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Nieuws

D
e competitie zit erop. De laatste weken zijn
er doordeweeks een aantal wedstrijden

ingehaald en ieder elftal kan zich nu voorbereiden op een toernooi of op de zomerstop.
Zoals waarschijnlijk bekend is er na GWVV 1
geen ander team meer kampioen geworden.
GWVV 4 had nog de beste papieren, maar in het
zicht van de haven hebben ze het toch niet
gehaald. Een tweede plek is echter ook niet
slecht te noemen. de
GWVV 2 heeft een 7 plek gehaald en GWVV 3
heeft na een voortreffelijk vorig seizoen
genoegen moeten nemen met een 10de plek.
Meestal denk je dat na het einde van de
wedstrijden in KNVB verband er volop gerust
gaat worden. Niets is minder waar. In mei is er
het Kerkdorpentoernooi geweest. Een initiatief
van Bennie en Freek. Het is de bedoeling om dit
initiatief jaarlijks te organiseren in èèn van de
omringende kerkdorpen. Indien u meer wilt lezen
en weten zult u in deze Boogbal een verhaal
hierover vinden.
Zaterdag 24 april was er een zogenaamd
Altherren toernooi. Dit toernooi is mede
georganiseerd omdat Mark Visser gestopt is met
voetballen. Dit stoppen is al een tijdje geleden
gebeurd, maar er wordt toch altijd even aandacht
gevraagd voor het vertrek van een speler die
tientallen jaren actief is geweest bij GWVV.
Deze dag is er tevens een team uit Duitsland
gekomen waar GWVV 3 al een paar keer te gast
is geweest. Het voetballen ging zwaar omdat
door de droogte de velden redelijk hard waren
geworden en 5 keer een wedstrijdje voetballen
met bijna geen wisselspelers trekt een zware
wissel op de meeste deelnemers.
Na het douchen gingen de feestelijkheden weer
door op in en buiten de kantine en als ik het goed
heb gehoord gingen de feestelijkheden door tot
diep in de nacht (of was het ochtend?).
De volgende middag was GWVV 4 uitgenodigd
door Nicole (dochter van Ton van Gelder) om op
de 80ste verjaardag van Ton van Gelder
gezamenlijk een barbecue te houden. Ton zou
deze dag aangegrepen hebben om te stoppen
met het trainen van de lagere elftallen en
definitief de voetbalschoenen in de wilgen te
hangen. Helaas is hij niet meer bij ons, maar toch
is het een zeer geslaagde dag geworden met een

zeer voortreffelijke BBQ.
Het Jan Rieken toernooi is natuurlijk het
definitieve einde van alle sportiviteiten op de
Buitenham. De Boogbal Topscoorders Trofee
wordt traditie getrouw ook op deze dag
overhandigd, maar de topscoorder kon niet
aanwezig zijn. Gelukkig voor de redactie van de
Boogbal omdat zij nu bij de topscoorder langs
mogen gaan om de trofee te overhandigen onder
het genot van een hapje en een drankje. Voor
wie nog niet weet wie dit jaar de topscoorder is
geworden, het is Frank van de Schuur, speler
van GWVV 4 met in totaal 26 goals.
Donderdag 27 mei 2010 zijn de laatste trainingen
geweest en het afgelopen weekend speelde de
jeugd nog een toernooi bij de Ulftse Boys.
Het laatste weekend van mei was sowieso een
druk weekend omdat op 29 mei de
kampioensreceptie werd gehouden in de kantine
van 16:00 uur tot 18:00 uur. Aansluitend,
tenminste s’avonds, was er dan het kampioensbal in zaal de Zon te Veldhunten waar samen met
de kampioenen van GWVV een feestje werd
gebouwd.
Zondag 30 mei is er dan nog een toernooi voor
GWVV 4 aangevuld met een aantal andere
spelers van diverse elftallen.
Een heel ander verhaal is het idee om te starten
met voetbalplaatjes van spelers (senioren,
junioren en pupillen) die gespaard kunnen
worden bij de C1000 te Ulft.
SDOUC, SVGG, Ulftse Boys, NVC en GWVV
hebben reeds aangeven dat ze mee willen doen.
Het kan natuurlijk zijn dat uzelf of dat u uw
kinderen om privacy redenen niet op de foto wilt
laten zetten. U kunt dit melden bij het bestuur
(specifiek bij Nico Immink) zodat ervoor gezorgd
gaat worden dat er geen spaarplaatje van uw
beeltenis gemaakt gaat worden. In deze Boogbal
staat een schema wanneer welk team wordt
verwacht om hiervoor foto’s te maken.
Ik denk dat er nu wel genoeg geschreven is. In
deze Boogbal vindt u natuurlijk weer de vaste
rubrieken en de spannende ontknoping van de
Superelf.
Wij wensen iedereen veel leesplezier, denk in de
vakantie nog maar niet teveel aan voetbal (zal
trouwens moeilijk worden met het naderende
WK) en wij hopen iedereen weer gezond te zien
aan de start van het nieuwe seizoen.
De redactie.

De redactie wenst iedereen een hele
fijne vakantie.
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a het behaalde kampioenschap stonden er
nog 3 competitiewedstrijden op het
programma.
De eerste van de 3 was uit tegen SVGG. Uit
tegen SVGG is altijd lastig en vooral als je al
kampioen bent, de scherpte is er een beetje
vanaf. Deze wedstrijd ging dan ook verloren met
3-0. Een matig Varsselder dat voor het eerst dit
seizoen in een wedstrijd niet tot scoren kwam.
Gelukkig werd er in de voorlaatste wedstrijd
tegen VVL wel gescoord. Deze laatste
thuiswedstrijd werd gewonnen met 2-0, en zo
bleef GWVV 1 thuis ongeslagen, sterker nog, alle
thuiswedstrijden deze competitie werden
gewonnen. Voor de laatste wedstrijd moesten we
afreizen naar Herwen. Carvium,edat ook een
periode pakte door een sterke 2 seizoenshelft
was met 1-0 te sterk. Nou ja, ze wonnen door
een penalty, onterecht overigens. Verder ging de
wedstrijd redelijk gelijk op, kansen over en weer
maar
doelpunten zouden er niet meer vallen. De
3e nederlaag dat seizoen, maar kampioen waren
we toch al.
Van de 22 competitiewedstrijden werden 3
verloren, 1 gelijk gespeeld en maarliefst 18
wedstrijden gewonnen…
Na de competitie stond direct voor de 1e maal het
kerkdorpentoernooi voor de deur. Ik kan er niet
veel over vertellen omdat ik zelf helaas niet
aanwezig kon zijn. Deelnemende ploegen waren
NVC, Den-Dam en GWVV, SVGG was niet
aanwezig ivm de behaalde nacompetitie.
NVC werd
winnaar, Den-Dam 2e en GWVV werd
e
helaas 3 . Volgens de trainer was ondanks
afwezigheid van een groot aantal spelers lekker
gebald. Na het toernooi werd er nog enkele
uurtjes gezellig nageborreld door de ploegen.
Een prima verlopen toernooi, en we hopen dat dit
toernooi de komende jaren met succes voorgezet
wordt.
En afsluitend dit seizoen, het Jan Rieken
Toernooi. Altijd gezellig! Ook dit jaar was er weer
van alles geregeld door de organisatie.
Springkussens, de kinderen konden gesminkt
worden, Het Smikkeltje was aanwezig met de
frietkroam en de bar was natuurlijk ook geopend.
Maar het belangrijkste, er werd ook gevoetbald.
Teams die
behoorlijk
aan elkaar
gewaagd
waren
strijden om
de Jan
Rieken
trofee.
Winnaar van
het JR
toernooi
werd
Schalke ’04.
Door het
prachtige

weer kon publiek en
voetballers nog de hele
avond genieten van bier
en tonino. De tonino
werd overal vandaan
getoverd om de dorstige
dames toch van een
“natje”te voorzien. De
avond werd afgesloten
door gezamenlijk de
champions league finale
te kijken in de kantine al
wisten de meeste de
volgende dag niet meer
wat de uitslag geworden
was…. Kortom, weer een zeer geslaagde, en
zeer gezellige dag!!
Zaterdag 29 mei was de receptie, het officiële
gedeelte van het kampioenschap van GWVV1.
Een mooi volle kantine, enkele toespraken en
huldigingen zorgden ervoor de 2 uurtje voorbij
vlogen. Aanwezigen oa. Knvb, wethouder,
scheidsrechtersvereniging en buurtverenigingen.
Tijdens deze receptie werden cd’s overhandigd
met het complete vernieuwde GWVV lied, de
meeste van ons kennen alleen het refrein…deze
hebben we veelvuldig gehoord met het
kampioenschap. Na de receptie was s’avonds het
kampioensbal bij zaal DE ZON. Gewoon
ouderwets gezellig, met muziek van DJ Steven,
en lekker nakletsen over afgelopen seizoen.
De sfeer kwam er pas echt in toen Jan Zweers
nog even de microfoon kreeg om nog even zijn
verslag te doen van de Kampioenswedstrijd
tegen westendorp. Jan Bedankt!! Een lekker
ontspannen avondje….
Wij van het 1e gaan eerst een weekend weg,
daarna gaan we met z’n allen natuurlijk kermis
vieren en zullen dus nog wat geweldige
weekenden tegemoet gaan… Gelukkig zijn we
goed getraind…
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Jan Riekentoernooi 2010
O

p zaterdagmiddag 22 mei jl. is onder
ideale omstandigheden het jaarlijks
terugkerende Jan Riekentoernooi gehouden.
De JR organisatie had een gezellig pleintje
gemaakt waar de kinderen zich prima konden
vermaken en de ouders ook niets te kort
kwamen. Uit de aanmeldingen konden 8 teams
worden samengesteld die werden verdeeld
onder 2 poules. De wedstrijden werden 7 tegen
7 op een half veld gespeeld. Uiteindelijk was het
Schalke die via de kruisfinales het toernooi wist
te winnen.
Tussen de wedstrijden door werd er door de
pupillen gestreden om de penaltybokaal die bij
de F-jes gewonnen werd door Merijn Wolters bij
de E-tjes door Koen Bussink en bij de Dpupillen door Casper Bussink. Na afloop van
het toernooi werd de beker door Netty Rieken
overhandigd aan Marcel v.d. Pavert captain van
Schalke '04. We bedanken de JR organisatie
voor het perfect verlopen toernooi. Een
prachtige afsluiting van een heel mooi seizoen.

Voor meer foto’s
zie gwvv.nl

Op deze pagina een aantal foto’s van de
gezellige middag.
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Kai
Messing

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Milan
Frazer

In de wedstrijd

In de wedstrijd

GWVV 1 - Westendorp 1

GWVV 1 - V.V.L. 1

Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Gewoon de
hele tijd heen en weer lopen, dus overal
Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Heel
leuk.
Was je zenuwachtig? Nee, niet zo!! Ben ik niet.
Wie vond je de beste voetballer? Kees van de
Pavert.
Wil je later ook in het 1e van GWVV spelen? Echt
wel.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst? Heel leuk, dat ik mee
mocht doen met warm trappen.
Namen ouders: Monique en Wiljan Messing
Wat vonden jullie van deze middag? De middag
was super. Vooral omdat we kampioen zijn
geworden natuurlijk en 20۫ C, mooier dan deze
dag had het niet kunnen zijn.

Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Maakt mij
niet uit ik ren over het hele veld.
Wat vond je van de wedstrijd van vandaag?
Leuk.
Was je zenuwachtig? Nee eigenlijk niet.
Wie vond je de beste voetballer? Danny Karsten
vooral om zijn impossante lichaam.
Wil je later ook in het 1e van GWVV spelen? Ja
en daarna bij Ajax of Barcelona of ik wordt
dierenverzorger.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst? Ja vooral het
overschieten met de wisselspelers vond ik leuk.
Namen ouders: Mike en Isabelle Frazer
Wat vonden jullie van deze middag? Erg leuk
alleen jammer van het slechte weer.

m.vr.gr. Fam Messing “De Zon Varsselder”

Alle spelers en leiding van het 1e bedankt voor
de leuke middag en nogmaals proficiat met het
behaalde kampioenschap en veel succes in de
5e klasse.
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GWVV 4

Dat was het dan weer

H

et zit er weer op. Een jaar van samen
spelen met het balletje. Een jaar waarin we
afscheid moesten nemen van onze trainer Ton
van Gelder.
De man die altijd voorop ging in de strijd. We
waren dicht bij een kampioensschap maar 3
wedstrijden voor het einde ging het mis of liever
gezegd anders dan we hadden gehoopt. We
verloren van (3-2) SDOUC onnodig zodat de druk
tegen Gendringen groter werd. Ook deze wedstrijd hadden we niet hoeven te verliezen (0.-1).
Het zou zo mooi geweest zijn op de dag dat onze
oud trainer Ton van Gelder 80 zou zijn geworden.
Het zou anders helemaal in de lijn gelegen
hebben van zijn gedachte, maar goed zo lopen
nou eenmaal de dingen. Later op deze dag
hebben we tijdens de barbecue, welke we aangeboden kregen van Nicole (dochter van Ton) en
haar man, het seizoen alvast geëvalueerd.
Conclusie is en blijft, het balletje is rond, en als je
er achterin 1 meer doorlaat dan er voorin scoort
verlies je de wedstrijd. We hebben ons best gedaan, laten we maar zeggen en waar het omgaat
is het plezier in het spelletje. Ik wil nog wel even
kwijt dat we in Rob van de Pavert een goede
vervanger hebben gehad als trainer. Ik weet ook
zeker dat Ton gezegd zou hebben “het was goed
maar hij kon niet aan mij tippen”
Ook in het komende jaar zijn we weer als team
van GWVV 4 present. Hier en daar zullen er wat
dingen veranderen, maar dat krijg je als je bijna
allemaal 50 jaar en ouder bent/wordt. Eerst
sluiten we het seizoen nog af met het internationale Fussbal turnier in Kleve alwaar we
spelen in het Stadion van Sportclub Kleve tegen
de heren van de Graafschap, NEC, Vitesse,
Sportclub Kleve, Rot Weis Oberhausen,

Nederlands Duitse Business Club , Presse Club
NRW en Ondernemers verenigingen zoals Lindus
en wij zelf als Huntenkring Bc. U begrijpt dat het
gaat om een gezellige middag voetbal op een
prachtige locatie alwaar Diebels Alt hoofdsponsor
is. Bratwurst und pommes doen ook mee. Het
belooft een leuke middag te worden op 5 juni.
Rond de klok van 11.30 uur starten we met de
tractor een huifkar met daarop natuurlijk een
uitgebreide lunch. Om ± 18.00 uur vertrekken we
huiswaarts ( met de beker met de grote oren)
waarbij we nog even gaan kijken in Till-Warbeyen
- Moyland alwaar het jaarlijkse Feuerwehr fest
gehouden wordt.

Gemeindefeuerwehrfest und Oldie-Night -

Samstag, 05. Juni 2010, 19:00 Uhr findet im
Festzelt das diesjährige gemeindefeuerwehrfest
statt. Im Anschluss daran steigt wieder die
legendäre Oldie-Night bis in den frühen Morgen
( Dan zijn wij al thuis)
Daarbij moeten we nog wat brandhaartjes
blussen met Krombacher. Daarna zal de reis
worden afgesloten bij
Cafè de Zon en
hebben we het voetbal
seizoen 2009 – 2010
erop zitten. Ik spreek
denk ik namens allen
“het was een gezellig
jaar en laten we hopen
dat we het komende
jaar dit kunstje nog
eens kunnen doen.
Schone grusse aus
Kleve
euren Rudi

Ps Even nog een foto
van Gasthaus B.
Jacobs uit Till –
Moyland ( Wat een
sfeer en wat een rust)

Afscheid van twee kanjers
Op 20 mei j.l. namen we in de wedstrijd tegen Terborg
afscheid van twee corryfeeën. Jules van de Pavert en
Frank Heutinck hebben besloten definitief te stoppen als
actief voetballer. Jules gaat nog wel met de trainingen op de
donderdagavond door. Hij is al vanaf de oprichting actief voor
GWVV. Vele jaren speelde hij in het 1e elftal en ook als leider
was hij daarna nog betrokken bij het 1e. In zijn nadagen van
het voetbal speelde hij bij GWVV 4. Jules staat bekend om zijn
sublieme passes en weet menig speler's stropdas te vinden.
Frank daarentegen heeft eerst als keeper zich verdienstelijk
gemaakt, maar bleek ook over uitstekende voetbalvaardigheden te beschikken. Wie Frank kent, doet graag een stapje
aan de kant als hij weer eens de bal van je probeerde te
veroveren. Een 'harde' werker die altijd in dienst van het elftal
speelde.Ook hij heeft een aantal jaren voor GWVV 1 gespeeld
maar dan als keeper. Het besluit van hen om te stoppen
respecteren we. Uit dank voor die vele jaren 'actieve dienst'
voor GWVV en in het bijzonder voor het 4e elftal kregen de
beide heren een bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt.
Jongens bedankt!!
Het vierde
Boogbal nr. 8
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand maart zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, het Jan
Riekentoernooi, de kampioensreceptie, het
kampioensbal, het kerkdorpentoernooi, Frank v.d.
Schuur winnaar Boogbaltopscoorderstrofee,
Lucia Heutinck winnares GWVV superelf allen
werden genomineerd er kan er echter maar èèn
uitverkoren worden en dat was in de maand april/
mei……….. Mark Visser die noodgedwongen
vorig seizoen moest laten weten dat voetballen
voor hem niet meer was weggelegd vanwege
fysieke klachten. Op 24 april j.l. werd er voor hem
een afscheidstoernooi/reunië gehouden tijdens
het Altherren toernooi met alle spelers die bij
Mark al eens in het elftal hebben gezeten.
In dit artikel stelt de redactie aan Mark o.a. een
aantal vragen wat zijn mooiste ervaringen
geweest zijn in zijn GWVV tijd.
Hallo Mark,
Velen kennen je binnen GWVV toch willen we je
vragen om je even voor te stellen aan de mensen
die je minder goed kennen.
Mark Visser – deze zomer 44 jaar – woonachtig
in het mooie Montferland randje ’s-Heerenberg Lengel en ik doe iets met kunststoffolie – leuke
grote projectjes; daar waar je misschien geen
folie verwacht zoals aquaducten, toe- en afritten
tunnels, Oresundlink (bij de brug tussen
Kopenhagen en Zweden) silokappen, afdekking
vuilnisstortplaatsen, buitenbassin Dolfinarium
Harderwijk, dus je hoeft mij niet te bellen voor
vijverfolie..
Hoelang heb je bij GWVV gespeeld en welke
herinneringen komen bij je boven als je aan
GWVV denkt?
Ik ben begonnen met voetbal toen ik 6 jaar was
in 1972 en gestopt op mijn hoogtepunt….. in het
3e, via het 7e naar het 6e naar het 5e, het 4e
overgeslagen met een directe promotie naar het
huidige 3e.
Weinig echte hoogtepunten, wel een frustrerende
herinnering bij de A-junioren; in Stokkum gelijk
spelen en laatste minuut penalty tegen dus
GEEN kampioen. Mijn carrière bestond er vooral
uit om met het team niet als laatste te eindigen.
Een andere herinnering is bij de bouw van de
sporthal op de Buitenham; hier was ik destijds het
jongste lid van de vereniging en mocht daarom
het geheel openen samen met de Burgermeester
van de Gemeente Gendringen.
Verder sta ik waarschijnlijk bekend als laatste
man en aanvoerder, die diverse ballen van de lijn
af wist te houden en de diverse eigen goals die ik
gemaakt heb (misschien een hoogtepunt uit een

wedstrijd tegen Megchelen, 3 eigen goals in 1
wedstrijd – loepzuivere hattricks !) Dat kostte me
dus menig meter bier. Biertjes die ik zelf ook voor
veel leden heb getapt in onze kantine waar we
zelfs in anno 2010 nog op kunt laten schrijven
i.p.v. contant betalen.
Ook al heb ik sinds 17 jaar het voetbalveld van
VVL in mijn voortuin, daarom heb ik nooit de
behoefte gehad om “over te lopen”. Het kriebelt
me nog wel als ik de geluiden zondag ’s-morgens
rond half 10 hoor op het veld onder mijn
slaapkamerraam.
Helaas heb je te kennen gegeven niet meer voor
GWVV te kunnen voetballen, kun je ons iets over
het waarom daarvan vertellen?
Het spelletje is zo vreselijk leuk, dus ik had nog
erg graag jaren willen voetballen maar mijn rug
protesteert. Al mijn blessures van de laatste jaren
zijn nu verklaard en de naam die aan mijn rugprobleem is gegeven is de ziekte van Scheuermann ook wel Enchondrose; een vergroeiing van
de onderste 5 rugwervels; reuma aanverwante
klachten. Het is gewoon niet meer mogelijk om
iets van vallende sport uit te oefenen, ook wielrennen of schaatsen wat ik graag deed is helaas
niet meer mogelijk. Ik moet er mee leren leven en
het lukt me nu redelijk om me aan te passen, dus
zie je iemand kaarsrechtop op een verbouwde
mountainbike rondfietsen, grote kans dat ik dat
ben.
Geen kampioen toch promotie voor jezelf, kun je
ons aangeven aan welk team je de beste/mooiste
jaren hebt gekend en welke rol vertolkte je als
aanvoerder?
In het 5e elftal toen had ik mijn beste jaren als
voetballer, maar bij alle teams voelde ik me
prima. Ik heb elk elftal als aanvoerder vertolkt
wellicht had ik de
grootste mond in
het veld… Alle
opstellingen en
basisplaatsen
kon ik zelf
aangeven; ook
een voordeel als
je aanvoerder
bent.
Heb je als
aanvoerder het
elftal nooit op
zo’n niveau
kunnen tillen dat
er een
kampioensschap
in zat of was de
kwaliteit er
gewoon niet?
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Mark kreeg uit handen van Daan
een mooie gesigneerde bal
aangeboden, menig oud speler
heeft al zo’n exemplaar onder
het kussen liggen.

(vervolg Opvallend...)

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

De kwaliteit was
er zeker; sommigen waren het
sterkst in de 1e helft, eanderen in de 2e en de
meesten toch in de 3 helft.
De lagere teams (vooral het 7e van weleer)
stonden bij GWVV o.a. bekend van de ‘uitstapjes’
aan het eind van het seizoen, heb jij hier ook aan
deelgenomen en zoja kun je ons hierover een
anekdote vertellen?
Veel bier, soms wijn (daar waar echt geen bier
gedronken mocht worden) je kent het wel; maar
sportief waren we ook heus; voetballen in
Valkenburg, en ik heb als skileraar in Winterberg
gefungeerd; als een echte aanvoerder iedereen
aan het remmen zien te krijgen. Als dit gefilmd
zou zijn hadden we een prijs gewoon bij Funniest
Home Videos. Maar het was niet alleen maar
drank en lol; we zijn ook diep door de modder
gegaan op een Wad in Nederland.
Je hebt zoals je zegt vele eigen goals gemaakt
maar scoorde je ook nog wel eens voor het
team?
Scoren als laatste man is niet echt de bedoeling,
maar ik kan heugen dat ik in mijn carrière ooit 1
goal gemaakt heb, een intikkertje bij een corner
op het hoofdveld op de Buitenham.
Als aanvoerder heb je natuurlijk zo je
verplichtingen kun je aangeven welke taken je
nog meer had buiten het veld?

Opstellingen maken, het sturen van de jonge
jongens, die menen ’s-Nachts nog goed door te
moeten kunnen halen, dus nooit fit aan het veld
verschenen. Ik was ook altijd de taxi… (geen
bezwaar ik kwam toch met de auto)
Vele donderdagavonden mensen bij elkaar
zoeken om die zondag 11 man op het veld te
hebben. Volgens mij was donderdagavond ook
een trainingsavond….. (als ik dan een keer in juli
de eerste training kwam bijwonen, dan wenste
iedereen me nog een Gelukkig Nieuw Jaar…)
Heb je nooit de ambitie gehad om bij GWVV iets
voor de jeugd te doen of bij bv. de senioren
verder te gaan als leider of enigszins een
kaderfunctie te gaan vervullen?
Omdat ik het spelletje zo leuk vindt, sta ik liever
op het veld. Naast mijn werk is De Graafschap
voor mij ook een grote hobby die het volgende
seizoen ook weer op de zondag invulling zal
gaan geven. En ik beken, ik sta regelmatig op het
veld bij MvR, ook geel / zwart..
Nu is er dan definitief een einde gekomen aan je
GWVV carriere kunnen we je in de toekomst nog
tegenkomen op “De Buitenham”?
Voor een afscheidswedstrijd van deze of gene
(als jullie goed geluisterd hebben bij mijn
afscheidsspeech, heeft D.K. uit U. ook een
termijn aangegeven) ben ik altijd bereid om nog
een kleine wedstrijd te komen spelen. Mijn eigen
afscheidswedstrijd was erg geslaagd, leuk dat je
dan nog oud medespelers tegenkomt; zoals Eddy
vd P met Kildersokken en elastiek uit de GWVV
broek, Rudy vd P op gympen, Rob Immink met
zijn bahama broek in de goal met geleende
voetbalschoenen en vooraf een leuke mail van
Huub van Uum. Ook waren er velen die ook
gewoon een biertje kwamen drinken langs de lijn
waar ik ooit mee gevoetbald heb. Dus een mooie
afsluiting waarvoor ik iedereen nog eens heel
hartelijk dank !
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor je zijn?

Hier Mark op z’n favoriete stek (laatste man)
tijdens het Altherrentoernooi. Mark we zullen je
daar gaan missen daar op die doellijn.

De Graafschap in Europa, mijn neefje voetballen
bij een Engelse club, met mijzelf als
zakenwaarnemer; een Italiaanse club is ook
prima; ooh ik mocht maar wens doen, dan toch
maar
een nieuwe rug met een comeback
in het
ste
1e van
GWVV
en
dan
na
mijn
65
afbouwen
in
het 3e.
Wil je nog terugkomen op bovenstaande vragen
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of iets anders kwijt willen dan geven we je
daarvoor nu de gelegenheid.
Nico, je besteed er nogal aandacht aan !
succes met dit blad en de vereniging.
GWVV veel succes voor de toekomst.
Mark bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, het ga je goed zowel in je privé als
werksituatie en de deur naar de Buitenham
staat altijd open.
De Boogbalredactie
Rechts de foto van oud-spelers (behalve Hans):
Knielend: v.l.n.r. Rob Immink, Mark Visser, Peter
Krijger, Ruud vd Pavert, Eric Huls.
Staand: v.l.n.r. Benny Jansen, Frank vd Pavert,
Stefan Pillen, Eddie vd Pavert, Hans Bruins en
Olaf Dickman.

FOTO’s VOOR VOETBALPLAATJES
U

hebt het al in het redactienieuws kunnen
lezen GWVV doet mee met de voetbalplaatjesactie van de C1000.
Er is ook een leven na het WK (met al die actie’s)
daarom heeft de C1000 met de plaatselijke
verenigingen gemeend deze actie op te starten.
En wie wil er nou niet een boek met daarin alle
spelers en elftallen van GWVV. Ook als
collectesitem voor later is dit een mooi
aandenken.
Samen met Ulftse Boys en SVGG komen we in
èèn boek terecht. Daarnaast heeft SDOUC
samen met NVC een boek. De actie begint op de
woensdag van de herfstvakantie. De aftrap
hiervan zal op ludieke wijze gebeuren. Meer over
het hoe en wat zullen we bekend maken op de
site en in de Boogbal van september.
Voordat zo’n actie van start kan gaan zullen er
foto’s van alle induviduele spelers moeten
worden gemaakt. Ook teamfoto’s van de kleuters
tot aan alle seniorenelftallen worden in het boek
opgenomen.
De foto’s van de spelers kunnen we ook
gebruiken voor de spelerspasjes want volgend
jaar zijn de spelerspassen na 5 jaar weer aan
vervanging toe. We slaan dus 2 vliegen in èèn
klap.
Alle foto’s maken en bewerken we zelf. Dit zal
gebeuren door Nico en Nico oftewel onze
hoffotograaf Nico Marcus en Nico Immink
grafisch vormgever van de Boogbal. Je zult
begrijpen dat dit nog wel wat voorbereidingstijd
vergt daarom willen we op dinsdag 22 juni alle
spelers op de foto zetten. In bijgaand schema
kun je lezen wie wanneer aan de beurt is.
De elftal foto’s zullen we eind augustus maken
als bekend is welke spelers voor welke elftallen
uitkomen. Er worden alleen voetbalplaatjes
gemaakt van de spelers (incl. keeper) dus niet
van de begeleiding.
We willen de keepers vragen om hen voor zover
ze deze in het bezit hebben het keepershirtje
mee te nemen. Voor de spelers zullen we zelf 2
shirtjes regelen. Zij hoeven dus op 22 juni niets
mee te nemen.
Groeten Nico en Nico

Tijdschema foto’s maken

Dinsdag 22 juni a.s.
Kleuters:
F-pupillen:
E2-pupillen:
E1-pupillen:
D1–pupillen:
B1 junioren:
1e Elftal:
2e Elftal:
3e Elftal:
4e Elftal:

18:00 uur
18:10 uur
18:20 uur
18:30 uur
18:40 uur
18:55 uur
19:10 uur
19:25 uur
19:40 uur
19:55 uur

Bovengenoemde teams zijn de teams zoals in
de samenstelling van het afgelopen seizoen.
Ben je verhinderd op 22 juni, laat dit dan even
weten aan Nico Immink. We zullen dan voor
de spelers die niet op 22 juni kunnen een
andere tijdstip plannen.

Wil je ook een CD met
het G.W.V.V. clublied?
Tijdens het foto’s maken kun je je ook
inschrijven voor de CD met daarop het
clublied van GWVV.
De kosten hiervan bedragen € 6,- per CD.
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Kampioensreceptie

O

29 mei j.l.

P ZATERDAG 29 MEI HIELD GWVV
DE KAMPIOENSRECEPTIE TGV HET
BEHALEN VAN DE EERSTE PLAATS IN
DE ZESDE KLASSE

Tijdens een druk bezochte receptie, waaronder
vele plaatselijke besturen, vertegenwoordigers
van de KNVB, Gemeente Oude IJsselstreek,
buurtverenigingen, werden vele lovende woorden
gesproken richting onze vereniging.
De ceremoniemeester Jos van Toor, opende met
de overhandiging van het vernieuwde clublied,
herschreven door Reinier Kroesen en
ingezongen door Jos en het herenkoor, aan
Reinier en de vertegenwoordiger van het
herenkoor.
Ook de voltallige kampioens-selectie kreeg een
exemplaar uit handen van voorzitter Wim Pruyn.
Daarna kwamen de KNVB en de Gemeente aan
het woord en werden hartelijke woorden onderstreept door de KNVB met een medaille en het
kampioensdiploma, en de Gemeente kwam met
een wedstrijdbal naar Varsselder.
De plaatselijke toneelvereniging kwam met een
ludiek gedicht en een spotlight, overhandigd door
John en de jarige apotheker dhr. Scheefhals, de
nieuwe voorzitter van de nieuwe stichting
Gemeenschaps/dorpshuis feliciteerde ook de
kampioenen.
Ter afsluiting dankte onze voorzitter de
belangstellenden, memoreerde dat een
vereniging niet alleen een sportieve taak heeft,
maar ook een belangrijke maatschappelijke taak,
alleen dan wanneer je het kunt en wenste
iedereen nog een gezellig uurtje.

Ode aan het kampioensteam
De jongens van ons dorp
De jongens van GWVV
Met die jongens deden wij mee
Met die jongens werden wij kampioen
Kampioen van dit seizoen.
Eerst een speech op het veld
en een flink stuk in de krant..
Tussendoor wat kratten bier,
en nu staan wij aan de kant.
En als lid van het toneel,
moet ik bekennen…….
Van voetballen weet ik niet veel.
Toneelspelen is wat van ons,
van Kom ES Kieken.
En jullie hebben meer baltechnieken.
Toch hebben wij als leden iets gemeen.
De aandacht van al je vrienden en dorpsgenoten.
Na kampioenschap of uitvoering.
De volle aandacht ,
in het volle licht.
Dat doet iedereen goed,
dat zie je aan elk gezicht
Dit is ook de link voor ons cadeau,
dat is een feit.
Geen bloemen, geen bal,
maar een spotlight
En èèn ding is zeker ,
Hij schijnt in het nieuwe dorphuis…….
Op deze en de volgende beker.

Gefeliciteerd namens Kom es Kieken

Voor meer foto’s
zie gwvv.nl
Boogbal nr. 8
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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

Hebt u ook interesse om een bal
te sponsoren in het seizoen
2010-2011 neem dan contact op
met èèn van de bestuursleden.

Oefenprogramma seizoen 2010-2011
Start trainingen selectie 1 en 2 zondag 1 augustus 2010
Zondag 1 augustus
11:00 uur
1ee training selectie
Dinsdag 3 augustus
19:30 uur
2 training selectie
Donderdag 5 augustus
19:30 uur
3ee training
Vrijdag 6 augustus
19:30 uur
4 training
Zondag 8 augustus
11:00 uur
GWVV
1 – Vosseveld 1
Dinsdag 10 augustus
19:30 uur
5ee training
Donderdag 12 augustus
19:30 uur
6 training
19:15 uur
start training 3 + 4
Vrijdag 13 augustus
19:30 uur
7ee training
Zondag 15 augustus
11:00 uur
8 training
Evt. GWVV 2 - ……….
Dinsdag 17 augustus
19:00 uur
GWVV 1 1e bekerwedstrijd
19:30 uur
rest selectie trainen
Vrijdag 20 augustus
Zaterdag 21 augustus
Zondag 22 augustus
Zondag 22 augustus
Dinsdag 24 augustus
Zondag 29 augustus
Zondag 5 september
Zondag 12 September

Selectie trainingsweekend
Selectie trainingsweekend
Selectie trainingsweekend
14:00 uur
GWVV 1 - Zeddam 1
Tijd volgt
GWVV 4 veteranentoernooi Etten
18:45 uur
GWVV 1 2e bekerwedstrijd
19:30 uur
rest selectie trainen
14:30 uur
GWVV 1 3e bekerwedstrijd
10:00 uur
GWVV 2
beker
10:00 uur
GWVV 3 + 4 beker
14:30 uur
GWVV 1
start competitie
10:00 uur
GWVV 2
beker
10:00 uur
GWVV 3 + 4 beker
start competitie GWVV 2, 3, en 4

De TC wenst iedereen een welverdiende vakantie toe en tot in het seizoen 2010-2011
Boogbal nr. 8
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GWVV superelf
2009/2010
sponsored by

Het seizoen 2009-2010 zit er alweer op. Een geweldig
seizoen vanwege het kampioenschap van ons eerste
elftal. Na alle wedstrijden, voetbaltoernooien, diverse
uitjes en feestjes van alle elftallen hebben we als
afsluiting nog diverse prijzen te verdelen in de Superelfcompetitie. Voordat we de winnaar(es) bekend maken,
gaan we eerst de uitslagen en doelpuntenmakers van
de afgelopen weken bespreken.
Te beginnen op donderdag 22 april. Die avond stonden
twee wedstrijden op het programma. Het derde kon
helaas niet scoren in de met 0-2 verloren wedstrijd
tegen SDOUC 6. Het vierde won met 3-5 van Ajax
Breedenbroek 4, met doelpunten van Gert Martens 2x,
Han v/d Pavert, Theo Heutinck en Frank v/d Schuur.
Door deze twee uitslagen waren er in de superelf maar
twee coaches die 21 punten bij elkaar verzamelde. Dat
waren Lucia Heutinck en Frank v/d Schuur.
De volgende wedstrijden waren op zondag 25 april. Het
eerste elftal verloor met 3-0 van Megchelen. Het tweede
verloor met 5-1 van Eibergen 4, alleen Rick Hendrixen
scoorde een doelpunt. Het derde was vrij en het vierde
verloor met 0-1 van Gendringen 6.
Hierdoor waren er dus weinig punten te behalen voor de
superelf, waarbij alleen het team ‘Top Formatie’ van
André Bussink de meeste punten kreeg (8 st.).
Op donderdagavond 29 april waren er weer twee
inhaalwedstrijden. Het tweede speelde met 2-2 gelijk
tegen Silvolde 3, de doelpunten waren van Ino Zweers
en Rick Hendrixen.
Het derde verloor met 3-4 van NVC 2, Marco Menke
scoorde 2x en Stijn Marcus 1x.
Het team ‘FC De midden stip’ van Edo Beskers
verzamelde op die donderdag de meeste punten (16
st.).
Op zondag 2 mei was er een volledig programma. Bij
het eerste hield Danny Karsten zijn doel schoon en dat
levert dus weer extra punten op voor diegene die hem
hebben opgesteld in de superelf. Voor het gemak alleen
even de doelpuntenmakers van alle elftallen op die dag:
Sebastiaan Flipse 2x, Tom Wanders 3x, Marcus
Schwartz, Marco Menke, Bob Zweers, Theo Heutinck,
Ferdie v/d Pavert en Frank v/d Schuur.
Veel teams kregen meer dan 20 punten, alleen 2 teams
kregen geen enkele punt. Dit waren team ‘René Botje’
van Jan Terhorst en team ‘Stijf onderaan’ van Het
Derde. Toch wel een drama dat zij het hele seizoen
helemaal niets presteren! Zij hebben echt een zooitje
ongeregeld opgesteld, waarbij ik de teamspelers maar
niet ga noemen.
Op zondag 9 mei wederom een volledig programma,
waarbij het eerste elftal de laatste wedstrijd speelde. De
doelpunten waren die dag van; Tom Wanders 2x, Jos
Ketelaar, Sjal v/d Pavert, Theo Heutinck 2x, Han v/d
Pavert en Ferdie v/d Pavert. Hierdoor verzamelde 4
teams de meeste punten (30 st.), dat zijn ‘FC
Klaverweide’, ‘Tropical Danny’, ‘Familie Aalders’ en
‘Schup ze d’rin.
Op dinsdagavond 11 mei speelde het vierde een
inhaalwedstrijd tegen Terborg 5. Helaas werd er met 2-0
verloren. Dus weinig veranderingen in de superelf.
Op zondag 16 mei werden de doelpunten gescoord
door Tom Wanders, Theo Heutinck 2x, Frank v/d
Schuur 2x en Marco Menke.
Op dat moment stonden er 4 coaches bovenaan die
allen de meeste punten verzamelden (23 st.), dat
waren; Frank v/d Schuur, Lucia Heutinck, Dennis
Boerboom en Paul Geelen.
Boogbal nr. 8
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Lucia Heutinck
Dennis Boerboom
Frank v/d Schuur
Paul Geelen
Maud Rots
Kees v/d Pavert
Ton van Gelder
Fam. F. v/d Pavert
Amber & Roos Lucassen
Sjoerd Immink
Ferdie v/d Pavert
Theo van Wessel
Jorick Messink
Wim Klompenhouwer
Ted v/d Pavert
Jurgen Schut
Frans Zweers
Jelle Boland
Stijn Marcus
Toni (Macaroni) Scholten
Ineke Klompenhouwer
Marcus Schwartz
Danny van Wessel
Jeroen en Bianca
Marijke van Wessel
René Hakvoort
Sebastiaan Flipse
Paul Schut
Sven te Kaat
Simone Bussink
Boyd Ratering
Ferenc en Sem
Johnny Moreno
Andrès Moreno
Erik Ketelaar
Koen Molenaar
Roel Jansen
Kristel Jansen
Lars Molenaar
Nicole van Gelder
Bennie Mulder
Dennis Lohschelder
Rien Klompenhouwer
Stan v/d Pavert
Marco Jansen
Theo Heutinck
Wessel Immink
Marcel v/d Pavert
Henk Masselink
Ino Zweers
Nico Marcus
Bart Zweers
Chiel Terhorst
Maik Jansen
Jordy Steverink
Jimi Moreno
Chiel le Comte
Marco Menke
Robin Klompenhouwer
Eugène Lucassen
Martijn Klompenhouwer
Jesper Kuster
Nick Pruijn
Nico Immink
Niek v/d Pavert
Willie Schut
Carlo Cornielje
Jolanda v/d Pavert
Maik te Kaat
Beent Kleinsma
Bas Hegteler
Sjal v/d Pavert
Ralf v/d Pavert
Casper Bussink
Bart Rots
Edo Beskers
Paul Straub
André Bussink
Jordy Bussink
Jos van Toor
Het Derde
Jan Terhorst
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(eindstand)
Het geknipte team
The Champion
5 vrouwen en 1 man
Tukkers en Co
De Familie Knots
The Kellers
Lucky Team
FC Klaverweide
Lucky Luke
De Boys
T.K.S.
FC Barcelona
De Billy Boys
De Langenhof
FC Promotie
B. L.D.N.
Am Rhein so schön
Snelle Jelle
FC Super elf
The Spaghetti's
De Venz
Blowing Bubbels
Tropical Danny
Familie Aalders
Snoepzakje
De Houthakkers
Miracle Kappers
Schup ze d'rin
S.D.O.V.C.
De Snelle Jongens
Vetje
Sem's elftal
The Keeper
The Abrahams
Die Mannschaft
FC Super Boys
FC Eigen goal
Lucky Luca
SDO Superboys
B.E.G.Z.
Bambino 1
S.V. Metertje Bier
V.A.W.
De Boys
Eendracht
The Champ
De Kanjers
Superboys
Opa Henk
Superelf
FC Canon
De Blister Boys
Sjakie z'n team
Chonson
FC Telecaster
Lefty
S.V. De Nieuwkomer
FC Boks
FC Briljant
The Waterboys
De Beste
De Uitblinkers
FC Scittelditle
FC Driet
Die Rooie
De Waterkers
Wally Team
FC Rap
FC Sjakie
Eusterke City
SV Bal op het dak
FC Geel Wit
Campione
B.T.V.V.
De Knallers
FC De Middenstip
Zorgploeg
Top Formatie
Jong G.W.V.V.
Rode Ster Belgrado
Stijf onderaan
René Botje

337
336
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313
313
307
306
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298
298
297
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295
294
293
293
291
291
290
289
288
288
288
288
288
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287
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281
281
281
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273
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243
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230
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227
227
227
222
209
205
201
178
162
158
156
154
144
119
115
111
92
47
41

(vervolg Superelf)
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De laatste wedstrijden werden gespeeld op
donderdag 20 mei. Het tweede verloor met 2-0
van WVC 5. Het derde verloor met 0-8 van St.
Okkum 1+3 en het vierde won met 6-1 van
Terborg 5. Met doelpunten van Theo Heutinck 3x,
René Hakvoort 2x en Frank v/d Schuur.
Door al deze uitslagen kunnen we nu eindelijk de
eindstand opmaken.
We hebben nog 5 extra troostprijzen te vergeven.
Er zijn 5 coaches die het gepresteerd hebben om
met hun team op één speeldag de meeste
punten te verzamelen, dat zijn Dennis Boerboom,
31 punten (op 28 maart); Fam. F. v/d Pavert;
Danny van Wessel; Jeroen/Bianca; Paul Schut,
allen 30 pnt (op 9 mei).
De laatste weken was het erg spannend aan kop
van het klassement. Drie coaches wisselden
telkens van koppositie, dat waren Lucia Heutinck,
Dennis Boerboom en Frank v.d. Schuur.
Uiteindelijk is het Lucia die de Superelf
2009/2010 heeft gewonnen met maar liefst 337
punten. Lucia, van harte gefeliciteerd met de
hoofdprijs!

Grandcafé ‘De Bank’ bedankt voor het
beschikbaar stellen van de prijzen.
Iedereen een leuke (WK) zomer toegewenst en
hopelijk tot volgend seizoen.
Marco

‘Het geknipte team’
van Lucia Heutinck;
Frank Heutinck
Martin Bolk

Werner Wellink

Edo Beskers

Bart Zweers

Theo Heutinck
Chiel le Comte

Erik Ketelaar

Frank v/d Schuur Tom Wanders Sebastiaan Flipse
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Notulen 16 maart 2010 j.l.
Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Nico
Immink, Nico Slutter, Koen Nieuwenhuis,
Clemens Wissing, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Arnold Versleyen
OPENING EN MEDEDELINGEN e
Saskia: het speelschema van het 1 is veranderd.
Kijk dit even goed na i.v.m. de bezetting.
NOTULEN VERGADERING 09-02-2010
Bij activiteiten commissie: het snerttoernooi wordt
in het vervolg altijd gehouden samen met de
nieuwjaarsreceptie.
Bij act. commissie: Freek gaat dit doen. Als er
zaken besproken moeten worden is Koen de
tussenpersoon (zolang Arnold wegvalt).
Bij accomm. commissie: Erik is bezig vlaggenmast te krijgen.
Bij accomm. commissie: toernooitje dat het 3e
organiseert gaat door.
ACTIELIJST
Punt 71: mag er af.
Punt 1: aanmeldingsformulier verstuurd.
Punt 2: is geregeld.
Punt 3: is geregeld.
Punt 4: is geregeld.
Punt 5: is besteld. We krijgen ook sport 1 er bij.
Punt 6: is geregeld.
POST
Brief De Graafschap: maandag 12-4
themabijeenkomst bij Zeddam.
KNVB: vrijdag 2-4 kennisdag, max. 2 personen.
Mail Moniek Messing: rek of kast met 2e hands
voetbalschoenen, ruilmethode er van maken.
Ellen Rots heeft dit opgepakt. Saskia doet
Moniek bericht.
5 kaartjes voor Graafschap-Volendam. Wie?
Jeugdbestuur mag gaan.

De snoep komt nu van iemand anders.
Advertentie en reclamebord? Erik pikt dit op.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
2 nieuwe doelnetten besteld. Walter Hendrixen
had er 1 kapot geschopt. De andere werd ook
slecht. Netten van doeltjes jeugd ook kapot. 6x
bestellen.
Definitieve tekening gemeenschapshuis is klaar.
SPONSORPLAN
Niet aanwezig.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
RONDVRAAG
Wim: sponsorbingoloterij (grote clubactie) heeft
gebeld, levert veel geld op.
Wim: C1000 heeft gebeld. Gaan voetbalplaatjesactie houden van alle clubs in de buurt. Foto’s
leveren clubs zelf aan. Antwoord: GWVV doet
ook mee!
SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 27 april
2010.

OPROEP;
Mochten er mensen interesse hebben in
doelnetten, dan kunnen zij zich melden bij
Erik Ketelaar.

FINANCIëN
Subsidie aanvragen voor 2010 zover rond.
KNVB financieël verslag.
Belastingpapieren voor Ruud Pastoor ingevuld.
Schade reclamebord verhalen op Pius X. Nico S.
regelt dit, maar moet wachten op reactie van
Arnold.
Uittreksel handelsregister KvK klopt niet meer.
Nico S. verandert dit.
TECHNISCHE COMMISSIE
Op 1 aprile inventarisatie met leiders alle elftallen.
Trainer 2 : waarschijnlijk Peter Roes. Ook hij
overlegt nog met thuisfront.
Rob v/d Pavert nog vraagteken. Als scan goed:
voetballen.
JEUGD COMMISSIE
Alles rond voor nieuwe seizoen. F, E, 2x D, A.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Freek gaat activiteiten kampioenschap
coördineren.
BOOGBAL
25 maart komt nieuwe uit.
Voornemen een activiteit te plannen.
Klarenaar is failliet.
Boogbal nr. 8
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Vincent van Zantvoort
André Lippets
Tim Jansen
Frank Stokman
Jordi Messing
Djim Molenaar
Rutger Wijnands
Pascal Sloot
Nova Schut
Bas Wanders
Jordy Bussink
Erik Ketelaar
Leonie Molenaar-Jansen
Paul Schut

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010
Dat kump in de Boogbal

•

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

Wij felciteren:
Martin en Anette Bolk met de geboorte van
hun dochter Jette.

•

22-4-2010
23-4-2010
24-4-2010
24-4-2010
24-4-2010
24-4-2010
24-4-2010
25-4-2010
25-4-2010
25-4-2010
25-4-2010
29-4-2010
29-4-2010
1-5-2010
1-5-2010
1-5-2010
2-5-2010
2-5-2010
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
10-5-2010
11-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
15-5-2010
16-5-2010
16-5-2010
20-5-2010
20-5-2010
20-5-2010

Jeroen Aalders is er achter gekomen na een
avondje drinken dat fietsen en smsen niet
samengaan. Een fietspad kan dan nog zo
breed zijn, het gevaar dat er een overstekende boom spontaan langskomt is zeer
groot. De boom heeft er gelukkig niks aan
overgehouden maar helaas gold dit niet voor
Jeroen..Resultaat de volgende dag van de
overstekende boom; de bril stond een beetje
scheef, de wang en de kin stuk en een mooi
zeer blauw oog. Laat dit een waarschuwing
zijn voor iedereen, pas op met bomen die
spontaan oversteken!

•
•

Trouwens had Jeroen die week een aardige
stoppelbaard, had hij soms wat te verbergen?
De KNVB afgevaardigde noemt de verzorgers
bij voetbalclubs zelfs medicijnmannen, dus als
Paul Straub volgend jaar met een totempaal
langs het veld loopt dan weet u waarom?

•

Wies Kummeling heeft zich tijdens het Jan
Riekentoernooi behoorlijk geblesseerd aan z’n
hand. De volgende dag moest er zelfs gips
om. Hij dacht dat hij zonder keepershandschoenen kon. Volgens Wies viel het allemaal
wel mee, hij krijgt volgende week nl. al
loopgips.

•

Ruud heeft dit seizoen behoorlijk in de
visvijver van GWVV kunnen hengelen. In en
tegen Carvium was het Bob Zweers die op 16
jarige leeftijd zijn debuut maakte in het 1e
elftal. Bob we hopen dat er nog veel zullen
volgen in je GWVV carriere.

•

Actieve leden die stoppen wegens
blessureleed of gewoon omdat de zin ervan af
is willen we bedanken voor de actieve jaren
die ze voor GWVV gevoetbald hebben.

Frank v.d. Schuur
Boogbaltopscoorder 2010-2011

F

rank v.d. Schuur is over het afgelopen
seizoen topscoorder geworden van GWVV.
Vanaf het begin van het seizoen heeft Frank
bovenaan gestaan. De redactie had als
waarschuwing mee gegeven dat als hij de cup
zou winnen gekust zou gaan worden op het
GWVV bordes tijdens het Jan Riekentoernooi.
Toch bleef Frank scoren en met meer dan een
gemiddelde van èèn doelpunt per wedstrijd telde
de totaalscore op de laatste competitiedag

Ajax B 4
GWVV DA1
GWVV E2
GWVV F1G
Terborg E2G
GWVV D1
Noordijk B1D
FC Eibergen 4
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 1
Silvolde 3
GWVV 3
GWVV E2
GWVV F1G
GWVV D1
Gendringen 6
Stokkum 5
GWVV 2
GWVV 1
SDOUC E4
VIOS B. E2
GWVV F1G
GWVV D1
Diepenheim B1D
Bredevoort 3
GWVV 3
GWVV 4
Carvium 1
GWVV B1D
GWVV 4
GWVV E1G
GWVV E2
VVG '25 F3
Etten D1G
Winterswijk 4
GWVV 4
Terborg 5
WVC 5
GWVV 3

GWVV 4
Steenderen DA1
Varsseveld E3
FC Trias F6
GWVV E1G
SVGG D1G
GWVV B1D
GWVV 2
SDOUC 6
Gendringen 7
GWVV 1
GWVV 2
NVC 2
SC Meddo E3G
Dinxperlo F2
Longa '30 D3
GWVV 3
GWVV 4
SDOUC 4
VVL 1
GWVV E1G
GWVV E2
Longa '30 F4G
Bredevoort D1G
GWVV B1D
GWVV 2
MvR 6
Zelhem 5
GWVV 1
Gendringen B2
Terborg 5
AZSV E11
MEC E1G
GWVV F1G
GWVV D1
GWVV 2
Ajax B 4
GWVV 4
GWVV 2
Stokkum 4

3
5
7
5
5
6
2 10
6
1
3
4
0
2
5
1
0
2
0
1
3
0
2
2
3
4
10 3
1
2
0
6
3
2
1
3
4
6
2
0
2
4
2
5
2
2
0
4
7
4
1
4
0
3
4
0
1
0
7
2
0
2
7
4
4
6
3
1
2
2
3
1
5
2
1
6
2
0
0
8

welgeteld 26 doelpunten. Of Frank bang was
voor de uitreiking is niet bewezen, maar het is
wel opvallend dat Frank zich niet opgegeven had
voor het Jan Riekentoernooi. Geen problem dan
maken we er met de redactie een gezellige
avond van bij Frank.
Frank van harte gefeliciteerd hij neemt de
wisselbeker over van Jasper Engelen die volgens
eigen zeggen de beker ook had gewonnen als hij
in het vierde had gespeeld. Jasper, dit zal nog
wel een aantal jaren duren, maar we houden je
aan de afspraak.

Boogbal nr. 8
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Jeugdnieuws
Einde seizoen
De voorjaarscompetitie zit er weer op. De B-junioren eindigden in de
subtop, een aantal wedstrijden werden knap gewonnen en bijv. in
Diepenheim (Overijssel) werd in een rare wedstrijd verloren (7-4).
De D-pupillen kregen te maken met sterkere tegenstanders, iets dat
voor de ontwikkeling van het team een goede zaak is. Datzelfde gold
voor de E2. Wanneer de tegenstander sterker is, zul je nog meer als
team moeten presteren. Goed om te ervaren. De E1 en de F pupillen
pakten regelmatig een overwinning mee en kwamen ook steeds meer
aan het voetballen.

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

Trainerstof / Coachjassen
In het verleden zijn coachjassen uitgedeeld aan jeugdkaderleden,
sommige hebben deze al ingeleverd, omdat ze zijn gestopt. Bij deze
een oproep: heb je de coachjas niet meer nodig, lever deze dan svp
in. Hetzelfde geldt voor oefenstof voor trainers. Dit is ook tijdens een
jeugdkader vergadering uitgedeeld. Uiteraard is dit zeer bruikbaar
voor trainers, die het komend seizoen onze jeugd gaan trainen.
Bedankt
Bij deze dank aan al diegene die zich dit seizoen hebben ingezet voor
onze jeugd. Van accommodatiebeheerder tot trainer, van
jeugdbestuurslid tot kantinemedewerk (st)er, van leider tot
scheidsrechter etc. Enkele jeugdkaderleden hebben aangegeven te
zullen stoppen of zich wat minder te willen bezighouden met onze
jeugd.
Namen noemen is en blijft altijd gevaarlijk, want je kunt er dan zo
maar eentje vergeten. Daarom: iedereen ontzettend bedankt, zeker
ook diegene die zich al jarenlang actief hebben ingezet als leider en/of
trainer.
Gestopt
Jeroen bij de F en Evert-Jan bij de D hebben aangegeven te stoppen
met voetbal. Beide hebben zich keurig ingezet tot het eind van de
competitie en al eerder aangegeven dat ze aan het eind van dit
seizoen stoppen. Jongens bedankt en je weet … er is altijd weer plek.
Bij Rob van de B junioren is het nog niet duidelijk wat hij gaat doen na
dit seizoen. Dat heeft mede te maken met zijn woonplaats
‘s- Heerenberg / Lengel. Waarschijnlijk blijft hij bij GWVV.
Shirts
Iedereen kan z’n shirt bewaren tot het nieuwe seizoen. (behalve
wanneer je stopt). Mocht het te klein zijn geworden dan zullen we dit
in het nieuwe seizoen regelen.
Nieuwe Seizoen
In het kastje
komt de opzet voor het nieuwe seizoen te hangen met
ook de 1e training. In de week van 23 augustus is deze gepland. Veel
informatie is overigens al gegeven via het stencil over de laatste
training van dit seizoen (hangt in het kastje).
OPROEP OPROEP OPROEP
Helaas (en dit in tegenstelling tot andere jaren) hebben we de
bemanning voor het komend seizoen nog niet helemaal rond. Het zou
prettig zijn om dit toch voor de vakantie rond te hebben. Dus … wil je
wat voor onze jeugd doen, er zijn nog enkele “plekken” waar we
mensen kunnen gebruiken. Neem even contact op met een van de
jeugd bestuurleden. Natuurlijk zijn we zelf ook al actief op zoek met
name ook voor vervangers van gestopte jeugdkaderleden (zie ook
nieuwe jeugdkaderleden).
Nieuwe jeugdkaderleden
We zijn heel blij dat we het volgend seizoen bij de D2 twee nieuwe
jeugdkaderleden kunnen verwelkomen. Marco Menke en Twan
Berndsen zullen zich, met name op de zaterdag bezighouden met dit
nieuwe elftal. Voor vele voor het eerst op het grote veld, dus een
leuke nieuwe uitdaging.
Boogbal nr. 8
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Gelezen in een ander clubblad
Wanneer iedereen die kritiek heeft op het jeugdkader zelf ook bij het jeugdkader zou gaan behoren dan
was er zeker geen tekort.
GWVV – jeugd wenst iedereen een fijne vakantie toe en hoopt iedereen weer fit terug te zien voor het
seizoen 2010 - 2011

AFSCHEID

B-junioren
A
ls trainer op de maandagavond van onze
B-junioren wil ik in deze laatste Boogbal een

kort stukje schrijven.
We hebben zowel in de najaarscompetitie als de
voorjaarscompetitie te maken gehad met leuke
tegenstanders en beide keren zijn we in de
subtop geëindigd.
Er waren enkele verre uitwedstrijden en met
name ook de complimenten naar de beide leiders
Peter en Tim dat ze allerlei zaken rond dit team
hebben geregeld. En dat was niet altijd even
gemakkelijk; afmeldingen, afmeldingen wat
betreft vervoer waarbij zelf niet voor een
vervanger was gezorgd, keepersproblemen,
blessures, onderlinge irritaties tussen spelers,
spelers die zondags bij de senioren moesten
aantreden etc.
Voor de groep is het te hopen dat ze volgend
seizoen als A team niet te jong zijn en dat ze ook
regelmatig een overwinning mogen meepakken.
Voor veel jongens geldt dat ze meer kracht (duel
kracht) moeten zien te krijgen. (De lengte hebben
de meeste jongens wel).
Over de trainingsopkomst en inzet op de
maandagavond mag ik niet klagen. Stan was er
zelfs elke maandag. Gelukkig is het bij de meeste
jongens ook duidelijk dat afmelden er ook bij
hoort, wanneer je om wat voor reden dan ook niet
kunt.
Voor het nieuwe seizoen hoop ik ook dat jongens
die speelgerechtigd zijn voor de A en nu bij de
senioren zitten, zich positief opstellen, en ja
zeggen wanneer ze voor de zaterdag gevraagd
worden en dus mogelijk zowel zaterdag als
zondag aan de bak moeten. Dit seizoen hebben
Kees, Dirk en Bob dat vanuit de jeugd ook
gedaan!
Dennis bedankt als scheidsrechter, Kitty bedankt
als clubhuismedewerkster en iedereen een hele
fijne vakantie toegewenst.
Ferdie

H

et voetbalseizoen is weer ten einde. De
eerste helft van het seizoen hebben we
bekroond met een kampioenschap.
Na de winterstop zijn we een klasse hoger gaan
voetballen. Voor ons allen een leerzaam tijd,
aangezien er meer gevraagd werd van het team.
Volgend seizoen gaan we met goede moed
verder. Zaterdag hebben we afscheid genomen
van het seizoen met een voetbaltoernooi bij de
Ulftse Boys. Alles zat mee, toernooi op
fietsafstand, een zonnige zaterdagmiddag, goed
georganiseerd en met leuk voetbal tweede
worden. In een volle tent mocht onze aanvoerder
en zijn mannen de beker hoog houden. Feesten
kunnen ze ook heel goed, de ene na de andere
lied werd onder de douche gezongen.
Afscheid hebben we ook moeten nemen van
twee kanjers van spelers. Evert-Jan van Barele
onze keeper hangt de handschoenen aan de
wilgen. Hij heeft naast het voetballen meerdere
interresses en heeft besloten om het voetbal los
te laten. Evert-Jan was in de groep een rustige
jongen maar als hij wat zei dan was het gevat en
wijs gesproken. Binnen het veld, tussen de palen
dan was hij voor de duivel nog niet bang. Als
keeper gooide hij zich altijd voor de bal. Menig
maal moest ik met de waterzak het veld op om
z'n hoofd met een spons te koelen. Een van die
keren zei hij, " Gelukkig heeft mijn moeder het
niet gezien......". Het staat me ook nog bij dat hij
als E-pupil bij de strafschoppenseries geweldig
penalties kon stoppen.
Evert-Jan klasse bal en succes in je leven !!
Onze andere kanjer die ons verlaat is Max
Schut. Ik ben nu meer dan tien jaar trainer/leider
bij de jeugd van G.W.V.V. In al die jaren is er tot
nu toe een iemand geweest die als D-pupil elders
is gaan voetballen. Die is nu profvoetballer bij de
Graafschap. Max z'n droom is net als die van Ted
v/d Pavert destijds profvoetballer worden. Welke
jongen van 10 jaar die graag voetbalt heeft die
droom niet? Max heeft de afgelopen seizoen al
menig maal selectie trainingen, wedstrijden,
voetbalclinics bij de Graafschap gevolgd. Hij gaat
zondags in Arnhem ook naar een voetbalschool.
Jullie zien dat hij er wel wat voor over heeft.
Max heeft samen met z'n ouders besloten om bij
v.v Gendringen de volgende stap te zetten naar...
Max we zullen je goals en het juichen na zo'n
goal missen. Succes en veel voetbalplezier in de
toekomst.
Mij rest om alle G.W.V.V. -ers een fijne zomer toe
te wensen.
Een vriendelijke groet,
Andres Moreno Ruiz

Boogbal nr. 8

pagina 17

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

F pupillen seizoen 2009 – 2010
Z o het eerste seizoen van de nieuwe lichting
van F pupillen zit erop.
Omdat de Boogbal jaren en jaren bewaard wordt
zal ik hier hun namen noemen zodat ze
eventueel, als ze veel ouder zijn, nog kunnen
nakijken wanneer ze actief begonnen zijn met
voetbal en met wie ze gevoetbald hebben.
In willekeurige volgorde bestaat de selectie uit
Nova Schut (dames gaan voor), Thijs Hegman,
Koen Offenberg, Cas Steenbreker, Merlijn
Wolters, Sem Schepers, Kai Messing, Milan
Frazer en Jeroen Bruins.
We zijn met 9 spelers begonnen (8 jongens en 1
meisje) en gelukkig hebben we aan het eind van
het seizoen er nog steeds 9 over. Voor de
trainers/leiders Michael Wolters en Hans Bruins
was dit ook hun eerste seizoen bij de jeugd en
gaandeweg zijn we erachter gekomen dat er nog
heel wat komt kijken om alles in goede banen te
leiden.
Iedere woensdagavond was er natuurlijk het
trainen van 18:00 uur tot 19:00 uur. In de winter
kwam het een beetje ongelegen uit dat we voor
de kleuters de zaal in moesten omdat we
daardoor al om 17:30 uur begonnen. Dit heeft
zich gelukkig gered en voor volgend seizoen
moeten we maar even kijken wat de beste
trainingsuren zijn. Tijdens het trainen kwamen er
regelmatig moeders kijken naar de verrichtingen
van hun kroost of was het om bij te praten over
de gebeurtenissen in het dorp? In ieder geval ze
waren er en mede daardoor was het toch vaak
iets gezelliger dan dat er geen publiek is.
Het jeugdbestuur heeft gelukkig voor een
rijschema gezorgd zodat de ouders wisten
wanneer ze moesten rijden. Meestal kwamen er
meer ouders mee zodat er in de kleedkamers
geholpen kon worden met het aankleden van de
spelers. Vooral het strikken van de veters is een
vak apart. Ik denk dat ik nog contact opneem met
de juf van groep 1 en 2 zodat zij het strikken van
voetbalveters in het lesprogramma gaat
opnemen.
Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het
rijden, het helpen aankleden, het vervangen van
èèn van de leiders/trainers, het toeschouwen en
toejuichen van de F pupillen. Voetbal is een
teamsport, maar je hebt zoveel meer mensen
nodig buiten het voetbal, om alles in goede
banen te leiden.
De F pupillen voetballen 2 keer
een halve competitie. De
najaarscompetitie (van augustus
tot december 2009)dewerd
beëindigd op een 7 plek. Er
werden in totaal 11 wedstrijden
gespeeld waarvan er 5 gewonnen
werden en 6 verloren. In totaal
scoorden we 24 keer voor en
kregen we 27 goals tegen. Het lag
natuurlijk in onze bedoeling om de
voorjaarscompetitie (van februari
tot mei 2010) het iets beter te
doen en op 1 gebied is ons dat
ook gelukt. We hebben meer goals
gescoord. In totaal hebben we 33
keer het net geraakt. Helaas
waren onze tegenstanders ook
doelgerichter en kregen we 42

goals om de oren.
In 11 wedstrijden hebben we 3 keer gewonnen,
2
keer gelijk gespeeld en 6 keer verloren. De 8ste
plaats was hierdoor ons eindresultaat.
Nu kun je natuurlijk namen gaan noemen van
spelers die de meeste goals hebben gemaakt of
die het afgelopen seizoen het beste gepresteerd
hebben, maar gelukkig is voetbal een teamsport
en is het belangrijk wat je als team presteert.
Geen namen dus!
Ikzelf ben zeer trots op de F pupillen omdat dit
hun eerste seizoen is en alles nieuw op hun
afkomt. In hun ogen moeten ze op een groot veld
voetballen en er wordt ook nog van hun verwacht
dat ze tussen al het geschreeuw van de zijkant
de juiste instructies oppikken. Ikzelf zou er af en
toe bang van worden.
ik zou bijna vergeten dat we gebruik hebben
gemaakt van een aantal E pupillen. De E pupillen
hadden dit jaar een vrij ruime selectie en als wij
mensen tekort kwamen en dat is een paar keer
gebeurd, dan konden wij gebruik maken van een
E pupil. Voor zover ik het weet heeft Koen
Roseboom, Jelle Boland en Justin Bolk een keer
met ons meegedaan, mocht ik een naam
vergeten zijn dan is deze persoon natuurlijk ook
van harte bedankt voor zijn of haar inzet.
Helaas beginnen we volgend jaar met 8 F
pupillen omdat Jeroen Bruins stopt met
voetballen. Een teamsport is niet weggelegd voor
Jeroen en hij zal zich meer gaan richten op een
individuele sport. Dit betekent meteen dat er een
nieuwe keeper gevonden moet worden of dat er
bij toerbeurt onder de lat gestaan moet worden.
Michael en ik hebben aangeven dat we doorgaan
met de F pupillen en tijdens de laatste training is
gebleken dat de meeste kinderen volmondig met
ons door wilden (eerst de ijsjes laten zien en dan
de vraag stellen helpt altijd).
Ik hoop dat de kinderen een leuk seizoen achter
de rug hebben en ik wil hun nog bedanken voor
het cadeautje dat we gekregen hebben na de
laatste training.
Gelukkig zie ik hen nog tijdens het toernooi bij de
Ulftse Boys op zaterdag 29 mei en ik hoop dat we
daar het seizoen op een leuke manier kunnen
eindigen.
Namens de leiders/trainers
Hans Bruins
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Afscheid van een
heel mooi stel
O

p 15 mei was het dan zover, we (Carlo en
Nico)waren door de E1 uitgenodigd om half
drie bij het kastje te komen waar ons een
verassing te wachten stond.
Daar aangekomen werden we omgetoverd in een
oranje shirt tot Holland’s next bondscoach en
gingen we samen met de E1 (helaas zonder Kay
Gee, van hem hadden we al een hele mooie
beker en oorkonde gekregen) naar ‘s Heerenberg
om te gaan bowlen. In vergelijking met twee jaar
geleden (tijdens een winterstop-activiteit) zag je
dat sommige kinderen het al veel beter doen en
dat ze zelfs beter zijn dan èèn van de leiders. Na
het bowlen zijn we met z’n allen naar het huis van
Maud gegaan en hebben daar een potje bingo
gespeeld waarbij iedereen prijs had. Daarna
hebben we buiten lekker patat met frikandellen
gegeten. De spelers hadden daarna nog een
verassing ze hadden voor ons een bal met hierop
alle handtekeningen van de spelers, tevens
kregen we een cadeaubon aangeboden. Een
hele leuke middag hebben we gehad. Met een
beetje pijn in het hart nemen we nu afscheid van
deze groep. Een groep die elkaar heel goed ligt
en waarmee we heel prettig hebben samengewerkt een groep die ook heel leergierig is.
Voetballend werden ze steeds beter en in de 2e
competitiehelft hebben ze zelfs een tijd lang
gestreden om de bovenste plaats, helaas na een
verloren wedstrijd tegen Ulftse Boys haakten we
af.
Wij houden er nu mee op omdat ook andere
dingen op de zaterdag onze aandacht vragen.
Wij hebben dit vier jaar gedaan, Carlo als trainer/

Dorpsnieuws

leider en Nico eerst als
trainer/leider maar de
laatste twee jaar alleen
als leider.
Meiden en jongens jullie
zijn een goed stel en wie
weet komen we elkaar
nog wel een keer tegen
in het voetbal. En
mochten jullie tijdens het
WK het Wilhelmus horen,
denk dan even aan ons
en zwaai even met het
vlaggetje. Hierbij willen
we ook Ellen, Ruth en
Ceciel bedanken die dit
mooie afscheid mede mogelijk hebben gemaakt.
Bas, Maud, Puck, Koen, Bas, Bryan, Wessel,
Djim, Jarno en Kay Gee volgend seizoen veel
succes en wij komen zeker nog een aantal keren
kijken.
Gr,
Carlo en Nico

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Juni:
5 Oud papier ophalen
12-15 Kermis
27 Fruhshop concert Fanfare
Juli:
3 Oud papier ophalen
4-7 kivada
Beste dorpsgenoten,
Sommige van u hebben wij al
geïnformeerd in een eerder
stadium over het feit dat wij als
VDVV een AED (Automatische Externe
Defibrillator) wilden aanschaffen, ten behoeve
van het dorp.
Al eerder hebben wij al diverse oproepen gedaan
om aanschaf via sponsoring mogelijk te maken.
Hierop hebben wij geen enkele reactie mogen
ontvangen. Ondertussen hangt er in Veldhunten
één bij “de Zon”, deze aanschaf is mogelijk

gemaakt
door enkele plaatselijke sponsoren.
Als VDVV hebben we ervoor gekozen om toch tot
aanschaf van een AED over te gaan. Als bestuur
hebben wij van enkele verenigingen al een vrijwillige gift mogen ontvangen.
Door deze giften wordt het gezamenlijke nog
eens benadrukt. Een AED kan immers voor
een ieder (mede) levensreddend zijn.
Een volgende stap is het opleiden van
personen
binnen ons dorp / verenigingsleven. Hiervoor
hebben wij contact gezocht met de EHBO.
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Zij zijn bereid om de organisatie van deze training
op zich te nemen. Elke training omvat twee
avonden.
Eén avond reanimatie training. De 2e avond staat
in het teken van het bedienen van een
AED.
Daarna is het wenselijk om jaarlijks een
herhalingsavond te bezoeken.
Een geldig reanimatiediploma wordt vanuit de
Nederlandse Hartstichting als voorwaarde
gesteld voor het leren bedienen van een AED.
De kosten van deze training (2 avonden)
bedraagt € 30.Om beide AED’s goed te kunnen
laten functioneren in geval van noodzaak, is het
belangrijk
dat er zoveel mogelijk mensen binnen het dorp
en / of verenigingen zijn die weten hoe een
AED te bedienen.
Graag komen we in contact met personen die
bereid zijn om deze training te volgen.
U kunt zich schriftelijk aanmelden bij de volgende
contactpersonen van de EHBO:
Mevr. Elly Masselink Hoofdstraat 46 7076 AJ
Varsselder
Mevr. Wilfrieda Blumer, Mars 18 7071 TR
Ulft
U dient hierbij aan te geven:
Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ook kunt u zich online opgeven door het online
formulier in te vullen.
Mocht u al op een andere wijze een reanimatie/
AED training gevolgd hebben, dan verzoeken wij
u dit te melden aan èèn van bovenstaande
personen of door het invullen van het online
formulier. We streven naar een openbaar
basisbestand van mogelijke hulpverleners binnen
ons dorp
Vervolgens zal vanuit de EHBO contact worden
opgenomen met betreffende personen.

www.6minuten.nl

Samen maken wij Varsselder – Veldhunten hart veiliger.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur VDVV
en EHBO,
Wim klompenhouwer,
voorzitter.
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KERMIS!

Kom allen!!

We beginnen
zaterdagavond met
Free Your Mind een
plaatselijke top
band
Zondagmiddag:
Gezelligheid in top
vorm met De Pol
Band
ook aanwezig
buurtvereniging St.
Joris (de Pol)
Maandag:
Bekend in de Regio
de formatie Free
Line (heeft net een
nieuwe single uit)
en natuurlijk het
traditionele Koning/
vogel-schieten
onder aanvoering
van huidige koning
Bastiaan Offenberg
Dinsdag:
Free Line.
De Gilde dag met
alle oud koningen
en uiteraard
voorgezeten door
de huidige keizer
Nico Immink
Zandstrand: Er zal
voor de kleinere
kinderen in het dorp
weer een
zandstrand
aanwezig zijn waar
ze zandkastelen
kunnen bouwen.
Ook bij het
zandstrand Jeugd
schieten voor
Jeugdkoning en het
Gezellige
vogelknuppelen
voor de vrouwen
wie wordt de
nieuwe koningin
Alle informatie van Fidessa Welzijn is ook te
zien op uw locale site:
www.varsselderveldhunten.nl onder kopje
NIEUWS

Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft
Restant cursus en activiteiten aanbod
3 juni
Start workshop 6 word algemeen / zakelijk
9 juni
Start thema koken naar landen Italïe
6 juli
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)

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.
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N

Weet je nog van toen?

adat in het begin van de vorige eeuw de school, kerk en het feestgebouw waren gezet,
ontplooiden de twee buurtschappen meerdere activiteiten en werden ondernemend.
Dit resulteerde, dat enkele personen zich vestigden als ambachtsman, winkelier of cafehouder. Een
van deze ondernemers was de familie Westerhof-van de Pavert. Julius als zoon van de Ulftse koster en
Dina als zus van B. van de Pavert. (B. van Patent) Ze begonnen op 17 juni 1919 met een cafe en
kruidenierswinkel langs de kerk. Ook gingen ze brood verkopen dat werd betrokken van bakker Knaven
uit Gendringen. Voor wol en textiel kon men tevens bij hen terecht. Ons dorp telde toen 65 gezinnen en
kreeg er na Lukassen, Derksen en Hendrixen een 4e cafe bij. Het echtpaar Westerhof paste precies in
deze gemeenschap en zouden uitgroeien tot dorpsfiguren die bij veel gebeurtenissen werden betrokken. Julius Westerhof was een persoonlijkheid en vervulde meerdere functies zoals bankier van de
Boerenleenbank, dat in een huiskamer als locatie was gevestigd. Verder was hij kerkkoster, dirigent en
organist van het zangkoor en lid van de plaatselijke brandweer. Als cafèhouder tapte hij op zijn tijd een
pilsje en wisselde dit af met het verkopen van zijn artikelen uit de winkel. Er tussendoor vertelde hij
moppen en stond bekend als humorist en was ook regisseur van de toneelclub uit die jaren. In 1926
werd hij Gildekoning en later in de jaren vijftig mede-oprichter van de carnaval. Dina, zijn vrouw, paste
zich aan deze wel wat buitensporige activiteiten van haar man aan en toonde zich een goede gastvrouw. De koffie was altijd klaar en de dorpsproblemen werden hieronder verteld. Ze had ook een
koffiekrans van haar klanten bij gelegenheden zoals zondags na de kerkdienst, op de eerste vrijdag
van de maand en bij dorpsgelegenheden. Als hulp kwam Gusta van de Pavert, en hielp waar nodig
was. Zij was ook de eerste kleuterjuf van de kleuterschool die in 1946 bij Lukassen in de lokatie tot
stand kwam. Na vele jaren van werken werd er een zaaltje bij huize Westerhof aangebouwd. Hier kon
men terecht voor bruiloften en clubavonden van verenigingen en diende het tevens als gymlokaal van
de school. De Ceciliafeesten van het zangkoor waren ook steeds hoogtepunten waarop de koster,
zoals hij algemeen genoemd werd, altijd wel iets bijzonders had als vermaak. In 1950 stopte de familie
Westerhof met bruiloften en partijen, maar verenigingsactiviteiten bleven welkom, evenals klanten in de
winkel. De afbouw was begonnen en ze gingen denken aan opvolging. Dit gebeurde in 1962, toen de
familie Mulder uit Herwen en Aerdt het kwam overnemen en beheren. Frans en Alie, zoals ze al gauw
werden genoemd, burgerden snel in binnen onze gemeenschap, ook mede door hun spontaniteit. Het
toeval wilde, dat enkele dorpsbewoners in het voorjaar van 1963 het initiatief namen om een voetbalclub op te richten. De eerste aanzet vond plaats in het cafè van Mulder, omdat deze familie ook een
voetbalhart had en Frans de nodige ervaring meebracht van zijn vorige vereniging Carvium, waar hij tot
zijn 38e jaar actief was als speler. De oprichting van G.W.V.V. vond plaats op 15 juli 1963 in het clubhuis van de nieuwe vereniging. Op deze 1e ledenvergadering werd tevens het bestuuur samengesteld
en nam Frans het secretariaat op zich, waarmee de voetbalclub steeds als een rode draad door hun
zakenleven zou blijven lopen. Overigens had het verdere verenigingsleven ook hun volle aandacht, en
konden steeds op hen rekenen. De kampioenschappen in de eerste jaren van G.W.V.V. waren
ongekende hoogtepunten in het dorp en werden dan ook uitbundig gevierd. Een absolute mijlpaal was
het winnen van de G.V.B. beker in
1965 voor 3e en 4e klassers. Op die
bewuste kermiszondag in Juni was zo
ongeveer het hele dorp afgereisd naar
Lichtenvoorde, waar de finale tegen
Diepenheim werd gespeeld en met 3-1
gewonnen. Een dag om nooit te
vergeten. Frans en Alie waren steeds
een belangrijke schakel in alles wat in
en rond hun locatie gebeurde. Frans
op zakelijk en sportniveau en Alie als
chef kokkin in de keuken en waar
nodig, diplomatisch optreden. Op de
jaarvergadering van G.W.V.V., 15 juni
1982 werd Frans gehuldigd met de
Bondspeld en benoemd tot erelid voor
al zijn verdiensten als secretaris,
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consul, toto en lottoman,
clubhuisbeheerder en
verzorger van de thee tijdens
de rust van wedstrijden. 5
weken later kwam hij
plotseling te overlijden. De tijd
stond even stil in het dorp,
maar men moet verder.
G.W.V.V. mocht gebruik
blijven maken van het
clubhuis, evenals andere
verenigingen. Inmiddels
werden er plannen uitgewerkt
voor een eigen clubhuis, dat
op 5 oktober 1984 werd
geopend. Van de oude locatie
en de winkel die al eerder was
gesloten werd de balans
Ontvangst voor clubhuis Mulder na het
opgemaakt, van wat hier ooit
behalen van de GVB beker in 1965
had plaatsgevonden. In
herinnering kwamen de
kermisdagen, de carnaval, winkelbezoek en de vele bruiloften
en andere feesten. Hier werden soms heftige discussies
gevoerd, kampioenschappen van G.W.V.V. gevierd en
teleurstellingen verwerkt. In totaal was dit pand, beheerd door
twee families, 65 jaar lang een trefpunt geweest in het dorp.
Hierna bleef Alie Mulder wonen op de plek, waar de sfeer van
voorheen nog hing. Ze vatte haar vroegere passie weer op en
begon haar belangstelling voor de cultuur en kledij van deze
streek te leggen in tal van werkstukken. Volksuitbeeldingen van
figuurtjes zoals Sara’s, Abrahams e.d. waren haar
lievelingscreaties die ze op verzoek en voor goede doelen
maakte. Ook voorzag ze de bijbelse figuren in een kerstgroep
van toepasselijke kleren. Deze groep staat al jaren tijdens de
kerstperiode voor in de kerk en is een bezienswaardigheid. Bij
de K.P.O. vereniging was ze ook steeds de drijfveer om iets
aparts te creeren en behaalde er zelfs prijzen mee. Ook is ze
beschermvrouwe van enkele verenigingen. Alie noemt zichzelf
een “Prutsbaas” en vind het jammer dat ze veel dingen
vanwege gezondheidsklachten niet meer kan. Want ook dat
bleef haar niet bespaard en ze werd ernstig ziek, maar met
haar wilskracht overwon ze dit. Ook de ziekte van 2 van haar
kinderen was een aanslag op haar leven. Nog altijd woont ze
op hoge leeftijd van 92 jaar, temidden van haar familie in het
voormalige club- en dorpshuis. Met een rijk verleden van
nostalgie, maar ook met een blik vooruit met haar lijfspreuk:
Wi’j mot wieder”.
Alie Mulder en zoon Bennie in het
portaaltje tijdens de rondtocht van
GWVV 1 op de ‘platte’ wagen.
B. Kroesen.
(rechts de voormalige toegang
naar de Vivo winkel en links de
voormalige toegang naar het cafè
cq. clubhuis van GWVV.

Het GWVV bestuur wenst iedereen
een hele fijne zonnige vakantie.
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Eindstanden en Topscoorders 2009-2010
STAND 3e PERIODE

6e klasse E

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

Gespeeld Punten voor tegen
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

55
48
42
39
38
34
34
30
19
18
17
3

68
63
58
39
38
51
45
35
27
33
40
17

20
35
35
25
23
45
40
33
71
63
47
77

Res. 5e klasse

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

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

Gespeeld Punten voor tegen

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

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

17
16
15
14
11
9
9
9
7
7
4
0

19
22
16
16
10
12
13
9
12
8
11
3

7
8
7
7
9
9
16
15
19
19
16
19

Res. 7e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
21
22
22
22
21
20
22
22
21
22
21
22

58
52
42
34
31
28
28
27
26
19
14
9

123
84
82
60
63
55
52
58
50
36
38
22

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

33
33
49
41
85
63
55
65
55
74
78
92

Gespeeld Punten voor tegen
21
22
21
20
21
21
22
21
22
21
22
22

63
53
50
40
31
31
29
23
18
14
9
8

236
88
86
68
54
63
62
52
30
31
23
23

18
36
31
62
45
62
80
72
97
89
98
126

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

54
49
47
27
25
24
23
22
18
18
10

81
91
70
39
48
56
41
42
36
42
23

29
29
31
63
41
59
57
56
50
61
93

Gespeeld Punten voor tegen

LZVV/Sport-innLochem DA1

21

57

186

44

Sportclub Olympic DA1 (zaa)

21

55

192

55

Paasberg De DA1

21

35

68

63

Brasil '77 DA1

21

32

82

86

Steenderen DA1

21

23

54

103

GROL DA1

21

23

85

144

Steenderen DA2

20

10

47

130

GWVV DA1 (zaa)

20

9

42

131

Voor foto’s kampioensreceptie/bal kijk op www.gwvv.nl
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TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Frank van de Schuur
Theo Heutinck
Tom Wanders
Sebastiaan Flipse
Jasper Engelen
Marco Menke
Han van de Pavert
Kees van de Pavert
Danny van Wessel
Ferdy van de Pavert
Sjal van de Pavert
Gert Martens
Jimmy Moreno-Ruiz
Tim Jansen
Jurgen Schut
Chiel le Comte
Andres Moreno-Ruiz
Jeroen Aalders
Werner Wellink
René Hakvoort
Bob Zweers
Pascal Sloot

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

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

doelpunten
26
21
18
14
13
12
11
10
10
10
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3

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

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

3
3
2
2
2
2
2
2
2
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
KSV B1
Klein Dochteren B1D
GWVV B1D
VVL B!
Ajax Br. B1GD
Noordijk B1D
Diepenheim B1D
Rekken B1
Erix B1
Gendringen B2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

27
21
21
19
18
16
13
10
6
6
4

44
44
42
33
35
23
18
25
11
9
12

8
19
24
24
17
26
23
31
36
39
49

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

10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11

30
28
24
20
19
19
18
15
8
5
4
0

Topscoorders B-junioren:
naam:
aantal doelpunten

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

64
47
57
30
49
38
46
30
15
11
11
7

Topscoorders D-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

20
16
11
3
3
1
1
1

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

27
23
22
18
13
13
13
12
7
7
3

82
41
44
33
31
31
17
43
29
34
25

12
25
20
23
41
43
30
45
56
62
53

Juul
Kris
Mick
Dion
Lars
Menno
Max
Thomas
Casper

12
8
6
5
4
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
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voor tegen

26
13
11
10
6
5
1
1
1

7
11
14
12
19
29
33
28
38
64
74
76
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Standen voorjaarscompetitie pupillen
Club

Gespeeld Punten voor tegen

FC Trias F4

11

33

53

5

Terborg F2G

11

27

70

26

Dinxperlo F2

11

25

53

24

VVG '25 F3

11

22

34

21

Fc Trias F6

11

20

43

26

Longa '30 F4G

11

17

39

28

WVC F6

11

12

28

35

GWVV F1G

11

11

33

42

NVC F1

11

11

18

41

Ulftse Boys F5

10

6

29

53

Varsseveld F6

10

5

16

52

Vosseveld F2

11

0

10

73

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

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

33
6
5
4
3
1
1

Club

Gespeeld

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Punten voor
25
21
21
17
14
13
13
11
10
6
4

54
43
51
49
39
42
24
37
33
21
22

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Robin
Sam
Bart
Douwe
Jelle
Sjoerd
Timo
Koen
Tim
Cas
Maarten
Wessel
Eigen doelpunt
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41
25
11
6
4
4
3
2
2
1
1
1
1

tegen
26
18
38
30
33
39
26
49
43
70
43

