
BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 5 pagina 1 

Voorzitter Wim Pruyn Haverkamp 37 7081 DL Gendringen 0315 - 683363 

Secretaris Saskia van de Pavert Gentiaan 7 7081 GH Gendringen 0315 - 686163 

Penningmeester Andrè Jansen Vicarisweg 10 7076 AC Varsselder 06 - 53542831 

Bestuurslid Erik Ketelaar Elf-Apostelweg 4  46399 Süderwick 00491712803037 

Bestuurslid Freek van Arragon Buizerdweg 1 7071 PS Ulft 06-12961529  

NAMEN EN ADRESSEN 

BESTUUR  EN JEUGDBESTUUR 

E-mail info@gwvv.nl 

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten 

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten 

Jeugdsecretaris Sven te Kaat Leemlandseweg  15 7076 AL Varsselder 06-23616620 

Bestuurslid Maik Frazer Leemlandseweg 9 7076 AL Varsselder 0315 - 631810 

Jeugd-coördinator Clemens Wissing Dijkweg 12a 7081 CH Gendringen 0315 - 640815 

Bestuurslid Sven Maatman Leemlandseweg 19 7076 AL Varsselder 0315 - 843620 

Bestuurslid Christel Aalders Leemlandseweg 17 7076 AL Varsselder 0315– 632727 

Bestuurslid Marco Van Remmen Past. Reulinkstraat 12 7076 AP Varsselder 0315 - 842165 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris Saskia v.d. Pavert  tel. 0315 686163 
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl 

 

Hebt u geen Boogbal ontvangen 
meld het bij de redactie of Jan 
Zweers 
 
Copy kunt u ook in de 
Boogbalbus deponeren voor  
21 mei 2013  
 

Colofon: 

Nummer 5 (april) 
41e Jaargang 
Seizoen 2012-2013 
Geel Wit Varsselder Veldhunten 
Clubhuis Hoofdstraat 29a 
tel. 630414  
accommodatie “ De Buitenham” 
 
Uiterste copy inleverdatum: 
21 mei 2013  
oplage: 420 
 
Redactie: 
Lucia Heutinck tel. 684282 
Marco Jansen tel. 631899 
Nico Immink tel. 640168 
Roel Jansen tel. 686667 
Wieneke van Hasselt tel. 632987 

B o o g b a l  n u m m e r  5  

medewerkers/sters: 
Sandra Immink 
Benny Kroesen 
Jan Zweers 
 
Grafische vormgeving:  
Nico Immink 
Grafisch advies 
Ap Timmers 
Drukwerk 
Compuclub van Balveren 
 
Fotografie: 
Nico Marcus 
Yvonne Koolhaas 
 

Dorpskalender bij: 
Wieneke van Hasselt 
 
 

VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  

 

E-mail: jeugd@gwvv.nl 

Verzorging GWVV: Paul Straub aanwezig op donderdagavond. 



BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 5 pagina 2 

O p moment van dit schrijven is het 31 maart 
1e paasdag. In de vorige Boogbal schreven we 
dat het startschot kon worden gegeven aan een 
lange reeks van wedstrijden. In dat weekend werd 
er ook gespeeld, maar een week later was het al-
weer raak ivm gevallen sneeuw. Maart roert zijn 
start hoor je dan iedereen zeggen, maar zo ex-
treem koud als het de afgelopen maand is 
geweest kun je rustig uitzonderlijk noemen. Een 
snijdende oostenwind deed in het weekend van   
23 maart een gevoelstemperatuur ver onder het 
nulpunt meten. Voor de jeugd en supporters was 
dit niet altijd even prettig. De leiding stonden dan 
ook als eskimo’s langs de lijn. Maar gelukkig heb-
ben we ondanks het aanhoudende winterweer 
toch een aantal wedstrijden kunnen spelen. 
Het 1 elftal begon de 2e helft van de competitie 
prima door een forse overwinning op Marienveld. 
Vervolgens werd de wedstrijd tegen Ulftse Boys 
verloren en werd vorige week de wedstrijd tegen 
KSH in de laatste minuut naar zich toegetrokken. 
Zij doen dus nog goed mee voor de promotierege-
ling naar de 4e klasse. Momenteel bevinden ze 
zich op een 6e positie, wat recht geeft op deel-
name in de nacompetitie. Daar wordt tesamen met 
nog 24 andere 5e klasse teams uitgemaakt welke 
15 teams er volgend seizoen in de 4e klasse spe-
len. Wij wensen hen veel succes en we vragen de 
supporters dan ook om hier een steentje aan bij te 
dragen. Het zou toch mooi zijn dat we in het jaar 
dat we vijftig jaar bestaan promoveren naar een 
klasse waar in die vijftig jaar nog nooit is gespeeld. 
De komende weken spelen ze een paar keer door 
de week een wedstrijd. Deze wedstrijden zijn welis
-waar op een doordeweekse avond, maar als het 
enigzins kan kom dan onze jongens als 12e man 
versterken. Jongens succes! 
In de vorige Boogbal haalden we het al aan dat 
GWVV 2 rijp is voor de subtop in de klasse waarin 
ze spelen. Zij hebben de afgelopen maand een 
sprong gemaakt op de ranglijst en staan nu netjes 
op een 4e plek. Deze plek moet tot 26 mei wan-
neer de laatste wedstrijd wordt gespeeld vast-
gehouden kunnen worden. Dit zal nog wel de no-
dige moeite kosten als de huidige lijn wordt 
doorgezet moet dat mogelijk zijn. Peter met z’n 
jongens succes! 
Het 3e team is de afgelopen periode het minst aan 
het spelen toegekomen. Zij hebben welgeteld 1 
wedstrijd gespeeld na de winterstop, deze werd 
nipt met 1-2 verloren. Voor hen is de middenmoot 
haalbaar. De komende weken zullen we het te 
weten komen. 
Het 4e elftal heeft een zeer belangrijke overwin-
ning behaald op MvR, hierdoor laten ze de laatste 
plaats enkele punten onder zich. Deze groep, die 
met een aantal op de donderdagavond altijd fana-
tiek trainen kunnen nog een paar plaatsen 
omhoog schuiven als ze komende tijd de kop erbij 
houden, tegen hoger genoteerde teams als Ulftse 
Boys en SDOUC. Als ze de woorden die Frans 
van Hardeveld op de donderdag tot hen richt ook 

Nieuws 

uit gaan voeren dan zit er potentie in deze jonge 
studenten groep.  
GWVV 5 stevent zoals ze het er nu naar uitziet 
rechtstreeks af op het kampioensschap. Directe 
concurrent NVC werd begin maart van zich afges-
chudt doordat ze met 3-1 wonnen. Ook van het 
altijd lastig te bespelen Terborg werd  gewonnen 
met 4-2. Toch moet er gewaakt worden voor 
ploegen als SDOUC en Kilder, zij zeker niet min-
der dan hen. Als deze partijen winnend kunnen 
worden afgesloten dan kan met recht de vlag in 
top en spelen ze volgend seizoen in de 6e klasse. 
De jeugd heeft nu ook een goede serie wedstrij-
den neer kunnen zetten, zodat er in ieder geval al 
een onderscheidt gemaakt kan worden. 
De C1-tjes doen het bijzonder goed. Dit team staat 
onder leiding van Ted, Kees en Chiel. Ze weten de 
laatste weken ook de moeilijke wedstrijden naar 
zich toe te trekken. Chiel schrijft elke week altijd 
netjes een wedstrijdverslag. Deze kan gelezen 
worden op de elftallenpagina onder de C-junioren 
en ook in deze Boogbal kun je deze verslagen 
lezen. 
De C2 doet het op dit moment iets minder, zij 
staan op een  voorlaatste plaats. Komende za-
terdag spelen ze tegen Concordia die helemaal 
onderaan staat en kan er misschien wel enkele 
plaatsen worden geklommen. Jongens succes! 
De D-pupillen stonden tot afgelopen week fier bo-
venaan. De naaste concurrent Winterswijk kwam 
hier op bezoek en had in de rust de wedstrijd al in 
zijn broekzak. Met een 0-4 voorsprong begonnen 
ze aan de ranja. De 2e heflt pakte GWVV D1 het 
goed op en scoorde nog 2x. Zo werd de pijn nog 
ietsjes verzacht Er werd met 2-4 verloren. 
De F-pupillen doen het ook goed, zij staan doordat 
ze al veel wedstrijden hebben gespeeld op een 2e 
plaats. Vanwege de kou was het voor de jongsten 
van GWVV zeker geen pretje de laatste weken. 
In deze Boogbal besteden we o.a. aandacht aan 
de activteiten die plaatsvinden in het jubileum-
weekend van zaterdag 22 juni a.s. Er kunnen zich 
nog groepen opgeven voor de Zeskamp daarom 
plaatsen we het inschrijvingsformulier nog een 
keer.  
De sponsorcommissie doet een oproep in deze 
Boogbal aan mensen die GWVV een warm hart 
toedragen, om je als deelnemer in te schrijven 
voor De Vieftig club die op 15 juli a.s. het daglicht 
ziet. 
Verder kun je de vaste rubrieken verwachten zoals  
GWVV 1 langs de lijn, Opvallend op de Buiten-
ham, de super-elf, jeugdnieuws en Weet je nog 
van toen? In het dorpsnieuws vestigen we o.a. de 
aandacht op de dingen die staan te gebeuren op 
de dagen rond de troonswisseling. 
Iedereen veel leesplezier! 

De redactie  

Gwvv supporters trotseren bittere kou. 
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N a een lange winterstop is de 2e competi-
tiehelft weer vol op gang gekomen.  
Ook voor GWVV 1 is de strijd voor promotie of 
nacompetitie losgebarsten… De eerste 3 plaatsen 
promoveren rechtstreeks, de nummers 4, 5 en 6 
zullen nacompetitie gaan spelen. De punten zijn 
dus erg belangrijk om nacompetitie maar liever 
nog rechtstreekse promotie te behalen. 
De eerste wedstrijd na de winterstop werd er af-
gereisd naar Marienveld, de nummer laatst. Uiter-
aard moest deze wedstrijd gewonnen worden. 
GWVV was deze wedstrijd een klasse sterker en 
er werd dan ook met ruime cijfers gewonnen, met 
doelpunten van Chiel le Comte (1x) Ramiro Ter-
steeg (1x) Pascal Sloot (2x) en Chiel Terhorst (3x) 
werd het dus 1-7, een eenvoudige overwinning… 
Een week later werd de wedstrijd thuis tegen Ajax 
Bredenbroek afgelast… Ja, sneeuw op het veld… 
Erg jammer omdat voor deze wedstrijd weer een 
gezellig napraatuurtje was georganiseerd…. 
Op 17 maart stond de kraker tegen ‘de boys” op 
het programma. Natuurlijk een leuke derby met 
veel toeschouwers en veel strijd… De 1e helft ging 
redelijk gelijk op, enkele kleine kansjes over en 
weer. Met fasen speelde Varsselder goed en werd 
het enkele malen gevaarlijk, 
Maar vooral de vrije trappen rond de 16 meter 
waren erg gevaarlijk die door de boys keeper ge-
keerd werden… Met een ruststand van 0-0 kon 
deze wedstrijd nog alle kanten op. 
Helaas was het spel van GWVV minder dan de 
eerste helft en werd de ploeg uit Ulft sterker. De 
ploeg uit Varsselder knokte voor een puntje bij de 
koploper en hield lang de nul op het scorebord. 
Met nog enkele minuten te spelen kreeg de ploeg 
uit ulft een vrije trap op een meter of 20 die van 
richting veranderd werd en de sterk keepende 
sven kansloos liet. De laatste minuten werd het 
nog even hectisch voor het ulftse doel maar de 
stand bleef bij 1-0 voor de Ulftse Boys. Wel een 
terechte uitslag maar in de laatste minuten ver-
liezen blijft zuur.. 
Na de uitwedstrijd tegen “de boys” stonden er 3 
thuiswedstrijden op het programma. De eerste van 
de drie was KSH dat op bezoek kwam. KSH, een 
stugge tegenstander waar we uit met moeite de 3 
punten wegsleepte. Ook deze was weer zwaar 
bevochten. Een ruststand van  2-1 was nog niet de 
stand dat je met een gerust gevoel achterover kunt 
leunen.. De 2e helft 
was zwak van 
Varsselderse kant 
en moest ook de 
gelijkmaker inca-
seren. Lang zag 
het erna uit dat 
beide ploegen de 
punten gingen 
delen maar in de 
extra tijd scoorde 
Varsselder toch de 
winnende treffer uit 
een goede aanval 

G.W.V.V.  1  

langs de lijn 

De strijd om promotie en nacompetitie is  

   losgebarsten. 

Tot zondag……. langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 

Meer foto’s van de thuiswedstrijden zijn te zien op: 
GWVV 1 - KSH 1 
GWVV 1 - Vosseveld 1 
 

over links.. Zo werden 
nu in de laatste minuten 
de 3 punten wel binnen-
gehaald… 
(doelpuntenmakers, 
Martin Bolk, Jelle Visser 
en Dominiek Seinhorst) 
Na KSH kwam de num-
mer 3 op de ranglijst in 
Varsselder voor een bel-
angrijke wedstrijd om de 
3e plaats. Bij verlies zou 
varsselder op 3 punten 
achter komen op Vos-
seveld en derde plaats 
bijna onbereikbaar worden…  Iedereen was er 
zich van bewust hoe belangrijk deze wedstrijd was 
maar dit straalde de ploeg niet echt uit.. Na ongev-
eer 38 minuten voetballen kwamen de vossen op 
0-1. Er zou de 2

e
 helft uit een ander vaatje getapt 

moeten worden maar helaas was de 2e helft niet 
veel beter dan de 1e… Vosseveld scoorde zelfs de 
0-2 uit een vrije trap die van richting veranderd 
werd door de muur. Zo leek GWVV tegen de 
eerste thuisnederlaag aan te lopen maar een 
krankzinnige laatste 10 minuten zorgde voor de 
ommekeer in de wedstrijd. Enkele omzettingen 
moesten met wat meer risico zorgen voor meer 
gevaar en zowaar scoorde Maik Jansen in de 83e 
minuut de 1-2. Enkele minuten later scoorde Niels 
Schweckhorst de gelijkmaker uit een aanval over 
links. Niemand verwachte uberhaubt nog een punt 
te behalen dus met een punt werden de handen 
dicht geknepen.. Maar in 
de blessuretijd werd het 
leed voor Vosseveld nog 
groter toen de 3-2 (niels 
schweckhorst) voor 
GWVV viel, wederom 
door een aanval over de 
linker zijde. Een 
knotsgekke ontknoping 
waarbij de punten gesto-
len waren… Een slechte 
wedstrijd waar niemand 
lang over maalde want 
de 3 punten waren ge-
woon erg belangrijk.. 
 
Zondag 7 april staat de zware wedstrijd tegen de 
“koploper” Terborg op het program-
ma. Natuurlijk gaan we op De Buiten-
ham voor de winst om de 3e plaats op 
de ranglijst in zicht te houden… 
 
 

http://www.mijnalbum.nl/Album=RRLCO3HJ
http://www.mijnalbum.nl/Album=36XWG3WR
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Agenda:  
5 mei: Noaproatuurtje na de wedstrijd 

GWVV 1 - Ajax B. 1 
1 juni: Jan Riekentoernooi 
22 juni: 
Zeskamp voor gehele gemeenschap 
Varsselder-Veldhunten in het kader van 50 
jaar G.W.V.V.  
23 juni 2013: 
Reunie leden/ oud leden GWVV 

50 
VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  

 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

7 april GWVV 1 - Terborg aanvang 14:30 uur 
11 april Halle 1 - GWVV 1 aanvang 18:30 uur 
14 april Erix 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
21 april GWVV 1 - Winterswijk  aanvang 14:30 uur 
25 april Bredevoort 1 - GWVV 1 aanvang 19:00 uur 
28 april GWVV 1 - VVG’25 1  aanvang 14:30 uur 
5 mei GWVV 1 - Ajax. B. 1 aanvang 14:30 uur 
9 mei Zelhem 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
12 mei GWVV 1 - Halle 1 aanvang 14:00 uur 

actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit 

 
Geachte bestuurder, 
  
Gezamenlijk beleven we veel plezier aan de voet-
balsport. Actief en passief, op het veld en in de 
zaal, mannen en vrouwen, jeugd en senioren. 
Sportiviteit en respect zijn daarbij belangrijke 
pijlers.  
De KNVB heeft een grote verantwoordelijkheid 
sportiviteit en respect op en rond de velden te 
bevorderen. Dit kan de bond echter niet alleen. De 
verenigingen, leden en alle andere partijen en per-
sonen in het voetbal kunnen het verschil maken. 
Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijk-
heid; samen kunnen we dit doen.  
Al langere tijd werkt de KNVB aan programma’s en 
activiteiten met als doel sportiviteit en respect te 
bevorderen. Door de tragische gebeurtenis van 
december 2012 werd één ding glashelder: er moet 
meer gebeuren.  
Het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit 
beschrijft een set aan nieuwe maatregelen, 
evenals de intensivering van een aantal bestaande 
activiteiten. Het doel is duidelijk: het tegengaan 
van geweld en het bevorderen van sportiviteit op 
en rond de voetbalvelden. Het actieplan is mede 
tot stand gekomen dankzij de vele reacties van 
leden, de goede voorbeelden van verenigingen en 
het meedenken van diverse belangenorganisaties. 
Het merendeel van de in dit plan beschreven 
acties maakt onderdeel uit van het landelijke pro-
gramma Naar een veiliger sportklimaat van het 
ministerie van VWS.  Voetbal is voor iedereen en 
van ons allemaal. Het geeft ons heel veel plezier. 
 Daar blijven we voor strijden!  
Met vriendelijke groet, 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND  
 
 

Eind maart ontving het Bestuur de hiernaast 
staande brief van de KNVB.  
In het actieplan Tegen geweld voor sportiviteit 
zijn een aantal maatregelen  beschreven hieronder 
staan de belangrijkste weergegeven: 
 
 tijdstraf bij (eerste) gele kaart 
 bewijs sportief gedrag / verplichte cursus 
 online publicatie alle tuchtuitspraken 
 inzetten extra waarnemers bij risicovolle ver-

enigingen 
 actie tegen (én met) recidiverende verenigin-

gen 
 hulplijn noodgevallen + meldpunt wanorde-

lijkheden 
 publiceren gedragsregels 
 invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers 
 verbeteren gebruik spelerspassen 
 ondertekenen wedstrijdformulier met beide 

aanvoerders. 
 

Het bestuur gaat deze brief/actieplan de komende 
bestuursvergadering behandelen en gaat bekijken 
wat dit deze maatregelen voor onze vereniging 
gaat betekenen. Het gehele actieplan is te lezen 
op de knvb site: 

Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. 
 

http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/KNVB%20actieplan%25
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PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Gijs van  

Remmen 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

–  

KSH 1 
 
Naam: Gijs van Remmen 
Leeftijd: 10 jaar 
Op welke plaats voetbal jij 
het liefst: Keeper. 
Wat vond je van de 
wedstrijd: leuk 
Wie vond je de beste 
speler voetballer: Domi-
niek Seinhorst. 
Wil jezelf later ook bij het 
1e voetballen: Ja. 
 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn en 
wat vond je het leukst: Ja, ik vond het heel leuk en 
het winnend doelpunt vond ik het leukst. 
 
Ouders van Gijs: Marco en Simone 
Wij zijn goed opgevangen door Christel Aalders, 
het was wel koud maar de wedstrijd was wel 
spannend . Gijs kreeg nog een fair play vaantje 
van de scheidsrechter. (zie hieronder) 

            PUPIL        

            VAN  

            DE 

            WEEK 

                   Cas  

                Aalders  

 
 

 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

       –  

Vosseveld 1 
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OPGAVEFORMULIER 

DEELNEMER 

DE VIEFTIG CLUB  

 
Hierbij meld (melden) ik (wij) mij (ons) 
 

……………………………………… (naam) 

 
als deelnemer van de Vieftig Club (i.o.). 
 
Hiermee verbind (verbinden) ik (wij) mij (ons) 
om minimaal 2 seizoenen als Vieftig club 
deelnemer, te beginnen in het seizoen 2013-
2014. 
Verder verklaar (verklaren) ik (wij) op de 
hoogte te zijn van het reglement van De Vieft-
ig club waaronder ik (wij) mij (ons) inschrijf 
(ven) als deelnemer. 
 
 
 ……………………………….. (handtekening) 

 
 
Datum: …………………………….. 

I n navolging op het artikel in de vorige Boogbal 
over de Vieftig club i..o zijn wij verheugd om mee 
te delen dat het Bestuur akkoord is gegaan met de 
oprichting van De Vieftig club bij GWVV. 
Voor de vieftig club heeft het promoteam een aan-
tal regels opgesteld. Via deze weg willen we ie-
dereen deelgenoot laten maken onder welke voor-
waarden de vieftig club is ontstaan. 
 
Ben je geinteresseerd geraakt na het lezen van 
het reglement, dan kan men zich opgeven als 
deelnemer, door het hiernaast geplaatste op-
gaveformulier in te vullen en in te leveren bij het 
promoteam of in de Boogbalcopiebus te de-
poneren. Ook komt er een opgaveformulier op de 
site te staan. 
 
Nog vragen? Dan kan informatie ingewonnen 
worden bij het Vieftig Club promo team waar mo-
menteel (nog) de Sponsorcommissie zitting in 
heeft.  
 
Het Vieftig Club promoteam: 
Arno, Chiel, Freek en Nico 

Club van 

Vijftig in  

oprichting 

Reglement 

De Vieftig Club 

van GWVV i.o. 
Doelstelling 
Mensen die GWVV een warm hart toedragen in de 
gelegenheid stellen middels een jaarlijks geldelijke 
bijdrage van vijftig euro (of een veelvoud hiervan) 
iets extra's te doen voor GWVV. 
 
Doelgroep; 
Iedereen die zich geroepen voelt en in het bij-
zonder leden/ondersteuners/warm hart toedragers 
van G.W.V.V..  Het is alleen mogelijk om indi-
vidueel of als koppel/paar deel te nemen. 
 
Bestedingsdoel; 
De verworven gelden in èèn jaar worden voor 
tenminste 75% benut voor (jeugd)activiteiten/spel-
trainingsmateriaal voor GWVV. 
Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op 
een aparte rekening geboekt en zal buiten de be-
groting van de penningmeester van de voetbal-
vereniging blijven.  
Rabobankrekeningnr. t.n.v. De Vieftig Club van 
GWVV o.v.v. "Vieftigclub", deze rekening zal onder 
auspiciën van de penningmeester GWVV beheerd 
worden. 
Het Vieftig club promo team zal op de Algemene 
Ledenvergadering van GWVV verslag uitbrengen 
van het bestedingsdoel voor dat huidige seizoen 
en de stand van de Vieftig Club barometer.   

Tegenprestaties; 
“Vieftigoavond”  
Eèn keer per jaar (streven is laatste vrijdag v.d. 
maand juni) wordt er een Vieftigoavend georgani-
seerd waarbij eventueel een specifiek thema wordt 
belicht. Voor deze avond kan ivm te nuttigen con-
sumpties een extra bijdrage worden gevraagd.  
Hier zullen de deelnemers zelf een beslissing in 
moeten nemen. 
 
Bestedingsdoel; 
Vooraf aan de jaarlijkse terugkerende "Vieftig-
oavend" wordt het bestedingsdoel of doelen i.o.m. 
de leden bepaald voor het komende seizoen. 
 
Hoe komt het bestedingsdoel tot stand; 
Alle deelnemers aan de Vieftig Club zullen uitgen-
odigd worden voor de Vieftigoaven. Ruim voor 
deze avond zal aan de deelnemers gevraagd 
worden om een bestedingsdoel aan te geven. 
Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden 
en er zal een rangschikking plaats vinden van 1 tot 
3, van die doelen die het meest worden ingediend. 
Op de Vieftigoavend zal dan voor deze 3 doelen 
gestemd worden om zo te bepalen welk doel het 
volgende seizoen uitgevoerd gaat worden. Mocht 
er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aan-
geven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor 
het volgende jaar. Tevens wordt op de “Vieftig-
oavend” de Vieftig Club barom-
eter stand bekend gemaakt. De 
stand zal ook via het Narrow 
Casting Systeem, 3 maandelijks 
gepubliceerd worden. 
Naamsvermelding incl. aantal 
vieftig club sterren (indien 
gewenst), op de hiervoor 
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GWVV geëigende publicatievoorzieningen. 
(clubblad De Boogbal, Dorpssite en op Narrow 
Casting systeem in het Dorpshuus.) 
Automatisch donateur GWVV 
Als je momenteel donateur bent van GWVV en je 
wordt Vieftig Club deelnemer dan blijf je automa-
tisch ook donateur van GWVV. Hiervoor hoef je 
niet nog eens apart donateursbijdrage te betalen. 
Ben je nog geen donateur van GWVV dan word je 
op moment van inschrijving automatisch donateur 
van GWVV. Leden van GWVV die deelnemer 
worden van de Vieftig Club blijven lid van GWVV 
en zullen derhalve buiten hun Vieftig club bijdrage, 
contributie plichtig blijven. 
 
Hoe wordt ik deelnemer van de Vieftig Club? 
Men wordt deelnemer door het invullen van het 
inschrijfformulier en dit ondertekend te mailen of in 
te leveren bij èèn van de drie leden van het Vieftig 
club promo team of te deponeren in de Boogbalco-
pybus. Na goedkeuring van het promoteam wordt 
de inschrijver op de hoogte gebracht van de goed-
keuring, en zal hij/zij ingeschreven worden in het 
deelnemersregister van de Vieftig Club. De deel-
nemer komt dan in het bezit van èèn Vieftig ster. 
Men wordt minimaal 2 jaar lid van de Vieftig club. 
Het inschrijfformulier is te downloaden van de 
GWVV site of kan bij het promo team opgevraagd 
worden. De vijftig euro zal via automatische incas-
so in rekening worden gebracht. 
Het is ook mogelijk om een veelvoud van vijftig eu-
ro in te leggen. Hiervoor wordt dan een extra Vieft-
ig ster voor uitgereikt al naar 
gelang de veelvoud ervan. 
Deze deelnemers krijgen 
hierdoor ook meer stemrecht 
over het te bepalen 
bestedingsdoel. 
 
Hoe loopt het 
deelnemersschap van de 
Vieftig Club? 

Het deelnemersschap loopt van 1juli t/m 30 juni, 
overeenkomstig het voetbalseizoen. Opgave van 
deelneming kan in de tussenliggende tijd plaatsvin-
den. Men wordt dan ook lid voor dat seizoen, tenzij 
expliciet aangegeven te hebben pas deelnemer te 
willen worden voor het volgende seizoen 
Uitschrijven van deelneming aan de Vieftig club 
dient te geschieden vooraf aan de "Vieftigoavend". 
Het deelnemersschap wordt dan voor het hierop-
volgende seizoen uitgeschreven. 
 
Correspondentie deelnemers Vieftig Club 
De deelnemers zullen bij nieuws via de mail 
worden geinformeerd. Officiële uitnodigingen 
zullen per brief worden verstuurd. 
 
Het Vieftig Club promoteam: 
Het promoteam bestaat uit 4 personen en maken 
deel uit van de Vieftig Club deelnemerslijst. Zij 
zullen zorgen voor het juist uitvoeren van de ge-
maakte afspraken. Daar waar in deze regels niet in  
voorzien is beslist het promoteam. Op de Vieftig-
oavend zullen er nieuwe of blijvende deelnemers 
cq. worden ge- of herkozen. 
Het 1e jaar (seizoen 2013-2014) bestaat dit promo-
team uit de volgende personen: 
Arno Geurts 
Freek van Arragon 
Chiel le Comte 
Nico Immink 
Een ieder die zitting heeft in het promoteam doet 
dit minimaal voor 2 jaren. 
 
Ingangsdatum  
De Vieftig club begint te ontstaan op de datum dat 
GWVV 50 jaar bestaat. Dit zal zijn op 15 juli 2013. 
Om het bestedingsdoel voor het seizoen 2013-
2014 te bepalen wordt er in september 2013 een 
start/oprichtings vergadering belegd met de 
deelnemers van de Vieftig club. 

(vervolg Reglement Vieftig club) 

Z o, die titel staat. Waarschijnlijk een beetje 
voorbarig want we moeten nog 7 wedstrijden 
voetballen en er zijn dus nog 21 punten te 
verdelen. 
Op dit moment staan we echter bovenaan en heb-
ben minmaal 3 punten voorsprong op de nummer 
twee SDOUC (wanneer deze alle nog in te halen 
wedstrijden wint). Een beetje vertrouwen moet je 
wel uitspreken omdat je van je eigen kracht uit 
moet gaan. Sinds de vorige Boogbal hebben we 3 
wedstrijden gespeeld. 
De eerste wedstrijd was thuis tegen NVC 
(Netterden). Deze tegenstander stond op dat mo-
ment maar 2 punten achter op ons en we maakten 
ons op voor een zware strijd. De wedstrijd bleef 
lang op 0-0 steken totdat Ino Zweers met een af-
standschot en een beetje ongeluk van de keeper 
van NVC een zeer mooie goal maakte. Het duurde 
echter niet lang voordat NVC de zaak weer gelijk 
trok. Gelukkig lukte het ons in de slotfase van de 
wedstrijd om 2 keer te scoren en wonnen we deze 
met 3-1. 
De volgende wedstrijd zou uit tegen SDOUC zijn, 
maar door weersomstandigheden en een slechte 
teambezetting van beide teams is deze wedstrijd 
niet doorgegaan. Dus mochten we het weer thuis 

proberen tegen Westendorp. Westendorp staat 
laatste en toch hebben wij het niet gemakkelijk 
tegen zulk soort elftallen. We scoorden toch vrij 
snel in de wedstrijd en achterin hadden we vrij 
weinig gevaar van hun te verduren. Wat wel 
vreemd in deze wedstrijd was en waar de leiders 
zich nu over buigen is het penalty syndroom. Theo 
Heutinck, Frank van de Schuur, René Hakvoort en 
Marcel van de Pavert hebben dit jaar al een penal-
ty gemist. In de wedstrijd tegen Westendorp heb-
ben we zelfs twee penalties ernaast geschoten. 
Nu hopen we maar dat aan het eind van het sei-
zoen het doelsaldo niet doorslaggevend is, want ik 
kan me dan voorstellen dat we met een zuur ge-
zicht denken aan al die gemiste kansen. Dat ikzelf 
een zeer mooie eigen goal gemaakt heb laten we 
even buiten beschouwing. Ik hoop dat de trainer 
donderdag s’avonds een kwartiertje aandacht bes-
teed op het correct nemen van een strafschop. 
In ieder geval hebben wij de wedstrijd tegen 
Westendorp met 6-0 gewonnen. Hoogtepunt was 
natuurlijk de 0 die de totale verdediging heeft af-
gedwongen. 
De laatste gespeelde wedstrijd was weer thuis, 
maar nu tegen Terborg. De uitwedstrijd tegen dit 

GWVV 5 maakt zich op voor het kampioenschap 
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(vervolg GWVV 5) 

team was zeer zwaar. We hebben uiteindelijk wel 
gewonnen, maar het ging niet van een leien dakje. 
In ieder geval waren we gewaarschuwd. Ze had-
den tot nu toe ook maar weinig tegengoals, dus je 
kunt er vanuit gaan dat de verdediging daar goed 
in elkaar steekt. De gehele wedstrijd ging het op 
en neer en zoals Theo Huetinck later aangaf, we 
hebben veel kansen gecreëerd maar helaas weinig 
gescoord. Met nog 30 minuten te spelen kwam er 
van onze kant een tactische wissel. Onze laatste 
man werd gewisseld omdat hij de avond ervoor 
alles gegeven had in een toneelspel en hij op dat 
moment geen puf had om verder te spelen. 
De verse kracht zorgde er mede voor dat er volop 
op de aanval gespeeld werd en dat er achterin 
strak gedekt werd. Door twee mooie goals van 
Frank van de Schuur en Mark Arnold werd de 
eindstand 4-2. Weer drie punten gewonnen! 
De leiders hebben weer een wijze les geleerd. 
Soms is het beter om een verse kracht in het veld 
te zetten ook al denk je dat dit het team zal ont-
wrichten. 
 
Zoals u gelezen heeft zijn we nog steeds op koers. 

Dit kan in de volgende Boogbal al weer anders 
zijn omdat we de komende tijd tegen St. Joris en 
Kilder moeten voetballen. Beide zijn goede teams 
waar we niet zomaar van gewonnen hebben. 
Ik wil dit verhaal positief eindigen door te zeggen 
dat als we kampioen worden we met het gehele 
team kampioen worden. Voetbal is nog steeds 
een teamsport en voor een relatief kleine vereni-
ging zoals GWVV is het zeer belangrijk om alle 
mensen erbij te blijven betrekken. 
Een team kan straks kampioen worden, maar als 
er een paar mensen hun plezier in het voetbal 
kwijt raken dan is de vereniging de grote verliezer. 
Ik weet dat we eigenlijk veel te veel spelers in ons 
elftal hebben, soms zitten we met 5 of 6 wis-
selspelers op de bank. Leiders hebben het dan 
ook niet altijd gemakkelijk om aan te geven wie er 
wel mag voetballen en wie niet.  
Ik sluit dit verhaal af door te zeggen dat we het 
met zijn allen moeten doen! 
 
groetjes, 
Hans Bruins (de verse kracht, zie hierboven). 

N a een lange winterstop is de competitie op 
een juiste manier weer hervat, namelijk door 
punten te pakken. Tijdens de wintermaanden 
hebben we dankzij het kunstgras de conditie goed 
op pijl gehouden en het balgevoel vast weten te 
houden, door enkele oefenwedstrijden tegen leuke 
derde- en vierdeklassers. Op 3 maart stond voor 
ons de eerste wedstrijd op het programma in onze 
eigen vijfde klasse tegen VVG 3. Een waar 
schouwspel bleek de opmaat voor een goed 
vervolg van de competitie.  
 
De wedstrijd in en tegen Gaanderen werd geleid 
door interim-coach Werner Wellink, die door zijn 
blessure deze functie kon bekleden. Hij verving de 
met griep kampende hoofdtrainer Peter Roes. Een 
waar spektakelstuk speelde zich in de ochtend af. 
In de eerste helft grossierden we in fouten, waar-
door we in rap tempo tegen een 3-1 achterstand 
aankeken. Hierna rechtten we onze ruggen en 
werd de stand opgevoerd naar 4-4. Conditioneel 
kon het oude VVG kapot gespeeld worden en 
werd de dikverdiende 5-4 binnengeschoten en de 
drie punten meegenomen. Doelpunten waren er 
van Janick, Jimi, Rick en tweemaal Danny. 
 
De wedstrijd hierna gingen we op bezoek bij de 
nummer laatst, Ruurlo. Aan onze stand waren we 
verplicht drie punten te pakken en die namen we 
dan ook met een klinkende 5-0 overwinning mee. 
Wederom doelpunten van Janick en Danny en ook 
Tom pikte zijn goaltje mee. Daarnaast was Sven 
Huls de gevierde man, met zijn twee belangrijke 
doelpunten(1-0 en 2-0). Een week later werd 
Terborg 2 met dezelfde insteek ingegaan: alleen 
drie punten zouden volstaan. Na een zwakke 
eerste helft wist ‘onze’ Terborgenaar Danny, op 
slag van rust, de ruststand naar 1-1 te tikken. De 
tweede helft kregen we meer grip op het duel en 
liepen we simpel uit naar 1-4. Overige doelpunten 
voor Jimi, Paul Geelen en ondergetekende, die 

dan eindelijk zijn eerste senioren competitietreffer 
kon noteren met een venijnig schot (ahum..) 
 
Op tweede Paasdag stond de topper Gendringen 
3 – GWVV 2 op het programma. Een duel dat al 
snel loskwam, resulteerde in een 3-2 ruststand, 
door doelpunten van Danny en Tom. In de tweede 
helft maakte onze eigen Pelle/Avdic(Tom) de 
gelijkmaker. Na een hectische slotfase, waarbij 
zowel wij als Gendringen goede kansen kregen, 
viel de bal helaas verkeerd en betekende dit met 
een 4-3 nederlaag het eerste puntverlies na de 
winterstop. 
 
De komende weken staan er enkele belangrijke 
wedstrijden met directe concurrenten gepland. 
Deze zullen bepalen of we in de subtop eindigen 
of blijven hangen in de middenmoot. Het goede 
begin na de winterstop is er. Nu deze lijn 
doortrekken. 
 
Roel 

GWVV 2 doet goede zaken 
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N a lange tijd eindelijk weer een tussenstand 
van de super-elf. De coaches hadden zich alle-
maal teruggetrokken in warmere oorden om fris en 
fruitig te beginnen aan de 2e helft van het seizoen. 
Een hoog van de Pavert gehalte dit keer in de kop 
van de superelf. De plaatsen 1 t/m 3 zijn bezet 
door hen. Waarbij Leo zn. het toch wel iets beter 
doet dan Ferdie zn. Zelfs kleine Ruud doet het fan-
tastisch, dan moet je toch wel over een uitzonder-
lijk talent beschikken, als je nu al weet wie er bij 
GWVV makkelijk scoort. Ruud komt elke zondag 
trouw naar het 5e en het 1e elftal kijken dus hij 
weet precies wie er scoort of niet. Z’n papa mag 
dan als coach op de 3e plek staan, hij verzuimde 
echter in de wedstrijd tegen Westendorp een pen-
alty te scoren. Wat anders alle coaches die Koos 
in het doel hebben staan 10 punten opgeleverd 
zou hebben. Overigens is het niet alleen Koos die 
vanaf de 11 meter mistte. 
Deze maand gaat de prijs naar Ruud v.d. Pavert, 
hij staat van de jeugd bovenaan. De komende 
maand zal er veel gevoetbalt gaan worden. De 
stand zou aan het eind van de rit weleens heel an-
ders kunnen zijn. Dus sta je nu nog onderaan dan 
is de kans aanwezig dat je nog zo enkele plaatsen 
opschuivt naar boven. 
In de laatste Boogbal zullen we zien wie er met de 
hoofdprijs naar huis toe gaat, de bovenste 5 vallen 
tenminste in de prijzen, ook is er nog een troost-
prijs te vergeven. 
 
Iedereen veel succes in deze laatste fase. 
Tussendoor zullen regelmatig tussenstanden op 
de GWVV site geplaatst worden. Hou die dus goed 
in de gaten. 

De wedstrijdleiding. 

GWVV  

superelf 

2012/2013  

sponsored 

by  

(tussenstand t/m 1 april) 

Tussenstand Superelf 

1 Ruud v/d Pavert 
Tuut, tuut, tuut, team van 

Ruud 146 

2 Ted v/d Pavert De Boetoeham 145 

3 Marcel v/d Pavert Super Boys 142 

4 Sven te Kaat AFCA 1 129 

5 Jurgen Schut VDZ 126 

6 Dennis Lohschelder FC Volle bak 125 

7 Sjoerd Immink FC Hesterweg 123 

8 Theo Heutinck The Champ 122 

9 Bennie Mulder The Godfather 120 

10 Merijn van Arragon FC van A 120 

11 Ferdie v/d Pavert TKS 117 

12 
Martijn Klompen-

houwer Varsselder City 112 

13 Chiel le Comte AFCA 111 

14 Beent Klynsma Simmerwille 110 

15 Jelle  Boland Snelle Jelle 110 

16 Chiel Terhorst Més que un club 109 

17 Petra Bruins Tralalaartje 2009 108 

18 Jorick Messink FC Twente 103 

19 Kees v/d Pavert The Kellers 102 

20 Carlo Cornielje Wally Team 100 

21 Ferenc & Sem Alles of niets 99 

22 Stan v/d Pavert SVDP United 96 

23 Cas Aalders FC Twenteboys 92 

24 Stijn Marcus FC Super 11 92 

25 Maik Jansen Crazy piano's 90 

26 Eugene Lucassen FC Geel Wit 84 

27 
Robin Klompen-

houwer FC Robin 84 

28 André Jansen Super Witpen 83 

29 Arnold Versleijen Welkoop 82 

30 Tonny Slutter Meisterwark 80 

31 Wim Klompenhouwer Het Meisterteam 79 

32 Marie-José Cornielje FC Kwiebes 78 

33 Tim Jansen Tegeltje plak 74 

34 Peter Roes FC Langs de lijn 73 

35 Bart Rots FC Kneuzenvoetbal 72 

36 Lucia Heutinck Het geknipte team 71 

37 Nico Marcus FC Canon 69 

38 Rien Klompenhouwer FC Pol 69 

39 Luca Jansen FC Yara 68 

40 
Karin Boland-van 

Aalst GWVV Forever 67 

41 Nico Immink De Geel-Witten 64 

42 René Hakvoort De Hakkies 64 

43 Anne Aalders Annepeggy 63 

44 Hans Boland FC Veldzicht 63 

45 Els Versleijen The old lady 59 

46 Evi Roes FC Varsselder 53 

47 Noa Roes FC Top 50 
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Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen 
sponsoring gehouden. Voor de volgende thuis
-wedstrijden van GWVV 1 werden de ballen 
gesponsord door: 
16-9-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1  

Sponsor Duobouw 
30-9-2012 wedstrijd tegen Marienveld 1  
Sponsor Bosman Transport 
14-10-2012 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1  

Sponsor Jan en Willemien Frazer 
11-11-2012 wedstrijd tegen Erix 1  

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 
2-12-2012 wedstrijd tegen Zelhem 1  

Sponsor Beent en Nardy Klynsma 
24-3-2013 wedstrijd tegen KSH 1  

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzet
       bedrijf 
1-4-2013 wedstrijd tegen Vosseveld 1  

Sponsor Klein Poehuis Konstruktie bv 
7-4-2013 wedstrijd tegen Terborg 1  

Sponsor De Nacht van Hunten  
21-4-2013 wedstrijd tegen Winterswijk 1  

Sponsor Jan en Christel 
28-4-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1 

Sponsor RSchut verhuur 
5-5-2013 wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek 1  

Sponsor LNagro advies 
12-5-2013 wedstrijd tegen Halle 1 

Sponsor Rabobank Graafschap zuid 
20-10-2012 wedstrijd GWVV old star region team 

 tegen oud De Graafschap 
  Sponsor Schuurman Schoenen 

BALLEN SPONSORS 

SEIZOEN ‘12-’13 
 

Wij bedanken de balsponsoren in het seizoen 
2012-2013 voor hun bijdrage. 
Wilt u ook een bal sponsoren neem dan contact op 
met de sponsorcommissie: 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand maart zijn ons wat dingen opgevallen 
op de Buitenham, de wedstrijden die maar mond-
jesmaat werden afgewerkt ivm het koude weer, de 
2e ledenvergadering waarin o.a. de financiële 
zaken aan de orde kwamen, de verliespartij van 
GWVV 1 tegen de Boys maar een week later dan 
wel weer de gelukkige winst op KSH, de Graaf-
schap jeugd die hier weer speelde en de toneel-
avonden in het Dorpshuus. Allen werden genomi-
neerd, er kan er echter maar èèn uitverkozen 
worden en dat is deze maand …...Daan Kroesen. 
Daan was tot enkele jaren terug speler van GWVV 
5 en is voor GWVV de coördinator voor de oud-
papier actie. Afgelopen maand was Daan vooral in 
de publiciteit ivm met de Hen en Weerum wandel-
tocht. In deze rubriek vragen we Daan wat hij alle-
maal als 'Coördinator Oud Papier moet doen om 
het in goede banen te leiden. Ook vragen we hem 
o.a hoe de wandeltocht is verlopen, kortom alles 
wat Daan bezighoudt 
 
Daan, zou je je willen voorstellen aan de lezers die 
je nog niet zo goed kennen, waar woon je, wat doe 
je, kortom alles wat je kwijt wilt over jezelf? 
 
Ik ben 45 jaar, geboren en opgegroeid in Varssel-
der. Ik ben getrouwd met Mireille en we hebben 2 
dochters, Lisa (13) en Marlou (11). We wonen 
sinds 1995 aan de Ruvenkamp in Ulft maar ik hou 
nog dagelijks contact met Varsselder: Als ik 's 
morgens onze hond Joris uitlaat werp ik altijd even  
een blik op de kerk van Varsselder. 
Ik ben afgestudeerd bouwkundig ingenieur en ruim 
20 jaar werkzaam geweest bij constructieadvies-
bureau's. Ik sta nu, zoals dat zo mooi heet, op een  
kruispunt om mijn carrière een vervolg te geven. Ik 
zit in het bestuur (tegenwoordig officieel 
toezichthouder) van scholengroep Essentius. 
Verder doe ik aan hardlopen bij de recreanten-
groep van Atletico, squash en wandelen. Dat 
laatste is me van huis uit met de paplepel ingego-
ten. Op 15 jarige leeftijd nam ik voor het eerst deel 
aan de Nijmeegse Vierdaagse en deed dat 
sindsdien heel vaak. In 2011 ben ik samen met 
dochter Lisa Nijmegen gaan lopen, waarmee een 
nieuwe generatie Kroesen aan de wandel is ge-
gaan. Dat betekent dat je gedurende het hele 
voorjaar daar ook samen voor traint. 
In 1996 heb ik Wandelvereniging 't Lup opgericht 
als logisch vervolg op de jaarlijkse gelegenheids-
groepjes voor de Ulftse Avondvierdaagse. 't Lup is  
een leuke, actieve groep van 20 mannen en 
vrouwen waarmee we één keer per maand een 
wandeling van ca. 15km maken. Hierin kan ik veel 
van mijn creatieve energie kwijt. Onze eigen wan-
deltocht Hen & Weerum is daar een voorbeeld van 
maar ook de wandelingen door het jaar heen vor-
men keer op keer leuke belevenissen. Sinds kort 
zijn we gestart met een jeugdgroep 't Lup Junior 
waarbij we leuke en uitdagende wandelingen aan 
jongeren vanaf ca. 10 jaar willen aanbieden.  

 
Hoe lang ben je al lid? En kun je je de 1e 
wedstrijd/training bij GWVV nog herinneren? 
 
In navolging van mijn klasgenootjes op de Pius X 
(André Jansen, Marcel(Koos) van de Pavert, 
Remco Hoogma, Robert Aaldering) ging ik op 7 
jarige leeftijd voetballen bij GWVV. Ik zie mezelf 
nog wel staan in het rijtje met mijn klasgenoten 
tijdens die eerste onwennige training. Vele teams 
volgden die me goed en minder goed konden ge-
bruiken maar ik kwam pas echt tot bloei in het 
zogenaamde 'laatste elftal' van GWVV. Aanvan-
kelijk was het een jongerenelftal, maar met de ja-
ren en vele onsterfelijke gebeurtenissen op en 
buiten het veld, werd het meer een elftal op thera-
peutische basis. In 2011 werd het helaas tijd om 
daar afscheid van te nemen. Natuurlijk blijf je dan 
steunend lid. 
 
Als je terugdenkt naar je actieve periode bij 
GWVV wat komt er dan voor het eerst bij jou in 
gedachten? 
 
Heel, heel veel! Hoogte- maar ook dieptepunten. 
De sportieve piek lag in de eerste jaren met een 
kampioenschap bij de D-pupillen. Ons was ge-
zegd dat we in die laatste wedstrijd minimaal gelijk  
moesten spelen om kampioen te worden. Dat luk-
te door alle spanning met moeite waardoor de  
ontlading na de wedstrijd enorm was. Achteraf 
bleek dat we ook zonder dat ene punt we 1 punt al 
kampioen waren. 
Tijdens een toernooitje in Megchelen brak ik mijn 
pols. Een speler van Azum schoot keihard de bal 
tegen mijn arm. Iemand riep nog: 'hands!', zoveel 
was mij ook duidelijk. Frank Stokman, leider van 
ons team, handelde kordaat en bracht mij gelijk 
door naar Doetinchem waar mijn pols tot twee 
maal toe gezet moest worden. 
De A-junioren was een lastige periode. Het werd 
een gevecht om een basisplaats, met mijn voet-
ballende kwaliteiten was dat zeker geen  
vanzelfsprekendheid. Ik heb respect voor de train-
ers van destijds maar hier werd niet altijd goed 
mee om gegaan. Met name door de sociale band 
bleef ik behouden voor GWVV en dat was maar  
goed ook want de mooiste jaren moesten nog 
komen. 
Bij de overgang naar de senioren kwam ik in een 
veteranenteam terecht met ondermeer oom Guus 
Kroesen, Mart Geurtzen, Leo Jansen, Jan Jansen 
e.v.a. In die tijd ging ik ook veel uit waardoor de 
prestaties op het veld niet beter werden. Het staat 
me nog heel helder voor de geest dat in de rust 
van een thuiswedstrijd met 2-1 achterstand het 
gefoeter niet van de lucht was. Hoeveel anders 
was dat drie kwartier later toen ik net voor het 
einde de bal in het net prutste en ik daarmee met 
3-2 matchwinner werd. Volgens mij hebben ze me 
toen tot aan de kantine gedragen. Er volgde een 
seizoen waarin we werden ingedeeld in een elftal 
met 12 verdedigers. We hadden na 15 wedstrijden 
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nog geen punt. Gelukkig waren er feesten, zoals 
die van Marcel (Doetinchemse) van de Pavert die 
zijn zoveel jarig huwelijksfeest groots vierde. De 
volgende dag moesten we voetballen in 
Doetinchem. 10 man en geen keeper. Vraag me 
niet hoe, maar we gingen we met 1-1 van het veld! 
Op mijn seizoenen bij het 'laatste elftal' van GWVV 
kijk ik met veel plezier terug. Niet zozeer op spor-
tief gebied, al werd er best serieus gevoetbald.  
Ook het kantinebezoek na afloop was niet buiten 
proporties, in tegenstelling wat vaak werd gesteld. 
Er was echter volop ruimte voor de diverse karak-
ters binnen het elftal. Het maakte speciale krach-
ten los in het team die voor leuke belevenissen en  
lessen voor het leven zorgden. Helaas is veelal de 
verjaringstermijn van deze gebeurtenissen nog 
niet verstreken waardoor ik het daar voor dit mo-
ment bij moet laten. Wellicht in de toekomst onder 
Weet je nog van toen?-junior. 
 
Weet je nog van toen? jr.?????? 
Heb je ambities om het stokje van je vader over te 
nemen op termijn? Affiniteit heb je er in ieder geval 
wel mee gezien de vaak mooie bijgeplaatste illus-
traties die uit jou hand komen. 
 
Ik heb wel, net als pa, dezelfde geromantiseerde 
blik op het verleden maar hij beschikt daarnaast 
ook over een ijzeren discipline om daar telkens 
weer inhoud aan te geven. Daar kan ik op dit mo-
ment niet aan voldoen. Van tijd tot tijd voel ik wel 
de behoefte om iets aan het papier toe te ver-
trouwen..misschien..ooit.. 
Bij het maken van de tekeningen was het leuk dat 
ik mijn beeld kon geven bij het verhaal zoals ik het 
las. Je stapt er dan blanco in. Wanneer je de  
tekeningen maakt bij je eigen verhaal zal het his-
torisch meer correct zijn maar stel je ook meer ei-
sen, een complicerende factor. Ik ben ooit teke-
ningen bij de verhalen gaan maken omdat dit met 
de toenmalige druktechniek (stencils) de enige 
mogelijkheid was om fatsoenlijke illustraties aan 
tekst toe te voegen. Met de komst van het kopiee-
rapparaat zijn foto's bij de tekst niet meer weg te 
denken. Het maken van tekeningen blijft leuk maar 
is ook bewerkelijk. 
 
Wat was je sterkste punt en onder welk soort type 
speler zou jij je zelf geschaard hebben? 
 
Wanneer je weinig balvaardig bent en fysiek ook 
niet alles in te brengen heb (toen nog niet, inmid-
dels zijn er wat kilo's bijgekomen) kom je op het  
middenveld terecht. Lopen kon ik wel en daar voel
-de ik mij ook het meest op de plek. Met de jaren 
kwam ook de rust en het overzicht waardoor ik in 
de nadagen nog wel eens aanvoerder mocht zijn 
(daarvoor mijn dank aan de leiders!). 
 
Wat was de reden dat je je actieve voetbalcarriere 
moest opgeven? 
 
Megchelen is wat dat betreft echt mijn Waterloo. 
Na het polsincident sloeg daar in 2010 mijn enkel 
tijdens de wedstrijd om. Dat was in het verleden al  
wel eens vaker gebeurd maar nu was het goed 
raak. Het duurde maanden voor ik weer fatsoenlijk 
kon lopen. De angst om een balletje te trappen 
bleef. Na nog een seizoen op 'papier' te hebben 
gestaan moest ik erkennen dat een comeback er 
niet meer in zat. 

We horen niets van een 
kampioenschap bij de sen-
ioren ben je daar ooit kam-
pioen geweest? 
 
Nee, maar dat voelt ook 
niet als een gemis. De 
elftallen bij de senioren 
waar ik in voetbalde waren 
er niet op samengesteld en 
ieder seizoen hadden  
we weer enkele tegen-
standers die zich belachelijk laag hadden laten 
indelen. Mijn plezier was er niet minder om. 
 
Volg je de elftallen van GWVV nog, nu je gestopt 
bent? 
 
Niet echt. De uitslagen van het eerste elftal kijk ik 
altijd wel even na in de krant en de Boogbal krijg ik 
natuurlijk regelmatig onder ogen. Ik had me  
vooraf wel voor genomen om me zo nu en dan 
nog eens langs het veld te laten zien. Daar is wei-
nig van terecht gekomen. De zondagmorgen was 
echter heel snel met andere activiteiten ingevuld. 
 
Je hebt een punt achter je actieve carriere gezet, 
gelukkig blijf je GWVV steunen. De steun is niet 
alleen geldelijk, maar je bent ook nog coördinator  
voor het oude papier ophalen. Hoe lang doe je dit 
al en wat houdt deze functie in? 
 
Ik doe dit vanaf 1998, een jaar nadat de kraak-
perswagen zijn intrede gedaan. Ik was enkele ja-
ren daarvoor al vrijwilliger van de papierploeg ge-
worden, toen nog met platte wagens en een con-
tainer waar het papier in moest worden overge-
pakt. De gemeente heeft contracten afgesloten 
met de afvalverwerkers en betaalt een 
gegarandeerde kiloprijs uit aan de vereniging. De 
vereniging levert daarvoor vrijwilligers. Ik zorg dat 
er elke maand 2 vrijwilligers achter de wagen 
hangen en ben het aanspreekpunt voor gemeente 
en de Sita. Daarnaast hang ik natuurlijk ook zelf 
graag achter de wagen. 
 
We nemen het petje af voor de vrijwiligers die dit 
doen. Vooral in de winterperiode is dit vaak geen 
pretje. Heb je weleens een ronde moeten uitstellen 
vanwege erbarmelijk weer? 
 
Uitstel kan eigenlijk niet maar voor (verwacht) ex-
treem weer is er wel een hot-line met de Sita. Hier 
is tot nu in de afgelopen 14 jaar 2 keer gebruik van 
gemaakt. 1 keer werd het ophalen afgeblazen. 
De papierploeg bestaat uit een hele trouwe groep 
vrijwilligers die deels ook geen actief voetballer 
meer zijn bij GWVV. Er is de nodige ervaring. Een  
enkele keer ben je de pineut en tref je hondeweer. 
Als je dan nadien weer bij de kachel zit overheerst 
toch een tevreden gevoel. Bovendien kunnen we  
onderweg al-
tijd op de  kof-
fie aan de 
Hesterweg bij 
Sjaan en 
Jeannet 
Tichelovend-
Kok.  
Misschien 
schuilt hierin 
het geheim 
van de smid! 
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Op 17 maart j.l. vond de 15e Hen en Weerum 
wandeltocht weer plaats. Kijk je hier vanuit organi-
satorisch oogpunt tevreden op terug? 
 
Jazeker. De kern van de route was natuurlijk de 
tijdelijke brug over de Oude IJssel bij Landfort. 
Twee jaar geleden kwamen de eerste ideeën op-
borrelen en het is dan toch een heel bijzonder ge-
voel wanneer je beseft dat er op die ene wan-
deldag bijna 1000 mensen het water oversteken. 
Ik merk ook dat de deelname aan de Hen & 
Weerum steeds vaker een wandeltraditie wordt 
voor families, vriendengroepen etc., soms zelfs 
reünieachtige taferelen. Ik ben er best trots op dat 
de Hen & Weerum daarvoor gebruikt wordt. 
 
Dit is het 2e jaar dat het vertrekpunt vanuit Het 
Dorpshuus was, zijn er tov de Tent verschillen te 
noemen? 
 
De ruimte en de entourage in 't Dorpshuus is fan-
tastisch maar ook bij Het OLV Gilde waren de 
zaakjes altijd prima voor elkaar. Het verschil in af-
stand tussen deze startlocaties is gering. Toch 
heeft het de nodige invloed op de route. Zo werd 
er dit jaar voor het eerst over de Vicarisweg 
gewandeld! Voor de toekomst zijn er nog wel wat 
aandachtspunten met betrekking tot het parkeren 
van de auto's. 
 
Enkele stellingen; 
Ulft of Varsselder-Veldhunten? 
 
Na jaren voel ik me inmiddels zeker Ulftenaar. Het 
komt echter regelmatig voor dat mensen, die me 
helemaal niet van vroeger kennen, soms op-
merken: "Hè, ik dacht dat je in Varsselder woon-
de?" Daaruit leid ik toch af dat ik mijn afkomst niet 
verloochen. 
 
Voetballen of wandelen? 
 
Die echte teamspirit, dat kan alleen met voetbal! Ik 
ga nu toch voor het wandelen. 
 
Geen of wel een school in Varsselder-Veldhunten? 
Kerk of geen kerk? 
 
Die kan ik even samen nemen: Wel school en 
kerk! Ik zing het Ulfts Volkslied uit volle borst mee 
maar vind het eigenlijk veel meer bij Varsselder 
passen: "Een kerk een school wat huuzen, da's 
alles wa'j hier vindt".. 

Een kerk en school is in onze dorpstraditie toch 
wel de minimale basisvoorziening, zo blijkt ook wel 
uit dit volkslied. Als we dat niet meer hebben, hou-
den we "wat huuzen"over! Er is echter alleen een 
school nodig als er kinde-ren zijn! 
In het geval van de kerk ligt het wat anders. Het 
bisdom keert de mensen de rug toe. Eerst door 
decennia lang te verzuimen zich aan te passen 
aan de maatschappij. Vervolgens door zich nog 
een veel conservatieve opstelling te veroorloven. 
Ten slotte gaat zonder overleg gewoon de deur 
dicht! Afgelopen donderdag zagen 2,3 mijoen 
kijkers The Passion op tv, hoezo geen volge-
lingen? De kerk kwam tot stand met grote steun 
van de plaatselijke bevolking. Aan diezelfde 
bevolking is de vraag gerechtigd wat hiermee 
moet gebeuren. 
 
Hen en Weerum of Nijmegse vierdaagse? 
 
Nou, ik zou wel eens de Hen & Weerum willen 
wandelen, want daar is het nog niet van gekomen! 
 
Als je wilt mag je op èèn van bovenstaande stel-
lingen terugkomen? 
Die van Ulft of Varsselder voelde een beetje ge-
meen. Ik hou gewoon een dubbel paspoort! 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat dan voor jou zijn? 
 
Ik heb afgelopen weekend over het voormalige 
derde veld gelopen en vervolgens met groot ont-
zag naar het biljartlaken gekeken dat er naast ligt  
met alle toetsers en bellen. Wat zou je dan nog 
willen wensen? 
 
Wil je verder nog wat kwijt of denk je waarom heb-
ben ze me dit of dat niet gevraagd? Dan krijg je 
daar nu de gelegenheid voor. 
 
Ik was een keer aan de beurt om de shirtjes te 
wassen en vervolgens had ik mij de week erop 
afgemeld. Kwamen de jongens van het 'Laatste' er 
in Kilder pas achter dat ze geen tenue hadden. 
Toen hebben ze in de shirtjes en broekjes van de 
dames van Kilder gevoetbald. Dat heb ik nog 
maanden moeten horen. 
Verder hebben ze me ook eens in de kantine laten 
zitten toen ik aandachtig de Boogbal zat te lezen. 
Kon ik eerst met de fiets terug naar Ulft om de  
auto op te halen om daarna in Doetinchem te hor-
en te krijgen dat ik er naast stond! 

 
Ik had eindelijk wel ver-
wacht dat jullie daarover 
zou beginnen.. 
Ik was nog niet toegek-
omen aan de evaluatie van 
mijn voetbalcarriëre. Het 
geeft ook mij weer nieuwe 
inzichten. Dank voor de 
hulp daarbij! 
 
We bedanken je voor de 
medewerking aan deze 
rubriek en wensen je veel 
plezier met je activiteiten 
bij GWVV en bij 't Lup. 
Daan bedankt! 
 
De redactie. 

Elftalfoto uit 2007 
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50 
VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  

GWVV 50 jaar 
 

D it jaar viert GWVV haar 50 jarig 
bestaan en dit wil het bestuur niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.  
Op zaterdag 22 juni organiseren we een 
zeskamp voor het dorp en op zondag 23 
juni een feestmiddag voor GWVV leden, 
oud leden, geno-digden. 
Een zomer zeskamp in ons dorp is al 
weer een aantal jaren geleden 
gehouden, de sterke ver-halen en hilar-
iteit doen nog steeds de ronde. 
 
Zeskamp 
Voor het organiseren van de zeskamp, 
door GWVV, hebben we natuurlijk 
deelnemers nodig, dat kunnen we niet 
alleen. Daarop roepen we eenieder op 
om zich te organiseren bij een (buurt)
vereniging, vriendenclub, elftal of een 
straat waarin je woont om groepen bij 
elkaar te krijgen. Er zijn diverse leuke 
spelen o.a. een bananen-race, skiloop, fun-slang, 
buikschuiven e.d. 
De deelname is op eigen risico, er zijn minimaal 6 
groepen van 8 personen nodig om het feest door te 
laten gaan.  ( Dames/meisjes in de groepen? ) 
Elk team dient een “captain” te hebben, hij of zij zal 
met de organisatie communiceren. 
 
Voor de jongere kinderen is er een spelenkermis. 
Meer info hierover vind je elders in deze Boogbal. 

Sponsoren van de Zeskamp zijn;   
 

 
Dorpshuus 
Berendhausgroep 
HJ v.d. Pavert 
Ditters / Schweckhorst 
Geert Stevering 
Physique 
Recreatiecentrum Slootermeer 
Jansen Tegelwerken 
VVVVV ( Welkoop Gendringen, Wanders 
Holding, Fam.Klijnsma, Rabo-bank, Frazer 
Holding, Timmerfabriek Hendriksen) 
                                                                     

Correspondentieadres: 

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………... 

ZESKAMP DEELNAME FORMULIER 
Ploegnaam: ............................ 

Zeskampdeelnemers: 

 1 .........................…...(captain) 

 2 ........................................... 

 3 ........................................... 

 4 ........................................... 

 5 ........................................... 

 6 ........................................... 

 7 ........................................... 

 8 ........................................... 

 reserve ................................... 

 reserve ................................… 

 

Uiterste inleverdatum 1 mei bij èèn van de organisatoren; 

Bennie Mulder, Rob v.d. Pavert, Arno Geurts of Beent Klynsam 

Het deelnameformulier kan ook in de Boogbalkopiebus worden gedaan. 

SPONSOREN ZESKAMP 22 JUNI t.g.v 50-jarig GWVV Jubileum 
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50 
VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  

1963-2013 

Hallo allemaal,                              
 
De voetbalvereniging GWVV bestaat dit jaar 50 
jaar. 
Wij willen alle kinderen (ook al ben je geen lid 
van GWVV) van 4 t/m 12 jaar uit Varsselder-
Veldhunten uitnodigen om samen met ons dat 
jubileum te vieren.  
 

Op zaterdag 22 juni van 10.00 tot 12.00 uur 
organiseren we een spelenkermis. 
 

Jullie kunnen dan op het sportpark De Buiten-
ham allerlei spelletjes doen. Wij hopen dat jullie 
er dan allemaal zijn. En natuurlijk zijn ouders, 
oma’s en opa’s ook van harte welkom. 
 
 

sportgroetjes van 
Beent Klijnsma 
Arno Geurts 
Bennie Mulder 
Rob van de Pavert  
 

 

Iedereen tot ziens op 22 juni!!!  

G.W.V.V. JUBILEUMWEEKEND 22-23 JUNI 

Beste (oud) leden, 
 
GWVV bestaat dit jaar 50 jaar. Wij willen dit 
heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en samen met jou vieren. 
 
Op zondag 23 juni van 14.00 uur tot 18.00 
uur houden we een receptie in ‘t Dorphuus te 
Varsselder-Veldhunten. 
Wij willen je daarvoor van harte uitnodigen om 
onder het genot van een hapje en een drankje 
terug te blikken op 50 jaar GWVV. 
Tevens kun je als oud-lid ( indien je nog niet 
in de gelegenheid bent geweest) ons ver- 
nieuwde sportpark De Buitenham bewon-
deren. 
 
Wij stellen je komst enorm op prijs, 
sportgroeten van de organisatie 

Beent Klijnsma, Arno Geurts 
Bennie Mulder, Rob van de Pavert 

50 
VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  

UITNODIGING OPROEP 

Oud leden kunnen 
zich opgeven bij: 
b.klynsma@planet.nl 

Huidige leden kun-
nen zich t.z.t opge-
ven via hun leiders. 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 

maand april 

April: 

1 Chiel  le Comte 

5 Leo  Jansen 

13 Bennie  Kroesen 

13 Jacco  te Kaat 

14 Werner  Wellink 

14 Marc  Arnold 

15 Theo   van Wessel 

15 Rick  Witteveen 

16 Joël  Robben 

17 Maik  Jansen 

21 Ferenc  Schepers 

21 Glenn  Robben 

22 Frank  Slutter 

24 Rien  Klompenhouwer 

24 Kay  Mulder 

27 Peter  Roes 

29 Patrick  Bouwman 

“Huiselijke sfeer  

en dan net  

iets meer!” 
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1-4-2013 9:30 Gendringen 3 GWVV 2 

1-4-2013 14:30 GWVV 1 Vosseveld 1 

6-4-2013 10:00 GWVV D1 Terborg D3 

6-4-2013 10:00 GWVV F1 Silvolde F2 

6-4-2013 13:00 Concordia-W C4 GWVV C2D 

6-4-2013 13:30 GWVV C1GD AZSV C2 

7-4-2013 9:30 GWVV 2 WVC 4 

7-4-2013 9:30 SDOUC 7 GWVV 3 

7-4-2013 9:30 Sint Joris 4 GWVV 5 

7-4-2013 11:30 GWVV 4 Ulftse Boys 5 

7-4-2013 14:30 GWVV 1 Terborg 1 

11-4-2013 18:30 Halle 1 GWVV 1 

13-4-2013 8:30 Zeddam F1 GWVV F1 

13-4-2013 10:15 Grol D6 GWVV D1 

13-4-2013 11:30 GWVV C2D Ulftse Boys C3 

13-4-2013 12:00 Gendringen C1 GWVV C1GD 

14-4-2013 10:00 GWVV 3 DVC '26 10 

14-4-2013 10:00 GWVV 5 Wolfersveen 3 

14-4-2013 13:30 SDOUC 8 GWVV 4 

14-4-2013 14:00 Erix 1 GWVV 1 

18-4-2013 18:45 GWVV 3 Zeddam 3 

20-4-2013 10:00 GWVV D1 FC Eibergen D4 

20-4-2013 10:00 GWVV F1 Den Dam F1 

20-4-2013 13:00 Dinxperlo C1 GWVV C1GD 

20-4-2013 13:00 VVG '25 C3 GWVV C2D 

21-4-2013 10:00 GWVV 3 Silvolde 6 

21-4-2013 10:00 GWVV 5 Gendringen 7 

21-4-2013 10:30 KSH 3 GWVV 2 

21-4-2013 11:15 FC Trias 11 GWVV 4 

21-4-2013 14:30 GWVV 1 Winterswijk 1 

25-4-2013 19:00 Bredevoort 1 GWVV 1 

27-4-2013 10:00 GWVV F1 MvR F3 

27-4-2013 11:30 GWVV C2D SVGG C1G 

27-4-2013 11:45 SDOUC D3D GWVV D1 

27-4-2013 13:30 GWVV C1GD DZSV C1 

Resterend Competitie Programma GWVV 

M ASSOP 
ETAALHANDEL 

Heuvelstraat 13  - 7064 BR Silvolde 

Tel. (0315) 32 32 99 

Mob. (06) 30 73 94 09 

 

INKOOP VAN 

Oud ijzer 
 Zink 

 Rood koper 

 Geel koper 

RVS   

Lood   

Aluminium   

28-4-2013 9:30 GWVV 2 Silvolde 3 

28-4-2013 9:30 VIOD 9 GWVV 3 

28-4-2013 11:30 GWVV 4 Zeddam 4 

28-4-2013 14:30 GWVV 1 VVG '25 1 

4-5-2013 9:00 Varsseveld D2D GWVV D1 

4-5-2013 11:30 GWVV C2D 

Zeddam/Sint Joris 

C2G 

4-5-2013 15:00 Ulftse Boys C1 GWVV C1GD 

5-5-2013 9:30 VVG '25 5 GWVV 4 

5-5-2013 10:00 GWVV 3 Zelhem 6 (B.M.) 

5-5-2013 10:00 GWVV 5 Kilder 5 

5-5-2013 11:30 Longa '30 5 GWVV 2 

5-5-2013 14:30 GWVV 1 Ajax B 1 

9-5-2013 14:00 Zelhem 1 GWVV 1 

11-5-2013 8:30 Rijnland F4 GWVV F1 

11-5-2013 10:00 GWVV D1 Erix D1G 

11-5-2013 11:30 GWVV C2D 

MEC/ SV Bredevoort 

C2D 

11-5-2013 13:30 GWVV C1GD Longa '30 C2 

12-5-2013 9:30 GWVV 2 Meddo SC 2 

12-5-2013 10:00 GWVV 3 Gendringen 8 

12-5-2013 10:00 Halle 4 GWVV 5 

12-5-2013 11:30 GWVV 4 Stokkum 3 

12-5-2013 14:00 GWVV 1 Halle 1 

18-5-2013 10:30 Silvolde D3 GWVV D1 

18-5-2013 13:00 Dinxperlo C2 GWVV C2D 

18-5-2013 17:00 GWVV 2 KSH 3 

20-5-2013 9:30 Gendringen 7 GWVV 5 

20-5-2013 10:00 Silvolde 6 GWVV 3 

20-5-2013 11:30 GWVV 4 FC Trias 11 

25-5-2013 8:45 Groessen F4 GWVV F1 

25-5-2013 11:30 GWVV C2D DZSV/Ajax B. C2G 

26-5-2013 9:30 GWVV 2 Varsseveld 4 

26-5-2013 9:30 SVGG 2 GWVV 3 

26-5-2013 9:30 SDOUC 6 GWVV 5 

26-5-2013 11:30 GWVV 4 NVC 2 

copie binnen: komt uit op: 

21 mei 30 mei 

De Boogbalplanner Seizoen 2012-2013 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V.: 

2-3-2013 GWVV F1 Terborg F2 8 0 

2-3-2013 FC Trias D8M GWVV D1 0 4 

2-3-2013 AZSV C4 GWVV C2D 5 5 

2-3-2013 
WVC-SKVW-

Winterswijk C2 GWVV C1GD 0 1 

3-3-2013 Doetinchem 6 GWVV 4 8 1 

3-3-2013 GWVV 5 NVC 3 3 1 

3-3-2013 VVG '25 3 GWVV 2 4 5 

3-3-2013 Marienveld 1 GWVV 1 1 7 

9-3-2013 Peeske 't F3G GWVV F1 0 3 

9-3-2013 GWVV D1 Ruurlo D2 4 2 

9-3-2013 GWVV C2D RKZVC C2 0 11 

9-3-2013 GWVV C1GD RKZVC C1 3 1 

16-3-2013 GWVV F1 VVG '25 F3 1 4 

16-3-2013 FC Trias C2 GWVV C1GD 1 2 

17-3-2013 MvR 6 GWVV 4 1 2 

17-3-2013 GWVV 3 Doetinchem 5 1 2 

17-3-2013 GWVV 5 Westendorp 3 6 0 

17-3-2013 Ruurlo 3 GWVV 2 0 5 

17-3-2013 Ulftse Boys 1 GWVV 1 1 0 

23-3-2013 GWVV D1 Vosseveld D2G 5 1 

23-3-2013 GWVV C2D Silvolde C2 3 5 

23-3-2013 
SJT: MEC/ SV 

Bredevoort C1G GWVV C1GD 1 2 

24-3-2013 Terborg 2 GWVV 2 1 4 

24-3-2013 GWVV 5 Terborg 5 4 2 

24-3-2013 GWVV 1 KSH 1 3 2 

30-3-2013 Terborg F3 GWVV F1 0 0 

30-3-2013 GWVV D1 
WVC-SKVW-

Winterswijk D5 2 4 

30-3-2013 Zelos C4 GWVV C2D 7 3 

30-3-2013 RKZVC C1 GWVV C1GD 1 3 

1-4-2013 Gendringen 3 GWVV 2 4 3 

1-4-2013 GWVV 1 Vosseveld 1 3 2 

 

  
- Ons medeleven gaat uit naar de familie Sloot. 
Veel sterkte gewenst met het overlijden van je 
vrouw en jullie moeder Yvonne. 
- Wij feliciteren Maik en Jorie te Kaat met de ge-
boorte van hun dochter Manouk. 
 

 Het koude weer heeft zo z’n voor– en nadelen. 
Het is natuurlijk aangenaam vertoeven als je 
met een gevoelstemperatuur van –15ºC in het 
Dorpshuus kan gaan zitten bij de warme kachel 
van Wanders, om vandaar uit de wedstrijd te 
volgen. Zo heeft inmiddels een aantal 
GWVV’ers een Wanders kachel in huis 
gehaald. Maar zo heeft elke voordeel ook zo z’n 
nadeel. Was het mooi weer geweest dan was 
een afvaardiging van 1e elftal van spcl Silvolde 
ook niet binnen gaan zitten en had het glas d’r 
nog ingezeten. 
Zo moesten deze jongens afgelopen paasza-
terdag aantreden tegen Bemmel en verloren ze 
met maar liefst 7-2. Hadden ze de wedstrijd 
maar vanaf de zijlijn waargenomen dan waren 
ze tenminste gewend geraakt aan de kou. Zo 
kwamen ze uiteindelijk toch nog van een koude 
kermis thuis. 

 Berichten we in de vorige Boogbal over een 
gestresste accommodatiebeheerder. Deze 
keer deden een paar stand-inns er nog een 
schepje bij bovenop. Bennie ging voor een 
weekend naar Amsterdam naar de musical ‘Zij 
gelooft in mij’. De mensen die voor Bennie de 
honneurs moesten waarnemen, belde in alle 
paniek Bennie op met de mededeling dat alles 
blank stond. Bennie aan de telefoon: “Joa, dan 
mo’j doar en doar dat ene kraantje dicht 
dre’jen” De jongens alle schijn ophoudend: 
“Joa moar woar dan?” Bennie was volledig van 
de leg, zei nog een paar woorden wat leek op: 
“Wacht moar effen ik bel Johan wel effen”. En 
gooide in allerijl de hoorn erop. De jongens la-
gen krom van het lachen. Gelukkig bleek er 
niets aan de hand te zijn. Jongens,wees een 
beetje voorzichtig met onze Bambino, gelukkig 
kon Bambino de grap wel waarderen. 

De mensen aan de Hoofdstraat moeten zondag 
24 maart vreemd hebben opgekeken. Komt er 
een jongen van zo rond de midden twintig in 
trainingspak langs rennen met daar-onder een 
paar gelakte schoentjes. Kwam deze jongen 
zojuist ook al niet langs met de fiets, met daar 
achterop een voetbaltas? Nog geen paar mi-
nuten later komt er een auto voorbij rijden en wat 
denk je dezelfde jongen rijdt nu weer richting de 
kerk. Om aan deze mysterie een eind te maken: 
Esger Stork had z’n scheenbeschermers verget-
en en had inmiddels het trainingspak al aan, toch 
wil hij ze thuis nog even snel ophalen, bij zijn fi-
ets aangekomen merkt hij, dat hij de fietssleutel 
nog in z’n broekzak heeft zitten. Dan maar even 

De Boogbalplanner Seizoen 2012-2013 

snel rennend naar huis, Thuis aangekomen pakt 
hij de scheenbeschermers (waar bij GWVV 5 
inmiddels de meest wildste geruchten over gaan) 
en gaat vervolgens met de auto naar de Buiten-
ham. Of Esger na het nuttigen van enkele 
biertjes met de auto naar huis is gegaan is bij de 
redactie niet bekend. 

Denk je met 
een kunstgras-
veld af te zijn 
van die mols-
hopen!! 

Komt er na een 
doelpunt spon-
taan eventjes 
èèn opzetten! 

Je zult maar last 
hebben van 
claustrofobie!! 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Christel Aalders tel. 632727 
Marco van Remmen tel.  842165 
Sven Maatman tel. 843620 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 
Clemens Wissing tel. 640815 
Simone Bussink tel. 632239 
Tim Jansen tel. 630487 
Dirk Jansen tel. 630487 
Manfred Kuster tel. 630286  
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Mike Frazer tel. 631810 
Hans Bruins tel. 632247  
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Jordy Bussink tel. 632239 
Sebastiaan Flipse tel. 632977 
Chiel le Comte tel. 686292 
 

Jeugdnieuws 

COMPETITIE WEER HERVAT 
  

K oning winter is gelukkig weer het land uit, ondanks dat de lente
-temperatuur nog niet het gewenste niveau heeft bereikt is de 
jeugd weer volop bezig met hun competitie. 
De resultaten zijn bij het ene elftal iets beter als bij het andere, maar 
voorop staat dat iedereen plezier heeft om een partijtje te voetballen. 
De C1 presteert zeer goed met overwinningen op Mec-Bredevoort (1-
3) en RKZVC (1-2) staan zij op de 3e plaats met 8 punten achter op 
koploper Longa. 
De C2 heeft de smaak van het winnen na de winterstop nog niet te 
pakken met 4 gespeelde wedstrijden en 1 punt staan zij op de 12e 
plaats, dus jongens hou het plezier erin en doe je best. 
De D1 staat netjes in de middenmoot  met 4 gespeelde wedstrijden en 
9 punten hiermee staan zij op de 6e plaats. 
De F1 staat op de 2e plaats zij hebben al 5 wedstrijden gespeeld en 8 
punten zij hebben gemiddeld 2 wedstrijden meer gespeeld al de rest. 
Dus we kunnen stellen dat de jeugd lekker bezig is, daarom willen wij 
ook iedereen uitnodigen om op een zaterdagmorgen eens te komen 
kijken naar de prestaties van de jongens en meisjes op ons sportpark. 
  
Groeten het Jeugdbestuur 

Gwvv C1 uit winterslaap     
8-3-2013 
 
Na een lange tijd van sneeuw en vorst lijkt koning winter eindelijk 
te zijn uitgeraasd.  
Op moment van schrijven zit ik op school en zie ik op de weersvoor-
spelling staan dat er volgende week wederom kans is op winterse we-
ersomstandigheden. Gwvv C1 heeft al ruim 2 maanden geen officiële 
wedstrijd meer gespeeld, wel werden er tussen alle barre we-
ersomstandigheden door nog wel de nodige oefenwedstrijden afgew-
erkt op ons fantastische complex waar zoals iedereen inmiddels weet 
een perfecte zoals Bennie Mulder het noemt kunstofgrasveld aanwezig 
is.  
Hierop werden oefenwedstrijden afgewerkt tegen Silvolde, Concordia 
Wehl, Viod en met een o14 selectie werd er tegen vv Gendringen 
gespeeld. De competitiewedstrijden die op het programma stonden in 
de maand januari en februari werden er door de KNVB uitgegooid. Een 
van de hoogte punten was er in de carnavalsvakantie, zelf zat ik met 
De Graafschap C2 in Portugal voor een trainingskamp, maar Gwvv C1 
had het niet veel slechter getroffen. Op  woensdagmiddag werd er door 
de spelers getraind om vervolgens om 17.00 uur bij een ander gezin 
aan te sluiten voor het avondeten. Dit leverde  mooie taferelen en 
verhalen op. Om 18.30 uur werden de spelers weer terug verwacht en 
werd er om 19.30 uur gespeeld tegen eerste klasser Concordia Wehl. 
Gelukkig konden de manschappen 2 maart weer eens een competi-
tiewedstrijd afwerken, een uitwedstrijd tegen de vereniging die volgend 
jaar volledig gaat fuseren, WSW C2. Thuis werd van deze tegenstand-
er onnodig verloren. Aangekomen in Winterswijk, speelden we niet op 
het nieuwe sportcomplex met 5 kunstgrasvelden maar bij WVC op het 
complex op veld 3, naast het station. Een ambiance die dicht in de 
buurt komt van een wedstrijdje Marienveld uit. Het veld was uiteraard in 
dusdanige staat dat goed voetballen onmogelijk werd. 
Vanaf het begin van de wedstrijd domineerde we eigenlijk direct de 
wedstrijd, maar mede door het veld konden we geen extra mannetje 
creëren op het middenveld, waardoor we niet tot kansen kwamen. Zelf 
kwamen we ook nauwelijks in de problemen, op een terugspeelbal op  
Casper na. Net voor rust was het dan wel raak, Merijn zette de aanval 
zelf op, en kreeg de bal via Dion, Thomas en Robin terug in de 16 me-
ter van de tegenstander, hier stond hij oog in oog met de doelman en 
faalde niet, 0-1. Gezegd moet worden dat er een fantastische steek-
pass van Robin Klompenhouwer aan vooraf ging. 
In de rust werd aangegeven dat we door moesten gaan waar we mee 
bezig waren. Georganiseerd blijven spelen en vooral, de scheidsrecht-
er geen aanleiding geven gekke dingen te doen. Want het was weer 
eens raak, een scheidsrechter die de intentie van jeugdvoetbal nog niet 
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(vervolg C1-junioren) 

echt door had.  
De 2e helft was exact gelijk aan de eerste helft, en 
valt dan ook weinig bijzonders te melden. Graag 
had ik jullie gemeld dat Gwvv de score nog wist uit 
te bouwen naar een comfortabele 3-0 maar helaas 
zat dit er vandaag niet in. Ook werd er niets 
weggegeven al probeerde de scheidsrechter het 
nog wel, door ons een indirecte vrijtrap tegen te 
geven in onze eigen 16. Dit was zwaar onterecht 
maar gelukkig, ging deze enigste kans voor WSW 
er niet in en konden we huiswaarts keren met 3 
punten. Hierdoor stijgen we naar de 3e plaats op 
de ranglijst. 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©, Maud Rots, Merijn van Arragon, 
Lars Hendrixen, Martijn Klompenhouwer; Thomas 
Wissing, Sam Overbeek, Juul Rabelink; Kris 
Hebbink (Jan-Ole Kantus), Dion Mulder, Robin 
Klompenhouwer. 
 
‘Deze wedstrijd gaan we snel vergeten, wel heb-
ben we het als team enorm goed gedaan. Een 
speciaal woord gaat uit naar Sam Overbeek, hij 
kreeg deze week een brief van De Graafschap op 
de deurmat met het bericht dat hij gescout is door 
de Doetinchemse club. Dit is een enorm compli-
ment naar hem zelf toe, dat hij goed bezig is en dit 
bij De Graafschap niet onopgemerkt gebleven is’. 
Aldus: Chiel Terhorst 
 

Gwvv C1 verslaat RKZVC en FC Trias  
16-03-2013 
 
Gwvv C1 heeft na de winterstop nog geen punt 
gemorst. Vorige week werd in een rommelige 
wedstrijd met 3-1 gewonnen van RKZVC C1 en 
vandaag werd er met 1-2 gewonnen van FC Trias. 
 
Op eigen veld werd er tegen RKZVC gevoetbald, 
waar veel wedstrijden werden afgelast kon er op 
het kunstgrasveld uiteraard gevoetbald worden. In 
een erg rommelige wedstrijd waren de talenten uit 
Varsselder hun leeftijdsgenootjes uit Zieuwent de 
baas, 3-1. Doelpunten waren afkomstig van 2x 
Kris Hebbink en 1x Juul Rabelink, die bovendien 
ook 2 assisten voor zijn rekening nam. Het leuke 
aan deze wedstrijd was dat de wedstrijd volledig is 
gefilmd en we hier mooie momenten uit kunnen 
halen voor de spelers om te zien wat verbeterd 
kan worden. (beelden liegen nooit) Aan de hand 
hiervan krijgen de spelers een nog duidelijker 
beeld van henzelf en waar er nog winst te halen 
valt. 
 
Opstelling tegen RKZVC: 
Casper Bussink©, Maud Rots(Martijn Klompen-
houwer), Merijn van Arragon, Lars Hendrixen, Jan-
ole Kantus; Thomas Wissing, Sam Overbeek, Juul 
Rabelink; Kris Hebbink, Dion Mulder, Robin 
Klompenhouwer(Joey Lenting). 
 
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen FC Trias C2 
op het programma, thuis werd overtuigend van 
deze ploeg gewonnen. Aangezien het spel van 
Gwvv C1 nog niet fantastisch was na de winter-
stop moest er vandaag behalve gewonnen ook 
weer beter gevoetbald worden. 
De eerste 10 minuten was het een erg goed Gwvv 
in Winterswijk, en was heb genieten hoe de ploeg 
speelde. Er werd zorgvuldig gespeeld en er werd 
constant op het middenveld een extra man 

gecreëerd door goede loopacties van de midden-
velders. Gescoord werd er helaas niet in deze 
fase. Jammer was ook dat het alleen bij de eerste 
10 minuten goed voetbal bleef, hierna verzwakten 
we wat en kregen we zowaar nog 2 kansjes tegen. 
Zelf zetten we daar ook maar 2 kansen tegenover 
waarvan de inzet van Joey Lenting tegen de 
touwen had moeten gaan en niet veel later schoot 
Dion Mulder vanuit een moeilijke hoek over.  
In de rust werd aangegeven dat het spel de eerste 
10 minuten goed was maar dat het daarna matig 
was. De 2e helft moest dus hetzelfde Gwvv naar 
buiten komen als in het begin zo zouden de kan-
sen vanzelf komen. 
Al snel bleek dat dit niet het geval was. Gwvv 
domineerde nog steeds maar tot grote kansen 
kwam het niet. Daarentegen kwam FC Trias op 
een 1-0 voorsprong na geklungel bij Lars Hendrix-
en. Na dit doelpunt leek de ploeg wel zijn wakker 
geschud en werd er zowaar weer iets beter ge-
voetbald. Met nog een kwartier te spelen besloten 
we centrale verdediger Merijn van Arragon door te 
schuiven en dit leverde direct gevaar op. Eerst 
werd er een bal door hem op de lat gekopt om niet 
veel later de 1-1 aan te teken met een rake kopbal 
na een prima vrije trap van de goed spelende 
Thomas Wissing. Gwvv wilde meer en bleef met 
de doorgeschoven Merijn voetballen. 5 minuten 
voor tijd was het dan raak, Merijn zette voor en 
spits Dion Mulder schoot het leder tegen de 
touwen, 1-2. Dion Mulder kreeg hierna nog een 
dot van een kans, helaas was het niet de wedstrijd 
van de sterke spits en faalde alleen voor de keep-
er.  
 
‘Een terechte uitslag, het voetbal zoals we kunnen 
spelen werd te weinig tentoon gesteld aan de 
schaars mee afgereisde publiek. Ook was het fijn 
dat Stan en Elze weer terugkeerde van een 
blessure.’ Aldus: Kees van de Pavert 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©; Jan-Ole Kantus, Merijn van Ar-
ragon, Lars Hendrixen, Martijn Klompenhouwer
(Maud Rots); Thomas Wissing, Sam Overbeek
(Stan Kraaijvanger), Robin Klompenhouwer(Elze 
Braam); Joey Lenting(Juul Rabelink), Dion Mulder, 
Kris Hebbink. 
 
MEC/Bredevoort C1 – Gwvv C1    
23-03-2013 
 
Op een heldere zaterdagmiddag maar wel met 
Siberische omstandigheden togen de spelers van 
Gwvv C1 af naar Bredevoort om daar de 4e com-
petitiewedstrijd na de winterstop te spelen. We-
erboer Gerrit Vossers had de teller nog net boven 
het 0 punt maar verkondigde op de radio dat de 
gevoelstemperatuur naar -10 daalde door de staffe 
wind. In de thuiswedstrijd werd er met 2-1 gewon-
nen en we wisten dat het ook vandaag geen 
makkelijke opgave zou worden. 
 
Gwvv startte de wedstrijd in een 3-4-3 formatie 
waarmee we tevergeefs probeerden de thuisploeg 
te verassen. De eerste 10 minuten waren erg rom-
melig en er werden veel fouten gemaakt in de op-
bouw waardoor we Mec/Bredevoort al 3 op-
gelegde kansen boden. Het was aan keeper Cas-
per Bussink te danken dat er nog steeds 0-0 op 
het scorebord stond. Er veranderde weinig en het 
wedstrijdbeeld bleef hetzelfde, Gwvv was slordig 
en had ook niet de uitstraling dat men er verander-
ing in wilde brengen. Nog voor rust werd het dan 
ook dik verdient 1-0 voor de thuisploeg. Na 



BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 5 pagina 21 

wederom geklungel in de opbouw werd deze af-
gestraft door de aanvoerder van de tegenstander 
die tussen 3 Gwvv’ers ongehinderd de bal in het 
doel schoot. In de rust werd aangegeven dat we 
weer terug zouden gaan naar het ‘oude’ ver-
trouwde systeem, 4-3-3. De gepasseerde Lars 
Hendrixen kwam in de ploeg en ging op zijn favor-
iete ‘nummer 4’ positie spelen, ook kwam Martijn 
Klompenhouwer erin. Om zo van achteruit een 
man extra te creëren op het middenveld.  
De inbreng van de 2 winnaars had direct profijt. 
Het werd weer levendig in het veld, Lars coachte 
zijn medespelers en eiste meer inzet van hen, zelf 
ging hij zoals altijd voorop in de strijd. Het ideaal-
beeld kwam uit toen Joey Lenting 3 minuten na 
rust aantekende voor de 1-1, met een hard en 
geplaatst schot in de korte hoek verschalkte hij de 
goalie. De jongens kregen er weer geloof in en er 
werd met vlagen weer goed voetbal vertoond, de 
man extra op het middenveld werd gecreëerd, en 
grote kansen konden dan ook echter niet uitblijven. 
Met nog een kwartier te spelen was het Juul Rabe-
link die zich knap vrij speelde op het middenveld 
en vervolgens Dion Mulder in stelling bracht, deze 
bracht met een knappe aanname en een ver-
woestende knal  1-2 op het scorebord. Hierna 
kwam Gwvv niet meer in de problemen en had het 
met een beetje geluk nog 1 of 2 doelpunten meer 
kunnen maken. 
 
‘De eerste helft was verschrikkelijk slecht, zowel 
qua beleving als voetbal was het ver ondermaats. 
Gelukkig werd dit de 2e helft rechtgezet en liet men 
mede door de inbreng van 2 winnaars Lars en 
Martijn zien dat Gwvv C1 wel degelijk goed kan 
voetballen.’ Aldus: Ted van de Pavert. 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©; Maud Rots(Martijn Klompen-
houwer), Merijn van Arragon, Jan-Ole Kantus; 
Thomas Wissing, Sam Overbeek, Robin Klompen-
houwer(Lars Hendrixen), Juul Rabelink; Joey 
Lenting, Dion Mulder, Kris Hebbink 
 
RKZVC C1 – Gwvv C1     
30-03-2013 
 
Op deze zaterdagmiddag togen de manschappen 
van Gwvv C1 af naar Zieuwent, waar een inhaal-
duel tegen RKZVC C1 op het programma stond. 
De ploeg van de coaches Ted, Chiel en Kees heb-
ben na de winterstop elke competitiewedstrijd nog 
winnend afgesloten en staan daarom op een stevi-
ge 3e plaats. RKZVC stond 7e op de ranglijst en er 
moest dus gewonnen worden van de opponent uit 
het mooie kerkdorpje ´Sowent´. 
Vooraf was afgesproken dat we hoog druk zouden 
zetten en de tegenstander totaal niet aan het voet-
ballen toe te laten komen wat in de thuiswedstrijd 
nog wel gebeurde. We begonnen dan ook enorm 
sterk, we waren dominant omdat we constant de 
bal op de helft van de tegenstander veroverde, dit 
door goed aflopen van de aanvallers, kort zitten 
van de middenvelders en doorstappen van onze 
verdedigers. We hadden RKZVC met de rug tegen 
de muur zoals ze dat in trainerstaal zo mooi 
zeggen. Doordat we de bal snel veroverde hadden 
we ook een overwicht in balbezit en daarin werden 
mooie dingen laten zien, de rustige opbouw van 
achteruit, loopacties, wegdraaien en combinaties 
met de middenvelders en de aanvallers werden 
een aantal keer goed in stelling gebracht. Het kon 
dan ook niet lang duren voordat er een doelpunt 
ging vallen. En die kwam er, Merijn van Arragon 

combineerde van achteruit en kwam uit bij de 16 
meter van de tegenstander daar had hij een fan-
tastische dubbele één twee met Dion Mulder en de 
spits die midweeks in Parijs bij de plaatselijke PSG 
op stage was schoot zijn 13e doelpunt beheerst 
achter de doelman, 0-1. Gwvv ging door en kwam 
niet veel later ook op 0-2, Sam Overbeek speelde 
Dion aan, deze draaide knap weg en schoot hard 
raak. Helaas bleef het bij een enorm goede eerste 
20 minuten want de laatste 15 minuten waren van 
een enorm bedenkelijk niveau. Waar Gwvv door 
had moeten drukken en naar 0-3 en 0-4 opzoek 
had moeten gaan werd het zowaar voor rust nog 1
-2, een diepe bal op de linksbuiten werd door zow-
el verdediging als keeper niet op waarde ingeschat 
en dus moest keeper Casper Bussink de bal uit 
het net vissen. 
In de rust hadden de coaches weinig te zeggen en 
was er vooral lof over de eerste 20 minuten. Als 
we dit niveau in de 2e helft weer zouden halen dan 
zou Gwvv niet meer in de problemen komen. 
Omdat er maar 1-2 op het scorebord stond had 
RKZVC nog hoop in een goede afloop en dit lieten 
ze dan ook zien in het 2e bedrijf van de wedstrijd. 
Ze probeerde ons vast te zetten en overal waren 
ze een stapje eerder en werden veel persoonlijke 
duels gewonnen. Gwvv kwam er maar niet 
onderuit, maar ondanks dat het overwicht in deze 
fase voor Zieuwent was kregen de bezoekers niet 
echt grote kansen. 1x was de spits ontsnapt aan 
onze verdedigers maar daar was het de door-
gaans betrouwbare keeper Casper Bussink die het 
doel schoon kon houden. Aan de andere kant on-
tstonden er ook een aantal mogelijkheden, zo was 
het Robin Klompenhouwer die overduidelijk werd 
neer gelegd in de 16 meter van de tegenstander 
maar de scheidsrechter zag er geen overtreding 
in. Niet veel later draaide Dion knap weg en had 
een prachtige bal op Kris Hebbink die de bal al-
leen nog binnen hoefde te tikken, helaas wilde hij 
dit met alle overtuiging doen en knalde het leder 
met de wreef tegen de dwarsligger. Hierdoor bleef 
RKZVC hoop houden, gelukkig kwamen we er met 
de snelheid van Kris nog een paar keer gevaarlijk 
uit en zo ook net voor het eindsignaal, kon de 
kleine speler uit hunten vanaf de middenlijn alleen 
op de doelman af, hij behield keurig het overzicht 
op de goed meegelopen Elze Braam en legde de 
bal panklaar, Elze schoot de bal keurig binnen en 
er kwam 1-3 op het scorebord te staan en voor 
Elze haar eerste doelpunt in het geel witte tenue. 
Na dit doelpunt besloot de scheidsrechter direct af 
te fluiten. 
 
‘We hebben 20 minuten echt heel erg goed voet-
bal laten zien, waardoor we erg dominant waren 
en dat is hetgeen dat we graag willen en ook we-
kelijks trainen. De 5e overwinning op rij en het 
eerste doelpunt van Elze maken het een mooie 
zaterdag 30 Maart. Volgende week wacht directe 
concurrent AZSV C2 thuis’. Aldus: Chiel Terhorst. 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©, Martijn Klompenhouwer, Merijn 
van Arragon, Lars Hendrixen, Juul Rabelink(Maud 
Rots); Thomas Wissing, Sam Overbeek(Elze 
Braam), Robin Klompenhouwer; Joey Lenting(Jan-
Ole Kantus), Dion Mulder, Kris Hebbink.    

 

(vervolg C1-junioren) 

 



BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 5 pagina 22 

Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

April 
5 Popquiz 
6 oud papier ophalen 
10 Algemene ledenvergadering VDVV 
21 Voorjaarsconcert Fanfare 
27 Try Out concert Ettens Mannenkoor 
29 Koninginnennacht 
30 Koninginnendag 

  
 

 UITNODIGING 

Algemene  

ledenvergadering  

V.D.V.V. i.s.m. 

S.G.V.V.  

G raag willen wij iedereen bedanken voor zijn/
haar bijdrage aan ons 44-jarig jubileum. 
Op vele manieren zijn wij gesteund en is gebleken 
dat velen onze vereniging een warm hart toe dra-
gen. 
Wij waarderen dit ten zeerste en willen via deze 
weg nogmaals onze dank uitspreken. 
 
Bestuur C.V. De Zinkput 
 

C.V.  

De Zinkput 

  

H et bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 
Varsselder - Veldhunten nodigt u uit voor de alge-
mene ledenvergadering. De Stichting Gemeen-
schapshuis Varsselder Veldhunten zal ook van de-
ze gelegenheid gebruik maken om de stand van 
zaken te bespreken.  
 
Deze vergadering wordt gehouden op 10 april 
2013 Aanvang is 20.00 uur.  
Locatie: t Dorpshuus, multifunctionele ruimte 
 
Agenda: 
 
 Opening door voorzitter 
 Huishoudelijke mededelingen 
 Vaststellen definitieve agenda 
 Bestuursverkiezing, aftredend en niet her-

kiesbaar: Karin Ketelaar (penningmeester)  
 Jaarverslagen 
 Het jaarverslag VDVV over 2012  
 Financieel verslag/kascommissie 
 Vaststelling contributie 
 Aandachtsgebieden 2013 
 Wat verder ter tafel komt 
 Rondvraag 
 
 *****Pauze***** 
 
 Stand van zaken  t Dorpshuus door Stichting 

Gemeenschapshuis V-V 
 Sluiting 

 

Hopelijk komt u allen, als individu / in-
woner, of als lid van een vereniging. Wij 
zijn immers een vereniging voor en door 
de inwoners van Varsselder-Veldhunten. 

 
 
 
 
Mei: 
4 oud papier ophalen 
4 mei Herdenking 4 mei 
Juni: 
1 Oud papier ophalen/ Jan 

Riekentoernooi 
8 t/m 11 kermis 
22,23 Jubileumweekend GWVV 

OPGAVE ZESKAMP IS NOG  

MOGELIJK ZIE  INSCHRIJFFORMULIER 

ELDERS IN DEZE BOOGBAL!! 

 

Doe ook mee met u vriendengroep, 

familie, buurt of vereniging!! 
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Jaarverslag VDVV 2012 

O ok in 2012 hebben we als Vereniging Dorps-
belangen Varsselder-Veldhunten (VDVV) weer 
aan een verscheidenheid aan onderwerpen ge-
werkt. 
 
We hebben weer een aantal concrete resultaten 
behaald. Die resultaten bereiken we niet alleen als 
bestuur VDVV, maar samen met jullie: de vereni-
gingen en de mensen uit het dorp. VDVV probeert 
daarmee haar rol als intermediaire organisatie po-
sitief te vervullen met als doel om de leefbaarheid 
en saamhorigheid van Varsselder-Veldhunten en 
het positieve imago te behouden  dan wel te verg-
roten.  
 
In 2012 hebben een aantal dorpsgenoten aange-
geven toe te willen treden tot het bestuur van de 
VDVV. Karin Ketelaar, Jeroen Mulder, Joris ten 
Have en Sandra ten Have hebben gezorgd voor 
nieuw bloed, waardoor de VDVV op het juiste mo-
ment werd versterkt. Nieuwe bestuursleden blijven 
natuurlijk altijd welkom!   
 
Het aantal leden van de VDVV is in 2012 nage-
noeg gelijk gebleven ten opzichte van 2011. 
 
Wat hebben we in 2012 allemaal gedaan? De vol-
gende opsomming geeft daarvan een overzicht: 
 
Dorpswebsite Varsselder-Veldhunten. In 2009 
heeft VDVV het initiatief genomen om de dorps-
website te ontwikkelen en te lanceren Wij zijn te-
vreden met de functie die de site vervuld: een digi-
taal medium waarop alle verenigingen en inwoners 
uit ons dorp hun nieuws publiceren en met elkaar 
delen. Ook leidt de gezamenlijke site tot een kos-
tenbesparing voor de individuele verenigingen, die 
daardoor geen eigen website meer hoeven te bou-
wen en te onderhouden. De dorpswebsite trok in 
2012 11.778 unieke bezoekers. Het aantal hits be-
droeg 3.095.806. We merken dat de huidige site 
zijn grenzen heeft bereikt qua technische mogelijk-
heden. Daarom hebben we besloten om de site te 
vernieuwen. De eerste stappen zijn hierin gezet.  
Narrowcasting. Met de opening van 't Dorpshuus 
heeft de VDVV een narrowcasting-systeem aange-
boden. Dit systeem heeft naast een informatie-
functie voor activiteiten ook een etalagefunctie 
voor de sponsoren van alle verenigingen die ge-
bruik maken van 't Dorpshuus. 
Gemeenschapshuis. In 2012 hebben we eindelijk 
ons nieuwe gezamenlijke onderkomen geopend. 
Op initiatief van de VDVV is de naam 't Dorpshuus 
gekozen, als meest genoemde optie vanuit de in-
woners. We hebben ervoor gezorgd dat deze 
naam uiteindelijk ook prijkt op het gebouw. 
Het afgelopen jaar heeft VDVV zowel een onder-
steunende als een PR functie vervult, daar waar 
het gaat om fondsenwerving (b.v. Flexa actie kleur 
een clubhuis), als het vertellen in den lande over 
het succesverhaal van samenwerken /samen de-
len. De VDVV heeft o.a. het verhaal in Marienvel-
de en Bemmel verteld, maar ook tijdens een grote 
KNVB bijeenkomst over krimp in de Achterhoek. 
Dit heeft er toe geleid dat we ondertussen naast 
het Oranje Fonds ook voor de KNVB een 'good 
practice' verhaal zijn. Zelfs in politiek Den Haag 
zijn we ondertussen bekend. Het laatste halfjaar-
hebben we veelvuldig contact gehad met het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken. Zij zien ons als 
een praktijk voorbeeld hoe je als kleine kern op 
krimp kunt anticiperen ,met als belangrijkste ken-
merken: durven delen en samenwerken. 

Daarnaast voelt de VDVV zich ook verantwoorde-
lijk om de samenwerking tussen verenigingen en 
 binnen t Dorpshuus te verbeteren, zodat zo-
wel de saamhorigheidsgedachte als de stenen op-
timaal benut worden.  
Bezoek ZKH Willem-Alexander. De kroon op de 
totstandkoming van 't Dorpshuus was het bezoek 
van ZKH Prins Willem-Alexander als bescherm-
heer van het Oranjefonds. De organisatie en coör-
dinatie van dit bezoek lag in handen van de VDVV. 
We hebben met zijn allen een indrukwekkende 
presentatie gegeven van onze gemeenschapzin 
en er een prachtig feest van gemaakt! De Prins en 
zijn gevolg waren vol lof en hij heeft zich hier erg 
op zijn gemak gevoeld, een compliment voor zo-
wel de organisatie als de sfeer en het enthousias-
me rondom 't Dorpshuus. 
Cheque Rabobank. 2012 was het VN-jaar van de 
coöperatie. De Rabobank heeft hierin haar steen-
tje bijgedragen door cheques van 10.000 Euro be-
schikbaar te stellen voor kernen die een duurzaam 
(zowel milieutechnisch als sociaal) project ten uit-
voer wilden brengen. De VDVV heeft voor V-V een 
projectplan ingediend waarin we beschrijven zon-
nepanelen te willen plaatsen op/bij 't Dorpshuus 
om zo gebruik te kunnen maken van groene ener-
gie en de exploitatiekosten te drukken zodat de 
kosten voor iedereen verlaagd worden. De cheque 
is toegekend. Op dit moment zijn we in overleg 
met de SGVV om dit project te realiseren. 
Verkeer en veiligheid. In 2012 is de  kruising Van 
de Pavert  heringericht. Helaas is daarbij het ver-
zoek tot stil asfalt niet ingewilligd. De VDVV blijft 
met de gemeente in overleg over de verkeerssitua-
tie  'Biezenakker'  en de herinrichting  Hoofdstraat . 
Daarbij zijn parkeerproblematiek  Hoofdstraat  en 
realisatie parkeergelegenheid  Bergseweg /
Dorpshuus ook speerpunten. 
Woningbouw. De VDVV blijft er bij de gemeente 
op hameren dat, ondanks het economische kli-
maat, betaalbare woningbouw van belang is en 
blijft voor Varsselder-Veldhunten, om school en 
verenigingen in de toekomst te verzekeren van 
nieuwe aanwas. Daarmee blijft het prettig wonen 
in ons dorp! 
Boogbal. Onder het hoofd  Dorpsnieuws Varssel-
der-Veldhunten  heeft u regelmatig het een en an-
der kunnen lezen over actuele ontwikkelingen in 
ons dorp. 
Steenmarter. Eind 2012 zijn we naar aanleiding 
van klachten van dorpsbewoners een rondvraag 
gestart naar overlast van Steenmarters. Hierop 
hebben we veel respons gehad. De resultaten van 
deze rondvraag hebben we gedeeld met de Ver-
eniging Kleine Kernen en de gemeente. Omdat het 
beest een beschermde diersoort is, is verdelgen 
onmogelijk en blijft het wachten op een verande-
ring van status. Voorlopig kunnen bewoners dus 
alleen preventieve maatregelen treffen. 
Communities of the future. Vanuit de VDVV par-
ticiperen we in dit project. 
Zwembadendiscussie. Vanuit de gemeente wordt 
de VDVV op de hoogte gehouden w.b. de stand 
van zaken rond de zwembaden.  
Stichting Buitenham. De op initiatief van de 
VDVV opgezette stichting, heeft als doel het be-
vorderen van het maatschappelijk welzijn van de 
inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving 
door het actief stimuleren van spel en beweging 
voor jong en oud. Als dorpsbelangenvereniging 
heeft de VDVV daarom ook zitting in het bestuur 
van deze stichting (samen met Pius X en GWVV) . 
Met het in de 2e helft van 2012 gerealiseerde 
kunstgrasveld is voor VDVV de cirkel rond: We zijn 
nu binnen en buiten multifunctioneel. 
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Toekomst 3e veld. In verband met de aanleg van 
het multifunctionele veld, is het 3e veld afgestoten 
door GWVV. Via het Gemeentenieuws heeft de 
gemeente gevraagd naar initiatieven om dit veld 
anders te benutten. De VDVV heeft hiervoor eind 
2012 ook een plan ingediend. Uitsluitsel hierover 
volgt begin 2013. We blijven als VDVV de besluit-
vorming en plannen kritisch volgen.  
Intermediaire rol VDVV. Vanuit de rol als belan-
genvertegenwoordiger wordt de VDVV ook veel-
vuldig door de gemeente benaderd om mee te 
denken en te doen aan beleidsontwikkeling. Daar-
naast gebruiken we het ambtelijk- en politiek net-
werk om onze gezamenlijke doelen te realiseren. 
Jaarlijks voeren we het convenantoverleg met het 
college van B&W. We blijven kritisch richting de 
gemeente dat zij zich houden aan de afspraken 
zoals deze zijn vastgelegd in het convenant.  
 
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2012 
als een jaar waarin de stenen van  t Dorpshuus de 
gedachte van 'De huuskamer van het dorp' vorm 
hebben gegeven en we de accomodatie in alle op-
zichten multifunctioneel, en daarmee voor alle ver-
enigingen/dorpsgenoten toegankelijk hebben we-
ten te maken.   
Vanuit het dorp hebben we ook in 2012 weer een 
aantal lijnen uitgezet die we het komende jaar ver-
der zullen gaan uitwerken. In 2013 zullen we onze 
dorpsvisie tot 2020 gestalte gaan geven door mid-
del van een dorpsbrede enquête. We willen hier-
mee monitoren hoe onze inwoners denken over de 
leefbaarheid in ons dorp. Hiermee lopen we voor-
uit op het dorps-/wijkgericht werken dat wordt ont-
wikkeld vanuit de gemeente.  
 
Wij blijven afhankelijk van u als onze achterban. 
Wij hopen dan ook dat u zich in 2013 laat horen en 
weer mee doet om de leefbaarheid van Varsselder
-Veldhunten verder te vergroten.  
Vragen en opmerkingen horen we graag via 
vdvv@varsselderveldhunten.nl.  
 
Namens bestuur VDVV, 
Sandra ten Have, secretaris 

 

Aanvulling op  

Het huishoudelijk 

reglement: 

I ndien een vereniging 
i.v.m. de voorbereiding 
van of na afloop van 
een activiteit een ruimte in ’t Dorpshuus eerder 
of langer wil gebruiken dan de geplande activi-
teit, dan zal dit uiterlijk 2 weken tevoren per 
mail of via de dorpswebsite moeten worden 
aangevraagd bij de secretaris van het bestuur 
van SGVV. 
Er kan wel alvast, informeel, bij de vereniging(en) 
die gedupeerd worden door het eerdere of langere 
gebruik voor de betreffende activiteit, overleg 
plaatsvinden om dit af te stemmen. De uitkomst 
van dit overleg dient ten allen tijde gemeld te wor-
den,  ondertekend door beide of alle partijen, per 
mail of via de dorpswebsite aan de secretaris van 
het bestuur van SGVV. 
Pas na akkoord van het bestuur van SGVV kan de 
ruimte eerder of langer worden gebruikt voor de 
betreffende activiteit. 

Verdeelsleutel winst SGVV. 

 
Stap 1: Voor het verenigingsseizoen 2012/2013 
is in september 2012 vastgesteld in de bijeen-
komst met alle verenigingen: 
Bonus bieromzet € 20.00 / vat verkocht bij jaarlijks 
of extra evenement 4 horecamunten a € 1.25 ipv € 
1.60 per actief lid boven 16 jaar van een vereni-
ging. Ledenlijst geldig op 1-9-2012 is bepalend.  
 
Stap 2: Vergoeding barvrijwilligers. 
Een volgende stap zal een vergoeding aan de ver-
enigingen zijn voor het inzetten van barvrijwilligers: 
We kunnen per uur/per barvrijwilliger € xx beschik-
baar stellen voor een door hun aan te wijzen ver-
eniging.  
Een vergoeding per barvrijwilliger/per uur is een 
insteek om genoeg barvrijwilligers te hebben/
houden en het is door elke vereniging te realiseren 
om vrijwilligers te leveren. De vergoeding moet wel 
ten goede komen aan een vereniging. 
 
Stap 3: Voor een verdeelsleutel van de horeca-
opbrengst gaan we uit van de omzet van het 
voorgaande jaar. 
Voor 2013 is de basis dus de omzet 2012, waarbij 
de omzet zo goed mogelijk wordt toegerekend 
naar de verenigingen.  
Voor 2014 is de basis van de verdeelsleutel de 
omzet van 2013 enz.  
 
De vergoeding barvrijwilligers en verdeelsleutel op 
de horecaopbrengst kunnen we alleen toepassen 
als er ook daadwerkelijk geld te verdelen is. 
Waarbij SGVV eerst  geld zal moeten reserveren 
voor onderhoud van gebouw en inventaris en een 
reserve op een spaarrekening moet opbouwen 
voor onvoorziene omstandigheden. Verder is er 
nog een verbouwing van de entree gepland en zijn 
er nog een paar kleinere investeringen.  

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
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Fanfare St. Gregorius  

op Musical - Tour 

O p zondag 21 april a.s. organiseert Fanfare 
St. Gregorius uit Varsselder haar voorjaars-
concert in ’t Dorphuus van Varsselder Veld-
hunten.  
Ditmaal gaat de Fanfare op musicaltour en zal 
muziek uit verschillende musicals laten horen. 
Ook het jeugdorkest en de blokfluitleerlingen zijn 
van de partij. Na een geslaagde start van de ge-
zamenlijke slagwerkgroep van de fanfare het 
O.L.V. Schuttersgilde gaan de slagwerkers laten 
horen hoe ver hun vorderingen zijn. 
De fanfare gaat het publiek meenemen op een 
musicaltour. Ditmaal gaat het publiek niet alleen 
luisteren naar de muziek, maar bij elk muziek-
stuk zullen er passende beelden geprojecteerd 
worden. Erg toepasselijk voor deze tijd begint de 
fanfare met een medley uit de rockmusical Jesus 
Christ Superstar. Hierna Annie, Highlights from 
the Musical dat wordt gevolgd door het kleurrijke 
Joseph. Vrolijke muzieknummers waarbij aan het 
einde een muzikaal feestje wordt gebouwd. 
De blokfluitgroep bestaande uit Jurre, Marloes 
en Linde zijn druk bezig om de grondbeginselen 
van de muziek onder de knie te krijgen. O.l.v. 
Anouk Wissing en met de methode “muziek 
maak je zelf” laten zij hun eerste liedjes horen. 
Het jeugdorkest heeft wederom grote stappen 
vooruit gemaakt. Niet alleen in muzikale zin maar 
ook in omvang. Inmiddels is het orkest gegroeid 
naar een volwaardig orkest dat o.l.v. Gerjo Sees-
ink vol enthousiasme op het podium speelt. Deze 
jonge talenten krijgen steeds meer ervaring en 
zelfs het indrukwekkende podium met lichtinstal-
latie krijgt de hechte groep niet zenuwachtig. 
Lekkere popmuziek hebben zij op het repertoire. 
De slagwerkgroep gaat verder op de ingeslagen 
weg waar zij vorig jaar op zijn begonnen. De in-
vloeden van instructeur Colin Janssen zijn 
steeds meer hoorbaar en het niveau vormt een 
stijgende lijn. Met o.a. Bongo de Janeiro en Holi-
day for Drums worden met opzwepende en tem-
peramentvolle drumklanken de zaal gevuld. 
Na een korte pauze vervolgt de fanfare met hun 
musicaltour. En hoe vrolijk kun je beginnen met 
A Brand New Day uit The Wiz of Oz van o.a. Mi-
chael Jackson en Diana Ross. Na het ingetogen 
gedeelte uit de Lion King sluit het orkest af met 
een spetterende medley uit Grease. Rock & Roll 
van John Travolta en Olivia Newton John op z’n 
best. Het concert begint om 10.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

Try-out Ettens Mannenkoor in ‘t 

Dorpshuus Varsselder-Veldhunten. 

D it jaar viert het Ettens Mannenkoor haar 
honderdste verjaardag! Dit wordt uiteraard 
groots gevierd met als hoogtepunt een waan-
zinnig “Pop meets Classic” concert op za-
terdag 6 juli met Guido’s Orchestra.  
Guido’s Orchestra is bekend van de Symphonica 
in Rosso concerten met Marco Borsato, Lionel 
Richie, Diana Ross, Paul de Leeuw, Nick en Si-
mon en Doe Maar. 
Op zaterdag 6 juli 2013 bundelen het koor en het 
poporkest hun krachten en zullen zij het publiek 
verrassen met een prachtig concert in Keltische 
maar ook wereldse muziekstijl. Het publiek zal 
worden meegenomen in uitersten van emoties, 
van kippenvel tot feest. 
Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Het 
koor studeert op dit moment een groot aantal num-
mers in die op 6 juli ten gehore gebracht worden. 
Wilt u vast een voorproefje van dit grote concert? 
Dat kan! Op zaterdag 27 april geeft het Ettens 
Mannenkoor een try-out concert in ’t Dorpshuus in 
Varsselder. De kaarten kosten €7.50 per persoon, 
waarvoor u bij ontvangst een kop koffie of thee 
krijgt en u een pauzedrank wordt aangeboden. 
Kaarten zijn te koop bij ’t Dorpshuus 
in Varsselder, Café-Zaal Köster in Etten, de Paper-
clip in Silvolde, Bakkerij Ebbers en 
Ziet Moars’ Tabak in Terborg of via 
www.ettensmannenkoor.nl 
Het concert begint om 20.00 uur en de deuren 
naar de zaal gaan om 19.30 uur open. 
Uiteraard kunt u vooraf, als u dat wilt, de u aange-
boden kop koffie of thee gebruiken. 

De laatste Koninginnenacht 
 

H et Oranje comité en St. Gemeenschapshuis 
willen dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan 
en nodigen iedereen uit om dit te vieren op 29 
april vanaf 21.00 uur in ’t Dorpshuus. De entree 
is gratis maar een oranje gadget of kledingstuk 
mag natuurlijk niet ontbreken. 
Varsselder-Veldhunten kleurt dus weer ‘oranje’. 
De muzikale invulling is in handen van 
dj Raymond van Osch. 
 
Oranje comité en Evenemententeam. 
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Weet je  
nog van toen? 

 

I n de maand juni herdenkt GWVV het 50-jarig 
bestaan. Een gouden jubileum, en de moeite 
waard om bij stil te staan.  
Als we het ontstaan van onze dorpsclub nog eens 
laten passeren, is het bijna niet te geloven onder 
welke primitieve omstandigheden, maar wel met 
een grote draagkracht de pioniers hun doel na-
streefden. Als we in beperkte regels nog eens het 
begin en oprichting van GWVV op schrift zetten, 
kom ik tot het volgende. In het voorjaar van 1963 
zie ik nog Jan Rieken en Ruud van der Heiden bij 
ons in de keuken staan met de vraag, help ons, 
wat moeten we doen om een voetbalclub op te 
richten. Toen nog spelend voor Ulftse Boys viel ik 
bijna om van deze vraag, omdat dit al vele keren 
was gebeurd. Na veel gepraat heb ik hen verteld, 
dat ze eens met onze plaatsgenoot en toenmalig 
wethouder Nieuwenhuis moesten gaan praten. 
Dit, omdat we voor het bouwen van ons huis hier 
ook goede adviezen van hadden gekregen waar 
we iets mee konden. Twee dagen later waren Jan 
en Ruud weer bij ons met de mededeling dat de 
heer Nieuwenhuis hen de raad had gegeven dat 
ze eerst maar eens een voorlopig bestuur moes-
ten vragen, en dan zou de gemeente niet achter 
blijven. Met die positieve mededeling werd actie 
ondernomen en personen benaderd voor een 
bestuursfunctie. Daarnaast moest men ook nog 
eens beginnen met een kassaldo van 0,00 en dus 
een lening van de bank vragen. Na veel overleg 
en medewerking van veel instanties werd een  
oprichtingsvergadering uitgeschreven op 15 juli 
1963. Een lange agenda met veel punten erop 
werden besproken, waarvan er èèn was, een pas-
sende naam voor de nieuwe club. Uiteindelijk 
werd het GWVV Geel Wit Varsselder Veldhunten. 
Ook werd op deze avond een bestuur gekozen, 
dat de zware taak kreeg er iets van te maken. In 
vrij korte tijd kreeg men van de gemeente de 
goedkeuring om op een stuk weiland van de Fam. 
van de Pavert en Ketelaar een voetbalveld aan te 
leggen. Alle inmiddels aangemelde leden, maar 
ook andere inwoners werden tijdelijk grondarbei-
ders. Er moest een oneffen weiland, waar ook nog 
eens een diepe greppel doorliep met bats en 
schop egaliseren tot een toonbaar geheel. Er was 
haast bij want GWVV wilde meedoen aan de com-
petitie 1963-1964. Maar er waren nog meer vra-
gen, om aan alle bondsvoorschriften te voldoen. 
Als kleedlokaal kocht men een oud kantinehuisje 
in Ulft, dat langs het veld werd herplaatst. De bui-
tenkant werd in de clubkleuren geschilderd en 
voor de ramen ijzeren spijlen geplaatst, omdat an-
ders de ruiten aan diggelen werden geschoten 

   Popquiz 

V rijdag 5 april binden diverse teams met 
elkaar de strijd aan wie de meeste muziekken-
nis in huis heeft. Muziek van verleden tot heden; 
rock, pop en Nederlandstalig. Op de website en in 
’t Dorps-huus stond al enkele weken aangegeven 
waar men zich kon aanmelden. 
De organisatie en presentatie van de popquiz is in 
handen van de broers Rob en John Overbeek en 
Luc ten Brinck uit Ulft. Zij zullen tussen de vragen 
door ook verschillende fragmenten laten horen en 
zien. 
Toeschouwers – om de teams aan te moedigen – 
zijn natuurlijk ook van harte welkom en je steekt er 
altijd wat van op. 
De organisatie hoopt op een leerzame, gezellige 
en spannende strijd. Kom kijken of dit een vol-
gende keer ook iets voor jou is; de avond begint 
om 20.00 uur. 
 
Het Evenemententeam. 
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door de heren voetballers. Als wasgelegen-
heid werd een heidepomp geslagen, met een 
aantal wasbakken ernaast voor de be-
zoekende club. De eigen spelers gingen na 
de wedstrijd naar huis om zich daar te was-
sen. Wanneer de pomp na een lange hoest-
bui weer eens weigerde werd water in een 
30 liters melkbus achter op de fiets aange-
voerd. Langs de pomp was de onoverdekte 
zittribune. Een lange plank op palen waar 
elke zondag dezelfde personen op zaten met 
hun ooggetuige verslag over de wedstrijd. 
Toen naar wens van Bond en bestuur alles was geregeld kon het spel beginnen. Theo Gruson, oud speler 
van SDOUC, bood aan om GWVV te komen trainen. Na enkele oefenpotjes werd het plan gesmeed voor 
de officiele opening van de accommodatie. Dit gebeurde met een wedstrijd tegen Etten 3. Onder grote 
belangstelling verrichte wethouder Nieuwenhuis de opening door een lint door te knippen, terwijl de fan-
fare zorgde voor de muzikale omlijsting. Pastoor Veldman deed de aftrap en erna brak het spektakel op 
het veld los. GWVV verloor eervol met 6-3, maar de dag en alle moeite en inspanningen ervoor kon niet 
stuk. De feestvreugde werd voortgezet in het eveneens pas geopende clubhuis van Mulder. Deze dag zou 
de geschiedenis van GWVV ingaan, als een beloning en samenwerking van de hele dorpsgemeenschap 
en ook daarbuiten. Thans 2013, kijken we terug op 50 jaren voetbalsport in ons dorp. Het contrast met 
toen is groot. Maar laten we wel beseffen, dat de mensen van het eerste uur wel de fundering legden voor 
alles, wat er later op is gebouwd. 
 
B. Kroesen 

 

Opening ‘oude’ veld 1963 door wethouder A. Nieuwenhuis 

(vervolg Weet je nog van toen?) 

Oprichting 1963 Bestuur en spelers voor de 1e officiële wedstrijd 

Het eerste kleedlokaal van GWVV. 

De aftrap door pastoor Veldman (1963) 
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N et als andere jaren willen we in Varsselder-Veldhunten ook deze keer 
even stilstaan en herdenken aan alle slachtoffers van oorlogen en geweld en 
vooral ook zinloos geweld.  
Daarom gaat onze aandacht ook uit naar de toestand in de wereld en dat is toch 
zeker een reden om bij stil te staan. Vooral de ouderen onder ons zullen beelden uit 
de 2e wereldoorlog nog in het geheugen hebben en alles wat daarin gebeurde. 
Maar ook nu, vandaag de dag, worden we dikwijls opgeschrikt door beelden van 
oorlog en geweld. Niet alleen de ouderen maar ook de jongeren worden in de 
hedendaagse tijd geconfronteerd met allerlei agressie, zinloos geweld en negatieve 
berichten uit de samenleving. Daar-om een goede gelegenheid voor herdenken en 
krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond wordt begonnen met een herden-
kingsdienst in de kerk. Aanvang 19.15 uur, waarbij het herenkoor met enkele 
toepasselijke liederen deze dienst zal opluisteren en verder worden verzorgd door 
het 4 mei Comite. Aansluitend zal bij het oorlogsmonument, het beeld van Christus 
Koning, de kranslegging plaatsvinden. Dit zal gebeuren door enkele jongeren en 
nabestaanden van slachtoffers uit eigen dorp. Hierbij zullen tamboers en vendeliers 
van het O.L.V. Gilde hun medewerking verlenen, evenals in de kerkdienst. Na de 
ode van de Last Post, zal er twee minuten stilte worden gehouden en we zouden u 
allen willen uitnodigen om vooral deze keer een bloem te leggen bij het monument. 
Daarna wordt deze herdenking afgesloten. We hopen dat u massaal naar deze 
gedenkwaardige avond komt om een teken van saamhorigheid te tonen en een 
bloem te leggen. 
 

Diane Kock en Benny Kroesen   Het 4 mei Comitè.  

Herdenking op 4 mei 2013 

 

 

 
 

De  POTGRONDACTIE 
 

Is in samenwerking met de Welkoop 

weer een succes gebleken.   

Het verdiende bedrag komt geheel 

ten nutte aan de jeugd van 

G.W.V.V. 

 

Hierbij dank aan allen 

die hieraan hebben 

bijgedragen. 

G.W.V.V. Verjaardagskalender 

Wij feliciteren in de maand mei 

2 Marcel van de Pavert 

4 Stan  Kraayvanger 

5 Bart  Vinkenvleugel 

7 Willy  Immink 

7 Huub  Wanders 

10 Wies  Kummeling 

10 Don  Geerts 

11 Gijs  Bluemink 

11 Mart  Aalders 

12 Ben  Hendriksen 

16 Koen  Soontiens 

16 Bernard  Terhorst 

18 Tim  Heutinck 

18 Maud  Rots 

19 Freek  van Arragon 

21 Gert  Ketelaar 

22 Niels  Huntink 

24 Chiel  Terhorst 

25 Juul  Rabelink 

26 Willy  Fischer 

29 Bart  Rots 

29 Frans  Hardeveld 

30 Markus  Schwartz 
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Standen en Topscoorders 2012-2013  

STAND 2
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 18 42 60 16 

Terborg 1 15 37 59 18 

Vosseveld 1 16 32 44 26 

Zelhem 1 16 29 31 27 

VVG '25 1 16 28 44 35 

GWVV 1 15 26 36 22 

KSH 1 17 24 39 32 

Erix 1 15 22 38 29 

Bredevoort 1 16 20 25 39 

Ajax B 1 15 14 19 35 

Halle 1 16 10 23 49 

Winterswijk 1 15 4 11 53 

Marienveld 1 16 4 11 59 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SVGG 2 13 27 47 26 

Sint Joris 3 12 25 33 18 

SDOUC 7 11 24 37 29 

VVG '25 4 11 20 45 32 

Doetinchem 5 12 20 26 22 

Silvolde 6 11 18 25 23 

DVC '26 10 12 18 27 26 

Gendringen 8 12 13 23 33 

GWVV 3 11 12 19 23 

VIOD 9 12 7 14 32 

Zeddam 3 10 4 10 31 

Zelhem 6 3 0 4 15 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 3 13 34 46 18 

Varsseveld 4 12 25 39 20 

VVG '25 3 13 25 58 31 

WVC 4 10 21 28 21 

GWVV 2 13 20 36 32 

Silvolde 3 10 17 30 16 

Meddo SC 2 13 16 27 35 

KSH 3 12 11 23 43 

Terborg 2 12 9 26 39 

Longa '30 5 12 7 27 42 

Ruurlo 3 12 3 8 51 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVL 4 13 39 70 8 

SDOUC 8 13 30 64 23 

Ulftse Boys 5 14 28 51 23 

Doetinchem 6 13 24 45 32 

NVC 2 12 20 28 25 

FC Trias 11 13 18 23 26 

Zeddam 4 13 17 46 45 

MvR 6 14 14 29 48 

SVGG 3 13 10 12 31 

VVG '25 5 13 10 21 52 

GWVV 4 13 10 13 49 

Stokkum 3 12 6 15 55 

5e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 6 15 16 5 

Terborg 1 4 12 22 5 

KSH 1 6 12 14 10 

Vosseveld 1 5 10 12 7 

GWVV 1 4 9 13 6 

VVG '25 1 5 7 14 11 

Bredevoort 1 5 7 10 8 

Zelhem 1 5 7 8 8 

Erix 1 4 4 12 10 

Marienveld 1 5 3 5 23 

Ajax B 1 4 1 3 11 

Winterswijk 1 4 1 4 14 

Halle 1 5 1 2 17 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 5 13 34 60 15 

NVC 3 14 32 33 13 

SDOUC 6 10 22 51 16 

Sint Joris 4 11 19 35 21 

Terborg 5 11 18 45 19 

Kilder 5 12 18 28 28 

Wolfersveen 3 11 13 24 35 

Stokkum 4 9 12 24 25 

Halle 4 13 12 32 77 

Gendringen 7 11 6 26 41 

Westendorp 3 13 0 17 85 

Res. 7e klasse  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 C2 16 43 73 17 

DZSV C1 16 37 69 27 

GWVV C1GD 16 35 51 24 

AZSV C2 15 26 59 38 
Ulftse Boys C1 16 25 53 41 

WVC-Winterswijk C2 15 23 28 34 

RKZVC C1 14 19 31 33 

MEC/SV Bredevoort C1G 15 17 29 38 
Dinxperlo C1 15 15 25 59 

FC Trias C2 15 13 26 41 

Varsseveld C1 14 6 23 45 

Gendringen C1 15 5 22 92 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
RKZVC C2 6 18 37 7 

DZSV/Ajax B. C2G 6 15 36 17 

Zelos C4 5 12 32 15 

Dinxperlo C2 4 9 26 8 

Ulftse Boys C3 4 9 10 9 

SVGG C1G 5 9 27 12 

Silvolde C2 5 6 22 21 

VVG '25 C3 5 6 17 18 

AZSV C4 5 4 19 23 

MEC/SV Bredevoort C2D 3 3 11 12 

Gendringen C2 4 1 10 24 

GWVV C2D 4 1 11 28 

Zeddam/Sint Joris C2G 4 1 4 34 
Concordia-W C4 4 0 0 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
WVC-Winterswijk D5 4 10 27 6 

SDOUC D3D 5 10 17 11 

Varsseveld D2D 3 9 29 4 

Erix D1G 4 9 24 8 

Ruurlo D2 4 9 21 6 

GWVV D1 4 9 15 7 

Silvolde D3 4 7 18 7 

FC Trias D8M 4 6 7 10 

Vosseveld D2G 5 4 11 20 

FC Eibergen D4 3 0 7 14 

Grol D6 5 0 2 31 

Terborg D3 5 0 2 56 

Topscoorders C1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Dion 14 
Kris 9 
Juul 8 
Merijn 7 
Lars 4 
Thomas, Joey 3 
Sam, Robin, Elze 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Bart 36 
Sem 16 
Douwe 13 
Cas 4 

Topscoorders C2-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Mick 9 
Menno, Wessel 8 
Kay-Gee 6 
Collin 5 
Glenn 4 
Roy 2 
Jordi, Rodney, Bryan, Stan  1 

Topscoorders F1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn 15 
Gijs 10 
Jesper  7 
Jurre, Britt 3 
Julian 2 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F3 3 9 13 4 

GWVV F1 5 8 14 6 

Sint Joris F1G 4 7 24 9 

Den Dam F1 2 6 17 1 

Zeddam F1 3 6 10 10 

Peeske 't F3G 4 6 16 8 

Groessen F4 3 4 5 7 

Rijnland F4 3 4 8 16 

Silvolde F2 3 3 14 13 

Terborg F3 3 1 2 4 

Terborg F2 2 0 0 22 

MvR F3 3 0 3 26 

Theo Heutinck  3e + 5e   10 

Tom Wanders  2e  9 

Danny van Wessel  2e + 3e  9 

René Hakvoort  5e  9 

Marc Arnold  5e  9 

Niels Schwekhorst  1e  7 

Chiel ter Horst  1e  7 

Frank v/d Schuur  5e  7 

Ino Zweers  5e  7 

Chiel le Comte  1e  6 

Don Geerts  4e  6 

Dominiek Seinhorst  1e  5 

Jimi Moreno  2e  5 

Ramiro Tersteeg  1e + 2e  4 

Rick Witteveen  3e  4 

Han v/d Pavert  5e  4 

Esger Stork  5e  4 

Jelle Visser  1e  3 

Pascal Sloot  1e + 2e  3 

Joël Robben  3e  3 

Andres Moreno  5e  3 

Mark Welling  5e  3 

Maik Jansen  1e  2 

Martin Bolk  1e   2 

Rick Hendrixen  2e  2 

Janick Stevering  2e  2 

Sven Huls   2e  2 

Jordy Bussink  3e  2 

Floyd Robben   3e  2 

Walter Hendrixen  5e  2 

Arthur Bonenkamp   5e  2 

Dirk Jansen  1e  1 

Bart Vinkenvleugel  2e  1 

Mart Aalders  2e  1 

Roel Jansen  2e  1 

Paul Geelen  2e  1 

Markus Schwartz  3e  1 

Erik Ketelaar  3e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Jurjan Wezenberg  4e  1 

Jorick Messink  4e  1 

Jeen Grievink  4e  1 

Maichel Liebrand  4e  1 

Roy Cornielje  4e  1 

Rien Klompenhouwer 5e  1 
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