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I nmiddels is het alweer december en is het 
blad bijna van de bomen af en kunnen we ons 
op gaan maken voor de gezellige dagen rond 
kerst en oud en nieuw.  
Over blad gesproken, Paul Schut en zijn mannen 
(Willie S. en Theo H.) hebben afgelopen maand 
heel wat blad van het veld moeten blazen. Petje af 
voor deze mannen die er voor zorgden dat het 
veld er telkens weer optima forma bij lag. Stichting 
Buitenham kan dan ook terecht trots zijn op de vel-
den zoals ze er bij liggen. In november kregen zij 
ook een goed bericht over de uitspraak die de 
rechtbank deed in de zaak voor de BTW terug-
gaaf, in deze Boogbal zal voorzitter Rene Hak-
voort hier wat over schrijven. 
Nog enkele wedstrijden en het voetbal komt op 
een laag pitje te staan, even tijd voor bezinning in 
de donkere dagen. Even het hoofd niet bij het 
voetbal maar even gas terug om straks weer voluit 
te kunnen gaan. Het 1e elftal zal al snel in het nieu-
we jaar de draad weer op pakken. 14 Clubs in de 
competitie betekent ook dat je in de winterperiode 
aan het spelen komt.  De overige elftallen begin-
nen in februari weer. De TC heeft in deze Boogbal 
de data voor jullie weer netjes op een rij gezet. 
Ook de niet actieve GWVV activiteiten krijgen hun 
aandacht in deze Boogbal. Waaronder de GWVV 
potstootavond, nieuwjaarsbijeenkomst en de Gee 
Wee Vee Vee’s sportcafe. De jubileumcommissie 
(Beent, Rob, Bennie en Arno) hebben om het 50-
jarig GWVV bestaan op een waardige manier af te 
sluiten een bekend voetbalfiguur weten te strikken 
voor het GWVV sportcafe. Ook de 4 broers van de 
Pavert (Frank, Jules, Rob en Ferdie) zullen op de-
ze avond oude herinneringen op gaan halen. 
Het 1e elftal heeft op moment van schrijven nog 1 
duel te gaan en hebben na de dreun van afgelo-
pen zondag wat recht te zetten tov leiding en pu-
bliek. Dennis zal jullie er alles over vertellen. In 
november kondigde Patrick Visser zijn vertrek aan, 
na 3 jaar GWVV gaat hij andere uitdagingen aan 
en kan de TC en spelersraad op zoek naar een 
waardige vervanger. Freek zal namens de TC in 
deze Boogbal hier iets over berichten. 
GWVV 2 vorige maand nog elftal van de maand, 
heeft wat steekjes laten vallen. 
Leken ze aanvankelijk aan slui-
ting te gaan zoeken met de 
koploper zijn ze nu teruggezakt 
naar een 3e plek op de ranglijst. 
GWVV 3 is in de winningmood, 
na het gelijke spel tegen koplo-
per Vosseveld werd alleen nog 
maar gewonnen, en gaan ze 
vanuit de onderste regionen 
richting de middenmoot. Dit elf-
tal dat inmiddels een danige 
verjongingskuur heeft onder-
gaan door enkele langdurige 
blessures hoort in deze klasse 
zeker in de middenmoot thuis. 
GWVV 4 is een elftal zoals in 
de vorige Boogbal al werd aan-
gehaald er een met potentie. 
Op discipline, inzet en strijdlust 
scoren zij ruim voldoende. Er 
wordt dan veel gelijkgespeeld 

Nieuws 

de laatste tijd maar dat levert toch ook telkens een 
punt op, in plaats van twee verliespunten. Positief 
en inmiddels ook goed geintegreerd binnen de ver-
eniging. In deze Boogbal vinden jullie dan ook een 
ingezonden stuk. Jongens, goed bezig. 
Schreven we de vorige keer dat GWVV 5 maar zo 
eens elftal van de maand zou kunnen worden als 
ze de schouders er onder zouden zetten, helaas is 
dit geen waarheid geworden. Een paar dragende 
spelers hebben door omstandigheden zich als lid 
afgemeld bij GWVV. En dat draagt dan natuurlijk 
niet bij aan de kwaliteit van het team. Ook worden 
ze nog eens te vaak geconfronteerd met 
(noodgedwongen??) afmeldingen en blessures. 
Gelukkig hebben spelers uit andere elftallen dit op 
kunnen vangen en waren enkele jongens van de A-
junioren bereid om mee te spelen. De winterstop 
zou hen wel eens goed kunnen doen.  
De E- en C-junioren hadden begin december de 
competitie er al op zitten en kunnen zich opmaken 
voor een vernieuwde indeling in de voorjaarscom-
petitie. Al deze teams belanden onderin. Maar met 
de wetenschap dat bv de C1-junioren maar zo met 
5-2 winnen van de koploper geeft wel aan dat ze  
kunnen voetballen. Het jeugdbestuur zal er zich de 
komende over tijd gaan buigen hoe verder te gaan 
met deze teams. 
De A- en B-junioren hebben de laatste maand de 
nodige punten laten liggen en staan nu tegen de 
subtop aan. De A-junioren zullen opnieuw worden 
ingedeeld, de B-junioren spelen ook volgend jaar 
de 2e competitiehelft met dezelfde indeling. 
In deze Boogbal ook de 1e uitslag van de GWVV 
superelf. Het heeft even op zich laten wachten, het 
bulkwerk is gedaan en onze nieuwe competitie lei-
der Roel zal vanaf nu elke week een nieuwe stand 
gaan publiceren op Narrow Casting (schermen in 
het dorpshuus) en op de site. Tevens deze maand 
weer veel Dorpsnieuws met o.a. een vernieuwde 
dorpsagenda die door de Stichting dorpshuus 
wordt verzorgd. Ook aandacht aan de vele activitei-
ten rond oud en nieuw. 
Wij wensen iedereen heel fijne gezellige kerstda-
gen en een goed oud en nieuw en 
tot in het nieuwe jaar op de GWVV 
nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 
13:00 uur. 
 
De Redactie 
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Op zondag 5 januari a.s. wordt de G.W.V.V. Nieuwjaarsbijeenkomst  
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen  

die G.W.V.V. een warm hart toedraagt. 
 
 

 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er voor  
de actieve leden een snerttoernooi georganiseerd.  

Aanvang 10:00 uur.  
 

Aanvang Nieuwjaarstoespraak uiterlijk 13:15 uur door onze voorzitter,  
daaropvolgend de huldigingen van 25-jarige, 40- en 50- jarige jubilarissen. 

 
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u 

 prettige feestdagen en tot zondag 5 januari in het Dorpshuus. 
Het bestuur 
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15 december GWVV 1 - SVBV 1 aanvang 14:30 uur 
19 januari GWVV 1 - Fc.Trias 1 aanvang 14:30 uur 
26 januari Dinxperlo 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 
2 februari Terborg - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

D e laatste weken leek er een stijgende lijn in 
te zitten bij GWVV 1 qua veldspel.  
Na onnodig verlies bij Etten werd er thuis tegen 
AD 69 en Deo uit weer gewonnen, wel werd de 
derby tegen Ulftse Boys nipt verloren maar ging 
het In Rekken genadeloos onderuit…. 
In de wedstrijd tegen AD´69 begon Varsselder niet 
scherp en konden de Aaltenaren na enkele minu-
ten spelen al de 0-1 aantekenen. Na een 20 minu-
ten begon Varsselder wat beter te spelen en na 
een half uur kwam de verdiende 1-1. Een lange 
bal werd door Tim Prinsen keurig afgerond over 
de uitgekomen Aaltense Keeper… Kort voor rust 
kreeg de centrale verdediger van AD een rode 
kaart nadat deze Tim Prinsen ten val bracht. Na 
de rust konden de 10 Aaltenaren geen grip meer 
krijgen op de GWVV formatie… 3 minuten na rust 
scoorde GWVV de 2-1 en liep de score uit naar 4-
1. Doelpuntenmakers Tim Prinsen 2x, Martin Bolk 
1x en Jelle Visser 1x. 
 
Een week later reisde GWVV af naar DEO 
(Dijkhoek En Omstreken) Deo een vrij onbekende 
ploeg voor Varsselder die zich in de onderste regi-
onen verkeerd mocht absoluut niet onderschat 
worden. Op een zwaar veld kwam GWVV goed uit 
de startblokken. Na enkele minuten spelen scoor-
de Niels uit een mooie aanval over de rechter 
kant. Varsselder speelde sterk en liet veelvuldig 
goed voetbal zien met mooi opgezette aanvallen. 
Richting het einde van de wedstrijd werd de 
scherpte wat minder en kreeg DEO enkele moge-
lijkheden maar kwam niet tot scoren. Eindstand 0-

4, Doelpuntenmakers 
deze wedstrijd, Niels 
Sweckhorst 2x, Domi-
niek Seinhorst 1x en 
Dirk Jansen 1x. 
 
Zondag 1 december, 
de derby tegen Ulftse 
Boys… Een wedstrijd 
die toch wat speciaals 
heeft, waar je anders 
naar toe leeft… Veel 
publiek, een prachtige 
sfeer… Dank aan de 
Jeugd van GWVV die 
met rookbommen, 
vuurwerk enz. dat het 

meer aan een kampi-
oenswedstrijd deed 
denken… De wedstrijd 

die redelijk gelijk op ging, Varsselder het beter van 
het spel had maar door 2x onoplettendheid scoor-
de UB de 0-1 en vlak voor rust de 0-2, tegen de 
verhouding in. 
Na de rust ging GWVV vol op jacht naar het Ulftse 
doel… Ulftse boys kwam er voetballend niet uit 
maar bleef gevaarlijk in de counter met de lange 
bal en snelle spitsen.. Een kleine 20 minuten voor 
tijd kwam eindelijk de goal voor Varsselder, maar 
verder dan 1-2 kwam het niet. Zo’n derby verliezen 
is balen maar wetend dat Varsselder voetballend 
de betere ploeg was en minimaal een puntje ver-
diend had moet positief meegenomen worden naar 
de volgende wedstrijden. 
 

Onder een geweldige ambiance met vuurwerk 
en veel rook wordt samen met de E-pupillen  

van GWVV en the Boys het veld betreden. 

Het duel ging er uiterst 
vriendelijk aan toe, mede 

door de goedleidende 
scheidsrechter. 

Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=R6NHHHV7 

http://www.mijnalbum.nl/Album=R6NHHHV7
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G.W.V.V. 1 …. langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 

Z oals tegenwoordig gebruikelijk worden de 
voortgangsgesprekken met de hoofdtrainers al 
in de maand november gehouden. Het seizoen 
is net begonnen denk je dan toch?  
Dat klopt en dat maakt het ook best lastig om tij-
dens een goede seizoenstart al over volgend sei-
zoen te moeten praten.  
Zowel trainers al clubs willen echter op tijd weten 
waar men aan toe is. Patrick is nu inmiddels met 
zijn derde seizoen bij GWVV bezig.   
Enkele weken geleden vond ook het gesprek met 
hem plaats. Na goed overleg werd besloten de ver-
bintenis met Patrick na dit seizoen niet meer te 
verlengen.  
Patrick heeft de intentie uitgesproken, samen met 
zijn mannen, zijn verblijf bij GWVV zo goed moge-
lijk af te willen sluiten. Daarbij wensen wij hem na-
tuurlijk nog veel succes.    
De voortgangsgesprekken met onze overige senio-
rentrainers zullen rond de jaarwisseling worden 
gehouden.  
Op dit moment heeft de “zoektocht” naar een nieu-
we trainer echter prioriteit.    
 
De Technische Commissie, 

Hoofdtrainer  

Patrick Visser stopt aan 

het einde van dit seizoen 

bij GWVV. 

Stichting kreeg BTW op aanleg kunstgrasveld 
terug: geen misbruik van recht  
 
Op 19 nov. j.l. is in de al lang slepende kwestie 
over teruggave van btw bij Stichting De Buiten-
ham een positieve uitspraak gedaan door de 
meervoudige rechtbank te Arnhem. Hiermee komt 
vooralsnog een eind aan de onzekerheid over te-
rug te vorderen btw over de investeringen die zijn 
gedaan tbv de aanleg van ons kunstgrasveld. 
Sinds vorig jaar zomer heeft de belastingdienst 
het standpunt ingenomen dat wij als stichting hier 
geen recht op zouden hebben als stichting omdat 
wij teveel te vereenzelvigen zijn met de voetbal-
club GWVV, niet aangemerkt konden worden als 
ondernemer voor de omzetbelasting en misbruik 
van recht zouden plegen. Op alle punten heeft de 
rechtbank ons in het gelijk gesteld en daarmee is 
deze kwestie nu eindelijk opgelost. 
We zijn hier uiteraard ontzettend blij mee en met 
ons vele stichtingen (en zelfs het NOC*NSF) die 
met belangstelling deze ontwikkelingen hebben 
gevolgd omdat ook voor hun dit vergaande conse-
quenties zou kunnen hebben indien de rechtbank 
negatief had beslist. 
Formeel kan de belastingdienst hiertegen nog in 
beroep gaan maar dit is op dit moment nog niet 
bekend. 
Voor wie interesse heeft in de volledige tekst van 
de uitspraak hierbij een link naar de site op recht-
spraak.nl waarop dit is gepubliceerd. 
  
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:RBGEL:2013:4570 
 
Met vriendelijke groet, 
René Hakvoort 
Voorzitter Stichting De Buitenham 

Uitspraak rechter inzake 

BTW kwestie  

Stichting De Buitenham: 

Na de wedstrijd werden Chiel Gerritsen en 
Maik Jansen uitgeroepen tot Man of the Match. 

 
Stephan 
Fleming 
(trainer UB)
gaf in het 
noaproa-
tuurtje zijn 
wedstrijd-
analyse . 

De volgende 
wedstrijd…. 
Rekken sp…. 
Rekken in de 
ranglijst 1 plaats 
boven Varssel-
der met 1 punt 
meer, een be-
langrijke wed-
strijd dus… 
GWVV begon de 
eerste 10 minu-
ten sterk maar 
kreeg na ruim 10 
minuten de 1-0 
en snel daarna volgenden 2-0 en 3-0…. Toen ook 
nog de rode kaart voor Tim Jansen getrokken werd 
door de, laten we zeggen matig fluitende scheids-
rechter (om het netjes te houden) was GWVV het 
helemaal kwijt… ruststand 5-0 voor Rekken sp. De 
2e helft probeerde GWVV compact te spelen maar 
niets lukte… Ook het gladde veld deed het spel 
van GWVV geen goed…  
Onzorgvuldige ballen, onnodig balverlies en slecht 
verdedigen zorgen ervoor dat GWVV vernederd 
werd… eindstand 11-0… 
Snel vergeten, en het goede voetbal wat we kun-
nen weer oppakken en de laatste wedstrijd tegen 
SVBV superscherp zijn en de 3 punten in Varssel-
der houden!!!!! 
En hopen dat het hondstrouwe publiek er weer 
voor GWVV 1 staat… 
 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:4570
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:4570
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PUPILLEN 

VAN  

DE WEEK 

 Hanneke 

en Teun  

Lukassen 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– AD’69 1 
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W aar het voetbal zich de afgelopen jaren 
aan de wensen heeft overgelaten, heeft GWVV 
4 onder leiding van ‘Sir Alex’ een exponentiële 
groeicurve in gang gezet.  
Dit mede dankzij het steuntje in de rug van de 
mascotte: Mastur de Beer. Hoe Alex een groep 
ongeleide projectielen heeft omgetoverd in een 
goed geoliede voetbalmachine, zal aan de hand 
van dit stukje worden toegelicht. Door middel van 
structuur, discipline en een eindeloze zorgzaam-
heid staat er een team jonge jongens die voor el-
kaar door het vuur willen gaan. Enkele voorbeel-
den van de ondergane transformatie:  
- Jorick komt niet langer te laat,  
- Don’s alcoholpromillage is bij aanvang van de 
wedstrijd tot acceptabel niveau gedaald. 
- Micheal’s temperament beperkt zich tot wettelijk 
acceptabele hoogtes. 
- Pieter had het Spaans benauwd bij Barcelona en 
pakt het eerste de beste vliegtuig terug naar Vars-
selder, en last but not least, 
- Bram, die ondanks zijn gebreken het spel naar 
een nieuw knieveau tilt. 
 
Alle gekheid op een stokje, wat wij met dit luchtige 
stuk willen vertellen is dat GWVV 4 zich nu echt 
een team kan noemen. Alle lof hiervoor gaat naar 
Sir Alex.  
Nieuwsgierig geworden naar het tiki-taka voetbal 
van het 4e elftal? Aarzel niet en kom ons aanmoe-
digen op Sportpark De Buitenham om 11:30. Toi-
toitoi 
 
Marketingafdeling GWVV 4 

G.W.V.V. 4; van  

zero’s tot hero’s 

Donderdag 19 december 19:30 uur 
  trainen alle elftallen 
  Aansluitend Potstoten  
Zondag 5 januari 10:00 uur Snerttoernooi   
  Aansluitend 
  Nieuwjaarsreceptie   
Dinsdag 7 januari 19:30 uur 1e training  selectie 
Donderdag 9 januari 19:30 uur 2e training  selectie 
Zondag 12 januari  12:00 uur GWVV 1 – Loil 1 (oef.) 
 09:30 uur GWVV 2 trainen 
Donderdag 16 januari 19:15 uur 1e training 3 + 4  + 5        
  
Zondag 19 januari 14:30 uur GWVV 1 – Trias 1 (comp.) 
 09:30 uur GWVV 2 – Vosseveld 2 
(comp.) 
Zondag 26 januari 14:30 uur Dinxperlo 1 – GWVV 1 
     (comp.) 
( schaduwwedstrijd) 12:00 uur GWVV 1 – Gendringen 1 
     (oef.)  
 12:30 uur Varsseveld 5 – GWVV 2 
     (comp.)           
Zondag 2 februari 14:30 uur GWVV 1 – Terborg 1  
     (comp.) 
 09:30 uur GWVV 2 – Bredevoort 2 
     (comp.) 
Zondag 9 februari 14:00 uur GWVV 1 – Hc’03 1 (oef.) 
(competitie) 09:30 uur GWVV 2 – Silvolde 3 
 09:30 uur W’wijk 7 – GWVV 3  
 11:30 uur GWVV 4 – SDOUC 5 
 09:30 uur SDZZ 5 – GWVV 5 
Zondag 16 februari 14:00 uur Reunie 1 – GWVV 1 
(schaduwwedstrijd) 12:00 uur GWVV 1 – Concordia 2 
 09:00 uur Trias 5 – GWVV 2 
 10:00 uur GWVV 3 – Dinxperlo 4 
 11:30 uur Doetinchem 6 – GWVV 4 
 10:00 uur GWVV 5 – St-Joris 2 
Zondag 23 februari 14:00 uur VVG 1 – GWVV 1 
Zondag 2 maart carnaval 
 
De TC wenst iedereen fijne feestdagen, pak je rust dan zien 
we jullie weer op het snerttoernooi op 5 januari. 

G.W.V.V. voorlopig  

WINTERPROGRAMMA 

2013-2014 

D e topscoorderwisseltrofee is 30 november jl 
weer teruggegaan naar Theo Heutinck, nadat 
Marc Arnold deze een half jaar in z’n bezit 
heeft gehad.  Beiden scooorden ze vorig sei-
zoen 16 doelpunten, waardoor zij een omgangsre-
geling moesten treffen voor de wisseltrofee. Aan-
gezien Theo destijds met vakantie was werd hij 
tijden het JR-toernooi overhandigd aan Marc. De 
verwachting is dat over een half jaar de beker 
weer terug kan naar Marc, als hij zo door blijft sco-
ren, want hij staat momenteel op de bovenste 
plaats in de topscoorderslijst met in zijn kielzog 
Roy Cornielje. Jongens, ga zo door met scoren. 
Theo proficiat met de cup!! 

Boogbaltopscoordertrofee 
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W ij zijn de nieuwe A1 van GWVV en we spe-
len hier nu ongeveer 3 maanden. Tot nu toe 
bevalt het ons erg goed.  
 
We gingen in gesprek met Freek van Arragon en 
kregen toen meteen een goede indruk van de club 
en de mensen binnen deze club.  
 
Toen alles rond was, hadden we een bijeenkomst 
met de trainers die ons zouden gaan begeleiden. 
Tim en Sven gaven aan veel zin te hebben om 
ons het een en ander bij te leren en om ons op de 
dinsdag en donderdag te gaan trainen. 
 
Tim en Sven en alle andere mensen binnen de 
club hebben zich meteen ingezet voor deze nieu-
we A1 en nadat we alle papieren rond hadden, 
konden we beginnen met de trainingen die in het 
begin nog niet vlekkeloos liepen. Na een aantal 
trainingen van Tim en Sven zagen we al wat voor-
uitgang. Dit is ook terug te zien in de competitie 
waar we nu 8 wedstrijden hebben gewonnen van 
de 12. 
 
Wat we erg leuk vonden was dat we al vrij snel 
een uitnodiging kregen om mee te doen aan een 
darttoernooi. Iedereen was aanwezig en we von-
den het een erg gezellige avond die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
 
We willen graag alle sponsoren bedanken en we 
nodigen jullie allen uit om een keer een wedstrijd  
te komen kijken. 
 
We hopen dat alle positieve dingen zo door blijven 
gaan en dat we aan het eind van ons eerste sei-
zoen bij GWVV een mooi feestje kunnen bouwen. 
 
Groetjes het team A1 van GWVV 

G.W.V.V. A1 

G.W.V.V. A1 tijdens het darttoernooi 

G.W.V.V. 2 last van 

herfstdip(je) 
 

N aar de ranglijst kijkende, zien we dat het 
tweede elftal van GWVV op de derde plaats 
staat.  
Opzich een prima prestatie, maar binnen ons team 
ervaren we de afgelopen weken als een dip(je). 
Tegen Ad’69 werd er klakkeloos met 5-0 gewon-
nen, maar sinds het dalen van de temperaturen, 
stokte ook het aantal punten. Dit resulteerde in een 
nederlaag en twee gelijke spelen op rij.  Hierdoor 
zijn de nummer 1 en 2 van de ranglijst aardig uitge-
lopen en buiten zicht verdwenen. De intrede van de 
winterstop leent zich als uitstekende periode om de 
boel weer op te pakken. 
De eerste wedstrijd sinds de vorige Boogbal was 
die thuis tegen Ad’69. Er werd goed positiespel op 
de mat gelegd, waardoor er eigenlijk de gehele 
wedstrijd gedomineerd werd. Het ontbrak vaak aan 
de juiste eindpass waardoor er tot halverwege de 
tweede helft nog steeds 0-0 op het scorebord 
stond. Uiteindelijk werd de ban gebroken en kwam 
het verlossende doelpunt. De tegenstander uit Aal-
ten bleek conditioneel op te zijn en in de laatste 
twintig minuten liepen we gemakkelijk uit naar een 
ietwat geflatteerde zege(5-0). Onder aanvoering 
van supersub Rick Hendrixen, die zijn invalbeurt 
bekroonde met een zuivere hatRICK, werd de zege 
beklonken.  
 
Dure punten 
Mede door deze wedstrijd en de reeks die daarvoor 
neergezet was, gingen we vol goede moed twee 
weken later naar Vosseveld. Dit bleek een jonge, 
lastige tegenstander die ons de gehele wedstrijd 
overklaste. Een terecht 3-0 nederlaag die snel ver-
geten mag worden. 
De week daarna werd er thuis 2-2 gespeeld tegen 
Varsseveld. Dit waren niet alleen dure punten die 
we lieten liggen, maar ook het vertoonde spel was 
minder dan de afgelopen weken.  
 
Schouwspel 
De laatste wedstrijd voor de winterstop was een 
uitwedstrijd tegen het fysieke Bredevoort. Al na 40 
seconden lag de bal op de penaltystip, nadat Bob 
in de zestien aan z’n shirt naar de grond werd ge-
trokken. Een flitsende start, zeker omdat Werner dit 
buitenkansje benutte. Gedurende de wedstrijd ver-
slapten we erg, waardoor Bredevoort al snel gelijk-
maakte en nog voor rust de 2-1 maakte. In de 
tweede helft bleef het spel onrustig, maar schoot 
Pascal 10 minuten voor tijd de verdiende gelijkma-
ker binnen. In de allerlaatste minuut ging de bal 
weer in ons voordeel op de penaltystip, maar dit-
maal werd dit buitenkansje niet benut. In de tegen-
aanval daarvan kwam een Bredevoort-speler nog 
alleen op onze debuterende keeper Casper van de 
B-junioren(die de geblesseerde Thijs verving), 
maar pareerde onze jonge doelman het schot. Al 
met al een terecht gelijkspel, dat voor de neutrale 
supporter een waar schouwspel was.  
Doordat we de afgelopen wekenaardig wat punten 
hebben laten liggen, gaan we toch met een wat 
slecht gevoel de winterstop in. Toch is er nog zeker 
de mogelijkheid om de tweede seizoenshelft de 
opgelopen schade in te halen. Het kunstgras gaat 
er hopelijk(weer net als vorig seizoen) voor zorgen 
dat we lekker door kunnen trainen in de winter-
maanden en zodoende fris en fruitig aan het res-
tant van de competitie kunnen beginnen.  
 

Roel 
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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 
2-2-2014 wedstrijd tegen Terborg 1 

Sponsor Miracle kappers 
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: 
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; 
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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 aankondiging van het 
vertrek van Patrick Visser aan het eind van dit sei-
zoen, het debuut van A-junior Cas de Neling in het 
1e elftal, de geweldige ambiance bij de wedstrijd 
tegen Ulftse Boys, de speculaasverkoop en de vo-
geltentoonstelling allen waren genomineerd er kan 
er echter maar één uitverkoren worden en dat is 
deze maand .......................... Mike Frazer elftal 
trainer/leider bij de E-pupillen en jeugdbestuurslid 
bij GWVV. 
In deze rubriek zullen we Mike o.a. vragen hoe het 
hem bevalt bij GWVV. 
 
Hallo Mike, 
 
Velen kennen je nog niet zo goed binnen de ver-
eniging, we willen je vragen je even voor te stellen 
aan de lezers? Wie ben je, wat doe je enz. 
 
Mijn naam is Mike Frazer en woon sinds 1997 in 
Varsselder. Ik ben 42 jaar en getrouwd met Isabel-
le. Wij hebben drie kinderen, Milan van 11 jaar, 
Julian van 8 jaar en Sterre van 2 jaar. 
Ik ben sinds 3 jaar werkzaam bij bouwbedrijf Vis-
ser en Snelting. Mijn grootste hobby is voetbal. 
  
Hoe bevalt het wonen je in Varsselder? 
 
Wij wonen met veel plezier in Varsselder, we heb-
ben een leuke buurt en een mooi speelveld voor 
de deur waar de kinderen naar harte lust kunnen 
spelen zonder zich druk te maken om het verkeer. 
Ook de school en de voetbalclub bevinden zich op 
loop afstand dus nu de kinderen iets ouder zijn 
kunnen ze hier zelfstandig naartoe. 
 
Wat zijn jou ervaringen op voetbalgebied, heb je-
zelf actief gevoetbald? Zoja was je talentvol en/of 
ambitieus? 
 
Ik heb 36 jaar gevoetbald bij Sdouc, waarvan 26 
jaar als doelverdediger. Op mijn 17e ben ik eens 
verkozen tot beste speler van Sdouc dus ik denk 
dat een aantal mensen mij best talentvol vonden. 
Ambitieus was ik zeker. Na alle 1e jeugdelftallen 
doorlopen te hebben heb ik 12 jaar lang gepro-
beerd om het 1e elftal te bereiken. Hierin heb ik 
enkele wedstrijden gespeeld maar ben nooit een 
vaste waarde geworden, mede door blessures en 
goede concurrent keepers. 
Dus ik heb 12 jaar in het 2e elftal gekeept op de 
zondagmorgen en elke zondagmiddag met het 1e 
mee als reservekeeper. Ook heb ik nog 2 jaar in 
Gendringen 2 gekeept na onvrede met de toenma-
lige hoofdtrainer van Sdouc. Hierna ben ik door 
blessures aan vingers en schouder gaan voetbal-
len in  het 3e elftal als spits.  
Verder heb ik diverse jeugdelftallen getraind, ben 
keeperstrainer geweest bij Ulftse Boys en ben een 
aantal jaar lid geweest van  de TC lagere elftallen.  
5 seizoenen geleden ben ik bij Gwvv begonnen als 

trainer van  de mini F-jes omdat mijn zoon Julian 
graag op voetbal wilde en van deze groep ben ik 
nu nog steeds trainer. 
 
Je hebt dus al wel bij alle clubs hier in de omge-
ving al wel gespeeld/getraind, bij welke club heb je 
het meest naar de zin gehad? 
 
Alle clubs hebben natuurlijk hun eigen charme, bij 
Gendringen heb ik twee leuke jaren gehad waar ik 
goed ben opgevangen binnen de club. Maar 
SDOUC blijft toch altijd mijn club omdat ik hier 
mijn hele leven gevoetbald heb en mijn vrienden 
aan overgehouden heb. 
 
Als je jezelf mocht omschrijven als type speler/
keeper wat zou er dan op papier komen? 
 
Voetballen en keepen zijn bij mij wel twee ver-
schillende werelden, als keeper was ik jong, ma-
ger, atletisch, technisch, fanatiek en altijd drang 
om beter te worden. Als voetballer was ik al wat 
ouder, ging geen duel uit de weg, was wat lomp 
en gezelligheid was belangrijker dan het winnen. 
 
Toen je nog niet in Varsselder woonde, welk ge-
voel/gedachten kwamen dan naar voren als je de 
naam GWVV hoorde? 
 
Heel eerlijk gezegd niet zo heel veel. In mijn jeugd 
heb ik weinig tegen Gwvv gespeeld. Alleen jong-
ens als Ino Zweers, Dethlef Fischer, Vincent te 
Wiel waren in de jeugd bij ons bekend. 
In mijn seniorentijd heb ik in de winterstop een 
keer een oefenwedstrijd tegen Gwvv 1 gespeeld. 
Dus zo vaak zijn we elkaar niet tegen gekomen. 
 
Dus voordat je in Varsselder kwam wonen had je 
dus geen  idee wat voor een cultuur er heerste bij 
GWVV. Dat is natuurlijk altijd goed dat je zonder 
vooroordelen functies oppakt bij een 'nieuwe' club. 
Nu je al een aantal jaren bij GWVV bent hoe zou 
je de verenigingscultuur van GWVV omschrijven? 
 
Gwvv is een mooie club waar op sportief gebied 
rust heerst en waar het vrijwilligerswerk hoog in 
het vaandel staat. Ook voor de jeugd is alles pri-
ma in orde. 
 
Je vervult nu de functie als jeugdbestuurslid, wel-
ke rol heb jij hier precies in en hoe bevalt het je tot 
nu toe? 
 
Ik onderhoud de contacten tussen het jeugdbe-
stuur en het  hoofdbestuur 
(bestuursvergaderingen bijwonen) en ik onder-
houd de contacten met andere verenigingen. 
Verder help ik mijn medebestuursleden met veel 
voorkomende zaken zoals het organiseren van de 
flessenactie en het Jan Rieken toernooi. 
 
Bij veel clubs hebben ze een jeugdbeleidsplan zou 
zoiets voor GWVV ook gaan werken waarin je o.a 
aangeeft hoe en waarop jeugd getraind dient te 
worden? 
 
Ik vind niet dat er een beleidsplan hoeft te zijn hoe 
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(vervolg Opvallend...) 

en waarop  de jeugd getraind moet worden. Ik 
vindt het belangrijker dat er goede trainers voor de 
groepen staan die weten wat het is om voetbaltrai-
ning te geven. We moeten wel reeël zijn van de F 
tot de A hebben we vaak maar 1 elftal dus selecte-
ren zoals bij de grote  clubs kunnen we bijna niet, 
dit betekent dat we het moeten doen met de spe-
lers die we hebben, daarom zijn de trainers zo be-
langrijk want zij kunnen iedereen bijschaven op 
hun eigen niveau. En ik vind dat Gwvv de trainers-
staf op dit moment uitstekend  op orde heeft. 
 
Naast jeugdbestuurslid, ben je ook jeugdelftal trai-
ner/leider bij de E-pupillen. Wat is voor jou het be-
langrijkste om de jeugd het spelletje voetbal bij te 
brengen? 
 
Het belangrijkste van het spelletje voetbal zijn toch 
de sociale contacten, wat is er nu leuker om sa-
men met je vriendjes achter een bal aan te ren-
nen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat voor jou dan zijn? 
 
Ik heb weinig wensen, maar het lijkt mij wel een 
keer leuk om kampioen te worden met mijn elftal. 
 
Enkele stellingen; 
GWVV of SDOUC                                GWVV 
Trainer/coach of jeugdbestuurslid     Trainer/coach 
Kermis of Carnaval                            Kermis 
Sinterklaas of Kerst                            Kerst 
Groen gras of kunstgras                   Groen Gras 
 
Als je wilt mag je op ėėn van bovenstaande stellin-
gen terugkomen. 
 
Ondanks het feit dat ik vele jaren versleten heb bij 
SDOUC waar ik gestopt ben kies ik nu mede door 
mijn zoons voor GWVV. 
 
De E-pupillen hebben dit seizoen nog niet veel ge-
luk gehad, ze maken af en toe een doelpuntje 
maar een verliespartij met grote cijfers komt regel-
matig voor. Zijn er nog veranderingen te verwach-
ten na de winterstop bij de jeugd? 
 
Dat klopt we hebben dit seizoen nog geen wed-
strijd gewonnen dit komt met name omdat we ge-
start zijn met een grote groep dit betekent dat we 
telkens met andere spelers in het veld staan met 
verschillende niveaus. Dit al-
les is absoluut geen probleem 
omdat het plezier voorop staat 
alleen het komt het voetbal 
niet ten goede. Na de winter-
stop starten we met een F elf-
tal omdat we er nog een paar 
spelertjes bij hebben gekregen 
de jongere spelertjes van de E 
komen in de F en er wordt ge-
rouleerd tussen de E en de F, 
de voordelen hiervan zijn dat 
iedereen elke zaterdag kan 
voetballen op een niveau wat 
bij hem of haar past. 
Waar kun je als het om voet-
bal gaat absoluut niet tegen? 
 
GEZEUR, ik kan er slecht te-
gen als men elkaar in het veld 
zit af te zeiken om een foute 
bal of blunder dan denk ik hup 
schouders eronder en verder. 
Dit geldt ook voor mensen die 
zitten te zeuren wat er niet 
goed is en niet deugt bij hun 
club dan denk ik kijk wat je 
allemaal wel hebt en wat wel 
goed geregeld is en denk 

eens aan de mensen die zich overal vrijwillig voor 
in zetten om alles op rolletjes te laten lopen.  
 
Als jij coach zou zijn hoe zou jij je elftal dan laten 
spelen? 
 
Zoals alle van Gaaltjes in Nederland zou ik zeggen 
goed verzorgd aanvallend voetbal alleen in de 
praktijk werkt dit niet zo, ik vind dat je je elftal zo 
moet laten spelen waar zij het beste mee uit de 
voeten kunnen, plezier en resultaat mee hebben 
en met welk systeem je speelt hangt af van de 
spelers die je ter beschikking hebt. 
 
 
Bij deze stellen we je bij de laatste vraag in de ge-
legenheid om terug te komen op 1 van de gestelde 
vragen of misschien wil je zelf nog wel wat kwijt 
wat vermeldingswaardig is. 
  
Gwvv is een leuke warme club met goeie vrijwil-
ligers en ik hoop in de toekomst nog het een en 
ander te mogen betekenen voor de club. 
 
Mike bedankt voor je medewerking, veel plezier-
succes met de jeugd van GWVV. 
 
De redactie 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2013-2014 

copie binnen Komt uit op: 
25 februari 6 maart 
1 april 10 april 
13 mei 22/29 mei 

Mike (3e rij uiterst rechts) als leider coach bij de E1-pupillen van G.W.V.V. 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand december 

December: 

1 Janick  Stevering 

1 André  Jansen 

4 Walter  Hendrixen 

6 Paul  Wijsman 

6 Bryan  Wijkamp 

7 Willie  Zweers 

8 Ton  Scholten 

9 Jelle  Visser 

10 Petra  Bruins 

11 Sjoerd  Immink 

13 Wessel  Immink 

14 Cas  Steenbreker 

16 Hugo  Offenberg 

16 Dirk  Jansen 

16 Elze  Braam 

17 Pieter  Laban 

18 Robin  Klompenhouwer 

18 Jesse  Spoel 

20 Danny  van Wessel 

20 Henny  Ketelaar 

21 René  Hakvoort 

25 Bram  Legeland 

29 Frank  van de Pavert 

30 Joost  Schut 

30 Sebastiaan  Flipse 

31 Jeroen  Bruins 
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D e titel van het artikel over GWVV 3 in de vo-
rige Boogbal “GWVV 3 net effe nie” kan de ge-
schiedenisboeken in. Want het 3e elftal is op 
dreef, sinds een aantal weken. De goede serie be-
gon tegen Vosseveld, op dat moment mede koplo-
per. Wij hadden ons goed voorbereid op deze wed-
strijd en enkele huurlingen van het 4e ingezet. Door 
langdurige blessures van onze keeper Marcel en 
laatste man Ferenc waren we hier toe genood-
zaakt. De 1e helft waren we aan elkaar gewaagd 
de 2e helft was het Vosseveld die er fysiek stevig in 
ging. Zij konden dan ook in de 50e minuut tot sco-
ren komen, door een Boogbal die ongelukkig ach-
ter de keeper belandde, hierna was het huurling 
keeper Nick Pruyn die ons behoedde voor een nog 
grotere achterstand door enkele spectaculaire red-
dingen. Hierdoor begonnen we in ons zelf te gelo-
ven en als we geduldig zouden blijven zelf tot sco-
ren kunnen komen. Het was dan ook in de 60

e
 min 

waar wij op gelijke hoogte kwamen door een goal 
van de andere huurling Roy Cornielje, de beoogde 
winnaar voor de GWVV topscoorderstrofee. Met 
een punt waren we dan ook dik tevreden toen we 
van het veld stapten en dit gaf hoop voor het ver-
dere verloop in de competitie. 
Een week later moesten we thuis aantreden tegen 
Ajax-B 3, een wedstrijd die eigenlijk begin oktober 
gespeeld had moeten worden, maar door de baal-
dag aanvraag van Ajax-B  toen niet gespeeld werd. 
Gelukkig deed Theo Heutinck deze wedstrijd na 
een maand afwezigheid  ivm een rugblessure weer 
mee. Door zijn altijd immer inzettende strijdlust 
kwam ons elftal op een 1- 0 voorsprong. Na dit 
doelpunt zakten wij behoorlijk terug op het oude 
niveau en kwamen we nauwelijks aan voetballen 
toe. Ajax-B scoorde dan ook al snel in de 2e helft 
de 1-1 en vervolgens 1-2. Toch konden wij onder 
de druk van Ajax. B uitkomen en door een paar 
geweldige momenten van spits Marc Arnold de 
wedstrijd naar ons toe trekken. Vooral bij de 3e 
goal was te zien dat Marc vaak zijn kunsten laat 
zien in de zaal. Met een uitermate geraffineerde 
curve liet hij de keeper het nakijken. De 3-2 winst 
was dan misschien niet wat het wedstrijdbeeld liet 
zien, maar degene die het meest efficient met de 
kansen om gaat heeft het recht om de 3 punten te 
pakken.   
Op 1 december gingen we op de fiets naar Aze-
wijn . Normaliter gaan we altijd met de auto, maar 
nu de ingang van het dorpshuus dichter bij Azewijn 
is komen te liggen heeft de leiding doen besluiten 
om deze reis per fiets te aanvaarden. We kwamen 
al snel in de wedstrijd, zoals gewoonlijk in Azewijn 
op een 1-0 achterstand. Gelukkig werd deze ach-
terstand nog voor de rust omgebogen naar een 1-3 
voorsprong door doelpunten van onze benjamins 
Esger Stork (33e min), Bart Zweers 39e min 
(inhuur) en Paul Wijsman (44e min). In de rust werd 
er op gehamerd dat we er nog niet waren, maar dat 
de 1-3 net voor rust ons wel iets meer ruggegraat 
gaf. De 2e helft gingen we dan ook verder waar we 
gebleven waren. Dit resulteerde dan ook door doel-
punten van Marc Arnold (3x), Frank v.d Schuur (2x) 
en nogmaals Esger Stork in een 3-9 overwinning. 
Den Dam wist toch nog 2x te scoren waarvan er 
een uit een penalty. Dat scheidsrechters tegen-
woordig minder tolerant zijn bleek uit het feit dat ze 
het woord ‘lachwekkend’ als scheldwoord zien en 
zo onze keeper voor 10 minuten naar de kant werd 
gestuurd. We konden weer 3 punten bijschrijven. 
Afgelopen zondag 8 december traden we aan te-
gen Terborg 3, een tegenstander die hoog op de 
ranglijst staat. Toch waren we door de resultaten 

van de afgelopen weken positief gestemd om de-
ze wedstrijd niet te gaan verliezen, alhoewel we 
natuurlijk beter wisten. Het werd al snel duidelijk 
dat we een hele zware dobber zouden krijgen, 
binnen 5 minuten keken we dan ook al tegen een 
0-2 achterstand aan. Toch had Marc Arnold weer 
z’n momenten, en was het in de 12e minuut al-
weer 2-2. Het was Terborg, die op dat moment 
het betere van het spel had, en die in de 18e mi-
nuut de 3-2 scoorde. Als we tot aan de rust deze 
stand vast zouden kunnen houden, zou er een 
kans in zitten om hier toch iets te halen, zeker ge-
zien de kwaliteit die op dat moment op de bank 
zat (Esger en Andres). In de rust werden deze 
mannen dan ook gebracht en waren wij de boven-
liggende partij. In de 46e minuut leek de wedstrijd 
gespeeld nadat Terborg de 4-2 scoorde. Door de 
veerkracht en de pressie die we uitoefenden op 
de tegenstander maakten we in de 55e minuut 
toch de 4-3 door een doelpunt van Frank van de 
Schuur. We bleven in ons zelf geloven en wisten 
zowaar in de 57e minuut de 4-4 te maken. Het half 
uur dat nog restte was er een met vele fysieke 
duels waar de scheidsrechter niet altijd goed mee 
omging. Toch wisten we de eindstreep te halen en 
konden we het verwachtte punt mee naar huis 
nemen. Met nog 1 wedstrijd te gaan voor de win-
terstop kunnen we zeggen dat we zeker goed 
meedoen in de 6e klasse. We hebben op SVGG 
na nog geen wedstrijd gehad waar we weg zijn 
gespeeld. Dit geeft vertrouwen voor de 2e compe-
titiehelft. 
 
GWVV 3 wenst iedereen prettige feestdagen en 
een voorspoedig 2014. 
 
Gr, 
Nico Immink 

 

1 Jeroen  Aalders 

4 Puck  Terhorst 

4 Wim  Klompenhouwer 

6 Ted  van de Pavert 

8 Mark  Welling 

11 Bob  Zweers 

11 Jan  Roes 

15 Clemens  Wissing 

17 Carlo  Cornielje 

20 Marc  Hoksbergen 

23 Dion  Ruesink 

24 Martin  Bolk 

24 Gijs  van Remmen 

25 Tonny  Slutter 

25 Marloes  Bruins 

26 Bjorn  Engelen 

26 Kris  Hebbink 

27 Eugène  Lucassen 

28 Jim  Weijkamp 

31 Bennie  Mulder 

Wij feliciteren alvast; Januari 
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D e eerste helft van het seizoen zit er zo goed 
als op en we gaan bijna de winterstop in. Hier 
rechts in het overzicht vinden jullie de eerste 
tussenstand van de Superelf.  
Bij deze eerste tussenstand zien we dat de kop-
positie is ingenomen door Rien Klompenhouwer 
met zijn ‘F.C. Pol’. Op de tweede plek volgt Ferdie 
v/d Pavert en kort daarachter in zijn kielzog zetten 
andere teams de achtervolging in.  
Verder valt op dat de verschillen tussen veel 
teams marginaal zijn. Door de vele doelpunten die 
er door verschillende spelers gemaakt zijn, heeft 
elk team op eigen wijze de punten bij elkaar 
gesprokkeld.  
De punten werden ditmaal voornamelijk binnen-
gehaald door enkele aanvallers die de afgelopen 
periode aardig op schot waren. Zo stonden Roy 
Cornielje en Marc Arnold garant voor aardig wat 
punten deze periode. Ook coaches met Niels 
Schweckhorst en Rick Hendrixen in de aan-
valslinie verdienden veel punten.  
Daarnaast zorgden verdedigers als Werner 
Wellink, Martin Bolk en Bram v/d Pavert voor hoge 
punten aan coaches die hen in het team hebben 
staan, vanwege de hogere factor die een verdedi-
ger krijgt als hij scoort. Deze keer giaat de prijs 
naar degene die het eerst aan de 100 punten zat 
en dat is dus koploper Rien geworden.  
In de volgende Boogbal volgt de nieuwe tus-
senstand en zien we welke gevolgen de eerste 
wedstrijden van 2014 zullen hebben voor de Su-
perelf. De prijs gaat dan naar de 24e plek. 
Iedereen veel succes in deze fase. 

Roel 
 

‘F.C. Pol’ van Rien Klompenhouwer 
 

Marcel v/d Pavert 
 

Bram v/d Pavert - Werner Wellink - Tim Jansen 
 

Esger Stork - Jeroen Aalders - Jos Ketelaar - Joël Rob-
ben 

 
Roy Cornielje - Marc Arnold - Dominiek Seinhorst 

G.W.V.V.  

superelf 

2013/2014 

sponsored 

by  

(tussenstand t/m 8 december) 

Tussenstand Superelf 

1 Rien Klompenhouwer F.C. Pol 100 

2 Ferdie v/d Pavert TKS 94 

3 Theo Heutinck The Champ 88 

4 Eugene Lucassen Waterboys 86 

5 Stan v/d Pavert SVDP United 86 

6 Chiel Terhorst Mes que un club 82 

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

Ruud 81 

8 Martijn Klompenhouwer Varsselder City 80 

9 Lucia Heutinck Het geknipte team 78 

10 Jelle Boland Snelle Jelle 77 

11 Ted v/d Pavert F.C. de Boetoeham 77 

12 Sjoerd Immink F.C. Beter kan niet 76 

13 Hans Boland F.C. Veldzicht 74 

14 Jan Roes S.F.G.V.U. 74 

15 Cas Aalders F.C. Twente 73 

16 Chiel le Comte F.C. Hardgras 73 

17 Marco Jansen F.C. LucaYara 73 

18 Nico Immink The Best Boys 73 

19 Rik Fisser F.C. Leemland 71 

20 Swen te Kaat F.C. Lange Bal 70 

21 Bennie Bruins B.R.U.U.N.S.K.E. 69 

22 Wessel Immink F.C. KIP 69 

23 Mark Kemperman F.C. Bal op dak 68 

24 Ferenc Schepers ‘Ik raap ze op’ 66 

25 Kees v/d Pavert The Kellers 65 

26 Like Immink F.C. Imminkshuus 65 

27 Anne Aalders F.C. Peggy 63 

28 Bennie Mulder F.C. Pisvlek 63 

29 Casper Bussink De Geel Witte 62 

30 Dominiek Seinhorst F.C. Domi 62 

31 Arnold Versleijen F.C. Welkoop 60 

32 Dirk Jansen F.C. DJansen 60 

33 Wim Klompenhouwer SDO 60 

34 Carlo Cornielje Wally-team 59 

35 Tim Jansen F.C. Bal op dak 2 59 

36 Willie Schut Waterkers 59 

37 Marie-José Cornielje Kwiebes 57 

38 Paul Schut Tuinploeg 57 

39 Vera Bruins F.C. Veertje 57 

40 Bryan Wijkamp F.C. Skills 52 

41 Marcel v/d Pavert Superboys 52 

42 Brian te Kaat Driemtiem 50 

43 Petra Bruins Tariertaar 2009 44 

44 André Driever Kaartkoning 39 

45 Beent Klijnsma Vulgivaga 39 

46 Clara Bussink Familie Clara 37 

47 Marloes Bruins Balalaika 37 

48 Simone Bussink De Busjes 28 

De Boogbalredactie nam 30 november j.l. afscheid van Marco Jansen, jarenlang verzorgde hij 
de superelf. Marco bedankt! Roel heeft het stokje overgenomen van Marco. Roel succes!  
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 

9-11-2013 GWVV C2 MvR C4 3 1 

9-11-2013 Dinxperlo E3 GWVV E1 8 0 

9-11-2013 MvR C2 GWVV C1G 7 6 

9-11-2013 GWVV A1 Pax A2D 3 5 

10-11-2013 GWVV 2 AD '69 3 5 0 

10-11-2013 Loil sv 5 GWVV 5 8 0 

10-11-2013 GWVV 4 VVG '25 4 7 3 

10-11-2013 GWVV 1 AD '69 1 4 1 

16-11-2013 GWVV E1 Concordia-W E5 2 4 

16-11-2013 Terborg C2 GWVV C2 8 2 

16-11-2013 GWVV C1G Terborg C1G 1 3 

16-11-2013 GWVV A1 FC Trias A2 0 6 

16-11-2013 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 Ajax B B1 1 2 

17-11-2013 GWVV 3 Vosseveld 4 1 1 

17-11-2013 GWVV 5 DVC '26 10 0 4 

17-11-2013 Vosseveld 2 GWVV 2 3 0 

17-11-2013 DEO 1 GWVV 1 0 4 

23-11-2013 GWVV C1G SDOUC C2 5 2 

23-11-2013 GWVV E1 SVGG E1G 0 11 

23-11-2013 Pax C4 GWVV C2 1 2 

23-11-2013 Silvolde B1 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 3 0 

23-11-2013 GWVV A1 
FC Winterswijk 

A4 3 4 

24-11-2013 GWVV 3 Ajax B 3 3 2 

24-11-2013 GWVV 4 NVC 3 1 0 

30-11-2013 Kilder E3G GWVV E1 13 1 

30-11-2013 GWVV C2 VVG '25 C3 2 5 

30-11-2013 Etten A2 GWVV A1 2 5 

30-11-2013 AZSV B2 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 1 0 

30-11-2013 VVG '25 C2 GWVV C1G 3 1 

1-12-2013 GWVV 2 Varsseveld 5 2 2 

1-12-2013 Den Dam 2 GWVV 3 3 9 

1-12-2013 Doesburg SC 3 GWVV 5 1 1 

1-12-2013 GWVV 4 Silvolde 5 2 2 

1-12-2013 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 2 

7-12-2013 Zelos B1 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 6 3 

7-12-2013 GWVV A1 Terborg A2GD 6 5 

8-12-2013 Terborg 3 GWVV 3 4 4 

8-12-2013 VIOD 7 GWVV 5 6 0 

8-12-2013 Bredevoort 2 GWVV 2 2 2 

8-12-2013 GWVV 4 Stokkum 4 1 2 

8-12-2013 Rekken 1 GWVV 1 11 0 

 

  
 
-Wi'j feliciteren;  
Gert Martens met het behalen van de Abra-
hamsgerechtigde leeftijd. 
 
- Bennie Mulder veel beterschap gewenst met je 

knie. 
 

 Jimmy Moreno scoort na een schitterend in-
draaiende (alla Jan Roes) uit een cornerbal. 
Goallllllllll.  Samen met zijn teamgenoten maakt 
jimmy een vreugde dans met de wieg-
bewegingen die de braziliaan Bebeto ook 
maakte op het WK van 1994. Vader Andres dit 
alles aanschouwende vanuit het Dorpshuus, 
schrikt zich een hoedje en wordt al gefeliciteerd 
met het aanstaande opaschap. Een zucht van 
verlichting als Andres naderhand van de 
jongens hoort dat het een Western dansje was 
ipv Bebeto's wiegedansje. Wie in hemelsnaam 
is Bebeto? 

 

 Sinterklaas gaat rmet de moderne tijd mee hij 
is nl.  ook in het bezit van een smartphone. Als 
iemand Sinterklaasnummer wil hebben dan 
kunnen ze dit navragen bij Niels Schweckhorst. 
Hij schijnt als stoutste jongetje van de klas het 
nummer gekregen te hebben van Sinterklaas. 
Niels presteerde het zelfs een keer Sinterklaas 
te bellen tijdens een voorstelling. Het had niet 
veel gescheeld of hij had er met de vlag-
genstok van langs gekregen. 

 

 Rob van de Pavert heeft zich ook gemeld als 
barvrijwilliger. Hij vertelde dat hij om het bedrag 
aan de kassa aan te kunnen slaan een bril 
nodig had. Nadat Rob dat verteld heeft aan de 
stammtisch reageert Theo Heutinck "Had die 
bril toen straks met het afronden maar opgezet 
dan had je d'r misschien nog wat gemaakt." 
Even later loopt Rob bij de fietsenstalling naar 
z'n fiets te zoeken. Jawel, u raad het al, hij had 
de bril nl. in het Dorpshuus lagen liggen. Rob’s 
ogen gaan toch wel hard achteruit! 

 

 Bent u al voorbereid op de ondergrondse glas-
bak bij de ingang van de Buitenham? Ipv win-
terbanden kun je nu anti-lekbanden op de fiets 
laten leggen. 

 

 Hans Kraaij jr. kump 10 januari met nog wat 
moois op de proppen (vrouwelijk schoon) heb-
ben wi-j geheurd. Zorg da-j d’r bi-j bunt. 

 

 Uut wedstrijd noar Rekken was Arno Geurts d’r 
niet, hij werd vervangen deur Kaugombal, den 
groten uutslag zol toch doar niet an geleagen 
hemmen. 

 Het 1e elftal heeft het aantal tegendoelpunten 
afgelopen zondag bijna verdubbeld. Als dat 
komende zondag met de voordoelpunten ook 
zo gaat dan kunnen ze de boel weer recht-
trekken. Jongens succes! 
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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  

B ij het schrijven van dit stukje hebben we onze eerste stevige 
nachtvorst achter de rug dus dat betekent dat we alweer richting 
de winterstop gaan. 
De E1 staat op een 12e plaats met 11 gespeelde wedstrijden en 0 
punten en maar liefst 113 goals tegen, toch is het plezier er niet minder 
om en wordt er elke week weer gestreden om elke meter, klasse 
jongens.  
De C2 heeft 10 punten uit 11 wedstrijden en staan op de 10e plaats. 
Ook de C1 heeft het moeilijk, zij hebben 8 punten uit 11 wedstrijden 
wel werd de derby tegen SDOUC met 5-2 gewonnen. 
De B1 en de A1 doen het uitstekend. De B1 staat op de 4e plaats met 
15 uit 9 helaas ging de topper tegen Silvolde met 3-0 verloren. 
De A1 staat eveneens 4e met 18 uit 10 zij verloren helaas nipt de top-
per van winterswijk met 3-4. Wie weet wat er nog in zit voor deze 
elftallen na de winterstop? 
Op de zondag zijn de A junioren ook al actief om de lege plekken bij de 
senioren op te vangen, klasse jongens. 
Na de winterstop zullen we starten met een F 
elftal, hierin zullen enkele nieuwe spelertjes hun 
opwachting maken zoals Thimo Pennings, Nout 
Sloot en Merle Kuster wij wensen hen veel plezi-
er, zij zullen aangevuld worden met enkele 
kinderen van de E, zodat iedereen elke zaterdag 
kan voetballen op hun eigen niveau.  
In de eerste week van Januari komen wij weer bij 
u langs de deur voor onze jaarlijkse flessenactie. 
 
Rest ons iedereen prettige feestdagen en een 
goed uiteinde te wensen. 
  
Groeten het Jeugdbestuur. 

Wedstrijd verslagen GWVV E1  
  
We moesten uit naar dingsperlo de wetstrijt ging goed we harden 7-0 
verloren. Ik was aanvoeder en spits en de wetrijt was leuk en de pen-
lety ging ook goed. En het vilpje hebbe we op youtub.      
 
http://youtu.be/2qj5xCRLtww 
 
Het was een heel gekke penlety 
  
Groetjes van Boaz Kwak 
 
Hallo mensen 
Zaterdag 23 november moesten tegen Megchelen voetballen. 
Het was gelukkig droog weer want we voetbalden op het tweede veld. 
We hadden vier kansen maar daar ging er niet een van in en Mechelen 
had veel kansen en daarom hebben we ook met 11-0 verloren. 
Al verliezen we elke wedstrijd het gaat steeds beter, maar misschien 
winnen we ook nog een keer. 
  
Groetjes Tjebbe 
 
Gwvv E1-Concordia Wehl E5 
Op zaterdag 16 november moesten we voetballen tegen Concordia uit 
Wehl. 
Het waren best wel grote jongens waar we tegen moesten spelen, 
maar wij waren niet bang voor hun. 
Na de warming-up begon de wedstrijd en we waren heel goed en Me-
rijn maakte de 1-0 voor ons, we kregen daarna nog een paar kansen 
maar voor de rust maakten ze toch nog 1-1 toen was het rust. 
Na de ranja waren we nog beter en maakte Merijn nog een doelpunt 2-
1 voor ons we dachten toen dat we gingen winnen want we waren echt 
goed. 
Maar omdat we veel moesten rennen werden we heel moe en maakte 
Concordia 2-2 en 2-3 en ook nog 2-4 jammer. 
We waren heel goed maar net niet gewonnen. 
 
Groetjes Iris Schut  

Meer foto’s voorwedstrijd G.W.V.V. E 1 - Ulftse Boys E2 
 http://www.mijnalbum.nl/Album=BGHJDSME 

http://youtu.be/2qj5xCRLtww
http://www.mijnalbum.nl/Album=BGHJDSME
http://www.mijnalbum.nl/Album=BGHJDSME
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

December; 
19 G.W.V.V. Potstoten  
22 Kerstconcert 
30 Potstoten de Zon 
31 Carbid schieten 
 
 

Kerstconcert door alle onderdelen 

van Fanfare St. Gregorius 

O p zondag 22 december zorgt fanfare St. 
Gregorius uit Varsselder voor een lichtpuntje 
in de donkere dagen voor Kerstmis.  
 
Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse Kerstconcert in het 
kerkgebouw aan de Hoofdstraat in Varsselder 
Veldhunten. Het concert begint om 10.30 uur en 
de toegang is gratis.  
 
Het concert wordt vanaf 10.00 uur door de midwin-
terhoornblazers “De Huttenpiepen” angebloazen.  
Alle onderdelen van de muziekvereniging verzor-
gen het programma. Fanfare St. Gregorius en het 
Jeugdorkest, beide onder leiding van Gerjo Sees-
ink, leden van de gezamenlijke slagwerkgroep en 
de blokfluitgroep onder leiding van Sanne Wessels 
verlenen medewerking. 
 
Het fanfareorkest gaat dit jaar voor uitsluitend be-
kende kerstliederen. Traditionele en populaire 
kerstnummers komen voorbij. Het bekende Stop 
the Cavalry, een swingde Sleight Ride en een ver-
assende uitvoering van The Little Drummer boy. 
En wat is er dan niet toepasselijker dan dat er dit-
maal ook echte “Little drummers boys” medewer-
king verlenen. 
De blokfluitgroep bestaat uit de aller jongste leden 
van de muziekvereniging. Zij laten horen waar ze 
al in een korte tijd toe in staat zijn. Het plezier 
straalt er van af. Ook de leerlingen van het Jeugd-
orkest zorgen met vrolijke klanken voor een ont-
spannen kerstsfeer. En zij beleven zichtbaar ple-
zier aan het spelen in dit orkest. Dit orkest fungeert 
als een springplank naar het grote orkest. 
 
Tijdens de pauze wordt er koffie, thee of frisdrank 
met een traditioneel kerstkransje aangeboden. 
 
Bestuur, dirigent en leden van Fanfare St. Gregori-
us wensen U hele fijne kerstdagen en een gezond 
en muzikaal 2014! 

Varsselder-Veldhunten 

Volop in beweging 

U pdate woningbouwplannen terrein van de 
Möll            
                                                                                                                  
Een korte update van de stand van zaken:  
Als VDVV hebben we de tot nu toe geretourneer-
de vragenlijsten doorgegeven aan de aannemer.  

Bouwbedrijf Jansen Terborg is nu aan het inventa-
riseren hoe één en ander in het vat te gieten om 
qua woningtype en prijsstelling zo goed mogelijk te 
voldoen aan het gevraagdeWij hebben ondertus-
sen ook met de makelaar, Eggink-Maalderink, ge-
sproken en allen zijn positief gestemd.    
Als VDVV zijn we blij verrast met het aantal reac-
ties in zo’n korte tijd. 
Hebt u interesse, maar nog niet gereageerd, u kunt 
nog steeds de enquête invullen. 
Dit kan digitaal, via de website.  Deze kunt u down-
loaden en printen.                                                                   
Inleveren op Pastoor Balkstraat 2 of Hesterweg 
15.  De vragenlijst ligt ook in ’t Dorpshuus.. 
U kunt ook even een mail sturen naar 
vdvv@varsselderveldhunten.nl Dit e-mailadres 
wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient 
ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ver-
zoek  voor een woningbouw enquête.                                                                                              
Wij zorgen dan dat u de woningbouw enquête ont-
vangt.  
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 wonin-
gen zijn, seniorenwoningen, starterwoningen of 
appartementen: dat wordt bepaald door de vraag. 
Er wordt ook gekeken naar opties om huren moge-
lijk te maken. 
Een ander uniek kenmerk van het plan is de moge-
lijkheid van duokoop. Dit is een vorm van erfpacht. 
De kopers bouwen het huis zelf en moeten dit bij 
een bank financieren. De grond wordt echter ge-
pacht en kan later, indien gewenst, alsnog gekocht 
worden. Het voordeel van duokoop is dat er minder 
bij een bank geleend hoeft te worden, waardoor 
een koopwoning voor veel meer mensen mogelijk 
wordt. Gemiddeld gezien hoeft er t.o.v. een norma-
le koopwoning inclusief grond maar 66% van de 
prijs te worden gefinancierd.  Dit is een zeer inte-
ressante optie voor starters! 
 
Glascontainers gaan ondergronds                                                                                              
Vanuit de gemeente is er besloten dat alle glascon-
tainers ondergronds geplaatst gaan worden. Voor-
uitlopend op ontwikkelingen rondom de Molen, is 
er besloten dat de ondergrondse glascontainer ge-
plaatst zal worden op de nieuwe parkeerplaats bij 't 
Dorpshuus. 
 
Container Leemlandseweg                                                                                                      
Tijdens het bezoek van de burgemeester hebben 
we als VDVV ook het verzoek van de bewoners 
overgebracht om de container bij de seniorenwo-
ningen op de Leemlandseweg ook ondergronds te 
maken. De gemeente heeft dit verzoek overgeno-
men. De bewoners zijn hier ondertussen persoon-
lijk over geïnformeerd. 
Wijkgericht werken                                                                                                           
In de gemeente Oude IJsselstreek is een begin 
gemaakt met wijkgericht werken. Nu de rijksover-
heid een terugtrekkende beweging maakt t.a.v. de 

  

 

  

Januari; 
1 nieuwjaarsinstuif (00:30 uur) 
2-3 GWVV jeugdflessenactie 
4 oud papier ophalen 
5 januari GWVV nieuwjaarsbijeenkomst 
17 Jeugdpronkzitting 
18 Pronkzitting 
 

mailto:vdvv@varsselderveldhunten.nl
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Activiteitenprogramma 2013-2014 

Carnavalsvereniging 

 
Oud en Nieuw 
Dinsdag 31 december 2013 – Carbid schieten - 
Aanvang om 12.00 uur aan de Hesterweg te Vars-
selder-Veldhunten, in de wei van de fam. Lucas-
sen. Het openingsschot zal gelost worden door de 
burgermeester. 
Pronkzitting 
Vrijdag 17 januari 2014 – Jeugdpronkzitting - Aan-
vang om 19.11 uur in ‘t Dorpshuus.  
Zaterdag 18 januari 2014 – Pronkzitting - Aanvang 
om 19.41 uur in ’t Dorpshuus.  ’t Dorpshuus is 
open vanaf 19.00 uur. U kunt vooraf plaatsen re-
serveren bij fam. Reulink, tel. 0315-686086. (Als 

toegangsbewijs dient u de donateurskaart bij u te 
hebben, anders zijn de entreekosten € 5,- ). 
 
Carnaval 
Zaterdag 1 maart 2014 – Versieren van de Leem-
landseweg - Aanvang om 13.00 uur.  
Zaterdag 1 maart 2014 – Carnavalsavond  -  Het 
eventuele thema zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 
Aanvang om 21.00 uur in ‘t Dorpshuus.  
Zondag 2 maart  2014 – Carnavalsoptocht - Vertrek 
optocht om 13.19 uur bij zalencentrum de Zon en 
aansluitend de kindermiddag in ’t Dorpshuus. 
Maandag 3 maart 2014 – Rozenmaandag - Aan-
vang om 13.19 uur in ‘t Dorpshuus. ‘t Dorpshuus is 
open vanaf 13.00 uur. U kunt vooraf plaatsen re-
serveren bij fam. Reulink, tel. 0315-686086.  (Als 
toegangsbewijs dient u de donateurskaart bij u te 
hebben, anders zijn de entreekosten € 5,- ). 
 
Noteer alvast de data in uw agenda! Wij begroe-
ten u graag tijdens onze activiteiten. 
 
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goe-
de jaarwisseling toe. 
 
Bestuur en leden  
Carnavalsvereniging De Zinkput 

zorg en de daarvoor beschikbare middelen steeds 
schaarser worden zullen de wijkbewoners steeds 
meer afhankelijk zijn van de zorg die wijkbewo-
ners elkaar kunnen bieden. Alle organisaties die 
op één of andere manier mede verantwoordelijk 
zijn voor het wel en wee van de bewoners in een 
wijk zijn vertegenwoordigd in één van de zes inge-
stelde wijkteams. Dit zijn de politie (wijkagent), het 
maatschappelijk werk, de wijkverpleegkundige, de 
gemeentelijke onderhoudsdienst, het sociaal werk 
en een MEE-consulent. Daarnaast heeft de ge-
meente gebiedsmakelaars aangesteld die de ver-
bindingen moeten maken tussen het gemeentebe-
stuur en de wijken en hun bewoners. 
Op 21 november heeft het wijkteam Ulft-Noord, 
waaronder Varsselder-Veldhunten valt, in ’t Dorps-
huus kennis gemaakt met de besturen van de ver-
eniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten,de 
wijkraad Ulft Noord en het Comité Dorpsbelangen 
Etten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitkomsten dorpsbrede enquête                                                                                                                                 
Een handvat veur Varsselder – Veldhunten, zodat 
’t d’r ook in de toekomst goed wonen en leaven is. 
In de periode april – juni ’13 heeft Vereniging 
Dorpsbelangen V-V een leefbaarheidsmonitor uit-
gevoerd. Deze enquête is uitgezet bij 250 huis-
houdens.  
Aantal retour 146  Bruikbaar waren er 136 
Dit betekent dat er een (bruikbare) respons is van 
55% VDVV is van mening dat inwoners van het 
dorp zelf als beste de toekomst van het dorp vorm 
kunnen geven. In deze rapportage vindt u de te-
rugkoppeling en de conclusies betreffende het 
deel “school” en ’t Dorpshuus. 
De uitkomsten van de delen “inventarisatie woon-
behoefte” en “dorpswebsite” hebben ondertussen 
al een opvolging gekregen in concrete projecten.  
Te weten plan de Möll en 
www.varsselderveldhunten. nl 2.0 
De volledige terugkoppeling   kunt u lezen op de 
dorpswebsite 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Nieuws van de Zonnebloem  

afdeling Varsselder Veldhunten 

 
 

O p 20 november hebben we met ongeveer 
20 gasten uit Varsselder een ontspannings-
middag gehad in het Dorpshuus.  
Dit keer werd het een creatieve middag want we 
hebben met z’n allen adventstukjes gemaakt. De 
vrijwilligers hadden hun tuinen en die van de Ge-
meente gesnoeid om aan voldoende groen te ko-
men. Vol enthousiasme ging iedereen 
aan de slag. Natuurlijk hoorde daar ook een hapje 
en drankje bij. We hebben ook nog stukjes ge-
maakt voor de zieke gasten die niet van de partij 
konden zijn. Iedereen was trots op haar werkstuk 
en natuurlijk moet dit voor het nageslacht vastge-
legd worden op een foto. Zie hier het resultaat. 
Wij kunnen de Kerst zien komen. 
Wij wensen alle inwoners van Varsselder Veld-
hunten en daarbuiten alvast een hele gezellige 
Kerst en de allerbeste wensen voor 2014. 
Maak er wat moois van en houdt oog voor elkaar. 
 
De vrijwilligers van De Zonnebloem, Varsselder: 
Els Versleijen, Tiny Fisser, Wil Steutel, Anny Vonk 
en Dianne Bujak. 

Secretaris GWVV Club kampioen 

Wielrennen Dinxperlo 

 

J an Roes, secretaris bij GWVV , is bij zijn 
wielrenners club in Dinxperlo Club kampioen 
geworden.  
 
O.a. GWVV-ers Rik Fisser en Freek van Aragon, 
die ook wielrennen hadden geen schijn van kans 
op het club kampioenschap.  Jan maakte de 
meeste kilometers, een dag tochtje van 200 km is 
niks voor Jan Roes, dat doet hij met twee vingers 
in de neus.  In een groepje wielrenners is Jan ook 
meestal de kopman of aanvoerder van het peloton. 

Na gedane arbeid is het goed toeven 
De GWVV 50-jarig jubileum commissie 

Bennie, Beent, Arno en Rob 

Bestuur G.W.V.V. wenst 
Iedereen fijne feestdagen! 
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Weet je nog van toen? 
 
Ieder mens heeft op zijn tijd een verzetje en afwisse-
ling nodig in het dagelijkse leven.  
Voor de een is dit sport en spel, een feestje, en voor de 
ander weer iets actueels. Zo hebben we hier in de omge-
ving, behalve onze eigen dorpsactiviteiten, nog een aan-
tal buitenplaatselijke gelegenheden voor vermaak. Voor 
de jeugd denken we aan de speeltuin in Engbergen, al 
sinds 1926 open, en het openlucht museum sinds 1958, 
en waar onze fanfare ook wel eens optreedt. Een ander 
ontmoetingspunt was de Smeltkroes in Ulft, geopend in 
1972 en geexploiteerd tot enkele jaren geleden. Nog 
steeds in herinnering in dit gebouw is de uitvoering van 
onze toneelvereniging, die in het jaar 2000 het stuk  
”Een onbezonnen kus” op de planken bracht en 700 be-
zoekers trok. Ook bij andere gelegenheden waaronder 
de Avondvierdaagse waren steeds inwoners uit ons dorp 
actief. Een ander cultureel punt sinds 1957 was de dans-
school Witjes. Enkele generaties zijn hier wel naar toe 
geweest, om de danspassen van Henk en Stien te leren 
en daardoor menig verkering is ontstaan. Inmiddels heeft 
het een ander publiek gekregen, dansschool Witjes is 
geworden het Hemeltje van Alard. De druk bezocht loca-
tie van weleer is gebleven. Een zoete inval waar je je 
thuis voelt. Nog een andere locatie in Ulft sinds 1950, en 
ook voor ons dorp was het openlucht zwembad. In latere 
jaren werd het overdekt, zodat het ook in de winter func-
tioneel was. Velen van ons zullen ook hier herinneringen 
aan hebben en hun zwemdiploma hebben behaald. Ook 
dit stuk volksvermaak is niet meer en is er een alternatief 
gekomen op de Blenk. Zo zou ik nog vele punten kunnen 
noemen in de voormalige gemeente Gendringen, die ook 
voor ons dorp hoorden bij ons welzijn. 
 
 
B. Kroesen 

Zwembad De oase in de goed bezochte Jaren. 

Dansschool “Witjes” in de Jaren zeventig 
 van de vorige eeuw De speeltuin Engbergen, zoals het nu nog is. 

De Smeltkroes,tijdens de avondvierdaagse 1993 

POTSTOTEN  

30 December 

aanvang 20:00 uur  

met leuke prijzen bij: 
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15-12-2013 11:00 Dinxperlo 4 GWVV 3 
15-12-2013 14:30 GWVV 1 SVBV 1 
19-1-2014 09:30 GWVV 2 Vosseveld 2 
19-1-2014 14:30 GWVV 1 FC Trias 1 

26-1-2014 12:30 Varsseveld 5 GWVV 2 
26-1-2014 14:30 Dinxperlo 1 GWVV 1 
2-2-2014 09:30 GWVV 2 Bredevoort 2 
2-2-2014 14:30 GWVV 1 Terborg 1 
9-2-2014 09:30 GWVV 2 Silvolde 3 
9-2-2014 09:30 FC Winterswijk 7 GWVV 3 
9-2-2014 09:30 SDZZ 5 GWVV 5 
9-2-2014 11:30 GWVV 4 SDOUC 5 
16-2-2014 09:00 FC Trias 5 GWVV 2 
16-2-2014 10:00 GWVV 3 Dinxperlo 4 

16-2-2014 10:00 Doetinchem 6 GWVV 4 
16-2-2014 14:00 Reunie 1 GWVV 1 
23-2-2014 09:30 Ulftse Boys 5 GWVV 3 
23-2-2014 10:00 GWVV 5 Sint Joris 2 
23-2-2014 14:00 VVG '25 1 GWVV 1 

G.W.V.V. PROGRAMMA:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen C2 11 30 78 20 

DZC '68 C8 10 24 72 29 

Silvolde C2D 10 24 53 29 

DZSV C2D 11 24 69 29 

Terborg C2 11 24 59 32 

VVG '25 C3 11 15 42 36 

AZSV C7 10 11 39 53 

Zeddam/Sint Joris C2 11 11 17 34 

MvR C4 11 10 35 44 

GWVV C2 11 10 20 51 

Pax C4 10 3 5 86 

VIOD C5 11 3 13 59 

Topscoorders C2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 4 
Stijn 3 
Timo 2 
Mick 2 
Sem 2 
Gijs 2 
Merijn 2 
Kay-Gee 1 
Nienke 1 
Bryan 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZC '68 E12 11 31 107 6 

SVGG E1G 11 31 70 12 

VVG '25 E2 11 27 89 25 

DZC '68 E13 11 22 57 27 
Dinxperlo E3 11 19 53 61 

Concordia-W E5 11 16 56 38 

Kilder E3G 11 13 41 48 

Den Dam E1 11 13 22 30 
DVC '26 E5 11 12 47 45 

Halle E3 11 7 23 87 

Zeddam E2 11 3 34 114 

GWVV E1 11 0 7 113 

Topscoorders E1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn 4 
Julian 2 
Gijs 1 

STANDEN EN TOPSCOORDERS 

JUNIOREN - PUPILLEN:   
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STAND 2
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Neede 1 11 29 29 10 

Reunie 1 11 27 32 13 

AD '69 1 12 23 31 25 

Ulftse Boys 1 11 20 32 18 

SP Rekken 1 12 20 37 19 

MEC 1 12 19 28 27 

GWVV 1 12 16 27 28 

FC Trias 1 12 15 23 28 

Dinxperlo 1 12 13 20 25 

Terborg 1 11 12 21 23 

SVBV 1 11 12 21 31 

Etten 1 12 11 22 31 

VVG '25 1 12 9 19 45 

DEO 1 11 4 17 36 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 5 9 21 32 14 

Terborg 3 11 20 35 25 

Vosseveld 4 10 19 43 26 

Ajax B 3 10 18 34 29 

FC Winterswijk 7 11 16 33 39 

Concordia-W 5 10 15 22 18 

SVGG 2 9 13 26 24 

GWVV 3 9 11 38 22 

Dinxperlo 4 8 10 22 17 

Den Dam 2 9 10 17 41 

Gendringen 6 9 8 16 26 

Doetinchem 4 9 2 15 52 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias 5 11 30 31 8 

FC Trias 4 11 25 35 21 

GWVV 2 11 19 28 16 

Dinxperlo 3 11 19 35 24 

Varsseveld 6 11 18 23 21 

FC Winterswijk 6 10 17 25 27 

Silvolde 3 10 16 25 23 

Varsseveld 5 11 14 27 19 

Vosseveld 2 10 13 22 16 

SDOUC 4 10 13 15 31 

AD '69 3 11 10 25 27 

Bredevoort 2 11 10 14 23 

Grol 5 10 2 7 34 

SC Meddo 2 10 1 11 33 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDOUC 5 8 24 41 11 

Doetinchem 6 10 21 45 25 

Ulftse Boys 6 9 19 36 16 

Stokkum 4 9 18 34 30 

GWVV 4 10 17 31 20 

VVG '25 4 10 13 42 42 

NVC 3 10 11 17 36 

Sint Joris 4 10 10 30 42 

Silvolde 5 9 8 26 33 

VIOD 8 9 5 19 40 

Kilder 5 10 4 21 47 

4e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 6e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias 1 4 10 14 8 

MEC 1 4 10 11 6 

Neede 1 3 7 12 5 

Dinxperlo 1 4 7 10 6 

Ulftse Boys 1 3 6 7 4 

Reunie 1 3 6 5 6 

GWVV 1 4 6 9 14 

AD '69 1 4 5 7 9 

VVG '25 1 4 5 8 10 

Terborg 1 3 4 6 8 

SP Rekken 1 4 4 16 8 

SVBV 1 3 0 3 9 

DEO 1 3 0 4 10 

Etten 1 4 0 4 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DVV 5 11 25 53 22 

SDZZ 5 9 22 47 11 

sv Loil 5 10 22 49 24 

DVC '26 10 9 17 38 18 

Sint Joris 2 10 17 38 23 

Terborg 4 10 16 32 35 

Doetinchem 5 9 15 33 27 

SC Doesburg 3 10 14 27 33 

Aerdt 2 10 9 22 37 

GWVV 5 11 7 12 55 

VIOD 7 10 6 13 39 

VVG '25 5 9 1 12 52 

Res. 7e klasse  

Standen en Topscoorders 2013-2014  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Winterswijk A4 11 30 54 19 

FC Trias A2 11 29 59 18 

Pax A2D 10 22 56 27 

GWVV A1 11 21 53 39 
Halle A1D 11 18 45 28 

Etten A2 11 12 39 41 

Longa '30 A3 11 11 23 46 

Ruurlo A2 11 11 31 56 
Terborg A2GD 11 10 38 44 

DZC '68 A3 11 9 30 43 

Vorden A3 10 7 28 63 

VIOS B. A2 11 4 24 56 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Silvolde B1 9 25 26 7 

Longa '30 B2 10 25 40 13 

Zelos B1 10 24 48 12 

GWVV B1 10 15 32 21 

VIOS B. B1 10 15 19 19 

Gendringen B1 10 13 22 40 

AZSV B2 9 10 29 25 

FC Winterswijk B2 9 10 19 27 

Ajax B B1 10 10 23 35 

FC Trias B2 10 8 17 36 

AD '69 B1 9 0 6 46 Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 C2 11 25 25 16 

SDOUC C2 11 24 30 15 

Terborg C1G 11 23 33 26 

Loil sv C1G 11 19 37 17 

VIOD C2 11 19 24 14 

HC '03 C2G 11 16 33 24 

Kilder C1 11 15 33 26 

Concordia-W C2 11 15 20 17 

MvR C2 11 11 27 47 

DZC '68 C4 11 8 21 36 

GWVV C1G 11 8 25 44 

DCS C2 11 1 9 35 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Cas de Neling 27  
Jesse Spoel 5 
Mart de Leeuw 5 
Jim Wijkamp 3 
Dyon Ruessink 3 
Niek ter Voert 3 
Jeffrey Bruil 2 
Alex Wilmans 1 
Dion Mulder 1 
Marc Hoksbergen 1 
Miel Erinkveld 1 
Lars Liebrand 
 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen  15 
Sam Overbeek  12 
Robin Klompenhouwer  9 
Bart Rots  6 
Elze Braam  2 
Colin de Wildt  2 
Menno Berndsen  2 
Wessel Immink  1 
Glenn Robben  1 

Topscoorders B1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 12 
Kris Hebbink 4 
Juul Rabelink 4 
Fiore Bongers 4 
Joey Lenting 3 
Merijn van Arragon 2 
Lars Hendrixen 1 
Thomas Wissing 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Marc Arnold  3e  15 

Roy Cornielje  3e+4e+5e 14 

Niels Schweckhorst 1e  8 

Esger Stork  3e  6 

Dominiek Seinhorst 1e  5 

Rick Hendrixen 2e  5 

Danny van Wessel 2e  5 

Jimi Moreno  4e  5 

Tom Wanders  2e  4 

Jeroen Aalders 2e  4 

Don Geerts  4e  4 

Niels Huntink  4e  4 

Tim Jansen  1e  3 

Martin Bolk  1e  3 

Pascal Sloot  2e  3 

Werner Wellink 2e  3 

Frank v/d Schuur 3e  3 

Arthur Bonenkamp 3e  3 

Bram v/d Pavert 4e  3 

Tim Prinsen  1e  2 

Mark Kemperman 1e  2 

Bart Zweers  3e  2 

Theo Heutinck 3e  2 

Andres Moreno 3e  2 

Ino Zweers  3e  2 

Rick Witteveen 5e  2 

Jos  Ketelaar  5e  2 

Joël Robben  5e  2 

Dirk Jansen  1e  1 

Maik Jansen  1e  1 

Pim Teunissen 1e  1 

Jelle Visser  2e  1 

Jurjan Wezenberg 2e  1 

Mart Aalders  2e  1 

Bob Zweers  2e  1 

Hans Bruins  3e  1 

Paul Wijsman  3e  1 

Paul Geelen  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Floyd Robben  5e  1 

Mark Welling  5e  1 

Twan Berntsen 5e  1 

Stijn Markus  5e  1 

Freek van Arragon 5e  1 

  


