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V oor u ligt de eerste Boogbal van het nieu-
we seizoen 2011-2012. Een andere dan u 
gewend bent omdat er deze keer een kleuren-
omslag omheen zit en de Boogbal anders is ge-
niet dan normaal. Jaren hebben we de Boogbal 
in elkaar gelegd en geniet op de donderdag-
avond. Gezellige avonden waarbij een 7-tal leden 
van GWVV een paar uur de tijd namen om alle 
velletjes in elkaar te leggen. Dit seizoen zijn we 
het 40e jaargang ingegaan waarbij we het een 
keer anders dan anders wilden doen. Ter ere van 
het 40e jaargang een kleurenomslag zou heel 
mooi zijn. Dit voornemen hadden we als redactie 
al een aantal jaren, maar met de wetenschap dat 
negen van de tien Boogballen rechtstreeks bij het 
oude papier belanden besloten we om daar niet 
tot over te gaan. Met de 40e jaargang dan toch 
een kleurenomslag, omdat dit iets is om te vieren 
en hoe kun je dat beter doen dan ook de lay-out 
een facelift te laten ondergaan. Wij spreken de 
dank uit naar alle inleggers in de afgelopen jaren, 

Nieuws 

het is jammer dat we dit achter ons moeten laten 
maar gezien de voortschrijdende techniek waarbij 
De Boogbal in z‟n geheel van de pers rolt heeft 
ons hiertoe doen besluiten. Ook special dank aan 
Lucia die als redactielid de verantoordelijkheid 
had over de inlegploeg.  
Wat gaan we doen in dit jubileumjaar? We 
brengen zoals normaal de Boogbal uit zoals u 
van ons gewend bent. Wel zullen we in dit jubi-
leumjaar vaker stil staan bij 40 jaar Boogbal. Een 
unieke prestatie van het cluborgaan van GWVV, 
wat tevens als dorpsblad fungeert, we laten oud 
redacteuren aan het woord en zullen met oude 
verhalen de tijd van toen doen herleven. En we 
zullen uit de leukste rubriek “Onder Schot” de 
leukste onder schotjes van de afgelopen 40 jaar 
publiceren.  
Op 10 november a.s. zal er een boek van Frans 
Mulder jr. worden gepresenteerd waarbij ‟oude‟ 
verhalen uit De Boogbal van hem  in een boek 
zijn gebundeld. Initiatiefnemers Jeroen Mulder en 
Jules Kok zullen in de Boogbal van oktober hi-
erover meer vertellen. 
Nu staan we in het begin van het seizoen 2011-
2012. Een seizoen met veel veranderingen bin-
nen de club. Een nieuw trainersduo Patrick Viss-
er en Ted v.d. Pavert, de collectieve overgang 
van geel-zwart naar geel-wit, een 5e elftal, een 
verandering in het kader van de jeugd. Ook het 
afstoten van de kantine aan Stichting Gemeen-
schapshuis Varsselder-Veldhunten zal binnen 
GWVV het nodige doen veranderen. Verander-
ingen worden door elk persoon anders beleefd, 
laten we als club de noodzaak van deze ver-
anderingen inzien en hier op een postieve manier 
mee omgaan. Het seizoen is hierdoor ietswat 
rommelig begonnen, geen licht,wel licht, warme 
douche, koude douche, koffie geen koffie, impro-
viseren enz. Toch moeten we ons hierbij be-
seffen dat we als club behoorlijk verwend zijn als 
het op zulke zaken aankomt. De selectie begon 
eind juli met de 1e training en zitten inmiddels al 
weer bijna voor de 3e competitiewedstrijd. In 
deze Boogbal zullen we vernemen hoe het hen 
vergaan is, ook de lagere elftallen en de jeugd 
zijn afgelopen weekend begonnen met de com-
petitie. In deze Boogbal de vaste rubrieken die u 
van ons gewend bent. De Super Elf gaat weer 
beginnen inschrijfformulier in deze Boogbal, met 
daarbij de spelregels die enigzins zijn aangepast. 
In deze Boogbal veel dorpsnieuws waarbij er een 
nieuwe naam wordt gevraagd voor het gemeen-
schapshuis, ook kunt u zich opgeven als vrijwil-
liger. Als u enigzins kunt maak hier gebruik van 
alle verenigingen in Varsselder hebben dan 
straks vrijwilligers in het Gemeenschapshuis. Op 
24 September is er in het kader van de burendag 
een 1e kennismaking met het Gemeenschapshu-
is, loop er eens uit om te kijken wat er klaar is en 
wat er allemaal moet gebeuren en misschien 
kunt u hieraan ook nog mee helpen. De leden-
vergadering van GWVV is door het Bestuur vast-
gezet op donderdag 27 oktober. De agenda volgt 
in Boogbalnummer 2.. 
We wensen iedereen veel leesplezier bij het 1e 
nummer van dit jubileumjaar. 

De redactie 

Agenda: 

27 oktober: Ledenvergadering 

10 November: uitreiking boek 

 Frans Mulder 

In Memoriam 

Marcel  

v.d. Pavert 

Z aterdag 27 augustus 
bereikte ons het bericht dat 
Marcel v.d. Pavert  uit 
Doetinchem plotseling was 
overleden. Marcel was sinds 
een paar jaar weer lid van 

GWVV, nadat hij hiervoor zo‟n 20 jaar lid was 
geweest bij Viod. In de jeugd heeft Marcel samen 
met zijn tweelingbroer Raymond bij de junioren 
van GWVV gevoetbald samen met hun neven 
Jules en Rob. Daar waar deze jongens waren 
daar had men pret. Een humoristisch stel die 
menigeen in de lach deed schieten. Voetballend 
had Marcel het laatste jaar moeilijk, een lang-
durige blessure hield hem het vorige seizoen aan 
de kant. Veel hebben we Marcel toen dan ook 
niet meer op de Buitenham gezien, achteraf gezi-
en niet verwonderend omdat hij eigenlijk het hele 
jaar druk was met de carnaval in Doetinchem. En 
daar zijn sporen ook in heeft verdiend. 
Zelf typeerde Marcel z‟n voetbalkwaliteiten zoals 
in de volgende zinsnede die hij zelf op teamlink 
heeft geplaatst: 
 
“Een echte allroundspeler die links net zo rechts 
schiet als hard. Veel ervaring en inzicht.” 
 
 
Wij wensen Loes, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe met het dragen van dit grote verlies. 
 
De redactie 
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GWVV 1 bekert verder en pakt 

eerste punten in de competitie 
 

D e zomerstop is weer voorbij, het voet-
balseizoen is weer begonnen. In de 
voorbereiding werd weer hard getraind om 
weer een goede start te maken aan de com-
petitie.  
In de voorbereiding werd 1 oefenwedstrijd 
gespeeld in en tegen Groessen (3e klasser). 
Groessen was de betere ploeg maar het team uit 
Varsselder stond goed en het was amper merk-
baar dat een groot aantal spelers de dag ervoor 
Huntenpop bezocht had…. Nog verrassender 
was dat GWVV op voorsprong kwam. Een volley 
van Jimmy Moreno bracht de stand op 0-1.  
Groessen kwam niet aan scoren toe en zo werd 
de eerste oefenpot omgezet in winst. Een prima 
prestatie omdat er voor het eerst gespeeld werd 
in de nieuwe samenstelling met nieuwe namen 
zoals Chris van Aalst (ulftse boys) Niels 
Schweckhorst (SDOUC) en natuurlijk onze eigen 
Sven te Kaat. 

In de beker werden 3 wedstrijden gevoetbald, 
thuis tegen Zelos, uit tegen Marienveld en uit 
tegen Rietmolen. Alle wedstrijden werden in winst 
omgezet. Vooral tegen Zelos liet Varsselder fris 
voetbal zien met vele mooie combinaties en aan-
vallen. Er werd maarliefst 5 x gescoord, niet dat 
de tegenstander slecht was want Zelos was echt 
niet veel minder dan Varsselder maar Varsselder 
scoorde op de juiste momenten. 
De andere wedstrijden tegen Marienveld en Riet-
molen waren minder qua voetbal maar ook deze 
wedstrijden werden gewonnen met 0-5 en 2-4. 
GWVV 1 komt de volgende bekerronde uit tegen 
RKPSC. Deze wedstrijd zal in Varsselder worden 
gespeeld. 

G.W.V.V.  1  

(vervolg Redactienieuws) 

door in de beker en pakt eerste punten... 

langs de lijn
 

 
De eerste competitiewedstrijd ging wat minder 
florissant. Vol vertrouwen werd er afgereisd naar 
MEC. MEC staat erom bekend graag de lange 
bal te spelen op de snelle voorwaartsen, en 
werden zo ook diverse malen gevaarlijk maar 
goed keeperswerk van Sven voorkwam een te-
gentreffer. Ruststand 0-0. Ook in de 2e helft bleef 
MEC gevaarlijk met de lange bal en kwamen op 
voorsprong door 2 treffers die vlak na elkaar 
vielen. Varsselder leek gebroken maar liet het 
kopje niet hangen en bleef voetballen. Er werd 
meer druk gezet en door een aantal goede aan-
vallen enkele kansen gecreëerd. De aansluiting-
streffer viel na doorlopen op de goed keepende 
MEC goallie die even de bal losliet waarvan Chiel 
Terhorst goed profiteerde en scoorde. De druk op 
de goal van MEC bleef groot maar verder dan 
een bal op de lat en de paal kwam Varsselder 
niet meer. Doordat Varsselder achter ook meer 
ruimte weggaf kwam kort voor tijd de verlossende 
treffer voor MEC. Eindstand 3-1. Zo werd helaas 
de eerste wedstijd in de competitie verloren en 
met de wedstrijd tegen titelkandidaat MVR in het 
vooruitzicht zag de competitiestart er nog niet 
florissant uit. 
 
Zondag 11 september stond de eerste 
thuiswedstrijd op het programma. Thuis wil je 
natuurlijk altijd een goede “pot” neerzetten voor 
eigen publiek. MVR was de bovenliggende ploeg 
met de betere kansen maar Varsselder bleef 
goed meevoetballen en creëerde zelf ook goede 
kansen. Ongeveer 10 minuten voor rust opende 
GWVV de score. Een goede corner van Chiel 
Terhorst werd door captain Jut ingekopt. 
Ruststand was 1-0 maar Varsselder rekende 
erop dat MVR de 2e helft nog wel iets recht wilde 
zetten. MVR kreeg ook een paar ontzettend 
goede kansen maar deze gingen er wederom niet 
in. Na een minuut of 7 was het weer Varsselder 
dat scoorde uit een mooie voorzet van Flipse die 
heerlijk werd afgerond door Niels Schweckhorst. 
Een stand waar we vooraf van zouden dromen. 
Maar Varsselder was nog niet klaar met MVR 
want 5 minuten later was het alweer raak. 
Wederom en goede voorzet van Flipse, die alle 
tijd kreeg om de bal bij Kees op het hoofd te leg-
gen. Kees ronde keurig af en bracht zo de stand 
op 3-0. Een 20 minuten voor het einde kwam 
MVR nog even terug met een doelpunt uit een 
klutsbal. Zo pakt GWVV1 de eerste punten thuis 
tegen titelkandidaat MVR. 
 
Een prachtig resultaat, misschien was MVR de 
betere ploeg maar het harde werken van de gwvv 
spelers werd beloond. Volgende week staat 
Bredevoort op het programma, een stugge goed 
voetballende tegenstander. Als u er dan weer bij 
bent dan doen wij weer ons best om weer een 
goede wedstrijd op de mat te zetten…. 
 
GWVV 1 langs de lijn…… 
Dennis 

Niels Schweckhorst met op de achtergrond Chris van Aalst   
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Kom kijken naar ons 1e elftal! 

18 september Bredevoort 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
25 september GWVV 1 - KSH 1 aanvang 14:30 uur 
2 oktober GWVV 1 - Stokkum 1 aanvang 14:30 uur 
9 oktober Zelhem 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 
 

Voor meer foto‟s: 
http://www.mijnalbum.nl/

Album=8KUT7JWS 
 

PUPIL VAN  

DE WEEK 

Jurre  

Ditters  

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1– MvR 1 
 
 

Naam: Jurre Ditters 
 
Leeftijd: 6 jaar 
Op welke plaats voetbal je het 
liefst: ik keep het liefste. 
Wat vond je van de wedstrijd: Ik 
vond het eerst heel spannend en 
later ook erg leuk 
Was je zenuwachtig: Pas op het 
moment dat ik naar het voet-
balveld ging werd ik zenuwachtig, 
omdat ik niet wist wat ik moest 
doen 
Wie vond je de beste voetballer: 
Chiel ter Horst 
Wil je later zelf bij het 1e voetball-
en: Ja als keeper 
Vond je het leuk om pupil van de 
week te zijn, en wat vond je het leukst: Ja en ook spannend. 
Ik vond het leukste om met de voetballers op het doel te 
schieten, en om samen in de dug out naar de wedstrijd te 
kijken En natuurlijk dat ik een bal 
kreeg met alle namen erop. 
 
Naam Ouders: Freek en Petra 
Wat vonden jullie van de middag:  
Wij hadden geen idee wat  ons te 
wachten stond, maar we hebben het 
als zeer leuk ervaren. Vooral de be-
geleiding van Jurre was geweldig, hij 
werd direct op zijn gemak gesteld 
door Clemens, de trainer en de 
spelers.  
 
Wij willen dan ook iedereen  bedank-
en voor de super leuke middag die 
Jurre gehad heeft. 

d.d.: aanv.: Tegenstander: 

4-9  14:30 MEC  (uit) 

11-9 14:30 MvR  (thuis) 

18-9 14:00 Bredevoort (uit) 

25-9 14:30 KSH  (thuis) 

2-10 14:30 Stokkum (thuis) 

9-10 14:30 Zelhem (uit) 

16-10 14:30 Vosseveld (thuis) 

30-10 14:00 Terborg (uit) 

6-11 14:30 Ulftse B. (thuis) 

13-11 14:00 SVGG (uit) 

20-11 14:30 Keyenb. B. (thuis) 

4-12 14:30 MEC  (thuis) 

11-12 14:00 MvR  (uit) 

12-2 14:30 Bredevoort(thuis) 

4-3  14:30 KSH  (uit) 

11-3 14:30 Stokkum (uit) 

25-3 14:30 Zelhem (thuis) 

1-4  14:30 Vosseveld (uit) 

15-4 14:30 Terborg (thuis) 

22-4 14:00 Ulftse B. (uit) 

29-4 14:30 SVGG (thuis) 

6-5  14:30 Keyenb. B. (uit) 

competitiewedstrijden  

GWVV 1 2011-2012  

 ZIT JIJ EIGENLIJK  
WEL LEKKER IN JE VEL??? 

PROBEER NU !! 
30 DAGEN VOOR € 30 

aanbod geldig tm  
30 September 2011 

t Veld 28 7061 DD TERBORG  
T 0315-329606 

 Jan van Kleefstraat 3  
6915 XT LOBITH 0316-540307  

 www.uwsportcentrum.nl 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8KUT7JWS
http://www.mijnalbum.nl/Album=8KUT7JWS
http://www.mijnalbum.nl/Album=8KUT7JWS
http://www.uwsportcentrum.nl
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Van de voor-

zitter 

Lastig begin. 
 

N og nooit is het begin van het nieuwe 
seizoen zo chaotisch en lastig begonnen als 
dit jaar.  
Om te beginnen is de sloop en de verbouwing 
van het sportcomplex in volle gang als het 
seizoen begint. Door verschillende redenen, 
waar we als projectgroep geen invloed op had-
den, lag het begin van de verbouwing net voor de 
vakantie. Daarnaast werden we zoals het zo 
vaak gaat bij een verbouwing onaangenaam ver-
rast door enkele tegenslagen. Vooral de 
problemen met de veldverlichting heeft wel wat 
hoofdbrekens ge-kost. Ook de tijdelijke plek in de 
kelder om samen een biertje te drinken is niet 
ideaal. Dit alles geeft een niet wenselijke situatie. 
Het doet een enorm beroep op de creativiteit, 
flexibiliteit en geduld van de leden, trainers, 
bestuur en de Stichting.  

Bij de start van de trainingen en de beker-
wedstrijden was het ook belangrijk om de nieuwe 
leden en nieuw elftal het gevoel te geven dat zij 
welkom zijn. Dit ging door alle perikelen ook niet 
geheel vlekkeloos. Gelukkig speelde het 1ste 
elftal een goede bekercompetitie en lijkt het alsof 

de vreemde situatie geen negatieve invloed heeft 
gehad op de voorbereiding. Helaas ging het in de 
eerste competitiewedstrijd toch mis en bleek het 
alsnog een lastige start. 
 
Al met al kijk ik nu toch met een goed gevoel te-
rug op de laatste weken. De uitzonderlijke situ-
atie heeft ons ook veel positiefs laten zien, 
Op de eerste plaats is het fantastisch om te zien 
dat het overgrote deel van de leden alles op een 
goede manier heeft opgepakt. Na de eerste 
scepsis over de kelder is het er de laatste weken 
erg knus en gezellig en hebben we er toch iets 
van kunnen maken. Daarnaast was het een test-
case voor de Stichting om in deze chaotische 
aanvangsfase toch een begin te maken. Ik ben 
dan zeer tevreden over de manier waarop de 
Stichting, en met name Rik Fisser, de zaken 
heeft opgepakt en het meeste haalbare heeft 
gehaald uit de situatie. Tevens was het prettig 
communiceren en werden afspraken nage-
komen. Ook de bouwcommissie heeft prima werk 
geleverd, Belangrijke planningen zijn gehaald en 
met de eerste thuiswedstrijd hebben we zoals is 
toegezegd ons eerste tapbiertje weer kunnen 
drinken aan de nieuwe bar. 
 
Ondanks de lastige start ben ik vol vertrouwen 
over de weg die we nog moeten gaan. De vereni-
ging heeft getoond flexibel om te kunnen en wil-
len gaan met de situatie. De Stichting en de 
bouwcommissie hebben laten zien hun taak aan 
te kunnen en een goede gesprekspartner te zijn. 
Wat rest is de verdere realisatie van het Ge-
meenschapshuis en ik hoop dat er een grote 
groep vrijwilligers evenredig verdeelt over de di-
verse verenigingen en gebruikers de handen uit 
de mouwen zullen steken. 
 
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun flexi-
biliteit, geduld en inzet tot nu toe en wens ie-
dereen een sportief seizoen toe. Ikzelf verheug 
me op een boeiende competitie en hoop met 
menigeen een biertje te kunnen drinken aan de 
nieuwe bar op de goede resultaten of gewoon 
omdat het gezellig is.   
 
Wim Pruijn 
Voorzitter 

D it stukje schrijven wij om iedereen kennis 
te laten maken met het nieuwe team binnen 
de vereniging GWVV4:  
 
GWVV4 is ontstaan op initiatief van Jorick 
Messink hij heeft zich de laatste maanden van 
vorig seizoen en in de zomer intensief ingezet om 
genoeg spelers te regelen en verder alle andere 
randvoorwaarden daarom heen 
Het team bestaat uit veel jonge jongens die ge-
woon lekker met elkaar een balletje willen trap-
pen op zondag (maar natuurlijk ook vol voor de 
winst gaan). Het team is een mix van jongens uit 

verschillende plaatsen zoals Gendringen, Ulft, 
Azewijn, Doetinchem en Gaanderen. Er zijn zelfs 
wat teamleden weggekaapt van onze concurren-
ten V.V.Gendringen, Den Dam en SDOUC.  Dit 
werd echter door de clubs als een grote tegen-
slag gezien in hun hele bestaan. Maar ja, wie wil 
er nou niet bij zo‟n mooie club voetballen?  
 
We hebben als team nu een aantal wedstrijden 
achter de rug en we mogen constateren dat er 
een stijgende lijn inzit. We hopen dan ook 
gaandeweg in het seizoen te groeien, en er een 
super seizoen van te maken bij GWVV.  
Nu de competitie is gestart zullen we u wellicht in 
ons nieuwe gemeenschapshuis tegen komen en 
gezamenlijk een aantal biertjes drinken! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jordy en de rest van GWVV 4! 

Even voorstellen: 

GWVV 4! 
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N a jaren van krimp in het aantal actieve 
spelers binnen GWVV zijn er dit seizoen 
zoveel aanmeldingen geweest dat er weer een 
5de elftal op de been gebracht moest worden. 
Het “oude” GWVV 4 is het vijfde geworden en 
een groot aantal nieuwe spelers zijn nu het nieu-
we GWVV 4. Bij het 5de hebben we aan het eind 
van het vorigE seizoen afscheid genomen van 
Theo te Kaat, Karel Arentz en Ferdy van de Pav-
ert. 
Nieuwe aanwinsten zijn tot op dit moment Fer-
ence Schepers en Erwin Zimmerman. Waar-
schijnlijk zullen er nog 1 of 2 versterkingen bij-
komen, maar op dit moment is nog niets zeker. 
De voorbereiding verliep uitstekend met een der-
de plek op het veteranentoernooi te Etten. In to-
taal moesten we 5 wedstrijden spelen en ook al 
hadden de meesten nog niet zoveel trainingsuren 
gevolgd en was het af en toe drukkend warm, er 
werd af en toe best goed gevoetbald. 
Dit toernooi werd gevolgd door een goede oefen-
wedstrijd (beker) tegen Silvolde en mede door 
het gelijke spel dat we daar weg hebben gehaald 
hebben we het volste vertrouwen in de competi-
tie. 
Onze eerste wedstrijd was een week voor de of-
ficiële aftrap van de competitie omdat onze te-
genstander op de oorspronkelijke datum een 
feest had. Miste ligt niet naast de deur en na een 
goed halfuur flink doorrijden met af en toe wat 
afremmen voor een paar heuveltjes om de tere 
maagjes te ontzien kwamen we aan in het altijd 
pittoreske Miste. Het gras was op inkuilhoogte en 
ondanks dat de zon zich nog niet liet zien was 
het al wel weer drukkend warm. Na een korte 
warming-up was iedereen weer blij dat het nieu-
we seizoen begonnen was. De tegenstander 
(MEC 5) hanteerde vaak de lange bal en deed dit 
vooral in het begin vrij nauwkeurig waardoor wij 
weinig vat op het spel kregen. Halverwege de 
eerste helft kwamen we echter beter in ons spel 
en gingen we de rust in met een 2-0 voorspong. 
De kleedkamers bij Miste zijn zeer netjes, maar 
zo verwerkt in het gebouw dat er weinig frisse 
lucht kan binnen komen. Het leek daarom net 
een sauna. De tweede helft begonnen we zeer 
gedreven en het duurde dan ook niet zo lang of 

GWVV 5  

BESTAAT WEER !!! 

we hadden de 3-0 er in liggen. Kat in het bakkie 
zou je zeggen ware het niet dat onze keeper (ik 
noem even geen namen) schijnbaar zich had in-
gesmeerd met massage olie met de keeperhand-
schoenen nog aan. Ik kan anders het “slippertje” 
niet verklaren waardoor de tegenstander op 3-1 
kwam. 
In ieder geval klopt het wel wat hij na de 
wedstrijd tegen me zei. Ik maak ook fouten in het 
veld alleen komen daar vaak niet rechtstreeks 
tegendoelpunten uit. Hij heeft natuurlijk het prob-
leem dat er vlak achter hem een paar palen met 
een net staan en als je dan zelf de bal in je eigen 
doel mept weet je zelf wel dat het niet goed is, 
daar heb je geen medespeler voor nodig om te 
zegen dat dat eigenlijk niet hoort! 
In ieder geval hebben we de wedstrijd gecon-
troleerd uitgespeeld en ondanks dat we nog ze-
ker 3 100% kansen kregen veranderde er niets 
aan de stand.  Gelukkig met de drie punten 
maakten we eerst nog gebruik van de sauna en 
reden daarna weer rustig naar huis. 
Sommigen van ons hadden het na het douchen 
zo warm dat ze eerst buiten een paar minuten 
moesten afkoelen in hun blote bast, anderen zijn 
zo koel van nature dat ze zelfs met een jas aan 
nog geen druppeltje zweet produceren.  
In ieder geval het begin is er.   
 
Dit seizoen hebben we een groot aantal tegen-
standers die we nog niet kennen. Het zal dus af 
en toe een verrassing worden waar we tegen 
spelen. 
We hebben daarom ook maar geen doelstelling 
geformuleerd. Eigenlijk is onze doelstelling het 
hoogste te bereiken wat in onze macht ligt en 
gelukkig is dit een ruim begrip. 
Voor sommigen binnen ons team zal het be-
tekenen dat ze weer eens kampioen willen 
worden voor anderen is een leuke derde helft 
minstens zo belangrijk. 
In ieder geval hoop ik dat we met genoeg men-
sen aan het voetballen blijven en dat er geen 
nare blessures komen. 
Als het een beetje meezit dan zal dit seizoen 
Gert Martens ook weer zijn rentree gaan maken 
(tenminste als ik goed geïnformeerd ben), maar 
ik denk persoonlijk dat het voor hem nog een 
hele kluif wordt om weer een positie op het mid-
denveld te veroveren gezien de kwaliteit die er 
nu rondloopt. 
 
Ik wens iedereen veel voetbalplezier. 
 
Hans Bruins 

BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘11-’12 

Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen spon-
soring gehouden. Voor de volgende thuis-
wedstrijden van GWVV 1 werden/worden de ballen 
gesponsord door: 
 
11-9-2011 wedstrijd tegen MvR 1  

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 
 
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met: 
 
Freek van Arragon, Arno Geurts, Erik Ketelaar of Nico Immink  

 

Wij bedanken de balsponsoren  
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand augustus/september zijn ons wat 
dingen opgevallen op de Buitenham, de bouw 
van het Gemeenschapshuis en de hierbijbe-
horende ongemakken als geen licht, koud water 
en de kelder als alternatieve kantine, Het 
plotselinge overlijden van actief lid Marcel v.d 
Pavert (Mzn), de jeugd die weer fris en monter is 
begonnen met een jeugdig kader, de goal van 
Ted tegen Ajax met de aantekening dat hij een 
vaste waarde aan het worden is bij De Graaf-
schap, de goede voorbereiding van de selectie 
o.l.v. het nieuwe trainerstandem Patrick en Ted. 
Er kan er echter maar 1 uitverkoren worden en 
dat is deze maand ..........................Patrick Visser 
de nieuwe hoofdtrainer/coach van het 1e elftal. 
In deze rubriek zullen we Patrick een aantal vra-
gen stellen hoe het hem de 1e maand vergaan is 
en welk doel hij dit seizoen voor ogen heeft. 
 
Hallo Patrick, 
 
Als eerste willen we vragen je even voor te stel-
len, wie ben je, wat doe je en wat voor verleden 
heb je op voetbalgebied? 
 
Ik ben dus Patrick Visser, getrouwd met Ilse en 
we hebben 2 kinderen, Mart (6 jaar en voetbalt bij 
SDOUC) en Noor (4 jaar, en qua sport nog 
ontdekkende). Ik heb altijd gewoond in Ulft. In het 
dagelijkse leven ben ik sportleraar en decaan op 
het Almende College, locatie Wesenthorst in Ulft.  
Als voetballer ben ik op mijn 6e gestart bij VV 
Ulftse Boys. Daar heb ik tot mijn 16e gevoetbald 
en daarna ben ik 6 jaar naar De Graafschap ge-
gaan en heb ik daar in de A-jeugd gespeeld en 
het 2e elftal (tegenwoordig heet dat 'de belofte'). 
Hierna ben ik weer terug gegaan naar Ulftse 
Boys en heb ik daar tot 2 jaar geleden gevoet-
bald.  
 
 
Wat is de reden geweest om te solliciteren naar 
de functie hoofdcoach bij GWVV? 
 
De reden... Ik was bezig met mijn voetbalcurus 
TC3 en kreeg in December telefoon van Chiel ter 
horst, namens de spelersraad. Hij vroeg of ik 
interesse had voor een sollicitatiegesprek als 
hoofdtrainer van GWVV. Ik  voelde me vereerd 
dat ze mij uitnodigden en ik ben op gesprek 
geweest. Het voelde gelijk al goed maar ja, je 
weet nooit welke trainers er nog meer waren uit-
genodigd. Ik mocht echter op een 2e gesprek 
komen en nog iets later kreeg ik het verlossende 
telefoontje dat ik het was geworden. Ik volgde 
GWVV altijd al wel en vond dat er de laatste paar 
jaar een goede spelersgroep stond. Via Marc Ar-
nold, collega op de Wesenthorst kreeg ik altijd 
wel informatie over GWVV 1 en over de club en 
toen ik bezig was met solliciteren heb ik natuurlijk 
ook meerdere contacten (oa. Nelleke Wissing) 

aangewend om meer te weten te komen over de 
club en spelersgroep.  
 
Kun je ons aangeven onder wat voor een soort 
trainer we jou kunnen scharen en wat in jou op-
tiek belangrijk is als het op voetbal op aankomt? 
 
Dit is een lastige vraag. Ik moet mezelf nog 
ontdekken als coach. Dit is mijn eerste club als 
hoofdcoach dus ik moet mezelf ook ontwikkelen. 
Ik vind de sfeer altijd belangrijk. Als er in een 
team geen sfeer is, kan je prestaties vergeten. 
Ook moeten spelers zich volledig geven tijdens 
trainingen en wedstrijden. Je wordt als speler al-
leen maar beter als je 100% geeft. Daarnaast 
vind ik dat spelers zich prettig moeten voelen in 
het systeem wat je wilt voetballen. Ik ben een 
voorstander van een goede opbouw van achteruit 
om vervolgens via de combinatie tot een aanval 
te komen. De lange bal en er achteraan rennen is 
niet mijn spelopvatting. Een andere factor wat ik 
belangrijk vind is dat je open en duidelijk moet 
zijn naar de groep. We hebben een groep van op 
papier 20 1e elftal spelers en ze willen allemaal 
voetballen. Er kunnen er dus maar 11 spelen met 
eventueel 3 wissels. Voor de rest is er de rol van 
niet spelen in het 1e of wedstrijden met het 2e 
mee voetballen voor om wedstrijd ritme te 
houden. Samen met Ted, Peter en Freek bepalen 
we steeds maar waar wie waar komt te spelen.  
 
Wat is jou beleving geweest toen je begin augus-
tus voor het het eerst op de Buitenham voor de 
spelersgroep stond? 
 
Haha dat is een leuke vraag... Ik kom binnen mid-
den in een verbouwing van de kantine, waar 
mensen die over bepaalde zaken op vakantie zijn 
en dus blijven zaken in het ongewisse. De eerste 
zondag had ik de selectie gevraagd om 3 kwartier 
van te voren aanwezig te zijn. Starten met een 
kop koffie en even bijkletsen om daarna te gaan 
trainen. Helaas was er geen plek waar we 
konden zitten, het koffiezetapparaat kon Dennis 
Lohschelder niet vinden, de koffiefilters waren 
zoek, en hij zocht naar een kraan waar stromend 
water uitkwam. Dus maar omkleden en het veld 
op. De weken erna heb ik dingen meegemaakt 
die niet mogen gebeuren maar wel kunnen 
gebeuren tijdens een  verbouwing. Omkleden in 
het donker omdat de elektra was afgesloten en 
we de mobiel moesten gebruiken als lichtpuntje 
in het donker. Koud water om te douchen, Licht-
masten die het niet deden. Maar het belangrijkste 
was.. De materialen waar we mee moesten 
trainen waren aanwezig. Goede ballen, hesjes, 
petjes en een goed trainingsveld maakten de an-
dere omstandigheden teniet. Het was ook wel 
lachen hoe we als groep met deze situatie 
omgingen. Misschien is het wel goed geweest 
voor groepsvorming..? Dus ja al met al een 
roerige beleving toen ik de eerste paar trainingen 
op de Buitenham was. Maar goed.. een gezegde 
zegt: 'elke reis van duizenden kilometers begint 
met slechts een 1e stap'. Uiteindelijke komt er 
een geweldig buurthuis en hoop 
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ik op een fantastisch seizoen voor de club 
GWVV. 
 
Een rommelig begin dus maar hoe was de 
voorbereiding op de competitie oefenwedstrijd 
Groessen en de bekercompetitie en denk je 
inmiddels je 'ideale' elf gevonden te hebben? 
 
Inderdaad een rommelig begin maar tijdens de 
wedstrijden was het niet zo. Natuurlijk heb je in 
de voorbereiding altijd last van spelers die op 
vakantie zijn, echter vond ik het mooi om te zien 
dat een groot aantal spelers gekozen hadden 
voor een vakantie voor het begin van de 
Voorbereiding. Helaas was het weer in Nederland 
zo slecht dat er ook nog een paar alsnog be-
sloten om op vakantie te gaan. De eerste oefen-
wedstrijd was gelijk een goede. Helaas kon de 
wedstrijd tegen loil, waar de vorige trainer Ruud 
Pastoor van GWVV werkzaam is, niet doorgaan 
omdat Loil geen team op de been kon brengen 
en dus moesten we gelijk al tegen een 3e klasser 
voetballen. Ik was dan ook wel nieuwsgierig hoe 
de groep het zou doen maar wist wel dat we zelf 
ook goed zijn. Het werd dan ook een 1-0 winst 
met een spel waar we eigenlijk weinig kansen 
weg gaven. Dit was ook de doelstelling van deze 
wedstrijd voor mij. Vorig jaar kreeg GWVV teveel 
tegendoelpunten. Dat wil ik dus beter gaan doen 
en was ook mijn eerste uitgangspunt voor de 
trainingen. De wedstrijden daarna voor de beker 
waren wedstrijden waar ik spelers op bepaalde 
plaatsen bezig kon zien en ze te leren kennen als 
speler in een team. De resultaten kunt u terug 
zien op de site maar was voor mij als trainer niet 
van belang. Ik gebruikte ze als oefenwedstrijden 
waar ik graag dingen wilde zien. Ik kreeg hierdoor 
een betere kijk op spelers en wat hun beperk-
ingen zijn maar vooral wat hun mogelijkheden 
zijn. Die wil ik dus ook benutten. En nu na 1 com-
petitiewedstrijd weet ik nog niet of ik de 'ideale elf' 
heb gevonden. Ik weet wel dat wij als trainersstaf 
een groep hebben met veel goede spelers en we 
eigenlijk alle posities dubbel kunnen bezetten, 
maar dat er individueel veel dezelfde type spelers 
zijn. Ik vraag me ook wel eens af of het 'ideale 
elftal' bestaat? Je hebt altijd te maken met een 
tegenstander en daarvan ben je als team ook 
afhankelijk dus de ene wedstrijd zijn de elf ideaal, 
maar doordat de tegenstander de wedstrijd erop 
anders speelt kan het dus zijn dat dezelfde elf, 
beperkingen kunnen hebben 
op sommige plekken.  
 
Je traint nu inmiddels een ruime maand met de 
selectie waar denk je nog aan bij te moeten 
schaven binnen deze groep? 
 
Gelukkig zijn er nog veel dingen waar we als 
trainers zijnde aan moeten werken. Het 1e en het 
2e elftal gaat op dezelfde manier voetballen. Dat 
is voor Peter (trainer van het 2e), Ted en mij een 
lastige taak omdat het wel een andere manier is. 
We proberen het dan ook zo duidelijk mogelijk 
aan te leren en uit te leggen. Echter is het zo dat 
dat heel veel tijd kost. Maar tot nu toe zien de 
spelers er de voordelen van wat dus een teken is 
dat we op de goede lijn zitten. Daarnaast vind ik 
dat spelers veel meer de wedstrijd  moeten 
'lezen'. In het veld kunnen ze dan zelf dingen zien 
en veranderen en hier dus op reageren. Een aan-
vallend moet er een en ander bijkomen. Ik bedoel 
dan betere loopacties, meer diepgang en in het 
totaal veel meer beweging. Maar ja, dan moet je 
als voorwaarde ook een goede conditie voor heb-

ben en daar beginnen we nu aardig mee op te 
schieten. 
 
In de wandelgangen horen wij de spelers praten 
over 'spelen vanuit je zone' dit zagen we ook te-
rug in de trainingen. Kun je de lezers utleggen 
wat dit nu precies inhoud of is dit nu juist het 
"geheim van de smit"? 
 
Ach dat is geen geheim hoor en ook heel make-
lijk uit te leggen. Het toepassen echter is een 
heel ander verhaal. Maar gelukkig hoeft het 
merendeel van de lezers dit niet toe te passen... 
Zone verdediging is eigenlijk niets anders dan dat 
elke speler verantwoordelijk is voor een stuk 
ruimte waarin hij speelt. Makkelijk toch? Stel je 
voor dat je het speelveld indeelt in 11 stukjes en 
zet in elk stukje een speler. Komt in zijn stukje 
een tegenstander te lopen, dan moet deze speler 
de tegenstander oppakken en verdedigen in zijn 
gebied. Het moeilijke hieraan is dat de tegen-
stander van stukje naar stukje gaat lopen en 
wanneer neem je dan als verdediger de tegen-
stander over om te verdedigen. Dat is dus een 
kwestie van trainen en afspraken maken. En dus 
ook heel veel herhalen..  
 
Dan vorige week de 1e competitie wedstrijd 
tegen MEC, hoe heb je je spelers hierop voor-
bereid en wat kun je zeggen over het vertoonde 
wedstrijdbeeld? 
 
Mijn spelers bereid ik niet echt voor op een te-
genstander. Op de dinsdag en de donderdag 
trainen we zoals we graag willen voetballen. Als 
we dan ineens anders gaan voetballen omdat we 
een andere tegenstander krijgen.. moeten we 
de trainingen heel anders indelen en ons steeds 
maar aanpassen. Wij, Ted, Peter en ik willen op 
een bepaalde manier spelen en we passen ons 
dan ook niet aan aan wat de tegenstander doet. 
Natuurlijk weet je wel hoe ze spelen en welke 
speler belangrijk is, maar dat lossen we op bin-
nen ons systeem. Een voorbeeld: Als hun laatste 
man een goede lengte pass heeft, dan lopen we 
zo zodat hij niet in de gelegenheid komt om die 
pas te geven..simpel toch? Ik wil dan ook graag 
dat spelers leren zien wat de tegenstander doet. 
Zetten ze vroeg druk of laten ze ons opbouwen 
enz enz. En ja. We wisten van MEC dat ze 
de lange bal hanteerden en helaas werden we 
niet verrast door goed combinatievoetbal van 
hun, maar inderdaad de lange bal waar we posi-
tioneel moeite mee hadden. We waren voet-
ballend veel beter maar ja.. het gaat om de 
punten en die bleven helaas in Miste liggen... 
 
Morgen MvR op het programma heb je de 
wedstrijd in je hoofd al gespeeld? MvR toch 
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denken we een van de kampioenskandidaten 
hoe ga je die bespelen? 
 
Ikzelf denk dat het kampioensschap gaat tussen 
MVR en Ulftse Boys. MVR met een hele jonge 
groep waar veel beweging inzit en veel enthousi-
asme. Ulftse Boys als degradant met een doel-
stelling die waarschijnlijk bij veel mensen 
wel bekend is namelijk over 2 jaar 3e klasse voet-
ballen. En ja natuurlijk ben ik die wedstrijd al aan 
het spelen, dat was ik eerlijk gezegd vorige 
week zondag al na de wedstrijd tegen MEC. En 
ik moet zeggen dat ik een goed gevoel heb. Ik 
denk dat we tegen voetballende ploegen beter 
zijn als tegen stugge verdedigende ploegen. En 
ja hoe ik die ga bespelen... morgen om 14.30 
uur is de aftrap op 'De Buitenham'. Ik zou 
zeggen.. kom eens kijken!!! 
 
Gefeliciteerd met de overwinning op MvR, in 1 
van de vorige vragen schatte je Ulftse B. of MvR 
als 1 van de titelkandidaten is dat na de overwin-
ning van vanmiddag nog steeds zo? 
 
Ja dat is nog steeds zo. Ik vond MVR vandaag 
ook een team waarvan je kan zien dat er goed 
voetbal inzit. Als je kijk hebben we in de 1e helft 
aardig tegenstand geboden en terecht stond het 
1-0 met rust voor ons. Maar ook tijdens de 1e 
helft konden ze al scoren. Sven pakt goed de bal 
in een 1-1 situatie maar als ze die scoren, dan is 
het een heel andere wedstrijd. Maar ja.. een 
goede doelman zoals Sven is, die kan je niet 
maar zo passeren en dat is ook een kwaliteit van 
ons. Maar gelijk na de rust schoot MVR een bal 
op de lat, kon Jacco te Kaat de bal van de 
schoen glijden van een speler die alleen op Sven 
afgaat. Kortom we hebben ook aardig wat kan-
sen weg gegeven.  We hebben de wedstrijd ge-
wonnen met goede doelpunten die op juiste mo-
menten vielen, maar het feit blijft wel dat ik MVR 
nog steeds hoog inschat. 
 
Zo ja, waarom denk je dit en als je wint van de 
titelkandidaat waarom zou je 
zelf dan niet... .? 
 
Waar wij zelf niet kampioen worden... Als we de 
kans krijgen dan pakken we het.. alleen is het 
niet reëel. Kijk naar de competitie indeling. Er 
zitten clubs bij die gedegradeerd zijn uit 4e 
klasse en clubs die net geen promotie konden 
vieren omdat ze de finale wedstrijden van de na-
competitie verloren. GWVV was vorig jaar voor 
het eerst in de 5e klasse en heeft het goed 
gedaan. Echter zijn er in de as nieuwe spelers 
bijgekomen. Die moeten ingepast worden en dat 
heeft zijn tijd nodig. Verder hebben we achterin 
ervaren jongens maar op middenveld en voorin 
staan een aantal jonkies die ontzettend goed 

kunnen voetballen maar ook nog 'speels' zijn. 
Tegen ploegen die fysiek zijn krijgen we het dus 
moeilijk. Zie MEC en zie ook vandaag tegen MVR 
waar we de 1e helft de 'slag' op het middenveld 
verloren en er niet vol ingingen. Dit moet groeien 
en heeft tijd nodig. De spelersgroep weet eigen-
lijk ook nog niet eens wat hun mogelijkheden zijn. 
Als ik zie hoe snel ze dingen oppakken die we 
trainen, dan zitten daar heel veel mogelijkheden 
voor de toekomst..en hoe vroeg die toekomst zal 
zijn.. zien we aan het einde van het seizoen. 
 
Hebben jullie voor jezelf een doelstelling op-
gelegd voor dit seizoen en zoja, welke is deze 
dan. 
 
Toevallig (misschien had je dit ook wel in de wan-
delgangen gehoord) hebben we afgelopen don-
derdag na de training met de groep gesproken 
over de doelstellingen. Ik wilde graag weten wat 
de groep voor doelstelling heeft voor aan de win-
terstop, aan het einde van het seizoen en ook 
waar ze willen waar GWVV over 3 jaar moet 
staan. Verder wilde ik per speler weten wat hun 
individuele doelstellingen zijn. Via mail heb ik de 
individuele doelstelling terug gekregen en de 
teamdoelstellingen hebben we besproken en zijn 
er uiteindelijk ook gekomen. Door deze doel-
stellingen op papier te zetten, blijven we scherp 
over hetgeen we willen als team. Je werkt hi-
ernaar toe en je moet als spelersgroep weten wat 
je ervoor moet doen en ervoor moet laten. 
De doelstellingen worden natuurlijk wel geëva-
lueerd en eventueel bijgesteld op het moment dat 
ze klaar zijn. We willen wel kampioen worden 
maar als we met de winterstop onderaan staan 
met 3 punten, dan is het niet reëel meer en 
moet je als doelstelling klassenbehoud invullen. 
Onze doelstelling op korte termijn is eigenlijk met 
goed, verzorgd voetbal punten gaan pakken en 
dan rond de winterstop kijken wat hoe we ervoor 
staan. Dan gaan we weer bij elkaar zitten en 
praten. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor je zijn? 
 
Een wens... Pff. Nooit over nagedacht..kunstgras 
bij GWVV? Kampioen worden met GWVV? Be-
tere verlichting op het trainingsveld? Eigenlijk heb 
ik niets te wensen. Ik ben trainer bij een mooie, 
vriendelijke club met een fantastische spelers 
groep, goede technische staf en begeleiding. Dit 
is voor mij al een wens wat ik als beginnend 
hoofdtrainer had. Dus 1 wens is uitgekomen en 
mocht ik nog een wens willen doen, dan zal ik die 
zeker kenbaar maken! 
 
Wil je nog terugkomen op 1 van de vorige 
gestelde vragen en of een andere 
aanvulling/op/aanmerking hebben dan stellen we 
je nu daarvoor in de gelegenheid? 
 
Ik hoop dat we dit jaar met GWVV een goed jaar 
krijgen. En dat supporters de weg naar de Bui-
tenham blijven vinden. Verder vind ik het 
prachtig te zien en te horen dat er zoveel vrijwil-
ligers zijn die de club GWVV steunen. Denk bi-
jvoorbeeld aan het werk aan de kantine die van-
daag voor het eerst 'open' was. Het ziet er ge-
weldig uit en het is nog niet eens af. 
Ik wens iedereen dan ook een goed seizoen. 
 
Patrick bedankt voor je tijd voor deze rubriek, we 
wensen je een heel veel succes als hoofdtrainer 
van GWVV. 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand  september 

2 Henk Masselink 
3 Roel Jansen 
3 Jos Ketelaar 
4 Erik Frazer 
6 Theo Heutinck 
6 Ino Zweers 
6 Theo Boerboom 
7 Patrick  Visser 
8 Sebas Kissing 
9 Merijn van Arragon 

10 Kai Messing 
11 Marijke van Wessel 
11 Stijn Marcus 
13 Bennie Ditters 
14 Christel Aalders-Versleyen 

September: 

20 Andres Moreno Ruiz 
21 Kay-Gee Fredriks 

23 Emiel Kolks 

25 Leo Slutter 
25 Gerard Evers 
25 Karin Boland-van Aalst 
25 Jules van de Pavert 
26 Jan Frazer 
26 Nick Pruyn 
27 Bennie Bruins 
29 Erwin Zimmerman 
30 Milan Frazer 
30 Victor van Remmen 
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I n dit seizoen wederom een G.W.V.V. super-
elf competitie, ook dit jaar hebben wij 
„‟Grandcafé De Bank in Doetinchem‟‟ bereid 
gevonden om als hoofdsponsor voor onze 
super-elf competitie op te treden. De onder-
handelingen met deze sponsor verliepen zeer 
voorspoedig, zodat het contract weer voor 1 
seizoen is verlengd. De wedstrijdleiding van de 
super-elf is zeer blij met deze financiële injectie. 
Nu kunnen we weer bij elke uitgave van de Boog-
bal een leuke prijs weggeven. Het is de bedoeling 
dat niet diegene die bovenaan staat elke keer de 
prijs in ontvangst kan nemen, het is natuurlijk 
leuker dat iedereen evenveel kans maakt op de 
hoofdprijs. De wedstrijdleiding beslist elke maand 
in welke categorie de prijs wordt weggegeven bv. 
- de hoogste vrouwelijke deelneemster, het 
bestuurslid dat het hoogst geklasseerd staat of 
het jeugdlid dat het laagst geklasseerd staat enz. 
Wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de 
kantine, maar in de Boogbal zit natuurlijk ook een 
formulier.  Deze formulieren kunnen ingevuld in 
de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden. De 
uitslagen van G.W.V.V. super-elf worden elke 
keer gepubliceerd in de Boogbal en op de site, 
www.gwvv.nl. Bij het bepalen van de eindwinnaar 
telt de deelnemer die het hoogst aantal punten 
heeft behaald. 
 

GWVV  

superelf 

2011/2012  

 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 5e elftal) 
mogen 2 voetballers geselecteerd worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e 
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in 
één elftal spelen van één der gekozen verdedig-
ers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers en 1 keeper. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  mid-
denvelders en aanvallers uit verschillende teams. 
De wedstrijdleiding bepaald wie in   welke cate-
gorie thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 
schrijven en deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is 
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf 
wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco Jan-
sen. 
 
 Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt 
scoort levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert 
dat 4 punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert 
dat 5 punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 
punten op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten 
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer 
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen doel-
punten tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt 
levert dat 5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald 
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. 
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen 
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij 
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal 
doelpunten dat de gekozen keeper heeft 
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van 
het team dus 3-2. Als door een blessure van de 
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt 
het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin 
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag 
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze 
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en 
als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen 
punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De 
Superelfcompetitie begint op zondag 30 oktober. 
 
Per persoon mag er maar één formulier in-
gevuld worden en het moet uiterlijk donder-
dag 27 oktober binnen zijn. 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
De wedstrijdleiding. 

Een goed adres: 

   

http://www.varsselderveldhunten.nl
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(vervolg Super elf) 

G.W.V.V. super-elf deelnameformulier 

 

 
Naam deelnemer: ............................  
Ploegnaam: ............................ 

 
Spelersnr. Spelersnaam Elftal 
 
(keeper) 

.............. ...................... ...... 
(verdedigers) 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 
 

(middenvelders) 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 
 

(aanvallers) 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 

.............. ...................... ...... 

 

Uiterste inleverdatum 27 oktober bij Marco Jansen of in de bus 


 

Sp
o

n
so

re
d

 b
y 

 “
G
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e 
B
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     Keepers:   

1 Sven te Kaat 1e  

2 Luuk Egberts 2e 

3 Thymo S/Theo van W 3e 

4 Nick Pruijn 4e  

5 Marcel v/d Pavert 5e 

     Verdedigers:   

6 Jurgen Schut 1e  

7 Sven Maatman 1e  

8 Jacco te Kaat 1e  

9 Martin Bolk 1e  

10 Bob Zweers 1e  

11 Werner Wellink 2e 

12 Paul Wijsman 2e 

13 Roel Jansen 2e 

14 Bart Vinkenvleugel 2e 

15 Tim Heutinck 2e 

16 Maik te Kaat 3e 

17 Frank v/d Pavert 3e 

18 Rick Heinen 3e 

19 Koen Soontiëns 3e 

20 Kay Mulder 3e 

21 Jordy Steverink 4e 

22 Yuri Sohilait 4e 

23 Maikel Liebrand 4e 

24 Jorick Messink 4e 

25 Emra Kurtuglu 4e 

26 Hans Bruins 5e 

27 Arthur Bonenkamp 5e 

28 Tonny Slutter 5e 

29 Ferenc Schepers 5e 

30 Harm te Kaat 5e 

31 Erwin Zimmerman 5e 

     Middenvelders:   

32 Jeroen Aalders 1e  

33 Chiel Le Comte 1e  

34 Chiel Terhorst 1e  

35 Dirk Jansen 1e  

36 Maik Jansen 1e  

37 Pascal Sloot 1e  

38 Markus Schwartz 2e  

39 Sven Huls 2e 

40 Rick Hendrixen 2e 

41 Bart Zweers 2e 

42 Ralf v/d Pavert 3e 

43 Dennis Boerboom 3e 

44 Erik Ketelaar 3e 

45 Stijn Marcus 3e 

46 Emiel Kolks 3e 

47 Jos Ketelaar 3e 

48 Kevin Rivière 4e 

49 Jeroen Stieber 4e 

50 Jurjan Wezenberg 4e 

51 Tom Wezendonk 4e 

52 Pieter Laban 4e 

53 Simon Kissing 4e 

54 Andrès Moreno 5e 

55 Theo Heutinck 5e 

56 Gert Martens 5e 

57 Rien Klompenhouwer 5e 

     Aanvallers:   

58 Sebastiaan Flipse 1e  

59 Chris van Aalst 1e  

60 Tim Jansen 1e  

61 Kees v/d Pavert 1e  

62 Ramiro Tersteeg 1e  

63 Niels Schweckhorst 1e 

64 Tom Wanders 2e 

65 Danny van Wessel 2e 

66 Paul Geelen 2e 

67 Jimi Moreno 2e 

68 Jelle Visser 2e 

69 Marco Menke 3e 

70 Twan Berndsen 3e 

71 Jordy Bussink 3e 

72 Floyd Robben 3e 

73 Joël Robben 3e 

74 Roel Geerts 4e 

75 Gideon Sohilait 4e 

76 Jeen Grievink 4e 

77 Sebas Kissing 4e 

78 Niels Huntink 4e 

79 Johnny Moreno 4e 

80 Frank v/d Schuur 5e 

81 Han v/d Pavert 5e 

82 Walter Hendrixen 5e 

83 Marc Welling 5e 

vervolg Spelerslijst) 

copie binnen: komt uit op: 
16 oktober 13 oktober 

3 november 10 november 

1 december 8 december 
16 februari 2012 23 februari 2012 

15 maart 22 maart 
12 april 19 april 
17 mei 24 mei 

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012 
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Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 

  Wij feliciteren: 
- Guus Slutter met het behalen van zijn Abra-
hamsgerechtigde leeftijd. 
- Fam. Jansen (Marco,Kristel en Luca) met de 
geboorte van dochter en zusje Yara. 
-Luc en  Jessica Egberts met de geboorte van 
hun zoontje Lucas. 
 

 Arno Geurts ontpopte zich met het train-
ingsweekend van de selectie als een ware 
quizmaster. Geheel in string verkleed en een 
echo op de microfoon kreeg hij het voor elkaar 
om Bingo te spelen zonder bingokaartjes. Re-
gelmatig waren er ‟foute‟ bingo‟s. Dit tot onge-
noegen van de spelers. Dit moest Arno nader-
hand bezuren want hij werd al slapende met 
stretcher en al op de middenstip geparkeerd. 
Dat is toch wel vreemd wakker worden zo.   

 In de volgende Boogbal hebben we in de wan-
delgangen vernomen zal er een nieuwe rubriek 
worden opgestart met de naam:  
“De vrouw van….”  
De persoon in 
kwestie wilde 
niet met naam 
en toenaam 
worden ge-
noemd in 
naaststaande 
afbeelding 
vind je het 
„edele onder-
stel van de 
persoon in 
kwestie. We 
zijn benieuwd 
naar zijn bijdrage.  

17-9-2011 10:00 Terborg E2GD GWVV E1 

17-9-2011 10:00 GWVV E2G FC Trias E8 

17-9-2011 12:30 SDOUC D3 GWVV D1G 

17-9-2011 13:30 GWVV C1G Zeddam C1G 

18-9-2011 9:30 Gendringen 7 GWVV 4 

18-9-2011 10:00 Zeddam 2 GWVV 2 

18-9-2011 10:00 GWVV 3 SVGG 2 

18-9-2011 10:00 GWVV 5 Etten 4 

18-9-2011 14:00 Bredevoort 1 GWVV 1 

24-9-2011 9:45 Ajax B E3G GWVV E2G 

24-9-2011 10:00 GWVV D1G FC Trias D4 

24-9-2011 10:00 GWVV E1 Den Dam E1 

24-9-2011 12:00 Ulftse Boys C2 GWVV C1G 

25-9-2011 9:15 FC Trias 9 GWVV 3 

25-9-2011 10:00 GWVV 2 VIOD 5 

25-9-2011 10:00 Dinxperlo 5 GWVV 5 

25-9-2011 11:30 GWVV 4 Bredevoort 4 

25-9-2011 14:30 GWVV 1 KSH 1 

1-10-2011 10:30 SVGG E1G GWVV E1 

1-10-2011 11:15 Terborg D2G GWVV D1G 

1-10-2011 13:30 GWVV C1G DZC '68 C3 

2-10-2011 9:30 SDOUC 6 GWVV 5 

2-10-2011 10:00 GWVV 2 Kilder 3 

2-10-2011 10:00 Doetinchem 6 GWVV 3 

2-10-2011 11:30 GWVV 4 Ruurlo 8 

2-10-2011 14:30 GWVV 1 Stokkum 1 

8-10-2011 9:00 Terborg E4G GWVV E2G 

8-10-2011 10:00 GWVV D1G Den Dam D1G 

8-10-2011 10:00 GWVV E1 Dinxperlo E2 

8-10-2011 12:30 Varsseveld C2 GWVV C1G 

9-10-2011 10:00 GSV '38 4 GWVV 2 

9-10-2011 10:00 Keijenburg. Boys 4 GWVV 4 

9-10-2011 10:00 GWVV 5 Ajax B 4 

9-10-2011 14:30 Zelhem 1 GWVV 1 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V.: 

4-9-2011 MEC 1 GWVV 1 3 - 1 

4-9-2011 MEC 5 GWVV 5 1 - 3 

10-9-2011 GWVV D1G Dinxperlo D2 6 - 2 

10-9-2011 Longa '30 E11 GWVV E2G 4 - 4 

10-9-2011 AZSV C3 GWVV C1G 7 - 1 

10-9-2011 AZSV C3 GWVV C1G 7 - 1 

10-9-2011 Varsseveld E3 GWVV E1 4 - 6 

11-9-2011 VIOD 9 GWVV 3 2 - 1 

11-9-2011 GWVV 2 MvR 3 4 - 1 

11-9-2011 GWVV 4 FC Trias 7 1 - 3 

11-9-2011 GWVV 1 MvR 1 3 - 1 

Programma G.W.V.V.: 

Subsponsoren uitgebreidt 
 

H et sub-sponsorenbestand van GWVV is 
uitgebreidt met een 3-tal sub-sponsoren. Phy-
sique sport en gezondheidscentrum in 
Terborg, Geurts Bouwelementen te Ulft en Au-
tobedrijf Geert Stevering in Ulft. 
Zij zullen hun sponsoruitingen op diverse uiteen-
lopende fronten etaleren binnen GWVV. Wij wen-
sen alle drie de bedrijven een verdere suc-
cesvolle samenwerking toe met GWVV. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
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 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Marco Menke tel. 0633636873 
Mike Frazer tel. 631810 
Manfred Kuster  
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Jordy Bussink tel. 632239 
Sebastiaan Flipse tel. 632977 
Chiel le Comte tel. 686292 
 
Dorpshuus: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Isabel Frazer tel. 631810 

Jeugdnieuws 

 Start nieuw seizoen 
Het voetbalseizoen is ook voor onze jeugd weer begonnen. Er wordt 
al veel getraind, bovendien zijn er al enkele oefen/beker wedstrijden 
gespeeld. Het najaarsseizoen gaan we in met maar liefst 5 teams! 
Een C, D en 2 E teams en een Street Soccer League team. Deze 
laaste groep zal 5 tegen 5 spelen zowel thuis als bij omliggende 
buurtverenigingen.  
Gelukkig hebben we ook dit jaar een aantal nieuwe aanmeldingen 
gekregen. Marijn en Joey bij de C, Stijn en Lars bij de D, Twan bij de 
E1 en Gijs bij de E2. Bij de allerjongsten hebben zich nog Merijn en 
Paul-Maikel aangemeld.  Allemaal heel veel voetbalplezier bij de 
jeugd van GWVV! 
Heel blij zijn wij ook met het actieve en enthousiaste jeugdkader. Ook 
hier mogen we een aantal “nieuwe” trainers en leiders verwelkomen. 
Allen heel veel succes en plezier. 
 

 Vacature 
We hebben nog steeds een openstaande vacature voor leider van de 
E2. Wie o wie?? 
 

 Afmelden 
We willen graag nog een keer benadrukken dat op tijd afmelden voor 
een wedstrijd heel belangrijk is. Natuurlijk kan dat niet als je plotseling 
ziek wordt. De trainers/leiders komen op donderdagavond bij elkaar 
en bekijken dan samen of er eventueel spelers uitgewisseld moeten 
worden van het ene team naar het andere.  Voor afmelden van een 
training, moet je contact opnemen met de trainer van die avond. 
Inmiddels is iedereen in bezit van een adressen/telefoonlijst van team-
leden/trainers/leiders. 
 

 Beterschap 
Zoals jullie allemaal weten heeft Mick een ongeluk gehad en kan/mag 
hij een tijdje niet meer  voetballen. Mick we wensen je allemaal heel 
veel beterschap en hopelijk mag je snel weer de D1 komen ver-
sterken.  
 

 Talentenplan “de Graafschap” 
Ook dit jaar gaan 3 E pupillen naar het “Graafschap Talentenplan” om 
daar hun talenten te laten zien. Justin, Sem en Koen gaan drie 
woensdagmiddagen trainen op de Bezelhorst in Doetinchem. Veel 
plezier! Koen, keeper van de E1, is eind augustus naar een keep-
ersdag geweest en heeft daar een geweldige dag gehad. 
 

 Binnen trainen 
Al jaren was het vanzelfsprekend dat we in de winter bij extreem 
slecht weer de sporthal in konden voor een training. We weten nu 
echter nog niet wanneer de sporthal weer gebruiksklaar is, dus 
moeten we even afwachten om een planning te maken.  
 

 Winterstop                                                              
Het duurt nog een hele tijd, maar in week 50 zijn de laatste trainingen, 
in week 3 in 2012 starten de trainingen weer voor het nieuwe voor-
jaarsseizoen. De trainers/leiders van de teams zullen zelf besluiten of 
ze in de herfstvakantie gaan trainen of niet. Je wordt door hen op tijd 
op de hoogte gebracht. Ook bij deze geldt, meld je op tijd af als je bi-
jvoorbeeld op vakantie gaat. 
 

 Lotenverkoop 
Al jaren wordt tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal de 
jeugd ingezet om te helpen met loten verkopen. De opbrengst van 
deze verkoop is immers ook voor de jeugd. Dit jaar zijn de C1 en de 
D1 aan de beurt, onder supervisie van een jeugdbestuurslid. 
 

 Boogbal 
Ons voetbalblad “De Boogbal” komt 8 maal per jaar uit. Natuurlijk lev-
eren we als jeugd van GWVV ook onze bijdrage. Graag zien we ook 
dat de teams zelf een aandeel leveren. Dus vind je het leuk om een 
stukje over de wedstrijd of iets anders te schrijven , lever je stukje in 
bij boogbal@gwvv.nl .  In de laatst verschenen Boogbal kun je zien 
voor welke datum je het moet inleveren. Ook trainers en leiders zullen 
jullie vragen om een stukje te schrijven. 

mailto:boogbal@gwvv.nl
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

September 
19 Kermisvergadering OLV Gilde 
24 Burendag Gemeenschapshuis 
Oktober 
1 oud papier ophalen 
27 Ledenvergadering GWVV 
November 
5 oud papier ophalen 
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(vervolg dorpsnieuws) 



BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012 

Boogbal nr. 1 pagina 17 40 

(vervolg dorpsnieuws) 

D e kom es kieken vakantie zit er bijna op en 
op 5 september beginnen we weer te oefenen 
voor het volgende stuk.    
Niet een toneelspel zoals de Martelgang van 
Kromme Lindert , maar dit jaar wordt het een 
vrolijk stuk. Maar zeker niet minder intensief als  
het vorige. ”Ik ga u echt nog niet vertellen wat de 
inhoud is en hoe de rolverdeling eruit ziet. Dat 
kan allemaal later  nog wel. Wel wil ik u laten zien 
wat we de eerste  avond gedaan hebben net voor 
de vakantie.  
 Dit was een fantastische avond vol met improvi-
satie, rollenspelen komische stukjes .We hebben 
die avond gelachen en vol bewondering gekeken 
naar de improvisatie talenten van onze nieuwe 
leden. Dit allemaal onderleiding van  Ingeborg. 
Op de bijgevoegde foto zie je een impressie van 
deze avond.  En op de dorpswebsite kun je er 
nog meer vinden.  Normaal zegt 1 plaatje meer 
dan 1000 woorden. In dit geval moet ik echt 
zeggen “het is niet wat het lijkt”. 

Wateroverlast Varsselder 

D e Pastoor Reulinkstraat in Varsselder 
Veldhunten liep zaterdag 5 augustus vol wa-
ter, het riooldeksel kwam zelfs omhoog.  In 
een kwartier tijd zat ruim 40 mm water in de re-
genmeter. Een auto vol kinderen ging een paar 
keer de straat op en neer. Enkele kelders liepen 
vol water. 

 

Kermis  

vergadering   

maandag 19 sept. 2011 

 
 
Aan de leden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
 
Geacht Gildelid,  
 

Bij deze nodigen wij u uit  
voor de ledenvergadering op: 

 
maandag 19 september 2011  

21.15 uur in Gildegebouw “de Tent”. 
 
Agenda: 
 
1 Opening.  
2 Ingekomen stukken. 
3 Notulen ledenvergadering 14-02-2011. 
4 Evaluatie/financieel kermisoverzicht 2011. 
5 Hoe verder kermis 2012.  
6 Pauze 
7 Uitbreiding/verbouwing/  
 gemeenschapshuis e.a. zaken. 
8 Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
9 Sluiting. 
 
Tot ziens op maandag 19 september 2011  
21.15 uur 
 
Met vriendelijk groet, 

 
Namens het Gildebestuur. 
Marcel Engelen. 
 
Om met u allen nog beter en sneller te kunnen 
communcieren zouden wij graag in het bezit 
komen van uw mail adres. Zou u ons dit willen 
doorgeven dit kunt u doen door ons een mailtje 
te sturen naar m.engelen12@upcmail.nl 
 
 
p.s. wilt u meer informatie over het O.L.V. Gilde , 

bezoek dan onze internetsite www.olvgilde.nl 

mailto:m.engelen12@upcmail.nl
http://www.olvgilde.nl/
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Oproep aan de 

inwoners van 

Varsselder 

Veldhunten 

 
Onze school, basisschool 
PIUS X zamelt gebruikte 
kleding, ander textiel en 
schoenen in en de op-

brengst gaat in zijn geheel naar de 
schoolkinderen! 
 
 
Veel afval wordt nog niet gescheiden ingeza-
meld. Ook de inwoners van Varsselder Veldhun-
ten gooien naar schatting 13 kilo kleding per per-
soon per jaar bij het afval. Het gescheiden 
aanbieden van dit textiel heeft grote voordelen. 
Het ontziet het milieu; is kostenbesparend voor 
de gemeente en de burger; wordt nuttig herge-
bruikt en levert bovendien geld op voor onze 
school. 
Het aangeboden „schooltextiel‟ wordt apart 
ingezameld en gesorteerd door Nederlandse 
sorteerbedrijven. Het gesorteerd textiel krijgt 
daarna een „nuttig tweede leven‟. 
 
Geen eenmalige actie, maar het jaar rond 
Er staat naast de glascontainer Achter de Molen 
een kleine textielcontainer. Deze blijft het hele 
jaar staan en u kunt dus altijd uw textiel en 
schoenen kwijt. De container wordt zo vaak als 
nodig, geleegd. 
 
Wat wel en wat niet in de textielcontainer 
 
Wel Niet: 
T-shirts, hemden, broeken en truien Knipselresten 
Jurken, rokken, blouses,  
jassen, jacks, Sportkleding Vulmateriaal 
Ondergoed, lingerie, bladkleding,  
sokken, kousen Synthetische kussens, 
dekbeddenLakens, slopen, handdoeken, 
gordijnen, vitrage Matrassen, vloerbedek
 king, pantoffels 
Pluche speelgoed Rubber laarzen, 
 klompen 
Schoenen, laarzen, gympen  
en sandalen Afval. 
Riemen, (hand)tassen 
 
 
Waarop even letten 
Het aangeboden textiel dient schoon en droog te 
zijn. Het aanbieden dient te geschieden in een 
goed afgesloten stevige zak, om de kwaliteit zo 
hoog mogelijk te houden. . 
Het aangeboden schoeisel dient schoon en 
droog en per paar stevig aan elkaar gebonden 
te zijn. Dit kan dan in de textielcontainer worden 
gedaan. 
 

Het is natuurlijk handig om familie, vrienden, ken-
nissen en buren over deze actie te informeren. 
Hoe meer textiel en schoeisel, hoe hoger de op-
brengst voor onze school. En die is van harte 
welkom. 

DE VENDELIERS EN  

VENDELIERSTERS  

DOEN HET WEER!!! 
  

N adat we in oktober 2009 op de Jungfrau 
Joch[3450m] in Zwitserland al het werel-
drecord vendelen op hoogte gevestigd had-
den stond er op 27 augustus 2011 een werel-
drecordpoging massavendelen op het pro-
gram dit keer iets dichter bij huis en wel in 
Nieuw-Dijk. Hier bij mochten wij als wereld-
recordhouders natuurlijk niet ontbreken. In febru-
ari hadden we ons dan ook al aangemeld voor 
deelname in totaal met 20 vendeliers[sters]. Na 
de Varsselderse cq Huntense kermis werd er ie-
dere maandagavond, tot in de kleine uurtjes, 
fanatiek geoefend om de voor ons toch wel 
vreemde slagen onder de knie te krijgen. Door dit 
fanatieke oefenen ontstonden er helaas een paar 
blessures [rug,knie,voet] waardoor we uiteindelijk  
met 4 vendeliersters en 12 vendeliers konden 
deelnemen. Op zaterdagmorgen 27 augustus 
vertrokken we dan ook vol goede moed met z'n 
allen in de huifkar richting Nieuw-Dijk. De we-
ersomstandigheden waren, net als de rest van de 
zomer, regenachtig. Maar we hadden al voor 
hetere vuren gestaan denk hierbij aan de Jung-
frau. In Nieuw-dijk aangekomen werd alles in 
goede banen geleid. Na een optocht door het 
dorp werden alle vendeliers, in totaal 1017, naar 
hun plaats gedirigeerd. Om klokslag 16.00 begon 
het muziekkorps met de vaandelwals alle vende-
liers zwaaiden gelijktijdig dezelfde slag. Een fan-
tastisch gezicht en een goed gevoel om hier aan 
deel te mogen nemen. De recordpoging werd 
vastgesteld door notaris mr. Laarberg uit Didam 
en wordt geregistreerd bij de World Record 
Academy. De vendeliers en vendeliersters van 
het O.L.V. gilde deden het dus weer, het vestigen 
van een wereldrecord. Voor elke deelnemer was 
er na afloop een op naam gesteld certificaat en 
een 
medaille. 
Na thuis-
komst in 
Varsselder 
was het 
nog lang 
onrustig in 
en rondom 
ons club-
gebouw De 
Tent. 
  
Willy Immink een dubbele wereldrecordhouder 
vaandelzwaaien. 
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Boom verwoest 

kerkhof te Varsselder 
 
De grote donkere bui die vrijdagmiddag 26 
augustus over Varsselder trok heeft het kerk-
hof deels verwoest.  
Een boom is op vele grafstenen gevallen, graf-
stenen van diverse families zijn stuk. De bui ging 
gepaard met veel wind en dikke hagelstenen als 
duiveneieren. 

Toe aan een  

nieuwe uitdaging?  
 

A l jaren gevoetbald en tenslotte komt het 
moment, dat je moet toegeven, dat een 
blessure of de leeftijd maakt, dat je moet 
besluiten om met je geliefde vri-
jetijdsbesteding te stoppen.  
Dat doet pijn. Hoe vul je de tijd in, die je anders 
aan voetballen besteedde? 
Al eens gedacht aan denksport? Schaken, dam-
men of kaarten? Kaarten hoor ik je denken? Ja, 
kaarten is ook een tak van denksport! In het bij-
zonder denk ik dan aan bridgen. Een spel, dat je 
speelt met een vaste partner. Een spel in com-
petitieverband, met promotie en degradatie. Een 
sport, waarbij je al je invallen en tactische gaven 
kwijt kunt. Waar het soms mee kan zitten, maar 
ook tegenvallers geïncasseerd moeten worden. 
Maar dat is eigen aan iedere sport! En je kunt 
ook gezellig nazitten, als ‟s avonds de uitslagen 
bekend zijn gemaakt. 
Net als bij voetbal beleef je meer plezier, naar-
mate je het spel en de tactiek beter beheerst. 
Daarvoor ga je naar de training. Als je met 
bridge begint, krijg je een aantal lessen om de 
eerste kneepjes en vaardigheden van het spel 
onder de knie te krijgen. Al doende groei je in het 
omgaan met het spel. Verder is bridge net als 
alle andere denksporten goed voor de training 
van je hersenen en dat is ook nooit weg bij het 
ouder worden. Beginners krijgen alle aandacht, 
zodat je niet bang hoeft te zijn dat er iets mis-
gaat.  
Toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je doorgaan 
met sporten in clubverband, maar zonder gevaar 
voor blessures: neem contact op met de onder-
staande (oud)leden van Bridgeclub Gendringen 
of kom eens kijken op één van onze clubavond-
en op woensdag in het gebouw van schutterij St. 
Hubertus in Ulft (vanaf 19.15 u.) of op de don-
derdagmiddag in zaal te Pas in Gendringen 
(vanaf 13.15 u.). 
 
Personen, waar u terecht kunt voor meer in-
formatie: 
Jan en Rina Schepers, Elsterweg 3, Varsselder. 
Tel.: 0315-681837. 
 
Misschien heb ik je op een idee gebracht! 
 
 
Henk klein 
Gebbink, 
voorzitter  
B.C. 
Gendringen. 
Tel.:  
0315-683598. 
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Weet je nog van toen? 
T oen G.W.V.V. in 1963 werd opgericht, 
waren er behalve de aangemelde sen-
iorenleden, ook een flink aantal jeugdle-
den. De eerste jaren werd aan de com-
petitie deelgenomen met 2 senioren- en 1 
juniorenteam. De pupillen speelden onder-
linge partijtjes en vriendschappelijk tegen 
buurt elftallen van omliggende plaatsen. Ook 
hadden de pupillen nog andere taken zoals 
het bedienen van het scorebord, vormen van 
erehagen met geel-wit geverfde paraplu‟s 
tijdens thuiswedstrijden en het fungeren als 
ballenjongens. Door behaalde kampioen-
schappen en G.V.B. beker van ons 1e elftal 
in de eerste jaren van het bestaan, kwam de 
jeugd vaak onbewust op de achtergrond. 
Dat wil niet zeggen, dat er toen te weinig 
aandacht geschonken werd aan deze jeugd 
door het toenmalige jeugdbestuur en hun 
medehelpers. Integendeel, erg veel vrije tijd 
is er toen ingestoken door een aantal leiders. Meestal was het moeilijk werken op de primitieve accom-
modatie met beperkte trainingsmaterialen. Daar kwam bij, dat men ondanks alle goede bedoelingen, te 
weinig kennis en ervaring had om de jeugd op sportgebied op een goede manier te begeleiden. 
In het seizoen 1965-1966 werd er voor het eerst met 2 pupillen elftallen aan de competitie deel-
genomen. De A junioren hadden er toen al 2 competitieseizoenen opzitten waarin ze 34 wedstrijden 
speelden en 22 punten behaalden. Een gewonnen wedstrijd leverde toen nog 2 punten op. Hierna 
kreeg dit elftal versterking van enkele voetbalvrienden uit Ulft, die de kleuren van Geel-Wit mede 
kwamen verdedigen. De eerste keer dat de G.W.V.V. jeugd aan een toernooi deelnam was in 1966. De 
pupillen gingen naar Silvolde en de B junioren naar Dinxperlo, waar de B het eerste succes in het 
bestaan behaalde n.l. een sportiviteitsbeker. Het toenmalige jeugdbestuur dat bestond uit B. Bruins, H. 
Verhey, B. en H. vd Heiden, H. en Th. Boerboom en ondergetekende, bekeken alles eens goed en vol 
plannen en ideeën ging men aan het werk. Een jaar later organiseerde men zelf een toernooi, ondanks 
de beperkte accommodatie, wat terrein en kleedruimte betrof. Dit gebeurde op zaterdag 29 juni 1967 
met een toernooi voor A en B pupillen. Deelnemende verenigingen waren S.D.O.U.C., N.V.C., Den 
Dam, Gendringen en G.W.V.V. ieder met 2 elftallen. 

Alvorens men kon aftrappen 
moest eerst het 2e veld 
(trainingsveld) speelklaar gema-
akt worden. Mols-hopen en an-
dere obstakels werden 
geëgaliseerd en netten voor 
achter de doelen bij een 
buurtvereniging geleend. Rond 
het hoofdveld werden 2 tenten 
geplaatst voor ontvangende 
besturen en voor de verkoop 
van koffie, drank, snoep en 
broodjes. H. Verhey had op het 
dak van het kleedlokaal een ge-
luidsinstallatie opgesteld voor de 
algemene berichtgeving. De 
wedstrijden werden geleid door 
3 vrouwelijke scheidsrechters, 
wat in die tijd nogal opzien 

(vervolg Weet je nog van toen?)

De A-pupillen en winnaar van het eigen toernooi in 1967 

De B-pupillen met leider in 1967 
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Vervolg Weet je nog van toen? 

baarde. Zo verliep deze sportmid-
dag naar wens en werden de A 
pupillen in hun poule winnaar. Uit 
handen van pastoor ter Bekke, die 
ook de aftrap had verricht mocht 
deze groep een beker in 
ontvangst nemen en een ereronde 
ermee lopen. In de B groep werd 
S.D.O.U.C. winnaar en speelde 
G.W.V.V. een bescheiden rol met 
2 gelijke spelen. Enkele 
wedstrijden werd 9 tegen 9 
gespeeld vanwege oververmoeide 
spelers. ‟s-Avonds na het toernooi 
was er een samenzijn in clubhuis 
Mulder waarbij ook de dames 
scheidsrechters aanwezig waren. 
En ik herinner mij dat èèn van 
deze dames naar de trein in 
Terborg gebracht moest worden, 
maar dit werd telkens uitgesteld. 
Totdat èèn van de bestuursleden 
haar met zijn eigen wagen naar huis 
heeft gebracht. Al met al een leerzame 
en geslaagde sportdag. De volgende 
dag werd door de A junioren 
deelgenomen aan het “Herman Salis” 
toernooi in Ulft. H. van de Heiden en 
Th. te Kaat mochten vanwege hun nog 
jonge leeftijd ook mee doen, en waren 
een goede versterking. Toen G.W.V.V. 
in Ulft op het sportcomplex aankwam 
werden ze begroet met daar komen de 
boeren uit Varsselder. Maar naar ge-
lang het toernooi vorderde sloeg dit om 
in verbazing en waardering. G.W.V.V. 
werd 2e in de poule en mocht gaan 
strijden om plaats 3 en 4 tegen het 
duitse Heteren. Deze wedstrijd werd 
verloren maar ze mochten voor de 4e 
plaats ook een beker in ontvangst ne-
men. En toen men ook nog werd 
uitgeroepen tot sportiefste ploeg van 
het toernooi was de vreugde compleet. 
Een terechte beloning voor een bijzon-
dere hechte groep die vanaf de opricht-
ing met elkaar hadden gespeeld. Hun 
inzet en trainingsopkomst waren altijd 
optimaal. Ze noemden zich “de Beren-
jagers” en die naam is nog steeds 
bekend in ons dorp. 
 
 
B. Kroesen 

De A-junioren met trainer over de periode 1963-1967 
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Standen en Topscoorders 2011-2012  

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Vosseveld 1 2 4 6 3 

Keijenburgse Boys 1 2 4 4 2 

Ulftse Boys 1 2 4 6 5 

Stokkum 1 2 4 4 3 

Terborg 1 2 3 6 4 

MvR 1 2 3 6 5 

GWVV 1 2 3 4 4 

MEC 1 2 3 4 4 

Zelhem 1 2 3 3 3 

KSH 1 2 3 4 5 

Bredevoort 1 2 0 0 3 

SVGG 1 2 0 2 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Silvolde 6 1 3 6 0 

NVC 2 1 3 5 1 

SVGG 2 1 3 3 1 

GWVV 3 0 0 0 0 

Sint Joris 2 0 0 0 0 

Stokkum 4 0 0 0 0 

Ulftse Boys 5 0 0 0 0 

VIOD 9 0 0 0 0 

VVG '25 3 0 0 0 0 

FC Trias 9 1 0 1 3 

Varsseveld 8 1 0 1 5 

Doetinchem 6 1 0 0 6 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DCS 5 1 3 7 1 

GWVV 2 1 3 4 1 

GSV '38 4 1 3 2 0 

Kilder 3 0 0 0 0 

OBW 4 0 0 0 0 

Varsseveld 4 0 0 0 0 

VIOD 5 0 0 0 0 

Zeddam 2 0 0 0 0 

SC Rijnland 3 1 0 0 2 

MvR 3 1 0 1 4 

Zelhem 3 1 0 1 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

AD '69 7 1 3 7 2 

Bredevoort 4 1 3 4 0 

Keijenburgse Boys 4 1 3 6 4 

FC Trias 7 1 3 3 1 

Ruurlo 8 0 0 0 0 

SVGG 3 0 0 0 0 

Terborg 4 0 0 0 0 

Winterswijk 5 0 0 0 0 

Stokkum 3 1 0 4 6 

GWVV 4 1 0 1 3 

Gendringen 7 1 0 0 4 

SC Meddo 4 1 0 2 7 

5e klasseC 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Vosseveld 1 2 4 6 3 

Keijenburgse B. 1 2 4 4 2 

Ulftse Boys 1 2 4 6 5 

Stokkum 1 2 4 4 3 

Terborg 1 2 3 6 4 

MvR 1 2 3 6 5 

GWVV 1 2 3 4 4 

MEC 1 2 3 4 4 

Zelhem 1 2 3 3 3 

KSH 1 2 3 4 5 

Bredevoort 1 2 0 0 3 

SVGG 1 2 0 2 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVL 3 1 3 8 2 

Ulftse Boys 6 1 3 6 0 

Etten 4 1 3 7 2 

SDOUC 6 1 3 6 1 

Winterswijk 6 1 3 3 0 

GWVV 5 1 3 3 1 

MEC 5 1 0 0 0 

Ajax B 4 1 0 0 3 

Dinxperlo 5 1 0 2 7 

RKZVC 5 1 0 1 6 

Gendringen 6 1 0 2 8 

FC Trias 10 1 0 0 6 

Res. 7e klasse  



BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012 

Boogbal nr. 1 pagina 24 40 

Kees v/d Pavert 1e 1 
Frank v/d Schuur 4e 2 
Han v/d Pavert 4e  1 
Niels Schweckhorst 1e  1 
Jimmy Moreno 2e  1 
Paul Geelen 2e  1 
Werner Wellink 2e  2 
Floyd Robben  3e  1 
Chiel Terhorst  1e  1 
Jurgen Schut  1e  1 
Jurjan Wezenberg  4e 1 

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Zeddam C1G 1 3 7 0 

AZSV C3 1 3 7 1 

Ulftse Boys C2 1 3 6 2 

DZC '68 C3 1 3 3 1 

AD '69 C1 1 3 4 3 

KSH C1D 1 1 2 2 

VIOD C3 1 1 2 2 

VIOD C4G 1 0 3 4 

Silvolde C2 1 0 1 3 

Varsseveld C2 1 0 2 6 

GWVV C1G 1 0 1 7 

Wolfersveen C1G 1 0 0 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZSV E2 1 3 7 1 

Etten E1 1 3 6 4 

GWVV E1 1 3 6 4 

Terborg E2GD 1 3 5 3 

FC Trias E4 1 3 4 2 

Ajax B E2 1 1 2 2 

Silvolde E2 1 1 2 2 

SVGG E1G 1 0 4 6 

Varsseveld E3 1 0 4 6 

AZSV E4 1 0 3 5 

Dinxperlo E2 1 0 2 4 

Den Dam E1 1 0 1 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias D4 1 3 7 1 

AZSV D6 1 3 6 2 

GWVV D1G 1 3 6 2 

SDOUC D3 1 3 6 2 

Den Dam D1G 1 3 6 4 

Gendringen D2 2 3 10 9 

DZSV D2GD 0 0 0 0 

SDOUC D4G 1 0 4 6 

Dinxperlo D2 1 0 2 6 

Silvolde D2 1 0 2 6 

Terborg D2G 1 0 3 8 

WVC-Winterswijk D5 1 0 1 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 E11 2 4 9 8 

FC Trias E8 1 3 15 2 

Ajax B E3G 1 3 10 2 

Terborg E4G 1 3 9 4 

Gendringen E3 1 3 2 1 

GWVV E2G 1 1 4 4 

Ulftse Boys E4 0 0 0 0 

Varsseveld E7 1 0 4 9 

DZSV E4 1 0 2 10 

Silvolde E4G 1 0 2 15 

AZSV E8 2 0 5 7 

Topscoorders C1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Kris  1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart  Rots 4 
Jelle Boland 1 
Timo Steenbreker  1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Menno Berndsen  3 
Jordy Messing 2 
Bas Wanders  1 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers  2 
Bart Rots 2 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
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Wedstrijdfragmenten GWVV 1 –Zelos 1 
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