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Nieuws

O
p 5 juni a.s. zal ZKH Willem Alexander op
de Buitenham komen om te kijken wat Varssel-

der-Veldhunten zoal doet in en rondom Het
Dorpshuus.
De inwoners van Varsselder-Veldhunten krijgen
van de Stichting/Dorpsbelangen een button om die
dag op te doen zodat iedereen makkelijker te herkennen is en een plek krijgt. De leden van verenigingen in Varsselder-Veldhunten die buiten ons
dorp wonen kunnen via hun verenging een button
krijgen om op deze dag aanwezig te zijn.
Ook GWVV zal zich deze dag profileren middels
50+ voetbal, panna-voetbal voor de jeugd en de
Boogbal zal een stand in nemen om te laten zien
wat De Boogbal voor Varsselder-Veldhunten betekent. De Stichting/Dorpsbelangen die op deze
dag de touwtjes in handen heeft zal in deze Boogbal uit de doeken doen hoe de organisatie er op
die dag uitziet.
Op het moment van dit schrijven hangt er na een
warme zondag een dikke onweersbui boven
Varsselder. De zomer kondigt zich aan en gaat de
laatste jaren gepaard met dit soort onstuimige
buien. We zien u al denken wat heeft dit nu met
voetbal te maken maar als we de gelijkenis
doortrekken naar de afgelopen weken kunnen we
stellen dat er een dikke onweersbui boven ons 1e
elftal hing. Na het gelijke spel tegen SVGG werd
de voorlaatste plaats ingenomen wat zou betekenen dat er nacompetitie gespeeld zou moeten
worden. Deze onweersbui heeft een week lang
boven Varsselder gehangen, in de laatste competitiewedstrijd tegen de reeds kampioen zijnde
Keyenburg was het dan ook alles of niets. De
grote en trouwe GWVV supporterschare kreeg
waar voor hun geld, niemand had nog kunnen vermoeden dat de onweersbui overdreef en de zon
weer doorbrak na anderhalf uur enerverend voetbal. Met een doelsaldo van +2 werd degradatievoetbal ontlopen. Tekenend voor de
prestaties van het 1e elftal dit jaar, de ene week
vlot combinerend en werkend voor elkaar, de andere week zag je hier totaal niets van terug. Voetbal zit er zeker in deze groep, na een mooie zomer
met hopenlijk lekker weer beginnen ze eind juli
weer met een frisse blik in het nieuwe seizoen
waar dan naar wij hopen meer continuiteit in het
elftal komt.
Het tweede elftal heeft dit seizoen prima gepresteerd, een jonge groep die met enkele routiniers
een mooie vijfde plaats haalden. En wellicht had er
misschien nog wel meer ingezeten als niet de
spelers uitgeleend moesten worden ivm schorsingen/blessures aan het 1e elftal, maar daar heb je
nou eenmaal mee te maken als je een 2e elftal
van een vereniging bent.
Het 3e en 4e team zijn onderin geëindigd, de
spelers van beide elftallen hebben aan elkaar
moeten wennen omdat zij dit seizoen voor het
eerst in deze formaties speelden.
Bij het 4e team hebben een aantal spelers laten
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weten dat ze volgend seizoen niet meer verder
gaan. Hierdoor zijn de leiders van dit elftal naarstig
op zoek gegaan naar nieuwe aankopen en zoals
het er zich nu naar laat uitzien komen er 4 spelers
bij.
Het 5e team deed wat er van hun verlangd werd
en eindigde net onder de subtop op een 5e plaats.
De jeugd heeft als enige dit jaar van GWVV een
kampioen voortgebracht. De e1 werd in het najaar
najaarskampioen. Door de zwaardere indeling die
ze in de voorjaarscompetitie moesten ondergaan
ging het ze hier minder af. De C-junioren hebben
goede resultaten geboekt, en aan de oefenwedstrijd die ze als afsluiting van het seizoen
tegen de C1van Silvolde viel af te lezen dat het
plafond bij dit elftal nog niet bereikt is. De D1 en
E2 pupillen voetbalden naar hun mogelijkheden en
kwamen helaas niet verder dan een plaatsje
onderin. Het jeugdbestuur is druk bezig geweest
met de teamindelingen voor het volgend seizoen,
in deze Boogbal kun je in jeugdnieuws de nieuwe
indeling vinden.
Met deze laatste Boogbal van het seizoen sluiten
we tevens onze 40e jaargang van ons clubblad af.
Bij deze uitgave vind je een inlegkatern waar we
de laatste 15 jaar van de Boogbal kort weergeven.
15 jaar geleden hebben we voor het 25e jaargang
ook een speciale jubileumuitgave uitgebracht in
navolging van dat nummer nu het jubileumnummer
tgv de 40e jaargang.
In deze laatste Boogbal van dit seizoen vind je o.a.
de ontknoping van de super-elf, de winnaar van de
Boogbaltopscorer en natuurlijk de afsluiting van
het seizoen het Jan Riekentoernooi waarbij onze
oud-redacteur Arnold Versleijen werd gehuldigd en
werd onderscheiden met de drager van de zilveren
KNVB speld en als klapper op de vuurpijl werd opgenomen in het korps van de ere-leden van
GWVV.
De komende maanden zal er bij GWVV veel werk
moeten worden verzet. Het kunstgrasveld zal dan
verrijzen zoals het er zich nu laat uitzien. De omheining zal moeten worden weggehaald, grond zal
moeten worden afgevoerd en zand zal moeten
worden aangevoerd. Via de site zullen we laten
weten wanneer welke hulp nodig is. Hou er in ieder geval alvast rekening mee. Op 21 juni zal de
commissie hierover de leden informeren
En als het kunstgrasveld er straks ligt dan kunnen
die onstuimige buien rustig z'n gang gaan.
Iedereen een hele fijne EK en alvast een fijne
vakantie gewenst, met veel mooi weer en een
goede rust.
Veel leesplezier met Boogbal nr. 8

Wij wensen
iedereen een
hele prettige
vakantie, tot
in het seizoen
2012-2013
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Einde van een veelbewogen
seizoen 2011-2012.

H

et afgelopen seizoen was een turbulent
seizoen. Er is veel gebeurd en het goede is dat
er ook veel bereikt is.
Het begin was echter niet zoals gewenst. We hebben veel hinder gehad van de bouw activiteiten
van het Dorpshuus. Met name de problemen met
de veldverlichting waren dramatisch met het absolute dieptepunt de uitval van de veldverlichting
tijdens de demonstratietraining van enkele Graafschapspelers met de jeugd bij de presentatie van
het boek van Frans Mulder.
Mogelijk dat alle perikelen rondom de bouw van
het gemeenschapshuis een negatieve invloed
heeft
gehad op een optimale voorbereiding van het
1ste elftal. Na een goed begin vielen we ver terug
en was het tot op de laatste speeldag zo goed als
zeker dat wij of Zelhem de nacompetitie in
moesten. Na een fantastische wedstrijd tegen Keijenborg hebben we op eigen kracht de nacompetitie afgewend en werd het echter Terborg dat verrassend veroordeeld werd tot de nacompetitie.
Het duurde even na wat verwarring tot dat het bij
iedereen was doorgedrongen, maar toen brak er
dan ook een enorme feeststemming uit en was het
nog lang onrustig in ’t Dorpshuus.
Na een moeizame sportieve start heeft het 4de
elftal het ook prima gedaan en ik hoop echt dat wij
ook volgend jaar weer met 5 elftallen de competitie
ingaan Veel leden hebben het afgelopen seizoen
erg veel tijd en energie gestoken in de bouw van
het Dorpshuus. Daarvoor ben ik hun dankbaar.
Het afgelopen seizoen was ik ook trots om voorzitter te mogen zijn van GWVV. We hebben toch
maar weer laten zien waar we groot in zijn. Ondanks alle negatieve berichtgeving in de media
over individualisme en teruglopende vrijwilligers
hebben we toch samen met andere verenigingen
iets fantastische gepresteerd.

En de koek is nog niet
op. Dit seizoen hebben we ook na lang
gesteggel, gereken
en getouwtrek de basis gelegd voor de
aanleg van een kunstgrasveld. Na een
informatieavond hebben alle stemmende
leden zich unaniem
uitgesproken voor de
aanleg van een kunstgrasveld. Het wachten is nu
op de definitieve subsidietoekenning van de Gemeente en dan kunnen we beginnen. Dit wordt
voorlopig een laatste huzaren stukje dat we gezamenlijk gaan realiseren.
Het komende seizoen zullen enkele bestuursleden
stoppen met hun werkzaamheden. Ik hoop dat we
het komende seizoen in betrekkelijke rust kunnen
genieten van alles wat we hebben gerealiseerd en
kunnen bouwen aan een nieuw hoofdbestuur en
een jeugdbestuur, waarmee we samen kunnen
bouwen aan de toekomst van GWVV.
Het komende nieuwe seizoen zal dan ook, niet
zoals dit seizoen, in het teken staan van de uiterlijke veranderingen, maar vooral in het teken staan
van de verdere stabilisering en professionalisering
van interne organisatie van GWVV.
Zodat we in 2013 als we 50 jaar bestaan weer fris
en stabiel klaar zijn voor de komende 50 jaar.
Ik dank iedereen die het afgelopen seizoen op zijn
eigen wijze een bijdrage heeft geleverd binnen
GWVV en wens iedereen alvast een fijne vakantie
en ik zie jullie hopelijk allemaal gezond weer terug.
Wim Pruijn
Voorzitter

Z

aterdag 28 april hebben de D1 - pupillen een nieuw trainingsoutfit in ontvangst mogen nemen.
Garage Fredriks uit Doetinchem kwam
hoogstpersoonlijk naar de Buitenham om
dit aan hen uit te reiken.
Wij bedanken Frency en Gaby voor deze
vorm van sponsoring bij GWVV.
Sponsorcommissie GWVV

Sponsort G.W.V.V. D1
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en spannende ontknoping in de 5e klasse C,
niet om het kampioenschap voor GWVV maar
om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Varsselder had lang de touwtjes in eigen
handen maar was de laatste wedstrijd nog
afhankelijk van Zelhem, MVR of Terborg en dan
moesten de geel-witten eerst zelf nog winnen
tegen de kampioen Keijenburg.
Eerst was natuurlijk 24 april de derby tegen Ultse
Boys waar Varsselder iets had recht te zetten
omdat er thuis tegen 9 man verloren werd. GWVV
begon scherp aan de wedstrijd en liet in Ulft al
snel zien dat we heel aardig kunnen ‘ballen’.
Helaas kwam Ulft op voorsprong na een foutje van
Freek die moest invallen voor de geblesseerde
Sven. GWVV liet echter het hoofd niet hangen en
bleef de bovenliggende ploeg en scoorde na een
prachtige vrije trap de zeer verdiende gelijkmaker
(1-1 Jeroen Aalders). Na de thee ging Varsselder
vol voor de winst waarbij het aardige kansen kreeg
en “de boys” amper voorin kwam. De verdiende
voorsprong kwam ook voor Varsselder, weer uit
een stilstaande situatie, een cornerbal die knap
werd ingekopt door Chris van Aalst. Pas een
kwartier voor tijd begon Ulft aan te dringen naar de
2-2 maar lang zag het er naar uit dat Varsselder
met 3 punten naar huis ging. Helaas scoorde
Ulftse Boys een paar minuten voor tijd toch de
gelijkmaker… Zuur voor Varsselder die de 3
punten meer dan verdiend hadden met hard
werken en goed voetbal.
Na de goede wedstrijd tegen Ulftse Boys moesten
de belangrijke punten maar tegen SVGG gepakt
worden. SVGG dat al gedegradeerd was kwam
naar Varsselder met maar 1 doel, punten pakken
in Varsselder. Varsselder dat vaak moeite heeft
met de ploeg uit Megchelen begon wat slordig aan
de wedstrijd en kon SVGG niet echt onder druk
krijgen en het was zowaar SVGG dat de voorsprong nam. GWVV scoorde vrij snel de gelijkmaker (Kees v.d. P) maar verder dan dat kwam
het niet. Zeer dure punten werden gemorst.
Zo kwam GWVV op de voorlaatste plaats terecht
en dat betekent dat de nacompetitie wacht tegen
degradatie. Varsselder moest zelf de laatste
wedstrijd winnen en dan was het nog afhankelijk
van andere ploegen. Keijenburg was niet van plan
om wat kado te geven en wilde voor eigen publiek
nog een

Chris scoort de 0-2 tegen zijn oude club Ulftse Boys

keer vlammen en hun spits kon nog topscoorder
worden. Varsselder dat vanaf de eerste minuut liet
zien wat er gebeuren moest en dat was winnen!!
Varsselder scoorde dan ook de 1-0 en 2-0 voor de
rust. Ook na de rust ging Varsselder verder waar
het mee bezig was en overdonderde de kampioen.
Keijenburg drong wel aan, kreeg ook kansen maar
Freek van Arragon die een wereldwedstrijd keepte
wist lange tijd zijn goal schoon te houden. De 2e
helft werd de voorsprong uitgebouwd tot 4-0 en in
de eindfase moest GWVV toch 1 goal incasseren.
Nu was het alleen wachten op de andere uitslagen. MVR had thuis ruim gewonnen, Zelhem
scoorde 5 minuten voor tijd 0-1 in Megchelen. Nu
was Varsselder afhankelijk van Terborg dat
tegen
Stokkum speelde. Stokkum dat ook de 2e helft
scoorde en dus won van Terborg. Nu stonden dus
Varsselder en Terborg beide op 26 punten. Nu
had Varsselder met 2 doelpunten verschil het betere doel-saldo alleen wist niemand of we ook
veilig waren of dat er een beslissingswedstrijd zou
komen. Eugene lucassen ging bellen met de
KNVB en na lang wachten kwam dan eindelijk het
verlossende antwoord…
VARSSELDEReIS VEILIG, en speelt ook volgend
seizoen in de 5 Klasse….
Dit werd natuurlijk gevierd als een klein Kampioenschap…

Jelle Visser de debutant in GWVV 1

GWVV 1 Langs de lijn…
Dennis Lohschelder
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘11-’12

Ook dit seizoen werd er wederom een ballen sponsoring
gehouden. Voor de volgende thuis-wedstrijden van GWVV
1 werden 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
6-11-2011/7-4-2012 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
15-4-2012 wedstrijd tegen Terborg

Sponsor Toos en Joop ten Have
29-4-2012 wedstrijd tegen SVGG

Sponsor LNAgro-advies
Ook in 2012-2013 gaan we verder
met de balsponsoring wilt u een bal
sponsoren neem dan contact op
meyt onze sponsorcommissie:

Een goed adres:

Freek van Arragon, Arno Geurts,
Chiel le Comte

Wij bedanken
al de
Balsponsoren in
het seizoen
2011-2012
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Jan Riekentoernooi 2012
O
p zaterdag 19 mei j.l werd de
afsluitende activiteit het Jan
Riekentoernooi weer georganiseerd door het JR comite.
De voorwaarden voor deze activiteit
waren goed te noemen alhoewel de
organisatie even met de handen in
het haar zat toen de nacompetitie
voor het 1e elftal zich dreigde aan te
dienen. Gelukkig waren ze op tijd in
veilige haven en konden
ook zij deelnemen aan
het toernooi. De weergoden waren ons
goed gediend deze dag
en de aanmeldingen
waren zeer positief te
noemen. Diverse
spelers hadden introduce’s meegenomen
waardoor er behoorlijk wat ‘vreemde’ spelers hun
opwachting maakten voor het toernooi op de Buitenham. Om half èèn opende voorzitter Wim Pruyn
het toernooi met een warm welkom voor de familie
Rieken, die op dit toernooi altijd met z’n allen naar
de Buitenham komen. De voorzitter wenste iedereen een fijne sportieve middag aan het eind
van dit seizoen 2011-2012.
Voor de jeugd waren er springkussens, kon er
geschminkt laten worden en voor de voetballende
jeugd was er een onderlinge competitie opgezet.
Het verslag hiervan kun je lezen onder jeugdnieuws.
Tevens was er speciaal in het teken van 40-jaar
Boogbal de Boogbal-Trapspecialisten competitie
opgezet waarbij de
bedenker Bennie Ditters
(Bzn) van de naam
Boogbal als jury fungeerde. Hierbij moesten
ze op een zo fraai mogelijke manier via een
Boogbal de bal in de
korf proberen te
schieten. Uiteindelijk
leverde dit 3 winnaars
op te weten Sjoerd Immink (E-pupillen), Mick
Besselink (D-pupillen)
en Casper Bussink (Cjunioren). Zij kregen
een mooie Boogbaltrapspecialist trofee overhandigd bij de afsluiting
van deze dag.
Op het toernooi zelf
was het Chelsea die
uiteindelijk over de
langste adem bleek te
beschikken bij dit
warme weer. Zij dueleerden in de finale tegen Ajax
Uiteindelijk moesten penalty’s de doorslag geven
de jarige Freek van Arragon bleek een iets betere
penaltykiller dan Carlo Cornielje die deze dag zijn
vlaggestok had ingewisseld voor het keeperstenue.
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Arnold Versleijen erelid GWVV

O
m drie uur werd iedereen opgeroepen om
plaats te nemen voor het bordes alwaar de

huldiging plaatsvond van Arnold Versleijen die
vanwege zijn dienstverband bij GWVV een
onderscheiding uitgereikt kreeg. KNVB afgevaardigde dhr. Bunnekreef sprak Arnold toe met
de woorden dat een vereniging draait op vrijwilligers en dat Arnold als vrijwilliger voor GWVV heel
veel betekend heeft, zijn verdienste voor GWVV
ligt heel divers van verzorger, trainer tot bestuurder. De KNVB vind de verdienste van Arnold dermate groot dat hij zich in het vervolg 'drager van
de zilveren KNVB speld'
mag noemen. Hierna
sprak voorzitter van
GWVV Wim Pruyn zijn
waardering uit richting
Arnold met volgende
woorden;
Bij je huldiging als 40 jarig
jubilaris tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari
2011 was net bekend geworden dat je zou stoppen als bestuurslid i.v.m.
hoofdsponsorschap van
pagina 6
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GWVV en konden we discussiëren en besluiten
nemen zonder dat we te veel gefocust waren op
het uiteindelijke doel. Het was mij een voorrecht
om als voorzitter een groot deel van jouw periode
als bestuurslid mee te hebben mogen maken.
Ik dank je voor alle goede discussies, weloverwogen besluitvormingsprocessen en vooral voor
alles wat ik de afgelopen 11 jaar van je geleerd
heb.
Je staat hier nu ter gelegenheid van je afscheid als
bestuurslid. Je hebt natuurlijk al een actief verleden bij GWVV vanaf 1970.

GWVV. Ik gaf toen aan dat we daar het komende
jaar op een goed moment op terug zouden komen.
Het liep allemaal wat anders.
Ik wil deze toespraak beginnen met de moeilijke
tijd die jij en je gezin achter de rug hebben. Zodat
we deze toespraak aan het eind feestelijk kunnen
eindigen.
Aan het eind van je actieve bestuursfunctie
werden we opgeschrikt door het bericht dat je
plotseling was opgenomen in het ziekenhuis. Het
zuurstof gehalte in je bloed was gevaarlijk laag en
dankzij kortdaad optreden van met name Els ging
het allemaal net goed. Je bleek een zware vorm
van COPD te hebben. Omdat je iemand bent die
graag zelf de regie heeft over de situatie wist je op
jouw geheel eigentijdse de situatie te accepteren
en ging je aan de slag om alles in het werk te zetten om deze ziekte de baas te zijn. Toch bleven er
veel problemen be-staan met name met je stem.
Na onderzoek werd helaas longkanker geconstateerd. Een lange tijd van onderzoeken en vele
zware kuren moest je ondergaan. Hierdoor moest
je afscheid als bestuurslid worden uitgesteld. Je
chemokuren en bestralingen ben je met volle overgave aangegaan en heb je dapper doorstaan.
Hoewel het zeker niet altijd makkelijk is geweest
en zwaar. Na al deze zware kuren kreeg je het
fantastische nieuws dat de chemokuren en
bestralingen hun werk hebben gedaan en dat de
tumor succesvol is bestreden. Nu staan we hier en
kunnen we gelukkig toch op gepaste wijze afscheid van jou nemen als besturslid.
De wijze waarop je de ziekte te lijf bent gegaan
tekent jou ook als bestuurslid. Nauwgezet, goed
voorbereid, pragmatisch, duidelijk en resultaatgericht pakte je de taken op. Naast je verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen GWVV
was je in het bestuur vooral het “geweten”. Je was
te allen tijde een prettige gesprekspartner die vele
malen mij en de overige bestuurleden met kritische vragen aan het denken zette. Dit leidde in
alle gevallen tot de goed overwogen besluitvorming. Zeker in de beginperiode tijdens het bepalen
van de standpunten en de besluitvorming inzake
het dorpshuis had je door je positief kritische
houding een belangrijke rol. Je stond in het begin
niet echt positief tegenover de realisatie van het
dorpshuis en zeker niet op deze plek. Je wist de
interne belangen voor een constructieve en open
discussie boven je eigen persoonlijke kritische
houding te stellen.
Vooral in deze discussie was je het geweten van
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Lid van GWVV
1970 – 1977:
1977 – 1992:
1983 – 1986:
1994 – 1997:
1997 – 2010:

vanaf 1970de
Actief lid 2 elftal
Trainer lagere elftallen
Trainer van de dames
Assistent trainer selectie
Bestuurslid (diverse func
ties binnen het bestuur).
Toen je in 2009 werd gehuldigd bij je 40-jarig lidmaatschap hebben we al uitbereid stilgestaan bij
de vele hoogte punten die je in die diverse functies
hebt behaald en de onwisbare indrukken die je
daarbij hebt achtergelaten. Ik wil ze graag weer
even herhalen………..kampioenschappen met het
derde, de avonturen in Bakel, jouw zware trainingen waarbij menig nieuwkomer nog wel eens over
de railing moest hangen om zich te verlossen van
het avond eten. Dit doe ik niet.
Op dit moment ben je hoofdsponsor van GWVV.
Om belangenverstrengeling te voorkomen ben je
daarom gestopt als bestuurlid. Ook dit geeft weer
aan hoe nauwgezet en professioneel je met deze
functie bezig was.
Arnold……als blijk van waardering voor alles wat
je voor GWVV
gedaan hebt, heeft
bestuur unaniem
besloten om je te
benoemen als erelid
van GWVV.
Deze titel is niet voor
iedereen weggelegd,
maar ook jij hebt
deze titel net als je
voorgangers dik verdiend om alles wat je
voor GWVV hebt
gedaan en betekent.
Een mogelijke belangenverstrengeling
met het sponsorschap zie ik niet.
Sponsor zijn is meestal een fase
(hopelijk wel een
hele lange) maar Erelid ben je voor het
leven.
En we hopen met
zijn allen dat dit nog
héééééééél erg lang
mag duren.
Arnold nogmaals bedankt voor je deskundige rol
binnen het bestuur en voor alles wat ik van je heb
mogen leren.
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Potgrondactie

Na dit intermetzo werd het programma van het toernooi weer opgepakt,
Waar de meest hoogst waanzinnige
technische standjes uit de kast
werden gehaald

Aan het eind van het
toernooi werd de
grote Boogbalwisseltrofee door Netty
Rieken overhandigd
aan Freek van Arragon. De troffee
kwam hem deze dag
helemaal toe, naast
jarig zijn was hij op
deze dag ook nog eens keeper/
aanvoerder, scheidsrechter en organisator. Van familie en spelers had hij voor
deze dag een speciaal keepersshirt aan
met alle handtekeningen van hen erop.
Hierbij kon nu op worden bijgeschreven:
Winnaar Jan Riekentoernooi 2012.
De voorzitter bedankte iedereen voor
deze geweldige middag en benadrukte
nog maar eens dat deze dag voor GWVV
heel belangrijk is en dat dit zonder de organisatie ervan niet mogelijk is. De JR
organisatie werd dan ook medenamens
alle leden bedankt. Netty Rieken ontving
uit handen van Bennie Mulder een bosje
bloemen voor de komst.
Hierna was het nog lang gezellig op de
Buitenham en op het bordes voor het
Dorpshuus. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd de middag nog
eens rustig geevalueerd. En voor degenen die de champions Legue finale
Bayern Munchen—Chelsea wilde zien
nam plaats in het dorpshuus en heel
toepasselijk werd deze ook gewonnen
door Chelsea.

O
p het Jan Riekentoernooi werd door de
Welkoop in het kader van de potgrondactie een
cheque ter waarde van €1100,- overhandigd.
Dit is de opbrengst van 2011 en 2012 die bij deze
actie is verdiend. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de jeugd van GWVV. Welkoop bedankt! Op de foto Els Versleijen namens De Welkoop en Clemens Wissing van het jeugdbestuur.

Kijk hier voor meer foto’s Jan Riekentoernooi
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZZDQHGAU
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maanden april/mei zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, de opening van 't
Dorpshuus, het Jan Riekentoernooi met daarin
onder meer de huldiging van Arnold Versleijen, de
ontsnapping van GWVV 1 aan degradatievoetbal,
de aankondiging dat ZKH Willem Alexander naar 't
Dorpshuus komt. We hebben Willem voor deze
rubriek gevraagd maar de Rijks Voorlichtings
Dienst gaf hier geen toestemming voor, uiteindelijk
zijn we terechtgekomen bij ......................
....Marcel Koos van de Pavert, keeper van GWVV
5 en wedstrijdsecretaris bij de GWVV jeugd. Het
seizoen 2011-2012 is voor hem het laatste
seizoen geweest dat hij de functie als wedstrijdsecretaris uitoefende. Marcel met een behoorlijke
staat van dienst bij GWVV zullen wij in deze rubriek een aantal vragen stellen over wat de functie
wedstrijdsecretaris nu exact inhoudt en of hij het
nog naar z'n zin heeft bij de 'oudjes' van GWVV.
Hallo Marcel,
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. en wil je nu Marcel of Koos genoemd
worden? En vanwaar die bijnaam?
Ik ben dus Marcel van de Pavert, getrouwd met
Saskia en we hebben twee kinderen, Ruud van 7
jaar en Yvon van 5 jaar. Ik werk al een aantal jaar
bij Wanders in Netterden als kanter. Het maak mij
niet zo veel uit hoe ze me noemen, Marcel is natuurlijk mijn echte naam. Over de naam Koos: dat
kwam omdat ik bij de senioren ging voetballen en
bij het 4e elftal speelde de inmiddels overleden
Marcel van de Pavert uit Doetinchem, vandaar dat
ze me toen Koos noemden. Een bijnaam van de
lagere school, Koosje Krul.
Kun je aangeven welke elftallen je van GWVV allemaal hebt doorlopen en wat voor jou de mooiste
en/of succesvolste tijd is geweest?
Nadat ik in de jeugd heb gespeeld, ben ik bij de
senioren in het 4e elftal begonnen, daarna heb ik
nog een aantal jaren in het 3e en 2e gekeept en
altijd in die tijd als reserve met het 1e meegegaan.
In 1998 ben ik in het 1e gekomen onder trainer
Theo Joling. Na 7 jaar in het 1e gespeeld te hebben, heb ik nog een paar jaar in het 2e gekeept en
inmiddels al weer het 3e seizoen bij de oudjes van
het 5e. Het mooiste seizoen was natuurlijk
ongetwijfeld het jaar toen we met het 1e elftal
kampioen werden in 1999.
Waarom ben je keeper geworden?
Dat is een goeie vraag, ik zou het niet weten
waarom ik in de goal ben gekomen, bij mijn weten
ben ik altijd keeper geweest vanaf de pupillen.
Werd je misschien keeper omdat je grote broer
Frank ook bij GWVV onder de lat stond?
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Misschien speelde dit wel mee, maar bij mijn
weten ben ik gewoon altijd keeper geweest.
Bovendien heb ik meer talent dan mijn grote
broer!
Kun je aangeven wat het sterkste punt bij jou is
als het op keepen op aankomt?
Mijn sterke punt is dat ik een mee voetballende
keeper ben. Wel heb ik, volgens Saskia, elke
week een "bloopertje". Maar meestal loopt dat gelukkig goed af. Ook kan ik aardig goed penalty's
stoppen.
Tijdens de glorieuze jaren onder Theo Joling liep
er ook een verzorgster ene Saskia rond bij GWVV
waar je nogal 'warme' gevoelens voor koesterde,
later werd dit bezegeld als het 'GWVV huwelijk'
kun je hier iets meer over zeggen hoe dat toen
precies verlopen is?
Saskia vond mij wel leuk, maar ik had niets in de
gaten. Het heeft nog 7 maanden geduurd voordat
ik het door had. Het is gelukkig dus uiteindelijk
toch goed gekomen!
Saskia spreekt van een wekelijks 'bloopertje' kun
jij van die wekelijks 'bloopertjes' de grootste blooper nog herinneren? En zoja wat gebeurde er
precies?
Wanneer het was weet ik niet meer , maar het
was volgens mij een belangrijke wedstrijd bij het
3e , waar ik in de 1e minuut een bal onder
mijn voet liet gaan.
Gelukkig we schrokken al dat ‘bloopertje’ heeft
dus wel met voetbal te maken.
Maar natuurlijk staan de saves die je verrichtte
meer op je netvlies, kun jij je er daar nog 1 van
herinneren?
Dat was dit seizoen in de thuis wedstrijd tegen
sdouc waar ik wel een paar lekkere ballen er uit
hield.
Je kwam dus eigenlijk pas op latere leeftijd in het
1e van GWVV, was er in die tijd meer concurrentie
of kwam je talent boven naarmate je ouder werd?
Ja, in die tijd was de concurrentie enorm, je had
Ferenc Schepers , Stan Frazer en later kwam Andrè Lippets ook nog bij GWVV dus het duurde
even voor mijn talent ontdekt werd.
Nu voetbal je bij de 'oudjes' van GWVV, is het
voetballen op 'ouwere' leeftijd nog wel leuk?
Natuurlijk is dit leuk, anders zou ik niet meer voetballen. Bovendien voetballen hier oud 1e elftal
spelers waar ik ook mee in het 1e gespeeld
heb. En op onze leeftijd gaat het natuurlijk vooral
om de 3e helft! Bijkomend voordeel is dat we regelmatig een feestje hebben, omdat er iemand
Abraham ziet, of 25 jaar getrouwd is.
Wij weten dat je voor GWVV jeugd veel hebt
gedaan en nog steeds doet, leider, scheidsrechtpagina 9
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er, jeugdbestuurslid, trainer. Kun je aangeven wat je
het liefst doet of hebt
gedaan?

Kunstgras of een strakke natuurlijke grasmat?
Uittrap of uitworp?
Kermis of Carnaval?

Ik vond alle functies die ik
bij de jeugd heb gedaan
leuk om te doen, al moet ik
er bij zeggen dat ik nooit
trainer ben geweest, want
dat is niks
voor mij.

Kunstgras. Ik voetbal liever op gewoon gras, maar
voor de club hoop ik dat er snel kunstgras komt.

Kunstgras
Uittrap
Kermis

Als je wilt mag je op 1 van de stellingen terugkomen.

Als laatste vraag stellen we je in de gelegenheid
om als je nog op/aanmerkingen of je vraagt je af
waarom hebben ze me dat niet gevraagd, dan kun
je dat nu doen?

Nu ben je eraan toe om het
wedstrijdsecretariaat bij de
jeugd over te dragen.
Hoeveel jaren heb je deze
functie vervult en wat is er
in jou ogen zo mooi om
wedstrijdsecretaris bij de jeugd te zijn?

Hier maakt Marcel geen gebruik wel zegt hij over
de meegestuurde foto:

Volgens mij is het 12 jaar geleden dat ik deze
functie van Jan Roes heb overgenomen.Het
mooiste aan deze taak binnen het jeugdbestuur is
dat je probeert de dingen zo te regelen dat de
jeugd zich alleen maar hoeft bezig te houden met
voetballen. Zo probeer ik steeds ervoor te zorgen
dat de elftallen in de poules dichtbij spelen, zodat
ze niet op zaterdagmorgen in alle vroegte
bijvoorbeeld helemaal naar Eibergen moeten. Zodra de poule indelingen bekend zijn, ga ik kijken
waar er nog iets te ruilen valt, als dit nodig is. Dan
is het belangrijk om naar de indelingsvergadering
te gaan, zodat je daar kan proberen met andere
verenigingen te ruilen.

Hierbij een "actiefoto". Het is wel even geleden,
maar ik maak nog steeds zulke acties!!!!

Beiden (Saskia en jij) doen jullie secretariele
werkzaamheden voor de club heeft deze combinatie nog voordelen?
Natuurlijk heeft deze combinatie voordelen. Je
bent als het ware elkaars assistent. Als ik iets geregeld moet hebben, is de lijn naar de secretaris
natuurlijk korter dan anders. En andersom geldt
natuurlijk hetzelfde.
Je stopt er nu mee, aan wat voor een soort profiel
zou je opvolger moeten voldoen en wat zou je
hem met jou ervaring mee willen geven?
In ieder geval iemand met hart voor de club en de
jeugd. En iemand die dingen wil regelen. Wat ik
diegene mee zou willen geven is: niet te gauw
opgeven. Soms moet je dingen regelen bij de
KNVB, dit gaat niet altijd even soepel. Soms moet
je gewoon volhouden!
Welke kansen schat je in voor Nederland op het
komende EK?
Als ze de poule doorkomen denk ik dat ze de finale gaan halen!!
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor jou zijn?
Ik hoop nog jaren kan voetballen, zonder al te
grote blessures.
een paar keuzevragen:

Varsselder of Gendringen?
Varsselder
Jeugd of senioren? Jeugd, want die hebben de toekomst
Hoge bal of lage bal?
Lage Bal
Nat gras of droog gras?
Nat gras
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Vele malen won Marcel de Jan Riekenwisseltrofee hier
in het jaar 2010.

Marcel bedankt voor je bijdrage aan deze rubriek,
tevens willen we je bedanken voor je jarenlange
inzet voor GWVV en veel succes bij GWVV 5 The
oldies zoals julle je noemen op www.teamlink.nl.
En dat het GWVVhuwelijk nog lang in stand mag
blijven.
De redactie
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand mei

Mei:
2
5
7
10
10
12
16
16
16
18
18
19

40

Marcel
Bart
Huub
Johnny
Wies
Ben
Koen
Bernard
Joël
Tim
Maud
Freek

van de Pavert
Vinkenvleugel
Wanders
Moreno-Ruiz
Kummeling
Hendriksen
Soontiëns
Terhorst
Robben
Heutinck
Rots
van Arragon
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21
22
24
25
26
29
29
30

Gert
Niels
Chiel
Juul
Willy
Bart
Frans
Marcus

Ketelaar
Huntink
Terhorst
Rabelink
Fischer
Rots
van Hardeveld
Schwartz
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(eindstand)

Tussenstand Superelf

GWVV
superelf
2011/2012
sponsored
by

H
et voetbalseizoen 2011-2012 zit erop en
daarbij kunnen we tevens de eindstand van de

superelf bekend maken. Eerst bespreken we de
laatste speelronden van het afgelopen seizoen.
We waren gebleven op zondag 22 april. Niet echt
een bijzonder weekend voor de superelf, er werd
niet zo veel gescoord. Het vijfde elftal won als enige een wedstrijd, de doelpunten werden gescoord
door, Han v/d Pavert, Theo Heutinck, Frank v/d
Schuur en Mark Welling. Het eerste elftal speelde
met 2-2 gelijk tegen Ulftse Boys waarbij Jeroen
Aalders en Chris van Aalst scoorde. Het tweede
elftal kreeg 3 goals om de oren en het vierde maar
liefst 13 tegen! Beide elftallen wisten overigens
zelf niet te scoren. Het derde verloor met 3-1,
waarbij Thymo Scholten scoorde. Deze uitslagen
zorgde dus voor weinig punten voor de superelf,
maar het was Stijn Marcus die 16 punten scoorde
met zijn team ‘FC Superelf’.
Op zondag 29 april was er geen enkel team die
kon winnen en werd er wederom weinig gescoord.
Alleen het eerste won een puntje door een gelijkspel, waarbij Kees van de Pavert scoorde.
Het tweede en het derde verloren allebei met 5-0.
Het vierde verloor met 7-1 met een doelpunt van
Jurjan Wezenberg. Het vijfde tenslotte verloor met
4-2 met doelpunten van Marc Arnold en Han v/d
Pavert. Alweer weinig punten voor de superelf, er
waren 3 teams in de superelf die 8 punten verzamelde; Dat waren de teams van Jordy Bussink,
Karin Boland-van Aalst en Marloes Bruins.
De voorlaatste speelronde was een veel productievere speelronde. Er werden die zondag 17 doelpunten gescoord! Even in het kort de doelpuntenmakers Jeroen Aalders 2x, Kees v/d Pavert 2x,
Tom Wanders 3x, Danny van Wessel 3x, Rick
Hendrixen, Stan v/d Pavert, Joël Robben, Arthur
Bonenkamp 2x, Han v/d Pavert en Frank v/d
Schuur. Dankzij deze doelpunten was het Marijke
van Wessel die
hierdoor 27 punten kreeg en daardoor van de 6e naar de 2e plek steeg in het klassement. Maar de meeste punten, 40 stuks, op die
zondag ging toche echter naare Amber Lucassen, ze
steeg van de 31 naar de 11 plek.
De laatste wedstrijden waren op 13 mei, het eerste
en het tweede elftal waren al uitgespeeld en konden alvast genieten van de vrije zondagen. Het
derde speelde hun laatste wedstrijd tegen St. Joris
die ze wonnen met 6-2, doelpunten waren van
Floyd Robben 3x, Joël Robben, Marcus Schwartz,
Jordy Bussink.
Het vierde verloor met 0-1 van SVGG. Het vijfde
won met 5-2 van Ulftse Boys, met doelpunten van
Theo Heutinck 2x, Marc Arnold, Han v.d Pavert en
René Hakvoort. Vier superelfcoaches verzamelden 24 punten bij elkaar, dat waren Arthur
Bonenkamp, Stijn Marcus, Ferdie v/d Pavert en
Sven te Kaat. Hier zijn helaas geen prijzen voor te
winnen.
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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
Marijke van Wessel
Bob Zweers
Ruud v/d Pavert
Chris van Aalst
Beent Klijnsma
Arthur Bonenkamp
Maik te Kaat
Thymo Scholten
Stijn Marcus
Ferdie v/d Pavert
Willie Schut
Theo Heutinck
Theo van Wessel
Chiel le Comte
Amber Lucassen
Lucia Heutinck
Simone Bussink
Jelle Boland
Sven Cornielje
Ted v/d Pavert
Kristel Jansen
Evi Roes
Kees v/d Pavert
Rien Klompenhouwer
Sven te Kaat
Maik Jansen
Rianne Schut
Chiel Terhorst
Stan v/d Pavert
Wessel Immink
Carlo Cornielje
Martijn Klompenhouwer
Dirk Jansen
Patrick Visser
Ineke Klompenhouwer
Niels Schweckhorst
Marcel v/d Pavert
Cas Aalders
Eugène Lucassen
Jordy Bussink
Peter Roes
René Hakvoort
Jurgen Schut
Nanny Flipse
Jorick Messink
Wim Klompenhouwer
Jacco te Kaat
Ton Scholten
Hans Boland
Karin Boland-van Aalst
Robin Klompenhouwer
Paul Schut
Roos Lucassen
Arnold Versleijen
Ties Flipse
Tim Jansen
Marloes Bruins
Noa Roes
Hans Bruins
Casper Bussink
Jordy Steverink
Sjoerd Immink
Nico Marcus
Twan Berndsen
Douwe Flipse
André Bussink
Sebastiaan Flipse
Ires Heutinck

pagina 12

Geel-Wit
Trotse oma
W'j goan d'r veur
Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
De Vannie Boys
Trochsetters
Een zooitje ongeregeld
BTZ
Het Bierteam
FC Super 11
T.K.S.
Waterkers
The Champ
FC Barcelona
Snelheid FC
De Konijnen
Het Geknipte team
De Goudhaantjes
Snelle Jelle
FC Kwiebes
Nummertje 31
FC LucaYara
GWVV-tjes
The Kellers
V.A.W.
FC Spikkel
Crazy Piano's
FC Tonino
Més que un club
FC Stanly
Wessel Boys
Wally Team
De Beste 2
DJ-United
Varsselderse Boys '51
Pure Venz
El swektas da faria de sousa
Superboys
Cassieboys
Lucky Boys
FC Bal in de sloot
FC Langs de lijn
De Hakkies
B.L.D.N.
Latissimus Dorsi
Het nieuwe GWVV 4
De Smurfen
Tekati
Swinging Stars
FC Veldzicht
GWVV Forever
FC Robin
Tuinploeg
De Stipjes
Welkoop
De Graafschap
FC Spikkel 2
FC Phineas & Ferb
S.D.O.-tjes
FC Groen als echt gras
FC Talentjes
SWAG 1
FC Driet
Super Canon
And then!?!
Ajax
De Jonkies
Kazantip
VV Gendringen

229
219
216
214
208
206
201
198
198
197
196
193
186
185
183
181
180
180
179
179
179
175
174
174
174
172
171
171
169
167
162
160
160
159
159
158
155
151
149
141
139
139
137
136
136
132
130
129
129
125
123
122
121
114
111
105
101
100
100
93
92
87
84
75
73
58
51
39
24
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Aan het eind van dit voetbalseizoen hebben we nog enkele ‘troost’ prijzen weg te geven in de superelf.
Zo is er een prijs voor diegene die als laatste is geëindigd, dit jaar is dat Ires Heutinck met haar team VV
Gendringen, ze verzamelde helaas maar 24 bij elkaar. Misschien helpt het om toch maar de teamnaam te
wijzigen. Ook hebben we een prijs voor de coach die in 1 weekend de meeste punten won. Dat gebeurde,
zoals eerder vermeld, op zondag 6 mei. Er werd maar liefst 40 punten bij elkaar verzamelde door Amber
Lucassen met haar team,
De Konijnen. Ook geven we prijzen weg voor diegenen die de 1 plek net niet
bereikt hebben. Op de 3e plaats
is geëindigd Bob Zweers met zijn team W'j goan d'r veur, hij kwam op het
totaal van 216 punten. De 2e plaats is voor Marijke van Wessel met haar team Trotse oma. En trots mag
ze zijn, ze behaalde uiteindelijk 219 punten. Allen proficiat!
Maar sinds 26 februari hebben we
een koploper
die de rest van het seizoen zijn 1e plek niet meer ‘Geel-Wit’ van Nico Immink;
afstond en uiteindelijk ook de grote winnaar is
van de Superelf en dat is dit jaar: Nico Immink!
Luuk Egberts
Nico, geniet van je etentje bij Superelfsponsor
Grandcafé ‘De Bank’ in Doetinchem.
Iedereen bedankt voor jullie deelname en geniet
van een welverdiende vakantie.

Maik te Kaat
Martin Bolk
Jorick Messink
Rick Hendrixen
Theo Heutinck
Jos Ketelaar
Jurjan Wezenberg
Frank v/d Schuur Kees v/d Pavert Danny van Wessel

Marco

Het Vijfde
wordt vijfde

H

et seizoen zit er al weer op. We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. In het begin
dachten we nog mee te kunnen doen om de
bovenste plaats.
Maar onnodig puntverlies en Etten dat veel te
sterk was maakte al snel een eind aan deze illusie.
De doelen werden bijgesteld en een vierde plaats
leek een mooi streven. Het werd uiteindelijk een
vijfde plaats en daar kunnen we best trots op zijn.
Het was het seizoen van de terugkeer van Ino en
Ino introduceerde de opmerking: ”Effe antikken!”
Frans dacht dat Ino een liefhebber is van tikspelletjes. De volgende training had Frans een
paar tikspelletjes in de warming up opgenomen.
Gevolg: Ino geblesseerd. Dat was nooit gebeurd
met het “antikken” wat Ino eigenlijk bedoelde.
Het was ook het seizoen van lachen op de training. Op één van de trainingsavonden trainde
plotseling een jeugdig talent mee: Jurjan Wezenberg. Hij had bij elke actie wel een paar spectaculaire trucjes in huis. Eén van de 50 plussers van
het vijfde (ik zal zijn naam niet noemen) bezag dat
met veel jaloezie. Hij liep maar te mopperen: ”Niet
te veel televisie kijken” en “Pas maar op, anders
val je nog!” Bijna aan het eind van de training
probeerde deze speler zelf ook een trucje, met als
gevolg: een (flink uit de kluiten gewassen) stervende zwaan. Iedereen lag dubbel van het lachen,
alleen de speler in kwestiestelachte als een boer met
kiespijn. Je moet op je 52 ook weten wat je allemaal nog wel en vooral niet meer kunt.
Het was ook het seizoen van zo af en toe een
feestje. De winteractiviteit was met het spel “Ik hou
van Holland” in ons nieuwe Dorpshuus. De afsluiting van het seizoen zou met een kroegentocht
gepaard gaan. De wedstrijd tegen Ulftse Boys was
verzet van moederdag naar de zaterdagmiddag
ervoor. Wat je als elftal al niet voor de moeders
over hebt. Ulftse Boys 6 nam die wedstrijd afscheid van wel 8 spelers. Om de haverklap lag het
spel stil, werd er weer geklapt, waren er bloemen
en werden er foto’s genomen. We kwamen niet
erg lekker in ons ritme en de afstandsschoten gin-
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gen huizenhoog over. Toch hebben we de
wedstrijd met 5 – 2 gewonnen. Daarna kon het
feest beginnen. In de kantine van de Boys werd
het eerste biertje met smaak genuttigd. Vervolgens werd de fiets gepakt en reden we naar de
Terborgse Wijncentrale. Hier werden we hartelijk
verwelkomd door de familie Beijer die ons rijkelijk
voorzag van de heerlijke koele goudgele rakkers.
Ondertussen werd de honger gestild met een
heerlijk hapjesbuffet, verzorg door de Zon. Tot slot
was er nog een bierproeverij. Er konden heerlijke
La Trappe trappistenbiertjes en speciale Bavaria
biertjes worden geproefd. Aan het eind van de proeverij kwam de heer Beijer met de geweldige opmerking dat deze ons geheel was aangeboden
door de Terborgse Wijncentrale. Familie Beijer:
Bedankt!!
Op één na (hij had ‘s morgens nog een belangrijke
leidinggevende taak bij zijn baas vervuld zodat zijn
meeste krachten al waren weggeëbd) ging het
naar het Centrum in Silvolde. Onder de muzikale
klanken van de Piano Bar werden nog een paar
biertjes genuttigd. De pianist werd verleid om een
paar verzoeknummers te spelen, maar de keuzes
van G.W.V.V. 5 stonden niet in hun repertoire. De
stemming begon er goed in te komen en het volgende cafe werd bezocht. Het kroegje van Harold
van Wessel. Hier stond het buffet van zwemvereniging de Gendten nog opgesteld. Sommigen
denken dat het overal All Inclusive is en liepen al
met een bordje salade en een kippenbout rond. De
laatste etappe was naar het Hemeltje. Bij de
meesten begon de vermoeidheid toe te slaan, alleen Jimmy was nog zo fris als een hoentje. Het
leek er zelfs op dat hij op vrijersvoeten was. Voor
de meesten was het toen einde oefening, maar de
leiders dachten dat ze er nog wel een paar op
konden. Zij wilden nog naar Happy Days. De portier had het goed gezien dat het beter voor ze was
om naar bed te gaan. De deur bleef voor hen
gesloten.
Gelukkig kan er dit jaar lang worden doorgetraind.
We hebben inmiddels een paar mooie zomeravondtrainingen achter de rug en er zullen er
ongetwijfeld nog een paar volgen. Een aanrader
voor allen om te komen trainen.
Tot slot hebben we nog een heel leuk feest gehad
van Ferdie en Jolanda. Zij vierden hun 25 jarig
huwelijk met een tuinfeest. Op een heerlijke,
zomerse avond werd er in de achtertuin tot in de
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kleine uurtjes gefeest. Ook de heren van het vijfde
waren aanwezig en had tot diep in de nacht nog
de grootste lol. Behalve één speler. Hij moest de
volgende morgen nog een bedrijfsvoetbaltoernooi
spelen en hij wilde zijn bedrijf niet teleur stellen,
dus zocht hij bijtijds zijn bed op. De rest bleef en
kon genieten van een heerlijk hapje en drankje,
een geweldige DJ en fantastische sketches. Vooral de balkonscène van de familie was hilarisch met
als hoogtepunt Paus Julius de eerste. Soms twijfel
ik wel eens maar ik weet één ding heel zeker. Als
Paus Julius echt paus wordt dan stromen de kerken weer vol en zullen alle problemen binnen de

kerk vanzelf oplossen.
Het seizoen zit er op, het trainingspak kan in de
mottenballen en de kicks kunnen in het vet. We
kunnen ons opmaken voor een fijne vakantie en
een spannend E.K. voetbal. En na de Olympische
Spelen begint het vast weer te kriebelen en beginnen we weer aan een nieuw seizoen, Deo Volente.

Kunstgrasveld zo goed
als rond voor GWVV

Als commissie hebben we nu nog een aantal weken om de stichting definitief op te richten, definitieve keuze van de kunstgrasleverancier te maken
en de verschillende onderaannemers te regelen.
Al met al dus zeer goed nieuws en wij gaan als
commissie de laatste puntjes op de i zetten om
direct na 21 juni te kunnen starten. Zet deze
datum alvast in je agenda want we willen nadat
de raad deze avond haar fiat heeft gegeven hier
toch op gepaste wijze aandacht aan besteden
in het dorpshuus!
Hou de website van GWVV in de gaten hierop
zullen we jullie op de hoogte blijven houden van de
vorderingen, hopelijk komen jullie in grote getale
op 21 juni naar het dorpshuus zodat we daar in het
kort nog een keer de laatste informatie kunnen
geven hoe de zaken er dan voorstaan. Ook is het
dan handig om nog afspraken te maken over
werkzaamheden die wij als leden zelf moeten
uitvoeren (zoals het schoon opleveren van het
veld) voordat iedereen met vakantie gaat en we
elkaar niet zo vaak meer zien.

Z

oals de meesten wellicht al gelezen hebben
via het persbericht van
de gemeente Oude IJsselstreek in de Gelderlander van zaterdag j.l.
heeft B&W ingestemd
met de subsidieaanvraag van de stichting ‘De
Buitenham’.
Alleen de gemeenteraad moet nu nog instemmen
in de eerstvolgende raadsvergadering van 21 juni.
Direct daarna kunnen we dan hopelijk beginnen
met de aanleg.
Afgelopen donderdag 24 mei hebben we met een
groot deel van onze commissie op uitnodiging van
de wethouder een toelichting gehad op het collegevoorstel van B&W om een subsidie te verstrekken van € 290.175,- voor de aanleg van het
kunstgrasveld. Dit is conform de 75% subsidieregeling zoals die nu
(nog) geldt. Hiervoor leveren
wij als club het 3e veld in.
Tevens gaf de wethouder te kennen dat i.h.k.v. het
vormen van nieuw beleid voor het onderhoud van
alle velden in de gemeente elke vereniging
getoetst gaat worden aan de norm van NOC*NSF
inzake het aantal velden dat de gemeente nog wil
onderhouden in de toekomst. Dit gaat in het najaar
spelen maar hij gaf
aan dat dit voor ons in zou
houden dat het 2e veld (nu trainingsveld) ook uit
het onderhoud zou gaan. Dit is natuurlijk geen
wenselijke situatie en wij hebben duidelijk gemaakt
dat wij dit onacceptabel vinden omdat we altijd het
standpunt hebben gehad dat we 2 velden willen
houden. De wethouder gaf aan hier wel degelijk
begrip voor te hebben en heeft daarom direct bij
dit collegevoorstel een aanpassing
geregeld voor
de bestemming van het 2e veld. Dit valt nu onder
het zgn. ‘speelruimtebeleidsplan’, hiermee is vastgelegd dat het veld in ieder geval blijft bestaan alleen onder andere voorwaarden onderhouden zal
gaan worden. Hoe dat er precies uit komt te zien
kon nog niet definitief toegezegd worden omdat
eerst met alle voetbalclubs in de gemeente over
deze norm gesproken moet worden. Ons werd
toegezegd dat alles in het werk wordt gesteld om
het onderhoud ook voor de toekomst nagenoeg
budget neutraal te kunnen uitvoeren (denk hierbij
aan bepaalde vormen van zelfwerkzaamheid).
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Geniet ervan!!
Tonny

Groeten, namens stichting ‘De Buitenham’
René Hakvoort

Hier Jeroen, Kees en
Jurgen in actie
Kees v.d. Pavert zal
GWVV verruilen voor
SDOUC. Jurgen Schut,
en Jeroen Aalders stoppen bij GWVV 1.
Sven Maatman is reeds
voor de winterstop
gestopt ivm een zware
blessure.
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 Wij feliciteren:
Arnold en Els Versleijen met hun 40-jarig huw-

elijk en Arnold met zijn benoeming als erelid van
GWVV.

Bart en Anne Vinkenvleugel met hun gesloten
huwelijk.
Fam. Dickman met de geboorte van hun dochter
en zusje Saar.
Ferdie en Jolanda van de Pavert met hun 25jarig huwelijk.
Gert Ketelaar met het bereiken van z’n pensioen
gerechtigde leeftijd van 65 jaar.

 Gert Ketelaar mag dan wel de leeftijd van 65

hebben bereikt maar dit wil niet zeggen dat hij
geen klussen meer aanneemt. Op zondag 6 mei
in de wedstrijd moest hij een live verslag uitbrengen aan de koning van VarsselderVeldhunten (oftewel Beent) per SMS. Op het
laatst van de wedstrijd had Gert zijn tekst al kant
en klaar staan om te versturen. Echter voordat
Gert hem kon versturen moesten op alle drie de
velden de 90 minuten vol zijn. De volgende zin
werd door Gert geSMS’t: Keijenborg-GWVV 1-4
Zelhem degradeert. Vervolgens: KeijenborgGWVV 1-4 Zelhem degradeert., Terborg verliest, GWVV speelt beslissingsduel. Na lang
typen kon Gert uiteindelijk het verlossende bericht versturen:
Vervolgens: Keijenborg-GWVV 1-4 Zelhem degradeert., Terborg verliest, GWVV speelt
beslissingsduel., GWVV klassebehoud dmv
positiever doelsaldo, Terborg speelt om degradatie. Dat moet de koning heel wat klompen
goud hebben gekost.

 De Koning kwam naderhand hoogstpersoonlijk

naar het Dorpshuus om het 1e elftal te feliciteren met het klassebehoud. De koning zal
op 5 juni toch wel acte de presence geven om
de kroonprins te ontmoeten? We zien de headlines al in de media:
Koning Varsselder-Veldhunten ontmoet
Kroonprins van Koninkrijk der Nederlanden.

 Beent is overigens voornemens om er nog en-

kele jaren “bi’j an te knuppen”. Over drie weken
weten we het, er liggen al enkele kapers op de
kust.

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
21-4-2012
21-4-2012

GWVV D1G
AD '69 E1

21-4-2012

GWVV E2G

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

GWVV C1G
GWVV 3
GWVV 5
Winterswijk 5
OBW 4
Ulftse Boys 1
WVC-SKVWWinterswijk E4
GWVV D1G
GWVV C1G
Stokkum 3
Rijnland 3
GWVV 3
GWVV 5
GWVV 1
DZSV E1
GWVV D1G
GWVV E2G

28-4-2012
28-4-2012
28-4-2012
29-4-2012
29-4-2012
29-4-2012
29-4-2012
29-4-2012
5-5-2012
5-5-2012
5-5-2012
5-5-2012
6-5-2012
6-5-2012
6-5-2012
6-5-2012
6-5-2012
12-5-2012
12-5-2012
12-5-2012
12-5-2012
12-5-2012
13-5-2012
13-5-2012

6
4

0

10

0
1
4
13
3
2

5
3
2
0
0
2

9
1
3
7
5
0
2
1
9
2
0

4
2
1
1
0
5
4
1
0
1
8

1
1
3
1
4
1
3
8
3
2
2
2
0

2
8
0
5
2
4
2
0
2
1
5
6
1

de elftallen verrassen met een vlaai, trouwens
niet alleen de elftallen, tot zelfs in de bestuurskamer van Keijenborg kwamen we de vlaaien
tegen. Heel attent, en ze waren overlekker,
maar sommige GWVV bestuursleden konden
op het eind van de dag geen vlaai meer zien.

wedstrijdverslagen is op 20 april ‘vreemd’ gegaan. Wat is nl. het geval in de kantine bij
aartsrivaal Ulftse Boys stond Jan zijn verslag te
doen. Ze zullen Jan toch niet ronselen om volgend seizoen in de vierde klasse zijn verslagen
uit te brengen?

Boogbal nr. 8

GWVV E1
DZC '68 D8
Longa '30 C3
GWVV 4
GWVV 2
Silvolde 6
RKZVC 5
SVGG 1
GWVV E1
Terborg D2G
Silvolde E2
WVC-SKVWGWVV C1G
Winterswijk C3
Zelhem 3
GWVV 2
AD '69 7
GWVV 4
GWVV 3
VVG '25 3
GWVV 5
Winterswijk 6
Keijenburg. Boys 1
GWVV 1
VVG '25 D4
GWVV D1G
Ulftse Boys E2
GWVV E2G
GWVV E1
Witkampers E1G
AZSV C3
GWVV C1G
Ulftse Boys 6
GWVV 5
Sint Joris 2
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 3

1
9

 Arno Geurts kwam op de laatste competitiedag

 Jan Zweers, inmiddels bekend door z’n
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Doetinchem D2
GWVV E1
WVC-SKVWWinterswijk E5
MEC/Bredevoort
C1GD
Varsseveld 8
Gendringen 6
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 1
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Jeugdnieuws



Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
Marcel van de Pavert
Ellen Rots
Clemens Wissing
Simone Bussink
Tim Jansen
Dirk Jansen
Dennis Boerboom
Chiel Terhorst
Kees van de Pavert
Ted van de Pavert
Mike Frazer
Manfred Kuster
Stan van de Pavert
Twan Berendsen
Jordy Bussink
Sebastiaan Flipse
Chiel le Comte
Dorpshuus:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

tel. 686163
tel. 685775
tel. 640815
tel. 632239
tel. 630487
tel. 630487
tel. 632005
tel. 681271
tel. 684915
tel. 684915
tel. 631810
tel. 684915
tel. 632260
tel. 632239
tel. 632977
tel. 686292
tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067
tel. 631810

Competitie/indeling seizoen 2012/2013
Het is alweer enkele weken geleden
dat de jeugd de competitie heeft
afgesloten. De C1 heeft de 7e plek gehaald, de overige teams (E1, E2
en de D1) zijn allemaal één na laatste geworden. De SSL draait steeds
beter. Volgend jaar zullen zij als F pupillen in de competitie uitkomen.
De E1 en de E2 wordt samengevoegd en gaan dus voor het eerst op
een groot veld spelen. De D1 wordt C2 en de C1 blijft C1. (zie ook bijgevoegd schema). Bij vragen en/of opmerkingen kun je natuurlijk altijd
één van de jeugdbestuursleden even aanspreken.
De trainingen in het seizoen 2012/2013 starten weer in week 34. Jullie
ontvangen hier tzt nog bericht over.
 Jeugdbestuur
Zoals in de vorige Boogbal al is vermeld, stoppen enkele jeugdbestuurs
-leden. Maar naast Marcel van de Pavert en Ellen Rots, heeft nu ook
Clemens besloten om zijn werkzaamheden in het jeugdbestuur te beeindigen. Het “nieuwe” jeugdbestuur zal voorlopig bestaan uit Mike Frazer, Sven te Kaat en Sven Maatman. Ted van de Pavert en Chiel Terhorst zullen als trainersduo ook hun aandeel hebben.
 Jan Riekentoernooi
Ook dit jaar was het Jan Riekentoernooi een groot succes. Niet allleen
voor de senoioren maar ook zeker voor de jeugd. Nog nooit was de
opkomst van de jeugd zo groot. Vijf teams, Bayern Munchen, Chelsea,
Nederland, Barcelona en Real Madrid, streden tegen elkaar. Elk team
werd vertegenwoordigd door E, D en C spelers. Uiteindelijk ging Bayern Munchen (Martijn, Merijn, Kris, Bart Ra, Koen B en Merlijn) met de
winst naar huis.
 Kamp
Als afsluiting van het seizoen 2011/2012 is er voor alle jeugd van
GWVV een jeugdkamp georganiseerd. Dit vindt plaats op 1-2 en 3 juni.
Het zal een spetterend weekend worden met heel veel activiteiten.
Dit alles is o.a. medemogelijk gemaakt door de sponsoring van Klein
Poelhuis Konstructie BV.
 Bedankt!
Als jeugdbestuur willen wij alle vrijwilligers die op welke manier dan ook
het mogelijk heeft gemaakt om onze jeugd te laten voetballen, heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Zonder jullie was het allemaal
niet mogelijk geweest! Nogmaals dank!

Wedstrijdverslagen C-junioren
Zaterdag 21 April

GWVV C1 – MEC / Bredevoort C1

G
WVV C1 speelde vandaag een belangrijke wedstrijd tegen de
koploper . De gasten, MEC / Bredevoort C1 , hadden voor deze

wedstrijd pas één keer verloren en verspeelden voor de rest geen
punt. GWVV heeft daarentegen al menig punt verspeelt door dit
seizoen al vijf keer gelijk te spelen. Opvallend was wel dat de talenten
uit Varsselder voor deze wedstrijd nog ongeslagen waren.
Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat GWVV het erg moeilijk
zou krijgen tegen deze fysiek sterke tegenstander. De aftrap van
GWVV was tekenend voor de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Slordig balverlies leidde direct een kans op voor de gasten. GWVV kwam
in de beginfase niet onder de druk vandaan. De drie snelle, sterke aanvallers waren constant plaag voor de verdediging van GWVV. De talenten uit Varsselder mochten blij zijn dat het na 10 minuten pas 0-2
stond en geen 0-5. De trainers besloten daarna om al vroeg in de
wedstrijd 3 keer te wisselen.
Onze voetballende backs, Maud en Martijn, hadden deze keer erg
veel moeite met de fysieke en rappe aanvallers van MEC. Dat is geen
schande. Wij hebbene een selectie met veel D pupillen. MEC speelde
met bijna allemaal 2 jaars C. Als trainers kijken we daar doorheen,
kijken we altijd naar onszelf , en kiezen wij voor normaal voetballende
oplossingen. Deze keer voelden wij ons genoodzaakt om vroeg te wisselen. Wij kozen er ditmaal voor om de sterke, snelle Jan Ole al vroeg
in te brengen, en de snelle felle Kris Hebbink naar achterin te schuiven.
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Uiteindelijk pakte het goed uit. Maar normaal
gesproken passen wij ons nooit aan, aan de tegenstander’’ aldus Ted van de Pavert.
GWVV uiteindelijk met 0-3 de rust in. Tijdens de
rust vroeg iedereen zich af hoe het nou kon dat
GWVV zo slap begon aan de wedstrijd… Verder
spraken we af dat we de tweede helft scherp
zouden spelen. Voetbal is ook van je af bijten en
af en toe een tikkie uitdelen. En waar kon moest
natuurlijk gevoetbald worden want dat is uiteindelijk waar we goed in zijn.
De tweede helft zag je een veel beter en
agressiever GWVV. Ook werd er veel beter gevoetbald en werden er nog enkele kansen
gecreëerd. Alleen vergaten de spelers van GWVV
zichzelf te belonen. Uiteindelijk scoorden de bezoekers nog 2 keer en eindigde de wedstrijd in
een 0-5. De tweede helft ging verder gelijk opgaand.
Ted: ‘’ MEC was een maatje te groot. Daarbij moet
je vooral denken aan het fysieke. De tweede helft
zie je dat wij het nog aardig oppakken alleen was
de wedstrijd al gespeeld.’’
Volgend weekend moet GWVV C1 op bezoek bij
Longa’30 C3.
Opstelling:
Casper Bussink ; Maud Rots (Joey Lenting) , Merijn van
Arragon, Lars Hendrixen, Martijn Klompenhouwer (JanOle Kantus) ; Thomas Wissing (Jordi Messing) , Sam
Overbeek, Dion Mulder ; Kris Hebbink, Juul Rabelink,
Robin Klompenhouwer

ploeg.
Na rust was Gwvv vanaf het begin de betere
ploeg, al waren er nog steeds veel slordigheden te
vinden in het spel. Een positief punt was wel te
melden dat het balbezit van de tegenstander constant van korte duur was, er werd goed druk gezet
op de tegenstander waardoor deze ook niet echt
tot voetballen kwam. Was het een goeie combinatie tussen Sam Overbeek en Dion Mulder waarna Sam een Xavi achtige steekbal op Joey Lenting
gaf deze bleef oog in oog met de keeper erg kalm
en passeerde deze en schoof de bal vervolgens in
het lege doel, 2-0. Met nog een kwartier te gaan
was het zaak de wedstrijd goed uit te spelen. Maar
de tegenstander dacht hier anders over en zette
meer druk vooruit, kreeg nog een aantal kansen
maar wist deze niet te benutten. Was het aan de
andere kant nog wel raak, een afgeslagen cornerbal kwam voor de voeten van Kris en deze
schoot vanaf 15 meter buiten het bereik van de
keeper raak, 3-0. Helaas werd er ook nog een tegentreffer geïncasseerd naar een lange bal van de
tegenstanders viel de bal tussen de verdedigers
en keeper Casper Bussink, hier profiteerde de
aanvaller van, 3-1. Dit zou dan ook de einduitslag
zijn.
‘Een knappe prestatie van het team en de
scherpte voor het doel was vandaag aanwezig’alduls: Kees van de Pavert
Opstelling:
Casper Bussink ; Maud Rots , Dion Mulder, Lars Hendrixen, Jan-Ole Kantus ; Thomas Wissing , Sam Overbeek, Jordi Messing (Jarno Lippets) ; Kris Hebbink, Joey Lenting, Bart Rots (Kay-gee Fredriks)

Zaterdag 28 April

G WVV C1 – Longa’30 C3
Vandaag stond er een inhaal duel gepland
tegen Longa’30 uit Lichtenvoorde.
Een aantal spelers hadden het beter getroffen,
Martijn en Robin Klompenhouwer hadden al
voeten op aarde gezet in Turkije, Juul Rabelink zat
in het vliegtuig en Merijn van Arragon lag aan de
noordzee. Daardoor kwam er plaats in de selectie
vrij voor Bart Rots, Kay-gee Frederiks en Jarno
Lippets. Waar Jarno en Kay-gee op de bank
moesten beginnen, startte Bart vanaf het begin.
Longa stond op de zelfde hoogte op de ranglijst
als Gwvv.
We begonnen de wedstrijd met een slordige opbouw waardoor we Longa direct de indruk gaven
dat er wat te halen viel voor ze. Gelukkig hadden
de gaste het vizier in het eerste kwartier niet op
scherp zodat ze geen doelpunt op het scorebord
weten te zetten. Het was aan Lars (Jan) Hendrixen
(Vertongen) te danken dat Gwvv weer beter in de
wedstrijd kwam, hij nam de ploeg bij de hand en
zorgde voor meer rust in de achterhoede. Even
later was het Thomas Wissing die op het middenveld zijn tegenstander de rug liet zien en met een
afgemeten steekbal Kris oog in oog met de Longa
doelman zette, deze faalde net als zo vaak dit
seizoen niet, 1-0. De resterende minuten tot de
rust werden uitgespeeld zonder grote kansen aan
een van beide kanten.
In de rust werd aangegeven dat we meer de flanken moesten benutten, waar zowel Kris Hebbink als
Bart Rots beter waren dan hun tegenstander.
Meer concentratie werd dan ook gevraagd van de
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Zaterdag 5-5-12

G WVV C1 – WVC C3
Vandaag stond er wederom een thuiswedstrijd
op het programma het hoog geklasseerde WVC
-Winterswijk-SKVW C3 was de
tegenstander.
e
Deze ploeg bivakkeert
op
de
3
plaats
van de
ranglijst waar wij 4e staan. Om ons doelstelling(top
3) te behalen moest er dus gewonnen worden van
de gasten uit winterswijk.
De geel-witten kwamen erg sterk uit de
startblokken. Er werd prima positiespel gespeeld
en er werden direct kansjes gecreëerd. Heb publiek werd dan ook getrakteerd op een prima veldspel. Na een kwartier was het dan ook Joey
Lenting die oog in oog kwam te staan met de WVC
doelman middels een goeie steekpass van Dion
Mulder, helaas stuitte zijn inzet op de goalie. Kort
hierna was het wel raak, een gekraakt schot werd
in de rebound prima binnengeschoten door de
nummer 9 van Gwvv, Joey Lenting, 1-0. Heel erg
lang konden de mannen van Ted, Chiel en Kees
niet genieten van de voorsprong. Een hoge bal
achter de defensie van GWVV viel perfect voor de
rappe buitenspeler van de gasten, hij passeerde
Casper Bussink en schoot binnen. 1-1. De gasten
kwamen beter in hun spel en, Varsselder bleef
moeite houden met de watervlugge buitenspelers
van WVC.
Na de rust kon de wedstrijden beide kanten op. De
gasten kregen wat goede mogelijkheden maar ook
GWVV liet zien om wat gevaar te creëren. Een
kwartier voor het einde van de wedstrijd leek
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GWVV aan het langste eind te trekken. Joey
Lenting nam de bal prima aan, maar mikte net te
hoog , en zag de bal op de lat uiteenspatten. Naar
het eindsignaal toe kwamen er nog een aantal
goede mogelijkheden voor de ploeg uit Varsselder
maar helaas bleven deze onbenut en zoals een
oude voetbalwet spreekt: ‘als je zelf niet scoort
doet de tegenstander dit’. 2-1 kwam voort uit een
counter van de sneller rechterspits.

rit zonder punten want dat hadden de jongens zeker verdient’ aldus: Chiel Terhorst

‘We speelden vooral eerste 20 minuten heel erg
goed voetbal, helaas staan we aan het eind van de

De Technische staf

Hoe is het met…..
Bas van Ringelenstijn

De Graafschap D2

M

ijn eerste jaar bij de Graafschap zit er
bijna op, ik heb al veel meegemaakt. Laat ik
beginnen met een moment waar ik heel erg van
ben geschrokken.
Tijdens een training waren we de voorzet aan het
oefenen toen ik in botsing kwam met een speler
en tegen de paal knalde. Ik schrok natuurlijk heel
erg van de klap, maar ik schrok nog veel erger
toen ik voelde dat mijn voortanden kapot waren. Er
was een heel groot stuk af, gelukkig is het nu weer
helemaal gemaakt.
Verder heb ik vooral heel veel leuke dingen meegemaakt. Zo was er natuurlijk de competitie. De
D2 van vorig jaar promoveerde waardoor wij in de tweede divisie moesten
spelen. In het begin ging het niet zo
goed omdat we aan elkaar moesten
wennen en tegen fysiek sterke tegenstanders moesten. De laatste
wedstrijden hebben we gewonnen
waardoor we niet zijn gedegradeerd.
Verder hebben we in het jaar een
aantal activiteiten gehad. Zo heb ik
tegen een Amerikaans team
gespeeld en in een toernooi o.a.
tegen Ajax en Feyenoord. Dit hebben
we wel verloren maar het was een
hele leuke ervaring en ik heb er veel
van geleerd. In Varsselder kennen
we het knakworsten toernooi. Bij de
Graafschap het oliebollen toernooi,
deze werd afgesloten met een stamppotbuffet die door de spelers van het
eerste werd geserveerd. Ik zat natuurlijk bij Ted aan tafel!!!!
In de meivakantie ben ik naar Barcelona geweest voor een train-
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Opstelling:
Casper Bussink ; Maud Rots , Merijn van Arragon, Lars
Hendrixen, Jan-Ole Kantus (Martijn Klompenhouwer);
Thomas Wissing, Jordi Messing (Robin Klompenhouwer), Dion Mulder; Kris Hebbink, Joey Lenting, Sam
Overbeek.

ingskamp. Naast trainen zijn we naar de wedstrijd
van Barcelona-Malaga (van Ruud van Nistelrooy)
geweest, hebben we een rondleiding door het stadion gehad en hebben we tegen een Spaanse
club gespeeld (gymnastiek de Taragonna), de club
van Bargas. Dit was een hele bijzondere ervaring.
Aan het begin van het seizoen had ik niet durven
dromen dat ik in Barcelona zou gaan trainen. Toch
is het niet altijd leuk. Ik moet bijv. in het weekend
ook altijd op tijd naar bed, moet gewoon trainen
tijdens de schoolvakanties en kan na school vaak
niet spelen. Meestal ben ik pas laat thuis waardoor ik soms best wel moe ben, ook vallen er drie
jongens van mijn team af. Toch heb ik altijd weer
zin om te gaan trainen.
Inmiddels heb ik gehoord dat ik komend seizoen in
de D1 mag gaan keepen, dan spelen we in de
eerste divisie dus dat wordt nog wel spannend.
We moeten dan ook verder weg spelen. Ook ga ik
volgend jaar naar het Rietveldlyceum zodat ik na
school meteen kan gaan trainen. Ik hoop dat het
weer een goed seizoen gaat worden waar ik veel
van kan leren maar straks eerst een korte zomerstop.
Ik wens iedereen bij GWVV ook een fijne vakantie
en alvast een goede start van het nieuwe seizoen.
Groetjes Bas van Ringelenstijn
Bas bedankt voor je bijdrage.
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GWVV JEUGDINDELING 2012-2013
Team:

C1

C2

D1

1
2
3
4
5
6
7
8

Casper Bussink
Dion Mulder
Lars Hendrixen
Kris Hebbink
Juul Rabelink
Martijn Klompenhouwer
Thomas Wissing
Joey Lenting

Koen Bussink
Kay-gee Fredriks
Bryan Wijkamp
Wessel Immink
Rodney Wijnands
Bart Razing
Jarno Lippets
Bas Wanders

Koen Roseboom
Jelle Boland
Timo Steenbreker
Douwe Flipse
Cas Aalders
Sjoerd Immink
Maarten Wissing
Bart Rots

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jordi Messing
Jan Ole Kantus
Maud Rots
Robin Klompenhouwer
Sam Overbeek
Marijn van Arragon
Stan Kraayvanger
Elze Braam
(Menno)
(Jarno)
(Bart Ro)

Menno Berndsen
Mick Besselink
Puck Terhorst
Stijn van Remmen
Glenn Robben
Colin te Wildt

Sem Schepers
Kai Messing
Milan Frazer
Koen Offenberg
Cas Steenbreker
Merijn Wolters
Gijs van Remmen

F1
Cesar van Hasselt
Tjebbe Huls
Jesper Kuster
Jurre Ditters
Boyd Ratering
Julian Frazer
Britt Messing
Merijn Berendsen
Paul Maikel van Barele
Marloes Bruins
Gijs Roseboom

Iedereen krijgt persoonlijk bericht over de aanvangstijden
van de trainingen in het seizoen 2012-2013.

Oefenprogramma Senioren seizoen 2012-2013
Start trainingen
Zondag 29 juli
Dinsdag 31 juli
Donderdag 2 augustus
Vrijdag 3 augustus
Zondag 5 augustus
Dinsdag 7 augustus
Donderdag 9 augustus
Vrijdag 10 augustus
Zondag 12 augustus
Dinsdag 14 augustus
Donderdag 16 augustus

selectie 1 en 2
10:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
11:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
11:00 uur
19:00 uur
20:00 uur
19:15 uur

zondag
29 juli 2012
1ee training
2e training
3e training
4 training
GWVV
1 – Peeske 1
5ee training
6e training
7 training
VVG
1 - GWVV 1
1ee beker wedstrijd GWVV 1
8 training
Start training 3 + 4 + 5

Zaterdag 18 augustus
Zondag 19 augustus

9:00 uur
10:30 uur

Dinsdag 21 augustus

18:45 uur
19:30 uur

Donderdag 23 augustus
Vrijdag 24 augustus
Zondag 26 augustus

20:00 uur
19:00 uur
14:30 uur
10:00 uur

Zondag 2 september

14:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

11e training
BBQ
bij GWVV
3e beker wedstrijd GWVV 1
GWVV 2+3+4 (beker)
GWVV 5 veteranentoernooi
Etten
GWVV 1 1e comp
GWVV 2
(beker)
GWVV 3 + 4 + 5 (beker)

Zondag 9 september

14:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

GWVV 1
(comp.)
GWVV 2
beker
!!!!
GWVV 3 + 4 + 5 beker
!!!!

Trainingsweekend
Trainingsweekend/Toernooi
NVC
2e beker wedstrijd GWVV 1
rest selectie trainen

De TC wenst iedereen een fijn vakantie en voor straks een gezonde terugkomst
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

Juni
2 oud papier ophalen
3 Keyboardspektakel
5 werkbezoek ZKH willem Alexander
16 t/m 19 Kermis
Augustus:
9 Rommelmarkt Slootermeer

Dweilorkest WaarOw

Z
ondagmiddag 29 april was een middag die
Theo en Gerda Jansen uit Varsselder niet gauw
meer vergeten. Theo is als bas- en later
als sousafoonblazer gestopt bij Dweilorkest
WaarOw uit Varsselder Veldhunten. Vanaf de
oprichting trouw lid en zelfs na twee heupoperatie
wist Theo niet
van ophouden. Uiteindelijk moest hij als 74-jarige
opgeven. En dat wilden de dweilers niet ongemerkt voorbij laten gaan. Stiekem werden
voorbereidingen getroffen en Theo werd in het
zonnetje gezet. Een complete verrassing waar
Theo en Gerda zichtbaar van genoten. Theo kreeg
de titel: “Informeel erelid” en Gerda werd gebombardeerd tot “De tante Gerda van WaarOw”. Tevens kregen deze middag de leden van WaaOw
nieuwe blouses uit handen van Erik en Anita Jansen, namens hun bedrijf Jansen Tegelwerken BV.
Het bleef nog lang onrustig bij de seniorenwoningen in Varsselder..

steuning op 2 grote plasmaschermen boven de
keyboarders op het podium.Dit alles natuurlijk in
combinatie met de licht-en geluidsinstallatie van
de popzaal.
Net als vorig jaar is er een 6 meter lange catwalk,
waardoor de zangeressen, danseressen en de
keytar- (keyboardgitaar) spelers zich als het ware
tussen het publiek kunnen begeven. Ook heeft het
spektakel weer de nodige ‘theatertrekjes’ voor wat
betreft de passende outfits bij diverse stukken.
Op het programma staan de meest uiteenlopende
stukken van o.a. DJ Paul Elstak, Adele en Rick
Wakeman die in solo-, duo- of ensemblebezetting
zullen worden uitgevoerd.
De presentatie is zoals gewoonlijk weer in handen
van Ronald van Barele, die ook zelf nog een aantal stukken meespeelt. Verdere informatie omtrent
het keyboardspektakel is te vinden op de website
van de DRU-cultuurfabriek
(www.drucultuurfabriek.nl/agenda) inclusief een
klein voorproefje (trailer) van wat u te wachten
staat, of op de website van Ronald van Barele
(www.ronaldvanbarele-improva.nl ).
Aanvang 14:00 uur; zaal open vanaf 13:30 uur. De
toegang is gratis !
Er zijn zo’n 200 zitplaatsen en 100 staanplaatsen
beschikbaar, dus kom op tijd want vol is vol!

Keyboardspektakel in
popzaal DRU-cultuurfabriek

I

n de popzaal van de DRU-cultuurfabriek vindt
zondag 3 juni weer het jaarlijkse Keyboardspektakel’ plaats. Ook dit jaar is de bezetting weer groot met in totaal zo’n 40 deelnemers, allen uit
de regio.
Naast de 20 keyboarders heeft organisator Ronald
van Barele dit jaar de beschikking over 6 zangeressen, 9 danseressen, 5 dansers en een
breakdancer.

Persbericht op
www.gemeenteoudeijsselstreek.nl

D

ankzij de inzet van veel vrijwilligers werd
vrijdag 20 april, het Gemeenschapshuis in
Varsselder-Veldhunten officieel geopend door
burgemeester Hans Alberse. Hiermee werd een
jarenlang traject afgesloten. Namens het college
overhandigde hij een cheque voor het aan-

Ook is er tijdens de gehele show visuele onder-
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schaffen van een klok in het Gemeenschapshuus,
dat vanaf nu de naam 't Dorpshuus heeft: de huuskamer van het dorp.
Een gezamenlijke werkgroep bestaande uit leden
van de Vereniging Dorpsbelangen VarsselderVeldhunten, het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Voetbalvereniging G.W.V.V. en Stichting Sportbelangen Varsselder met een afvaardiging van de
gemeente trok vanaf 2007 samen op, om te
komen tot een kwaliteitsimpuls voor het dorp. De
realisatie van een gemeenschapshuis had daarbij
prioriteit. In de zoektocht naar een geschikte
locatie werd in 2009 gekozen voor uitbreiding van
de bestaande bebouwing op sportcomplex De Buitenham.
Veel subsidies binnengehaald
De werkgroep wist de nodige subsidies binnen te
halen: van de gemeente en de provincie, maar ook
van het Oranje Fonds, het Prins Bernhardfonds,
het VSBfonds, de Rabobank, Univé Verzekeringen
en Wonion. Met de realisatie van een gemeenschapshuis heeft Varsselder-Veldhunten een
kwalitatief goede en passende accommodatie
gekregen. Hiermee is het gemeenschapsgevoel
versterkt en wordt het rijke verenigingsleven
gewaarborgd.
Voorbeeldfunctie voor de Achterhoek
Aan het eind van zijn toespraak feliciteerde burgemeester Alberse de inwoners met hun nieuwe
onderkomen en roemde het totale proces dat tot
stand is gekomen op initiatief van het dorp zelf.
‘Deze aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere kernen in de Achterhoek. Er is enorm veel
werk verricht door de vrijwilligers van de diverse
verenigingen.'

Dagtocht De Zonnebloem
afd.Varsselder Veldhunten
naar de Floriade

D
oor een sponsering van de Rabobank kreeg
de Zonnebloem regio Oude IJssel de kans om

met 60 mensen naar de Floriade in Venlo te
gaan.
De afdeling Varsselder Veldhunten kreeg 10 kaarten en konden met 6 gasten en 4 vrijwilligsters
Vanuit Ulft met de beschikbaar gestelde bussen op
25 april vertrekken vanaf De Blenk.
Om half 11 waren we bij de Floriade aangekomen.
Alle toegangswegen waren begroeid met
allerlei bolgewassen zoals tulpen/narcissen/ hyacinten. Een prachtig gezicht.
Uit de hele regio waren de gasten aangekomen,
dus de achterhoek was goed vertegenwoordigd
die dag. Rolstoelen stonden al klaar. Iedereen
kreeg koffie met gebak en ook de lunch was prima
geregeld. De Floriade zelf was kleurrijk, mooi aangelegd met allerlei soorten planten, bloemen en
struikgewassen. Ook kon je vele soorten fruit en
groenten proeven, informatie over van alles en nog
wat krijgen, films bekijken en er was volop muziek
door orkestjes en werden er acrobatische voorstellingen gegeven uit verschillende landen.
Kortom een dag om nooit te vergeten. Jammer dat
’s middags het weer niet mee zat en het ging regenen maar er waren genoeg bezichtigingen die je
binnen kon doen, dus was het geen probleem.
Om vijf uur stonden de bussen weer klaar en gingen we weer richting de achterhoek.
Lotenverkoop van de Zonnebloem.
Vanaf mei tot september gaan de vrijwilligsters
weer huis aan huis om de jaarlijkse loten van de
Zonnebloem te verkopen. Een lot kost €2,-- en er
zijn mooie prijzen te winnen zoals de hoofdprijs
van €15.000, -. Maar daar doen we het natuurlijk
niet voor. Het geld wordt helemaal besteed aan
het bezoekwerk (bloemen voor zieke mensen) en
ontspanningsmiddagen/dagtripjes voor de mensen
die hiervoor in aanmerking komen. Wij krijgen als
afdeling Ulft/Varsselder €0,60 per verkocht lot,
dus een behoorlijk bedrag waar we veel voor de
mensen uit eigen omgeving kunnen doen.
Dus mensen, strijk over Uw hart en koop een/of
enkele loten als de vrijwilliger bij U aan de deur
komt. Alvast hartelijk dank namens alle vrijwilligsters uit Varsselder: Els, Tiny, Wil, Riny, Anny en
Dianne.
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Belangrijke
informatie
voor het bezoek van de
Prins van Oranje aan `t
Dorpshuus op 5 juni

Z

oals bij een ieder waarschijnlijk al bekend
is, bezoekt ZKH Prins Willem-Alexander als
beschermheer van het Oranjefonds op 5 juni
2012 `t Dorpshuus.
Het programma, de verwachte verkeersmaatregelen en belangrijke informatie zijn nu op hoofdlijnen bekend en staan hieronder beschreven.
Eventuele wijzigingen of toevoegingen worden
bekend gemaakt via de website
www.varsselderveldhunten.nl, Twitter, Facebook
en een brief die nog wordt verspreid onder alle
inwoners van Varsselder-Veldhunten.
Het programma
11.00 Aankomst Prins van Oranje bij ‘t Dorpshuus.
Begroeting door dhr. Alberse (burgemeester gemeente Oude IJsselstreek), dhr. Van der Giessen
(directeur OranjeFonds) en dhr. Klompenhouwer
(voorzitter Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten).
Het gezelschap loopt via een erehaag van kinderen naar de voorkant van het buurthuis, waar zij
plaatsnemen op het bordes.
11.05 Begroeting door dhr. Scheefhals, voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis Varsselder– Veldhunten. Dhr. Scheefhals introduceert het O.L.V.
Gilde en fanfare St. Gregorius, die vervolgens een
vendelhulde aan de prins van Oranje brengen.
11.15 Gesprek met het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Varsselder - Veldhunten
11.35 Rondleiding door het gebouw en over het
buitenterrein, waar allerlei activiteiten
plaatsvinden van de betrokken verenigingen.
12.10 Het gezelschap is weer aangekomen bij het
bordes, alwaar de slagwerkgroep (ontstaan door
delen / samenwerking tussen Gilde en fanfare,
bestaat een half jaar) een afscheidsnummer
speelt.
12.15 Aanbieding afscheidscadeau aan de Prins.
De Prins neemt afscheid van de aanwezigen.
Burgemeester Alberse, en de heren Van der Giessen en Klompenhouwer begeleiden de Prins naar
de auto en nemen in genoemde volgorde afscheid.
12.20 Vertrek.
Verkeersmaatregelen
 De Hoofdstraat wordt vanaf 09:00u tot omstreeks 13:00u compleet afgesloten voor
doorgaand verkeer. Auto´s die geparkeerd staan
op de rijbaan worden weggesleept!
De rest van het dorp wordt ook afgesloten d.m.v.
dranghekken en verkeersbegeleiders.
Verkeer over de Hoofdstraat is tussen bovengenoemde tijdstippen helemaal niet mogelijk.
 Alle bezoekers van buiten het dorp worden om
het dorp heen geleid naar parkeerplekken naast
de Tent en op de parallelweg van de Bergseweg.
Dit alles zal begeleid worden door verkeersbe-
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geleiders om chaotische parkeertaferelen te voorkomen. Bezoekers van buiten het dorp kunnen
hun fiets parkeren op het oude terrein van ‘van de
Pavert’.
 Bewoners van Varsselder-Veldhunten worden
verzocht, indien mogelijk, te voet naar `t Dorpshuus te komen. Is dit niet mogelijk is neem dan de
fiets, parkeren bij school
Belangrijke informatie
 Er zijn 2 ingangen voor het terrein. Bewoners
van Varsselder-Veldhunten en alle leden van
verenigingen uit Varsselder-Veldhunten gebruiken
de ‘oude’ ingang via het looppad naast de kerk.
Overige bezoekers gebruiken de ‘nieuwe’ ingang
aan de Bergseweg. Hier komt een tijdelijk weg
over het terrein van ‘van de Pavert’.
 Bewoners van Varsselder-Veldhunten en alle
leden van verenigingen uit Varsselder-Veldhunten
ontvangen een button die toegang verschaft via de
‘oude’ ingang. Bewoners van VarsselderVeldhunten ontvangen de button door huis aan
huis bezorging. Leden van verenigingen uit
Varsselder-Veldhunten die niet in het dorp/buitengebied wonen, dienen zich te melden bij- en
krijgen de button van hun vereniging.
Zorg dus dat u deze button zichtbaar draagt op 5
juni!
 Bezoekers dienen uiterlijk 10:30 uur aanwezig
zijn bij `t Dorpshuus
 Alleen inwoners/verenigingsleden die actief
ingezet/gepland zijn voor het programma
in `t Dorpshuus (binnengedeelte) kunnen het gebouw in. Globe Security zal hierop toezien.
 Voor bewoners van Varsselder-Veldhunten en
alle leden van de verenigingen uit VarsselderVeldhunten die niet binnen aanwezig zijn, is er op
het buitenterrein een apart toeschouwersvak dat
direct aan de route van de Prins ligt. Ook de
zijkanten van het hoofdveld vallen hieronder.
 Tijdens het werkbezoek wordt er geen alcohol
geschonken. Nadat het bezoek is afgesloten, gaat
de tap open.
 U wordt vriendelijk verzocht geen foto’s te
maken. Het bezoek wordt professioneel vastgelegd op foto en film. Deze komen later vrij voor
een ieder beschikbaar.
 U wordt vriendelijk verzocht de prins geen
cadeaus aan te bieden.
 Tijdens en voorafgaand aan het bezoek kan koffie, thee en fris gehaald worden bij de koffietafel
buiten.
 Inwoners van de Hoofdstraat en andere straten
wordt gevraagd om op 5 juni te vlaggen. Uiteraard
mag dit ook een oranje vlag zijn.
 Na het werkbezoek is `t Dorpshuus voor iedereen open om rond te kijken of om gezellig na te
borrelen.
 Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een email sturen aan vdvv@varsselderveldhunten.nl
Tot slot: Het bezoek van ZKH Prins WillemAlexander is voor ons allemaal een bekroning
van ons dorp en onze gemeenschapszin. Laten
we er met z’n allen een gezellig dag van
maken die we niet snel zullen vergeten!
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Weet je nog van toen?

ver enkele weken wordt weer de
jaarlijkse kermis gehouden. Het zal voor
het eerst sinds 1914 op een andere locatie
plaatsvinden. Een zeer oud onderdeel van
het kermisvermaak is het vogelschieten,
waarbij diegene die het laatste stuk van de
romp er af schiet zich een jaar lang koning
mag noemen van het Gilde in het dorp.
Steeds is het vogelschieten van toepassing
geweest, met uitzondering van de oorlogsjaren. Sinds het bestaan van het oude Feestgebouw in 1914 heeft het schieten plaatsgevonden op een stuk Gildegrond tegenover dit
gebouw. Voor dit jaartal gebeurde het in een
weiland tegenover Ratering, waar ook de
kermis werd gehouden in een zeildoeken
tent. In die jaren gebeurde het vogelschieten
Gert Vredegoor als instructeur bij het vogelschieten
nog onder toezicht van de politie en moest
het vee uit de weilanden worden gehaald.
Toen de Berghseweg werd aangelegd, werden de veiligheidsvoorschriften verscherpt omdat er over deze
weg werd geschoten. Om het schieten zonder kogelvanger in stand te houden werd het in 1982
verplaatst naar een weiland tegenover Heinen. Hier waren de regels soepeler, omdat er niet direct een
weg achter lag. Nog weer later kwam het verbod om zonder kogelvanger te schieten. In 1994 werd voor
de laatste keer geschoten op deze plek. Voor deze gelegenheid werd de mast in zwart plastic gewikkeld
ten teken van rouw en afscheid van deze traditie. Sindsdien wordt geschoten bij de Tent in een soort hondenhok, wat men kogelvanger noemt. Ook stond het schieten steeds onder leiding van een deskundige,
die wapen, munitie en veiligheid waarborgden. Deze waren B. Eykelkamp uit Vorden, G. Vredegoor, B.
Frazer en A. Schut. In al deze jaren zijn enkele gebeurtenissen rond het vogelschieten in herinnering
gebleven. In 1925 raakte de munitie op en werd het schieten gestaakt totdat er kogels per fiets uit Anholt
waren bijgehaald. Tegen 5 uur in de middag kon de nieuwe koning W. Immink worden gehuldigd. Tijdens
de optocht in 1926 sloeg het paard voor de koningswagen op hol. Koning J. Westerhof met zijn gemalin
Dina en gezeten op deze wagen, alsmede de bestuurder, konden na
een dolle rit door het dorp, ongedeerd de wagen verlaten. In 1928
schoot Th. Derksen voor buurman W. Peppelman, die tegen dit karwei
opzag, met een gericht schot het laatste stuk van de vogel. Peppelman
aanvaarde wel het koningschap met de bijbehorende regels. Pastoor
Reyers schoot in 1931 koning, een unieke situatie voor die tijd. H. van
de Pavert heeft toen tijdens de kermisdagen als koning gefungeerd. Enige aanpassing was er nodig in 1933. Twee trouwe kermisgangers, Leida Fischer en Bernard van de Pavert stierven kort voor de kermis. Op
kermismaandag 26 juni, zijn beiden met eerbetoon van het Gilde begraven. Pas laat in de middag vond het schieten plaats. Begin jaren
zeventig haalden enkele vlegels in de nacht van zaterdag op zondag de
vogelschacht omlaag en namen de vogel mee. (het plaatsen was toen
nog op de zaterdagavond). Bij deze handeling knakte de mast, en is er
toen in de werkplaats van Ketelaar op die zondag koortsachtig gewerkt
aan de reparatie en een nieuwe vogel. In 1989 was door de aanhoudende regen het schieten verplaatst naar de avond, waar L. Bekker koning
werd. Als we het hebben over het kapot schieten van houten vogels, zijn
er ook makers geweest. Vanaf 1900 werd dit gedaan door timmerman
Zimmerman en daarna door 3 generaties Ketelaar. In al die jaren hebben ze tientallen vogels gemaakt en assistentie verleend bij het plaatsen
op hun hoge standplaats. Thans heeft de laatste van deze familie, Jan
1999 Laatste keer schieten in Ketelaar, er een punt achter gezet. Jammer, maar een uitdaging voor
de vrije lucht in Veldhunten. zijn opvolger. Wel zal tijdens de kermisdagen, op de plaats waar het ooit
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begon, tegenover de Tent, de houten schacht met vogel erop en getooid met 2
vlaggen in de driekleur weer te zien zijn.
B. Kroesen.

De huidige kogelvanger.

Deze plek was vele
jaren het middelpunt
van de kermis.

Kermis zondagmiddag 2011.
Een dag later zal Beent Klijnsma tot
Gildekoning worden bekroond.
Zou de jongeman links van hem zijn
opvolger worden?
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Eindstanden en Topscoorders 2011-2012
EINDSTAND 3e PERIODE

5e klasse C
Club

Keijenburgse B. 1
MEC 1
Ulftse Boys 1
Stokkum 1
Vosseveld 1
KSH 1
MvR 1
Bredevoort 1
Zelhem 1
GWVV 1
Terborg 1
SVGG 1

Gespeeld Punten voor tegen

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

44
41
40
37
34
29
28
27
27
26
26
6

61
58
53
51
46
50
53
33
31
36
39
12

38
33
34
38
48
39
47
40
54
42
47
63

Gespeeld Punten voor tegen

Rijnland 3
GSV '38 4
VIOD 5

20
20
20

45
41
38

75
81
60

25
39
35

DCS 5
GWVV 2
Kilder 3
OBW 4

20
20
20
20

34
34
30
28

49
49
48
42

31
33
42
43

Varsseveld 4
MvR 3
Zeddam 2
Zelhem 3

20
20
20
20

27
23
15
3

33
56
29
30

45
63
71
125

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

7

Punten voor tegen

14

20

6

Keijenburgse B. 1

7

14

21

13

Zelhem 1

7

14

13

10

Vosseveld 1

7

13

13

11

Ulftse Boys 1

7

12

13

11

Stokkum 1

7

10

12

10

Terborg 1

7

10

9

8

MvR 1
GWVV 1

7
7

8
7

14
11

16
13

KSH 1

7

6

12

12

Bredevoort 1

7

4

6

16

SVGG 1

7

1

2

20

Club

Gespeeld

Punten voor tegen

Silvolde 6
VVG '25 3
SVGG 2
Sint Joris 2
VIOD 9
Doetinchem 6
NVC 2
Ulftse Boys 5
Varsseveld 8

20
20
20
20
20
20
20
20
20

54
49
44
39
29
19
19
19
15

95
75
63
63
41
39
33
35
30

20
36
31
38
47
53
53
70
56

GWVV 3
FC Trias 9

20
20

15
12

29
32

57
74

Res. 7e klasse

Res. 7e klasse
Club

Gespeeld

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club

Club
MEC 1

Gespeeld Punten voor tegen

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
54
44
44
38
37
27
26
23
14
13
8

40

102
98
76
62
60
76
45
42
61
33
31
24

29
27
38
37
33
57
55
85
64
80
106
99
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Club

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

55
52
43
42
41
32
29
23
22
18
13
11

70
78
73
75
63
72
74
31
38
34
20
23

32
27
33
43
40
60
51
62
65
63
58
117
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Theo Heutinck
Jurjan Wezenberg
Frank v/d Schuur
Danny van Wessel
Kees v/d Pavert
Floyd Robben
Han v/d Pavert
Marc Arnold
Chris van Aalst
Tom Wanders
Jeroen Aalders
Rick Hendrixen
Niels Schweckhorst
Jelle Visser
Paul Geelen
Rene Hakvoort

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

Chiel Terhorst
Werner Wellink
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Niels Huntink
Martin Bolk
Maik Jansen
Tim Jansen
Jimi Moreno
Twan Berndsen
Dennis Boerboom
Joel Robben
Jordy Bussink
Rien Klompenhouwer
Arthur Bonenkamp
Mark Welling

16
15
15
14
12
11
10
9
8
8
7
6
4
4
4
4

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

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Chiel le Comte
Ramiro Tersteeg
Bob Zweers
Stan v/d Pavert
Erik Ketelaar
Koen Soontiëns
Thymo Scholten
Gideon Sohilait
Maikel Liebrand
Jeroen Stieber
Jorick Messink
Sebastiaan Kissing
Ferdie v/d Pavert
Walter Hendrixen

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

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

30
26
22
19
16
16
14
11
11
10
7
5

43
42
38
36
30
33
22
19
15
22
15
11

11
20
19
28
15
42
23
25
25
26
54
38

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

Gespeeld Punten voor tegen

Grol E3

9

27

45

16

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

18
18
13
13
12
10
9
9
0

47
46
36
33
38
21
25
28
17

29
33
20
31
25
24
35
57
66

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Sem
Koen
Cas
Douwe
Milan
Gijs

Merlijn
Bart

Eigen Goal tegenstanders
Kai

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

28
20
20
19
18
17
16
15
14
13
9
3

4
2

2
1
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48
36
27
39
39
37
33
27
32
27
17
23

18
23
18
17
35
38
42
39
32
35
33
55

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

19
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1

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

Club
SDOUC E2
Ulftse Boys E2
Dinxperlo E1
WVC-Winterswijk E5
Silvolde E2
SDOUC E3
AZSV E4
Varsseveld E4
Etten E1
GWVV E2G
FC Trias E10

34
7
6
5
5
4

40

Gespeeld Punten voor tegen

Menno
Wessel
Bart
Jordy
Cas
Kay-Gee
Bas
Mick
Rodney
Maarten
Sam

20
10
8
8
5
3
1
1
1

Club

Club

Doetinchem D2
VIOD D5G
Zelos D3
VVG '25 D4
Sint Joris D1GD
Den Dam / NVC D1G
Terborg D2G
Peeske 't D2
Silvolde D2
DZC '68 D8
GWVV D1G
Concordia-W D5
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43
15
15
10
7
6
6
4
4
3

Gespeeld Punten voor tegen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

28
27
25
21
14
13
12
9
7
6
0

95
84
73
48
26
30
30
27
34
15
11

9
16
22
31
40
50
53
42
49
72
89

