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Nieuws
H

et is inmiddels eind maart en de competitie
krijgt zo langzamerhand zijn vorm, Wie gaat
voor het kampioenschap en wie moet nog knokken
om de degradatie te ontlopen. Als we zo de stand
achter in deze Boogbal bekijken zitten er van
beide bij GWVV geen bij. Het 1e elftal heeft op de
belangrijke momenten net voor de winterstop
steekjes laten vallen waardoor het aanhaken bij de
subtop niet mogelijk was. Na de winterstop hebben ze wisselende resultaten laten zien, het ene
moment dan geef je er geen kwartje meer voor,
het andere moment knokken ze voor wat ze waard
zijn en halen ze toch het verdiende punt. Over het
algemeen is de 5e klasse C waarin ze nu bivakkeren geen gemakkelijke, alleen SVGG heeft
zoals het er nu laat uitzien geen kans meer op lijfsbehoud. Iedereen kan van iedereen winnen in
deze klasse en als je dan net in een lastige periode van veel blessures en schorsingen de punten
niet pakt duikel je al snel een paar plaatsen omlaag. We zullen zien wat de laatste maand gaat
brengen, wederom lastige duels met Ulftse Boys
(2x), Terborg en Keijenburgse Boys. Of er nog een
toetje in zit in mei is geheel afhankelijk van de
prestaties die er worden neergezet door hen zelf
en/of de concurenten nu de steekjes laten vallen.
In de volgende Boogbal is alles al meer duidelijk.
GWVV 2 is een goede middenmoter, dit team met
routiniers en jonge honden kunnen er alleen maar
van leren waarmee ze nu bezig zijn. Ook het 3e
elftal zit nog in zo’n proces waar het allemaal nog
net te onstabiel is, toch gloort er ook hier hoop
gezien de jonge leeftijd (ondanks de paar oude
knarren), fysiek gezien kan het alleen maar de
goede kant op gaan, de plaats die ze nu bezetten
zal dan al snel verleden tijd zijn.
Het vierde is een team dat dit seizoen voor het
eerst in deze samenstelling speelt, wat onwennig
aan elkaar en vooral het niet op elkaar ingespeeld
zijn is er mede de oorzaak van dat ze bij de
laatsten meedoen alhoewel de 3-4 overwinning
van vorige week tegen Ruurlo wel weer moed
geeft om het laatste deel van de competitie te beginnen.
Het vijfde elftal doet wat ze moeten doen, meedoen in de subtop en als het even kan ook nog
proberen punten af te snoepen van de koploper.
Dit team dat het laatste seizoen behoorlijk gerefresht is met jonge oude talenten zal zeker bij de
eerste vijf gaan eindigen.
De jeugd heeft een heel fris begin gemaakt, in februari was het een kwakkelend begin, nu spelen
ze elke zaterdag hun wedstrijden. Het is nu misschien nog te vroeg om te zeggen of ze nu te licht
of te zwaar zijn ingedeeld de komende weken zal
er een shifting plaats vinden.
’t Dorpshuus nadert zijn voltooiing en op 20 april
zal de officiële opening plaats vinden. In deze
Boogbal vindt u een inlegvel met daarop de uitnodiging die gericht is aan u. Wij hopen dat ie-
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dereen zoveel mogelijk gebruik maakt van deze
uitnodiging en dat we straks kunnen zeggen dat
heel Varsselder-Veldhunten aanwezig was op
deze toch wel unieke gebeurtenis. Alle verenigingen onder één dak, wie had dit jaren geleden
kunnen bevroeden. Een wens van veel verenigingen en inwoners is hiermee in vervulling gegaan. In de volgende Boogbal zullen we de ins en
outs over de opening met alles er om heen nog
vastleggen. Maar als u bij de opening geweest
bent is dat voor u gesneden koek. Toch zal de
Stichting de komende maanden na de opening
niet achterovergeleund gaan zitten. Het volgend
project van de Stichting staat alweer op stapel dat
zal o.a. het herindelen en moderniseren zijn van
de kleed-kamers, geen overbodige luxe gezien het
feit dat deze al vanaf het begin zijn dienst heeft
gedaan. Voor sommigen is het overigens nog
even wennen, maar vanuit de catacomben kunnen
we inmiddels de vooringang voor de kleedkamers
weer gebruiken. Ook het bordes voor het Dorpshuus nodigt uit om de eerste kampioenen van
GWVV te gaan huldigen.
En voor de trouwlustigen onder de GWVV’ers, het
dorpshuus zal 31 mei al gaan dienen als
trouwlocatie in Varsselder-Veldhunten. Op die dag
wordt nl. het huwelijk voltrokken tussen Bart
Vinkenvleugel speler van GWVV 2 en onze dorpelinge Anne Immink. Wie volgt?
De haalbaarheidscommissie kunstgrasveld heeft
inmiddels haar taak erop zitten en overgedragen
aan het Bestuur. Het Bestuur heeft de plannen
grondig nagekeken en is tot de conclusie gekomen
dat het aanleggen van kunstgrasveld bij GWVV tot
een realiteit behoort. In deze Boogbal vindt u dan
ook een uitnodiging voor donderdag 29 maart a.s.
voor een informatiebijeenkomst met daarop
aansluitend een stemmingsronde. Het zou dus
zomaar kunnen zijn dat GWVV volgend seizoen
op kunstgras speelt.
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij Boogbalnr. 6.
De redactie

GWVV Agenda:
29 maart:Informatie-/
stemavond kunstgras bij GWVV
7 april: Noaproatuurtje na
wedstrijd tegen
Ulftse Boys
20 april: Officiële opening
Dorpshuus.
19 mei: Jan Riekentoernooi
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Extra Ledenvergadering
Donderdag 29 maart 2012
Aanvang 21:00 uur
Locatie ‘t Dorpshuus

VOETBALVERENIGING

G . W. V. V.

G . W. V. V.

Beste GWVV lid,

Na een periode van oriënterende gesprekken met de Gemeente en het in kaart brengen van de financiële
mogelijkheden, hebben we de balans opgemaakt m.b.t. de reële mogelijkheden voor GWVV om een
kunstgrasveld aan te leggen.
Deze extra ledenvergadering is bedoeld om de leden te informeren over de huidige stand van zaken en
de voorwaarden waaronder we kunstgras willen aanleggen. Tevens zal er aansluitend een stemming
plaatsvinden voor goedkeuring van het plan om een kunstgrasveld aan te leggen.
Iedereen die geïnformeerd wil worden is welkom.
De officiële stemming is echter alleen voor leden die daar conform de statuten voor in aanmerking
komen. Zij zullen daarvoor een persoonlijke uitnodiging voor deze extra ledenvergadering ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur
Wim Pruijn
Voorzitter
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a de winterstop was de voorbereiding op
de 2e competitiehelft zeer matig, niet door de
instelling van de spelers maar door andere omstandigheden zoals het weer en de veldverlichting die het regelmatig liet afweten.
Na zo’n voorbereiding denk je er pas echt over na
hoe fijn het zou zijn om een kunstgrasveld te hebben met nieuwe verlichting…
Met 3 punten uit de laatste 4 wedstrijden
begint
GWVV 1 dus moeizaam aan de 2e competitiehelft.

n
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gespeeld met 1-1. Het waren niet de minste
wedstrijden, uit tegen KSH en Stokkum en thuis
tegen MEC.
In de wedstrijd tegen KSH kwamen we de 1e helft
goed weg met maar 1 tegen doelpunt. KSH kreeg
diverse kansen door onze eigen fouten maar KSH
kon pas met behulp van een penalty eonze goed
keepende doelman passeren… De 2 helft werd er
keihard geknokt met als resultaat een gelijkspel in
Harreveld.

In de wedstrijd tegen Bredevoort op 26 februari
leek er de eerste helft eigenlijk geen vuiltje aan de
lucht. De geel-witten kwamen 2x maal op voorsprong maar Bredevoort wist er vlak voor rust nog
een 2-2 gelijkspel van te maken. Na de rust gaf
Varsselder de wedstrijd in 10 minuten weg door
persoonlijke fouten, deze werden direct afgestraft
door de voorwaartse van Bredevoort. GWVV knokt
zich nog terug in de wedstrijd door van een 2-5
stand terug te komen naar een 4-5 met uitzicht op
de gelijkmaker. Helaas werd de eindstand naar 46 gebracht door een foutje van onze keeper die dit
zelden overkomt…
In de 3 wedstrijden die volgden werden 3 punten
behaald. 3 wedstrijden achtereen werden gelijk
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Een week later in Stokkum werd er weer wat beter
gevoetbald. Varsselder was zelfs de sterkere
ploeg, vooralede eerste helft en kwam ook op voorsprong. De 2 helft golfde wat op en neer met wat
kansen voor beide ploegen. Met een droog schot
bracht Stokkum de eindstand op 1-1. Een punt die
ook door de stokkumse grensrechter verdiend
werd, die er regelmatig flink ´naast´ zat…
In de laatste minuten kreeg Varsselder de grootste
kans op de overwinning maar helaas werd deze
niet verzilverd. Zo werd er met een wrange smaak
weer afgereisd naar Varsselder omdat gezien de
hele wedstrijd 3 punten meer op zijn plaats waren
geweest…
De laatste wedstrijd afgelopen zondag thuis
tegen MEC was weer
een beladen wedstrijd.
Varsselder begint redelijk
goed aan de wedstrijd en
krijgt enkele kleine kansen. Maar ook krijgt MEC
enkele goede kansen
door met name de snelheid van de voorwaartse.
GWVV kwam voor rust
op een 1-0 voorsprong
nadat de scheidsrechter
een foutje had gemaakt e
met een gele kaart. De 2
helft leek Varsselder
tegen 12 man te voetballen doordat de
scheidsrechter zijn foutje
goed leek te maken voor
MEC. Een klein kwartier
voor tijd scoorde MEC de
toch wel verdiende
gelijkmaker. Met de 1-1
gelijkstand leken beide
ploegen over de gehele
wedstrijd gezien vrede
mee te hebben. Met dit
gelijkspel behaalde
MEC
uit Miste de 2e periode.
Helaas schiet Varsselder
met dit ene puntje weinig
op. Het blijft ongemeen
spannend in de 5e klasse
C.

Programma G.W.V.V.:
24-3-2012
24-3-2012
24-3-2012
24-3-2012
25-3-2012
25-3-2012
25-3-2012
25-3-2012
31-3-2012
31-3-2012
31-3-2012
31-3-2012
1-4-2012
1-4-2012
1-4-2012
1-4-2012
1-4-2012
7-4-2012
7-4-2012

9:00
10:00
10:00
13:30
10:00
10:00
11:30
14:30
10:00
10:30
11:30
13:30
9:30
10:00
10:00
12:00
14:30
12:30
17:30

GWVV E2G
GWVV D1G
GWVV E1
GWVV C1G
GWVV 2
Ajax B 4
GWVV 4
GWVV 1
GWVV E2G
Gendringen E2
Sint Joris D1GD
GWVV C1G
DCS 5
GWVV 3
GWVV 5
Meddo SC 4
Vosseveld 1
Varsseveld C2
GWVV 1

14-4-2012
14-4-2012
14-4-2012
14-4-2012
15-4-2012
15-4-2012
15-4-2012
15-4-2012
15-4-2012
21-4-2012
21-4-2012

10:00
10:00
10:00
13:00
10:00
10:00
10:00
11:30
14:30
10:00
10:00

GWVV D1G
GWVV E1
Dinxperlo E1
RKZVC C1
GWVV 2
NVC 2
VVL 3
GWVV 4
GWVV 1
GWVV D1G
AD '69 E1

21-4-2012

10:00

GWVV E2G

21-4-2012
22-4-2012
22-4-2012
22-4-2012
22-4-2012
22-4-2012

13:30
10:00
10:00
10:30
10:30
14:00

GWVV C1G
GWVV 3
GWVV 5
OBW 4
Winterswijk 5
Ulftse Boys 1

FC Trias E10
Peeske 't D2
RKZVC E2
AD '69 C1
GSV '38 4
GWVV 5
Keijenburg. Boys 4
Zelhem 1
AZSV E4
GWVV E1
GWVV D1G
Silvolde C2
GWVV 2
Ulftse Boys 5
FC Trias 10
GWVV 4
GWVV 1
GWVV C1G
Ulftse Boys 1
Den Dam / NVC
D1G
Longa '30 E4
GWVV E2G
GWVV C1G
Varsseveld 4
GWVV 3
GWVV 5
Terborg 4
Terborg 1
Doetinchem D2
GWVV E1
WVC-SKVWWinterswijk E5
MEC/Bredevoort
C1GD
Varsseveld 8
Gendringen 6
GWVV 2
GWVV 4
GWVV 1

De komende wedstrijden
zijn zondag 25 maart
thuis tegen Zelhem en
de zondag daarop 1 april
uit tegen Vosseveld.
Op paaszaterdag de derby van het seizoen thuis
tegen Ulftse boys, het
restant van de gestaakte
wedstrijd.
Heel wat kou hebben ze moeten trotseren deze winter,
de papierophalers, hier Olaf en Erwin. Dank hiervoor!

GWVV 1 Langs de lijn…
Dennis Lohschelder

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012
copie binnen:
8 april
13 mei
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komt uit op:
19 april
24 mei
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Sem Schepers

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Stijn van
Remmen

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
Bredevoort 1

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
MEC 1

Naam: Stijn van Remmen
Leeftijd: 11 jaar

Op welke plaats voetbal je het liefst: achterin
rechts.
Wat vond je van de wedstrijd: spannend
Was je zenuwachtig: nee
Wie vond je de beste voetballer: allemaal
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: ja
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst: ja en het doelpunt
Naam Ouders:
Marco van Remmen en Simone Jansen
Wat vonden jullie van de middag:
Leuk en koud maar wel spannend.
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘11-’12

Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen sponsoring
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
25-9-2011 wedstrijd tegen KSH 1

Sponsor Transportbedrijf Firma Bosman Gaanderen
16-10-2011 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Rabobank Graafschap Zuid
6-11-2011 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Sponsor Hendriksen groep Ulft
20-11-2011 wedstrijd tegen Keijnburgse Boys 1

Sponsor Metsel– en Tegelzetbedrijf Ronny Overbeek
26-2-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1

Sponsor Hoveniersbedrijf Edwin Jansen
18-3-2012 wedstrijd tegen MEC 1

Sponsor Geurts Bouwelementen bv

Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met:
Freek van Arragon, Arno Geurts, Chiel le Comte

Wij bedanken al de balsponsoren

Kom kijken naar ons 1e elftal!
25 maart
1 april
7 april
15 april
22 april

GWVV 1
Vosseveld 1
GWVV 1
GWVV 1
Ulftse B. 1

40
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Zelhem
GWVV 1
Ulftse B. 1
Terborg 1
GWVV 1
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aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 17:30 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.

Idingen
n de maanden februari/maart zijn ons wat
opgevallen op de Buitenham, de bestra-

ting rond 't Dorpshuus en daarmee de finishing
touch van het Dorpshuus, de Welkoop-GWVV potgrondactie, De NL doet actie en natuurlijk de gebruikelijke wedstrijden van GWVV waarbij we weer
gebruik kunnen maken van de hoofduitgang bij de
catacomben naar de velden toe, de nieuwe geluidsinstallatie, het accuut moeten stoppen van
aanvoerder Jurgen Schut, er kan er echter maar 1
uitverkoren worden en dat is ..........................Sven
te Kaat die vorige maand nog dik in de publiciteit
stond als Prins Sven de 1e, nu weer terug op
aarde als Sven, onze keeper van het 1e elftal.
In deze rubriek zullen we Sven een aantal vragen
stellen hoe hij de afgelopen carnaval heeft beleefd
en natuurlijk vragen we hem ook de opzienbarende overgang van SDOUC naar GWVV.
Hallo Sven,
Velen kennen je bij GWVV toch willen we je vragen je even voor te stellen aan de mensen die je
nog niet zo goed kennen? Wie ben je, wat doe je
enz.
Nou, Ik ben Sven te Kaat 24 jaren jong, sinds januari dit jaar samenwonend met mijn vriendin
Odette aan de Leemlandseweg 15 in Varsselder.
In het dagelijkse leven ben ik verkoper bij de Welkoop in Silvolde. En zoals velen al weten is mijn
hobby voetballen.
Sven, de eerste vraag die we je willen stellen is;
ben je het carnaval als Prins Sven de 1e in
Zinkputdorp goed doorgekomen (volgens ons, de
jongste prins ooit in Varsselder-Veldhunten) en
wat was jou beleving bij dit Prinsenschap?
Ik kan wel zeggen dat ik samen met mijn adjudanten een fantastisch carnaval heb gehad, Het moment waarop je prins wordt tot en met het einde
van het carnaval ging als een speer voorbij. Carnaval is een feest voor het hele dorp en voor ons
was het geweldig om te zien hoe de mensen zich
inzetten voor het carnaval, van wagenbouwers tot
vrijwilligers achter de bar petje af! Bij carnaval
wordt er vaak gedacht dat het alleen maar bier
drinken is, in veel gevallen is dat natuurlijk ook zo
maar de vrijdagmiddag was echt een bijzonder
moment wat ik niet snel zal vergeten, we gingen
namelijk met de jeugdprins en gevolg naar de verzorgings tehuizen in de omgeving om daar de oudinwoners van Varsselder te bezoeken. Als je dan
ziet hoeveel plezier die mensen hebben door alleen al een praatje te maken dan doet dat natuurlijk wel wat met je. Ik kan wel zeggen voor mij
was carnaval zeer geslaagd.
Zou je anderen ook aanraden om dit een keer te
gaan doen en zoja waarom dan?

40

Boogbal nr. 6

Ja, ik kan iedereen zeker aanraden om een keer
prins carnaval te worden of gewoon al bij de carnavalsvereniging te gaan. Samen in ons mooie
dorp met vele vrijwilligers carnaval te vieren dat
moet je gewoon meemaken.
Nu het carnaval achter de rug laten we maar terugkeren naar de orde van de dag en dat is in jouw
geval toch wel denken we het voetbal of niet?. Je
speelt nu toch al weer zo'n driekwartseizoen voor
GWVV, wat deed je besluiten om te stoppen bij
SDOUC en te gaan keepen bij het toch t.o.v.
SDOUC laaggeklasseerde GWVV en vind je dat je
hier achteraf de juiste beslissing in hebt genomen?
Het besluit om te stoppen bij SDOUC was er een
die ik niet zomaar besloten heb, bij SDOUC heb ik
6 leuke jaren in het 1e elftal gespeeld en verschillende promoties meegemaakt. Maar door de
drukke werkzaamheden op het werk en een studie
die ik er nog bij volg was het voor mij niet meer
haalbaar om op 1e klasse niveau te blijven spelen,
je moet 2/3 keer in de week trainen op hoog
niveau en je bent de hele zondag van huis door de
afstanden die je moet afleggen naar de verschillende tegenstanders. Voor mezelf heb ik de juiste
keuze gemaakt en speel ik met veel plezier met
m’n vrienden bij GWVV.
Ben je te spreken over de resultaten tot nu toe bij
het 1e elftal?
Graag hadden we een aantal plaatsen hoger willen staan op de ranglijst, maar door verschillende
blessures en een slechte reeks vlak voor en net
na de winterstop staan we nu in de middenmoot
en hopen we na 3 gelijke spelen de weg naar boven weer te hebben gevonden. Voetballend is het
de afgelopen weken niet altijd even goed maar het
zijn de punten wie tellen. Ik hoop dat we de
resterende wedstrijden het altijd trouwe publiek
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kunnen vermaken met leuke en goede
wedstrijden.
6 jaar op hoog niveau bij SDOUC, wat zijn je
mooiste ervaringen geweest bij SDOUC?
In mijn eerste seizoen 2005/2006 hebben we de
nacompetitie gehaald en zijn we gepromoveerd
naar de 1e klasse, het seizoen daarop zijn we weer gedegradeerd naar de 2e klasse, door de versterkte promotieregeling in het seizoen 2010/2011
zijn wij wederom gepromoveerd naar de 1e klasse,
deze promoties waren mooi om mee te maken
maar het mooiste moment voor mijzelf was in het
seizoen 2005/2006 in de halve finale waren penaltys nodig om de finale van de nacompetitie te
bereiken en van de 5 penaltys wie genomen
werden door de tegenstander stopte ik er 2 waardoor we de finale bereikten.
Je hebt al een aantal jaren op kunstgras gevoetbald/gekeept waar lig jou voorkeur als het om het
type speelveld gaat?
Natuurlijk voetbal ik het liefst op echt gras maar
dan moet het veld wel zodanig zijn dat er goed op
gevoetbald kan worden, de afgelopen jaren zie je
bij steeds meer clubs waaronder GWVV dat de
velden een "knollentuin" zijn, dus mijn voorkeur
gaat naar een aantal jaren bij SDOUC op kunstgras te hebben gespeeld naar het kunstgras uit.
Het Kunstgras wat tegenwoordig gelegd wordt is
van hoge kwaliteit en een plezier voor elke voetballer.
Als je jezelf moest omschrijven als keeper wat zou
er dan op papier komen te staan?
Een keeper met een aardige trap wie de spelers
van achteruit probeert te coachen.
Je geeft aan dat de laatste wedstrijden niet van
het gewenste niveau waren bij GWVV 1, wat ligt
hieraan ten grondslag, is het de voorbereiding in
de trainingen, het juist neerzetten van de mannetjes op de juiste posities of net dat beetje meer wat
jullie meer zouden moeten hebben dat er op dat
moment niet is? Kwaliteit staat er genoeg op het
veld toch daar kan het toch niet aan liggen?
We hebben zeker de kwaliteiten om het iedere tegenstander moeilijk te maken maar door de vele
blessures/schorsingen mis je toch in de breedte
spelers met ervaring die het gat wat achter gelaten
wordt moet opvangen. Ook hebben we in de afgelopen periode niet optimaal kunnen trainen door
de vorst die er was en de veld verlichting die het
steeds maar weer niet deed. Maar zonder verdere
excuses moeten we de komende periode zelf
proberen om met strijd en beleving de 3 punten
iedere wedstrijd weer binnen te halen.
Zoals we je kennen heb je een geel-wit hart en als
ze je ergens voor vragen ben je nergens te
beroerd voor. Al op vroege leeftijd liep je mee met
het 1e elftal, je ging mee met de bespreking de
kelder in en als we ons goed herinneren sta je ook
nog ergens op de kampioensfoto in 1998. Wat herinner jij je nog van die tijd?
Ik was een jaar of acht denk ik toen ik steeds
vaker naar het eerste elftal ging kijken, in de tijd
dat Adriaan van Weelden trainer was ben ik voor
het eerst meegegaan met elke wedstrijd van het
eerste elftal en mocht ik ook mee met iedere bespreking. Het elftal bestond toen onder andere uit:
Arno Geurts, Jacco te Kaat, Theo Heutinck,
Jurgen Schut, Peter Roes, Marcel van de Pavert,
Emiel Kiezenbrink leider Jules van de Pavert etc.
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Ik zorgde vaak met de leiders dat de ballen
meegingen en haalde de overgeschoten ballen
ook altijd op. In die tijd heb ik echt het voetbal
spelletje geleerd en was ik vaak iedere dag wel op
het voetbalveld of bij Bennie Mulder te vinden.
Vervul je bij GWVV nog meer functies of denk je
dit in de nabije toekomst nog te willen gaan doen?
Op dit moment zit ik in de organisatie van het Jan
Rieken toernooi en train ik op Donderdagavond de
keeper van de C1.
Vaak hoor je van keepers dat ze bijgelovig zijn,
vaak mascotte in de goal hangen of iets dergelijks. Heb jij ook nog bepaalde rituelen voor de
wedstrijd begint?
Nee, ik probeer me gewoon te concentreren maar
verder heb ik geen bijgeloof.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat voor jou dan zijn?
Ik hoop dat we de aankomende periode een kunst
-grasveld krijgen op ons mooie Sportpark en dat
we met GWVV in de toekomst bovenin de 5e
klasse mee kunnen doen om de prijzen.
Een paar keuzevragen:
SDOUC of GWVV
GWVV
Ajax of PSV
Ajax
Stekelenburg of van de Sar van de Sar
Huntelaar of van Persie
van Persie
Carnaval of Kermis
Carnaval
Je mag op 1 van bovenstaande keuzes een
toelichting geven.
Carnaval natuurlijk omdat ik prins was, maar kermis vind ik ook een zeer leuk jaarlijks feest wat we
nu met z'n allen kunnen vieren in ons mooie
dorpshuus
Als je nog wilt terugkomen op 1 van bovenstaande
vragen, of misschien nog iets anders kwijt wil dan
stellen we je daar nu voor in de gelegenheid.
Sven, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek, we wensen je met het 1e elftal heel veel
succes in de afsluitende wedstrijdreeks die in april
gaat volgen en misschien tracteren jullie de supporters nog wel op een toetje.
De redactie
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand maart

Maart:
2
3
8
9
12
13
13
18
19
20
20

40

Rick
Joey
Thijs
Danny
Jeen
Siep
Jos
Jurgen
Hans
Casper
Jan

Heinen
Lenting
Hegman
Karsten
Grievink
Hoogma
Straub
Tombergen
Gerritsen
Bussink
Freriks

Boogbal nr. 6

pagina 9

21
21
22
25
25
26
26
30

Dion
Marco
Maik
Olaf
Jan-Ole
Jarno
Douwe
Marco

Mulder
Jansen
te Kaat
Dickmann
Kantus
Lippets
Flipse
van Remmen
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Beste mensen,

D

e aanloop was lang en soms best wel lastig,
maar op het eindresultaat zijn we nog steeds
beretrots. Het boek “Met Sportgroeten, Frans
Mulder” blijft volop glimmen in de boekenkast
En de training/vragenvuur van/aan De Graafschap
-spelers en de gezellige presentatie-avond in een
bomvolle dorpshuus was echt helemaal top.
Gelukkig was er de nodige media-aandacht voor
het boek en was er veel belangstelling om het
boek ook daadwerkelijk aan te schaffen.
Alleen al op de avond zelf werden er meer dan
125 boeken verkocht. De afgelopen week hebben
we de totaalcalculatie kunnen maken, Door met al
onze verkooppunten de balans op te maken.
Bij deze willen we dan ook nog even speciaal bedanken:
Dorpshuus Varsselder-Veldhunten, De Zon/
Varsselder-Veldhunten, vv Den Dam/Azewijn,
Benerink/Gendringen, Primera/Ulft, Mecking/Ulft,
Koster/Etten, Steentjes/Silvolde, Bongers-Beijer/
Terborg, Raadgeep&Berrevoets/Doetinchem en
Schuurman/Doetinchem.
Als u het boek nog wilt aanschaffen
en/of andere mensen er op wil wijzen
om dit nog te doen,
Dan kunnen wij zeggen dat het boek
nog steeds te koop is in het
Dorpshuus van Varsselder-Veldhunten
en/of via het email-adres:
metsportgroeten@gmail.com van
Jeroen Mulder.

Een goed adres:

Via deze weg kunnen wij u vol trots
mededelen dat wij via de steun van u
allen vandaag maar liefst 2.110 euro
hebben kunnen doneren aan het KWF
Kankerbestrijding! Deze overboeking
is geplaatst via een speciale pagina op
de site ‘staoptegenkanker’.
Als u een kijkje wilt nemen, een reaktie wilt achterlaten en/of nog een bijdrage wilt leveren, dan kan dat via:
http://www.staoptegenkanker.nl/MetSportgroeten-Frans-Mulder.
Onze grote dank gaat uit naar allen
die dit mede mogelijk hebben gemaakt!

40

Boogbal nr. 6

pagina 10

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

GWVV 5 is nog steeds in de race!

D

e oudjes van GWVV 5 hebben ondanks hun
respectabele leeftijd nog steeds een topnotering in zicht.
Van alle seniorenelftallen staan zij het hoogst
geplaatst. Of het nu ligt aan de inzet op de
trainingen op donderdagavond of de inzet na
dezelfde training. Het moreel is hoog en dankzij
diverse invalskrachten zijn de resultaten er ook na.
De invalkrachten zijn nodig omdat een paar vaste
waarden binnen het team langdurig geblesseerd
zijn. Deze mensen hebben alles gegeven tijdens
de trainingen in de winterstop en daardoor zijn ze
nu tijdelijk uitgeschakeld. In plaats van een fruitmand worden ze dan ook nog uit de kleedkamer
gejaagd omdat er zogenaamd geen plek meer is.
Het saamhorigheidsgevoel krijgt zo natuurlijk wel
een knauw. We zullen er binnenkort na de training
eens een praatsessie over beginnen.
Sinds kort hebben we ook een aantal extra shirtjes
en broeken. De maten XL en XXL zijn extra
aangeschaft omdat het strakke model van de tenues niet bij iedereen er goed uitkomt.
Het komt dus nu voor dat we wel voetballen met
de rugnummers 17, 18 en 19 maar dat de nummers 3, 4 en 5 afgestaan zijn aan de C-junioren.
We kunnen nu natuurlijk 2 dingen doen. Of we
gaan massaal op dieet en voetballen met chagrijnige gezichten of we doen net of alles fantastisch
past en voetballen met een dikke glimlach.
Ik ben er nog niet uit. Het eerste zal wel het gezondste zijn.
Na de winterstop hebben we een aantal
wedstrijden gespeeld tegen andere toppers.
De laatste wedstrijd was tegen Etten, de nummer 1
op de ranglijst en toevallig mocht ik deze wedstrijd
langs het veld bekijken. Jammer genoeg werden er

vooral in de eerste helft een aantal kansen niet
benut en na 90 minuten mocht vooral Etten blij
zijn met het ene punt.
Een week eerder moesten
we tegen SDOUC.
Deze stonden op de 2de plek. We hebben het lang
vol gehouden om geen doelpunt tegen te krijgen
maar op het eind van de wedstrijd scoorde
SDOUC (overigens wel verdiend) de 0-1 en kregen we geen punten bijgeschreven.
Op dit moment staan we op de 4de plaats maar na
het loodzware programma van na de winterstop
kunnen we nu uitkijken naar een paar wedstrijden
waar we waarschijnlijk meer kans maken om te
winnen.
Aanstaande zondag moeten we uit naar Ajax
Breedenbroek en deze tegenstander staat op de
laatste plaats. Moeten we natuurlijk niet onderschatten, maar een beetje zelfvertrouwen moet er
zijn.
De afgelopen tijd hebben we een aantal keren mogen voetballen op kunstgras. We zijn bij Fc Trias,
SDOUC en Winterswijk getrakteerd op kunstmatig
gras en afgezien van het feit dat er grote verschillen zijn in de diverse grasmatten mogen we nu 2903-2012 een stem uitbrengen op het wel of niet
aanleggen van een kunstgrasveld te Varsselder.
Nu de accommodatie steeds meer vorm begint te
krijgen zou het natuurlijk voor het totaalplaatje er
zeer goed uitzien als er ook een kunstgrasveld zou
komen. Helaas ben ikzelf geen technicus en hou ik
meer van het natuurlijke ste
spul. We zullen wel zien
wat er gebeurd op de 29 maart. Gelukkig blijft er
een veld met gewoon, groen, sappig gras!
De groeten van nummer 15 (trainingspak)
Hans Bruins

G.W.V.V.’s Noaproat uurtje
Paaszaterdag 7 april a.s.
Zaterdag 7 april a.s. na de wedstrijd tegen
Ulftse Boys 1 (aanvang 17:30 uur) wordt er een
“noaproat” uurtje georganiseerd met o.a.
 Wedstrijdanalyse met trainer en spelers
 Verkiezing “Kearl van de wedstrijd”

Wij willen iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Tevens is er deze avond muziek met DJ.
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(bijgewerkt t/m 18 maart)

Tussenstand Superelf

GWVV
superelf
2011/2012
sponsored
by

H
et heeft even geduurd maar daar zijn we weer met de superelf!

Nadat we in de vorige boogbal geen wedstrijden te
bespreken hadden i.v.m. de vorstperiode hebben
we nu wel een aantal speelronden gehad. De competitie is weer hervat op zondag 26 februari
waarbij het tweede elftal als enige team een overwinning had behaald en het vijfde elftal een vrije
dag had. De doelpuntenmakers waren op die
zondag; Kees v/d Pavert 3x, Chris van Aalst, Danny van Wessel (2x), Markus Schwartz, Jurjan
Wezenberg en Jeroen Stieber. Voor de superelf
werden de meeste punten (24) behaald door ‘Het
Bierteam’ van Thymo Scholten. Maar het was Nico
Immink die met zijn team “Geel-Wit’ de koppositie
overnam van Ruud v/d Pavert, mister Boogbal verzamelde 23 punten bij elkaar en had op dat moment in totaal 99 punten. De volgende speelronde
was op zondag 4 maart, dit keer een volledig programma waarbij alle teams minimaal 1 keer
scoorde, op het tweede elftal na. De doelpuntenmakers waren; Chris van Aalst bij het
eerste, Dennis Boerboom en Floyd Robben bij het
derde, Jurjan Wezenberg bij het vierde, René
Hakvoort en Theo Heutinck (2x) bij het vijfde.
Mede door deze doelpunten waren er dit keer 2
vrouwelijke coaches die goed presteerden in de
superelf, dat waren Evi Roes en Rianne Schut. Zij
verzamelden 22 punten bij elkaar. Daarom is het
goed voor sommige teams dat er ook regelmatig
voetballers scoren die dat doorgaans wat minder
doen en niet vaak worden gekozen in de samenstelling voor de superelf, zo heb je meer kans om
te stijgen in de ranglijst.
De volgende speelronde was op zondag 11 maart.
Dit was niet echt een productief weekend, want
zowel het tweede, derde en het vijfde kwamen niet
tot scoren. Het vierde scoorde wel en won weer
eens een wedstrijd, Niels Hunting scoorde 2x,
Jurjan Wezenberg en Jorick Messink allebei 1x.
En Chris van Aalst scoorde wederom bij het
eerste, waardoor ze gelijk speelden. Voor de superelf dus weinig punten, maar het was Niels
Schweckhorst die met zijn swingende team ‘Él
swektas da faria de sousa’ toch nog 13 punten bij
elkaar kreeg.
De laatste speelronde voor deze boogbal was op
18 maart, dit keer was er een inhaal programma.
Alleen het eerste, vierde en vijfde elftal speelden
hun wedstrijd. De doelpuntenmakers waren die
dag, Maik Jansen, Sebastiaan Kissing en Frank v/
d Schuur.
Dus wederom weinig punten voor de superelf,
maar Noa Roes en Wessel Immink scoorden toch
nog 10 punten bij elkaar, mede door de doelpunten van Maik en Frank.
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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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Nico Immink
Ruud v/d Pavert
Beent Klijnsma
Chris van Aalst
Bob Zweers
Maik te Kaat
Ferdie v/d Pavert
Marijke van Wessel
Theo Heutinck
Rien Klompenhouwer
Stijn Marcus
Willie Schut
Ineke Klompenhouwer
Arthur Bonenkamp
Chiel le Comte
Kees v/d Pavert
Simone Bussink
Lucia Heutinck
Sven Cornielje
Thymo Scholten
Evi Roes
Jelle Boland
Chiel Terhorst
Stan v/d Pavert
Sven te Kaat
Kristel Jansen
Niels Schweckhorst
Carlo Cornielje
Cas Aalders
Maik Jansen
Ted v/d Pavert
Theo van Wessel
Wessel Immink
Dirk Jansen
Patrick Visser
Amber Lucassen
Martijn Klompenhouwer
Rianne Schut
Robin Klompenhouwer
Marcel v/d Pavert
Arnold Versleijen
Jacco te Kaat
Jordy Bussink
Wim Klompenhouwer
René Hakvoort
Eugène Lucassen
Jurgen Schut
Roos Lucassen
Jorick Messink
Paul Schut
Karin Boland-van Aalst
Nanny Flipse
Peter Roes
Ties Flipse
Noa Roes
Hans Boland
Marloes Bruins
Casper Bussink
Tim Jansen
Ton Scholten
Twan Berndsen
Hans Bruins
Jordy Steverink
Sjoerd Immink
Douwe Flipse
André Bussink
Nico Marcus
Sebastiaan Flipse
Ires Heutinck
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Geel-Wit
Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
Trochsetters
De Vannie Boys
W'j goan d'r veur
BTZ
T.K.S.
Trotse oma
The Champ
V.A.W.
FC Super 11
Waterkers
Pure Venz
Een zooitje ongeregeld
Snelheid FC
The Kellers
De Goudhaantjes
Het Geknipte team
FC Kwiebes
Het Bierteam
GWVV-tjes
Snelle Jelle
Més que un club
FC Stanly
FC Spikkel
FC LucaYara
El swektas da faria de sousa
Wally Team
Cassieboys
Crazy Piano's
Nummertje 31
FC Barcelona
Wessel Boys
DJ-United
Varsselderse Boys '51
De Konijnen
De Beste 2
FC Tonino
FC Robin
Superboys
Welkoop
Tekati
FC Bal in de sloot
De Smurfen
De Hakkies
Lucky Boys
B.L.D.N.
De Stipjes
Het nieuwe GWVV 4
Tuinploeg
GWVV Forever
Latissimus Dorsi
FC Langs de lijn
De Graafschap
S.D.O.-tjes
FC Veldzicht
FC Phineas & Ferb
FC Talentjes
FC Spikkel 2
Swinging Stars
And then!?!
FC Groen als echt gras
SWAG 1
FC Driet
Ajax
De Jonkies
Super Canon
Kazantip
VV Gendringen

132
122
120
115
112
112
109
108
106
105
104
104
103
101
101
100
100
99
99
97
96
93
92
92
92
91
91
90
89
89
89
89
88
85
85
84
84
83
82
80
79
79
78
75
74
72
72
70
69
69
68
66
66
65
64
63
61
59
59
57
54
49
49
46
42
31
31
18
15
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Zoals we in boogbal 4 vermelden gaat deze maand de prijs naar de coaches wie de afgelopen 4 speelronden de minste en de meeste punten bij elkaar verzamelen. De meeste punten zijn de afgelopen week
gehaald door coach Evi Roes (39 punten) en er zijn 2 coaches die de minste punten hebben verzameld,
dat zijn de coaches Sjoerd Immink en Hans Bruins (4 puntjes). Allen gefeliciteerd met jullie prijs, gesponsord door Grandcafé ‘De Bank’ in Doetinchem.
In de volgende Boogbal gaan we een maandprijs uitreiken aan de coach die op de 40e plaats staat,
dit i.v.m. het 40-jarig jubileum van de Boogbal!
Kijk iedere maandag voor de tussenstand op de site www.gwvv.nl, (klik op clubblad De Boogbal en
onderaan deze pagina klik je op de link van Superelf).
Succes allemaal!
Marco
‘GWVV-tjes’ van Evi Roes;
Sven te Kaat
Jorick Messink
Werner Wellink
Arthur Bonenkamp
Dennis Boerboom Theo Heutinck
Maik Jansen Jurjan Wezenberg
Jelle Visser
Kees v/d Pavert Floyd Robben

GWVV2 laat weer van zich horen
Tijden veranderen voor het tweede elftal van G.W.V.V.

U

leest het goed! Het tweede elftal van
G.W.V.V. laat weer eens van zich horen.
De vorige Boogbal waarin een GWVV2nieuwsupdate stond is namelijk alweer
tijden
geleden. Sindsdien is er bij het 2e een heleboel
gebeurd: stapavonden in Doetinchem, waar we
onder het genot van een drankje rustig bij elkaar
zaten(lees: schreeuwen, zingen, springen, speechen), het weekendje naar Sauerland vorig jaar, dat
ondertussen al meer berucht dan beroemd is en
enkele veranderingen binnen het team. Het
tweede elftal is namelijk een steeds jonger elftal
geworden.
Vandaag de dag is het tweede een goede mix tussen jong talent met enkele ervaren mannen. In de
competitie een plek in
de subtop, met de
komende seizoenen
natuurlijk nog genoeg
doorgroeimogelijkheden.
Dit steeds jonger
wordende 2e van
GWVV brengt vooralsnog geen generatiekloof met zich mee.
Integendeel zelfs: het is
de oude garde die
voorop loopt met de
technologie. Nadat enkele routiniers als Tom
en Werner zich al actief
maakten op Whatsapp
(een gratis online smssysteem voor je mobiel), kon de technische
staf natuurlijk niet uitblijven. Marco Jansen
en Peter Roes hebben
zich inmiddels ook gemengd in de
groepsgesprekken van
GWVV2. Sindsdien is

40

Boogbal nr. 6

het akelig stil in de chat. Dit kan na-tuurlijk te
maken hebben met de angst van de spelers om
iets verkeerds te chatten en hiermee hun basisplaats in twijfel brengen, maar ook de typsnelheid van de Technische Staf zou hierin een rol
kunnen spelen.
Af en toe moet Peter namelijk zijn mobiel nog
namelijk nog afgeven omdat hij bepaalde apps
o.i.d. wil hebben of toegang tot de Wifi van ’t
Dorpshuus wil.
Onze grensrechter Frank zit naar verluid ook al
achter de nieuwe Iphone 4s aan. Nu is het
wachten op een Vaandelzwaai-app…
@Roel
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Dat kump in de Boogbal

 Bennie Mulder accommodatiebeheerder op de

Buitenham laat nog wel eens de sleutels zo her
en der slingeren. Geen wonder dat er dan een
geintje met hem wordt uitgehaald door de
sleutels uit de deur te halen om deze dan
vervolgens ergens anders te verstoppen. Als
Bennie kwaad wordt dan kan die goed kwaad
worden, als hij had geweten dat ‘ grote’ broer
Jos hierachter zat dan had hij wel anders gereageerd of was ‘t toch die Schulmeister?

 Ferenc Schepers heeft ook weleens een grote

boodschap. De meesten doen dit natuurlijk het
liefst thuis. Maar ja ‘t dorpshuus, ‘t voelt als thuis
hij is er nl. kind aan huis, waarom zou je dan
hier niet effen die grote opper neerleggen.
Ferenc kwam echter van de ‘koude’ kermis
thuis, amper zit Ferenc op het toilet en ja hoor
het licht van de toiletten dooft na een aantal minuten, de bewegingssensor staat nl erg scherp
afgesteld. Ferenc probeert met z’n broek op de
enkels de deur open te doen en zwaait als een
gek heen en weer om het licht aan te krijgen. Of
dit allemaal goed afgelopen is? Daar kun je je
vraagtekens bij zetten. U begrijpt het, het 1e
punt dat Ferenc aanhaalt op de vergadering met
de barvrijwilligers: “Kan die sensor op het toilet
niet iets bijgesteld worden?”

 Vaak horen we mensen zeggen. “Wat zijn die

witte rugnummers slecht leesbaar.”
Waarschijnlijk heeft de sponsorcommissie een
vooruitziende blik gehad, want in de wedstrijd
tegen MEC kwam dit verduveld goed uit anders
hadden we met 10 man gestaan, Uiteindelijk
was het onze nr. 3 die de gele kaart in ontvangst
nam van onze nummer 5. De nr 3 zou naderhand toch wel een biertje hebben ontvangen
van onze nr. 5? Ook onze grensrechter
wist van toeten noch bloazen.

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
25-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
3-3-2012
3-3-2012
3-3-2012
3-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
10-3-2012
10-3-2012
10-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
18-3-2012
18-3-2012
18-3-2012

 Zaterdag was het voor sommige

GWVV'ers een druk dagje. In het kader
van de actie NL Doet (vrijwilligers-actie)
en de Welkoop-GWVV potgrond actie
hebben een aantal leden zich verdienstelijk gemaakt. Voor de actie NL
Doet had Erik Ketelaar een aantal activiteiten op het programma staan
waaronder o.a. het bevestigen van
nieuwe doelnetten, het lakken van de
picknicktafels, het schoonmaken van de
tribune en het zorgen voor een juiste
regenafvoer van het nieuwe terras. Het
eerste elftal ging rond met de door
Varsseldenaren bestelde potgrond
zakken. Vorige week waren hier de Cjunioren alvoor rond geweest om de
bestelbriefjes huis aan huis op te halen,
vandaag was het bezorgdag en werden
heel wat potgrondzakken bij de mensen
thuisbezorgd. Een gedeelte van de opbrengst komt ten bate van de jeugd van
GWVV.
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Concordia-W D5
GWVV D1G
SVGG 2
GWVV 3
GWVV 2
Zeddam 2
GWVV 4
Gendringen 7
GWVV 1
Bredevoort 1
GWVV E2G
SDOUC E2
GWVV D1G
VIOD D5G
GWVV E1
Grol E3
GWVV C1G
Haaksbergen C1D
VIOD 5
GWVV 2
GWVV 3
FC Trias 9
Bredevoort 4
GWVV 4
GWVV 5
Dinxperlo 5
KSH 1
GWVV 1
Etten E1
GWVV E2G
Silvolde D2
GWVV D1G
Ruurlo C3GD
GWVV C1G
GWVV 3
Doetinchem 6
GWVV 5
SDOUC 6
Kilder 3
GWVV 2
Ruurlo 8
GWVV 4
Stokkum 1
GWVV 1
GWVV E1
HSC '21 E2
Varsseveld E4
GWVV E2G
Zelos D3
GWVV D1G
SC Meddo C1GD
GWVV C1G
Etten 4
GWVV 5
GWVV 4
Stokkum 3
GWVV 1
MEC 1

1
3
3
2
4
0
4
2
3
2
2
4
3
1
5
3
1
0
0
1
3
1
5
7
3
0
1
1
1

2
0
0
4
6
13
2
4
3
0
2
1
1
1
1
0
1
2
1
0
4
1
3
4
1
2
1
2
1
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Jeugdnieuws



Competitieverloop
Na een lange winterstop is de competitie dan nu eindelijk goed op
gang. De mini’s spelen weer in de SSL competitie en beleven hieraan
veel plezier. De E2 heeft het moeilijk in hun klasse, helaas zijn de vier
gespeelde wedstrijden verloren. De E1 heeft pas twee wedstrijden
gespeeld, één gewonnen en één verloren. Ze zijn dit voorjaarsseizoen
ingedeeld in de tweede klasse. Het D elftal doet het ook gemiddeld, 2
verloren, 2 gewonnen. Als laatste de C, na twee gelijkspelen de laatste
gewonnen. De wedstrijdverslagen van de C zijn te lezen op de site van
GWVV. Misschien een goed voorbeeld voor de andere teams?



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
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

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

KNVB
Maud Rots, speelster bij de C1, speelt bij de KNVB voor meisjes onder
de 13 jaar, regio Groenlo. Na enkele selectiewedstrijden in maart, is
Maud nu geselecteerd voor het interregionale team. Dit team bestaat
uit 18 meiden uit de regio Groenlo, Nijmegen en Deventer. Proficiat
Maud!



Jeugdbestuur
Aan het eind van dit seizoen stoppen een aantal jeugdbestuursleden.
Samen met het hoofdbestuur wordt er naar een nieuwe opzet gezocht
voor het jeugdbestuur. Inmiddels hebben zich enkele gegadigden
aangemeld. Er zal nauw met het hoofdbestuur samengewerkt worden.
In de volgende Boogbal meer hierover. Tevens gaan we nu ook aan de
slag met de indeling voor het volgende seizoen.

Wedstrijdverslagen C-junioren

z

aterdag 10 maart 2012

Ruurlo C3 – Gwvv C1
De tweede wedstrijd van de competitie stond op het
programma,
nadat we vorige week de eerste wedstrijd van de 2e competitie
helft onszelf niet voldoende beloond hadden gingen we nu op pad
naar de eerste 3 punter in 2012.
Voordat we afreisden naar Ruurlo moesten er eerst nog een aantal
zakken potgrond worden verkocht, nadat dit zeer succesvol werd afgesloten volgende de lunch om ons vervolgens de potgrond uit de koppies te krijgen en Ruurlo erin te krijgen.
In de warming-up werd al snel duidelijk dat onze tegenstander
wederom een fysiek sterke tegenstander was en dat we vandaag doormiddel van ons voetballende vermogen tot een overwinning moesten
komen.
Na een goed eerste kwartier van onze kant volgde er een slordige fase
waardoor we veel in de duels kwamen met onze fysiek sterkere tegenstander waardoor we dan ook verder terug werden gedwongen. Uit de
counter kregen wij wel de beste kansen van de eerste helft met name
Kris Hebbink was dichtbij een doelpunt. Helaas wist in deze fase net
voor de rust op uitzondering van Jordi Messing na niemand een ploeggenoot met hetzelfde shirtje te vinden, alles was zo onnauwkeurig, het
geluk was aan onze zijde dat we geen tegen doelpunt hoefde te incasseren.
In de rust werd dan ook aangegeven dat we de 2e helft geconcentreerder in moesten gaan om zo toch de overwinning mee te nemen
naar eVarsselder. De groep werd op scherp gezet……
De 2 helft begonnen we in ieder geval wat beter en kwamen we op
voorsprong door een knappe kopbal van Lars Hendrixen na een goed
uitgevoerde korte corner van Dion Mulder. We dachten dat het kwaliteit
was van Lars maar 1 minuut later bleek al dat het een toevalstreffer
was want een kopduel op het middenveld besloot hij met de hand de
bal te slaan, waarschijnlijk wist hij nog niet dat dat niet de bedoeling
was van het spelletje ‘VOET’bal. De hoop van de trainers was dat we
hierdoor wat vrij-er uit konden gaan voetballen maar helaas bleek het
tegendeel waar het werd als maar rommeliger en rommeliger. Het
resterende deel van de wedstrijd bloedde een beetje dood na een paar
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kansjes over en weer eindigde de wedstrijd
wederom in een gelijkspel.
‘We hebben onszelf wederom niet beloont en we
hebben dit jaar ook nog steeds niet ons niveau
gehaald wat we vorig seizoen wel hebben
gehaald’; Aldus Chiel Terhorst
Opstelling:
Casper Bussink; Maud Rots; Merijn van Arragon;
Lars Hendrixen; Martijn Klompenhouwer; Thomas
Wissink (Dion Mulder); Sam Overbeek (Bart Rots);
Jordi Messing; Kris Hebbink; Juul Rabelink; Robin
Klompenhouwer (Joey Lenting).

Z aterdag 17 maart 2012
SC Meddo C1 – Gwvv C1
De derde competitie na de winterstop stond op
het programma, nadat vorige week op een
‘knollentuin’ bij Ruurlo wederom gelijk werd
gespeeld. In de bespreking werd duidelijk dat de
jongens er enorm veel zin in hadden en ook zichzelf eens wilden belonen met 3 punten in dit
nieuwe jaar. Dit moest wel gaan gebeuren tegen
de nummer 3 van de competitie SC Meddo C1. Na
een goede trainingsweek en een duidelijke bespreking werd er dus afgereisd naar Meddo. Daar
troffen we het volgende, een fantastische accommodatie werd ons ten toon gesteld, een kunstgrasveld, 6 mooie kleedkamers met de bijbehorende tv schermen om ons te voorzien welke
kleedkamer voor ons was toe bestemd. Zo zie je
dat meer kleine verenigingen bezig zijn met de
accommodatie, wat ons betreft een mooi voorbeeld voor GWVV……..
Na een wat korte warming-up werden de manschappen op scherp gezet voor zover dit nog
nodig was. We begonnen sterk aan het duel en
lieten dan ook direct merken dat we niet alleen
voor een leuk potje voetbal af waren gereisd naar
Meddo maar ook om de punten daar op te halen
en mee naar huis te nemen. Na 10 minuten kreeg
Meddo al wat meer grip op de wedstrijd, dit had
ook te maken dat ze vanaf dat moment ons het
opbouwen erg moeilijk maakten. Tot echte kansen
voor Gwvv kwam het nog niet in het eerste
kwartier, al gaf Thomas al wel een aantal vlijm
scherpe steekballen, deze bleken helaas nog net
te scherp voor onze aanvallers, of zij waren nog
niet scherp? Na 20 minuten was het wel raak een
goeie actie van wederom Thomas met een dito
steekbal zette hij spits Joey Lenting oog in oog
met de keeper van Meddo, hij schoot de bal laag
diagonaal in de hoek maar de keeper pareerde
deze schuiver knap. Het veldspel werd beter en de
doelpunten konden niet uitblijven. Na wat gerommel in de 16 meter van Meddo was het Robin die
met een fantastische steekpass Kris Hebbink vrij
zag en hij had dan ook weinig moeite om met zijn
linkerbeen de 0-1 aan te tekenen. Kris wou zijn
maatje op de andere flank natuurlijk bedanken
voor deze assist, dit kon hij niet op een betere manier doen dan 5 minuten voor rust een messi dribbel naar binnen in te zetten om vervolgens met
een afgemeten steekbal (was hij wel voor Robin?)
Robin te bereiken en hij twijfelde geen moment en
prikte de bal beheerst naast de doelman, 0-2. In
de laatste minuten voor rust ontstonden er aan
beide kanten geen gevaarlijke situaties meer voor
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het doel.
In de rust waren daar dan ook tevreden trainers te
vinden, weinig tot niets weg gegeven en zelf 2
doelpunten gemaakt met een redelijk tot goed
veldspel. Wel werd aangegeven dat we in de
eerste helft af en toe gevaarlijk met beide centrale
verdedigers doorliepen en daardoor kans voor de
tegenstander boden.
De tweede helft werd er wederom goed gestart,
helaas resulteerde dit nog niet in echt grote kansen aan de andere kant ontstonden er wel 2
goede kansen voor Meddo maar door fantastisch
keeperswerk van onze zeer betrouwbare doelman
Casper Bussink werden tegendoelpunten voorkomen, hij pareerde een schot dat richting kruising
verdween en reageerde katachtig bij een
hoekschop. Onze technische kwaliteiten gaven de
doorslag en vooral Robin Klompenhouwer bleek
zijn draai te hebben gevonden. Bart Rots werd
ingebracht, ‘s ochtends nog goed voor 3 treffers
bij de E-1, hij ging in de spits spelen en deed dat
meer dan voortreffelijk, zo stuurde hij Joey 10 minuten voor tijd alleen op de keeper van Meddo af
maar deze twijfelde helaas te lang tussen afspelen
en zelf schieten waar een schuiver binnenkantvoet
voldoende was geweest voor een doelpunt, maar
helaas. Daarna volgde er na wederom goed
voorbereidend werk van Sam, Bart en Robin met
een goede steekpass op Joey wederom voor
gevaar, Joey haalde de achterlijn en legde de bal
breed op de goed meegelopen Juul Rabelink maar
helaas kon hij net geen voet tegen de bal krijgen
waardoor de bal voor het doel langs ging. De
laatste minuten werden uitgespeeld al volgde er
wederom een nare blessure voor Lars, hij liep
wederom een bloedneus op waardoor hij helaas
de volledige 70 minuten niet volmaakte. Verder
verliep de wedstrijd prima en konden de 3 punten
mee worden genomen naar Varsselder.
‘Je ziet dat er heel veel voetbal in deze jongens zit
en in de tweede helft trokken met name de kleinste mannen van het veld het spel naar zich toe, al
met al erg tevreden over het spel en het resultaat.
De nul houden is ook weer eens heerlijk naar goed
verdedigen en fantastisch keeperswerk’ alduls:
Chiel Terhorst
Opstelling:
Casper Bussink©; Maud Rots(Jan-Ole Kantus);
Merijn van Arragon; Lars Hendrixen; Martijn
Klompenhouwer; Thomas Wissing; Sam Overbeek; Dion Mulder; Kris Hebbink(Bart Rots); Joey
Lenting(Juul Rabelink); Robin Klompenhouwer.
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

Maart:
24 en 25 Toneeluitvoering Kom es Kieken
31 Muziekdag
31 Voorjaarsconcert Fanfare
April:
1 Paaseieren schilderen in ‘t Dorpshuus (10:45 u) en Palmpaasoptocht (11:30u)
7 oud papier ophalen
13 Afscheid Gildegebouw
20 Opening dorpshuus

SCOUTING GENDRINGEN
‘t KOMPAS
Tulpstraat 6
Gendringen
www.scoutinggendringen.nl
info@scoutinggendringen.nl

D

aar zijn we weer! Dit keer willen we u iets
meer vertellen over de activiteiten van scouting. Natuurlijk gaan we ook in op de volgende
speltak, de Welpen.
Bij scouting kennen we een wekelijkse opkomst
(zo heet het als een groep bij elkaar komt). Hier
komen de kinderen om te spelen, te ontwikkelen,
te ontdekken en te leren. Naar mate ze ouder worden, gaan ze hierin meer zelf bedenken en organiseren. Bij de jongste groep wordt spelenderwijs
aandacht besteedt aan bijvoorbeeld windrichtingen, speurtochten en hutten bouwen. Door dit in
elke groep verder uit te breiden, kunnen ze bijvoorbeeld uiteindelijk met behulp van GPS hele tochten
lopen en met palen en touwen een buitenkeuken
pionieren.
Naast die opkomsten is er elk jaar een kamp. Dat
is uiteraard aangepast op de leeftijd.
De Bevers gaan een nachtje logeren op het gebouw, de Welpen gaan twee nachten in een ander
(scouting)gebouw op kamp, de Scouts gaan vaak
nog iets verder weg om een week te kamperen en
de Explorers zoeken het buitenland op voor een
weekje bivak.
Verspreid door het jaar zijn er daarnaast ook verschillende activiteiten waar de leden leuke dingen
doen. We hebben bijvoorbeeld onze jaarlijkse
Scoutingdag waar we met onze eigen leden iets
leuks doen, maar er zijn voor de speltakken ook
aparte uitjes. Denk hierbij aan regionale spelmiddagen of bijvoorbeeld de ‘Jotihunt’ waarbij de Explorers en Pivo’s van de verschillende groepen uit
de regio het tegen elkaar opnemen.

Welpen
Welpen
Kabouters
jongens 7 tot 11 jaar
meisjes 7 tot 11 jaar
Din 18.30 tot 19.45
don 18.15 tot 19.30
welpengendringen@gmail.com
kaboutersgendringen@gmail.com
De kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar spelen
in de Jungle, samen met Mowgli en Shanti.
Mowgli is opgegroeid in de Jungle en kent dan ook
alle wetten en regels. Dan leert hij Shanti kennen,
het meisje dat uit het dorp komt. Ze leren elkaar
over hun ‘thuis’ en beleven zo vele avonturen. De
welpen beleven deze avonturen met hen mee en
ontdekken zelf ook van alles. Zo spelen ze bijvoorbeeld spannende spelletjes in het bos, leren ze
koken en gaan ze lekker
creatief bezig. Welpen zijn te herkennen aan
hun groene blouses en eens per jaar is er een
weekendkamp.

Dan nu wat meer informatie over het verhaal achter de op een na jongste speltak van Scouting
Gendringen, de Welpen. Sinds vorig jaar is voor
elke groep het een en ander veranderd. Voorheen
hadden de jongens en meisjes aparte verhalen en
eigen namen. Met de vernieuwingen zijn de
groepsnamen en verhalen per leeftijdsgroep gelijk.
Voor de duidelijkheid gebruiken we zelf nog de
‘oude’ namen, vandaar dat die er ook bij staan.
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Cursus en activiteiten aanbod
Voorjaar 2012 Fidessa Welzijn.

n het voorjaar 2012 is er weer een groot aanbod aan cursussen en activiteiten voor jong en
oud. Sommige cursussen /activiteiten starten binnenkort, dus wees er SNEL bij. Deelname gebeurt
op basis van inschrijving.. Opgave bij de receptie
van Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft,
0315- 695920, info@fidessawelzijn.nl
Activiteitenkalender voorjaar 2012
Selectie uit het aanbod maart – mei 2012.
28 maart
31 maart
3 april
3 april
3 april
19 april
20 april
20 april
8 mei
8 mei
8 mei
9 mei
15 mei
16 mei
23 mei
24 mei
29 mei

Start fotografie gevorderden Terborg
Muziekmiddag senioren (GendringenVoorst)
Start workshop fijne keuken paasdiner
Ulft
Start workshop loopbaanadvies Ulft
Paasdiner wijkrestaurant Etten
Start workshop kleur en stijl Ulft
Start workshop 1 informatica Excel Ulft
Gemeentelijke rijvaardigheidsritten sr.
Start koken voor mannen Ulft
Start workshop wijnen Varsseveld
Film en workshop over Facebook
Start workshop 4 informatica bankieren
en internet Ulft
Start workshop wijnen Ulft
Start fotografie basis Terborg
Start workshop 5 informatica presentat
ie CD Ulft
Start workshop 6 informatica basiscurs
us office Ulft
Workshop sociale media (MSN/Hyves)
voor ouders

van staan hoe dit tijdens het concert, en later ook
tijdens het marcheren, zal gaan klinken.
De Fanfare en het O.L.V. Gilde zijn dan ook bijzonder trots op het resultaat wat er tot nu toe in
een korte tijd bereikt is. Tevens hopen beide verenigingen om verder te kunnen werken aan deze
ingeslagen weg. Hierbij kunnen de slagwerkers
zich uitleven en laten horen en zien hoeveel plezier ze hebben in het "trommelen". Samen met instructeur Colin Janssen wordt aan de toekomst
van deze slagwerkgroep gewerkt, waarbij de verwachtingen van zowel het Gilde als de Fanfare
hoog zijn.
Nog meer jeugdige muzikanten zullen er te horen
zijn in het Jeugdorkest van de Fanfare. Hierin varieert het niveau van “nog maar net begonnen” tot
“al meespelend in het Fanfare orkest”. De muzikanten uit het jeugdorkest onder leiding van Gerjo
Seesink staan te popelen om hun vorderingen te
laten horen.
Ook de jongste leerlingen van de jeugdopleiding
“Muziek maak je zelf” zullen o.l.v. Anouk Wissing
een optreden verzorgen.
Onder leiding van Gerjo Seesink zal de Fanfare
een gevarieerd programma laten horen. Dat er ook
leuke concoursnummers zijn, bewijst het nummer
“Sound for Winds”. Hiermee werd eind vorig jaar
een eerste prijs behaald op het muziekconcours in
Enschede. Verder laat de Fanfare bekende popsongs horen van o.a. Nick en Simon, Jan Smit,
Ilse de Lange en Robbie Williams. Met een spetterende medley van Marco Borsato hoopt de Fanfare het nieuwe Dorpshuus op z’n kop te krijgen.

Concert Fanfare St. Gregorius met
nieuwe Slagwerkgroep.

O
p 31 Maart a.s. organiseert Fanfare St.
Gregorius uit Varsselder haar Voorjaarscon-

cert in ’t Dorphuus van Varsselder Veldhunten.
Nieuw is dat het concert op zaterdagavond is.
Het begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Er is weer veel ruimte voor de Jeugd en de opleidingen. Hoogtepunt van dit concert wordt de eerste kennismaking en optreden van de nieuw opgezette slagwerkgroep.
Medio 2010 zijn het Onze Lieve Vrouwe Gilde en
Fanfare St. Gregorius een intensieve samenwerking aangegaan met de tamboers van het Gilde
en de leerling-slagwerkers van de Fanfare. De
reden hiervoor was dat er destijds te veel slagwerkers in opleiding waren bij de muziekvereniging. Ook werden er op dat moment leerlingen
opgeleid bij het O.L.V. Gilde. Een geschikt moment om de krachten te bundelen en zo tot een
beter muzikaal resultaat te komen. In deze slagwerkgroep zijn de tamboers nog duidelijk te herkennen, maar er is ook een nieuwe impuls, qua
muzikale keuze, duidelijk hoor- en zichtbaar. Zo
wordt er nu door afwisselende muziekkeuzes,
naast trommels, ook veel andere slagwerkinstrumenten bespeeld, zoals bongo’s, tamboerijn,
cowbell en cymbals. Deze percussieinstrumenten komen volledig tot hun recht in deze nieuwe muziekstukken. Men zal er versteld
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Weet je nog van toen?

V

arsselder-Veldhunten heeft net als
andere dorpen door de jaren heen
groei en stilstand gehad, wat betreft
woningbouw en inwonertal.
In 1945 telde ons dorp 83 gezinnen en
440 inwoners. In dat jaar had Veldhunten
zelfs 15 inwoners meer dan Varsselder.
Vooral in de jaren zestig en zeventig
kwam er een enorme groei van woningen en steeg het aantal inwoners in 1975
tot boven de 800. Door ouderdom trad er
ook verval op in woningen en andere lokaliteiten. Enkele grote boerderijen, verouderde woningen en gebouwen verdWinkel van Gerritsen met
Ma en Pa Gerritsen is in 1987 gesloten
wenen in het dorp. Opvallend is, dat in
de kom van Varsselder de grootste sloop
plaats vond, wat het aanzien van een dorpskern er niet fraaier op maakt. Hierbij denken we aan
het verdwijnen van de lagere school en kleuterschool, onderwijzerswoning, winkel van Gerritsen,
jeugdgebouw, het karakteristieke huis van de fam. Kok-Meurs, waar nu het parkje bij de brievenbus is, het diepvrieshuis, fam. Bedrijf van Lukassen en als laatste de fabriek en werkplaats van
de fam. Van de Pavert. Dat de molenromp er nog staat, mag een wonder heten, maar bevordert
ook niet het aanzien van een dorpshart met een grote zandbak ernaast. Een ander veel besproken punt net buiten de dorpskern is de Tent, en komt waarschijnlijk ook hier sloop in zicht. Dat
betekent dat in een jaar tijd 3 lokaties door verschillende oorzaken verdwenen na tientallen jaren
het dorpsbeeld te hebben bepaald. Hier staat wel tegenover, dat er een aantal woningen en gebouwen voor terug kwamen w.o. een nieuwe school en sportaccommodatie de Buitenham. Als
we terugzien op sloop en herbouw in verhouding tot de omliggende dorpen Azewijn, Netterden
en Megchelen valt het op dat deze
plaatsen hun verouderde scholen nog
wel in gebruik zijn voor onderwijs.
Ook staan daar nog 1 of 2 cafe’s langs
de kerk zoals dat ook in ons dorp eens
was. In tegenstelling tot Varsselder
heeft Veldhunten zijn dorpskern grotendeels behouden. Behalve de sloop van
de boerenbehuizingen van Berendsen
en Hendrixen vormt een 14 tal grotendeels oudere behuizingen het dorpshart
van het eeuwenoude Hunten. Tradities
en burenplicht zijn nog steeds de cultuur van deze buurtschap, met elk jaar
een groot buurtfeest. Ook staat er nog
het onbewoonde pand van Overvliet,
voorheen Derksen. Een punt met dorpshistorie, dat eens was een boerenhoeve, cafe Moeder Gruun, noodschool
Onderwijswoning van de lagere school
in de oorlog en smokkelpunt in deze re1901 - 1974
gio. In 1983 schreef Veldhunten nog
meer geschiedenis, toen in de
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woonkern de Nacht van Hunten
werd georganiseerd en ruim 2000
bezoekers trok. Deze naam veranderde in latere jaren in Hemelfeesten en Hunten Popfestival,
maar heeft inmiddels al weer enkele
jaren ons dorp verlaten.
Alles overzien kan men stellen:
Twee buurtschappen gegroeid tot
kerkdorp, met verschillende culturen
van leven en werken. Als dorp is het
de laatste 50 jaren sterk veranderd
van behoudend naar vooruitstrevend, beiden hebben iets goeds,
waar en wanneer het van toepassing is. Dit zal in grote lijnen zo bliAfbraak school in 1988
jven, Veldhunten zonder nieuwbouw, hooguit herbouw. Varsselder met een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw en dorpshart. De oude rijm waarmee in
het verleden de inwoners elkaar betwisten: Varsselder heeft de kerk,
school en de Oranjeboom, Veldhunten de Tent, kermis en de Huntenseboom, zal binnenkort niet meer van
toepassing zijn. Omdat dan de Tent
is gesloten en de kermis en de vele
verenigingen zijn verhuisd naar in, en
rond het nieuwe Dorpshuus. Het zal
even wennen worden en stil zijn in,
en rond de Tent, voorheen Feestgebouw genoemd.
B. Kroesen.

FIJNE PAASDAGEN
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Standen en Topscoorders 2011-2012
STAND 2e PERIODE

5e klasse C
Club
Keijenburg. Boys 1
MEC 1
Stokkum 1
Ulftse Boys 1
KSH 1
Vosseveld 1
Bredevoort 1
GWVV 1
MvR 1
Terborg 1
Zelhem 1
SVGG 1

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

33
30
28
25
24
24
23
20
20
19
14
5

44
42
40
39
40
34
27
25
41
33
20
11

26
28
29
26
29
37
25
28
34
41
46
47

14
14
14

30
30
29

50
45
59

12
21
29

VIOD 5
GWVV 2
Kilder 3
OBW 4

14
14
13
13

26
22
17
17

39
32
27
26

23
21
28
33

Varsseveld 4
MvR 3
Zeddam 2
Zelhem 3

13
14
14
13

16
14
12
3

20
36
21
18

33
46
51
76

Winterswijk 5
Keijenburg. Boys 4
FC Trias 7
Gendringen 7
AD '69 7
Stokkum 3
Bredevoort 4
SVGG 3
Terborg 4
Meddo SC 4
Ruurlo 8
GWVV 4

MEC1

7

15

23

9

KSH 1

7

14

20

19

Bredevoort 1

7

12

15

13

Keijenburgse B. 1

7

11

18

12

Ulftse Boys 1

6

10

19

9

MVR 1

7

10

17

14

Stokkum 1

7

10

16

17

Terborg 1
Vosseveld 1

7
7

9
8

14
15

19
23

Zelhem 1

7

7

9

21

GWVV 1
SVGG 1

6
7

5
3

9
4

16
17

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Rijnland 3
DCS 5
GSV '38 4

Res. 7e klasse
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Silvolde 6
Sint Joris 2

12
13

33
32

59
50

10
15

VVG '25 3
SVGG 2
VIOD 9
NVC 2

13
13
12
14

31
28
21
14

49
40
28
23

22
19
28
43

GWVV 3
FC Trias 9

14
14

11
11

16
24

34
47

Doetinchem 6
Ulftse Boys 5
Varsseveld 8

13
13
13

10
9
6

25
15
15

35
47
44

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
16
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15

44
33
32
29
26
22
19
17
16
9
8
7

63
68
60
37
40
47
26
29
48
22
19
19

40

15
21
28
23
22
43
32
59
44
78
51
62

Boogbal nr. 6

Club
Etten 4
SDOUC 6
VVL 3
GWVV 5
Ulftse Boys 6
Winterswijk 6
Gendringen 6
FC Trias 10
Dinxperlo 5
MEC 5
RKZVC 5
Ajax B 4
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Gespeeld Punten voor tegen
15
14
15
15
15
15
14
15
14
15
15
14

37
33
32
28
25
24
23
14
11
11
10
5

43
40
55
40
60
47
51
21
22
19
25
12

22
14
23
24
31
33
39
38
42
77
48
44

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Jurjan Wezenberg
Frank v/d Schuur
Theo Heutinck
Kees v/d Pavert
Danny van Wessel
Floyd Robben
Marc Arnold
Han v/d Pavert
Chris van Aalst
Niels Schweckhorst
Rick Hendrixen
Jelle Visser
Paul Geelen
Chiel Terhorst
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Tom Wanders
Niels Huntink
Rene Hakvoort
Martin Bolk

4e
5e
5e
1e
2e
3e
5e
5e
1e
1e
2e
2e
2e + 5e
1e
2e
2e
2e
4e
5e
1e

TOPSCOORDERS SENIOREN:
Maik Jansen
Marcus Schwartz
Twan Berndsen
Jurgen Schut
Chiel le Comte
Jimmy Moreno
Tim Jansen
Ramiro Tersteeg
Jos Ketelaar
Dennis Boerboom
Erik Ketelaar
Gideon Sohilait
Micheal Liebrand
Jeroen Stieber
Jorick Messink
Sebastiaan Kissing
Rien Klompenhouwer
Ferdie v/d Pavert
Walter Hendrixen

11
11
10
9
8
7
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2

1e
2e + 3e
3e
1e
1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
5e
5e
5e

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

MEC/Bredevoort C1GD
AZSV C3
WVC-Winterswijk C3
Varsseveld C2
Longa '30 C3
RKZVC C1
SC Meddo C1GD
GWVV C1G
Ruurlo C3GD
Silvolde C2
Haaksbergen C1D
AD '69 C1

4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

12
7
7
6
6
6
6
5
3
3
2
1

14
17
12
8
8
8
7
6
4
4
5
10

4
11
10
5
3
9
9
4
5
12
10
21

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Kris
Robin
Juul
Joey
Thomas
Sam
Lars

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Grol E3

3

9

12

6

Longa '30 E4
HSC '21 E2
DZSV E1
AD '69 E1
GWVV E1
Witkampers E1G
RKZVC E2
WVC-Winterswijk E4
Gendringen E2

4
3
4
3
2
2
4
2
3

9
6
6
4
3
3
2
1
0

22
16
22
10
7
6
9
5
7

15
10
11
6
7
7
21
8
25

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Merlijn
Bart

Eigen Goal tegenstanders
Kai

29
6
5
5
5
4

3
2

2
1

40

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD D5G
Zelos D3
Terborg D2G
VVG '25 D4
Silvolde D2
GWVV D1G
Peeske 't D2
Sint Joris D1GD
Concordia-W D5
DZC '68 D8

4
4

9
7

12
20

7
10

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7
7
7
6
6
6
6
3
3
3

13
6
12
12
12
7
9
13
9
9

10
4
12
8
11
9
13
16
17
17

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Menno
Wessel
Bart
Jordy
Cas
Kay-Gee
Bas
Maarten
Sam

15
8
7
6
3
1
1

Sem
Cas
Douwe
Koen
Milan
Gijs

Club

Den Dam / NVC D1G
Doetinchem D2

Boogbal nr. 6

18
5
5
3
3
2
1
1
1

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

Club
Ulftse Boys E2
SDOUC E2
WVC-Winterswijk E5
Etten E1
Silvolde E2
Varsseveld E4
SDOUC E3
AZSV E4
Dinxperlo E1
GWVV E2G
FC Trias E10
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32
13
12
9
6
6
6
4
3
1

Gespeeld Punten voor tegen
4
3
3
2
4
3
3
3
1
4
4

12
9
9
6
6
3
3
3
0
0
0

37
36
21
17
10
10
7
6
2
7
5

7
2
5
1
17
12
14
21
9
28
42

