allen.
Met een ruime
voorsprong in punten op de 2e in de ranglijst, dik
verdiend kunnen we wel zeggen.
Kun je ons vertellen hoe je de
kampioenswedstrijd en de feestelijkheden
naderhand beleefd hebt?
Dank je wel! Ik heb het heel intens beleefd. Ik
was voor deze wedstrijd niet zo gespannen als in
de wedstrijd tegen Stokkum en had een erg goed
gevoel over de wedstrijd tegen Westendorp. Het
stond in de wedstrijd al snel 2-0 in dan weet je
eigenlijk al dat het niet meer mis kan gaan en na
het laatste fluitsignaal barstten alle emoties los.

De Boogbalplanner Seizoen 2009-2010
copie binnen:
18 mei

komt uit op:
27 mei
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We hebben privè de laatste tijd nogal wat
meegemaakt en dat kwam allemaal even los....
En daarna het feest.... met de hele vereniging en
al het publiek in 1 woord fantastisch!!! Ook de
jeugd heeft zich goed laten horen en zien,
gewoon verschrikkelijk mooi allemaal, bijna niet
in woorden uit te drukken! Maandag hebben we
met het eerste en dames heerlijk gebarbequed,
gezellig nagepraat en natuurlijk de nodige
drankjes genuttigd en het was nog lang
gezellig........
De komende weken staan de laatste wedstrijden
op het programma, druk die niet meer wordt
opgelegd. Wedstrijden die jullie onbevangen
kunnen spelen. Hoe gaan jullie de nog
resterende wedstrijden (SVGG uit, VVL thuis en
Carvium uit) in?
We hebben zeker de intensie om ook deze
wedstrijden te winnen, ik vind dat we als
kampioen ook de laatste wedstrijden moeten
laten zien waarom de de terechte kampioen zijn.
Natuurlijk zul je wat gemakkelijker voetballen
maar we zullen het zeker niet laten lopen. Ook
zeker voor ons publiek willen we deze laatste
wedstijden winnend afsluiten.
Dennis waar kun je echt van balen/ergeren als
het op voetbal aankomt?
Natuurlijk als je een wedstrijd verliest maar dat
heeft elke voetballer. Ik persoonlijk heb een
ontzettende hekel aan dat mensen elkaar
afzeiken in het veld als het niet goed gaat.
Natuurlijk mag er best wat gezegd worden maar
wel op een opbeurende manier. Gelukkig hebben

we dit dit seizoen
weinig
meegemaakt.
Als je een wens
mocht doen op
voetbalgebied wat
zou dat dan voor jou
dan kunnen zijn?
Dat ik nog lang mijn
ding kan blijven en
mogen doen bij
deze fantastische
vereniging. Het is
gewoon heerlijk om
iedere donderdag
en zondag naar Varsselder te fietsen, bij de club
te zijn en je dingen te regelen en natuurlijk en
beetje oewehoeren...
Dennis als laatste willen we je vragen of je nog
op/aanmerkingen hebt, of terug wilt komen op
èèn van bovenstaande vragen?
Ik wil bij deze iedereen die ons dit seizoen
gesteund heeft super bedanken, ook zeker ons
jeugdige publiek die kosten nog moeite gespaard
hebben. In 1 woord GEWELDIG!!
Dennis bedankt voor je medewerking aan de
rubriek OPVALLEND OP DE BUITENHAM, wij
wensen je veel succes toe met het leiderschap
bij
GWVV 1 volgend seizoen maar dan in de 5e
klasse.
De redactie

CLUBLIED G.W.V.V.
CLUBLIED GWVV
GWVV de club van Varsselder-Veldhunten
GWVV de club die niet is te verslaan
Op het veld elkaar bestrijden
Dan de overwinning krijgen
GWVV is nu weer kampioen
GWVV’s historie eer en glorie
Daagde daar toen op ’t oude voetbalveld
Rondom de pomp vierde Geel-Wit victorie
In de houten keet stond de thee altijd gereed
Refr.:
Clubliefde staat bij ons hoog aangeschreven
Met vereende kracht ontstond het clubgebouw
Staan hoog en droog; tribune was het streven
Bal is goed geraakt, het is samen waargemaakt
Refr.:
Voetbalvertier in Varsselder-Veldhunten
Vaak feestgevier na maanden sportplezier
Alsmaar die strijd om de meeste punten
Soms weer kampioen aan het einde van ’t seizoen
Refr.:
Boogbal nr. 7
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ele malen werd het gezongen tijdens
het kampioenschap. Velen kennen de tekst
van het refrain, echter de coupletten zijn
door Reinier Kroesen geschreven in het
kader van de bouw van de tribune.
Voor het kampioenschap in een nieuw jasje
gestoken door Jos van Toor in samenwerking
met Hennie Raben van ‘t Bendje.
Het lied werd samen met het herenkoor
ingezongen. Ten tijde dat de scheids affloot
werd het lied ten gehore gebracht. Voor
degene die ook de coupletten uit hun hoofd
willen leren hier de complete tekst.
VOETBALVERENIGING

G . W. V. V.
Tekst en muziek refrein: Carel Verheij
Tekst en muziek coupletten: Reinier Kroesen
Gezongen:
Jos van Toor en het herenkoor Varsselder-Veldhunten
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘09-’10
Ook dit seizoen is er wederom
een ballen sponsoring
gehouden.
Voor de volgende thuiswedstrijden van GWVV 1 werden/
worden 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
29-11-2009 wedstrijd tegen Carvium 1
Sponsor Geurts Bouwelementen
6-12-2009 wedstrijd tegen Den Dam 1
Sponsor Gergotal

3-4-2010 wedstrijd tegen Aerdt 1
sponsor ouders Danny Karsten
en Chiel le Comte
11-4-2010 wedstrijd tegen Halle 1
sponsor leiders en trainers
GWVV 1
18-4-2010 Wedstrijd tegen
Westendorp Sponsor I-real

Wij bedanken alle balsponsoren

GWVV Dames
zoekt versterking !

Hebt u ook interesse om een bal
te sponsoren in het seizoen
2009-2010 neem dan contact op
met èèn van de bestuursleden.

voetbalervaring, bel dan voor meer info !
Mijn telefoonnummer is 0314-344413.
Kort samengevat is het een goed seizoen
geweest. Niet veel punten gehaald, maar we zijn
zeker beter gaan spelen. Het grote verschil met
het veld is de balsnelheid en de snelheid
waarmee doelpunten (kunnen) vallen. We zijn
vaak ‘in de val gelopen’ door te enthousiast c.q.
te aanvallend te beginnen. In de loop van het
seizoen kwam meer rust in het team doordat we
de tegenstander meer lieten komen. Daarbij
hebben we verschillende wedstrijden met 1 of 2
doelpunten verschil verloren, waarbij het geluk
ook niet aan onze kant stond.
Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer met
genoeg dames aan de start van de competitie
beginnen en dan houden we u weer op de
hoogte !

H

et is een tijdje geleden dat we van ons
hebben laten horen. Vrijdag 23 april hebben we
alweer de laatste wedstrijd van het seizoen.
Hopelijk is dit niet de allerlaatste wedstrijd van
ons, want we kampen nogal met personele
problemen. Helaas nemen een aantal dames
afscheid.

Last but not least feliciteren we de heren van
GWVV 1 van harte met hun kampioenschap !
Groeten namens de dames,
Simone Jansen-Lukassen

Dus we zijn dringend op zoek naar versterking !
Bij deze de oproep:
Heb jij zin om een balletje te trappen op
vrijdagavond in de zaal en je hebt enige
Boogbal nr. 7
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GWVV superelf
2009/2010
sponsored by

H

et einde van de competitie is in zicht en
kunnen we de volgende maand zien wie de superelf
heeft gewonnen. Maar eerst gaan we nog een
maandprijs van Grandcafé De Bank weggeven. Dit
keer een kort verslag ivm ‘the day after
championsday.’
Het vervolg van de superelf was op zondag 28 maart
met een volledig programma. Het eerste elftal won met
3-0 van St. Joris 1 met doelpunten van Kees v/d Pavert,
Jasper Engelen en Jeroen Aalders. Het tweede verloor
met 3-1 van Varsseveld 4, waarin alleen Danny van
Wessel scoorde. Het derde verloor met 0-12 van het
ijzersterke team van Pax 7.
Het vierde weet zoals vaker waar het bij de superelf om
gaat, scoren! Ze wonnen met 9-1 van Dinxperlo 5.
Doelpunten waren van Frank 4x, Han, Theo, Gert,
Walter en René.
Hierdoor waren er dus veel verschuivingen in de
superelf, de meeste punten (31) werden verzameld
door
Dennis
Boerboom. Hij steeg hierdoor van de 16e naar
e
de 3 plek in de superelf. In het paasweekend werd er
weer volop gevoetbald, behalve door het tweede.
Op zaterdag 3 april won het eerste elftal met 5-0 thuis
tegen Aerdt 1. Er werd gescoord door Kees v/d Pavert
2x, Chiel le Comte, Jasper Engelen en Sebastiaan
Flipse.
Op 2e paasdag speelde het eerste elftal wederom een
wedstrijd, maar dan een kampioenswedstrijd. Tegen
Stokkum 1 werd helaas verloren, ondanks dat ze met 32 voor stonden. Uiteindelijk werd er toch nog met 4-3
verloren en moest het kampioenschap uitgesteld
worden. Het derde verloor uit tegen Zeddam 4 met 3-2.
Doelpunten waren van Marco Menke en Ralf v/d Pavert.
Het vierde won met 6-1 van Ulftse Boys 5, er werd
gescoord door: Frank v/d Schuur 3x, Karel Arentz,
Ferdie v/d Pavert en Theo Heutinck.
De maandprijs gaat dit keer naar de coach die op 2e
paasdag de meeste punten bij elkaar verzamelde,
dat is het team ‘5 vrouwen en 1 man’ van coach
Frank v/d Schuur.
Hij verzamelde 24 punten bij elkaar, mede doordat
hij zichzelf heeft opgesteld in zijn Superelfteam en
3x scoorde. Frank, gefeliciteerd met je prijs!
Het vervolg was weer op zondag 11 april. Voor het
gemak alleen even de doelpuntenmakers van die dag,
Jasper Engelen, Tim Jansen, Jos Ketelaar, Danny van
Wessel, Bob Zweers, Marco Menke en Han v/d Pavert.
Hierdoor won team ‘FC Telecaster’ van coach Jordy
Steverink de meeste punten (26 st.). De laatste
speelronde (18 april) voor deze boogbal was er één om
in te lijsten! Het eerste werd overtuigend kampioen door
met 4-0 te winnen, doelpunten waren van Kees v/d
Pavert 3x en Chiel le Comte. Kijk voor foto’s en filmpjes
op;
www.varsselderveldhunten.nl
De doelpuntenmakers van de overige teams waren op
die dag: Tom Wanders 2x, Danny van Wessel, Mark
Welling, Han v/d Pavert en Ferdie v/d Pavert. Coach
Nick Pruijn met zijn team ‘Scitteldittle’ won de meeste
Boogbal nr. 7
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(verwerkt t/m 18 april)

Lucia Heutinck
Dennis Boerboom
Paul Geelen
Frank v/d Schuur
Maud Rots
Kees v/d Pavert
Ton van Gelder
Jelle Boland
Amber & Roos Lucassen
Bennie Mulder
Ineke Klompenhouwer
Fam. F. v/d Pavert
Rien Klompenhouwer
Ferdie v/d Pavert
Jordy Steverink
Wim Klompenhouwer
Jorick Messink
René Hakvoort
Theo van Wessel
Marco Jansen
Stijn Marcus
Kristel Jansen
Sjoerd Immink
Toni (Macaroni) Scholten
Marijke van Wessel
Henk Masselink
Jurgen Schut
Ted v/d Pavert
Danny van Wessel
Dennis Lohschelder
Jeroen en Bianca
Simone Bussink
Andrès Moreno
Erik Ketelaar
Marcel v/d Pavert
Marcus Schwartz
Paul Schut
Sven te Kaat
Nicole van Gelder
Frans Zweers
Theo Heutinck
Koen Molenaar
Maik Jansen
Sebastiaan Flipse
Stan v/d Pavert
Wessel Immink
Ferenc en Sem
Lars Molenaar
Roel Jansen
Boyd Ratering
Johnny Moreno
Robin Klompenhouwer
Ino Zweers
Nick Pruijn
Nico Marcus
Martijn Klompenhouwer
Bart Zweers
Jesper Kuster
Nico Immink
Chiel Terhorst
Eugène Lucassen
Jimi Moreno
Jolanda v/d Pavert
Marco Menke
Chiel le Comte
Niek v/d Pavert
Carlo Cornielje
Maik te Kaat
Bas Hegteler
Willie Schut
Beent Kleinsma
Casper Bussink
Sjal v/d Pavert
Bart Rots
Ralf v/d Pavert
Edo Beskers
Paul Straub
André Bussink
Jordy Bussink
Jos van Toor
Het Derde
13
Jan Terhorst

Het geknipte team
The Champion
Tukkers en Co
5 vrouwen en 1 man
De Familie Knots
The Kellers
Lucky Team
Snelle Jelle
Lucky Luke
Bambino 1
De Venz
FC Klaverweide
V.A.W.
T.K.S.
FC Telecaster
De Langenhof
De Billy Boys
De Houthakkers
FC Barcelona
Eendracht
FC Super elf
Lucky Luca
De Boys
The Spaghetti's
Snoepzakje
Opa Henk
B. L.D.N.
FC Promotie
Tropical Danny
S.V. Metertje Bier
Familie Aalders
De Snelle Jongens
The Abrahams
Die Mannschaft
Superboys
Blowing Bubbels
Schup ze d'rin
S.D.O.V.C.
B.E.G.Z.
Am Rhein so schön
The Champ
FC Super Boys
Chonson
Miracle Kappers
De Boys
De Kanjers
Sem's elftal
SDO Superboys
FC Eigen goal
Vetje
The Keeper
FC Briljant
Superelf
FC Scittelditle
FC Canon
De Beste
De Blister Boys
De Uitblinkers
FC Driet
Sjakie z'n team
The Waterboys
Lefty
FC Rap
FC Boks
S.V. De Nieuwkomer
Die Rooie
Wally Team
FC Sjakie
SV Bal op het dak
De Waterkers
Eusterke City
B.T.V.V.
FC Geel Wit
De Knallers
Campione
FC De Middenstip
Zorgploeg
Top Formatie
Jong G.W.V.V.
Rode Ster Belgrado
Stijf onderaan
René Botje
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punten (22 st.).
In de laatste boogbal van dit seizoen zien we
wie zich kampioen van de Superelf mag
noemen, verder hebben we ook nog enkele
troostprijzen weg te geven.
Succes allemaal.

Team ‘5 vrouwen en 1 man’ van Frank v/d
Schuur;
Marcel v/d Pavert
Jurgen Schut
Edo Beskers
Theo Heutinck
Gert Martens
Jos Ketelaar
Frank v/d Schuur
Tom Wanders Sebastiaan Flipse
Maik te Kaat
Erik Ketelaar

Boogbal nr. 7

Vier vrouwen en 1 man
Olga ontbreekt op de foto
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Notulen 9 februari 2010 j.l.
Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Clemens
Wissing, Nico Immink, Nico Slutter, Koen
Nieuwenhuis, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Arnold Versleyen
OPENING EN MEDEDELINGEN
Geen mededelingen
NOTULEN VERGADERING 23-11-2009 en 2212-2009
De notulen van 23-11 worden goedgekeurd.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
ACTIELIJST
Punt 2: is afgehandeld. Eugène Lucassen doet
de wedstrijdzaken,
Simone Bussink de jeugd en
het 3e doet Marco Jansen.
Punt 71: volgt.
Punt 90: is afgehandeld.
Punt 91: is accoord.
Punt 92: is afgehandeld.
POST
Brief van PMS. We kunnen een gratis AED
krijgen, die wordt betaald door sponsoren.
Antwoord: in vergadering met de gemeente op
18-03-2010 wordt dit meegenomen.

2 mensen hebben zich aangemeld voor de
barcommissie, maar zij hebben nog niks
gehoord. Erik gaat hier achter aan.
Henk Masselink stopt bij barploeg aan het eind
van het seizoen. Wim: laatst een wedstrijd
gefloten. Er lag hondenpoep op het veld!!! In
Boogbal schrijven en met gemeente er over
hebben.
SPONSORPLAN
Niet aanwezig.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
GEMEENTE
Juut en co wil ruimtes huren voor kinderopvang.
Afspraak gemaakt om te kijken.
Er moet een stichtingsbestuur komen. Wie
namens GWVV? Erik Ketelaar.
RONDVRAAG
Koen: wie bestelt eredivisie live? Nico Slutter.
SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 16 maart
2010.

FINANCIëN
Ecotax terug gekregen.
Subsidies jeugd afgehandeld.
Brief van gemeente over energiebesparing. We
krijgen gratis advies. Nico S. handelt dit af.
Jaaropgave voor KNVB is opgestuurd.
Kast gekocht voor alle mappen en documenten.
Alleen moet sleutel nog terug worden
gevonden!!!!!!
TECHNISCHE COMMISSIE
Op zoek naar trainer/leider voor het 2e.
Vraag aan jeugdbestuur: is er volgend jaar weer
een A elftal? Jeugdbestuur is hiermee bezig.
Sponsorballen voor dit seizoen helemaal rond.
JEUGD COMMISSIE
Bezig met indelingen voor volgend seizoen.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Voorstel: zoeken van een aantal actieve leden,
aangevuld met leden van het bestuur, die alle
activiteiten gaan regelen. Voor het bestuur zijn
dit: Koen Nieuwenhuis en Nico Slutter (op afroep,
i.v.m. financiën). De bedoeling is om dit met
ingang van volgend seizoen in te laten gaan.
Wim overlegt met JRT commissie (Freek v.
Arragon).
Wim overlegt met Freek v. Arragon over de
eventuele kampioenschapsdag. Wat willen de
spelers etc. Eventuele kampioenschapsreceptie
wordt vanuit het bestuur geregeld. Feestavond?
BOOGBAL
Geen bijzonderheden.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
Offertes voor de vlaggenmast worden
aangevraagd.
3e elftal wil op 24 april als afscheid van Marc
Visser een toernooitje organiseren 7x7.
Boogbal nr. 7

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

Mei:
2
3
7
8
10
10
12
16
16
16
18
18
19
21
24
25
26
29
30
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Marcel van de Pavert
Menno Siemes
Huub Wanders
Larissa Kemperman
Johnny Moreno-Ruiz
Wies Kummeling
Ben Hendriksen
Koen Soontiëns
Bernard Terhorst
Joël Robben
Tim Heutinck
Maud Rots
Freek van Arragon
Gert Ketelaar
Chiel Terhorst
Juul Rabelink
Willy Fischer
Bart Rots
Marcus Schwartz

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010
Dat kump in de Boogbal

•
•

Wij condoleren de familie Mulder en v.d
Heiden met het verlies van zoon, broer en
zwager Theo Mulder (oud-GWVV’er).

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.

Wij feliciteren:
- Het 1e elftal met het behalen van het
kampioenschap en daarmee de promotie naar
de 5e klasse.

26-3-2010
27-3-2010
27-3-2010
27-3-2010
27-3-2010
27-3-2010
28-3-2010
28-3-2010
28-3-2010
28-3-2010
31-3-2010
2-4-2010
3-4-2010
3-4-2010
3-4-2010
3-4-2010
3-4-2010
5-4-2010
5-4-2010
5-4-2010
8-4-2010
9-4-2010
10-4-2010
10-4-2010
10-4-2010
10-4-2010
10-4-2010
11-4-2010
11-4-2010
11-4-2010
11-4-2010
16-4-2010
17-4-2010
17-4-2010
17-4-2010
17-4-2010
18-4-2010
18-4-2010
18-4-2010
18-4-2010

• In de wedstrijd SDOUC - GWVV 4 wordt een

speler van SDOUC teruggefloten omdat hij
buitenspel staat. Zijn reactie: “Scheids dat
klopt niet in kom van eigen helft.” Frank
Heutinck die aan de zijlijn staat reageert op de
speler en zegt: “Dat klopt ook niet, het hele
veld is van jullie”.

• De jeugd heeft zich niet onbetuigd gelaten in

de euforie van ons 1ste elftal. Confetti slingers,
rook– en vuurwerk kwamen er aan te pas.
Mooie mega spandoeken met geweldige
teksten. De attributen werden zelfs zo groot dat
de er een complete touringcar aan te pas
moest komen om het te kunnen vervoeren. De
geel zwarte megavlag van Thomas en Maarten
was zo uit de kluiten gegroeid dat hij niet meer
in de variant van Nelle en Clemenc paste. Dit
heeft ook zo weer z’n voordelen, kon het 1-ste
elftal meteen met de touringcar mee naar de
wedstrijd in Stokkum.

• Het ultieme voorbereiden op een wedstrijd:

Gezamenlijk ontbijt/lunch wedstrijdbespreking
en vervolgens in een bus kunnen stappen.
Helaas heeft het toen allemaal niet geholpen,
hebben we dat al niet vaker meegemaakt? De
volgende keer toch maar weer een ‘gewone’
voorbereiding.

• Bij een

kampioenschap
hoort natuurlijk een
kampioensschaal,
de KNVB had na
afloop van de
wedstrijd door een
afgevaardigde de
schaal over laten brengen vanuit Zeist. Als de
heren in Zeist eens wisten hoe onze jongens er
op de dag van het kampioenschap mee om
sprongen dan hadden ze zich nog wel even
bedacht. ‘s avonds lag hij nl tussen de troep
die in de kantine na het kampioensfeest was
achtergebleven.
Kijk ook even naar het videofilmpje hoe zuinig
ze er mee omgingen:
http://www.youtube.com/watch?v=kq24RVZDoUc

• Kampioenen lopen de wedstrijd na een

kampioenswedstrijd vaak tegen een nederlaag
aan. Zo ook ons kampioenselftal, de dag na
de kampioenswedstrijd werd er al van onze D
pupillen verloren. Er moet bij worden vermeldt
dat ze in hun gewone ‘kloffie’ speelden, een
volle buik hadden van de BBQ en

GWVV DA1
GWVV E2
GWVV F1G
Gendringen E4
GWVV D1
Ajax B B1GD
Varsseveld 4
GWVV 3
GWVV 4
Sint Joris 1
VVG '25 E8
Spcl.Olympic DA1
Silvolde E3
GWVV F1G
GWVV D1
Kl Dochteren B1D
GWVV 1
Zeddam 4
GWVV 4
Stokkum 1
DZC '68 B3
Brasil '77 DA1
Ulftse Boys F5
KSV D1G
GWVV E1G
FC Trias E5
GWVV B1D
VVG '25 5
GWVV 2
VVG '25 4
GWVV 1
Sportclub Olic DA1
Erix E2
Terborg F2G
Ulftse Boys D2
GWVV B1D
SDOUC 7
GWVV 2
SVGG 3
GWVV 1

Brasil '77 DA1
Dinxperlo E3
WVC F6
GWVV E1G
AZSV D4
GWVV B1D
GWVV 2
Pax 7
Dinxperlo 5
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GWVV E1G
GWVV DA1
GWVV E1G
FC Trias F4
Erix D1
GWVV B1D
Aerdt 1
GWVV 3
Ulftse Boys 5
GWVV 1
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GWVV D1
Ulftse Boys E3
GWVV E2
VVL B1
GWVV 3
SVGG 2
GWVV 4
Halle 1
GWVV DA1
GWVV E2
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GWVV D1
KSV B1
GWVV 4
AD '69 3
GWVV 3
Westendorp 1
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oververmoeid waren door al het gefeest. Maar
goed dat ze dat hebben gehad nu kunnen ze
komende zondag tegen SVGG gewoon hun
eigen spel weer spelen en hun
overwinningsreeks voortzetten.

• Overigens schoven twee 1e elftal spelers in
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Jeugdnieuws
Training kleuters
De laatste tijd krijgt Mike als trainer van de kleuters assistentie van
Simone en Jordy. Bij een groep voetballers die nog zo jong is, is het
zeker prettig dat je wat meer begeleiding hebt. Dan komt er ook meer
van het aanleren van de eerste beginselen van de voetbalsport.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
Ferdie van de Pavert
Peter Roes
Marcel van de Pavert
Andres Moreno-Ruiz
Simone Bussink
Clemens Wissing
Tim Jansen
Ellen Rots
Carlo Molenaar
Sven te Kaat
Nico Immink
Chiel Terhorst
Kees van de Pavert
Peter Berendsen
Pascal Bolk
Wim Klompenhouwer
Maikel Wolters
Hans Bruins
Mike Frazer

tel. 684915
tel. 632025
tel. 686163
tel. 631229
tel. 632239
tel. 640815
tel. 630487
tel. 685775
tel. 684952
tel. 683844
tel. 640168
tel. 681271
tel. 684915
tel. 685656
tel. 632128
tel. 683756
tel. 642056
tel. 632247
tel. 631810

Clubhuis:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers

tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067

Nieuw seizoen
Op dit moment (11-4) kunnen we nog niet de definitieve teams
bekend maken. In de vergadering met het hele jeugdkader zijn de
plannen uitgebreid besproken met een positieve inbreng van leiders
en trainers.
Waarschijnlijk komen we uit op:
1 A junioren dispensatie – team
1 D1 pupillen elftal
1 D2 pupillen elftal
1 E pupillen 7 – tal
1 F pupillen 7 – tal
1 kleutergroep
Bij deze groepen komen we met de aantallen en de leeftijden het
beste uit. Uiteraard proberen we zo snel mogelijk dat er gedurende
een seizoen altijd wisselingen plaats kunnen vinden. We zullen zeker
nog op zoek gaan naar beschikbare trainers
en leiders. We hopen op
een positieve medewerking van bv 1e elftalspelers, oudere jeugd die
bij de pupillen iets willen doen en natuurlijk ouders van
jeugdspelertjes.
Twaalfde man
Een mooie benoeming voor supporters die een
team steunen. Nou
e
elftal
trots op zijn. Petje
daar kan onze vereniging en met name
het
1
af voor al die jeugdleden die ons 1e team steunen, maar ook voor de
ouders die hierbij een rol spelen. Een stukje reclame voor G.W.V.V.
Niets belangrijk?
Onze D – pupillen vertrokken richting Vragender op het moment dat
Andrès nog in Varsselder was om het een en ander te pakken. Je
kunt het vergelijken met het Nederlands elftal dat in Zuid – Afrika is,
terwijl bondscoach Bert van Marwijk nog in Zeist is om de ballen op te
pompen. Gelukkig was er snel contact en werd Andrès bij het kastje
opgepikt om mee te gaan naar KSV. Het had wel grote gevolgen,
want de wedstrijd ging, door deze voorbereiding, verloren.
Vanuit het jeugdkader-overleg
Er waren tijdens de vergadering toch wat kritische opmerkingen m.b.t.
het gedrag van enkele ouders / supporters. Hierbij toch nog even de
vraag om af en toe eens kritisch naar jezelf te kijken. Wie is de leider?
Hoe stel ik met op t.a.v. de leider? Ben ik positief aan het
aanmoedigen? Hoe benader ik mijn eigen zoon / dochter en past dat
bij wat de leider wil?
Boogbal nr. 7
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Wij als GWVV zijn blij met onze jeugdtrainers en leiders en zouden het zeer betreuren wanneer er
mensen zouden stoppen i.v.m. opmerkingen / aanmerkingen van ouders of andere mensen.
Maand mei
De komende maand is weer de laatste maand van dit voetbalseizoen met natuurlijk naast de
gebruikelijke trainingen en wedstrijden het Jan Riekentoernooi en voor enkele teams nog een toernooi.
We rekenen op veel voetbalplezier en veel gezelligheid.
Ted van de Pavert
We feliciteren Ted met het verkrijgen van een contract bij De Graafschap. Het is toch allemaal
begonnen bij GWVV en GWVV komt ook door dit feit positief in het nieuws.
Veel succes verder en natuurlijk blijven we je volgen.
Jeugdbestuur
Ferdie van de Pavert heeft aangegeven dat het seizoen 2010 – 2011 zijn laatste seizoen zal zijn als
jeugdbestuurslid. Dit vooral vanwege de voetbal activiteiten van zijn kinderen, die dan vanwege de
leeftijd, hoogstwaarschijnlijk niet meer bij de jeugd van GWVV spelen. We zullen dus op zoek gaan
naar één of meerdere mensen die het jeugdbestuur gaan aanvullen.

N

a 2 wedstrijden waar we 4 punten
hadden gehaald moesten nu tegen Ajax
Breedenbroek B1. We begonnen deze
wedstrijd goed en kwamen snel op 1-0
voorsprong door Dirk die net terug was
van internationalisering.
Na de rust kregen we haast meteen een
onterechte penalty tegen. Peter was er niet
mee eens en kwam het veld op hij ging de
discussie aan met de scheidsrechter, maar
tevergeefs, de penalty bleef staan, gelukkig deed
Johnnie goed werk en hield de penalty op een
mooie wijze tegen. De rebound werd ook niet
benut, ze kopte de bal hoog over. Daarna
scoorde we snel 2-0 en de 3-0 allebei van
wonderschone klasse door Dirk Jansen.
Een week later moesten we tegen Klein
Dochteren die net onder ons stonden. We
misten Kees die met het eerste elftal mee moest
doen en onze top coach die op scoutingsreis was
in Spanje. Deze wedstrijd hadden we kansloos
met 3-1 verloren waarbij Niels nog wel de 2-1
maakte. Die donderdag daarna moesten we
afreizen naar Doetinchem waar DZC onze
tegenstander was. DZC stond bovenaan in de
competitie dus we wisten dat het een lastig duel
zou worden. Maar Peter was terug van
scoutingsreis en het was meteen raak, Roel
Jansen werd gehuurd van het 2e van GWVV die
meteen in de basis stond. In die wedstrijd stond
Thymo onder de lat bij ons want Johnnie moest
werken. In de wedstrijd bewees Thymo dat hij
ook goed kan keepen en maakte een paar mooie
reddingen. We kregen ook een paar 100 %
kansen van Dirk, Kees en Bob, daardoor gingen
we met 0-0 de rust in. Na de rust kon je zien
waarom DZC bovenaan stond. Het werd al snel
1-0, we gingen toen veel risico nemen en
daarna viel meteen de 2-0 en 3-0, wel wonderschone goals van DZC we deden nog wel wat
terug. Marlon schoot van dichtbij raak 3-1. Het
was een ongelukkige wedstrijd we hadden nog
een penalty verdient. Bob werd hard onderuit
geschopt in het 16 meter gebied, later werd het
nog 4-1 wat ook de eindstand was. Die zaterdag
erop moesten we de streekderby spelen tegen
VVL B1. Nadat erin de laatste 2 wedstrijden 0
punten werden behaald moest er maar weer een

keer gewonnen worden. We begonnen deze
wedstrijd goed met veel goede combinaties Dirk
gaf in het begin van de wedstrijd een goede bal
op Thymo en hij scoorde .Thymo kan eigenlijk
alles, vorige week keeper en nu een scorende
speler. Vanaf die tijd gingen we steeds meer druk
zetten en werd het al snel 2-0 en 3-0. Mooie kop
goals van Bob. De tweede helft moest onze
aanwinst Roel ons verlaten, omdat hij moest
werken. Maar het ging verder zonder gevolgen,
jammer was wel dat wij een tegengoal in de
laatste minuten incasseerde, 3-1 was de
eindstand van een goede wedstrijd. Hopenlijk
volgen er nog meer . Groeten van Kay en Bob

SUPORTERS
Bij G.W.V.V komt nu elke thuis wedstrijd
de fanclub.
Afgelopen zaterdag was de eerste keer.
Met vlaggen,trommels en vuurwerk!!!
En daardoor hebben ze gewonnen!!!
Bart Rots
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Felicitatie van
de D-pupillen
D

e D1-pupillen van G.W.V.V
feliciteren het eerste team en in het
bijzonder hun trainers Chiel Terhorst
en Kees v/d Pavert met het
kampioenschap. Aangezien wij in het
najaar kampioen zijn geworden,
moest er een onderlinge wedstrijd
gespeeld worden om de Supercup.
Uitslag 4-3 voor de D1. Een revanche is
bespreekbaar. Hier nog reacties van de
D-spelers over de kampioenswedstrijd
van afgelopen zondag.
Casper Bussink:
"Het was spannend en leuk om mee te maken ,
geweldig."
Kris Hebbink:
"Het was een mooi seizoen, hup naar de 5e
klasse."
Lars Hendriksen:
"Met een goede sfeer doet G.W.V.V het weer."
Juul Rabelink:
Het was een goede
wedstrijd, met mooie goals
van Kees."
Max Schut:
"Ik ben trots op mijn oom
Jurgen Schut, als
aanvoerder voorop in de
strijd."
Dion Mulder:
"Met dit kampioenschap
hebben we een mooi
toekomst voor ons."
Mick Besselink:
"G.W.V.V. is de beste van de
hele wereld."
Martijn Klompenhouwer:
"Volgend jaar naar de 4e
klasse...dacht het wel !!!"
Menno
"De D1 steun jullie... in
goede en slechte tijden.
Thomas Wissing:
" Over 5 jaar met Chiel en
Kees in het 1e en samen
kampioen worden."
Leroy Bannink:
"Op naar de Eredivisie."
Glenn Robben:
"Met veel kabaal en
vuurwerk het 1e geholpen
aan de kampioenschap."
Jordy Messing
"G.W.V.V kampioen, nu
AJAX nog.”
Evert-Jan van Barele:
"Het blijft altijd weer leuk om
kampioen te worden."
Andres Moreno:
" Goede trainers is het halve
werk...ja toch
jongens?
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

April:
30 Koninginnedag
Mei:
1 Oud papier ophalen
16 Kerkdorpentoernooi
22 Jan Riekentoernooi
30 Keyboard spektakel

Mans is
uut geschoven
D

e gordijnen zijn weer dicht , het licht is uit
en het zware gevoel in mijn hoofd van de nazit
bij Henk en Ellie is weer over.
Mans is uut geschoven. Het is weer voorbij. De
week na zo’n uitvoering geeft mij altijd een raar
leeg gevoel. Daar waar je weken zelfs maanden
naar toe werkt..…….... is voorbij.
Maar het was zeker de moeite waard al dat werk,
al die spanning, al die stress voor de uitvoering
en tijdens de generale repetitie. Zeker dit jaar in
het nieuwe “oude” DRU gebouw. Waar eigenlijk
alles nieuw was, of je nu denkt aan het geluid, de
manier waarop de mensen binnen komen en de
zitplaatsen. Maar ook de manier waar op je
achter de coulissen zit en hoe het decor
geplaatst kan worden. Maar het stuk zelf was
voor velen van ons leuk om te spelen ,met
genoeg ruimte voor allerlei typetjes en eigen
creaties op gebied van stemgebruik en kleding.
Je kunt dat voor jezelf duidelijk hebben en met
elkaar geoefend hebben. Het is en blijft een
verrassing of het publiek de humor op dat
moment ook voelt en er om lachen kan. Uit
ervaring kan ik vertellen
dat waar op zaterdag
gelachen wordt , voor
zondag heel anders
overkomt . Voor de
spelers was het een heel
aparte ervaring om zo
dicht bij de toeschouwers
te spelen en na afloop het
applaus in ontvangst te
nemen van een muur van
mensen. Want zo ziet het
er uit als je beneden staat
en al het publiek hoog zit.
Ik wil tot slot noch een
paar anekdotes vertellen
die tijdens het oefenen en
de uitvoering zijn voor
gevallen. Ik kan het niet
laten om te vertellen over
de draai om z’n oren of
die klap in het gezicht die
Jan ( Ino) kreeg van
……… ( Elke). Het was
elke repetitieavond weer

spannend of de klap hard genoeg aankwam. En
Ino moest zich dit laten gebeuren in het kader
van het toneelstuk. Maar hij wilde af en toe toch
nog even terugtrekken. Dit heeft hij tijdens de
uitvoering gelukkig niet ge-daan. Er waren zelfs
mensen die na afloop enthousiast waren over de
perfecte timing van het geluidseffect van de klap
zo perfect , zo goed op het juiste moment………
waarop Elke kon zeggen: hoezo geluidseffect we
slaan gewoon echt. Omdat het stuk toch al
dateerde van ongeveer 18 tot 20 jaar geleden
moesten we zoeken naar kleding en schoenen uit
die tijd en Jos (die bioloog in dienst van……) had
op zijn zolder nog een paar “bordeelsluipers”
achtige schoenen gevonden. Die naar alle
waarschijnlijk-heid al bijna 20 jaar daar gelegen
hadden. Toen we op een maandagavond voor
het eerst met de kleding aan het oefenen waren
ontdekten we al snel stukjes materiaal op de
vloer. Materiaal die er daarvoor niet lag. Telkens
als Jos op was gekomen kwam er meer wit
materiaal bij. Waar komt dat vandaan? Wat bleek
de bordeelsluipers uit de jaren negentig konden
de druk van diezelfde Jos anno 2010 niet aan en
de zolen vielen spontaan uit elkaar. Gelukkig
heeft Jos een grote zolder met waarschijnlijk
veel schoenen.
Voor dat ik het vergeet….. We zijn alweer aan het
lezen voor 2011.
John Fischer
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KEYBOARD
SPEKTAKEL
2010 ULFT

O

p zondag 30 mei a.s. zal er in de popzaal
van de DRU-fabriek te Ulft weer het jaarlijkse
‘Keyboardspektakel’ plaatsvinden.
Ook dit jaar is de bezetting weer groot met in
totaal zo’n 40 deelnemers, allen uit de regio.
Aangezien Ronald van Barele-Improva zijn 15jarig jubileum viert, wordt er dit jaar flink
uitgepakt. Behalve natuurlijk de (25) keyboarders
heeft Van Barele dit jaar de beschikking over 6
zangeressen, 8 danseressen en een
breakdancer. Verder is er tijdens de gehele show
visuele ondersteuning op 2 grote
plasmaschermen aan weerszijden van het
podium. Dit alles natuurlijk vanaf dit jaar nu ook in
combinatie met de fantastische licht- en
geluidsinstallatie van de popzaal.
Voor het eerst is er dit jaar ook een 6 meter lange
catwalk, waardoor de zangeressen, danseressen

en de keytar- (keyboardgitaar) spelers zich als
het ware tussen het publiek kunnen begeven.
Ook heeft het spektakel weer de nodige
‘theatertrekjes’ voor wat betreft de passende
outfits bij de diverse stukken. Al met al belooft het
dus op 30 mei aanstaande het meest
spectaculaire keyboardspektakel tot nu toe te
worden!
Op het programma staan de meest
uiteenlopende stukken van o.a. Alphabeat,
Michael Jackson, The Veronicas en Jean-Michel
Jarre, die in solo-, duo- of ensemblebezetting
zullen worden uitgevoerd.
De presentatie is zoals gewoonlijk weer in
handen van organisator Ronald van Barele, die
ook zelf nog een aantal stukken zal meespelen.
Verdere informatie omtrent het
keyboardspektakel vindt u op de website van de
Drufabriek (www.dru-fabriek.nl/muziek) inclusief
een klein voorproefje (trailer) van wat u te
wachten staat, of op de website van Ronald van
Barele (www.ronaldvanbarele-improva.nl).
Aanvang 14:00 uur, zaal open vanaf 13:30 uur.
De toegang is GRATIS. Er zijn zo’n 300 zitplaatsen
beschikbaar, dus kom op tijd want vol is vol!

Cursus en activiteiten
aanbod voorjaar 2010
Fidessa Welzijn.
In het voorjaar 2010 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
beginnen 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
18 mei
31 mei
3 juni
9 juni
6 juli

Start afvallen door gezond en
lekker eten
Rijvaardigheidsritten senioren
Start workshop 6 word
algemeen / zakelijk
Start thema koken naar landen
Italïe
Pannenkoekmiddagen
Wijkrestaurant Etten

Iedere dinsdagavond van 19.45 – 20.45
Hulp en adviesdienst ( gratis Klooster
Ulft) open
inloop
Iedere 3e woensdag van de maand
geheugen spreekuur in Ulft vanuit
GGNet ( gratis)
Op verzoek wordt u een folder
opgestuurd.
Boogbal nr. 7
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Weet je nog van toen?

n de eerste week van juni wordt weer de Ulftse Avondvierdaagse gehouden. Een sportief
gebeuren, waar we als dorp voor de 41e keer aan deelnemen. Destijds in 1969, deden we voor de
eerste keer mee met vier groepen, in totaal 87 deelnemers. Het betrof een aspirantengroep, een
jongensgroep, K.W.J. meisjesgroep en een mannengroep. Zaterdags na de prijsuitreiking in Ulft, werd
de tocht voorgezet richting Varsselder, waar een grote menigte hen opwachtte. Op het volgelopen
schoolplein werd een vaandelhulde gebracht aan alle deelnemers van de vierdaagse door het O.L.V.
Gilde en de Fanfare. Hierna was er een samenzijn in het Jeugdgebouw, waar de fanfareleden met
enkele toepasselijke nummers het geheel opluisterde. De volgende jaren werd deze traditie voortgezet
met steeds een groeiend aantal deelnemers en groepen. Iets nieuws was dat er op de slotavond
optredens kwamen van enkele groepjes mensen, ondermeer een “Normaal” groep compleet met
bromfiets op het podium. Een keer is de zaterdag totaal verregend en heeft men in Ulft in de kerk nog
geschuild. Wat later was men blij om in het Jeugdgebouw te zitten, waar de kachel flink werd
opgestookt. Verschillende groepen in allerlei kleuren tenue hebben we de eerste jaren gekend, zoals
de aspiranten met rode en de mannengroep met groene halsdoeken.. “De Keet” ging ook meedoen en
vooral hun trainingen die vaak bij De Zon of bij Lukassen in Wieken eindigden zijn nog steeds zeer
bekend. In de Vierdaagse was het niet alleen meelopen maar er werd ook fanatiek gestreden om de
prijzen waarbij de meisjes en mannengroep, en in latere jaren het jongerenkoor het merendeel opeiste.
In 1977 verhuisde men met de slotavond naar de Tent waar het de naam kreeg van “De bonte
Zoaterdagaovond”. Het gebouw was hierbij steeds bomvol en een non stop programma van optredens
werd afgewerkt door de wandelaars, en dat allemaal na vier dagen wandelen. Het aantal kinderen dat
in die jaren meeliep groeide en in 1979 telde de basisschool 5 groepen met 127 deelnemers. Een
hoogtepunt voor het wandelen en het dorp was in 1988, toen voor de 20e keer werd deelgenomen in
Ulft. Maar liefst 9 groepen met 253 deelnemers en nog eens 20 individuelen maakten deel uit van het
wandelpeloton. Iets bijzonders hierbij was de reunie van de meisjesgroep, die uit 70 dames bestond.
Voorafgaand aan deze vierdaagse was er op de dinsdagavond een rondgang door het dorp van alle
deelnemers, voorafgegaan door de fanfare en het O.L.V. Gilde.
Er was straattekenen voor de jeugd, en aan de Leemlandseweg op het grasveld vond een
vlaggenparade plaats. Elke deelnemende groep had zelf een vlag ontworpen in voor hen toepasselijke
kleuren, die werden opgehangen aan een opgebouwd vlaggenrek. Aan het slot vond een vendelhulde
plaats en werden honderden ballonnen opgelaten. Hierna was er een fototentoonstelling en feestavond
in de Tent. Al met al een topjaar. Na deze jubileum Vierdaagse volgden jaren met een dalende tendens
van deelnemers. De animo om mee
te doen werd minder, mede door de
vele andere activiteiten in de
samenleving. Mede door de leegloop
van de school liep het aantal
aspiranten ook terug en werd elk jaar
de lange bonte stoet korter. Mooie
groepen verdwenen, de motivatie
was er niet meer, met name bij de
junioren en senioren. De
mannengroep liep voor het laatst in
1995. Hierna heeft een gemengde
groep van dames en heren uit
verschillende verenigingen nog een
aantal jaren gelopen onder de naam
“De Zinkput”, en voor het laatst in het
jaar 2000. De schoolgroepen hetzij
minder in aantal, bleven maar soms
was het moeilijk om de kinderen van
groep 1 t/m 8 in 2 groepen te laten
lopen. Het enthousiasme onder de
deelnemers bleef, dit ook mede door
veel zorg en inzet van hun leidsters

Intocht in Varsselder 1969
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die steeds spontaan hun medewerking
verleenden. De intocht door ons dorp is voor een
aantal jaren afgeschaft, vanwege te weinig
deelname. Wel is nog steeds de vaandelhulde
voor de deelnemers bij De Tent en al die jaren
door Gilde en Fanfare verzorgd. In de loop der
jaren hebben we vele sponsoren gekend door het
schenken van kleding en geld om de kosten voor
de kinderen en hun ouders klein te houden.
Thans lopen onze aspirant groepen er dan ook
fleurig bij in de kleding van Autobedrijf Stevering.
Ook staan er een aantal door hen gewonnen
prijzen in de school. De algemeen goed gevulde
prijzenkast die voorheen een plaats had in het
Leidster Diny Kroesen met avondlopers 1979
clubhuis van G.W.V.V., is daar weggehaald
door plaatsgebrek en wachtte op een nieuwe
bestemming. Ook hebben de deelnemers aan de
Vierdaagse vaak te maken gehad met de
elementen in de natuur. Zoals onweders, hevige
plensbuien, extreme warmte en koude avonden.
Gelukkig hebben we op enkele kleine ongelukjes
22-4-2010
19:30
Ajax B 4
GWVV 4
na, geen noemenswaardige pech gehad, als men
23-4-2010
21:00
GWVV
DA1
Steenderen
DA1
bedenkt, hoe druk het is in het verkeer in deze
24-4-2010
10:00
GWVV
E2
Varsseveld
E3
week van in en rond Ulft. Thans staan we weer
24-4-2010
10:00
GWVV
F1G
FC
Trias
F6
aan de vooravond van een nieuwe Vierdaagse in
24-4-2010
10:15
Terborg E2G
GWVV E1G
Ulft. In grote lijnen is het draaiboek weer
24-4-2010
11:00
GWVV D1
SVGG D1G
ingevuld.
24-4-2010
14:30
Noordijk B1D
GWVV B1D
Tenslotte nog het volgende:
25-4-2010
9:15
FC Eibergen 4
GWVV 2
Na vele jaren van ook actief deelnemen en
25-4-2010
10:00
GWVV 3
SDOUC 6
organisatorisch werk, wil ik hier een punt achter
25-4-2010
10:00
GWVV 4
Gendringen 7
zetten en het stokje doorgeven aan anderen.
25-4-2010
14:00
SVGG 1
GWVV 1
In samenwerking met tientallen leiders en
29-4-2010
19:00
Silvolde 3
GWVV 2
leidsters, heb ik het steeds met goede
29-4-2010
19:00
GWVV 3
NVC 2
bedoelingen en plezier gedaan. En mocht het
1-5-2010
10:00
GWVV E2
SC Meddo E3G
eens wat minder zijn geweest zeg ik, sorry.
1-5-2010
10:00
GWVV F1G
Dinxperlo F2
1-5-2010
11:00
GWVV D1
Longa '30 D3
In goed overleg met enkele ouders zullen we
2-5-2010
9:30
Gendringen 6
GWVV 3
zorgen, dat deelname aan dit wandelevenement
2-5-2010
9:30
Stokkum 5
GWVV 4
blijft voortbestaan in ons dorp en daarbuiten.

Programma GWVV

B. Kroesen.

DEELNAME 1969-1988
JAAR
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

DEELNEMERS
75
86
111
103
93
119
107
145
164
171
208
227
195
202
169
159
169
125
135
253

GROEPEN
4
4
5
6
5
6
6
7
7
8
9
9
7
7
7
8
9
7
7
8
Boogbal nr. 7

2-5-2010
2-5-2010
8-5-2010
8-5-2010
8-5-2010
8-5-2010
8-5-2010
9-5-2010
9-5-2010
9-5-2010
9-5-2010
11-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
16-5-2010
16-5-2010
16-5-2010
24-5-2010
24-5-2010
24-5-2010
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10:00
14:30
9:00
9:30
10:00
11:00
14:30
10:00
10:00
10:00
14:00
19:15
10:00
10:00
10:30
11:00
14:30
9:30
10:00
10:00
9:30
10:00
10:00

GWVV 2
GWVV 1
SDOUC E4
VIOS B. E2
GWVV F1G
GWVV D1
Diepenheim B1D
Bredevoort 3
GWVV 3
GWVV 4
Carvium 1
GWVV 4
GWVV E1G
GWVV E2
VVG '25 F3
Etten D1G
GWVV B1D
Winterswijk 4
GWVV 3
GWVV 4
WVC 5
GWVV 3
Terborg 5

SDOUC 4
VVL 1
GWVV E1G
GWVV E2
Longa '30 F4G
Bredevoort D1G
GWVV B1D
GWVV 2
MvR 6
Zelhem 5
GWVV 1
Terborg 5
AZSV E11
MEC E1G
GWVV F1G
GWVV D1
Gendringen B2
GWVV 2
Zeddam 4
Ajax B 4
GWVV 2
Stokkum 4
GWVV 4
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Standen en Topscoorders 2009-2010
STAND 2e PERIODE

6e klasse E

Club
GWVV 1
Stokkum 1
Zeddam 1
Carvium 1
VVL 1
Aerdt 1
SVGG 1
Halle 1
Westendorp 1
Den Dam 1
NVC 1
Sint Joris 1

Gespeeld Punten voor tegen
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

52
42
35
33
31
31
29
26
16
15
13
3

66
49
31
51
42
47
27
31
31
24
33
16

16
31
20
34
31
37
22
29
57
63
41
67

Res. 5e klasse

Club
FC Eibergen 4
Varsseveld 4
Ulftse Boys 3
Silvolde 3
GWVV 2
SVGG 2
Winterswijk 4
AD'69 3
SDOUC 4
WVC 5
Winterswijk 5
Bredevoort 3

Gendringen 7
GWVV 4
Terborg 5
Stokkum 5
VVG'25 4
Ajax Br. 4
Zelhem 5
Ulftse Boys 3
Dinxperlo 5
SDOUC 7
Wolfersveen 3

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV 1
Carvium 1
Aerdt 1
Stokkum 1
Zeddam 1
SVGG 1
Halle 1
VVL 1
NVC 1
Westendorp 1
Den Dam 1
Sint Joris 1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18
16
14
14
14
11
10
10
7
3
3
0

23
18
19
17
13
10
11
12
10
11
9
6

8
9
12
11
8
10
8
11
12
24
24
22

Res. 7e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
16
17
15
16
16
17
16
17
17
15
15
15

43
43
26
26
24
24
23
22
18
12
7
6

88
65
55
47
40
44
50
46
40
22
19
13

Pax 7
SDOUC 6
Gendringen 6
Stokkum 4
Zeddam 4
Den Dam 3
MvR 6
SVGG 3
GWVV 3
NVC 2
VVG '25 5
Zelhem 6

25
19
37
31
36
39
65
53
51
58
53
62

Gespeeld Punten voor tegen
16
15
15
13
12
15
12
14
16
15
13
16

48
40
37
20
19
18
16
14
14
10
9
4

201
65
67
28
30
46
35
39
26
16
20
15

15
18
20
27
46
65
43
53
69
76
59
95

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
15
13
14
14
16
13
15
17
15
14
16

39
34
32
21
19
18
18
18
17
14
3

64
68
49
27
39
27
32
47
30
31
12

25
19
20
48
33
31
32
47
47
41
83

LZVV/Sport-innLochem DA1
(zaa)
Sportclub Olympic DA1 (zaa)
Paasberg De DA1 (zaa)
Brasil '77 DA1 (zaa)
Grol DA1
Steenderen DA1 (zaa)
Steenderen DA2 (zaa)
Gelre FC DA2
GWVV DA1 (zaa)

Gespeeld Punten voor tegen
21
21
21
20
23
22
19
19
20

60
55
38
35
29
27
10
9
9

Voor actuele stand zie voetbal.nl
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213
230
71
79
110
58
51
49
41

38
56
61
68
152
99
121
186
121

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Frank van de Schuur
Jasper Engelen
Sebastiaan Flipse
Tom Wanders
Theo Heutinck
Kees van de Pavert
Danny van Wessel
Han van de Pavert
Marco Menke
Ferdie van de Pavert
Sjal van de Pavert
Jimmy Moreno-Ruiz
Tim Jansen
Jurgen Schut
Chiel le Comte
Gert Martens
Andres Moreno-Ruiz
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Pascal Sloot
Bob Zweers

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

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

doelpunten
21
13
12
12
12
10
10
9
8
8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3

Erik Ketelaar
Jacco te Kaat
Jos Ketelaar
Jorick Messink
René Hakvoort
Walter Hendrixen
Ronny Overbeek
Maik Jansen
Tim Heutinck
Paul Wijsman
R. van de Pavert
Mark Welling
Jordy Steverink
Niek van de Pavert
Erik Huls
Stijn Marcus
Marcus Schwartz
Maik te Kaat
Rien Klompenhouwer
Karel Arentz
Hans Bruins

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

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Club

Gespeeld

Punten

DZC '68 B3
Kl. Dochteren B1D
KSV B1
Noordijk B1D
GWVV B1D
Ajax Br. B1GD
VVL B1
Diepenheim B1D
Gendringen B2
Rekken B1
Erix B1

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
15
15
13
13
13
9
4
4
3
3

27
27
28
16
20
15
15
13
8
5
6

8
13
14
10
15
13
12
19
29
23
24

KSV D1G
Longa '30 D3
Bredevoort D1G
Ajax Br. D1D
VVG '25 D2
Erix D1
AZSV D4
SVGG D1G
GWVV D1
Etten D1G
Ulftse Boys D2
Ulftse Boys D3MD

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

24
21
15
15
13
12
12
9
7
4
4
0

Topscoorders B-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Kees van de Pavert
Stan van de Pavert
Dirk Jansen
Bob Zweers
Twan Berendsen
Niels Huntink
Timo Scholten
Marlon Haasnoot

39
48
35
34
22
27
18
25
10
9
11
7

Topscoorders D-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

14
13
9
3
1
1
1
1

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Terborg E2G
Ulftse Boys E3
GWVV E1G
NVC E1
Gendringen E4
SDOUC E4
Varsseveld E5
Silvolde E3
VVG '25 E8
DZSV E4G
AZSV E11

8
8
7
7
6
6
5
6
7
7
7

24
17
16
14
9
6
5
4
4
4
3

74
32
32
28
20
26
6
17
22
21
16

8
19
8
18
32
32
20
34
44
47
32

Juul
Kris
Mick
Dion
Menno
Max
Lars
Thomas
Casper

11
7
6
5
3
3
3
2
2

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Koen Bussink
Wessel Immink
Djim Molenaar
Kay Gee Fredriks
Bryan Weijkamp
Jarno Lippets
Bas van Ringelenstijn
Maud Rots
Bas Wanders
Bas van Ringelenstijn
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voor tegen

24
11
10
7
4
3
1
1
1
1

5
6
14
16
11
16
20
29
22
47
50
49
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Standen voorjaarscompetitie pupillen
Club

Gespeeld Punten voor tegen

FC Trias F4

8

24

40

3

Terborg F2G

7

18

47

18

FC Trias F6

8

17

30

14

VVG '25 F3

7

16

26

11

Dinxperlo F2

7

13

36

19

GWVV F1G

7

10

27

25

Longa '30 F4G

6

7

20

21

NVC F1

7

7

13

29

WVC F6

7

6

17

21

Ulftse Boys F5

6

3

20

34

Varsseveld F6

7

1

12

46

Vosseveld F2

7

0

8

55

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sem Schepers
Merlijn Wolters
Koen Offenberg
Thijs Hegman
Kai Messing
Koen Rozeboom
Cas Steenbreker

28
6
5
3
3
1
1

Club

Gespeeld

MEC E1G
Dinxperlo E3
Grol E6
Fc Trias E5
VIOS B. E2
GWVV E2
HKSH E2G
SC Meddo E3G
AZSV E9
Varsseveld E3
Erix E2

7
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5

Punten voor
16
14
11
9
8
7
7
6
6
5
0

32
38
23
17
24
18
11
11
19
18
7

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Robin
Sam
Bart
Douwe
Jelle
Timo
Sjoerd
Koen
Cas
Maarten
Tim
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32
19
11
6
4
3
2
2
1
1
1

tegen
17
20
10
17
22
22
16
27
24
22
21

