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Nieuws

ndanks de oproep om vooral aanwezig te
zijn bij de wedstrijden van je team blijkt het de
laatste tijd steeds vaker voor te komen dat er
donderdagavond voldoende mensen beschikbaar
zijn, maar als dan zondagmorgen de tijd is aangebroken om met je teamgenoten een wedstrijdje
te spelen schijnen er in eens mensen te zijn die
niet op komen dagen, op het laatste moment
ziek, zwak en misselijk worden of die hun bedje
zo heerlijk vinden dat ze er nog niet uit willen.
Voetbal is een teamsport en het is zeer onbeleefd om je teamgenoten met 8 man aan een
wedstrijd te laten beginnen omdat je op het
laatste moment geen zin hebt om de èèn of
andere reden!
Ons persoonlijke advies zou dan zijn dat je beter
kunt stoppen met voetballen en een individuele
sport moet gaan kiezen. Tenminste als je wel wilt
sporten. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingssituatie's, maar als er van de 13 man 5 niet mee
kunnen is er meer aan de hand.
Wij zelf hebben eigenlijk nog het meeste spijt met
diegene die wel willen voetballen. Zij staan wel
op tijd op en komen richting Varsselder om een
potje recreatief te voetballen. De moed moet je
wel in de schoenen zakken als je iedere week
maar af moet wachten hoeveel er weer op het
veld staan. Nogmaals onze oproep dus om je
teamgenoten niet in de steek te laten.
Afmelden liever niet, maar als het niet anders kan
dan op de donderdagavond zodat de leiders tijd
hebben om vervangende mensen te zoeken.
Ik hoop dat situaties zoals bij de wedstrijden
tegen VVG'25 dan niet meer voorkomen.
GWVV, Geel Wit Varsselder Veldhunten.
Afgelopen zondag 20-03-2011 heeft ons eerste
elftal voor het eerst het beoogde nieuwe tenue
aan gehad. Het is natuurlijk wennen, en er zullen
leden zijn die de voorkeur bij Geel Zwart hebben
liggen. We heten niet voor niets GWVV. Het zag
er afgelopen zondag goed uit. De broeken zijn
een beetje lang, je ziet ongeveer 10 centimeter
been tussen de kous en de broek, maar de
shirtjes zijn fel geel en vallen dus goed op. Het
logo van de sponsor (veel groen) steekt er goed
op af. De komende tijd zal het eerste elftal in
deze kleuren voetballen en tijdens de eerst
volgende ledenvergadering zullen de bevindingen op tafel komen zodat de leden een
beslissing kunnen nemen. Wordt het Geel Wit of
blijft het Geel Zwart.
De sportieve prestaties van de diverse seniorenteams liggen nogal uit elkaar.
GWVV 1 doet het voor het 1ste jaar in de 5de
klasse bijzonder goed. Als ze zo door gaan met
hier en daar punten pakken dan eindigen ze mooi
in de middenmoot.
GWVV 2 heeft een iets moeilijker jaar, ze staan
nu op de 9de plek. Een paar winst partijen kan ze
echter zo richting de subtop drukken.
GWVV 3 heeft op dit moment de meeste
problemen. De personele bezetting is niet
optimaal, ondanks dat er op papier voldoende
mensen aanwezig zijn en als dan de sportieve
prestaties ook nog een beetje tegen zitten dan
sta je zo op de laatste plaats.
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GWVV 4 heeft afscheid genomen van een aantal
spelers en ook bij dit team is de spoeling dun.
Het FTE verhaal van Frank van de Schuur wordt
waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd om toch
met voldoende mensen aan een wedstrijd te
beginnen, ook al is het maar om GWVV 3 af en
toe te helpen. Toch staan ze op dit moment op
een 4de plek. Veel hoger zal het niet worden,
maar dat hoeft ook niet.
De jeugd is nog niet zolang geleden begonnen
aan de najaarscompetitie, zij zullen zich gaan
nestelen op de plaats waar ze thuis horen.
Helaas onze oproep voor nieuwe redactieleden in
de vorige Boogbal heeft (nog)geen reacties
opgeleverd. We zijn optimistisch gestemd omdat
we zeker weten dat de leden de Boogbal graag
lezen en dat volgend seizoen bij het 40-jarig
bestaan van ons clubblad ze dit ook nog steeds
willen blijven doen! Dus GWVV leden denk er
nog eens goed over na!! Als laatste willen we de
aandacht vestigen op de GWVV-potaarde actie.
Voorin in deze Boogbal vind u een formulier
waarop je kunt invullen hoeveel zakken je wilt
afnemen. Op 1 en 2 april komen ze de formulieren bij u thuis ophalen (mocht u dan niet thuis
zijn en toch een formulier willen inleveren bel dan
naar 06-20702589), een week later (9 april) kunt
u de bloemetjes buiten zetten want dan komen
de jongens van GWVV 1 u de potgrond aan huis
brengen. Makkelijker kunnen we het u niet
maken.
Wij wensen iedereen nog een aantal mooie
voetbaldagen en veel leesplezier met deze
Boogbal.
De redactie.

AGENDA

31 maart info-avond dorpshuis
10 april noaproatuurtje
18 juni Jan Riekentoernooi

Bericht van de secretaris:
Van de volgende personen heb ik een pasfoto
voor de spelerspas nodig:
Zo spoedig mogelijk:
Clemens Wissing
Vóór 1 mei:
Johnny Brus
René Hakvoort
Frank Heutinck
Erik Huls
Wim Klompenhouwer
Jules v/d Pavert
Bjorn Engelen
Ino Zweers
Marco van Remmen
Wim Pruyn
Géén pas is niet spelen!
Mocht je geen oproepkracht meer kunnen of
willen zijn, laat het mij dan even weten.
secretaris@gwvv.nl of tel.nr. 0315-686163
Saskia van de Pavert,
Secretaris
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et eerste elftal lijkt zich na thuiswinst
tegen Marienveld veilig te spelen in de 5e
klasse C.
Het klassebehoud komt dus in zicht met nog 7
wedstrijden te spelen na de wedstrijd tegen
Marienveld. Voor deze wedstrijd tegen
Marienveld werden nog 2 wedstrijden gespeeld,
thuis tegen Bredevoort en uit tegen AD’69.
De wedstrijd thuis tegen Bredevoort op zondag
27 februari werd verloren met 1-2. Ondanks dat
GWVV 1 beter speelde en de betere kansen
kreeg stal Bredevoort de 3 punten in Varsselder.
De eerste helft ging redelijk gelijk op waarbij
Varsselder goede kansen kreeg maar door slecht
verdedigend werk kwam Bredevoort op een 0-1
voorsprong. De gelijkmaker van Varsselder kwam
op naam van Chiel Le Comte die een penalty
verzilverde
na een handsbal van Bredevoort. De
2e helft bleef Varsselder druk zetten en
aanvallend voetballen en creëerde daarbij enkele
100% kansen die helaas niet verzilverd werden
en dan zul je het altijd zien dat dan de
tegenstander wel scoort. Een fout op het
middenveld leverde balbezit op voor Bredevoort
en met een snelle counter kwam Bredevoort
onterecht op 1-2 voorsprong. Varsselder kwam
helaas niet meer tot scoren en ging de 3 punten
verloren na een goede wedstrijd van GWVV.
De volgende speelronde moest GWVV het
opnemen tegen de koploper AD’69 uit Aalten. AD
was wel de betere ploeg maar het stond goed bij
GWVV en dus kreeg AD de eerste helft
nauwelijks kansen. De kansen die Varsselder
kreeg waren gevaarlijk maar ook deze gingen er
niet in. Met de 0-0 stand werd er ook thee
gedronken. Toch kwam na 25 minuten in de 2e
helft de openingstreffer van AD. Een lange bal
die door de varsselderse verdediging verkeerd
werd ingeschat werd door de vleugelspits van AD
afgerond. Het goede verdedigende werk van
Varsselder had lang stand gehouden maar door
een foute pass in de verdediging kwam kort na
de 1-0 ook de
2-0. Vlak na de 2-0 kreeg Chiel Le
Comte zijn 2e gele kaart en moest Varsselder
verder met 10 man. GWVV probeerde het nog
wel maar kon geen vuist meer maken. Ondanks
nog enkele kansen van AD bleef de stand 2-0.

Het verlies van AD
was snel vergeten
en werd er vooruit
gekeken naar de
belangrijke
wedstrijd thuis
tegen Marienveld.
Deze wedstrijden
tegen de
concurrenten moest
gewonnen worden.
Uit speelden we
onnodig gelijk dus dit moest rechtgezet
worden.
Varsselder begon redelijk aan de 1e helft maar
door onzuivere en verkeerde passes kreeg
Marienveld enkele goede kansen maar kwam niet
tot scoren. Varsselder opende de score na een
aanval over rechts waaruit Kees de 1-0 scoorde.
Voor de rust was het Sebastiaan die de 2-0
inschoot na een baleop de lat van Kees.
Ruststand 2-0. De 2 helft bleef Varsselder druk
zetten en op zoek naar het 3e doelpunt. Een vrije
trap op punt 16 meter werd door Martin snoeihard
diagonaal ingeschoten, 3-0. De 4-0 viel uit een
vrije trap van Jasper die van
richting veranderd
werd. Kees scoorde zijn 2e doelpunt en bracht de
uitslag op 5-0. Bob Zweers kreeg even voor tijd
nog een penalty tegen nadat de bal tegen zijn
arm rolde toen hij op de grond zat… Danny die
nog dicht bij de ingeschoten penalty zat kon de
bal niet keren en zo kreeg Marienveld nog een
doelpunt voor de eer… Einduitslag 5-1, in een
wedstrijd die niet geweldig was maar de 3 punten
erg belangrijk waren.
GWVV 1 langs de lijn….

Kom kijken naar ons 1e elftal!
27 maart
3 april
10 april
17 april
25 april

SVGG 1
Keijenb. B 1
GWVV 1
MEC 1
GWVV 1

-

GWVV 1
GWVV 1
Stokkum 1
GWVV 1
MEC 1
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK

Sem Schepers

Boyd Ratering

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1-K.S.V. 1
Leeftijd: 8 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? voor
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? jammer
dat ze verloren.
Was je zenuwachtig? ja, toen ik de aftrap moest
doen.
Wie vond je de beste voetballer? Kees van de
Pavert
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Dat ik mee mocht doen met warm trappen en dat
ik een bal kreeg met alle handtekeningen van de
spelers erop.
Namen ouders: Ferenc en Sandy Schepers
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Het is leuk om te zien hoe kinderen hiervan
genieten. Het heeft een enorme positieve indruk
op Sem gemaakt. Van het begin tot het einde
was alles tot in de puntjes geregeld.

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1-Bredevoort 1
Leeftijd:Mijn leeftijd is 6
Op welke plaats voetbal je het liefst? Ik voetbal
het liefst in de verdediging.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Ik vond
het heel erg leuk, alleen jammer dat ze verloren
hebben.
Was je zenuwachtig? Ja heel erg de hele week
al.
Wie vond je de beste voetballer? Jacco te Kaat
en Jurgen Schut.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja, maar daarna bij P.S.V
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst? Ik vond het echt
heeeeeeel leuk, de hele dag.
Het leukste vond ik het eerste doelpunt van de
wedstrijd die heb ik zelf gemaakt, en dat ik in de
rust mee mocht naar de kleedkamer.
Namen ouders: Luc en Elke
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Jullie hadden deze dag prima verzorgd we
hebben ons net als Boyd de hele dag vermaakt.
Namens Boyd en ons heel erg bedankt voor de
goede verzorging.
Groetjes de familie Ratering
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G.W.V.V. heeft haar kleuren terug
2

0 maart 2011 wordt mogelijk een
memorabele dag in de GWVV
geschiedenis. Want op die dag droeg het
vlaggeschip van GWVV voor het eerst sinds
1981 weer z’n orginele clubkleuren. Mogelijk,
want komende mei zal er een ledenvergadering aan te pas moeten komen om de
clubkleuren definitief terug te laten keren.
Mocht dit het geval zijn dan zal heel GWVV in
het seizoen 2010-2011 weer echt Geel Wit
zijn. Op zondag 20 maart in de wedstrijd
tegen Marienveld reikte Hoofdsponsor
Welkoop Gendringen (Arnold en Els) aan
voorzitter Wim Pruyn het eerste exemplaar
uit. Een geheel geel shirts met daarop het
logo van de Welkoop en het GWVV logo op
de linkerborst met achterop het shirt een wit
rugnummer.
Patrick Bouwman reikte uit naam van
stersponsor Schuurman Schoenen de witte
broek uit met daarop het logo van
Schuurman Schoenen. En natuurlijk
moet je bij zoiets ook een passende
sporttas hebben om de spullen in te
doen. Erik Jansen reikte dan ook uit
naam van subsponsor Jansen
Tegelwerken aan de gehele selectie
een nieuwe sporttas uit met daarop
het logo van Jansen Tegelwerken
BV. Namens de gehele vereniging
bedankte Wim Pruyn de sponsoren
en bood hen een bloemetje aan.
Jurgen Schut en Arno Geurts boden
uit naam van het 1e elftal als dank
de 3 sponsoren de GWVV-sjaal aan,
de dames sponsoren kregen een
bloemetje aangeboden. De wedstrijd
die volgde werd gewonnen met 5-1.
De 1e overwinning in het Geel Wit is een feit.
Dat er nog velen mogen volgen.
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Cas Aalders
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1- Marienveld 1
Leeftijd: "10 jaar"
Op welke plaats voetbal je het liefst?
"Middenveld"
Wat vond je van de wedstrijd vandaag?
"Leuke wedstrijd met veel mooie doelpunten,
uiteraard aan de goede kant"
Was je zenuwachtig? "Ja een beetje"
Wie vond je de beste voetballer? "Kees"
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
"Ja"
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
"Ja heel leuk, het leukste vond ik met de spelers
het veld oplopen en dat ik
een bal kreeg met alle namen erop"
Namen ouders: Christel en Jan
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
" Het was een leuke middag, de wedstrijd was
goed. Ook de derde helft was weer supergezellig.
Allemaal bedankt."

Informatie avond bouw

Gemeenschapshuis

Z

oals een ieder al wel heeft gehoord zijn de
plannen voor de bouw van het Gemeenschapshuis gewijzigd.
Het gaat er allemaal wat anders uitzien, waarbij
ook het aantal te bouwen vierkante meters
behoorlijk is gewijzigd.
Om iedereen op gelijke wijze te informeren over
de laatste stand van zaken zal er een informatieavond worden gehouden op:

31 maart 2011 om 21.30 in de kantine.
Dus zet dit even in je agenda.
Het bestuur.
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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, prins Henry 1 op
bezoek bij GWVV, de vrijwilligersdag DOET.NL,
de winteractiviteit van de jeugd en het bezoek
van hen aan de Graafschap en natuurlijk GWVV
die zijn kleuren terug kreeg, er kan er echter
maar een uitverkozen worden en dat is ………….
Ferdie v.d. Pavert die door prins Henry 1
onderscheiden werd vanwege zijn verdienste bij
de jeugd en zijn functie als 'aanjager' bij het
jeugdbestuur en ook als speler is Ferdie niet
onverdienstelijk gebleven bij GWVV. In deze
rubriek zullen we Ferdie een aantal vragen
stellen die betrekking hebben op de jeugd van
GWVV, maar ook vooral vragen over zijn niet
onbewogen voetbalcarriere.
Hallo Ferdie,
Velen kennen je natuurlijk binnen GWVV, toch
willen we je vragen je voor te
stellen voor degenen die je nog niet zo goed
kennen?
Ferdie van de Pavert is mijn naam , geboren en
getogen in Varsselder. Momenteel 51 jaar en
onderwijzer aan basisschool St. Antonius in Ulft,
getrouwd met Jolanda en vader van 3 voetballende jongens.Wonend op het oudershuis, waar
mijn 3 broers en 3 zussen vroeger dus ook
woonden.Voetbal is een regelmatig terugkerend
gespreksthema, want in mijn familie en dat
van mijn vrouw wordt er veel aandacht besteed
aan deze sport.
Was je verrast door de onderscheiding die je
uitgereikt werd op de donderdag
voorafgaand aan de carnavalsdagen?
Nou verrast was ik zeker , ik wist natuurlijk wel
dat Prins Henry zou komen, maar meer ook niet.
Dat je dan, in de voetbalkantine, tussen de
voetballers , in het zonnetje wordt gezet, is
natuurlijk een leuk gegeven.
Overigens, met de buut van Pieter Post, was het
helemaal een gezellige avond.
Kun je ons iets vertellen over hoe het allemaal zo
begonnen is als bestuurslid van het jeugdbestuur
en welke taken je hierbij o.a hebt vervult.
Mijn geheugen laat me soms wel eens in de
steek, dus precies weet ik het niet meer.
Volgens mij stopte Rob, mijn broer, en werd ik
gevraagd hem te vervangen. Dat was in de tijd
van Jan Roes, Frank Aaldering en Tonny Slutter.
Een hele precieze taakverdeling is er volgens mij
nooit geweest (is ook heel moeilijk) , maar in het
begin was ik vooral ook betrokken bij allerlei
activiteiten buiten de dagelijkse gang van zaken
(Jan was hierin de "grote" man), zoals
Boogbal nr. 6

winteractiviteiten , uitstapjes (bv. naar PSVen
Vitesse), jeugdkamp etc. (ik denk hierbij bv. aan
de clinic van de gebroeders Múhren)
De jeugd kreeg in die tijd ook regelmatig een
bedrag hiervoor van de Stichting JoPie (Jos en
Piet) Daar kwam later bv. het overleg met bv.
KNVB , buurtclubs etc. bij.
En natuurlijk steeds weer nagaan hoe teams
samengesteld kunnen worden , wie we kunnen
vragen voor een trainers- of leidersfunctie etc.
etc. Kortom vele verschillende taken, maar ook
taken , die we meestal met het hele jeugdbestuur
op ons namen .(en dat gebeurt nu nog steeds)
Je hebt te kennen gegeven aan het eind van het
seizoen te stoppen met het bestuurswerk, wat ligt
aan je stoppen ten grondslag en welk advies zou
je je vervanger daarbij willen meegeven?
Ik heb al lang geleden (2009) aangegeven te
zullen stoppen , mede ook doordat mijn eigen
kinderen dan niet meer actief zijn bij de jeugd van
GWVV en het tijd wordt voor nieuwe mensen en
nieuwe ideeën. Ik betrap me er soms toch op dat
ik me soms toch wat terughoudend opstel ,
omdat ik het zelf te druk heb met allerlei
voetbalactiviteiten (als bv.jeugdtrainer en met
mijn zoons) en mijn werk. Dat is jammer.
Mijn vervanger zou ik niet te veel willen meegeven. (Overigens blijven er goede jeugdbestuursleden zitten en zijn we al lang bezig om
de zaken steeds weer zo goed mogelijk te
regelen)
Je nuttig maken voor anderen,voor GWVV, voor
de jeugd, moet de drijfveer zijn.
Tegenwoordig hoor en lees je veel dat clubs een
jeugdplan opstellen om bv de
jeugd 'klaar te stomen' voor de toekomst binnen
in een vereniging. Hebben
jullie als jeugdbestuur een visie omtrent hoe je
omgaat met bv de manier van
spelen bij de jeugd?
Een echt jeugdplan hebben we niet (persoonlijk
denk ik ook niet dat dat nodig is, zeker niet bij
een kleine club), belangrijker is dat je de
juiste mensen kunt vinden voor de training en
begeleiding en dat je kijkt naar de mogelijkheden
die je hebt. Natuurlijk is de techniek de basis en
is het plezier hebben in de sport belangrijk.
Voor een kleine club moet je proberen om een
team met een goede competitieindeling op de
been te brengen en daarbij te kijken naar de
individuele capaciteiten. Dat betekent bv. dat je
soms vervroegd doorschuift en soms met
dispensatie moet werken. Dat is niet altijd
makkelijk en soms hoor je daarbij ook kritische
geluiden ; op zich natuurlijk niet erg , maar ik hou
ervan dat er dan ook oplossingen /alternatieven
worden aangedragen. Dat gebeurt dan vaak
helaas niet. En ik weet gewoon uit ervaringen dat
het bij andere verenigingen niet altijd beter
geregeld is. (dat denkt men vaak)
pagina 7
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Dat jeugdspelers later bij de senioren willen gaan
spelen (onafhankelijk wat voor team) is ook erg
belangrijk.
Kun je ons aangeven wat voor jou in de afgelopen 20 jaar het hoogtepunt was bij de jeugd.
Dat vind ik erg moeilijk ; de contacten met
anderen , het samen inzetten voor de jeugd, zien
dat kinderen van het voetbal (op elk niveau)en
nevenactiviteiten genieten en zo zijn er natuurlijk
nog vele dingen te noemen.Soms waren er
natuurlijk ook flinke teleurstellingen. Die zal ik
maar niet opnoemen, maar dat hield /houdt me
vaak wel bezig. Dat zijn toch de mindere dingen.
Persoonlijk, vooral als ouder, is het ook leuk te
zien dat je eigen kinderen het goed doen en
plezier hebben in de sport.
Je hebt naast je bestuurswerk ook een taak als
jeugdtrainer zoals je aangeeft, welke speerpunten zijn voor jou belangrijk tijdens het trainen
van de jeugd?
Natuurlijk vooral de techniek , oefeningen met de
bal en ook hoe wordt er
met elkaar omgegaan.
Je moet ook regelmatig kiezen voor een leuke
oefening , terwijl ze er
misschien niet heel veel van bijleren.
Het afstemmen van de oefeningen op het niveau
van de groep blijft
belangrijk.
Natuurlijk willen we niet voorbij gaan aan je
carriere bij GWVV, kun je in het kort vertellen hoe
die eruit zag en wat voor jou het meeste is
bijgebleven?

Echt verklaren kan ik het niet, maar vroeger
woonden er natuurlijk veel v.d. Paverts in
Varsselder en de families waren nog groot ook en
hadden vaak een eigen bedrijf. Dan wordt zo'n
naam al snel genoemd. Daarbij waren ze ook
vaak actief binnen het dorpsgebeuren. Zo waren
en zijn er ook veel v.d. Paverts actief bij GWVV ,
als speler maar ook als trainer, bestuurslid of
wat dan ook. Dan komt de naam wel rond.
Hoe is het om ouder te zijn van drie opgroeiende
zoons die ook allemaal bezeten zijn van voetbal
en elk toch ook de benodigde aandacht nodig
hebben?
Het is natuurlijk aan de ene kant wel heel leuk
dat ze van het voetbalspel zijn gaan houden
(gelukkig ook alle drie) en dat betekent dat dat
ook vraagt om een bepaalde manier van het
invullen van de (vrije) tijd. Trainen, vuile was,
weer een paar nieuwe voetbalschoenen halen,
rijden bij de wedstrijden, kijken bij de één of bij
de ander, geen weekendje weg plannen,op de
fiets naar het werk, eten bewaren, diensten
verzetten etc. etc. Zeker een zoon bij De
Graafschap betekent veel tijdsinvestering en vele
liters benzine (gelukkig heeft hij nu een autootje).
Elk voordeel heeft ook zijn nadeel , zei ene
Johan Cruyff.
Je hebt te kennen gegeven niet alleen te stoppen
als jeugd bestuurslid, maar ook als voetballer bij
het 4e elftal. Is dit een definitief einde van je
actieve voetbalcarriere? of hangen je kicks dan
nog ergens halverwege de wilg?

Ik ben vanuit de A-junioren bij het GWVV 1
gekomen, Daar heb ik vele jaren in gevoetbald
en ben toen gaan spelen in het Tweede. Daarna
ben ik dus bij het vierde gaan voetballen.
De contacten met allerlei mensen blijft voor mij
het allerbelangrijkst, zowel bij GWVV, maar ook
met vele andere mensen. En dat je ,samen met
je medespelers, GWVV op een positieve manier
uitdraagt, als een voetballend elftal .
Dat ik bij GWVV de meeste competitiedoelpunten
in het eerste elftal heb gemaakt is een leuk feit,
maar ja ..ik stond ook meestal in de voorhoede
bv. als spits.(trouwens .. er waren niet al te veel
penalties en kopdoelpunten bij)
Waar je ook komt in de buurt, de naam v.d.
Pavert refereren ze altijd aan voetbal en
Varsselder. Kun je ons verklaren waarom?

Boogbal
Boogbal nr.
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Ik vind dat als je speler bent bij een team er ook
voor moet gaan ; als het kan trainen,zorgen dat
je er bent,iets doen wanneer dat gevraagd wordt
en zo zijn er nog wel wat dingen te noemen.
Ik merkte dat de motivatie , met name voor het
spelen van competitiewedstrijden minder werd .
Dit heeft natuurlijk ook te maken met andere
voetbalactiviteiten (vooral als toeschouwer) op
verschillende dagen. Ook is het niet altijd
makkelijk te ervaren dat het lichaam niet dat wil
,wat jij nog wilt. Ik hoop echter nog regelmatig op
het voetbalveld te staan , op de donderdagavond
bv. (Ik heb nog een paar nieuwe Adidas Copa
Mundials)
Enkele keuzevragen:
De Graafschap of GWVV GWVV
Groen gras of kunstgras. Groen gras en
kunstgras (en dan nog onze
sportzaal erbij, kun je altijd
voetballen)
jeugd of senioren
Jeugd
trainen of trainen geven
Trainen
Antonius school of Pius X Voor Varsselder Pius
X , voor Ulft St. Antoniusschool

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?
Dat meer ouders/spelers beseffen dat het lid zijn
van GWVV ook betekent dat je iets voor je team /
vereniging doet.
Ferdie, wil je nog terugkomen op één van de
gestelde vragen of heb je het idee, waarom
hebben ze dat niet gevraagd dan stellen we je
daar nu voor in de gelegenheid.
Nee , hoor ... ik vond deze vragen al moeilijk
genoeg om te beantwoorden.
Ferdie, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek en natuurlijk voor je grote inzet bij de
GWVV jeugd en als voetballer zullen we je onnavolgbare bewegingen gaan missen.
De Redactie.

Wedstrijdfragmenten
GWVV 1
Marienveld 1

Boogbal nr. 6
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DE FAMILIEDAG DIE JE NIET MISSEN MAG
OM DIT SEIZOEN 2010/2011
HEERLIJK AF TE SLUITEN!
ZATERDAG 18 JUNI, HOUD DEZE DAG VRIJ

GEEF JE OP WANT HET WORDT ALLEEN
WEER EEN SUCCES WANNEER
IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!!
HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO
BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘10-’11
Ook dit seizoen is er wederom
een ballen sponsoring
gehouden.
Voor de volgende thuiswedstrijden van GWVV 1 werden/
worden de ballen gesponsord
door:
12-9-2010 wedstrijd tegen KSH 1
Sponsor Arno en Manon
19-9-2010 wedstrijd tegen Zelhem 1
Sponsor gemeente Oude IJsselstreek
3-10-2010 wedstrijd tegen AD’69 1
Sponsor bestuur GWVV
17-10-2010 wedstrijd tegen SVGG
Sponsor Purus advies
21-11-2010 wedstrijd tegen Winterswijk
Bosman transport Gaanderen
13-2-2011 wedstrijd tegen KSV
Gergotal BV
27-2-2011 wedstrijd tegen KSV
Berendhaus groep
20-3-2011 wedstrijd tegen Marienveld
Welkoop Gendringen

Hebt u ook interesse om een bal
te sponsoren in het seizoen
2010-2011 neem dan contact op
met de sponsorcommissie:

Wij bedanken alle balsponsoren

Boogbal nr. 6
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Freek van Arragon, Arno Geurts,
Erik Ketelaar, Nico Immink
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Het vierde
A
l weken werd er naar uitgekeken: de
jaarlijkse winteractiviteit van het vierde.

Vrijdag 25 februari was het zo ver.
De verwachtingen waren hoog gespannen want
de avond werd georganiseerd door twee
onderwijzers en die verwachtingen zijn
ruimschoots waar gemaakt.
De avond werd gehouden bij Partycentrum
Scholtenhof. Dan denk je al snel aan typische e
café sporten als darten of biljarten, maar het 4
heeft een echte specialist in deze sporten dus dat
zou niet eerlijk zijn. Bij Scholtenhof zijn vele
activiteiten mogelijk: spooktocht, Highland
games, quad rijden. Maar gezien de gemiddelde
leeftijd van het team bleef alleen de keuze tussen
koersbal en sjoelen over. Aangezien we binnen
een aanzienlijke tijd allemaal aan het koersballen
zijn hebben we gekozen voor het sjoelen.
Om 8 uur kwamen de spelers en leiders samen
met hun partners binnen en tijdens de koffie zat
de stemming er al goed in. Voor het maken van
de groepen moest iedereen in een rij gaan staan,
op volgorde
van
verjaardag.
Januari stond
voorop (o.a.
Carlo want die
staat graag
met de neus
vooraan) en
december
achteraan
(o.a. Walter
want die plek
is hij tijdens
het lopen op
Er werd fanatiek strijd geleverd
de trainingen
wel gewend).

Daarna kon het echte sjoelen beginnen. Er
stonden speciale sjoelbakken klaar; sjoelen om
de hoek, sjoelen met een sprongetje, sjoelen op
zijn kant. Het was zo gek niet te bedenken of het
was mogelijk. Er werd fanatiek gestreden en
tussendoor
werd er
genoten van
een heerlijk
drankje. Uit de
voorrondes
kwamen 6
finalisten.
Sommigen
stonden op
grond van
kwaliteit in de
finale en een
ander stond in
de finale
Genieten van een heerlijk biertje
omdat hij zelf
de punten had bijgehouden. In de finale moest er
op één sjoelbak gestreden worden om de
sjoeltitel G.W.V.V.- 4 2011. Uiteindelijk werd
Carlo de winnaar (dankzij een beetje ingrijpen
van de leiding). Je kunt dus op de vingers
natellen dat de leiding de laatste helft van het
seizoen kan rekenen op een basisplaats.

Boogbal nr. 6

Carlo, proficiat met
het behalen van het
sjoelkampioenschap
2011. Een prijs waar
je mee thuis kunt
komen. Nog een tip,
Carlo. Fidessa
Welzijn organiseert
iedere donderdag
tussen 2 en 4 een
sjoelmiddag in ’t
Pakhuus in Silvolde.
Iets voor jou, Carlo?
Na het sportieve
Een gelukkig kampioen!!
gedeelte werd het
ook nog even
serieus; het
afscheid van Rob
van de Pavert. Rob,
die jarenlang met
hart en ziel voor
G.W.V.V.- 4 heeft
gespeeld (het liefst
op de linksback)
moet
noodgedwongen
stoppen. Een
ernstige
knieblessure,
opgelopen op het
knollenveld van
Stokkum is de
oorzaak. Behalve
Rob, bedankt!
een zeer
gerenommeerd
speler was Rob ook altijd bereid de training te
verzorgen, als dat nodig was. Overdag geeft Rob
les aan kinderen die moeite hebben met leren.
Dat kwam goed van pas want ’s avonds moest hij
trainen geven aan voetballers die moeite……..
Rob, bedankt voor al je inzet en kom vooral
donderdagavond gezellig trainen.
Na al deze inspanningen werd het tijd voor
ontspanning; Het Buffet! Er was voor ons een
heerlijk Achterhoeks ham buffet opgesteld. Bijna
iedereen kon genieten van een overdaad aan
warme en koude gerechten. Alleen Walter had
pech. Hij was net begonnen met een dieet en het
zou zonde zijn om die avond uit de ban te
springen. Op karakter wist Walter vol te houden
Alleen een bordje rauwkost, een droog wit wijntje
en heel veel water. Ik denk Walter dat het deze
keer gaat lukken. Misschien dat we, als hart
onder de riem, Walter de komende tijd nog eens
belangstellend kunnen vragen hoe het gaat.
Na het buffet werd er, met de broekriem een
Tot het laatst toe bleef het gezellig
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gaatje ruimer, nog gezellig nagepraat. De drank
vloeide nog rijkelijk, maar Harm had pech. Hij
moest vroegtijdig stoppen. Hij moest zaterdag
nog werken en had dan leidinggevende taken.
Dan moet je op tijd stoppen. Ook Harm is te
prijzen om zijn ijzeren discipline en bij Arendsen
mogen ze blij zijn met zo’n toegewijde
werknemer.
(jammer dat hij dat ’s zondags voor
het 4e niet over heeft)
De rest van het team had nergens hinder van,

dus die heeft nog een heerlijk glas gedronken tot
de avond werd afgesloten met een kop koffie en
een bonbon.
Medeorganisator Ferdie wil ik bedanken voor de
prettige samenwerking en met zijn allen kunnen
we terugkijken op een geslaagde avond.
Groet Tonny

SUB-SPONSORING G.W.V.V.
Klein Poelhuiskonstruktie bv is sub-sponsor bij GWVV geworden. Klein
Poelhuis Konstruktie had sinds begin van dit seizoen al een reclamebord
en een advertentie in de Boogbal. Per 1 januari jl treden ze nu ook toe als
sub-sponsor bij GWVV, waarbij de focus vooral bij de jeugd van GWVV
komt te liggen. Wij wensen Klein Poelhuis konstruktie BV (Jan Aalders)
een prettige sportieve samenwerking toe met GWVV.
Tevens zal Autobedrijf Geert Stevering per 1 augustus ook toetreden als
sub-sponsor bij GWVV. Ook hen wensen we een prettige samenwerking
toe.
De sponsorcommissie

Boogbal nr. 6
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G.W.V.V. Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de maand april

1
3
5
13
13
14
14
15
16
17
21

Chiel le Comte
Wilfred Kuipers
Leo Jansen
Jacco te Kaat
Benny Kroesen
Werner Wellink
Marc Arnold
Theo van Wessel
Marco Menke
Maik Jansen
Ferenc Schepers

Boogbal nr. 6

21
22
24
24
25
27
29
30
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Glenn Robben
Frank Slutter
Rien Klompenhouwer
Kay Mulder
Karel Weenk
Peter Roes
Patrick Bouwman
Ralf van de Pavert
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GWVV superelf
2010/2011
sponsored by

N

u de lente eindelijk is begonnen en de
temperatuur langzaam weer stijgt naar een niveau
zoals het altijd hoort te zijn, gaan we de komende
maanden genieten van veel mooie wedstrijden op
een paar strakke matjes met echt gras, jawel het
bestaat nog!
Ook mooi om te zien is dat er bij het eerste elftal weer
gevoetbald wordt in een geel-wit tenue. Dank voor
diegene wie dit mogelijk hebben gemaakt. De afgelopen
maand waren er maar 3 speelronden die verwerkt zijn in
de superelf competitie. Eentje minder dus ivm het
carnaval.
Op 27 februari werd er gevoetbald door alle vier de
teams. Alleen het tweede won overtuigend met 5-2 van
Megchelen, Tom ’Bombarda’ Wanders scoorde 2x en
Jimi ’El Nin o’ Moreno scoorde maar liefst 3x. Blijkbaar
zijn dit mooi weer voetballers, dus verwacht ik veel van
ze de komende weken. De resterende teams verloren
hun wedstrijden, waarbij Chiel le Comte scoorde bij het
eerste en Marc Arnold bij het vierde.
In dat weekend werden in de superelf de meeste punten
behaald door het team van Lars Molenaar, hij verzamelde 16 punten.
Na het carnavalsweekend werd er weer gevoetbald op
zondag 13 maart, alleen het tweede elftal speelde die
donderdag ervoor uit tegen VVG’25. Zij speelden met 22 gelijk, waarbij Rick Hendrixen en de gehuurde Tim
Jansen scoorde. Bij het derde was de ‘kater’ na het
carnaval nog steeds niet uitgewerkt en waren dus vrij.
Het eerste verloor met 2-0 van AD’69, waarin Chiel le
Comte rood kreeg, waardoor alle superelfcoaches die
hem hadden opgesteld 5 punten aftrek kregen.
Het vierde elftal scoorde er lustig op los voor de superelf
en bezorgde dus veel punten voor de deelnemende
coaches! Er werd maar liefst met 8-2 gewonnen van
Den Dam 3. De doelpuntenmakers waren, Frank v/d
Schuur 3x, Theo Heutinck 2x, René Hakvoort en Marc
Arnold beiden 1x. De coaches die de meeste punten
(24) kregen in dat weekend waren Jelle Boland en
Dylano Aalders. Hoewel de laatst genoemde nog in de
luiers rondkruipt, doen ze beiden het erg goed in de
superelf.
De laatste speelronde voor deze boogbal was op
zondag 20 maart. G.wit.v.v. 1 won met 5-1 van
Mariënveld, de doelpunten waren van Kees v/d Pavert
2x, Martin Bolk, Sebastiaan Flipse en Jasper Engelen.
G.zwart.v.v. 2 speelde met 0-0 gelijk tegen Silvolde 3.
G.zwart.v.v 3 verloor met 3-0 van NVC 2. G.zwart.v.v. 4
speelde met 2-2 gelijk tegen Zeddam 4, waarbij Walter
Hendrixen en Gert Martens scoorden.
Of het nu geel wit of zwart is op de velden, zag Andrès
‘Morinho’ in ieder geval rood voor de ogen en kon
afkoelen onder de douche! Dus weer 5 punten aftrek
voor de superelf.
In de superelf waren in dat weekend 5 teams die de
meeste punten (19) verzamelden.
De maandprijzen gaan dit keer naar een mannelijke en
vrouwelijke deelnemer(ster) die de afgelopen maand de
meeste punten verzamelden.
Dat zijn bij de mannen, Stijn Marcus (11+15+17=43
punten)
en bij de vrouwen, Lucia Heutinck (3+20+14=37
punten).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Martijn Klompenhouwer
Kees v/d Pavert
Marcel v/d Pavert
Marco Jansen
Eugène Lucassen
Martin Bolk
Ted v/d Pavert
Danny van Wessel
Jeroen & Bianca Aalders
Stijn Marcus
Carlo Cornielje
Jelle Boland
Lucia Heutinck
Sebastiaan Flipse
Sjoerd Immink
Ferdie v/d Pavert
Chiel le Comte
Chiel Terhorst
Nico Immink
Theo van Wessel
Ton Scholten
Jorick Messink
Jasper Engelen
Lars Molenaar
Wessel Immink
Dennis Lohschelder
Koen Nieuwenhuis
Luca & Kristel Jansen
Stan v/d Pavert
Dirk Jansen
Maik te Kaat
Dylano Aalders
Ineke Klompenhouwer
Andrès Moreno
Jacco te Kaat
Sven te Kaat
Douwe Flipse
Erik Ketelaar
Marijke van Wessel
Robin Klompenhouwer
Bennie Bruins
Bart Rots
Koen Molenaar
Nick Pruijn
Arnold Versleijen
Wim Klompenhouwer
Evi Roes
Roel Jansen
Theo Heutinck

(stand t/m 20 maart)
FC Middenmoot
The Kellers
Superboys
FC LuKriMa
FC EL
FC Union Berlin
oh oh United
DiiViiWii
De laatste linie
FC Super 11
Wally team
Snelle Jelle
Het geknipte team
Miracle kappers
FC Driet
T.K.S.
FC Snelheid
De Vedette's
De elf van GWVV
Opa Theo
Swinging spaghetti's
De Billy Boys+6
FC oh oh Jappie jo
De Effies Boys
FC Kale Shi-tzu
De Loodjes
Multi Culti
FC Yuri Rose
FC Stanislas
Dé Supertwaalf
BTZ
De nieuwkomer
De Venz
La Rosa
Tekati
FC Siofok 10
FC Cavia
Die Mannschaft
Trotse oma
SV Bal lek
Bruunskes soccer team
FC Knalpoepers
SDO Superboys
FC Babilonia
Welkoop
De Langenhof
De SDOUC Girls
FC Gut und Lecker
The Champ

100
95
95
93
89
88
88
86
86
86
85
85
85
84
84
83
82
82
82
82
80
79
78
77
77
74
74
74
74
72
72
71
71
70
70
69
68
68
68
67
64
63
63
62
61
61
60
60
60

50

Peter Roes

FC Langs de lijn

58

51

Noa Roes

FC Meiden Club

57

52

Rien Klompenhouwer

V.A.W.

57

53

Maik Jansen

Crazy Piano's

56

54

Tim Jansen

FC Közanspor

54

55

Markus Schwartz

PSV Eindhoven

53

56

Frank v/d Schuur

3 reutjes en 5 teefjes

48
48

57

Maud Rots

FC Girlzzz

58

Nico Marcus

FC Canon

48

59

Roos Lucassen

Roosje

48

60

Emiel Kolks

GWVV Toppers

47

61

Petra Moreno

Zuupelftal

46

62

Thymo Scholten

Rieze Thymo

46

63

Paul Schut

Schup 'm d'r in

42

64

Paul Straub

Zorgers

42

65

Bennie Mulder

The Godfather

40

66

Els Versleijen

The Loverboys

35

67

Cas Aalders

The Cas-Boys

26

68

Amber Lucassen

Amberina's

18

69

Marie José Cornielje

FC Kwiebus

18

70

Edo Beskers

FC De Middenstip

12

71
72

Jan Terhorst
Erkan Basturk

FC Bal op dak 7
Bal moet in goal

11
5
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Beiden gefeliciteerd!
In de volgende Boogbal gaan we wederom twee maandprijzeneuitreiken,
namelijk aan
diegene die onderin het klassement meedoen en wel op de 60 en 65e plaats.
Kijk voor de tussenstand ook op de site www.varsselderveldhunten.nl, (klik op Clubblad De Boogbal en
onderaan deze pagina klik je op de link van Superelf).
Succes allemaal,
Marco
‘FC Super 11’ van Stijn Marcus;
Nick Pruijn / Luuk Egberts
Edo Beskers
Martin Bolk
Theo te Kaat
Marcus Schwartz
Chiel le Comte
Theo Heutinck
Stijn Marcus
Frank v/d Schuur
Kees v/d Pavert
Tom Wanders
‘Het geknipte team’ van Lucia Heutinck;
Marcel v/d Pavert
Martin Bolk
Jurgen Schut
Marcus Schwartz
Erik Ketelaar
Frank v/d Schuur
Kees v/d Pavert

Edo Beskers
Theo Heutinck
Jos Ketelaar
Tom Wanders

Programma GWVV
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
2-4-2011
2-4-2011
2-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
17-4-2011
17-4-2011
17-4-2011
17-4-2011

8:30
8:30
10:00
11:00
14:30
10:00
10:00
11:30
14:00
9:30
10:00
14:30
9:30
10:00
10:00
14:30
9:30
10:00
10:00
11:00
12:30
9:30
10:00
11:30
14:30
8:30
9:45
10:00
11:30
14:30
9:30
10:00
10:00
14:30

DZSV D2
Longa '30 F5
GWVV E1
Ulftse Boys D2
GWVV A1D
GWVV 3
GWVV 4
WVC 4
SVGG 1
Den Dam E1
GWVV F1
GWVV A1D
Zeddam 3
GWVV 2
GWVV 4
Keijenburg. Boys 1
GWVV D2
VIOD E6
GWVV F1
GWVV D1D
Haarlo SP A1
Stokkum 4
GWVV 2
Stokkum 3
GWVV 1
VVG '25 D3D
DZSV F2
GWVV E1
Den Dam D1
GWVV A1D
Zeddam 2
GWVV 3
GWVV 4
MEC 1

GWVV D2
GWVV F1
Varsseveld E2
GWVV D1D
KSV A1
SDOUC 7
Gendringen 6
GWVV 2
GWVV 1
GWVV E1
Gendringen F2
Grolse Boys A1D
GWVV 3
Zeddam 2
Terborg 5
GWVV 1
SDOUC D3
GWVV E1
WVC-Winterswijk F4
Ajax B D1
GWVV A1D
GWVV 4
SDOUC 3
GWVV 3
Stokkum 1
GWVV D2
GWVV F1
RKZVC E2
GWVV D1D
Reunie A2D
GWVV 2
Zeddam 3
Wolfersveen 3
GWVV 1

Boogbal nr. 6

Afgelopen zaterdag werd in het kader van
de actie NL Doet de klussendag gehouden.
Alle mensen die geholpen hebben bedankt!
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Grensrechters GWVV in kwaad daglicht?
A
fgelopen maand kwam het twee keer voor
dat er een grensrechter werd weggestuurd.
Op teamlink van de GWVV 4 The Oldies zagen
we het volgende in het wedstrijdverslag van
VVG’25 4 - GWVV 4:

ik maar naar hem toe.” Vervolgens onderneemt
de scheidsrechter actie en komt Nico tegemoet
rennen, Nico ontwijkt vervolgens ternauwernood
een bodycheck. “Blijf op je plaats, ik kom wel
naar je toe” zegt de leidsman. Iets klopt er hier
niet. Nico probeert nog uit te leggen dat het toch
echt buitenspel was maar de scheidsrechter blijft
onverbiddelijk. De tweede helft gebeurde dat wat
in het wedstrijdverslag op teamlink staat
geschreven. Waarom Nico eigenlijk werd weggestuurd is voor ons ook een raadsel.

“”De drie eenheid was ver te zoeken”

Maar het kan ook anders...

“Laten we het maar kort
houden. Dat Nico tot Man of
the Match is gekozen zegt al
genoeg. De scheidsrechterlijke
dwalingen gingen deze
wedstrijd wel zover dat zelfs
Nico ontspoorde. Normaliter
vlagt Nico eerlijk, wij gaan
ervan uit dat dat ook deze keer het geval was.
Respect onderling en het gevoel van de drie
eenheid tussen het arbitrale trio staat bij hem
hoog in het vaandel of vlag zoals je het wilt
noemen. Dat Nico vlagt en er wordt op geen
enkele wijze naar gekeken en gereageerd dan
heeft ook hij het gevoel om als Jan met de korte
achternaam langs de lijn te vlaggen. Als het dan
voor de 3e of 4e maal voorkomt dat het weer dik
buitenspel is en Nico z'n vlaggetje bewust
omlaag laat en de scheids door laat spelen en
Nico vervolgens de scheids op een fatsoenlijke
manier toeschreeuwt "Scheids, als je alles zo
goed ziet dan moet je ondanks dat ik de vlag
omlaag laat nu ook fluiten"
Nico werd vervolgens de vlag ontnomen en werd
gesommeerd het vlaggen te staken. 5-1 verlies,
als we in de 1e minuten de penalty toegewezen
hadden gekregen had het misschien ook best
andersom kunnen zijn.
Over twee weken Den Dam op
bezoek, hopen dan op een ietswat
mildere scheidsrechter.”

Twee wedstrijden later uit tegen
Zeddam. Carlo geeft Nico aan om
vijf minuten van te voren bij de
scheidsrechter te komen. Nico
loopt vervolgens samen met de
vlaggenist van Zeddam naar de
scheidsrechter. De scheidsrechter
een man van midden 50 vertelt: “Ik
ben een beginnend scheidsrechter
moet nog twee cursussen
volgen
en dan mag ik 3e klas fluiten” Om
op zo’n leeftijd nog zo ambitieus te
zijn is alleen maar te prijzen. “Als je vlagt vlag
dan niet voor je langs maar pak de vlag in de
andere hand en vlag dan duidelijk, bij corners
pak ik de achterlijn, jullie gaan op één lijn staan
t.o.v. de 16 meter. Ik constateer of de bal achter
de lijn is en bij uitballen geldt; de bal moet in z’n
geheel achter de lijn zijn.” Duidelijke heldere taal.
Deze scheidsrechter gaf de lijnrechters het
gevoel om de wedstrijd met z’n drieën in goede
banen te doen verlopen. Niet dat deze scheidsrechter super geweldig floot, maar hij gaf de
grensrechters wel het gevoel dat ze een drie
eenheid vormden. Dat Nico een keer vlagde bij
een ‘lichte’ overtreding die op keeper Koos werd
gemaakt en de scheids na uitleg hier toch anders
over dacht, doet hier niets aan af. De rode kaart
van de Zeddam speler en die voor Andres paste
wellicht ook wel in de beeld van de wedstrijd.
Grensrechteren kan heel leuk zijn, maar
scheidsrechters kunnen het je ook heel moeilijk
maken.

Vaak wordt de wedstrijd in de Boogbal belicht
deze keer een zienswijze van een grensrechter
op het spel tussen scheidsrechter en
grensrechters..

Voor de wedstrijd had de
scheidsrechter nog tegen Nico
gezegd: “Bij de corners neem jij de
achterlijn, dan pak ik de 16 meter,
want ik hou niet zo van lopen, daar
wordt je alleen maar moe van”. Na
al enkele dubieuze beslissingen
van de scheidsrechter, was het
Nico die vlagde bij een bal die in
voorwaartse richting werd gespeeld
op een speler die zich in buitenspel
positie bevond. Nico steekt de vlag
omhoog, de speler scoort. De
scheidsrechter keurt Nico geen enkele blik
waardig en wijst naar de middenstip! Goal!! Nico
blijft steevast met de vlag hoog
staan, de scheidsrechter blijft
stoiicijns en reageert niet op Nico’s
vlagsignaal. Vervolgens gaat Nico
het veld in richting de scheidsrechter, Nico zou gedacht hebben:
“Hij houd niet zo van lopen dan ga
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De titel boven dit verhaal komt
enigszins gechargeerd over wellicht
wordt er nu anders gedacht over
grensrechters. Ook zij hebben de
beste bedoelingen om het spel zo
goed mogelijk te doen verlopen.
Respect tegen over elkaar spelers,
scheidsrechters en grensrechters als
we dat voor ogen houden dan wordt
het zondags een stuk rustiger op de
velden.
Gr,
Een Grensrechter.
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Dat kump in de Boogbal

• Wij feliciteren:

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

•

26-2-2011
26-2-2011
27-2-2011
27-2-2011
27-2-2011
27-2-2011
5-3-2011
10-3-2011
12-3-2011
12-3-2011
12-3-2011
12-3-2011
13-3-2011
13-3-2011
19-3-2011
19-3-2011
19-3-2011
19-3-2011
20-3-2011
20-3-2011
20-3-2011
20-3-2011

- Astrid en Wim Pruyn met hun 25-jarig
huwelijk

Arnold mag dan uit het hoofdbestuur zijn hij
laat echter nog steeds van zich spreken:
Als je last hebt van nagels dan ga je met je
voet in een bak met badedash zitten, nadat
Arnold een uur gezeten heeft vraagt Els: “En
zie je al resultaat “Arnold haalt z’n voet uit de
bak en ziet tot z’n verbazing dat hij met de
verkeerde voet in de bak is gestapt.
Zo ook op de bruiloft van Wim en Astrid
Pruyn waarbij iemand begeleid wordt door
een hulphond. Arnold vraagt “is dat zo’n
blinde hond?” Erik zegt “wat heb je nou aan
een blinde hond.” Nico Slutter zegt daarop
“tenminste iets meer dan een dode hond.”

•
•

Arnold 60 jaar!! “Beleef het luizenleven”
Op de actie dag NL DOET zijn o.a. de
reclameborden onder handen genomen
volgens Rien Klompenhouwer kon Paul
Schut beter zonnebrillen gaan verkopen
achter de bar omdat ze nu zo blinken dat het
pijn aan je ogen doet.
Dennis Lohschelder vraagt aan Eugene: “Kö’j
veur mien effen de opstelling van GWVV 1
uutprinten?” “Hoevol wo’j d’r hemmen” vraagt
Eugene waarop Dennis zegt: “èèn is genog
de rest doe ik wel onder de decoupieerapparaat leggen. Zoals je ziet zelfs Dennis is
zondags nog met z’n werk bezig. We vragen
ons wel af wat Dennis dan doet met een
kopieerapparaat. Toch niet zagen nemen we
aan.

• Sommige mensen geloven alles meteen wat in

de Boogbal staat zo overkwam het dat Lucia
Heutinck de verjaardagskalender er op nasloeg
en tot haar stomme verbazing zag dat ze 20
april weer jarig was, amper twee maanden
later nadat ze Sarah had gezien zou ze alweer
51 worden. Lucia een geruststelling ook de
redactie maakt fouten, april moest natuurlijk
februari zijn. Een tweede feestje had ons
overigens nog wel wat geleken.

• Dat Carlo Cornielje altijd rake opmerkingen kan
uitdelen is welbekend.

- Op 20 maart: Karel vertelt: “Robben is ook
alweer geblesseerd.” Carlo daar meteen
overheen: “Den zit toch niet in het onderwies.”
- Carlo is in Zeddam op zoek naar de leiders om
de papieren in te vullen: “Dan mo’j twee van
die keerls hemmen met lange jassen aan”
Boogbal nr. 6

KSV D1G
AZSV A3
VVG '25 5
GWVV 2
VVG '25 4
GWVV 1
Longa '30 A3
VVG '25 3
Grolse Boys D2
KSH D1
FC Trias F4
GWVV A1D
GWVV 4
AD '69 1
GWVV F1
GWVV D2
Ulftse Boys E2
GWVV D1D
Zeddam 4
GWVV 2
NVC 2
GWVV 1

GWVV D1D
GWVV A1D
GWVV 3
SVGG 2
GWVV 4
Bredevoort 1
GWVV A1D
GWVV 2
GWVV D2
GWVV D1D
GWVV F1
Grol A2
Den Dam 3
GWVV 1
Varsseveld F4
Silvolde D3
GWVV E1
AZSV D4
GWVV 4
Silvolde 3
GWVV 3
Marienveld 1

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

12
1
0
2
1
2
2
2
1
8
3
2
2
0
9
3
3
2
2
0
0
1

vertelt iemand van Zeddam.”Oh, die twee
potloodventers vind ik wel.” zegt Carlo.

•Trainen slecht voor de "oudere" voetballer.
Vaak krijgen we als jonge gasten opmerkingen
over ons trainingsgedrag, beter gezegd dat we
vaak niet komen opdagen.
Nu zijn wij als jonge gasten niet meer zo jong dat
we iedere zaterdag tot 06:00 uur aan het
stappen zijn, maar zondags staan wij fris en
fruitig op het veld zonder een spoortje van een
blessure terwijl er diverse "oudere" voetballers
zijn die pijntjes in de rug hebben of waarvan de
knie niet helemaal meer doet wat die moet
doen en sommigen menen zelfs recht te
hebben op een vaste plaats op de
reservebank!
Het lijkt ons als jonge gasten beter dat we
senioren gym gaan introduceren tijdens de
donderdagavond zodat onze "oudere"
voetballers toch een beetje lichaamsbeweging
krijgen zonder dat we bang hoeven te zijn dat
we ze zondags niet meer op het veld zien.
Jonge gast van GWVV 4.
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Jeugdnieuws
Competitie
Na een aantal vrije zaterdagen hebben alle pupillen teams weer
gevoetbald. De F1 heeft heel knap gewonnen van de koploper. De E1
heeft 3 vrije zaterdagen gehad, wel hebben enkele spelers ingevallen
bij de D2. Helaas werd deze wedstrijd verloren. De D1 blijft winnen.
Menno uit de D1 versterkt nu elke week de D2. Het gevolg is wel dat
er wat meer geschoven moet worden met de D1 en D2 onderling.
Nogmaals de vraag om je zo min mogelijk af te melden ivm krapte in
de teams. Kun je toch een keer niet mee doen dan svp af melden bij
de trainer/leider zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:

De Graafschap
Zondag 13 maart waren de F en E pupillen te gast als “club van de
week” bij de Graafschap. De jongens (en een meisje) mochten de
erehaag voor de spelers vormen. Maarten mocht met de
scheidsrechter meelopen! In de rust werden penalty’s genomen voor
de Jan Vreeman bokaal. Een fantastische ervaring. Bovendien was
het een geweldige wedstrijd die gewonnen werd door de Graafschap.

Ferdie van de Pavert
tel. 684915
Peter Roes
tel. 632025
Marcel van de Pavert
tel. 686163
Ellen Rots
tel. 685775
Clemens Wissing
tel. 640815
Andres Moreno-Ruiz
tel. 631229
Simone Bussink
tel. 632239
Tim Jansen
tel. 630487
Dirk Jansen
tel. 630487
Dennis Boerboom
tel. 632005
Chiel Terhorst
tel. 681271
Kees van de Pavert
tel. 684915
Peter Berendsen
tel. 685656
Marco Menke
tel. 0633636873
Maikel Wolters
tel. 642056
Hans Bruins
tel. 632247
Mike Frazer
tel. 631810
Stan van de Pavert
tel. 684915
Twan Berendsen
tel. 632260
Theo van Wessel
tel. 323800
Jeroen Aalders
tel. 0613020741
Jordy Bussink
tel. 632239
Clubhuis:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067
tel. 631810

Winteractiviteit
Op vrijdagavond 18 maart zijn de beide D elftallen naar Zieuwent
geweest. Speed soccer en daarna een uurtje bowlen. De E en de F
zijn wezen bowlen in ’s Heerenberg. De kleuters reizen zaterdag
middag 19 maart af naar Lievelde voor een middagje klauteren bij
Binnenpret.
Seizoen 2011/2012
We zijn op dit moment bezig om na te denken over de
teamsamenstelling voor de jeugd voor het volgende seizoen. In april
hopen we met het gehele jeugdkader bij elkaar te komen om het èèn
en ander te bespreken. Daarna zullen we de teams bekendmaken.
Natuurlijk staan we dan open voor reacties.

Boogbal nr. 6
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A-junioren-nieuws
Zoals in de vorige Boogbal al gezegd heeft ons
A-juniorenteam regelmatig “hulp” nodig van
spelers, die bij de senioren spelen.
Gelukkig hebben we nog elke zaterdag
voldoende spelers gehad.
Ondanks deze versterkingen en een goed
keepende Thymo gingen de laatste wedstrijden
verloren. Geen schande, want ze zijn ook hoger
ingedeeld en hebben ook tegenstanders gehad
die momenteel hoog op de ranglijst staan.
Zelfs een tijdelijke aflossing van de technische
staf, bedankt Marcel en Danny, kon niet
verhelpen dat er geen punten behaald werden.
Maar wie weet … de komende tegenstanders zijn
misschien wel te verslaan en er komen gelukkig
nog veel thuiswedstrijden aan.
Overgang naar de senioren
Vele A-junioren zullen het volgend seizoen actief
zijn bij onze senioren.Over de teamindeling van
het volgend seizoen wordt al links en rechts
gesproken en we proberen dat de overgang toch
enigszins soepel verloopt. Zo zal er de komende
tijd door de jongens regelmatig getraind worden
op bv. de donderdag bij de senioren. (jammer dat
er in de voorjaarsvakantie hier geen gebruik van
is gemaakt)
Zo kunnen de oudjes wennen aan de jongeren
en natuurlijk ook andersom. We hopen zo de
goede/beste weg te kiezen voor iedereen.

Op bezoek bij de Graafschap

De A1 van GWVV
Lochuizen uit d.d. 19 februari 2011.
Jordy Steverink en Niek van de Pavert deden met
ons mee. Ze zijn nu voor vast bij de A1, om
problemen met afmeldingen te voorkomen. Het
was belangrijk om deze wedstrijd in 3 punten om
te zetten, omdat het een gewaagde tegenstander
voor ons was. We begonnen het duel afwachtend, de openingstreffer was van Dirk
Jansen die hem wonderschoon in de goal schoot.
Uiteindelijk hebben wij dit belangrijke duel wel
met winst afgesloten. Namelijk een 0-3 uit
overwinning.
Op 26 februari moesten we uit tegen AZSV A3.
We hadden een goed gevoel overgehouden aan
het duel met Lochuizen. Het duel begon 20
minuten later dan verwacht, omdat het duel op
het veld waar wij op moesten voetballen nog niet
was afgelopen. We begonnen het duel erg slecht,
door onoplettendheid stonden we al snel met 3-0
achter, dat was al binnen 15 minuten. De 2de
helft ging beter. We hadden afgesproken meer
van achteruit op te bouwen, we kwamen terug op
3-1, we dachten dat er nog wat te halen viel,
maar dat was ook weer snel voorbij. Want AZSV
scoorde kort daarna 4-1. De wedstrijd was
daardoor beslist.
Op 5 maart moesten we uit tegen Longa’30 A3.
Peter en Tim konden niet mee in verband met
carnaval. Zij werden vervangen door Marcel van
de Pavert en Danny van Wessel. Ze hebben de
rollen goed overgenomen. Het duel begon net als
vorige week erg dramatisch. We stonden alweer
heel snel met 3-0 achter, dit was weer na 15
minuten. Daarna ging het wel beter en maakten
we nog de 3-1. We gingen met 3-1 de rust in, na
de rust was weer het zelfde verhaal binnen 5
minuten stonden we met 5-1 achter. Daarna deed
Longa’30 A3 het wat rustiger aan. Ze hebben
daarna nog 1 goal gemaakt en wij maakte ook
nog 1 goal, waardoor de uitslag 6-2 werd. Dit was
dus onze 2de nederlaag op rij, waar we snel de
wedstrijd beslissen door 3 tegen goals te krijgen
in het begin van het duel. Op 12 maart was het
duel tegen Grol A2. Tegen de A3 hadden we een
knappe overwinning geboekt. Een 2-3 uitoverwinning. Tegen Grol A2 kregen we als
opdracht mee dat we niet snel achter moesten
komen. Dat deden we gelukkig ook niet. Rond de
30ste minuut kwam Grol wel voor, het was wel
een beetje ongelukkig. Wij zouden de draad
daarna weer oppakken, maar dat viel niet mee.
Grol kwam snel daarna al op 2-0. We gingen de
rust in met een 0-2 achterstand. Na de rust
kregen beide partijen aardig wat kansen, maar
beiden verzuimden om te scoren. Wij maakten
wel net voor tijd de goal door een corner van Dirk
die rechtstreeks de goal in vloog (1-2). Er was
nog wel hoop, maar nog maar weinig tijd. Die
goal moest snel komen, maar die kwam er niet.
Wij kregen nog wel 2 kansen op de goal, maar
het mocht niet zo zijn dat die erin gingen.
Als u tijd heeft kunt u gerust komen kijken, want
wij moeten nu veel wedstrijden achter elkaar thuis
spelen. DUS KOM ONS AANMOEDIGEN!!!

Voor meer foto’s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=FYXLGRV3
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Groeten van de A1,
Floyd Robben en Thymo Scholten
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Dorpsnieuws

DORPSKALENDER

Varsselder - Veldhunten
kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

April:
2 oud papier ophalen
2-3 Toneeluitvoering
10 Voorjaarsconcert in “de Tent”. Aanvang : 10.30 uur
11 t/m 30.04.2011 : Donateursactie Fanfare
17 Palmpasen optocht door het dorp.
30 Koninginnedag

Dorpsnieuws,
Woningbouw plan v.d. Pavert
Het plan biedt ruimte voor maximaal 12
bouwkavels voor halfvrijstaande woningen. Het is
de bedoeling dat kopers samen deze
halfvrijstaande woningen realiseren. In overleg is
ook de bouw van vrijstaande woningen mogelijk.
Inschrijven tot en met 1 april 2011. Voor meer
info zie dorpswebsite.
Gemeenschapshuis
Ongetwijfeld zult u de afgelopen weken het e.a.
gehoord hebben over het te bouwen gemeenschapshuis. Zoals u wellicht gezien hebt is er op
het voetbalterrein aan de zijde van v.d. Pavert
een doorgang gecreëerd. Hiermee is nogmaals
duidelijk aangegeven dat het Stichtingsbestuur /
projectgroep nog altijd de intentie heeft om het
gemeenschapshuis te realiseren op de
zorgvuldig gekozen en gecommuniceerde plek.
Het Stichtingsbestuur heeft echter nog steeds te
maken met bezwaar tegen de door de gemeente
verleende bouwvergunning. We hebben dit
bezwaar te respecteren net als de daarop volgende tijdrovende juridische rechtsgang.
Op 14 maart jl. is er een bijeenkomst voor
verenigingsbesturen geweest om hun bij te
praten. Van het merendeel van de uitgenodigde
verenigingen was een afvaardiging aanwezig.
Na een korte voorstelling van het stichtingsbestuur door de voorzitter Bert Scheefhals werd
de fakkel overgenomen door Marcel Engelen die
aangaf wat de stand van zaken is. Hierbij gaf hij
ook inzicht in een alternatief plan wat momenteel
in ontwikkeling is. Aanleiding voor dit alternatieve
plan is dat projectgroepleden het laatste jaar een
aantal ontwikkelingen zien die kijkend naar de
toekomst directe invloed kunnen hebben
op het te bouwen gemeenschapshuis. Ook de
kritische geluiden vanuit de gemeenschap over
de bouwplannen hebben meegespeeld bij de
heroverweging van de plannen.
Daarnaast hebben de hiervoor genoemde
ontwikkelingen direct invloed op het uitgangspunt
die al de tijd voor ogen is gehouden.

Boogbal nr. 6

"Van en Voor Varsselder - Veldhunten en
betaalbaar
voor nu en in de toekomst."
• Denk hierbij aan vergrijzing van bevolking.
• De Achterhoekse scholen / verenigingen
krijgen te maken met bevolkingskrimp.
• Stijgende energiekosten.
In het huidige plan kan de ruimtebenutting beter.
Logistiek zitten er in het huidige plan nogal wat
nadelen die niet oplosbaar zijn omdat we
nieuwbouw plegen aan de huidige bebouwing.
Daarnaast is er al een aantal jaren de noodzaak
om de vloer in de sportzaal te vervangen. Dit is
een kostbare investering. Tegenwoordig zijn er
vloeren die multifunctioneel te gebruiken zijn.
Aangezien de bouwcommissie niet verder kon
met het uitvoeren van de bouwactiviteiten, door
het bezwaar wat er ligt tegen de door de
gemeente verleende bouwvergunning, zijn ze
gaan kijken of de oplossing wellicht niet ligt in
uitbreiding maar in "inbreiding".
Met dit gegeven is de bouwcommissie aan de
slag gegaan.
Voordelen van het alternatief zijn:
• het is compacter,
• lagere energiekosten,
• lagere onderhoudskosten,
• lagere investeringskosten.
• Het huidige pand kan in zijn geheel een face
lift ondergaan om er weer aan de eisen van
morgen te kunnen voldoen.
Een nadeel kan zijn doordat je compacter bouwt,
je minder ruimten hebt, waardoor je meer
rekening met elkaar moet houden op sommige
momenten. Daarnaast is er een sportzaal die op
sommige momenten ook dienst zal doen als
"gewone zaal". Ook zal verbouwing meer timing /
overlast genereren.
Enkele gegevens uit het alternatieve plan:
Een multifunctionele zaal van ca. 115 m2
Een ontmoetingsruimte van ca. 120 m2
Deze twee zijn te koppelen tot een geheel van
235 m2. Los van de sportzaal.
Deze grootte is te vergelijken met de huidige
oppervlakte van “de Tent”. Met de sportzaal erbij
betrokken ontstaat een zaalruimte van ca. 485
m2.

•
•
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Alle verenigingen, bleek uit een peiling aan
het eind van de avond, staan nog voor 100%
achter het initiatief om in 2011 te komen
tot realisatie van een gemeenschapshuis.
Het Stichtingsbestuur zal het alternatief
bouwtechnisch en financieel verder uitwerken.
Zij weet zich in elk geval gesteund door de
verenigingen.

D

VDVV zal zodra e.a. verder uitgewerkt is, een
algemene inwoners bijeenkomst organiseren.
Hiervoor is een ieder alvast uitgenodigd, om
zijn of haar mening op deze avond te
ventileren. De verwachting is dat deze avond
½ april zal plaatsvinden.

e laatste keer dat ik u via de Boogbal
enthousiast kan maken voor onze uitvoering
op 2 en 3 april a.s.
Er zijn vele reden om niet te komen. Er is één
reden om wel te komen en dat is dit bijzondere
toneelspel.

Hebt u ondertussen vragen / suggesties
aarzel niet maar schiet een van de
bestuursleden aan.

“ik hou niet zo van dorpstoneel”

Het is immers een plan van en door het dorp
en door gemeenschapszin waargemaakt.
Namens alle betrokkenen,
Wim Klompenhouwer, voorzitter VDVV.

Kom dan toch kijken want hieronder kun je
lezen dat dit een toneelspel is, dat uit het leven is
gegrepen. Dat zich afspeelt rond 1920 de periode
tussen 2 wereldoorlogen. Een periode waarin
men opkeek tegen de notabelen van de
samenleving en dat de sociale contacten totaal
anders lagen dan in de huidige samenleving.
“Ik hou eigenlijk meer van muziek”
Kom dan toch kijken en dan kunt u na afloop zo
instromen in de “Boogie Night” 1 keer oppas, 1
keer de BOB, 1 keer garderobe. Maar wel twee
fantastische uitgaan belevenissen.
Het stuk brengt u in de sfeer van die tijd en in
het leven van de hoofdpersoon Lindert, die als
kind is gevallen en als “ongelukkige”door het
leven moet gaan.( tegenwoordig zou men
zeggen: iemand met fysieke beperkingen).
“Ik twijfel altijd”

DE MARTELGANG VAN
KROMME LINDERT.
UITVOERING: 2 en 3 april, in de
DRU Cultuurfabriek te Ulft.
Aanvang : 19.30 uur
ZaaL open : 19.00 uur
Voorverkoop: 22 februari 2011
en via Tine Maatman
Tel: 0315‐681565
(Spreek rustig het
antwoordapparaat in)
Prijs :€ 5,00
Boogbal nr. 6

Kom dan toch ,want u zult er geen spijt van
krijgen . Dit is de kans om te ontdekken welke
acteertalenten uw buur, vriend, kennis of
echtgenoot heeft. Dit mag u niet missen.
Dit is de laatste kans om dit toneelspel te
beleven.
“De Martelgang van kromme Lindert” een
bijzonder stuk dat ik u van harte , maar ook uit de
grond van mijn hart kan aanbevelen
John Fischer

Cursus en activiteiten aanbod
voorjaar 2011 Fidessa Welzijn
Ook in het voorjaar 2011 is er weer een groot
aanbod aan cursussen en activiteiten voor jong
en oud. Kookactiviteiten, informatica aanbod,
ontmoetingsbijeenkomsten, kinderactiviteiten,
seniorenactiviteiten, buurtbemiddeling,
Soc.activering, maaltijdservice, huisbezoeken,
ondersteuning, vrijwilligerswerk, wijkrestaurants
etc.
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 cursussen –activiteiten starten
binnenkort dus WEES er snel bij.
telefoonnummer 0315- 695920 of op
www.fidessawelzijn.nl
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Weet je nog van toen?

A

ls we door ons dorp fietsen valt het aanzien ongemerkt op de mooie natuur. Huizen in het
buitengebied liggen in het landschap verscholen tussen geboomte en houtwallen.
Dit is al sinds mensenheugenis en zal ook zo blijven. In het verleden had ons dorp behalve de kerk en
de molen, ook oriëenteringspunten en ontmoetingsplaatsen in de vorm van verschillende bomen. Er
waren o.a. boomsoorten, die er al lang niet meer staan of inmiddels meer dan 100 jaar oud zijn. Aan
veel van deze bomen zit een verhaal en is veel te vertellen over tradities en bijzonderheden erom heen.
Zo kennen we nu nog de kolossale beukenboom bij Offenberg, die ruim 130 jaar oud is. Ook de zeer
oude kastanjeboom in Veldhunten bij Overvliet toont nog de littekens uit de oorlog, toen een granaat
een stuk uit de stam sloeg. Verder kennen we nog de boomreuzen die staan bij de vele boerderijen in
het dorp, en de oude knotwilgen aan de Varsselderseweg en de Hoofdstraat in Veldhunten. Behalve
deze natuurmonumenten is er nog een andere betekenis van bomen die luidt: Veldhunten heeft de
Huntenseboom en Varsselder de Julianaboom. Dit was een rijm waarmee jongeren vroeger elkaar
betwisten bij het verdedigen van hun plaatsnaam. De Julianaboom stond op de driesprong, Hoofdstraat-Varsselderseweg. Het plan en de naam voor deze boom ontstond op 7 januari 1937, op de
trouwdag van Prins Bernard en Prinses Juliana. De uitvoering gebeurde op 7 augustus 1939. Op deze
dag trok men in optocht naar de driesprong waar het officiële gedeelte plaatsvond. Het werd opgeluisterd door dansorkest Masselink, die ook de kermisfeesten verzorgden en het O.L.V. Gilde. De boom
werd geplant door wethouder B. Terhorst en gedoopt in Julianaboom. Het kerkkoor zong samen met de
schoolkinderen en de vele aanwezigen het Wilhelmus. Tot slot hield pastoor Reyers nog een rede over
vrede, maar enkele maanden later brak de 2e wereldoorlog uit. In deze oorlogsjaren was het verboden
om bijeenkomsten te houden bij de Julianaboom evenals kermis vieren. Na de bevrijding op 31 maart
1945, kreeg de Julianaboom weer naam als ontmoetingspunt, en bij optochten trok de stoet eromheen.
In 1953 kreeg de boom het tijdens een storm zwaar te verduren, en werd er later een nieuwe boom
geplant.
Tijdens de ruilverkaveling in 1963 vond er een wegverlegging plaats en op een dag verwijderde een
bulldozer boom en hekwerk. Jarenlang werd er niet meer gesproken over deze plek totdat op een
Gildevergadering in 1990 een serieus initiatief werd genomen. Het Gildebestuur won bij de gemeente
informatie in over een boom, en een plaats ervoor. Een markante plek aan de Leemlandseweg was
gauw gevonden. Het oranjecomité koos in overleg met het Gilde, een datum voor de officiële plantdag.
Dit gebeurde op Koninginnedag 30 april 1991. In optocht trokken Gilde, muziek en de schoolkinderen
met hun versierde fietsen naar de in oranje getooide boom. Het planten gebeurde door de schenker B.
Meijer en de boom werd toepasselijk in Oranjeboom gedoopt. Hiermee heeft Varsselder/Veldhunten
sinds die gedenkwaardige dag weer zijn koninklijk gezinde boom, die inmiddels flink uit de kluiten is
gewassen. Elk jaar op kermiszondag evenals op Koninginnedag wordt op deze plek het vendel
gezwaaid door de gildebroeders voor de Geestelijke overheid en de ingezetenen van het dorp. Op 30
april a.s. zal het dan ook precies 20 jaar geleden zijn, dat de Oranjeboom werd geplant voor destijds
een grote belangstelling. Wat
betreft die andere boom uit de
dorpsrijm, de Huntenseboom, is
ook veel te vertellen en stamt de
oorsprong ook uit een ver
verleden. In het begin van de
vorige eeuw hadden heerboeren
uit andere streken veel landerijen
liggen in het Broek, waar nu de
zandwinning is. Er werden
daghuurders aangesteld die op
hun vee moesten passen en het
land bewerken. Bij Derksen (nu
Overvliet) was een slagboom over
de weg geplaatst waar tol betaald
moest worden, als men met
karren en wagens dit punt
passeerde. De gelden waren voor
In 1991 werd de Oranjeboom geplant door Bernard Meijer
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herstelwerkzaamheden van de
weg. Deze slagboom ging men de
Huntenseboom noemen, evenals
er een tolboom was in Netterden
en het buurtschap Ziek. Bij
Derksen was toen nog een café,
en overbekend als café Moeder
Gruun, die ook de tol verzorgde bij
de slagboom. Toen Moeder Gruun
in 1934 overleed en de slagboom
verdween bleef de naam
doorwerken, en ging men de straat
de Huntenseboom noemen. Deze
naam en straat zorgde in latere
jaren voor tradities en vriendschap
en zelfs komt deze naam voor in
het Wiekens volkslied, waar in
staat heb je nog gescharreld aan
de Huntenseboom. Ook werd in
De Huntenseboom zoals die er uitzag in 1939
1939 door Jan Fischer een rij
knotwilgen gepoot die er nog
steeds staan en een fraai aanzien geven aan deze straat.
Dit paste geheel in stijl met de eendenkolk die er langs lag, maar in latere jaren werd gebruikt voor het
storten van vuilnis. En in de schaduw van de knotwilgen is ook ontstaan, dat op deze straat elk jaar op
kermismaandag het vendel wordt gezwaaid voor de ingezetenen van Hunten. Ook werden hier ooit een
aantal nieuwe pastoors ingehaald en stond er een enorme boog over de straat met erop, Welkom. De
laatste keer was dit op 2 september 1958, toen hier pastoor Veldman werd verwelkomd. Al met al is de
dubbele benaming van dit stuk Hoofdstraat een bekendheid gebleven. Mensen die er op hun
fietstochtje door komen kennen dit punt met de 140 jaar oude kastanjeboom voor het onbewoonde
pand van Moeder Gruun nog, of hebben er wel eens van gehoord. Als we terugzien op het gezegde
van destijds over de Julianaboom en Huntenseboom is er eigenlijk niet veel veranderd. Alleen de naam
Juliana is Oranje geworden, maar de tradities zijn gebleven zowel in Varsselder als Veldhunten.
- B. Kroesen
1. Speler van GWVV die ook altijd het gras onderhoudt Ferdie vd Paverticuteermachine
2. Speler die elke wedstrijd over de rooie gaat...
Sebastiaan Flipt- ze
3. Speler die niet erg soepel beweegt in het veld...
Marco Manke
4. Speler die nooit in de basis staat...
Danny van Wissel
5. Fysiek sterke speler van GWVV...
Markus Schwartz-enegger
6. Speler die nooit verliest tijdens de 3e helft...
Rick Heine-ken
7. Trainer die al te lang in de etalage staat...
Peter Roest
8. Speler die altijd goed presteert tijdens de GWVV klusdag... Erwin Timmerman
9. Speler met ingebouwde motor...
Jacco Ducati
10. Terreinknecht met iets te grote mond...
Bennie Brulder
11. Speler die zich er goed doucht...
Koen Schoontiëns
12. Speler die de bal tegenhoudt bij het net...
Martin Blok
13. Keeper die in de rust nooit thee drink...
Luuk Douwe Egberts
14. Speler die het veld betreedt met de borst vooruit...
Wies Cup-B-ling
15. Nigel de Jong van GWVV...
Werner Wel- link
16. Assistent trainer die Spaans voetbal wil spelen...
Freek van Aragonés
17. Speler die zaterdags flink gaat stappen en
daarom op zondag niet zijn niveau haalt...
Harm te Kater
18. Verdediger die niet altijd optimaal presteert...
Jurgen Flut
19. Trainer van GWVV, moeilijke jongen...
Frans in Harreveld
20. Oud speler van GWVV, nu bij Manchester United...
Wayne Ronny
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Standen en Topscoorders 2010-2011
STAND 2e PERIODE

6e klasse E

Club
AD '69 1
KSH 1
Stokkum 1
Bredevoort 1
MEC 1
KSV 1
GWVV 1
Keijenburg. Boys 1
Zelhem 1
SVGG 1
Winterswijk 1
Marienveld 1

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

35
35
34
32
31
25
19
18
14
11
9
6

53
48
52
31
52
29
26
28
12
17
22
18

18
24
24
20
23
24
30
35
34
37
74
45

Club
KSH
AD '69
Stokkum
KSV Vragender
Bredevoort
MEC
Winterswijk
GWVV
Keijenburgse Boys
Zelhem
SVGG
Mariënveld

Gespeeld Punten voor tegen
7
6
6
6
6
4
7
5
6
4
6
5

13
13
12
11
10
9
9
7
6
4
3
0

13
12
16
15
13
12
12
8
9
5
4
6

6
8
8
5
13
6
17
7
15
8
15
17

Res. 7e klasse

Club

Res. 5e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Grol 4

14

31

32

14

Ulftse Boys 3

13

25

45

29

KSH 2

13

24

39

25

VIOD 5

14

24

37

34

Silvolde 3

14

21

32

25

SDOUC 3

12

19

20

17

Zeddam 2

13

19

36

38

Terborg 3

13

18

33

34

GWVV 2

14

17

18

21

WVC 4

15

13

23

33

VVG '25 3

14

10

40

56

SVGG 2

13

4

19

48

Res. 7e klasse

Club
Silvolde 6
NVC 3
VVG '25 4
GWVV 4
Etten 4
Terborg 5
Gendringen 6
Zeddam 4
Stokkum 4
Dinxperlo 5
Wolfersveen 3
Den Dam 3

Gespeeld Punten voor tegen
13
12
13
13
14
13
14
14
11
15
14
14

34
30
27
25
23
22
22
20
12
10
6
3

60
43
55
41
59
43
53
33
33
28
21
19

13
17
26
24
32
32
40
32
36
53
85
98
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AD '69 5
Terborg 4
Den Dam 2
NVC 2
VVL 4
Zeddam 3
Stokkum 3
SDOUC 7
Halle 3
VVG '25 5
GWVV 3

Gespeeld Punten voor tegen
14
13
11
13
11
13
11
14
12
12
10

35
27
26
22
20
16
14
14
11
6
3

70
61
45
34
28
37
21
19
27
15
7

18
22
17
29
22
43
35
38
54
53
33

Topscoorders
Frank v/d Schuur
Kees v/d Pavert
Theo Heutinck
Marco Menke
René Hakvoort
Jasper Engelen
Han v/d Pavert
Ramiro Tersteeg
Tom Wanders
Jimmy Moreno
Tim Jansen
Marc Arnold
Ferdie v/d Pavert
Maik Jansen
Chiel le Comte
Martin Bolk
Werner Wellink
Markus Schwartz
Paul Geelen
Andres Moreno
Sebastiaan Flipse
Rick Hendrixen
Jos Ketelaar
Dennis Boerboom
Niek v/d Pavert
Jorick Messing
Walter Hendrixen
Gert Martens
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4e
1e
4e
3e+4 e
4e
1e
4e
1e
2e
2e
2e
4e
4e
1e
1e
1e
2e
2e+3e
2e+4e
4e
1e
2e
2e
3e
3e
3e
4e
4e

10
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Club

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:

AZSV A3
Longa '30 A3
Haarlo SP A1
Grol A2
KSV A1
FC Trias A2D
Rekken A1
Grolse Boys A1D
WVC-SKVW-Winterswijk A3
GWVV A1D
Reunie A2D
Silvolde A2D
Grol A3
Lochuizen A1D

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Club

Gespeeld

Punten

6
6
6
5
5
6
5
5
6
6
5
4
6
5

16
13
13
10
10
10
9
7
7
6
4
3
1
0

20
16
12
13
16
25
12
9
17
11
13
10
11
1

4
5
6
7
10
12
6
8
23
17
24
16
32
16

GWVV D1D
Ajax B D1
Vosseveld D1G
Den Dam D1
KSH D1
AZSV D4
WVC-Winterswijk D3
SDOUC D2
Ulftse Boys D2
KSV D1G
Silvolde D2

5
4
5
3
3
4
5
4
3
4
4

15
12
10
7
6
6
6
3
0
0
0

Stan v/d Pavert
Dirk Jansen
Kees v/d Pavert
Twan Berendsen
Bob Zweers
Joel Robben
Thymo Scholten
Jordi Bussink
Niels Huntink
Chiel Terhorst

16
10
9
4
3
2
2
1
1
1

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Ruurlo D4
SDOUC D3
GWVV D2
SKVW D2G
Grolse Boys D2
Varsseveld D4
Gendringen D2
FC Trias D3
VVG '25 D3D
AZSV D8
Silvolde D3
DZSV D2

5
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
5

13
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1
1

22
23
21
21
11
10
11
9
4
14
7
11

3
7
19
16
4
8
11
18
5
27
24
22

Club
Ajax B F1
FC Trias F4
Longa '30 F5
Dinxperlo F2
VVG '25 F2
Varsseveld F4
Gendringen F2
KSV F2
GWVV F1
WVC-Winterswijk F4
DZSV F2
Vosseveld F1

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

13
12
10
9
6
6
6
4
3
3
3
1

14
13
18
14
15
16
14
4
7
9
5
4

5
8
10
11
7
10
11
8
15
13
12
23

42
28
38
21
9
19
11
8
2
3
2

41
8
5
4
4
4
3
2
1
1

Club

Gespeeld

Vosseveld E1
VIOD E6
Grol E3
Varsseveld E2
GWVV E1
DZC '68 E8G
RKZVC E2
Ulftse Boys E2
AZSV E5
WVC-Winterswijk E3
Den Dam E1

5
4
4
4
3
4
4
5
5
4
4

Punten voor
10
9
7
7
6
6
6
6
4
3
3

30
19
15
17
8
15
14
13
11
9
5

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Bart
Douwe
Jelle
Timo
Cas
Maarten
Justin
Sjoerd

28
7
3
3
2
2
1
1

Topscoorders D2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Robin Klompenhouwer
Sam Overbeek
Wessel Immink
Mick Besselink
Djim Molenaar
Bryan Wijkam
Koen Bussink
Thomas Wissing
Bart Rots
Rodney

14
8
6
4
2
1
1
1
1
1

Topscoorders F-pupillen:
aantal doelpunten
naam:

Maarten bij de
Graafschap.

Sem Schepers
Merlijn Wolters
Koen Offenberg
Thijs Hegman
Kai Messing
Douwe Flipse
Milan Frazer

Scoren voor
gezondheid
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6
5
4
2
10
11
25
17
14
44
45

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Juul
Kris
Dion
Thomas
Sam
Casper
Robin
Menno
Lars
Robin

Topscoorders A-junioren:
aantal doelpunten
naam:

voor tegen
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13
11
5
3
2
2
1

tegen
15
10
7
16
13
7
11
21
21
14
21

