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H et voetbalseizoen is inmiddels al een aardig 
eindje op weg. Nu de wintertijd is ingegaan, 
gaan we de tijd in van de duisternis, maar ook 
gezelligheid, Sinterklaas (met of zonder Piet), 
Kerst en oud en nieuw. Maar voordat het zover is, 
zijn er nog een aantal wedstrijden te voetballen en 
moeten we onze mouwen opstropen oftewel d’ran. 
Het 1e elftal heeft er nu al 8 wedstrijden opzitten 
en is de strijd om de 1e periode al achter de rug. 
In de vorige Boogbal hebben jullie kunnen lezen 
dat er behoorlijk spel op de mat gelegd werd en 
dat is nog steeds het geval. Jammer dat de 
wedstrijd tegen Neede  en Etten werden verloren 
maar het had in die wedstrijden net andersom kun-
nen zijn. De bekercompetitie hebben ze door de 
nederlaag op 3e klasser Doetinchem moeten ver-
laten maar de jongens konden met opgeheven 
koppies het veld af. Dennis inmiddels terug van 
Turkije zal er alles over vertellen in de rubriek 
GWVV 1 langs de lijn. 
Het 2e elftal blijft verbazen, zij doen het bijzonder 
goed. Op moment van dit schrijven staan ze op 
een 3e plek. De inzichten van Peter beginnen 
vruchten af te werpen en ‘zijn’ jongens pakken dit 
goed op.  
Het derde elftal blijft een beetje onderin hangen, 
een plaats waar ze niet horen te staan, Zij zullen 
de komende weken de punten moeten gaan be-
halen om uit die regionen te komen. De 0-15 winst 
op Doetinchem laat zien dat het met het scorend 
vermogen wel goed zit. 
Het vierde elftal heeft na het verlies tegen 
Doetinchem een geweldige pot gespeeld tegen 
koploper Ulftse Boys, een gelijkspel (1-1) was hun 
aandeel, maar naar horen zeggen hadden ze deze 
ook kunnen winnen. Onder aanvoering van een 
levende mascotte  gaan zij de komende weken 
stijgen op de ranglijst, zo voorspellen wij. Kijken of 
we in de decemer uitgave van de Boogbal gelijk 
hebben gekregen. Jongens succes. 
Het vijfde team zal de komende weken alle zeilen 
moeten gaan bijzetten om aan te haken aan de 
middenmoot. Met op dit mo-
ment 2 winstpartijen op zak, 
zullen zij moeten laten zien dat 
ze met en voor elkaar best 
aardig kunnen voetballen. Juist 
nu het de laatste tijd wat minder 
gaat. Ga uit van jullie eigen 
kunnen, dan komen die punten 
vanzelf. Laat de overwinning 
van afgelopen zondag een 
voorbode zijn op wat nog gaat 
komen. Wij wensen hen daar 

Nieuws 

veel succes bij. Zou mooi zijn dat we in het decem-
bernummer jullie tot elftal van de maand zouden 
kunnen uitroepen. 
Bij de jeugd speelt ieder op zijn eigen wijze de 
wedstrijden. De A-junioren doen het goed, de B-
junioren met een gedeelde 1e plaats ook. De C1 
en C2 junioren zouden beter kunnen, echter het 
spelplezier is in zo’n fase het voornaamste, en als 
je van daaruit de punten kunt gaan behalen dan 
komt het wel goed. Ook bij de E-pupillen is het 
spelplezier nog aanwezig ondanks de grote neder-
lagen van de laatste tijd. 
Afgelopen maand heeft de Algemene Ledenverga-
dering plaatsgevonden (notulen volgen in de vol-
gende boogbal), hierbij werd duidelijk dat we er als 
vereniging goed voor staan, zowel op organisato-
risch, sportief als financieel gebied.  
Wat het bestuur nog wel zorgen baarde is het feit 
dat er voor de barbezetting in het Dorpshuus te 
weinig vrijwilligers zijn. Bij deze doen we dan ook 
een oproep om je op te geven voor het vrijwilligers 
korps. Heb je er zelf geen tijd voor, maar weet je 
wel iemand in je familie/kennis kring die dit graag 
doet of wil gaan doen dan kun je dit opgeven bij 
Rik Fisser. (Zie affiche elders in de Boogbal) 
In deze Boogbal de vaste rubrieken met o.a. de  
Super elf, Opvallend op de Buitenham, een bericht 
van de Vieftig club en  Onder Schot, daarnaast 
veel dorpsnieuws met o.a. fanfarenieuws, 
dorpsbelangen, zinkputnieuws etc. 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier met de 2e 
Boogbal in het seizoen 2013-2014. 
 
De redactie 

Ook een Onder Schotje? 

 
Laat het ons weten!! 
boogbal@gwvv.nl of 
@vvgwvv 
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10 november GWVV 1 - AD’69 1 aanvang 14:30 uur 
17 november DEO 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
1 december GWVV 1  - Ulftse Boys 1  aanvang 14:30 uur 

8 december Rekken 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

D e laatste weken is het knokken voor de pun-
ten bij het eerste elftal…  
De laatste 4 wedstrijden werden er 4 punten ge-
haald. Een 7-1 overwinning thuis tegen VVG, een 
gelijkspel tegen MEC en de laatste 2 wedstrijden 
werden verloren tegen Neede en Etten. 
 
VVG werd in eigen huis met 7-1 verslagen, ruime 
cijfers, ook mede omdat VVG vlak voor rust met 10 
spelers verder moest. GWVV kreeg met name de 
2e helft voorin alle ruimte om te combineren wat na 
90 minuten resulteerde in een 7-1 overwinning. 
Niels scoorde deze wedstrijd liefst 4 maal. Domi-
niek scoorde 2 maal en Swen 1 maal.  
 
Een week later werd er afgereisd naar MEC. MEC 
een altijd lastige ploeg, die veel de lange bal han-
teert, veel snelheid bij de voorwaartsen en fysiek 
sterk is. In de 1e helft waarin Varsselder de betere 
ploeg was verzuimd het de kansen te benutten en 
afstand te nemen en maar met 0-1 (Tim Jansen) 
de rust in te gaan. Na de pauze ging GWVV te veel 
waardoor MEC weer wat geloof kreeg. MEC kwam 
ook op gelijke hoogte maar lang konden ze hier 
niet van genieten want een paar minuten later 
schoot Captain Maik Varsselder weer op voor-
sprong. Helaas gingen de puntjes niet mee naar 
Varsselder want MEC wist met hun inzet en wils-
kracht toch weer de gelijkmaker op het scorebord 
te zetten. Einduitslag 2-2. Dure punten die GWVV 
liet liggen. 
 
Een week later werd GWVV in de beker door 3e 
klasser Doetinchem uitgeschakeld. In de rust hoop-
te Varsselder nog op een stuntje bij een 1-0 voor-
sprong. In de rust paste Doetinchem enkele wis-
sels toe en ging effectiever met de kansen om en 
boog de stand om naar 1-3 in het voordeel van de 

Doetinchemmers. GWVV kwam nog terug tot 2-3 
(pen. Niels) maar het was Doetinchem dat ver-
dient verder gaat in de beker. 
 
Met de goede wedstrijd tegen Doetinchem in het 
achterhoofd maakte Varsselder zich op voor de 
confrontatie met koploper Neede. Varsselder dat 
sterk aan de wedstrijd begon kreeg de 1e helft en-
kele kansen tegen. Na een half uur voetballen 
kwam Neede ook op voorsprong terwijl GWVV het 
betere van het spel had. De 2e helft bleef Varssel-
der erg goed voetballen, Neede dat vaak snel de 
lange bal hanteerde kwam weinig in het spel voor 
maar scoorde toch de 2-0 uit èèn van de weinige 
kansen die het kreeg. Varsselder kwam in de slot-
fase nog door een mooie vrije trap van Martin Bolk 
terug tot 1-2 maar helaas viel deze aansluitings-
treffer te laat. Er werd een zeer goede wedstrijd 
neergezet maar je staat toch met lege handen… 
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G.W.V.V. Agenda:  

19 december; 
GWVV potstootavond 

5 januari; 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

10 januari; 
GWVV Sportcafè 
(nadere details volgen  

in de volgende Boogbal) 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Julian Frazer 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– V.V.G.’25 1 

 
Verslag pupil vd 
week  
Gwvv - VVG  
7-1  
  
 
Hallo ik ben Juli-
an Frazer ik ben 
7 jaar en ik voet-
bal bij Gwvv E1 
  
Tegen VVG mocht ik pupil van de week zijn. 
Christel heeft mij opgehaald en toen moest ik mij 
omkleden en gingen we bespreken hoe iedereen 
moest voetballen. 
In de pauze kreeg ik nog een AA-tje en ik heb ook 
nog een goal gemaakt bij de keeper van VVG. Na 
de wedstrijd kreeg ik steeds drinken en chips van 
Niels. 
Gwvv heeft de wedstrijd met 7-1 gewonnen. Ik 
vond het heel leuk en ik wil iedereen bedanken. 
  
Groetjes Julian Frazer 

Afgelopen zondag ging Varsselder op bezoek in 
Etten. Een echte derby waar alles in zat, inclusief 
“een niet al te sterke scheidsrechter”. Etten dat 
graag fysiek voetbalt kwam op voorsprong nadat 
Varsselder enkele kansen gemist had. Varsselder 
moest na 20 minuten keeper Sven vervangen na-
dat èèn van de spelers van Etten vol doorging op 
Sven… De scheidsrechter gaf….een vrije trap te-
gen wegens een terugspeelbal… ongelooflijk… 
Sean, Svens vervanger kreeg vlak voor rust de 2-
1 voor Etten om de oren uit een corner die door de 
verdediging verkeerd beoordeeld werd… Hard 
spel en veel overtredingen waren typerend voor 
deze wedstrijd. 
Varsselder dat nog 
aanvallender wilde 
spelen moest ruim-
tes weggeven. He-
laas kwam Vars-
selder niet meer in 
hun spel en moest 
het mee in het fy-
sieke spel van Et-
ten, die deze strijd 
ook wonnen. Eind-
stand 4-2. Doel-
puntenmakers 
Varsselder, Tim en 
Martin die een vrije 
trap fantastisch 
binnenschoot. 
 
Komende zondag weer een zware 
tegenstander, AD’69 uit Aalten.  

G.W.V.V. 1 …. langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 
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PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Boyd  

Ratering 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1- 

Neede 1 

H allo allemaal, ik was afgelopen zondag pupil 
vd week. Ik vond het heel erg leuk. 
Toen ik zondag in de kantine kwam, toen kreeg ik 
van Christel het tenue voor de pupil. Hierna mocht 
ik mee naar beneden om samen met de spelers, 
trainers en leiding van het 1ste de wedstrijd door te 
nemen. Toen iedereen wist wat de bedoeling was 
gingen we even een beetje over spelen met de 
bal. Hierna gingen we omkleden en daarna warm-
lopen. 
 
De wedstrijd. 
 
Ik liep voorop met de scheidsrechter, we gingen na 
de middenstip hier werden de spelers van beide 
partijen omgeroepen, er volgde een groot applaus 
en de aftrap volgde. 
Ik rende heel erg hard na voren maar miste helaas 
het doel. De wedstrijd begon en ik heb alles vanuit 
de dug out kunnen volgen. Ze speelde goed maar 
toch werd het 0-1 in de eerste helft. In de rust werd 
er even bijgepraat in de kleedkamer. De 2e helft 
speelde ze weer erg goed maar helaas verloren ze 
met 2-1. 
Ik wil iedereen bedanken voor de hele leuke zon-
dag en de super mooie bal met handtekeningen 
die ik na de wedstrijd mee heb gekregen. 
 
Groetjes Boyd 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Marloes 

Bruins 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1- 

Doetinchem 1 

H oi, ik ben Marloes Bruins en ik zit bij de E1. 
Ik mocht bij de wedstrijd tegen Doetinchem de 
pupil van de week zijn. 
Ik moest om 13.00 aanwezig zijn. Ze aten soep 
met brood, en ze spraken al over de wedstrijd. Ze 
moesten heel snel aankleden. Ze maakten ook 
veel foto’s op het voetbalveld en toen riepen ze mij 
en toen ben ik ook op de foto geweest. Daarna 
moesten wij naar elkaar overschieten. Met wie ik 
moest overschieten (sorry de naam weet ik niet 
meer) deed mooie trukjes en ik wilde die ook leren.  
Toen gingen wij naar de kleedkamer en wij deden 
daar ook een soort van jel. Ik ging samen met de 
spelers en de scheidrechter het veld op. Ik mocht 
met de wedstrijdbal dribbelen naar de keeper van 
Doetinchem om daar op goal te schieten. Ik scoor-
de en kreeg van de scheids een vaantje. 
Ik mocht naast de trainer van GWVV zitten om 
naar de wedstrijd te kijken. Het was best span-
nend. Toen was er pauze. De leider vertelde hoe 
het beter kan in het voetballen. En toen begon het 
weer. Wij deden goed ons best, maar onze tegen-
stander was wel heel goed. Aan het eind van de 
wedstrijd hadden wij 1 goal minder gemaakt dan 
de tegenstander. De eindstand was 2-3. Jammer 
dat we nu niet verder gaan voor de grote beker. 
Ik kreeg nog een hele mooie bal met alle namen 
van de spelers van GWVV. Deze ligt nu iedere 
nacht bij mij in bed. Ik wil graag dat de namen erop 
blijven. 
In de kantine kreeg ik een broodje kroket en iets te 
drinken. Omdat ik een hele leuke dag heb gehad 
heb ik een rondje gegeven aan de spelers. Omdat 
ik de hele middag moest zitten ben ik daarna naar 
buiten gegaan om met mijn wavebord te spelen. 
Dank je wel voor de leuke middag. 
 
groetjes Marloes 
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O p 4 oktober jl. werd de Vieftig Club officieel opgericht. 
In totaal waren er op deze avond zo’n 27 deelnemers aanwe-
zig, op dat moment waren er 39 deelnemers ingeschreven. 
Het promoteam was door de grote opkomst zeer wel verrast. 
Op deze avond werd o.a. het huishoudelijk reglement doorge-
nomen en middels een klap op tafel van Arno was het ont-
staan van de Vieftig club een feit. Natuurlijk kan er op zo’n 
moment het er niet aan ontbreken om een dronk uit te bren-
gen op dit officiële moment. Er werd dan ook geproost op een 
vruchtbaar en succesvol bestaan van de Vieftig club. Het ver-
rassingsagendapuntje werd dan ook omgedoopt tot agenda-
pintje. Ook werd op deze avond een lijstje met genomineerde 
bestedingsdoelen opgesteld. In totaal kwamen 7 bestedings-
doelen op papier te staan. De Vieftig club leden kunnen 
d.m.v. een top drie lijstje aangeven waar hun voorkeur naar 
uitgaat. Op15 November hopen we alle top  3 lijstjes binnen te 
hebben en het bestuur een bestedingsdoel voor te stellen. 

Inmiddels hebben we 63 deelnemers kunnen inschrijven met 
in totaal 70 Vieftigsterren. Rick Schut (zie foto) was de Vieftig-
ste deelnemer, een uniek moment waarbij we even hebben 
stilgestaan. Dat de Vieftig club voor alle leeftijdsgroepen geldt 
blijkt uit de inschrijving van Sep te Kaat, zoontje van Jacco en 
Nienke, hij is de jongste deelnemer. 

Op de beeldschermen in het Dorpshuus houden we de stand 
van de Vieftig club barometer telkens up to date. 

Het promoteam 

“De Vieftig Club” officieel opgericht 

en verwelkomt het vieftigste lid 

André Driever 
André Jansen en Rianne 
Anouk Jansen en Ramiro Tersteeg 
Arie en Bernadette Seinhorst 
Arno en Manon Geurts 
Bennie en Carla Mulder 
Bertus en Rita le Comte 
Bram Legeland 
Chiel en Karen 
Cor van ‘t Veer 
Dennis Lohschelder 
Dominiek Seinhorst 
Erik’s voegwerken Erik Scholten Ulft 
Erik en Ingrid Ketelaar 
Erik Frazer 
Eugène en Francis Lucassen 
Ferenc en Sandy Schepers 
Frank en José Slutter 
Frank Stokman 
Frans Ratering 
Freek en Petra Ditters 
Gerard en Angela Schwartz 
Gert Ketelaar 
Hans en Lucy Aalders 
Hajon en Trudy Westerveld 
Henny en Karin Ketelaar 
Ino Zweers 
Jan en Willemien Frazer 
Jan Mulder 
Jelle Visser 
John  en Monique Jansen 
Jos Mulder 
Jules en Erna v/d Pavert 
Jurgen Schut en Anne Mulder 
Karin en Freek 
Koen Nieuwenhuis 
Luc Ratering 
Marcel en Nardie 
Mark en Lotte 
Martin Stokman 
Mike Frazer 
Nardi en Beent Klijnsma 
Nico en Sandra Immink 
Niels en Silke 
Odette en Sven 
Patrick Visser 
Paul en Riet Schut 
Pim Teunissen en Rosa Legeland 
Raymond en Inge Wienholts 
Rick en Marjolein Schut 
Rik en Astrid 
Robbie Overbeek 
Ronny en Bianca 
Ruben Kaczmarek 
Sep te Kaat 
Stichting V.V.V.V.V. 
Sven en Noortje 
Tiny Fisser 
Theo en Lucia 
Tim en Ellen 
Tom Wanders 
Vredegoor auto’s 
Wim en Astrid 

De Vieftig club barometer stand staat inmiddels op; 

 70 Vieftig sterren 
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Dit seizoen worden in de volgende wedstrijden de ballen 
gesponsord; 
15-9-2013 wedstrijd tegen Dinxperlo 1  

Sponsor De Vieftig Club 
29-9-2013 wedstrijd tegen Reunie  
Sponsor Rabobank Graafschap Zuid 
6-10-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1  
Sponsor Henk Wanders 
27-10-2013 wedstrijd tegen Neede 1  

Sponsor TIFA Neede 
10-11-2013 wedstrijd tegen AD’69 1 

Sponsor Transportbedrijf Bosman Gaanderen 
1-12-2013 wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Sponsor Jan en Willemien Frazer 
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1  

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzetbedrijf 
23-3-2014 wedstrijd tegen Etten 1  

Sponsor Henny en Karin Ketelaar 
 
Wilt u ook een bal sponsoren?? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie: 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 

d.d.:  aanv.: Tegenstander: waar: 
10-11 14:30 AD’69 (thuis) 
17-11 14:00 DEO (uit) 
1-12  14:30 Ulftse B. (thuis) 
8-12  14:00 Rekken (uit) 
15-12 14:30 SVBV (thuis) 
19-1  14:30 Fc Trias (thuis) 
26-1  14:30 Dinxperlo (uit) 
2-2  14:30 Terborg (thuis) 
16-2  14:00 Reunie (uit) 
23-2  14:00 VVG’25 (uit) 
9-3  14:30 MEC (thuis) 
16-3  14:00 Neede (uit) 
23-3  14:30 Etten (thuis) 
6-4  14:00 AD’69 (uit) 
13-4  14:30 DEO (thuis) 
27-4  14:00 Ulftse B. (uit) 
4-5  14:30 Rekken (thuis) 
11-`5 14:00 SVBV (uit) 

Nog te spelen wedstrijden 

 ‘13-’14 

G.W.V.V. 1 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de afgelopen maand zijn ons wat dingen opge-
vallen op de Buitenham, de algemene ledenverga-
dering waar Jan Roes zijn opwachting maakte als 
secretaris, GWVV 1 die verloor van Doetinchem in 
de beker, Marc Arnold die maar liefst 8x scoorde 
in 1 wedstrijd, er kan er echter maar 1 uitverkoren 
worden en dat is deze maand .......................... 
Joost Schut, clubscheidsrechter van GWVV, jaren-
lang keeper/speler bij GWVV en nog niet zolang 
geleden nog trainer/coach bij GWVV 2, een soci-
aal iemand die ondanks dat hij buiten Varsselder-
Veldhunten woont veel doet in onze gemeen-
schap. 
In deze rubriek zullen we Joost een aantal vragen 
stellen o.a. hoe het hem bevalt als scheidsrechter 
bij GWVV en waarom hij destijds heeft moeten  
stoppen als actieve voetballer bij GWVV. 
 
Hallo Joost, 
 
Velen kennen je binnen de vereniging, toch willen 
we je vragen je even voor te stellen aan de lezers 
die je nog niet zo goed kennen? 
 
Hallo 
Ik ben Joost Schut, geboren aan de buitenrand 
van Varsselder, zoon van poggen Willy, broer van 
Rick en Rianne (van Chris van Aalst) inmiddels 35 
jaar oud, samenwonend in Gendringen met Debo-
rah, vader van Dylan en werkzaam bij Boks 
brandpreventie in Duiven als applicateur, penning-
meester bij CV de zinkput en lid van de 
raad van elf, team leider en speler van dart team 
DE ZON, scheidrechter bij gwvv, leider/trainer/
scheidsrechter bij de mini puppillen van vv Gen-
dringen waar mijn zoon voetbalt. 
 
Wat doet in godsnaam een applicateur? 
 
Wat ik doe is het brandwerend maken van leiding-
en en luchtkanalen, door middel van steenwol, 
brandwerende kit en coating, brandkleppen en 
brandmanchetten. 
 
Hoe lang ben je al lid bij GWVV en welk hoog-
tepunt staat je nog het meest voor ogen in je 
actieve carriere? 
 
Ik ben nu 30 jaar lid bij gwvv, daar van heb ik er 25 
actief gevoetbald of teminste geprobeerd te voet-
ballen, wat mij nog het meest voor ogen staat, dat 
zijn er veel, overal heb je wel herineringen aan. 
Mijn eerste wedstrijd bij gwvv weet ik nog het was 
steenkoud er lag sneeuw, s'morgens vroeg op de 
fiets naar Wim en Astrid Pruyn (mijn eerste lei-
ders), jaren later met de A junioren in samenwerk-
ing met NVC twee jaar mee doen om het kampi-
oenschap twee keer tweede onder leiding van 
Koos, Peter Berendsen, en Leo Brugeman.  
Kampioen met gwvv1, de IJssel cup winnen en de 
weekeindjes weg en nu als scheidsrechter elke 
week en natuurlijk de minder leuke dingen. 

 
Je bent inmiddels al jaren clubscheidsrechter bij 
GWVV, kun je de lezers vertellen waarom juist 
fluiten zo mooi is? 
 
Fluiten is niet altijd mooi, als je hoort wat er soms 
geroepen wordt, en dat is niet alleen naar de 
scheidsrechter, spelers onderling, trainers re-
serves supporters naar elkaar, het is soms niet 
normaal geen enkel fatsoen naar elkaar, of zoals 
de knvb roept RESPECT. Ik probeer hier boven te 
staan, wat niet altijd lukt, ik weet hoe ik zelf was 
als voetballer en nog ben. Het mooie is dat je lek-
ker toch deel uitmaakt van het voetbal, buiten bent 
en een beetje op conditie blijft dat geschreeuw en 
getier van anderen gaat het ene oor in blijft even 
hangen en daarna er snel weer uit, want als je 
daar mee rond blijft lopen wordt je gek. 
 
Scheidsrechters heb je er in vele vormen en 
maten, de ene fluit precies volgens de regels en 
fluit voor elk wiswasje, een andere scheidsrechter 
laat bij 'kleine' overtredingen doorspelen om het 
spel niet te veel te hoeven onderbreken. Zou je 
van jezelf als scheidsrechter een beeld willen 
schetsen?  Onder welk type scheidsrechter 
zouden we jou kunnen scharen? 
 
Das lastig, de ene keer moet je voor elk wiswasje 
fluiten, anders kan het uit de hand lopen, de an-
dere keer laat je door spelen, ik probeer een 
wedstrijd op mijn gevoel te fluiten. Je merkt vanaf 
de eerste minuut al hoe de sfeer op het veld is. 
 
Ook de omgang met de spelers in een wedstrijd 
speelt een belangrijke rol, hoe een wedstrijd ver-
loopt. Hoe ga jij als scheidsrechter om met spelers 
die in het veld staan? 
 
Van de spelers van gwvv weet ik van velen wel 
hoe ze spelen en reageren, van de tegenstander 
is het afwachten na een minuut of tien heb ik wel 
een beeld hoe ze zijn. Iemand die om elk wiswas-
je zeurt krijgt bij mij minder crediet dan iemand die 
uitdeelt en incasseert niet zeuren en door gaan. 
De aanvoerder mag altijd iets meer, qua praten, 
ach en wat er ook gebeurt na de wedstrijd hoop ik 
dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen 
kijken, iedereen maakt fouten ook een scheids-
rechter. 
 
Als scheidsrechter krijg je vanaf de zijlijn heel wat 
naar je hoofd geslingerd, wordt je daar af en toe 
niet strontziek van, en hoe ga jij om met dergelijke 
situaties? 
 
Ik probeer het ene oor in het andere uit, maar 
goed dat kan niet altijd, ik ben niet haatdragend 
ik blijf er niet lang mee rond lopen, soms denk ik, 
hij weet niet beter of zo van, die heeft thuis niets 
te vertellen, doet hij nu hier 
Strontziek wordt ik er niet van dat zal niet best 
zijn, als scheids heb ik het voordeel dat ik gele en 
rode kaarten heb en ik heb mij zelf aan het begin 
van het seizoen voorgenomen, als ik er een geef 
(dit gebeurt niet vaak) dan geef ik ze ook door aan 
de knvb. 
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(vervolg Opvallend...) 

Heb jij per-
soonlijk nog 
wat gemerkt 
in de week 
van de 
Scheidsrecht-
er (7 t/m 13 
oktober) met 
de slogan; 
"Onze scheids 
mijn held" waar het uitspreken van waardering 
naar de scheidsrechter centraal stond?  
 
Weinig van gemerkt, kreeg van de KNVB een vra-
gen lijst of ik mij als scheids veilig voelde op het 
veld, die heb ik ingevuld en teruggemaild, ja en 
"held" das een groot woord, ik zie mij zelf niet als 
held, ik krijg mijn kopje koffie ‘s morgens, ik fluit 
mijn wedstrijd, krijg na afloop nog steeds compli-
menten (van de meeste spelers) voor mijn optre-
den als scheids, drink daarna een biertje en ga bij 
het gwvv team aan tafel zitten en klaar, nee held 
wil ik het niet noemen  
RESPECT DWING JE ZELF AF. 
 
Als jeugdvoetballer heb je altijd een idool (Messi, 
Ronaldo). Als jij onder het betalende fluitende 
scheidsrechterkorps een idool mocht benoemen 
wie zou dat dan voor je zijn en waarom? 
 
Ik heb niet echt een idool, Collina vond ik altijd wel 
een goede scheidsrechter, met die grote ogen 
ook hij is maar een mens en ook hij maakt fouten. 
 
Kun je merken, na het trieste voorval vorig seizoen 
waarbij een grensrechter de dood vond, dat er iets 
is gewijzigd in de gedragsverhoudingen naar 
elkaar toe? 
 
Nee er is niets veranderd, ik denk ook niet dat dat 
hier nodig is. Tuurlijk heb je binnen elk team wel 
iemand met een kort lontje, daar doe je niets aan 
het is aan de rest van het team omdat in de hand 
te houden. Ik kan van hieruit niet zien wat daar 
gebeurd is, kijk als een grens vlagt voor buiten-
spel, wat het niet is, zal daar op gereageerd 
worden dat is normaal, dan krijg je van zelf reactie 
op reactie, heel jammer maar dat gebeurd. 
Hopelijk zijn er dan een paar zo verstandig om te-
zeggen klaar en verder gaan Dat neemt niet weg 
dat het triest is wat er gebeurd is, en het gebeurd 
nog steeds erg jammer. 
 
Een heel mooi lijstje met functies binnen het 
verenigingsleven van Varsselder-Veldhunten. Als 
je d'r één mocht uitkiezen, welke zou dan voor jou 
het leukste zijn? 
 
Nou ik moet er èèn kiezen, das lastig, ik geef mij 
overal 180% voor maar als ik echt maar èèn keuze 
moet maken in Varsselder, dan is het het darten in 
Veldhunten, maar het allerleukst is toch het voet-
bal met mijn zoon, helaas is dat in Gendringen. 
 
Je hebt zelf ook jaren actief gekeept en later als 
voetballer. Wat deed je het liefst en waar was je 
het meest getalenteerd in? 
 
Als ik maar kon voetballen, waar maakte mij niet 
uit, als de trainer zei vandaag sta je spits dan doen 
we dat en morgen in de goal ook goed. 
Echt getalenteerd was ik niet maar het allerliefst 
stond ik in de goal, heb voor een aantal weken te-
rug op de de training bij 3 en 5 weer even in de 
goal gestaan en was het nog niet verleerd. 
 
Waarom heb je je actieve voetballoopbaan al zo 
vroeg moeten opgeven? 

Ik kreeg last van mijn rug, ik had een aantal 
wervels scheef zitten, heb die laten recht zetten, 
en een half jaar later was het weer hetzelfde liedje, 
daarbij was ik vaak geblesseerd aan mijn enkels,  
Ik ben weer begonnen met trainen, wie weet zien 
jullie mij wel weer in het gele shirt rond rennen, 
want het blijft kriebelen 
 
Enkele stellingen; 
GWVV of Gendringen mini pupillen?  GWVV 
 
De Deurzinkers of de Zinkput?  Zinkput 
 
Jeugdprins of Zinkputprins?    Zinkputprins 
 
Keeper, voetballer of scheidsrechter?  keeper 
 
1e helft, 2e helft of 3e helft?                                               
zonder de èèn is de ander er niet. 
 
Een onehunderdandeighty of het scoren van een 
doelpunt?  180 
 
Fluit of dart?      dart 
 
Op èèn van bovenstaande stellingen mag je teru-
gkomen waarom dat juist je keuze was. 
 
Gwvv Of Mini Pupillen 
Ik heb gekozen voor gwvv hier ligt mijn hart, hope-
lijk is het in de toekomst mogelijk om in varsselder/
veldhunten te wonen en krijgt gwvv er een talent 
bij. 
 
Bij deze de laatste serie vragen, dan bu'j weer van 
ons af. 
 
Joost, dat zou mooi zijn als jullie in Varsselder-
Veldhunten zouden komen wonen, Pius X di-
recteur Bert Leuverink hield afgelopen week nog 
een mooi betoog om vooral uit te kijken naar po-
tentiële kandidaten voor leerlingen van de pius X 
school. Dus bij deze Joost, je bent samen met je 
familie hartelijk welkom. 
 
Ik hoop dat wij ooit zelf een huisje kunnen bouwen 
dat is mijn grote wens en het liefst in Varsselder 
Veldhunten 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied, wat 
zou dat voor jou dan zijn? 
 
Zelf weer pijn vrij kunnen ballen/fluiten 
 
Als je voor iemand in Varsselder-Veldhunten een 
standbeeld mocht oprichten (zonder iemand te 
kort te doen) voor wie zou dat dan zijn en waarom 
juist hij/zij? 

Joost als dartscheidsrechter bij het 1e 
GWVV darttoernooi. 
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(vervolg Opvallend op...) 

 
Het wordt een standbeeld van twee mensen, 
voor mijn ouders is geen standbeeld groot genoeg 
ben enorm trots op ze dat ze na 30 jaar, zeven 
dagen in de week keihard werken, vele tegen sla-
gen, zo hun draai hebben gevonden in Gendring-
en. 
 
Waar kun je absoluut niet tegen? 
 
Er zijn veel dingen waar ik mij aan kan ergeren 
maar op dit moment is het toch wel de discussie 
over zwarte piet, echt belachelijk  
 
Bij deze stellen we je in de gelegenheid om terug 
te komen op èèn van bovenstaande vragen of als 
je misschien nog wat anders kwijt wil. 
 
Ik hoop dat meer mensen de scheidrechters fluit in 
de hand gaan nemen want er is een te kort 
landelijk en zeker bij GWVV en laat je gezicht 
eens zien in het dorp, bij de kermis en de carnaval 
langs de weg of in het Dorpshuus dan weten de 
vrijwilligers ook waar ze het voor doen. Joost, alweer als scheidsrechter, tijdens de zeskamp. 

Joost bedankt voor je medewerking aan deze ru-
briek, we wensen je heel veel succes en plezier 
met je gezin en je vele hobby's. 

De redactie 

D e vorige schrijver gaf reeds aan dat we toch 
wel iets te zoeken hadden in de 6de klasse. 
De wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek ging niet 
door omdat de tegenstander ook van “baaldagen” 
had gehoord. De week daarop was er een vrij 
weekend ingepland zodat we totaal uit ons ritme 
waren gehaald. De eerste wedstrijd was weer uit 
tegen Doetinchem. Op een zeer regenachtige 
ochtend waarin de weergoden ons niet gunstig 
gestemd waren togen we richting Doetinchem. 
Doordat er diverse wegafzettingen waren hebben 
we een mooie rondrit gehad. Ruim op tijd waren 
we aanwezig en ik had het geluk om wissel te mo-
gen zitten. Lekker droog en warm met een kopje 
koffie. 
De wedstrijd begon en voordat we het wisten had-
den we al twee keer gescoord. Bij de tegenstan-
der viel de keeper ook nog uit en gestaag werd er 
van onze kant uit aan een positief doelsaldo ge-
werkt. Nu ben ikzelf trainer/leider bij de E-pupillen 
en daarom ook wel grote uitslagen gewend, maar 
wanneer senioren met 0-15 van het veld aflopen 
dan zegt dat wel iets. Wij waren super gedreven 
en de tegenstander liet het hoofd zeer snel zak-
ken. 
Na deze oppepper van jewelste gingen we de 
week daarop naar SVGG te Megchelen. Ook nu 
zat het weer niet echt mee en waaide het zo hard 
dat een goed gesprek op het veld niet mogelijk 
was, daarom zal er wel zo hard geschreeuwd zijn. 
De eerste helft ging niet zo goed, we waren niet 
scherp genoeg en door een paar persoonlijke 
foutjes kwamen we met 3-0 achter. In de tweede 
helft probeerden we dit een beetje te geforceerd 
te corrigeren, maar het is helaas niet gelukt. We 
zijn met 10 man geëindigd doordat een van onze 
spelers een beetje dom was. 
We hebben nog wel een keer gescoord om de eer 
te redden, maar hieraan vooraf ging wel een dub-
bele handsbal van een van onze spelers. 
SVGG scoorde ook nog een keer en ook aan hun 
kant had eigenlijk een speler met rood moeten 
vertrekken. De scheidsrechter had hier geen zin in 
omdat het toch bijna tijd was? 
In ieder geval geen goede wedstrijd gevoetbald en 

ook met lege handen weer naar huis gegaan. 
De wasvrouw was ook heel gelukkig omdat ze de 
hele middag met de zwarte was bezig is geweest. 
De laatste wedstrijd was thuis tegen Gendringen. 
Om iedereen zo optimaal mogelijk van het kunst-
gras te laten genieten mochten we om 09:30 uur al 
beginnen. Gendringen stond dicht bij ons op de 
ranglijst en we achten ons bij voorbaat niet kans-
loos tegen deze tegenstander. 
Helaas liep de wedstrijd weer anders dan gepland. 
We begonnen weer niet scherp genoeg aan de 
wedstrijd en veel ballen werden niet goed naar el-
kaar gespeeld. Echt veel kansen hebben we niet 
gehad en de tegenstander kreeg uit een afgesla-
gen aanval van onze kant de mogelijkheid om op 
te rukken naar onze goal. Een bekeken afstands-
schot en twee van onze spelers die dachten dat de 
ander het wel zou oplossen later en we stonden 0-
1 achter.   
Voorin konden we geen vuist maken omdat Marc 
nog in de olie was van de avond te voren en de 
andere voorhoede spelers het veld te smal maak-
ten. De tweede helft werd er nog meer op de aan-
val gespeeld en zetten we goed druk op onze te-
genstander. Uit èèn van de spaarzame aanvallen 
van Gendringen werd echter wel gescoord en zo 
stonden we al weer met 2-0 achter. Dit was nog 
maar amper op het scorebord gezet of Arthur 
scoorde namens ons de 1-2. 
De laatste 20 minuten was er veel inzet, maar echt 
goed voetbal helaas niet. De uitslag is dus 1-2 ge-
worden en nu staan we op de èèn na laatste plek, 
net boven Doetinchem. 
Volgende week mogen we tegen Ulftse Boys, deze 
staan bovenaan en misschien komen we dan wel 
aan het voetballen. In ieder geval zit de sfeer er 
donderdags na het trainen en zondags na het 
voetballen er wel goed in en laten we de moed nog 
niet zakken. 
Op de èèn of andere manier zullen we toch meer 
dan 3 punten halen dit seizoen. 
 
M.v.g. 
 
Hans Bruins 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand november 

November: 

2 William  Knipping 

6 Gijs  Roseboom 

7 Rick  HendriXen 

8 Jos  Mulder 

9 Ferdie  van de Pavert 

9 Frank  Rots 

10 Arno  Geurts 

12 Jorick  Messink 

13 Lars  Hendrixen 

13 Sven  Huls 

18 Ronny  Overbeek 

19 Gert  Martens 

20 Esger  Stork 

22 Han  van de Pavert 

22 Bart  Razing 

23 Cas  Aalders 

23 Niek  ter Voert 

23 Dominiek  Seinhorst 

26 Iris  Schut 

30 Hans  Bruins 

30 Koen  Bussink 
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N u het seizoen opgestart is en de sen-
iorenelftallen hun draai vinden in de competitie 
is het ook tijd om de Superelf te laten begin-
nen. Het aantal deelnemers is in het overzicht 
rechts te vinden. Ten opzichte van vorig jaar is 
er één deelnemer meer en komt het total uit 
van 48 deelnemers met verschillende teams.  
Er zijn weer veel vertrouwde (ploeg)namen, maar 
ook nieuwe gezichten en teams die de ranglijst 
van de Superelf bestijgen. 
Kijkende naar de samenstelling van de teams zijn 
er veel verschillen. Wel zijn er bepaalde spelers 
die door veel coaches gekozen zijn.  
In de goal is in het meeste geval gekozen voor 
Sven te Kaat/Sean Kapelle van het 1e. Verdedi-
gers die veel terugkomen in de elftallen zijn Chiel 
le Comte, Mark Kemperman, Werner Wellink en 
Arhur Bonenkamp. Bij het middenveld zien we 
veelal de namen van Theo Heutinck, Jeroen 
Aalders, Pascal Sloot en Jos Ketelaar voorbij 
komen.  
Wat betreft de aanvallers denkt het grotendeel van 
de coaches dat de doelpunten dit seizoen van 
Niels Schwekhorst, Marc Arnold en Roy Cornielje 
komen. Als we naar de huidige stand van de top-
scoorders van de club kijken, zien we dat veel 
coaches dit goed bedacht hebben. Roy, Marc en 
Niels vormen de top drie van de algehele club op 
dit moment.  
In volgende Boogbal verschijnt de eerste stand 
van de Superelf en zien we welke deelnemers het 
eerste deel van het seizoen er goed(of juist mind-
er goed) vanaf hebben gebracht.  
 

De wedstrijdleiding. 

GWVV superelf 

2013/2014 

sponsored by  

Deelnemende teams Superelf 

1 André Driever Kaartkoning 

2 Anne Aalders F.C. Peggy 

3 Arnold Versleijen F.C. Welkoop 

4 Beent Klijnsma Vulgivaga 

5 Bennie Bruins B.R.U.U.N.S.K.E. 

6 Bennie Mulder F.C. Pisvlek 

7 Brian te Kaat Driemtiem 

8 Bryan Wijkamp F.C. Skills 

9 Carlo Cornielje Wally-team 

10 Cas Aalders F.C. Twente 

11 Casper Bussink De Geel Witte 

12 Chiel le Comte F.C. Hardgras 

13 Chiel Terhorst Mes que un club 

14 Clara Bussink Familie Clara 

15 Dirk Jansen F.C. DJansen 

16 Dominiek Seinhorst F.C. Domi 

17 Eugene Lucassen Waterboys 

18 Ferdie v/d Pavert TKS 

19 Ferenc Schepers ‘Ik raap ze op’ 

20 Hans Boland F.C. Veldzicht 

21 Jan Roes S.F.G.V.U. 

22 Jelle Boland Snelle Jelle 

23 Kees v/d Pavert The Kellers 

24 Like Immink F.C. Imminkshuus 

25 Lucia Heutinck Het geknipte team 

26 Marcel v/d Pavert Superboys 

27 Marco Jansen F.C. LucaYara 

28 Marie-José Cornielje Kwiebes 

29 Marloes Bruins Balalaika 

30 Martijn Klompenhouwer Varsselder City 

31 Mark Kemperman F.C. Bal op dak 

32 Nico Immink The Best Boys 

33 Paul Schut Tuinploeg 

34 Petra Bruins Tariertaar 2009 

35 Rick Fisser F.C. Leemland 

36 Rien Klompenhouwer F.C. Pol 

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

38 Stan v/d Pavert SVDP United 

39 Sjoerd Immink F.C. Beter kan niet 

40 Simone Bussink De Busjes 

41 Swen te Kaat F.C. Lange Bal 

42 Theo Heutinck The Champ 

43 Ted v/d Pavert F.C. de Boetoeham 

44 Tim Jansen F.C. Bal op dak 2 

45 Vera Bruins F.C. Veertje 

46 Wessel Immink F.C. KIP 

47 Willie Schut Waterkers 

48 Wim Klompenhouwer SDO 

D e afgelopen weken heeft het tweede vlag-
genschip van GWVV goede zaken gedaan in 
de competitie.  
Sinds de vorige Boogbal zijn er vijf wedstrijden 
gespeeld die driemaal winst opleverden en twee-
maal een puntendeling betekende. Alleen de eer-
ste speelronde van het seizoen werd er verloren 
en daarna zijn we ongeslagen gebleven. Door de-
ze sterke reeks hebben we ons genesteld op de 
derde plaats in de competitie.  Toch waren de 
twee recente gelijke spelen niet nodig geweest en 
hadden we een nog betere serie neer kunnen zet-
ten.  
 
Tegen het jonge Grol 5, Dinxperlo 3 en Varsse-
veld 6 werd er op de Buitenham door ons geen 
punt weggegeven, door met klinkende cijfers (4-0, 
3-1 en 3-0) te winnen. Het puntenverlies in de 
vorm van tweemaal een gelijkspel werd buiten 
Varsselder behaald. Uit tegen SDOUC 4 en uit 
tegen Winterswijk 6 kwamen de puntendelingen 
tot stand(3-3 en 2-2). Of er sprake is van een uit-
syndroom lijkt me nog wat voorbarig, de tijd zal 
het leren. Feit is wel dat we nog groeiende zijn, 
maar de komende tijd zeker rond deze plek(en 

misschien iets hoger) op de ranglijst willen staan. 
Waar je in de toto van de Eredivisie tegenwoordig 
nergens meer zeker van bent, is het verstandig om 
bij GWVV2 in te zetten op doelpuntenmakers per 
wedstrijd. Zet een kruisje voor Danny, Jeroen en 
Tom en je zit gebakken. Zo is het al driemaal ge-
beurd dat alleen zij diegene waren die in de wed-
strijd gescoord hebben. Zo zien we ook bij de top-
scoorders dat ze dicht bij elkaar blijven. Jeroen 
voert als verdediger annex middenvelder de druk 
aardig op bij onze aanvallers Tom en Danny om 
scherp te blijven voor de goal.  
De komende weken staan er weer belangrijke wed-
strijden op het programma in onze competitie waar-
in iedereen van elkaar lijkt te kunnen winnen. Over-
winningen behalen en zo met een goed gevoel de 
winterstop ingaan is het devies. 
 
Roel 

G.W.V.V.2 nestelt zich 

in (sub)top competitie 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 

5-10-2013 GWVV E1 VVG '25 E2 2 13 

5-10-2013 GWVV C1G HC '03 C2G 4 4 

5-10-2013 
ST Zeddam/Sint 

Joris C2GD GWVV C2 4 1 

5-10-2013 
FC Winterswijk 

B2 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 1 6 

6-10-2013 GWVV 2 Grol 5 4 0 

6-10-2013 Sint Joris 4 GWVV 4 1 4 

6-10-2013 GWVV 5 DVV 5 2 5 

6-10-2013 GWVV 1 VVG '25 1 7 1 

12-10-2013 GWVV C2 DZSV C2D 0 7 

12-10-2013 DVC '26 E5 GWVV E1 20 0 

12-10-2013 Loil sv C1G GWVV C1G 6 0 

12-10-2013 Halle A1D GWVV A1 3 5 

12-10-2013 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 FC Trias B2 4 1 

13-10-2013 Doetinchem 4 GWVV 3 0 15 

13-10-2013 Terborg 4 GWVV 5 6 2 

13-10-2013 SDOUC 4 GWVV 2 3 3 

13-10-2013 MEC 1 GWVV 1 2 2 

19-10-2013 DZC '68 C4 GWVV C1G 2 2 

19-10-2013 GWVV C2 DZC '68 C8 1 6 

19-10-2013 Den Dam E1 GWVV E1 3 0 

19-10-2013 DZC '68 A3 GWVV A1 5 3 

19-10-2013 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 AD '69 B1 8 1 

20-10-2013 GWVV 2 Dinxperlo 3 3 1 

20-10-2013 Sint Joris 2 GWVV 5 4 0 

20-10-2013 GWVV 4 Doetinchem 6 1 4 

20-10-2013 GWVV 1 Doetinchem 1 2 3 

26-10-2013 DZC '68 E13 GWVV E1 10 0 

26-10-2013 Gendringen B1 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 2 6 

26-10-2013 Silvolde C2D GWVV C2 8 4 

26-10-2013 GWVV C1G Concordia-W C2 0 3 

26-10-2013 GWVV A1 Ruurlo A2 11 5 

27-10-2013 GWVV 2 Varsseveld 6 3 0 

27-10-2013 SVGG 2 GWVV 3 4 1 

27-10-2013 Ulftse Boys 6 GWVV 4 1 1 

27-10-2013 GWVV 5 Aerdt 2 2 7 

27-10-2013 GWVV 1 Neede 1 1 2 

2-11-2013 GWVV C2 Gendringen C2 0 9 

2-11-2013 GWVV E1 Halle E3 2 5 

2-11-2013 VIOS B. A2 GWVV A1 1 6 

2-11-2013 Kilder C1 GWVV C1G 7 2 

3-11-2013 FC Winterswijk 6 GWVV 2 2 2 

3-11-2013 GWVV 3 Gendringen 6 1 2 

3-11-2013 Doetinchem 5 GWVV 5 1 3 

3-11-2013 GWVV 4 Kilder 5 7 2 

3-11-2013 Etten 1 GWVV 1 4 2 

 

  
 
-Wi'j feliciteren;  
Hugo te Kaat met het bereiken van z’n Abra-
hamsgerechtigde leeftijd. 
- fam. HendriXen met de opening van hun nieuwe 
zaak Stadsbrouwerij & Grandcafè HendriXen. 
 

 Tonny Slutter was i.v.m. de afwezigheid van 
Carlo gelegenheidscoach voor de wedstrijd 
tegen Doetinchem. Van te voren wordt er altijd 
druk gespeculeerd over de opstelling. Zegt ie-
mand; “Tonny I’j zol Andres wel op de reserve-
bank hemmen zitten of niet?” Tonny had hier 
een panklaar antwoord op; “Bu’j now helemoal 
gek, he’k em nog langs mien zitten ook, nee, 
Andres steet in de basis”. Dit was natuurlijk niet 
tegen dovemansoren gezegd, tijdens de rust 
wordt Andres gewisseld en denk je dat Andres 
op de bank plaats neemt. Nee, hij gaat eerst 
een kwartier douchen en gaat vervolgens als 
‘maatschappelijk werker’ in de Doetinchemse 
kantine zitten ‘kletsen’ met het barmeisje.  

 Dat pupil van de week zijn zeer geliefd is blijkt 
wel uit het feit dat plotseling het hele tenue 
verdwenen is. Wat blijkt, heeft Jan Aalders dit 
tenue tussen zijn wielrenners-outfit in zijn kast  
liggen. Jan droomt er nog steeds van om op 
een dag dit tenue aan te mogen doen en 
samen met de 1e elftal spelers het veld op te 
rennen. Wie weet Jan, misschien kom je nog 
wel eens aan bod, maar dan als Jantje. 

 Sven Huls keek vreemd op toen hij zijn voet-
balkousen wilde aan trekken in de aanloop 
naar de wedstrijd tegen SDOUC. Niet de mooie 
gele maar de foei lelijke rood-geel gestreepte 
SDOUC sokken zaten in zijn tas.. Het werd 
hem al snel duidelijk dat zijn broer Kay hier 
achter zat. Broerderliefde noemt men dat. 
Overigens wisten ze de punten wel weer te 
delen, da’s dan wel weer mooi. 

 Dat goede communicatie tijdens een voetbal-
wedstrijd belangrijk is werd duidelijk in de 
wedstrijd van het 1e elftal. Swen te Kaat wil de 
bal aannemen totdat hij iemand hoort roepen  
S(v)wen ‘bal vrij’ waarop Swen de bal liet lopen 
voor Sven, de doelman, niet wetende dat in zijn 
rug een Doetinchem speler ligt te azen om de 
bal op te pikken en weet te scoren. Ja als je 
twee Sv(w)en ’s in je elftal hebt dan zul je toch 
wat af moeten spreken!. Whats in a name!  
 

 De wasvrouw van GWVV 2 klaagde steen en 
been na de wedstrijd tegen SDOUC. “D’r zat 
mien toch ‘n zwarte boks bi’j, den hep ik wel 3 
keer motten wassen”  
3 x raden van wie die broek was, natuurlijk 
onze ‘Wals Aalders’ is back in town. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Christel Aalders tel. 632727 
Marco van Remmentel.  842165 
Sven Maatman tel. 843620 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Manfred Kuster tel. 630286  
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Mike Frazer tel. 631810 
Hans Bruins tel. 632247  
Mark Kemperman tel. 06-16490233 
Bram Legeland tel. 0315-631730 
Ramiro Tersteeg tel. 06-12616216 
Jelle Visser tel. 0315-630212  
Andre Lippets tel. 631929  

H et seizoen is alweer een aantal wedstrijden onderweg. Er wordt 
door de jeugd lekker getraind en gevoetbalt. 
Vooral de A1 en de B1 doen het uitstekend. De A1 staat op een 5e 
plaats met 12 punten uit 5 gespeelde wedstrijden. 
De B1 staat 2e met 15 punten uit 6 wedstrijden. 
De C1 en de C2 hebben het wat moeilijker. De C1 staat 8e met 5 
punten uit 6 wedstrijden. 
De C2 staat 10e met 4 punten uit 6 wedstrijden. 
De E1 staat laatste, zij wachten nog op hun eerste overwinning. 
Wij willen iedereen een compliment maken voor de goede trainings-
opkomst en de inzet op zaterdag. 
De C1 is nog steeds op zoek naar een leider/grensrechter, heeft u zin 
en tijd meldt je dan bij het jeugdbestuur. 
Verder willen wij u erop attenderen dat we in de 1e week van het nieu-
we jaar weer een flessenactie houden. 
Rest ons iedereen te bedanken die zich inzet voor onze jeugd, zonder 
vrijwilligers geen voetbal. 
   
Gr het Jeugdbestuur  

  

D e eerste Boogbal gelezen 
en meteen dacht ik eraan dat 
er geen stukje in staat over 
de E-pupillen en hun uitje 
naar de Graafschap. 
Wij waren uitgenodigd om deel te nemen aan de vlaggenparade en aan 
de doelpuntencompetitie die tijdens de rust van de wedstrijd de Graaf-
schap – jong FC Twente gehouden zou worden. 
Maximaal mochten er 15 kinderen mee en 5 begeleiders.  
Gelukkig waren er op dat moment 15 E-pupillen dus hoefden we geen 
nare beslissingen te nemen. De begeleiders waren ook snel gevonden 
en vrijdag 20-09-2013 stonden we met zijn allen om 18:00 uur bij het 
bord aan de Hoofdstraat. 
Ik kan me nog herinneren dat je vroeger niet al te dicht bij het stadion 
mocht parkeren en dat je altijd een stuk moest lopen. Omdat we nu zo 
vroeg waren en er ook niet zoveel supporters meer komen dan een 
paar jaar geleden konden we helemaal doorrijden naar de parkeer-
plaats bij voetbalvereniging SVDW. Dit is op zeer korte afstand van het 
stadion. 
Bij het stadion aangekomen kwam er 
iemand van de supportersvereniging bij 
ons die ons deze avond zou begeleiden. 
Ze legde met veel passie en geduld uit 
wat er die avond allemaal zou gebeuren 
en wat er van de kinderen verwacht 
werd (en wat vooral niet). We hebben 
haar nog een plaats in onze trainersstaf 
aangeboden, maar helaas was ze reeds 
bezet. Er waren die avond nog een aan-
tal verenigingen uitgenodigd, maar op de 
èèn of andere manier waren wij het 
meest aanwezig. 
Na de uitleg mochten we het stadion bin-
nen en kregen we onze plaatsen aange-
wezen. Waarschijnlijk omdat we zo en-
thousiast waren mocht Boaz Kwak mee-
doen met de scheidsrechtersescorte. Bij 
het begin van de wedstrijd mocht hij sa-
men met de spelers en de scheidsrech-
ters het veld opkomen. Maar voordat het 
zover was mocht hij ook nog even op 

De E-pupillen 

gingen naar de 

Graafschap – 

jong FC Twente 
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een grote nepkoe zitten en werd hij zo van het 
veld afgereden. 
Mooi op tijd stonden onze E-pupillen mooie 8-tjes 
te maken met hun vlaggen en na een intensieve 
armtraining van ruim 5 minuten mochten ze hun 
spullen weer inleveren en kon de wedstrijd begin-
nen. 
De eerste helft was niet echt om aan te zien. De 
Graafschap kreeg zeer snel een paar goals tegen 
en zelf werden ze jammer genoeg niet echt ge-
vaarlijk. Nadat ze 3 tegengoals hadden gekregen 
begonnen ze beter in de wedstrijd te komen en 
toen werden de rollen omgedraaid. Jong FC 
Twente vergat te voetballen en wat in de eerste 
helft met de Graafschap gebeurde gold nu voor de 
tegenstander. De eindstand werd 3-3.  
 
In de rust mochten we weer met de E-pupillen het 
veld op om te proberen zoveel mogelijk punten te 
scoren. 
In een goal hadden ze een zeil gehangen met een 
aantal ronde gaten erin. Ieder gat vertegenwoor-
digde een bepaald aantal punten. Iedereen mocht 
1 keer schieten en het aantal punten wordt dan bij 
elkaar opgeteld. Er deden 4 verenigingen mee 
met ieder 15 voetballers. Het was dus lopende 
band werk en dit was iets teveel gevraagd voor 
onze voetballers. 
Hoogst waarschijnlijk door de spanning en alle 
indrukken van die avond heeft er maar 1 van ons 
een aantal punten gescoord. We doen dus niet 
mee met het kampioenschap. Na deze inspanning 
mochten we weer naar onze plaatsten voor de 
tweede helft en kregen de kinderen nog iets te 
drinken. 
Aan het eind van de wedstrijd hebben we nog 
even gewacht op de spelers die een rondje langs 
het veld maakten. We wilden natuurlijk allemaal 
onze voetballer uit Varsselder, Ted van de Pavert,  

begroeten. 
Gelukkig waren zijn ouders aanwezig om hem te 
attenderen op onze aanwezigheid. Ted kwam nog 
even langs om een aantal handjes te schudden. 
 
Na een zeer geslaagde avond, ondanks de iets 
mindere wedstrijd en de toch wat teleurstellende 
sfeer op de Vijverberg omdat de harde kern niet 
aanwezig is bij de wedstrijden tegen de teams met 
Jong ervoor togen we huiswaarts. 
Ook de thuisreis verliep voorspoedig en binnen het 
halfuur waren we weer gearriveerd in Varsselder. 
Vanaf deze kant wil ik de Graafschap bedanken 
dat ze een groot aantal kinderen een zeer leuke en 
spannende avond hebben bezorgd. Zelfs de bege-
leiders hebben veel plezier gehad. 
 
Namens de begeleiders. 
Hans Bruins 
 

Hoi, 

I k ben Marloes Bruins ik ben aanvoerder ge-
weest. 
Eerst kwamen wij bij elkaar op de parkeerplaats.  
Het was nog donker. Wij moesten om half 8 aan-
wezig zijn. En om half 9 moesten wij voetballen.  
Ik was nog wel moe. Toen gingen wij naar Doetin-
chem met de auto. 
Wij waren toen bij Doetinchem. Wij gingen naar 
de kleedkamer en wij gingen ons aankleden. Toen 
gingen wij naar het veld waar wij moesten voetbal-
len. Mike zei wie is er nog geen aanvoerder ge-
weest en ik zei ik ben het nog niet geweest en ik 
was dus aanvoerder. En toen gingen wij voetbal-
len. Ik ging de scheids een handje geven en wij 
hadden aftrap. Wij speelden wel goed maar onze 
tegenstander was wel beter. Het was toen pauze 
wij gingen naar onze kleedkamer. Mike vertelde 
hoe wij beter konden voetballen. Hij zei ook dat wij 
het best goed deden. Toen gingen wij weer begin-
gen. De tegenstander hadden aftrap. De tweede 
helft begon. Wij deden wel beter dan de eerste 
helft maar de tegenstander was wel goed en ze 
hadden een andere kieper dan de eerste helft. De 
tweede helft was ook weer afgelopen het was 10-
0 geworden, niet zo goed want we hebben wel 
verloren. Maar we hebben wel goed gevoetbald  
 

Groetjes Marloes Bruins 

Verslag van aanvoerder 

Marloes 

WEDSTRIJD VERSLAGEN 

GWVV E1 GESCHREVEN 

DOOR DE KINDEREN ZELF 

   
Gwvv - Dzc   0 - 17 
We hebben wel goed ons best gedaan en goed 
overgespeelt en we hadden het leuk en ik vind het 
veld heel erg slecht en we hebben jammer genoeg 
niet gewonnen. 
  
Merijn 
  
Gwvv - Zeddam 2 - 13 
Hallo ik ben Jesper. Het was leuk dat ik aanvoer-
der mog zijn. De eerste minuten waren we goed. 
Maar naar een gool tegen waren we suf. 
Maar de tweede helft waren we beter naar een 
paar minuten hadden we een gool. De trainers wa-
ren blij het werd 2 - 13 jamer. 
  
Jesper 
 
Gwvv -VVG  2 - 14 
Ik vond de westrijt leuk maar ik vond het jammer 
dat we hebben verloren met 2 -14 we hebben wel 
plezier gehat 

groetjes Boyd 
  
Den Dam - Gwvv 3 - 0 
  
Den Dam wind met 3-0 en ik moest aanvoerder en 
het was een mooie dag maar vooregjaar 12-0 ver-
loren  

Julian  
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

November; 
11 Lampionnenoptocht 
17 intocht st. Nicolaas 
22-23 Speculaasactie St.Gregorius 
December; 
7 oud papier ophalen 
19 GWVV Potstoten 
5 januari GWVV nieuwjaarsbijeenkomst 

Speculaasactie St. Gregorius  

versterkt jeugdopleiding 

O p vrijdag 22 november en zaterdag 23 no-
vember houdt Fanfare St. Gregorius uit Vars-
selder weer haar jaarlijkse Speculaasactie.  
Op vrijdagmiddag worden de ambachtelijke specu-
laaskoeken, die gebakken zijn door bakker Heijer-
man, ingepakt en klaargemaakt voor verkoop. De 
leden van de Fanfare zullen aan uw deur verschij-
nen om deze heerlijke koeken aan te bieden. Een 
zakje bevat acht grote speculaaskoeken en kost 
€3,00 per zakje. Wilt u meerdere zakjes kopen, 
dan betaalt u slechts €2,50 per zakje. Voor dit be-
drag heeft u niet alleen smakelijke speculaaskoe-
ken, maar helpt u de Fanfare haar jeugdopleiding 
te stimuleren. 
 
Een groot deel van de opbrengsten van de specu-
laasactie komt namelijk ten goede aan de jeugd 
van het orkest. Anno 2013 telt het orkest erg veel 
jeugdige leden en is er ook een groot aantal jeugd-
leden in opleiding. Om ervoor te zorgen dat deze 
jeugdleden optimaal muziek kunnen maken, zijn er 
(nieuwe) instrumenten, uniformen en andere attri-
buten nodig. Met de opbrengst van de speculaas-
actie is het voor de Fanfare mogelijk om hierin te 
investeren. Als u koeken koopt van de Fanfare, 
bevordert u dus de jeugdopleiding van de Fanfare.  
 
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag de hele 
dag kunt u de leden van de Fanfare aan de deur 
verwachten. Er wordt niet alleen in Varsselder ver-
kocht, maar ook in Gendringen, Ulft en omliggende 
dorpen. Heeft u de verkopers aan uw deur gemist 
dan kunt u vrijdagmiddag vanaf 15.00 en zaterdag 
ook terecht in ‘het Dorpshuus’ in Varsselder voor 
de heerlijke speculaaskoeken. 
 
Speculaaskoeken als attentie 
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, win-
kels, verenigingen of instellingen die in de  
Sinterklaas periode een attentie willen uitdelen aan 
klanten of medewerkers. Hiervoor zijn  
onze zakjes met speculaas uitstekend geschikt. 
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn van  
harte welkom bij Jan Aalders tel. 06-21127597 of  
Henri Hebbink tel. 06-22619426. 

Varsselder-Veldhunten 

Volop in beweging 

D e opkomst bij de door de VDVV georgani-
seerde avond was zeer goed (100 pers.) 

Op deze avond werd al een groot deel van de uit-
komsten van de leefbaarheidsmonitor/
dorpsenquête bekend gemaakt gekoppeld aan al 
lopende ontwikkelingen. De volledige uitgewerkte 
enquête zal binnenkort worden gepubliceerd. 
 
Pius X 
De avond begon met basisschool Pius X. Uit de 
enquête blijkt dat de school voor de dorpsinwo-
ners erg belangrijk is en dat mensen ook bereid 
zijn om mee te helpen en denken om deze te be-
houden. 
Omdat krimp in de achterhoek een belangrijk is-
sue is heeft de scholengroep Essentius een aantal 
avonden georganiseerd onder de noemer: We 
maken een plan. De doelstellingen van deze 
avonden was om kwalitatief onderwijs in de ach-
terhoek te kunnen behouden ondanks de terug-
gang van leerlingaantallen. De VDVV heeft hier 
actief aan meegewerkt. De 1e avond was een zo-
genoemde 'open space'. Hier konden mensen 
ideeën op briefjes schrijven die later in het proces 
gebruikt zouden worden. De 2e avond werd ge-
vormd door een gezelschap van 20 mensen die 8 
uur lang deze ideeën verder uit gingen werken. 
Uiteindelijk vormden deze uitgewerkte ideeën 
bouwblokken/pijlers onderverdeeld in de catego-
rieën financiën, personeel, geografische spreiding 
en kwaliteit. Daarop volgde de eindpresentatie 
waarin bekend werd gemaakt dat zolang een 
school aan alle pijlers voldoet deze niet gesloten 
wordt. Het staat dus los van een minimum leer-
lingen aantal. Hiermee is de dreiging van sluiting 
voor Pius X dan voorlopig minder. De bal ligt nu 
echter bij de gemeenschap om de school te on-
dersteunen om aan deze pijlers te kunnen vol-
doen. De VDVV wil daarom een projectgroep op-
zetten die samen met school gaat kijken wat we 
kunnen doen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onder-
wijspersoneel ontlasten van extra taken zodat ze 
zich volledig op het lesgeven kunnen focussen? Is 
er misschien een mogelijkheid om meer onder-
houd door vrijwilligers te laten doen? Mensen die 
geïnteresseerd zijn om aan deze projectgroep 
deel te nemen kunnen zich aanmelden door 
een e-mail te sturen aan 
school@varsselderveldhunten.nl Dit e-
mailadres wordt beveiligd tegen spambots. 
JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te 
bekijken.  
Na deze uitleg vertelde directeur Bert Leuverink 
hoe school zelf deze uitdaging tegemoet gaat . 
Pius X scoort op fronten goed. Onderwijs tech-
nisch maar ook op voorzieningen niveau. Welke 
school heeft de voorziening over de faciliteiten op 
het gebied van sport en cultuur zoals deze direct 
voorhanden zijn voor onze school. Een brede 
school qua voorzieningen maar dan met de char-
me van een dorpsschool. Waar de leerling nog 
echt persoonlijke aandacht krijgt. 

mailto:school@varsselderveldhunten.nl
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Herbestemming kerk                                                                                                                                    
Het 2e onderwerp deze avond was de herbestem-
ming van de kerk. Hier zijn al meerdere avonden 
over geweest en de VDVV heeft naar aanleiding 
hiervan het initiatief genomen om  een project-
groep op te richten. Hoofddoelstelling is het be-
houden van de kerk door het vinden van een pas-
sende herbestemming.  De complete doelstellin-
gen en een tijdspad voor deze projectgroep vindt 
u op de dorpswebsite. 
Op deze avond werd het duidelijk dat er op dit mo-
ment 2 plannen zijn: een crematorium en woon /
zorg. De projectgroep zal deze plannen verder 
moeten bekijken en beoordelen op haalbaarheid. 
Belangrijk is hierbij de terugkoppeling van de 
voortgang aan het dorp. 
Er werden ook nog wat vragen beantwoord over 
het crematorium plan die op de vorige avond ge-
steld werden, maar nog niet konden worden be-
antwoord. 
Wilt u zich aanmelden voor de projectgroep 
'herbestemming kerk'? Stuur dan een e-mail 
aan:  
herbestemmingkerk@varsselderveldhunten.nl 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spam-
bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om 
het te bekijken.  
Het terrein van de Möll                                                                                                                            
Uit de enquête wordt zeer duidelijk dat het terrein 
van de Möll veel inwoners een doorn in het oog is. 
Gelukkig kon de VDVV deze avond goed nieuws 
melden. Een woningbouwplan wat jaren geleden 
in de ijskast was gezet is weer actueel geworden. 
Door het enthousiasme van architect Jan Freriks 
en het meedenken van de eigenaar van het ter-
rein is dit plan nu een realistische optie. Het gaat 
om woningbouw op het gehele terrein met vele 
mogelijkheden. Ook de molenromp wordt in dit 
plan gerenoveerd. (zie afbeelding hieronder) 
Daarnaast is het plan al goedgekeurd door de 
welstandscommissie en de monumentenzorg. 
Ook de gemeente heeft aangegeven een bestem-
mingsplan wijzigen door te kunnen voeren n.a.v. 
het voorgelegde plan. Dit betekend dat er bij vol-
doende interesse snel gestart kan worden met het 
uitvoeren van het plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De woningtypes die gebouwd kunnen worden 
staan niet vast. Dat is ook één van de unieke ken-
merken van dit plan: er wordt gebouwd naar de 
behoefte in het dorp. Het is volgens de VDVV wel 
van belang dat er een gezonde mix van oud en 
jong komt. Maar of het nou 2 onder één kap wo-
ningen zijn, seniorenwoningen, starterwoningen of 
appartementen: dat wordt bepaald door de vraag. 
Er wordt ook gekeken naar opties om huren mo-
gelijk te maken. 
Een ander uniek kenmerk van het plan is de mo-
gelijkheid van duokoop. Dit is een vorm van erf-
pacht. De kopers bouwen het huis zelf en moeten 
dit bij een bank financieren. De grond wordt echter 
gepacht en kan later, indien gewenst, alsnog ge-
kocht worden. Het voordeel van duokoop is dat er 
minder bij een bank geleend hoeft te worden, 
waardoor een koopwoning voor veel meer men-
sen mogelijk wordt. Gemiddeld gezien hoeft er 
t.o.v. een normale koopwoning inclusief grond 
maar 66% van de prijs te worden gefinancierd.  
Dit is een zeer interessante optie voor starters! 
 

Het plan werd op deze avond zeer positief ontvan-
gen. 
 
Indien u interesse heeft in een woning op het 
terrein van de Möll dan verzoeken wij u vriende-
lijk om de vragenlijst in te vullen. 
Deze kunt u downloaden en printen. 
 
Inleveren op 
Pastoor Balk-
straat 2 of Hes-
terweg 15. 
De vragenlijst 
ligt ook in 't 
Dorpshuus. 
 
 
't Dorpshuus 
Het laatste onderwerp wat besproken werd was 't 
Dorpshuus. Anderhalf jaar na de officiële opening 
blijkt uit de enquête dat de meeste mensen tevre-
den zijn over het functioneren hiervan. Er zijn ech-
ter nog een aantal verbeterpunten, o.a. duidelijk-
heid openingstijden, een overzicht van de activitei-
ten en het zorgen voor invalide parkeerplaatsen. 
Daarnaast blijkt dat mensen graag activiteiten zou-
den willen zien voor de leeftijdsgroepen van 4 -12 
en 12 - 18 jaar. Voor deze groepen is er op dit mo-
ment geen enkele activiteit. 
De VDVV heeft dit direct opgepakt en wil samen 
met de doelgroepen dit op korte termijn gaan op-
pakken. 
Hiervoor worden nog wel vrijwilligers gezocht. Wilt 
u vrijwilliger worden en deze activiteiten daarmee 
ondersteunen? Stuur dan een e-mail aan 
vdvv@varsselderveldhunten.n Dit e-mailadres 
wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient 
ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
De avond eindigt rond 22.00 uur. Er werd daarna 
aan bar na gepraat over hoe verder invulling te ge-
ven aan deze plannen. 

Het carnavalsseizoen is 

weer begonnen 

D e voorbereidingen voor het komend jaar zijn 
alweer in volle gang! 
De komende tijd houden we jullie via de dorpssite 
natuurlijk weer op de hoogte van al onze activiteit-
en en nieuwtjes! Ook zijn wij te volgen op Face-
book (Carnavalsvereniging De Zinkput) en Twitter 
(@DeZinkput). We hopen er weer een mooi carna-
valsjaar van te maken! 
 
Bestuur C.V. De Zinkput 
 
Donateurskaarten C.V. De Zinkput 
Het is weer zover! Het carnavalsseizoen is weer 
begonnen en alle voorbereidingen zijn in volle 
gang! Dit betekend ook dat de donateurskaarten 
weer verkocht gaan worden. Vanaf 6 november 
kan u onze leden aan de deur verwachten. Uiterlijk 
tot de eerste week van december zal de verkoop 
van deze kaarten plaatsvinden. 
De kaarten kosten €5,- per persoon. 
Op deze manier steunt u de carnavalsvereniging 
en heeft u (op vertoon van uw donateurskaart) gra-
tis entree voor de pronkzitting óf de ro-
zenmaandag. 
 
Alvast dank voor uw steun! 
Bestuur C.V. De Zinkput 

mailto:herbestemmingkerk@varsselderveldhunten.nl
mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
http://www.varsselderveldhunten.nl/images/VDVV/Afbeeldingen/Molenterrein vogelvlucht noordzijde.jpg
http://www.varsselderveldhunten.nl/images/VDVV/Afbeeldingen/Molenterrein vogelvlucht zuidzijde.jpg
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Nieuws van de Zonnebloem afdeling 

Varsselder Veldhunten 

 

E en kort overzicht van de uitstapjes van de 
zonnebloem in de afgelopen periode. 

Ontspanningsmiddag met de Pluckermuzikanten 
Op zaterdag 12 oktober was er bij Zaal Koster in 
Etten een ontspanningsmiddag voor de Zonne-
bloemgasten van de afdeling Ulft en Varsselder. 
Deze middag traden de Pluckermuzikanten uit 
Dinxperlo op. Ze brachten gezellige en herkenbare 
muziek op hun accordeons. Er werd volop meege-
zongen en meegedeind op de muziek. Natuurlijk 
kwamen er lekkere hapjes en drankjes voorbij, 
Kortom een hele gezellige ontspannende middag 
voor onze gasten. 
Uitstapje naar het Openluchtmuseum 
Op maandag 30 september zijn we met een groep 
gasten uit Ulft en Varsselder van De Zonnebloem 
met de Museum Plusbus naar het Openluchtmuse-
um in 
Arnhem geweest. Dit is een initiatief van de Bank-
giroloterij, die het mogelijk maakt om gratis een 
dag met senioren naar een museum in Nederland 
te kunnen. Wij waren de gelukkigen en nodigden, 
zo eerlijk mogelijk, 40 gasten uit. We kregen een 
prachtige toertocht door Oosterbeek, langs het huis 
van Emiel Ratelband en familie Hazeleger, naar 
het Openluchtmuseum. Daar kregen we eerst kof-
fie met koek en werden we in groepen gedeeld om 
met een gids naar 
de molens, oud hollandse huisjes en winkeltjes te 
gaan. Na een heerlijke lunch mocht iedereen nog 
even zelf rondkijken en tot slot konden we nog ge-
nieten van het HollandRama. Half 4 vertrokken we 
weer uit Arnhem naar de Achterhoek. Een heerlijke 
dag uit met fantastisch zonnig weer. 
Uitstapje met de boot De Eureka. 
Op zaterdag 14 september gingen we met een 
groep gasten uit Varsselder naar Lobith voor de 
dagboottocht met De Eureka over de Rijn naar 
Kleef en terug via Emmerik. Ongeveer 300 gasten 
uit de hele regio hadden een kaartje bemachtigd 
om deze dag volop te genieten van het mooie land-
schap en de plaatsjes langs het water. 
Na de koffie met cake genoten de gasten van een 
optreden van 3 dames met hun accordeons, 
Na een 4 gangen dinertje konden de gasten die er 
behoefte aan hadden even rusten. 
Een bingo en loterij met mooie prijzen maakte de 
dag compleet. Na de koffie met krentewegge 
meerde de boot om vijf uur weer aan in Lo-
bith ,waar de bussen,  regiotaxi’s en privé chauf-
feurs al stonden te wachten. 
 
Namens de vrijwilligers, Dianne Bujak. 

UITSLAG ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013 

Datum trekking: 28 oktober 2013 

 
Hier volgt de uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2013. De Nationale 
Zonnebloemloterij 2013 is goedgekeurd door 
het Ministerie van Justitie 
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009) 
(onder voorbehoud van typefouten) 
Kansspelbelasting is voor rekening van de 
Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na 
de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd in-
dien u het winnende lot volledig invult en stuurt 
naar 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 
5004 BG Tilburg 
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 
1e prijs 0012122 € 15.000,00 
2e prijs 0129924 € 10.000,00 
3e prijs 0392192 € 10.000,00 
4e prijs 0264842 € 5.000,00 
5e prijs 0501677 € 5.000,00 
6e prijs 0527322 € 5.000,00 
7e prijs 0921067 € 2.500,00 
8e prijs 1240568 € 2.500,00 
9e prijs 0817715 € 2.500,00 
10e prijs 0646376 € 2.500,00 
11e prijs 0073087 € 1.000,00 
12e prijs 0613848 € 1.000,00 
13e prijs 0769482 € 1.000,00 
14e prijs 1270107 € 1.000,00 
15e prijs 1427604 € 1.000,00 
16e prijs 1000762 € 450,00 
17e prijs 0882494 € 450,00 
18e prijs 0314107 € 450,00 
19e prijs 1152003 € 450,00 
20e prijs 0230118 € 450,00 
21e prijs 1164805 € 450,00 
22e prijs 0289014 € 450,00 
23e prijs 0602812 € 450,00 
24e prijs 0028521 € 450,00 
25e prijs 0352869 € 450,00 
 
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE 
VOLGENDE EINDCIJFERS * 
26e prijs 46740 € 100,00 
27e prijs 74248 € 100,00 
28e prijs 99157 € 100,00 
29e prijs 3850 € 50,00 
30e prijs 0154 € 50,00 
31e prijs 4538 € 50,00 
32e prijs 656 € 15,00 
33e prijs 301 € 15,00 
34e prijs 530 € 15,00 
 
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/
m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 
4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

(vervolg Dorpsnieuws) 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Fanfare St. Gregorius “Geht’s Los” 

in ’t Dorpshuus en Debbeshoek 

Z aterdagavond 05 Oktober heeft Fanfare St. 
Gregorius een gezellig spatshopconcert, onder 
de naam Jetzt geht’s (wieder)los, gegeven.  
 
Een avond waar populaire muziek, gezelligheid en 
leuke acts samen kwamen. Een geslaagde opzet 
waarbij de muzikanten op het podium minstens 
zoveel plezier en lol beleefden dan het aanwezige 
publiek. Ook de grote groep jeugdleden hadden al 
gauw in de gaten hoe ze een feestje moesten 
gaan bouwen op het podium. In het eerste deel 
van het programma worden enkele lichte num-
mers gebracht  zoals een Doe Maar Medley en 
Latin-muziek, met hierin veel ruimte voor slagwerk 
en percussie. In het tweede blokje wordt het alle-
maal al wat losser. Een spetterend begin met dans 
van jeugdleden op muziek van Grease. Hierna 
een hoofdrol voor de Handyman, onze eigen Me-
rijn van Arragon. Een leuke act met in de bijrollen 
dirigent Gerjo en zuster Linda. Hierna stal Gerjo 
de show met zijn Mexicaanse outfit en aankondi-
ging van het nummer Tequila. Muzikanten met 
een sombrero op, groepjes die tijdens een solo 
gaan staan of dansen, niets is te dol. Het blokje 
wordt afgesloten met een Mambo nr. 5 imitatie. 
Tijdens de 2e pauze van de avond worden de eer-
ste bierpullen getapt en alle muzikanten hebben 
zich omgekleed in Tiroler outfit. Alles is klaar voor 
een echt feestje!  
Alles wordt uit de kast getrokken om het publiek te 
vermaken met de leuke  en ontspannende aspec-
ten van het muziek maken. Humor, lachen en 
nummers zo spelen dat het hilarisch wordt, is het 
motto. Ook nog eens aangevuld met een geweldi-
ge lichtshow en een projectie van beelden en film-
pjes. Met veel gevoel voor entertainment zorgen 
Marco (accordeon), Roy (keyboard) en Erik 
(drums) dat het publiek, maar ook de muzikanten 
uit het orkest, helemaal uit hun bol gaan. Het bier-
feest gevoel is nu helemaal aanwezig. Het fanfare 
orkest neemt het over met een Ernst Moss compo-
sitie met een (fluit) solo door Karin van Arragon op 
sopraansaxofoon. De stemming stijgt verder met 
een echte bierwals-potpourri. Het publiek zingt uit 
volle borst mee. Daarna komt er meer gewicht in 
het programma. Twee stoere houthakkers, Hans 
en Rick zagen een boomstam doormidden op de 
maat van het nummer Tiroler Holzhackbaub'n. De 
gezellige avond wordt natuurlijk afgesloten met 
Egerland Heimatland, inclusief een gastoptreden 
van Jos. Een waardig slot van een uitermate leuke 
avond waarbij het publiek aan het eind bleef 
schreeuwen om een toegift. Na de toegift was het 
de beurt aan DJ Henk om met een spetterende 
afterparty de avond af te sluiten. Muziek en gezel-
ligheid kent geen tijd..... 

    
De maandagavond, direct na het concert, gaf het 
Fanfareorkest een mini concert voor de inwoners 
van zorgcentrum en verpleeghuis Debbeshoek in 
Ulft Het programma bestond grotendeels uit luchti-
ge walsen, polka's en tiroler muziek uit het "Jetzt 
gehts loss" concert. De bekende melodieën sloe-
gen aan bij de het publiek. Na de pauze kwam de 
stemming er al behoorlijk in, met aan het eind een 
echte polonaise. Een geslaagde avond waarbij diri-
gent en muzikanten veel waardering kregen. Het 
publiek genoot zichtbaar van het leuke optreden. 
Eens bleek maar weer dat muziek geen leeftijd 
kent!  
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Weet je nog van toen? 
E lk jaar worden we weer aan de oorlog 1940-1945 herinnerd.  
Zoals bij de herdenkingen rond 4 mei, de slag om Arnhem in september en de laat-
ste weken door een opgraving van een vliegtuig, dat in 1944 in Zelhem neerstortte. 
Deze oorlog heeft destijds ook ons eigen dorp getroffen en met name de laatste 
tien dagen ervan waren ongekend hevig, en werd grotendeels in kelders doorge-
bracht. Door de jaren heen is alles wat vervaagd, maar komt door bovengenoemde 
voorvallen weer tot realiteit. De materiele wonden die destijds zijn geslagen zijn 
wel geheeld, maar de littekens gebleven en na 68 jaren nog zichtbaar. In Veldhun-
ten kunnen we het nog zien bij een pand van Overvliet voorheen Derksen. Daar 
staat een zeer oude boom, die tijdens de bevrijdingsdagen door een granaat werd 
getroffen. Het litteken ervan is vergroeid met de boom mee. Een ander zichtbaar 
punt uit de oorlog is een aangebouwd kantoor aan het huis van Lucassen aan de 
Hesterweg. Dit gebeurde op bevel van de duitsers, die dit nodig hadden voor de 
landbouw registratie. Een bijzonder bouwsel is een schuilkelder in 
de tuin van Heveling aan de rand van ons dorp. Het is nog in de-
zelfde staat als in de oorlog, toen het werd gemaakt. Dan is er nog 
de kerk, waarvan met name de toren zwaar werd getroffen door 
granaten. Het werd eerst door een noodreparatie, en later door 
een grondige restauratie hersteld. Zie hier, enkele gebeurtenissen 
uit een tijd, die voor nu ondenkbaar is. Tot slot, mochten er onder 
u zijn, die nog spullen uit de oorlog hebben, kun je mij een groot 
plezier doen. Hetzij foto’s, documenten, bonnen, hulzen, scherven, 
kleding enz. Ik gebruik ze als verzameling en op scholen om kin-
deren te laten zien en erover te vertellen als een stuk oorlogsge-
schiedenis. 

B. Kroesen 

Het litteken van  
een granaatinslag. 

 
 

Een schuilkelder 
hier ter plaatse. In 
de oorlog werden 
er veel angstige 

momenten in 
doorgebracht. 

Tegenwoordig ge-
lukkig alleen nog 

maar in gebruik als 
kippenhok.  

 
Het P.B.H. kantoor te Varsselder. De 

speciaal voor de PHB werkzaamheden 
uitgebreide woning van de familie De 

Wit (thans fam. J. Lucassen, Hesterweg 
9.) Overal kwamen kantoren met een 

PHB (Plaatselijke Bureau Houder)  
Zo ook in Varsselder in het huis van de 

familie De Wit. Hent de Wit werd als 
bureauhouder aangesteld voor de re-
gion Varsselder-Veldhunten, Etten, en 

Ulft II. 
Hier moest de gehele administratie 

worden bijgehouden van alle grond– en 
veebezitters. Veebezit moest geleverd 
naar Duitsland. De landbouwproductie 
in Duitsland lag nagenoeg stil en moest 
voor consumptie door de omringende 
landen waaronder Nederland gecom-

penseerd worden. 

Reconstructie van de gehavende kerktoren, tekst van pastor 
Schurink; 
“De beschadiging van de kerk door granaatvuur:  
A. De schampschoten langs de spits; 
B. De middelpoer onder het uurwerk is eerst door afgebikte 

steenen opgevangen wegens gevaar van instorting bij 
sterke wind; 

C. Aan de zijkant aan de straatkant ook een treffer in de galm-
gaten; 

D. Door een treffer op het zangkoor zijn een aantal pijpen van 
het orgel door splinters doorboord en zijn een aantal 

Hebt u nog  

oorlogspullen? 

Neem dan  

contact op met; 

Benny Kroesen 
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9-11-2013 10:00 GWVV C2 MvR C4 
9-11-2013 10:00 Dinxperlo E3 GWVV E1 
9-11-2013 10:30 MvR C2 GWVV C1G 
9-11-2013 14:30 GWVV A1 Pax A2D 

9-11-2013 14:30 Silvolde B1 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 
10-11-2013 09:30 GWVV 2 AD '69 3 
10-11-2013 09:30 Ulftse Boys 5 GWVV 3 
10-11-2013 10:30 Loil sv 5 GWVV 5 
10-11-2013 11:30 GWVV 4 VVG '25 4 
10-11-2013 14:30 GWVV 1 AD '69 1 
16-11-2013 10:00 GWVV E1 Concordia-W E5 
16-11-2013 12:30 Terborg C2 GWVV C2 
16-11-2013 13:05 GWVV C1G Terborg C1G 
16-11-2013 14:30 GWVV A1 FC Trias A2 

16-11-2013 14:30 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 Ajax B B1 
17-11-2013 10:00 GWVV 3 Vosseveld 4 
17-11-2013 10:00 GWVV 5 DVC '26 10 
17-11-2013 10:45 Vosseveld 2 GWVV 2 
17-11-2013 14:00 DEO 1 GWVV 1 
23-11-2013 10:00 GWVV E1 SVGG E1G 
23-11-2013 10:30 Pax C4 GWVV C2 
23-11-2013 13:30 GWVV C1G SDOUC C2 
23-11-2013 14:30 GWVV A1 FC Winterswijk A4 
24-11-2013 09:30 GWVV 3 Ajax B 3 
24-11-2013 11:30 GWVV 4 NVC 3 
30-11-2013 08:45 Kilder E3G GWVV E1 
30-11-2013 10:00 GWVV C2 VVG '25 C3 
30-11-2013 13:00 Etten A2 GWVV A1 
30-11-2013 13:00 VVG '25 C2 GWVV C1G 

30-11-2013 14:45 AZSV B2 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 
1-12-2013 09:30 GWVV 2 Varsseveld 5 
1-12-2013 09:30 Den Dam 2 GWVV 3 
1-12-2013 10:30 Doesburg SC 3 GWVV 5 
1-12-2013 11:30 GWVV 4 Silvolde 5 
1-12-2013 14:30 GWVV 1 Ulftse Boys 1 

7-12-2013 10:30 Zelos B1 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 
7-12-2013 14:30 GWVV A1 Terborg A2GD 
8-12-2013 10:00 Terborg 3 GWVV 3 
8-12-2013 10:00 VIOD 7 GWVV 5 
8-12-2013 10:30 Bredevoort 2 GWVV 2 
8-12-2013 11:30 GWVV 4 Stokkum 4 
8-12-2013 14:00 Rekken 1 GWVV 1 

G.W.V.V. PROGRAMMA:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 E2 7 21 72 12 

DZC '68 E12 7 19 66 3 

SVGG E1G 7 19 42 9 

Den Dam E1 6 10 14 13 
DZC '68 E13 7 10 35 23 

Dinxperlo E3 7 10 28 50 

Concordia-W E5 6 7 38 20 

Kilder E3G 7 7 25 38 
Halle E3 7 7 19 57 

DVC '26 E5 7 6 31 23 

Zeddam E2 7 3 27 76 

GWVV E1 7 0 4 77 

Topscoorders E1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn Berentsen 3 
Julian Frazer 1 

Stand en topscoorders E-pupillen 

 Frans van Har-
develd voelde zich,na de 
wedstrijd van het 3e team 
waar in en tegen Doetin-
chem 4 met maar liefst 0-
15 werd gewonnen, The 
Man. Als trotse pauw be-
woog hij zich door Doetin-
chem. Zelfs voor Balotelli 
deinsde hij niet terug. 

 Oud- en jong-GWVV  
generatie trainers ontmoe-
ten elkaar op de Buiten-
ham! 
Henk Veldhuis trainer van 
GWVV in de periode 1973-
1976 nu bij vv. Doetin-
chem. Zijn woorden des-
tijds in het jubileumboek 
waren; 
“Na de trainingsmogelijkhe-
den en de kleedaccommo-
datie met de douchegele-
genheid (pomp in de wei) 
te hebben bekeken dacht ik 
waar ben ik aan begonnen” 
Ondanks deze 1e GWVV- 
kennismaking heeft hij altijd 
plezierig en met voldoening 
getraind schrijft hij.    
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Standen en Topscoorders 2013-2014  

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Neede 1 8 22 17 5 

Reunie 1 8 21 27 7 

AD '69 1 8 18 24 16 

Rekken 1 7 15 20 10 

Ulftse Boys 1 8 14 25 14 

SVBV 1 8 12 18 22 

Etten 1 8 11 18 18 

GWVV 1 8 10 18 14 

MEC 1 8 9 17 21 

Terborg 1 8 8 15 15 

Dinxperlo 1 8 6 10 19 

FC Trias 1 8 5 9 20 

DEO 1 8 4 13 26 

VVG '25 1 7 3 10 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Vosseveld 4 6 15 36 19 

Ulftse Boys 5 6 15 19 9 

SVGG 2 6 13 25 14 

Concordia-W 5 6 12 16 10 

Terborg 3 7 12 23 17 

Ajax B 3 6 11 23 19 

Dinxperlo 4 5 7 20 13 

Gendringen 6 7 7 14 20 

Den Dam 2 5 4 8 24 

FC Winterswijk 7 6 4 16 31 

GWVV 3 5 3 21 12 

Doetinchem 4 7 1 12 45 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias 5 7 21 18 5 

FC Trias 4 7 16 26 16 

GWVV 2 7 14 19 9 

Dinxperlo 3 7 12 25 14 

Silvolde 3 7 12 21 18 

FC Winterswijk 6 7 11 19 24 

SDOUC 4 6 10 12 15 

Vosseveld 2 6 9 14 8 

AD '69 3 6 6 20 16 

Bredevoort 2 7 6 8 14 

Varsseveld 6 7 6 9 19 

Varsseveld 5 6 5 9 10 

Grol 5 6 1 3 18 

SC Meddo 2 6 0 6 23 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 6 6 16 30 8 

SDOUC 5 4 12 20 8 

Doetinchem 6 6 12 25 13 

VVG '25 4 6 10 26 17 

GWVV 4 6 10 20 13 

Stokkum 4 4 9 19 16 

NVC 3 5 7 10 20 

Silvolde 5 6 4 14 26 

Sint Joris 4 6 4 13 27 

Kilder 5 7 3 15 33 

VIOD 8 4 0 9 20 

4e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 6e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Neede 1 8 22 17 5 

Reunie 1 8 21 27 7 

AD '69 1 8 18 24 16 

Rekken 1 7 15 20 10 

Ulftse Boys 1 8 14 25 14 

SVBV 1 8 12 18 22 

Etten 1 8 11 18 18 

GWVV 1 8 10 18 14 

MEC 1 8 9 17 21 

Terborg 1 8 8 15 15 

Dinxperlo 1 8 6 10 19 

FC Trias 1 8 5 9 20 

DEO 1 8 4 13 26 

VVG '25 1 7 3 10 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDZZ 5 6 15 37 6 

DVV 5 6 13 27 14 

Loil sv 5 6 13 27 18 

Sint Joris 2 6 12 27 12 

Doetinchem 5 6 12 23 15 

DVC '26 10 7 11 25 17 

Terborg 4 7 10 24 28 

Aerdt 2 7 9 19 23 

Doesburg SC 3 5 7 16 20 

GWVV 5 7 6 11 36 

VVG '25 5 5 0 8 30 

VIOD 7 6 0 4 29 

Res. 7e klasse  
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TOPSCOORDERS SENIOREN:   

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias A2 7 19 37 14 

FC Winterswijk A4 7 18 33 12 

GWVV A1 6 15 36 17 

Pax A2D 6 13 30 18 
Etten A2 7 11 30 17 

Longa '30 A3 7 9 13 23 

Halle A1D 7 8 22 20 

DZC '68 A3 7 8 20 27 
Terborg A2GD 6 4 16 23 

Ruurlo A2 7 4 15 40 

Vorden A3 6 3 19 37 

VIOS B. A2 7 2 13 36 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Silvolde B1 6 18 19 5 

Longa '30 B2 7 18 28 10 

GWVV B1 6 15 28 9 

Zelos B1 6 12 30 5 

FC Winterswijk B2 7 9 16 23 

AZSV B2 5 7 26 16 

FC Trias B2 7 7 11 27 

VIOS B. B1 6 6 11 13 

Ajax B B1 6 4 15 21 

Gendringen B1 6 4 10 31 

AD '69 B1 6 0 3 37 

RKZVC B1 2 0 4 21 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SDOUC C2 7 18 23 6 

Loil sv C1G 7 16 31 9 

VVG '25 C2 7 15 17 13 

VIOD C2 7 13 20 11 

HC '03 C2G 7 12 22 16 

Concordia-W C2 7 11 18 14 

Terborg C1G 7 11 23 22 

MvR C2 7 7 15 31 

Kilder C1 7 6 18 21 

GWVV C1G 7 5 12 29 

DZC '68 C4 7 1 13 26 

DCS C2 7 1 6 20 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Cas de Neling 18 
Jesse Spoel 5 
Mart de Leeuw 4 
Dyon Ruessink 3 
Jim Wijkamp 2 
Jeffrey Bruil, Niek ter Voert, Alex Wilmans  
en Dion Mulder 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Sam Overbeek 2 
Colin te Wildt 1 
Roy Bongers 1  

Topscoorders B1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Joey Lenting 1 
Juul Rabelink 1 
Kris Hebbink 1 
Fiore Bongers 1 

Topscoorders C2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 4 
Mick, 2 
Stijn 2 
Timo, Kay-Gee, Nienke 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen C2 7 18 51 16 

Terborg C2 7 15 37 20 

DZSV C2D 7 15 30 18 

DZC '68 C8 6 12 42 21 

Silvolde C2D 6 12 24 23 

VVG '25 C3 7 12 30 19 

AZSV C7 6 10 28 26 

MvR C4 7 9 26 28 

Zeddam/Sint Joris C2GD 7 6 12 24 

GWVV C2 7 4 11 36 

Pax C4 6 3 4 46 

VIOD C5 7 3 12 30 

Roy Cornielje  4e+5e  9 

Marc Arnold  3e  8 

Niels Schwekhorst 1e  5 

Danny van Wessel 2e  5 

Tom Wanders  2e  4 

Jeroen Aalders 2e  4 

Jimi Moreno  4e  4 

Dominiek Seinhorst 1e  3 

Tim Jansen  1e  3 

Arthur Bonenkamp 3e  3 

Esger Stork  3e  3 

Don Geerts  4e  3 

Mark Kemperman 1e  2 

Martin Bolk  1e  2 

Andres Moreno 3e  2 

Ino Zweers  3e  2 

Niels Huntink  4e  2 

Jos Ketelaar  5e  2 

Joël Robben  5e  2 

Maik Jansen  1e  1 

Pim Teunissen 1e  1 

Jelle Visser  2e  1 

Rick Hendrixen 2e  1 

Jurjan Wezenberg 2e  1 

Pascal Sloot  2e  1 

Werner Wellink 2e  1 

Bob Zweers  2e  1 

Bart Zweers  3e  1 

Han v./d Pavert   3e (wereldgoal) 1 

Hans Bruins  3e  1 

Paul Geelen  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Bram v/d Pavert  4e  1 

Rick Witteveen  5e  1 

Floyd Robben  5e  1 

Mark Welling  5e  1 

Twan Berntsen  5e  1 

Stijn Marcus  5e  1 

Freek van Arragon 5e  1

  


