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Nieuws

D
e 2e helft van de competitie is voor de
meeste elftallen alweer lang geleden begon-

nen. Toch zijn er nog links en rechts wedstrijden afgelast waardoor er bij o.a. de jeugd nog
maar weinig gevoetbald is. Na de carnaval pakken
we de draad weer op en kunnen we ons op gaan
maken voor een lange reeks van wedstrijden tot in
mei. De zachte winter heeft de competitieverloop
behoorlijk in het zadel geholpen.
De jeugd is, op de B-junioren na, een nieuwe competitie indeling ingegaan, waar de teams meer ingedeeld zijn op hun eigen niveau. Bij de E-pupillen
zijn de allerjongsten overgegaan naar de Fpupillen en zullen nu ook vaker aan het spelen
toekomen.
De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de winteractiviteiten bij de elftallen maar
ook o.a. het potstoten, de nieuwjaarsbijeenkomst
en natuurlijk de afsluitende activiteit voor het 50jarig jubileum. De jubileumcommissie had met het
Gee Wee Vee Vee’s sportcafe een schot in de
roos met de komst van Hans Kraay jr.,vele buurtverenigingen kwamen op dit festijn af. Een prachtige avond waar Hans Kraay jr. anekdote na anekdote uit zijn mouw tevoorschijn haalde. Maar ook
de gebr. van de Pavert wisten het publiek te vermaken met smakelijke verhalen.
De nieuwjaarsreceptie werd als vanouds druk bezocht en naast de 50-, 40– en 25 jarige jubilea
was er speciaal aandacht voor Saskia v.d. PavertHebinck die het bestuur verliet nadat ze jarenlang
het secretaris werk voor haar rekening nam. Speciaal aandacht was er voor de fam. Mulder die als
blijk van waardering de GWVV tribune gekoppeld
zag worden aan de fam. Mulder. In deze Boogbal
kun je de details van de nieuwjaarsbijeenkomst
vinden.
Inmiddels heeft het 1e elftal al weer 3 wedstrijden
gevoetbald waarbij de lijn van de 1e seizoenshelft
werd doorgetrokken, ze staan in het linker rijtje wat
zou betekenen dat ze nacompetitie of rechtstreekse degradatie bijna niet meer mogelijk is. In deze
Boogbal vind je de promotie/degradatie regelingen
en Dennis zal verslag doen van de gespeelde
wedstrijden.
Het 2e elftal is eind januari ook al begonnen met
de 2e seizoenshelft en kan na het verlies tegen
koploper Trias het kampioenschap uit hun hoofd
zetten. Maar wie weet wat de directe concurrentie
gaat doen in het voetbal kan het af en toe raar lopen.
Het 3e elftal is de 2e competitie helft ook goed gestart en kruipt langzamerhand omhoog op de ranglijst. Vaste verslaggever Tonny zal hierover alles
uit de doeken doen over het wel en wee bij dit elftal.
Het 4e team kwam ook goed uit de startblokken
door concurrent Doetinchem met 2-1 te verslaan
en ook koploper SDOUC werd een punt afgesnoept. Een elftal met potentie dat nog kan groeien.
Het vijfde elftal heeft na de winterstop nog maar
weinig wedstrijden gespeeld en kan er nog maar
weinig worden gezegd over hun prestaties. De
laatste wedstrijd die ze speelden was een zeer
ongelukkige door eerst op een 2-0 voorsprong te
komen gingen ze de bietenbrug op met 2-5. Als je
tegen St. Joris speelt weet je dat je tot de laatste
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minuut moet blijven knokken.
Zoals gezegd zal na de carnaval een lange wedstrijdreeks beginnen en zullen we in de Boogbal
van april jullie weer op de hoogte houden van de
prestaties van de diverse elftallen.
In deze Boogbal veel aandacht voor de verschillende acties die in maart gehouden gaan worden. Zo
zal het 1e elftal weer rondgaan voor de potgrondactie, is er voor de senioren en de A– en B– junioren een spinningavond op vrijdag 28 maart. Hiervoor zullen de elftallen nog door de sponsorcommissie worden benaderd. Verder doet GWVV mee
aan de Rabobank Clubkas
campagne, wij roepen de leden dan ook op om (mits je
lid bent bij de Rabobank)
maximaal twee stemmen uit
te brengen op GWVV. Per lid
mag je vijf stemmen uitbrengen, dit betekent dus dat je
ook nog andere verenigingen
uit Varsselder-Veldhunten
kunt steunen.
Voor in deze Boogbal vind je
van de diverse acties een los inlegvel. Ook in deze
Boogbal nog de notulen van de in het afgelopen
najaar gehouden ledenvergadering. Deze is per
abuis niet in de vorige Boogbal verschenen.
Verder in deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken
die jullie van ons gewend zijn. Speciaal aandacht
voor de vele dorpsnieuwtjes waar de diverse verenigingen hun activiteiten aankondigen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier met Boogbalnummer vier.
De Redactie

G.W.V.V. Agenda;

7-21 maart Rabo clubkas campagne
14,15 en 22 maart Potgrondactie
15 maart Sponsorenavond
21 maart Kaderavond
28 maart Spinningmarathon

Eugène Boerakker
volgend seizoen
hoofdtrainer G.W.V.V.

G
.W.V.V. heeft voor volgend seizoen Eugène
Boerakker uit Ulft als hoofdtrainer aangesteld.
TC, spelersraad en bestuur waren het vrij snel
unaniem eens over deze aanstelling. Vanaf volgend seizoen zal hij het vlaggenschip van
G.W.V.V. gaan trainen/coachen.

Eugène Boerakker is geen onbekende op de achterhoekse voetbalvelden. Hij speelde jaren voor
S.D.O.U.C. en kwam 1 jaar uit voor De Graafschap. Door blessureleed was hij noodgedwongen
om te stoppen met zijn actieve voetballoopbaan.
Hierna is hij zich gaan toeleggen op het trainerschap, waar hij 2,5 jaar Terborg trainde en daarna
zijn TC 2 diploma behaalde tijdens zijn 1,5 jaar durende stage bij AZSV. De laatste jaren heeft hij gas
terug genomen om met zijn zoontje op het voetbalveld te kunnen staan.
Wij wensen Eugène een hele prettige en vooral
sportieve periode toe bij G.W.V.V..
De Technische Commissie,
Eugène Lucassen en Freek van Arragon
pagina 2

Stem tussen 7 en 21 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

N
a de overwinning op SVBV (Barchem) stonden er voor de komende weken zware wedstrijden op het programma. Tegenstanders Trias, Terborg, Dinxperlo en VVG allemaal lager op
de ranglijst dan GWVV maar wel tegenstanders
waar je vol aan de bak moet.

Van Trias werd de eerste wedstrijd met 0-2 gewonnen maar de club uit Winterswijk klimt langzaam omhoog op de ranglijst en zou in Varsselder
ook graag de punten meenemen.
Tot aan de rust leek het daar ook op want GWVV
ging met een
0-2 stand rusten. Gelukkig kon Varsselder de 2e helft naar zich toe trekken en de eindstand tot 2-2 terugbrengen al waren de kansen er
om de 3 punten te pakken… Doelpuntenmakers
Martin Bolk en Dominiek Seinhorst.
Ook tegen Terborg werd de 1e wedstrijd gewonnen, een zwaar bevochten maar terechte overwinning. Ook in Varsselder zou GWVV het niet gemakkelijk krijgen. Varsselder begon sterk en
kwam terecht op een 1-0 voorsprong. Na de rust
begon Terborg sterker te spelen en meer grip op
de wedstrijd te krijgen. Na een stevige overtreding
van Sven kreeg Terborg een vrije trap, die prachtig in de kruising werd gekruld. Na de 1-1 was het
een open wedstrijd die beide kanten kon uitvallen.
De betere kansen waren voor Varsselder die ook
uiteindelijk aan het langste eind trokken en de
winnende 2e goal scoorde. Eindstand 2-1. Doelpunten van Niels Schweckhorst en Mark Kemperman.
Op 9 februari een inhaalweekend waarin GWVV
afreisde naar Dinxperlo. Dinxperlo,
ook een ploeg
uit de onderste regionen die de 2e helft van het
seizoen moet
knokken om degradatie te voorkomen. De 1e helft werd GWVV onder de voet gelopen en kreeg Dinxperlo diverse kansen maar ging
slechts met een 1-0 voorsprong pauzeren. Nadat
Patrick de heren even had “toegesproken” kwam
er een ander GWVV
het veld op. Een compleet
ander beeld de 2e helft waarin Dinxperlo er weinig
meer aan te pas kwam. GWVV kwam op gelijke
hoogte door een bekeken schot van Dominiek
Seinhorst. Enkele minuten voor het einde van de
wedstrijd kwam Varsselder zelfs op voorsprong
door een fantastisch afstandsschot van Martin
Bolk. Een pegel van een kleine 30 meter boven in

de kruising. Heel Varsselder dacht dat de puntjes
binnen waren maar in de blessuretijd scoorde
Dinxperlo de gelijkmaker na een fout in de GWVV
defensie…
De laatste wedstrijd voor het vrije carnavalsweekend was in Gaanderen tegen VVG.
VVG dat de laatste wedstrijden tegen koploper Reunie won en gelijk speelden tegen Ulftse Boys was
erop gebrand om ook tegen Varsselder punten te
pakken. De beginfase was voor VVG dat ook de
openingstreffer scoorde al na 3 minuten. Varsselder dat beter ging spelen en nog voor rust de stand
wist te keren door een doelpunt van Ramiro en
vlak voor rust een
kopgoal van Niels Schweckhorst. Ook de 2e helft
creeerde GWVV nog diverse 100% kansen maar
kwam het niet meer tot
scoren. Het was Gaanderen dat in de 81 minuut de
gelijkmaker scoorde… 1
punt, waar GWVV meer
punten had moeten hebben maar het verzuimde
om afstand te nemen van
VVG.
Zondag 2 maart is er
geen voetbal, carnavalsweekend.
Zondag 9 maart speel GWVV 1 thuis
tegen MEC 1. Graag tot dan!!
G.W.V.V. 1 …. langs de lijn…
Dennis Lohschelder

Kom kijken naar ons 1e elftal!
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart
6 april

GWVV 1 Neede 1 GWVV 1 Reunie 1 AD’69 1 -

MEC 1
GWVV 1
Etten 1
GWVV 1
GWVV 1

aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur

Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=EUV8OYBV
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2014
H
et is al weer een paar maanden terug, toch
willen we als redactie jullie de nieuwjaarstoe-

spraak en de huldiging van de jubilarissen niet
onthouden.
Op zondag 5 januari jl. werd het jaar zoals de laatste jaren gebruikelijk begonnen met het snerttoernooi. Nadat de spieren voor de 1e keer in het
nieuwe jaar goed hun werk hadden gedaan was
het na de erwtensoep goed toeven op de goed
bezette nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook voorzitter Wim Pruyn had zich goed voorbereidt en sprak de volgende woorden tot de aanwezigen;
Woord van welkom.
Bedanken:
Weer een jaar voorbij waarin we samen weer veel
hebben mogen samenwerken, kunnen genieten,
zaken hebben gerealiseerd en vele sportieve
hoogte- en dieptepunten hebben mogen beleven.
Ik wil om te beginnen iedereen bedanken die dit
weer mogelijk hebben gemaakt.
Trainers
Aanvoerders en elftal leiders
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechters
Barpersoneel
Tuinploeg en klussers
Papierploeg
Boogbal
Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor
een goed jaar. Zonder jullie was dit allemaal niet
mogelijk geweest
Ik wil dan ook graag een applaus voor al deze vrijwilligers.
Korte terugblik
Korte terugblik van enkele hoogte- en dieptepunten. Op de eerste plaats wil ik graag even stil
staan bij enkele dierbaren die ons in 2013 zijn ontvallen en die ieder op hun manier veel voor
GWVV hebben betekent.
Patrick heeft aangegeven GWVV na dit seizoen te
verlaten. Daar zullen we aan het eind van het seizoen op gepaste wijze bij stil staan. Wij wensen
Patrick alvast heel veel succes bij zijn nieuwe club
Etten.
- Promotie naar de 4de klasse
- Kampioenschap van het 5de elftal.
- Komst van vele jeugdleden hetgeen zeker een
verrijking is gebleken voor GWVV
- Het feest rondom het 50-jarig bestaan was een
groot succes
- GWW heeft voor het volgend seizoen ook al een
nieuwe trainer. Het is Eugene Boerakker. Wij zijn
blij met deze keuze en wensen Eugene alvast veel
succes bij GWVV.
- Ook onze huidige assistent Trainer Raymond
Wienholts blijft het volgende seizoen. Ook Peter
Roes gaat volgend jaar verder. Ook hier zijn we
erg blij mee.
Tevens heeft Frans van Harreveld aangeven ook
volgend seizoen de lagere elftallen te blijven trainen.
Boogbal nr. 4

Toespraak
Om 3 redenen ben ik voornemens vandaag de
kortste toespraak te houden uit mijn voorzitterschap.
De eerste reden is dat er vandaag veel mensen
gehuldigd worden en dat we afscheid nemen van
Saskia als bestuurslid na 10 jaar. Ik vind dat zij het
verdienen
de meeste tijd en aandacht te krijgen.
De 2de reden is dat ik ook eens gehoor wil geven
aan de klachten dat een toespraak van de drinktijd
afgaat.
De 3de reden is het feit dat er niets bijzonders gebeurd binnen GWVV. De periode van grote veranderingen zijn afgerond. Wat ons rest is het genieten. GWVV is financieel gezond, we hebben èèn
van de mooiste complexen in de regio en doen het
sportief erg goed. Natuurlijk zijn er intern altijd wel
zaken die de aandacht vragen maar dit valt onder
lopende zaken. Dus waar hebben we het over.
Ter voorbereiding van de jubilarissen die ik vandaag ga huldigen keek ik weer eens in de jubileumboeken om nog wat wetenswaardigheden op te
zoeken. Voorin het jubileumboek 1988-2003 staat
een voorwoord van mij vermeld. Ik heb dit geschreven in 2002-2003. Toen ik dit stuk weer eens las
vond ik het een goed moment om daar nu eens op
terug te kijken. Dit seizoen bestaan we 50 jaar en
een jubileum is meestal een moment om terug te
kijken op alles wat de afgelopen tijd is gebeurd. In
dit voorwoord geef ik echter aan dat een jubileum
een goed moment is om vooral vooruit te kijken.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor
de toekomst. Het is hoogstens een nieuwe bouwsteen voor de volgende stap.
In 2003 was de wereld om ons heen al aan het veranderen en dat doet ze overigens continue. Taak
van een bestuur is het om telkens weer de positie
te bepalen van je vereniging in deze veranderende
wereld. Al in 2003 was er sprake van krimp die de
overheid toen nog zelf heeft gegenereerd door te
besluiten dat kleine kernen niet meer mochten
groeien. In mijn voorwoord riep ik op om meer met
de lokale verenigingen te gaan samenwerken. Samen kun je de problematiek van krimp en verdere
individualisering aan. Natuurlijk wist ik toen niet dat
er een paar jaar later een klimaat zou ontstaan
waarin zich enorme kansen zouden voordoen. Alles kwam in een stroomversnelling. Niet alleen omdat de politiek ons kansen bood, maar vooral omdat er mensen waren vanuit verschillende verenigingen die deze kansen ook wilden benutten.
Wat ik hiermee wil zeggen is dat je als vereniging
zeker moet genieten van de resultaten die je hebt
bereikt met zijn allen. Maar dat het belangrijkste is
om altijd vooruit te blijven kijken. Je moet altijd in
kunnen en willen spelen op de veranderende wereld om je heen. GWVV kan de komende jaren de
wereld aan, maar er zal een tijd komen dat al hetgeen dat we nu met zijn allen hebben bereikt ook
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niet meer toereikend is als we niet voorbereid zijn.
Een valkuil van succes is dat je gas terugneemt en
er op vertrouwd lang te kunnen teren op wat je
hebt. Daarom is het van belang energie te steken
in het behouden van wat je hebt en om samen een
toekomstvisie te hebben. Het is aan het bestuur
om ons regelmatig de vraag te stellen waar staan
we over 15 jaar en wat willen we over 15 jaar.
Neem een voorschot op wat er kan gaan komen in
plaats van te lang terugkijken op wat was.
Door een energieke stroom te ontwikkelen van leden, vrijwilligers en bestuur binnen de vereniging
waarin ruimte is om dit soort vraagstukken te benoemen en te bespreken, voorkom je dat je over
een paar jaar alsnog achter de feiten aanloopt. Het
zou mooi zijn als we een dergelijke beweging op
gang konden krijgen. Een beweging waarin niet
alleen het bestuur, maar ook de leden regelmatig
actief naar de toekomst willen kijken. Dit om ontwikkelingen tijdig in te schatten en om tijdig maatregelen te nemen en te voorkomen dat we achter
de feiten aan lopen.
Want iedereen weet: “als je achter de kudde loopt,
loop je altijd in de stront”
Ons gezamenlijke doel moet zijn dat er over 30
jaar nog steeds gevoetbald wordt in VarsselderVeldhunten, ondanks de tegenwind die absoluut
weer eens gaat waaien.

JUBILARISSEN
50 jaar lid.

B
ij het feest ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan hebben wij deze jubilarissen al naar

voren gehaald en voorzien van een button.
Vandaag doen we dit nog eens over en zullen de
jubilarissen officiëler worden onderscheiden met
een speldje.
Gert Slutter

Leo Slutter

Ik wens iedereen een fantastisch en vooral gezond 2014. Het jaar waarin we ook met zijn allen gaan vooruitzien.
Na deze wijze woorden van de voorzitter werd er
even een glas/plas pauze ingelast voordat overgegaan werd naar de huldiging van de jubilarissen
die in dit jubileumjaar wel erg groot was.

Benny Kroesen

Jan Frazer

Bennie Ditters
Theo Boerboom
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Actief voetballer, oud bestuurslid

Actief voetballer, samensteller drukker Boogbal.

Actief voetballer, aanvoerder, oud bestuurslid, secretaris, jeugdvoorzitter,
Klusjesman, lid van verdienste, Boogbalschrijver
Weet je nog van toen?

Actief voetballer, oud bestuurslid, lid bouwcommissie kleedkamers 1995, lid
van verdienste.

Actief voetballer, elftalleider, oud entreegeldheffer
Actief voetballer, oud bestuurslid, supporter

(Vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst)
Theo te Kaat

Paul Schut

Jan Roes

Jules van de Pavert

Frank Slutter
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40 jaar lid
Actief voetballer, meer
dan 1000 wedstrijden
voor GWVV, huidig entreegeldheffer. Klusser

Dit jaar waren de volgende leden 40 jaar lid.
Ben Hendriksen.
Mark Visser
Hennie Ketelaar
Rien Klompenhouwer
Gert Ketelaar
Bennie Mulder
Ben Hendriks heeft zich afgemeld evenals Mark
Visser i.v.m. vakantie

Actief voetballer, oud
bestuurslid, veldconsul,
lid onderhoudsploeg,
klusjesman, kunstgras
specialist en erelid,

Actief voetballer, oud en
huidig bestuurslid,
jeugdvoorzitter, redactie
Boogbal, erelid en
schaatser.

Actief voetballer, aanvoerder, elftalleider, oud
bestuurslid, TC-lid, erelid

Actief voetballer, inlegger Boogbal.

Hennie ketelaar.
Je voetbalcarrière heeft helaas
niet zo lang mogen duren. Door
blessureleed ben je vroegtijdig
gestopt. Gelukkig ben je daarna
binnen de vereniging actief gebleven. Je was grensrechter en
clubscheidsrechter. Na eerste
stage gelopen te hebben bij het
derde als grensrechter ben je
kort daarna grensrechter
geworden bij het 1ste elftal. In het seizoen 1998-1999 ben je zelfs nog kampioen geworden met het eerste. Ook ben je later nog clubscheidsrechter geweest. Vooral met het Jan Rieken toernooi ben je actief als scheidsrechter. Ook
heb je nog een tijd in de Boogbalploeg gezeten en
ook ben je actief geweest in de papierploeg
Als er geklust moet worden ben je ook meestal van
de partij. Zo zijn er diverse projecten geweest in
het verleden of klussendagen waarop je actief was.
Bij de zelfwerkzaamheden bij de aanleg van het
kunstgrasveld heb je ook weer de nodige uren geholpen. Wat wel opviel was, dat je de meeste tijd
op de heftruckje zat. Dit zal waarschijnlijk te maken
hebben gehad met je hielblessure.
Al ben je niet meer actief op voetbal gebied, je bent
nog wel regelmatig in het “Dorpshuus” te vinden als
er wat georganiseerd is. Zo wist je in 2012 nog het
jaarlijks potstoten te winnen. Helaas kon je het afgelopen jaar de titel niet prolongeren en lag je er
snel uit.
Hennie bedankt voor alles wat je voor GWVV
hebt gedaan in de afgelopen 40 jaar en ik hoop
dat we nog lang een beroep op je kunnen doen
als er onderhoud gepleegd moet worden of
als er weer eens wat verof gebouwd moet worden
binnen de vereniging.
Rien Klompenhouwer.
Rien je bent nu 40 jaar lid van
GWVV en het lijkt ook wel als of je
al een mensen heugenis voetbalt.
Hoewel je eigenlijk een laatbloeier
bent. Je bent pas op je 15de gaan
voetballen bij de B-A Junioren met
o.a. Marinus Hendriksen.
Je hebt in het algemeen altijd in
de lagere elftallen gevoetbald.
Hoewel het
verhaal gaat dat je
met het 1ste mee bent geweest
naar het toernooi in Anholt. Je hebt alle elftallen
wel
doorlopen en bent nog steeds actief, nu in het
3de elftal. Zelf heb ik ook jaren met je mogen voetballen. Je was altijd wel een vaste waarde omdat je
op het veld overal inzetbaar was. Door je behoorlijke techniek (behalve koppen, daar heb je een
bloedhekel aan) kun je op veel posities spelen en
vooral je vastberaden inzet wordt gewaardeerd. Je

Boogbal nr. 4

pagina 6

(Vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst)

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

kon het de tegenstander in de
wedstrijd behoorlijk zuur maken,
waarbij je wat
fysieke inzet niet
schuwde en als
het moest ook
aan de noodrem
kon trekken. Om
vervolgens met
het meest onschuldige gezicht te staan kijken.
In die tijd had je ook een toepasselijke bijnaam. Je
werd vergeleken met “Ravanelli” naar de bekende
voetballer van Juventus. De gelijkenis met jullie 2
was wel erg groot. De een zegt vanwege de kwaliteiten de ander zegt vanwege het uiterlijk en dan
vooral het grijze haar.
Enkele hoogte puntendewaren ongetwijfeld het kampioenschap met het 4 in het seizoen 1995-1996.
De trip
naar Mallorca en het kampioenschap met
het 4de in seizoen 2005-2006
Je bent nu èèn van de oudere actieve spelers bij
GWVV, maar nog altijd strijdbaar in het veld en net
als in het verleden een vaste waarde op het trainen. Je zult niet snel een training overslaan. Je
vindt de derde helft ook belangrijk je bent dan ook
altijd èèn van de vaste waarden na de wedstrijd.
Naast je activiteiten als actief voetballer ben je
vaak ook bereid om iets extra’s te doen. Zo heb je
nog een tijdje de barbezetting gedaan in de kantine
en ben je er ook vaak als er geklust moet worden.
Je staat dan ook op diverse foto’s van klussendagen en bij andere bouw of verbouw activiteiten.
Rien, ik hoop dat je nog jaren actief mag blijven als
voetballer en dat we nog vaak gebruik van je mogen maken als er weer wat geklust moet worden.
Gert Ketelaar.
40 jaar lid van
GWVV. Volgens
het archief werd
je lid van GWVV
op 2 juni 1973,
terwijl je pas in
de competitie
van 1975-1976
voor het eerst
als actief speler
meedeed.
40 jaar lid van GWVV betekent in jouw geval, 40
jaar enorme betrokkenheid. In deze afgelopen 40
jaar heb je dan ook diverse taken binnen de vereniging gehad. Na je actieve voetbalcarrière heb je de
nodige andere verantwoordelijkheden op je genomen.
Zo was je: bestuurslid en jeugdbestuurslid,2de voorzitter, jeugdtrainer (o.a. de A en B-junioren 19801981), toto-lotto man, elftal leider, grensrechter en
wedstrijdsecretaris en ben je nu verantwoordelijk
voor de opvang en begeleiding van de scheidsrechter bij thuiswedstrijden.
Het is dan ook niet vreemd dat je al vanaf 2003
erelid bent van GWVV en tevens bent onderscheiden door de KNVB met de zilveren Bondsspeld.
In 1977 ben je toegetreden tot het bestuur in het
jaar dat Theo van Niersen voorzitter werd. Het bestuur bestond toen naast jou en Theo van Niersen
nog uit Frans Mulder als secretaris Ben Hendriksen
als penningmeester en de overige leden Joop Ditters, Bennie Kroesen en A. Slutter.
Je bent maar liefst 25 jaar bestuurslid geweest en
bent in die jaren nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van de tribune, kantine, en in 1995
met de nieuwe kleedkamers. Daarom ben je èèn
Boogbal nr. 4
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van de belangrijke
mensen die in het
verleden de basis
hebben gelegd
waarop deze generatie kon veder
bouwen.
Al die jaren heb je
op jouw persoonlijke wijze invulling
gegeven aan deze
functie. Je enorme
liefde voor de club
en je persoonlijke
instelling om de zaken nauwkeurig en nauwgezet
te doen. Vanuit deze passie en de wil om alles
goed te doen, heb je ook wel eens wakker gelegen over beslissingen en lopende zaken binnen
de vereniging.
Toen de plannen voor het “Dorpshuus” en de veranderingen die dit met zich mee zou brengen voor
GWVV steeds concreter werden, heeft jou dit behoorlijk aangegrepen. Je was in het begin dan ook
niet een voorstander van deze veranderingen. Alles wat er in de afgelopen jaren was opgebouwd
werd op het spel gezet.
Met name uit bezorgdheid voor de club bleef je
echter de processen volgen en bleef je vragen
stellen. Deze houding heeft er toe geleid dat jij als
één van de kritische volgers de juiste en indringende vragen stelde en het bestuur zo alert bleef
houden. Het heeft er ook toe geleid dat je hier nu
nog steeds staat als een zeer betrokken lid die
zich nog steeds inzet voor de club en met trots
over de “Buitenham” loopt.
In 2003 nam je afscheid als bestuurslid van
GWVV. In mijn toespraak van toen heb ik enkele
specifieke kenmerken van je benoemd die tot op
de dag van vandaag nog steeds gelden. De waarden die jij toen en nu nog hanteert zoals nauwgezetheid en nauwkeurigheid, eerlijkheid, integer
zijn, groot verantwoordelijkheid gevoel zijn en een
enorme clubliefde zijn nog steeds belangrijke pijlers binnen GWVV en jij zult altijd èèn van de belangrijke grondlegger blijven van deze waarden.
Gert ik hoop dat je nog lang actief mag blijven binnen GWVV, nog elke zondag zenuwachtig bent
voor de wedstrijd en nog in lengte van jaren je terechte vragen blijft stellen bij alles wat er gebeurd.
Bennie Mulder.
40 jaar lid en in die jaren uitgegroeid tot laten we zeggen
een bekende vertegenwoordiger van GWVV die niet
meer weg te denken is binnen de vereniging. Laten we
beginnen met je voetbalcarrière dat duurt tenminste niet
zo lang.
Zelf heb ik nog jarenlang met
je gevoetbald en wat ik het
meest van je kan heinneren
waren je rushes vanaf de
flank en het scoren vanuit de meest onmogelijke
posities. Dat zat natuurlijk in je opportunistische
spel, maar kwam vooral ook omdat je ook kiezelhard kon schieten. En je was verrassend snel voor
je postuur. Helaas heeft knieproblemen ervoor
gezorgd dat je vroegtijdig moest stoppen met
voetballen. Dat knie is de afgelopen jaren altijd
wel een probleem geweest tot begin december.
Toen krijg je met Sinterklaas het mooiste cadeau,
een nieuw knie. Hoe gaat het nu met je? (noot redactie Bennie geeft aan dat het herstel spoedig
verloopt, maar dat het nog wel een tijdje zal duren
totdat hij weer helemaal 100% mobiel is)
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Bennie, je zet je al jaren in voor de club. Deels
verricht je betaalde werkzaamheden als accommodatie beheerder, maar daarnaast deed en doe
je nog veel meer. Zo zit je in de activiteiten commissie, zit je in het Jan Rieken comité en ben je
bij menig pupil uit het verleden bekend als de grote animator tijdens de jeugdkampen. Ook was je
jarenlang scheidsrechter, vooral tijdens het Jan
Rieken toernooi, en was je lid van diverse bouw
en onderhoudsploegen. En wat menigeen wellicht
al is vergeten, je bent ook nog trainer geweest van
de meisjes. En dit was best zwaar,
Bennie, jij ademt GWVV en het zit in je genen
Jouw beleving als het gaat om GWVV gaat heel
ver. Jouw emotionele thermometer gaat gelijk op
met de situatie waarin GWVV verkeerd. Gaat het
goed met GWVV dan gaat het ook goed met jou
en gaat het slecht met GWVV dan gaat het ook
slecht met jou. Deze emotie gaat soms heel ver.
Waarbij je ook wel eens met de beste bedoelingen
en met een zuiver hart net even te ver gaat. Gelukkig ben je er ook de man na, dat dit gezegd en
besproken kan worden.
Daar staat tegenover dat je ziel en zaligheid legt in
het welzijn van je cluppie. Je weet vaak mensen
enthousiast te maken en te mobiliseren. Ook treed
je weleens op jouw eigen wijze corrigerend op,
maar altijd in het belang van de club. Je bent voor
het bestuur dan ook een schakel als het gaat om
overzicht op de “Buitenham” en de naleving van
regels en afspraken.
Bovenal ben je een mooi mens. Iemand met echte
emotie en niet bang om deze te laten zien. Ruwe
bolster blanke pit, puur in je doen en laten vanuit
de beste bedoelingen, maar met alle daar bij behorende valkuilen.
Ik wil je dan ook graag deze spelt op spelden en je
bedanken voor alles wat je voor GWVV hebt gedaan en voor alles wat je nog gaat doen.
Binnen het bestuur vonden we
dat jouw 40-jarig
jubileum niet zo
maar voorbij kon
gaan. Bennie, je
bent de opvolger in een lange
reeks van verdiensten die de
familie Mulder al
heeft gehad
voor GWVV. Het
begon natuurlijk
met de rol van Frans Mulder sr. bij de oprichting
van GWVV in 1963 en zijn jarenlange bestuursfunctie als secretaris. Daar bleef het niet bij. We
herinneren ons allemaal nog de fijne en goede
jaren in Café Mulder, dat jarenlang als kantine
heeft gediend. Toen deze functie werd overgenomen door de kantine, bleef de familie Mulder gastheer. De rol werd overgenomen door Frans jr. en
zijn Diny. Niet alleen waren zij druk met de kantine, maar zorgden zij er ook voor dat de accommodatie er altijd piek fijn bij lag.
Bennie, jij hebt deze traditie voortgezet en doet dit
nu met veel inzet en passie. De familie Mulder
heeft dan ook al 50 jaar lang vanaf de oprichting
een essentiële rol vervult binnen GWVV en de
naam Mulder loopt als een rode draad door de
geschiedenis van GWVV, zowel binnen als buiten
de vereniging. Het enige dat verwijst naar deze
belangrijke rol die de familie Mulder heeft en heeft
gehad voor GWVV is een enkele foto van Frans
Mulder sr. in de vergaderkamer.
Het bestuur heeft dan ook in overleg met de Stichting “Buitenham” besloten om op een meer zichtBoogbal nr. 4
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baardere wijze onze dank uit te spreken voor de rol
die de familie Mulder heeft gehad voor GWVV door
de naam Mulder te verbinden aan de tribune.
Bennie, ik vind het een bijzondere eer om aan
jouw, als huidige actief lid van de familie Mulder en
als de vertegenwoordiger van de familie, het bord
te overhandigen dat een zichtbare plek moet krijgen op de tribune.
(noot redactie; hierna gaf Bennie overmand door
emoties aan dat dit alles niet mogelijk zou zijn geweest door de grondleggers van het 1e uur van
GWVV en vroeg dan ook om een geweldig applaus
voor deze oudere generatie)

25 jaar lid

Dit zijn de volgende leden 25 jaar lid;
Dirk Wanders
Eugène Lucassen
Carlo Cornielje
Carlo Cornielje
Carlo, je kwam 25 jaar
geleden
als Azumse bij het 3de voetballen
en je werd volgens mij al direct
kampioen. Ik kan je zelf nog
goed herinneren als voetballer,
omdat we ook een paar jaar samen hebben gespeeld. Je kon
ontzettend hard schieten en heb
zo ook al meermalen mooie
goals gemaakt.
Helaas moest ook jij vroegtijdig stoppen met voetballen door een knieblessure. Je hebt nog wel geprobeerd alleen nog mee te trainen, maar meer zit
er niet meer. Als we Carlo moeten geloven doet
alles het nog prima behalve zijn knieën. Dit is ook
de reden dat hij helaas met voetballen moest stoppen. Alleen met jan Rieken toernooi wil Carlo het
nog wel eens proberen.
Gelukkig ben je niet verloren gegaan voor GWVV
en
ben je samen met Nico leider geworden van het
4de elftal. Volgens mij vanaf het seizoen 19951996. Al jaren vorm je samen met Nico, met een
korte tussenpauze,
een vast koppel als leider van
het huidige 3de elftal. En tegenwoordig ook samen
met Wies.
Hoogtepunten waren ongetwijfeld
het seizoen 2005
-2006 toen je met het 3de op trainingskamp ging en
dat seizoen ook kampioen werd.
En ook het vorig
seizoen waarin je met het 5de kampioen werd en
promoveerde. Ik heb ook begrepen dat je ook fanapagina 8
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tiek de groepsWhatsapp gebruik van GWVV, waarbij het natuurlijk alleen maar om voetbalzaken gaat,
toch?
Naast het voetbal hou je jezelf wel fit in de sportschool. Als we de verhalen moeten geloven is dit
niet alleen om te sporten, maar speeltdehet uitzicht
ook een grote rol. Tevens moet het 4 je elk jaar in
mei het 2 weken zonder jou stellen, want dan zit je
met je gezin in Turkije voor de rust, het mooie weer
en natuurlijk weer het uitzicht. Naast de activiteiten
die jij verricht voor GWVV lever je ook een bijdrage
aan de gezelligheid, vooral in de derde helft. Je
hebt altijd wel een mop of een smeuïge anekdote
te vertellen, waarna
een groot
deel van
het 4de weer met
rooie oortjes aan
tafel zit
Carlo, bedankt voor
de afgelopen jaren
daarin je actief bent
geweest voor
GWVV en ik hoop
dat er nog vele jaren
volgen
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die avond had je de regeninstallatie opgezet op
het hoofdveld want het was voor de tijd van het
jaar behoorlijk droog. De regeninstallatie moest
echter de volgende morgen al wel weer opgerold
zijn, want de E-pupillen moesten er voetballen. En
jullie raden het al, Eugène werd telkens overgehaald om elke keer weer dat laatste biertje te drinken. Halverwege de nacht kwam je aan op het
voetbalveld om de installatie uit te zetten. De volgende morgen overwogen de leiders van de Epupillen om de wedstrijd maar af te gelasten om
dat het door en door nat was op deze mooie stralende zaterdagmorgen. Gelukkig kon de wedstrijd
door het snel zakkende water alsnog
door gaan.
Eugène bedankt
voor de vele jaren
waarin je actief
bent geweest voor
GWVV en hoop dat
er nog vele jaren
volgen.

Dirk Wanders
Eugène Lucassen.
Dirk, je bent niet alleen
Eugène, je kwam vanaf Viod
bij GWVV voetballen, in het
al lang lid van GWVV,
legendarische GWVV 7 (of
maar ook al net als Hennie al lang buurman van
6). De liefde had jou naar
de ”Buitenham”. Je voetVarsselder getrokken, want
balcarrière eindigde heje had verkering met Francis.
Ook een Lukassen, maar
laas vrij plotseling al op
dan zonder c, dus van de
jonge leeftijd
minder adellijke tak.
Volgens mij voetbalde je
bij de A of B junioren
Later heb je toch de opstap
toen je knie ernstig gegemaakt naar GWVV 3,
blesseerd raakte. Ik kan
want je kon best een potje
voetballen. Vooral als je
me nog herinneren dat je in de catacombe lag bij
moest voetballen tegen je neefjes uit Kilder.
de kleedkamers op een brancard met een behoorlijk verwrongen knie. Dat was geen fijn gezicht.
Je speelde vaak mid-mid en als je gras had geroJe bent daarna even uit beeld geweest maar in
ken was je een ander persoon. Buiten het veld een
1988 heb je je gelukkig weer aangemeld als lid en
zeer vriendelijke, rustige aardige jongen maar in
het veld had je het regelmatig aan de stok met de
werd je leider. Je was als de
leider betrokken bij het
scheidsrechter (of zelfs met eigen medespelers)
kampioenschap van het 3 elftal in seizoen 19891990.
Dit kwam door je grote wedstrijdmentaliteit en de
Al vroeg verrichte je naast het voetballen al vrijwildrang absoluut niet te willen verliezen. Na de wedligerswerk. In 1984 was je ook zeer actief als vrijstrijd was je weer even goede vrienden, pilsje erbij
en alles is weer goed.
williger bij de bouw van het clubhuis. En ook later
Ook de jaarlijkse uitstapjes met GWVV 6 en 7 waheb je regelmatig
ren voor jou een hoogtepunt. Hierbij waren de eihand en spandiensten
verleend bij klus werkgentijdse lachbuien weer de graadmeter voor een
zaamheden.
geslaagd weekend. Door een vervelende knie blesAl 25 jaar ben je
sure moest je stoppen met voetballen.
Daarom werd je in 2001 Eugène gevraagd om
GWVV trouw geblewedstrijdsecretaris te worden bij GWVV. Een schot
ven en ik wil je bedanken voor alles wat je
in de roos voor GWVV, want je doet dit buitengevoor GWVV hebt gewoon voortreffelijk.
daan en ik hoop in de
Veel, heel veel werk wordt door jou verzet. Werk
dat niet vaak wordt gezien. Belletje hier, belletje
toekomst nog regeldaar, scheidsrechters regelen, wedstrijdzaken op
matig een beroep op
de website zetten en elke donderdagavond present
je te kunnen doen.
om de zaakjes voor zondags weer goed geregeld
te krijgen. Alle zaken betrekking hebbend op Technisch vlak (TC) deed je in het verleden met Jules,
Koen en nu samen met Freek. Na de zakelijke afhandeling van de wedstrijdzaken is het dan ook
weer gezellig op de donderdagavond.
Ook als waterkracht specialist ben je betrokken
geweest bij de aanschaf van de regeninstallatie en
nog steeds spreek je samen met Paul af wat het
beste is bij de beregening van de velden.
Ook ben je meestal van de partij met de klussendag. Dan worden de reclameborden door jou met
de warme waterkracht spuit weer schoongespoten. Meer foto’s nieuwjaarsbijeenkomst op:
Eugène, jij ging een keer met het bestuur van de
http://www.mijnalbum.nl/
Album=86NFJOK4#B6SWKU4Y
fanfare St.Gregorius stappen in Doetinchem. Op
Boogbal nr. 4
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AFSCHEID VAN SASKIA ALS SECRETARIS
Saskia van de PavertHebinck.
Saskia, na een periode verzorger
te zijn geweest bij het
1ste elftal met Marcel als
hoofdprijs, was je toe aan
een andere uitdaging binnen
GWVV. Je was ook actief in
de boogbalploeg en in de
barploeg. Iemand met een
GWVV hart die zich wil inzetten voor de club.
Toen we je dan ook vroegen om de plek over te
nemen van Hans Gerritsen in het bestuur zei je na
een relatief korte denkpauze gelukkig ja.
Zo gebeurde het dat je met ingang van het seizoen 2003-2004 in het bestuur kwam.
Nu 10 jaar later nemen we als bestuur afscheid
van jouw als bestuurslid. In eerste instantie ben je
na 9 jaar gestopt, maar omdat het maar niet lukte
om een vervanger voor je te vinden was je gelukkig bereid nog een jaar langer door te gaan.
Al die tijd ben je verantwoordelijk geweest voor
het secretariaat. Een belangrijke functie binnen
het bestuur. Je was de spil die alles coördineerde,
Je was de eerste vrouw binnen GWVV die in het
bestuur kwam en daar hebben we nooit spijt van
gehad. Jij wist vaak met een andere invalshoek
naar zaken te kijken dan wij mannen die denken
verstand van voetballen te hebben. Jou aanwezigheid bracht een goede mix in de discussies en de
beeldvorming.
Belangrijkste was natuurlijk dat de zaakjes
binnen het secretariaat
op orde waren. Daar
hebben we als bestuur
geen enkele klachten
over.
10 jaar lang kenmerkte
jouw invulling van de
werkzaamheden door:
nauwkeurig, tijdigheid
en volledig. Altijd waren de stukken tijdig volledig en foutloos aanwezig, altijd wist je de deadlines in de gaten te houden en binnen deze deadline zaken aan te leveren.

HET DERDE
D
e winterstop is inmiddels voorbij, ook al
hebben we nagenoeg géén winter gehad.

Voor de nieuwjaarsbijeenkomst wordt normaal het
snerttoernooi gehouden maar dit jaar was een
BBQ toernooi beter op de plaats geweest. Maar
ook zonder winterse omstandigheden was het een
gezellig toernooi en ook weer een hele leuke
nieuwjaarsreceptie.
Geen winter betekende helaas ook geen winteractiviteit. De afgelopen jaren hebben we genoten
van verschillende gezellige activiteiten, maar helaas dit jaar niet. Het betekende dus een korte
winterstop en de trainingen werden weer al snel
hervat. Alleen was de opkomst niet erg groot.
Enerzijds had dat te maken met blessures. Ferenc
en Marcel (Koos), twee spelers die trouw kwamen
trainen, kampen met ernstige knieblessures. Ze
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Dit was ook echt nodig, want deze afgelopen 10
jaar waren soms best tropenjaren. Als we kijken
wat er die afgelopen periode op de agenda heeft
gestaan en wat er allemaal is gebeurd binnen
GWVV heb je het ook behoorlijk voor de kiezen
gehad.
De paniek was dan behoorlijk toen je aankondigde
er mee te stoppen. Je was al die jaren een vaste
waarde en miste bijna nooit een vergadering. Je
had de zaakjes goed op orde en alles leek zo vanzelfsprekend. Tot dat je aangaf dat je wilde stoppen en dan besef je pas welke waarde iemand
heeft. Je kondigde je vertrek natuurlijk tijdig aan,
zodat we de tijd hadden om een andere secretaris
te vinden. Maar dit viel best tegen. Diverse personen zijn benaderd maar niemand wilde je plek innemen. In de tussentijd beleef je gelukkig je werkzaamheden voortzetten.
Toen we een jaar later eindelijk toch een zeer geschikte vervanger voor je hadden gevonden in de
persoon van Jan Roes, heb je Jan vervolgens ook
weer goed ingewerkt.
Als vrouw binnen het bestuur had je al snel je plek
gevonden en stond je je mannetje. Je had in de
discussie over de besluitvormingen altijd een duidelijke mening en kwam daar ook altijd mee. Soms
was jouw standpunt nog wel duidelijker en strenger
dan die van ons.
Als bestuurslid had je ook zondags een taak en dat
doe je nu nog steeds. Je bent de Peter Houtman
van de Buitenham. Bij opkomst van de teams op
het veld heet jij de mensen welkom en maakt de
opstellingen bekent. De manier waarop je dat doet
geeft ook aan hoe jij je de
afgelopen 11 jaar hebt
gemanifesteerd binnen
het bestuur. Kordaat, helder en duidelijk.
Saskia namens het hele
bestuur wil ik je bedanken
voor de afgelopen 10 jaar
waarin je op een meer
dan voortreffelijke manier
de functie van secretaris
hebt ingevuld.

moesten niet alleen de trainingen missen maar de
blessures betekenen ook het eind van hun carrière.
Erg vervelend voor deze twee toppers uit de selectie van het derde. Het betekent dat we de transfermarkt nog op moeten. We hebben geluk dat Freek
ons (voorlopig) uit de brand helpt zodat we weer
een keeper van formaat onder de lat hebben staan.
Voor de winterstop hebben we laten zien dat de
oudjes van de
het derde zich goed stand kunnen houden in de 6 klasse. De laatste wedstrijd voor de
winterstop werd uit tegen Terborg 3 met 4 - 4 gelijk
gespeeld. Zoals zo vaak, goed gespeeld maar niet
gekregen waar je recht op hebt.
In de winterstop werden we uitgedaagd door het
vierde. De trainer/leider/coach van het vierde dacht
dat hij met zijn jeugdige team de oudjes van het
derde de baas kon zijn. Maar de oudjes lieten de
jeugd een kwartiertje uitrazen. Na dat speelkwartier
namen de oudjes het roer over en werd de wedstrijd rustig uitgespeeld en kon er na een goede
overwinning het welverdiende pilsje worden genuttigd.
De eerste competitiewedstrijd na de winterstop
was uit tegen Winterswijk. De thuiswedstrijd was
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Je hebt spelers die weigeren voor lege tribunes te spelen.

met 4 – 5 verloren zodat we wat recht moesten zetten. Half 10 voetballen in Winterswijk betekent dat
je vroeg moet vertrekken en dus snel moet slapen.
Aangekomen in Winterswijk keek je je ogen uit.
Een schitterende accommodatie, een beetje groter
dan de Buitenham. We waren ingedeeld om op het
hoofdveld te spelen. Op de twee tribunes kunnen
zeker 2000 toeschouwers zitten. Maar, ik denk mede door de gure wind, dat aantal werd niet helemaal gehaald. We kwamen al snel achter en misten zelf opgelegde kansen, dan kun je een overwinning ook wel vergeten. Het werd weer 5 – 4.
Vanaf het veld was het eerst een hele wandeling
naar kleedkamer 17 en na een heerlijke douche de
terugreis naar Varsselder.
De week erna was de thuiswedstrijd tegen Dinxperlo 4. Ook hier hadden we weer wat recht te zetten.
De uitwedstrijd werd met 1 – 0 verloren terwijl we
eigenlijk met drie punten naar huis behoorden te
gaan. Op kunstgras kwam ons technisch goed verzorgde spel beter tot zijn recht. Aangevuld met
hard werken leverde dat een 3 – 1 overwinning op.
Het biertje na de wedstrijd smaakt dan een stuk
lekkerder.
Als er niet gevoetbald of getraind wordt dan houden een aantal spelers van het derde contact met
een GroepsWhatsApp. Normaal is het de bedoeling dat je informatie doorgeeft over over het programma, tijd dat je aanwezig moet zijn en meer

Stem tussen 7 en 21 maart op GWVV
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van dat soort zaken. Maar leider Carlo gebruikt de
GroepsWhatsApp ook om de jongens scherp te
krijgen. Met allerlei foto’s en filmpjes probeert hij
de spelers op te fokken. Sommige filmpjes zijn
echter zo ranzig dat je ze voor het eind al weg
klikt, maar er zitten ook hele leuke filmpjes tussen.
Op 23 februari stond de uitwedstrijd tegen de koploper Ulftse Boys 3 op het programma. De Boys
waren erg gebrand op een overwinning. Toen wij
rond kwart voor 9 met het fietsje sportcomplex ’t
Oerseveld opreden, kwamen de spelers van de
Boys, omgekleed en wel, al naar buiten. De warming up leek wel een straftraining. Wij hebben ons
rustig omgekleed, een gewone warming up en een
kort woordje van de leider na het voorlezen van de
opstelling. Dat is onze voorbereiding. De Boys
probeerde snel de wedstrijd naar hun hand te zetten, maar we hielden vrij eenvoudig stand. Een
foute pass van de Boys werd door Andres onderschept en zo kwam hij plotseling alleen voor de
keeper. Koelbloedig verschalkte onze warmbloedigste speler de keeper zodat we met 0 – 1 voor
kwamen. Er werd pittig gestreden, maar we kwamen niet echt in de problemen. Zelf kregen we de
nodige kansen en uiteindelijk wist Theo de 0 – 2 in
te schieten zodat de drie punten in de knip zaten.
Maar de vreugde van de overwinning werd overschaduwd door de zware blessure van Esger. Hij
viel uit met een ernstige knieblessure. Dokter
Paul heeft de knie bekeken en geadviseerd om er
mee naar het ziekenhuis te gaan. Inmiddels is bekend dat er flink wat mis is met de knie en staat er
al een kijkoperatie gepland. Esger: sterkte en een
voorspoedige revalidatie.
Zit je zoals Esger behoorlijk in de kreukels krijg je
nog meer leed voor de kiezen. Esger kreeg bezoek van onze reserve aanvoerder Andres. Gevolg: Esger op krukken valt achter oven, poot van
een dure fauteuil afgebroken, bijzettafeltje met
glazen en asbak aan gruzelementen. Dokter Paul
had problemen met de kniebanden geconstateerd.
Nu heeft Esger ook nog een kapotte meniscus.
Andres: bedankt!!!!! (Of was het je bedoeling om
op deze manier de plaats van rechtsbuiten te bemachtigen??)
Het eerste weekend van maart gaat de feestneus
op en wordt er ontspannen carnaval gevierd.
Daarna worden de teugels weer aangehaald voor
het laatste stuk van de competitie.
Groet Tonny
stem is geld waard! De waarde van een stem
wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
van € 50.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. G.W.V.V. ontvangt het aantal op ons
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een
stem waard is.

Spek onze club!
Rabobank Graafschap-Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne voor
verenigingen en stichtingen. In 2014 gaat de campagne van start en Rabobank Graafschap-Zuid
stelt € 50.000,- beschikbaar! Ook G.W.V.V. doet
mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Oproep aan alle leden!!!

Het is voor G.W.V.V. belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk
stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als
jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan
G.W.V.V. tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Graafschap-Zuid.
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op;
www.rabobank.nl/graafschap-zuid.
Bedankt voor jouw steun!

Van vrijdag 7 maart tot en met vrijdag 21 maart
2014 mogen leden van Rabobank Graafschap-Zuid
vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs,
waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke
Boogbal nr. 4
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE WEEK

Ties Flipse

Boaz
Kwak

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
– Terborg 1

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
– SVBV 1

Hallo allemaal,

M
ijn naam is Boaz en ik ben 7 jaar. Tijdens
de laatste wedstrijd voor de winterstop mocht ik

pupil van de week zijn.
Voor de wedstrijd werd ik ontvangen door Christel. Als eerste ging ik mee naar de kelder waar de
trainer met behulp van een magneetbord de opstelling bekend maakte. Het was er erg gezellig,
er werden veel grapjes gemaakt.
Daarna gingen we omkleden en warmlopen op
het veld. Ik mocht met de spelers overschieten en
oefeningen doen.
Na de warming up verzamelden we in de kleedkamer en de spelers riepen een hele harde yell. Samen met de tegenstander en scheidsrechters liepen we het veld op. Ik mocht vanaf de middenstip
aftrappen en naar de goal van de tegenstander
dribbelen om een doelpunt te scoren. Tijdens de
wedstrijd zat ik bij de reservespelers in de dugout. Het was een leuke wedstrijd en we hebben
met 6 – 1 gewonnen!
Na afloop kreeg ik een snoepzakje en een AA-tje.
Ook kreeg ik een foto van het elftal en een bal
met de handtekening van alle spelers.
Ik wil iedereen van GWVV 1 en Christel bedanken
voor de leuke middag!
Groetjes Boaz Kwak

H
oi ik ben Ties Flipse en ik
ben 9 jaar . Zondag was ik

pupil van de week.
Ik ging samen met mijn
ouders en broer naar het
voetbalveld. Daar kregen
we wat te drinken van
Christel.
Daarna ging ik naar de kelder voor de wedstrijd bespreking. Dat was super
leuk maar duurde wel heel
lang.
In de kleedkamer hebben
we ons omgekleed. Toen
gingen we naar het veld
om ons voor te bereiden.
Dat vond ik erg leuk, want
we gingen allemaal dingen
doen. Bijvoorbeeld warming-up en in de goal
schieten.
Ik vond het heel leuk want
ik heb allemaal nieuwe
trucjes geleerd.
Varsselder moest tegen
Terborg spelen. Het was
heel spannend. Gelukkig
wonnen we nog op het
eind. Het werd 2-1 voor
Varsselder.
Allemaal bedankt ik vond
het echt super vet!

Boogbal nr. 4
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KOZAN PIZZERIA & DÖNER en SCHEPERS ELECTRO SERVICE
SPONSOREN G.W.V.V. A– JUNIOREN MIDDELS SPORTTASSEN

D
e G.W.V.V. – A-junioren hebben eind
2013 uit handen van de heer Kozan en Schepers sporttassen in ontvangst mogen nemen.
Door deze vorm van sponsoring kunnen de Ajunioren zich als een collectief team presenteren. We bedanken de bedrijven Schepers Electro service en Kozan Pizzeria & Döner voor dit
mooie gebaar richting de A-junioren. Na de gespeelde wedstrijd werd er in het Dorpshuus nog
even lekker nagenoten van de lekkere pizza’s
van Kozan.
Foto rechts aanvoerder Cas de Neling en keeper Tim Splithof bedanken de betreffende bedrijven door het geven van een bloemetje.

Boogbal nr. 4
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(tussenstand t/m 2 maart)

GWVV
superelf
2013/2014
sponsored
by

Tussenstand Superelf

D
e zachte wintermaanden hebben er voor
gezorgd dat veel wedstrijden in de tweede

seizoenshelft al hun doorgaan hebben gevonden. Hierdoor zijn er flinke sprongen gemaakt in
de stand van de Superelf. Bij de bovenste
plaatsen van de stand zien we dat coaches van de
familie v/d Pavert een prominente plek hebben
ingenomen. Toch moeten deze coaches nog één
trainer voor zich dulden, namelijk succescoach
Chiel Terhorst. Dat hij op dit moment de ranglijst
aanvoert, heeft te maken met het aantal punten
dat behaald zijn in de eerste wedstrijden van de
tweede seizoenshelft. Tussen de vorige Boogbal
en deze Boogbal verzamelde ‘Mes que un club’
maar liefst 60 punten, waardoor de sprong van de
subtop naar boven werd gemaakt en Chiel
uitgeroepen is tot winnaar van deze editie.
Verder op de ranglijst valt op dat de verschillen
overal erg klein zijn. Veel coaches houden vast
aan de aanvalslinie: Niels Schwekhorst, Marc Arnold en Roy Cornielje, die deze editie alleen al
goed waren voor 21 punten. Daarnaast worden
veelscorende verdedigers geprezen, vanwege de
factor waarmee hun goals tellen. Zo konden
coaches met Martin Bolk, Mark Kemperman of
Bram v/d Pavert in de achterhoede ook punten
bijschrijven. Deze maanden werden er ook veel
punten verdiend door de verdediging van het
tweede elftal, samen met keeper Thijs Maalderink,
die door 3 clean sheets goede zaken deden in het
puntensysteem.
De komende weken worden er weer veel
wedstrijden gespeeld en door de kleine verschillen
op de Superelf-ranglijst zal het elke week spannend blijven wie er zakt en stijgt.
De maandprijs gaat deze keer naar Chiel le
Comte die op plaats 24 is geëindigd maar ook
plaats 25 krjgt deze maand een prijs omdat Sjoerd
Immink gelijk staat met Chiel. Deze mannen kunnen de dinerbon binnenkort tegemoet zien.
De volgende maand gaat de prijs naar het team
dat de meeste goals weet te scoren.
Iedereen veel succes!
Roel
‘Mes que un club’ van Chiel Terhorst
Thijs Maalderink
Bram v/d Pavert - Mark Kemperman - Stijn Marcus
Theo Heutinck - Jeroen Aalders - Markus Schwartz Pascal Sloot
Roy Cornielje - Marc Arnold - Niels Schweckhorst
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1

Chiel Terhorst

Mes que un club

142

2

Ferdie v/d Pavert

TKS

141

3

Stan v/d Pavert

SVDP United

137

4

Ted v/d Pavert

F.C. de Boetoeham

136

5

Eugene Lucassen

Waterboys

134

6

Wessel Immink

F.C. KIP

131

7

Rien Klompenhouwer

F.C. Pol

131

8

Martijn Klompenhouwer

Varsselder City

126

9

Theo Heutinck

The Champ

125

10

Cas Aalders

F.C. Twente

122

11

Jelle Boland

Snelle Jelle

122

12

Marco Jansen

F.C. LucaYara

121

13

Swen te Kaat

F.C. Lange Bal

118

14

Lucia Heutinck

Het geknipte team

117

15

Kees v/d Pavert

The Kellers

116

16

Ferenc Schepers

‘Ik raap ze op’

114

17

Nico Immink

The Best Boys

114

18

Anne Aalders

F.C. Peggy

111

19

Rik Fisser

111

20

Ruud v/d Pavert

F.C. Leemland
Tuut, tuut, tuut, team van
Ruud

21

Bennie Mulder

F.C. Pisvlek

107

22

Mark Kemperman

F.C. Bal op dak

107

23

Bennie Bruins

B.R.U.U.N.S.K.E.

106

24

Chiel le Comte

F.C. Hardgras

105

25

Sjoerd Immink

F.C. Beter kan niet

105

26

Vera Bruins

F.C. Veertje

104

27

Dominiek Seinhorst

F.C. Domi

104

108

28

Paul Schut

Tuinploeg

103

29

Like Immink

F.C. Imminkshuus

102

30

Hans Boland

F.C. Veldzicht

101

31

Tim Jansen

F.C. Bal op dak 2

98

32

Dirk Jansen

F.C. DJansen

98

33

Casper Bussink

De Geel Witte

97

34

Wim Klompenhouwer

SDO

96

35

Jan Roes

S.F.G.V.U.

95

36
37

Arnold Versleijen
Carlo Cornielje

F.C. Welkoop
Wally-team

89
88

38

Marie-José Cornielje

Kwiebes

87

39

Marcel v/d Pavert

Superboys

85

40

Brian te Kaat

Driemtiem

81

41

Willie Schut

Waterkers

79

42

André Driever

Kaartkoning

76

43

Beent Klijnsma

Vulgivaga

67

44

Petra Bruins

Tariertaar 2009

64

45

Bryan Wijkamp

F.C. Skills

63

46

Marloes Bruins

Balalaika

57

47
48

Simone Bussink
Clara Bussink

De Busjes
Familie Clara

48
45
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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
15-12-2013 wedstrijd tegen SVBV 1

Sponsor Arno en Manon

19-1-2014 wedstrijd tegen Fc Trias 1

Sponsor André Driever en Martin Stokman
2-2-2014 wedstrijd tegen Terborg 1

Sponsor Miracle kappers

9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1

Nog te spelen wedstrijden;
d.d.:
9-3
16-3
23-3
30-3
6-4
13-4
27-4
4-5
11-5

aanv.:
14:30
14:00
14:30
14:00
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00

Tegenstander:
MEC
Neede
Etten
Reunie
AD’69
DEO
Ulftse B.
Rekken
SVBV

waar:
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)
(uit)
(thuis)
(uit)
(thuis)
(uit)

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

Boogbal nr. 4

pagina 15

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

OPVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, Arno Geurts de knapste man van Ulft werd potstootkampioen, de
aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Eugène
Boerakker, de vele huldigingen op de nieuwjaarsbijeenkomst, de komst van Hans Kraaij jr. naar De
Buitenham, de nieuwe jeugdprins en prinses, het
begin van de 2e competitiehelft, alhoewel niet op
de Buitenham maar er niet ver vanaf de ontdekking van de bruine klauwier en natuurlijk ons
Zinkputterspaar van 2014, Arnold en Els. Er kan er
echter maar èèn uitverkoren worden en dat is
deze maand .......................... Bennie Mulder accommodatiebeheerder, oud speler en
scheidsrechter,lid van de jubileumcommissie,
Godfather van GWVV 1, 40 jarig lid van GWVV
maar vooral familielid van de overige familie
Mulder waar tijdens de nieuw-jaarsbijeenkomst
bekend werd dat de GWVV tribune vanaf heden
de naam Muldertribune zal gaan dragen uit dankbaarheid voor wat de familie Mulder voor G.W.V.V.
heeft betekend en nog steeds betekend.
In deze rubriek zullen we Bennie een aantal vragen stellen over zijn ervaringen als familielid van
de Mulders met GWVV, maar ook over zijn vele
vertolkte functies bij GWVV en natuurlijk niet te
vergeten het verenigingsleven in het dorp waar hij
altijd een warm hart voor heeft.
Hallo Bennie,
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? Alhoewel we ons
dat nauwelijks voor kunnen stellen.

Stem tussen 7 en 21 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

er wat uitgevreten werd in het dorp belden de
meeste inwoners van Varsselder en Veldhunten
naar café Mulder om te zeggen dat de jongens
weer iets uitgespookt hadden. Dus iedereen die
Frans Mulder kende uit die tijd, die weet dat dan
de jongens tot de orde werden geroepen. Als Alie
Mulder dan de telefoon opnam, zei ze ik zal de
jongens wel toe spreken, maar dat werd dan
beloond met een klein strafje en een dikke kus [en
je mag het nooit meer doen]
Je bent op 5 januari j.l. gehuldigd als 40-jarig lid,
toch ben je al de 50 gepasseerd ben je zo laat begonnen met je actieve voetballoopbaan of gaat
hier wat anders achter schuil?
Ik denk dat mijn vader in het café op latere leeftijd
het contract pas heeft getekend.
Wat kan jij je herinneren als 'klein'' jongetje van
GWVV op het oude sportcomplex De Pavert?
De terrein knecht Theet Boerboom, 2 velden 2
oude houten kleed kamers, en je moest je buiten
wassen bij de pomp, voetballen kijken naar de
broers Frans en Theo.
Dus het voetballen heb je als klein jongetje door je
'grote' broers met de paplepel ingegoten gekregen?
Ja, dat klopt, van kinds af aan waren wij elke dag
op het voetbalveld, niet alleen om te voetballen,
maar in die tijd waren alle kinderen op het
Voetbalveld.
Je hebt veel functies binnen GWVV vervult, als je
één van die functies nog eens over mocht doen
welke zou dat dan voor je zijn en waarom?

Ben Bennie Mulder, woon al 53 jaar in Varsselder
Veldhunten getrouwd met Carla, heb 2 zoons Kay
20 jaar en Dion 16 jaar.

Voetballen, daar draait het toch om binnen de
vereniging. was vroeger spits en scoorde minnimaal vanaf de 30 meter.

Kun je in het kort iets zeggen wat je voelt als je de
naam G.W.V.V. hoort?

Kun je omschrijven wat voor type speler je was?

Voetbal vereninging G.W.V.V. is mijn lust en mijn
leven. Het is een begrip in onze familie.
Je geeft aan dat GWVV een begrip is in jullie familie, vanwaar die hartstochtelijkheid voor GWVV?
Vader Frans was betrokken bij het voetballen
vanaf dag 1, vandaar uit zijn wij opgevoed met
voetbalvereniging G.W.V.V..
Café Mulder een begrip in Varsselder-Veldhunten
en omstreken. Vele ouders van de wat 'oudere'
leden zijn er getrouwd. Welk beeld heb jij nog voor
ogen van die tijd dat vader en moeder druk waren
met niet alleen het café, maar ook daarnaast nog
met de Vivo winkel?
Vader en moeder waren altijd druk aan het werk
met de winkel en het café, als kinderen van een
kastelein krijg je het wel en wee van het café leven
met de paplepel in gegeven. Dus als jonge
jongens hadden we buitenom het helpen in het
café veel vrije tijd om het dorp onveilig te maken,
menig ouder die dit leest kan dat beamen.want als
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Rustig, beheerst en vooral technisch begaafd!
Mijn grootste eigenschap was scoren vanaf 30
meter en het liefst vanaf links. De meeste jaren
heb ik doorgebracht als linksbuiten van het 5 de
elftal.
Je bent nog kort
geleden aan je knie
geopereerd wat
hebben ze er
gedaan?
Op 2 dec. heb ik
een compleet nieuwe knie prothese
gekregen, na jaren
lange slijtage. De
operatie is goed
gelukt, ben nu bezig aan het revalideren.
Als je een wens
mocht doen op
voetbalgebied wat
zou dat dan voor
jou zijn?
pagina 16
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De familie Mulder op de Muldertribune; Achterste rij v.l.n.r. Frans (jr.), Gerard, Jos, Jan en Theo.
Voorste rij v.l.n.r. Bennie, Marian, vader Frans en moeder Ali.
Mijn wens is dan een keer ouderwets linksbuiten te
spelen, en nog een keer vanaf 30 meter te scoren,
zal wel bij een wens blijven want ik denk dan dat
ze de prothese ook uit het net kunnen vissen.
Enkele stellingen;
Kermis of Carnaval? Kermis mooiste dagen van
het jaar
GWVV of De Zinkput? G.W.V.V, een begrip in de
familie.
Zomer of winter? Zomer heerlijk buiten op het voetbalveld.
Bambino of Bennie? Bambino mijn bijnaam
Hans of de gebroeders v.d. Pavert? Gebroeders
van de pavert voor mij echte G.W.V.V ers.
Kicking ass of pisvlek? Kicking ass, is in het
achterhoeks: er op bokken.
Op één van bovenstaande stellingen geven wij je
de gelegenheid om op terug te komen.
Carnavals vereniging de Zinkput ben ik vorig jaar
mee gestopt, maar een prachtige vereniging en
heel belangrijk voor het dorp.
Bij het Kampioenschap 2010 werd je 'gekroond' als
de Godfather van GWVV 1. Vanwaar die affiniteit
met GWVV 1 en welke rol heb jij hierbij?
-ten eerste; GWVV1 daar ben ik mijn hele leven
lang al betrokken bij geweest in de vroegere jaren
toen mijn broers daarin voetbalde,
-ten tweede;in mijn jeugdjaren had ik nog wel eens
als ik stond te kijken bij het eerste en er was een
opstootje in het veld, was ik de eerste die het
veld instormde omdat niemand aan de kleuren van
Boogbal nr. 4

GWVV komt. Als je ouder wordt, word je wat milder en verstandiger.
-ten derde; the Godfather is een benaming die ik
gekregen heb van de jongere generatie voetballers binnen GWVV, ik denk zelf dat dit te maken
heeft met als de jongens problemen hadden met
de trainer/club/uitgaansleven/privé/sterfgevallen of
relatie's dat ze altijd bij mij terecht konden, het
heeft ook te maken met het feit dat je kort op het
voetbalveld woont en dagelijks te vinden bent op
de club. Ze zien je dan al gauw als een vertrouwensman.
-ten vierde; In 2010 werden wij kampioen, toen
spraken de jongens al dit kampioensschap dragen
wij op aan de godfather van GWVV en datzelfde
jaar zijn mijn broers Frans en Theo overleden, de
jongens van het 1e elftal vonden het daarom ook
een mooi gebaar om mij een shirt te overhandigen
na de kampioenswedstrijd met daarop de tekst
The Godfather, en zo is de naam the Godfather
onstaan.
Toen een mooie persoonlijke titel, nu als dank
voor wat de familie Mulder heeft betekend en nog
steeds betekend, de tribune die wordt omgedoopt
tot 'Muldertribune'. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd hier speciaal bij stil gestaan, een eer
die jullie als familie toekomt. Kun je ons iets
vertellen over het moment waarop dat bekend
werd gemaakt?
-Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst wist ik niet beter
dan dat ik gehuldigd zou worden omdat ik al 40
jaar bij de club actief ben. Ik zat op de stoel en
de voorzitter van GWVV sprak mooie woorden
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over mij wat ik allemaal voor de club gedaan en
betekend heb en wat ik nu nog steeds doe na 40
jaar. Dat op zich vond ik al een geweldig iets, dus
ik wou weer gaan staan om de voorzitter te bedanken voor de mooie woorden die hij gesproken
had. Op dat moment vroeg hij aan mij of ik nog
even wilde gaan zitten hij was namelijk nog niet
klaar met mij, Daarna vertelde hij wat de familie
Mulder in al die 50 jaar voor GWVV heeft betekend. Ter ere daarvan overhandigde hij mij een
bord met daarop de tekst 'MULDERTRIBUNE'.
Op dat moment als je daar zit dan schiet je vol
van emoties, Carla zag dat ik vol schoot van die
emoties en ging langs mij staan en het eerste wat
ze zei is: Dit hebben jullie verdiend. Maar je kunt
je niet voorstellen als je daar als grote kerel staat
met de bijnaam de Godfather wat dat met je doet
als je zoiets te horen krijgt. Als mensen je daarna
feliciteren met dit mooie gebaar besef je pas
wat je als familie kunt betekenen voor zo’n mooie
vereniging.
Wij als redactie feliciteren de familie Mulder dan
ook met dit mooie gebaar die het GWVV bestuur
heeft gemaakt richting de gehele familie Mulder.
Je hebt ook zitting in de jubileumcommissie tgv
het 50-jarig bestaan van GWVV. Welke activiteit
(en) is je hierbij het meest bij gebleven, en wat
vond
je het leukste om te doen?
-Zoiets doe je natuurlijk nooit alleen ik heb het
samen gedaan met Beent Klynsma, Rob van de
Pavert en Arno Geurts.
-Waarvan ik het meeste genoten heb was om met
deze mannen samen te werken om de reünie van
50 jaar GWVV op poten te zetten.
-Wat me is bijgebleven was die Zaterdagmorgen
Kinderkermis spel en 's middags de Zeskamp op
het sportcomplex.
Kun je hierbij ook vertellen hoe jullie Hans Kraay
jr. hebben kunnen strikken.
-Ik sta al meer als 10 jaar op Camping de bergen
in Wanrooij mijn campingvrienden komen uit
Cuijk, op een zomeravond vroeg Berry uit Cuijk
aan
mij om mee te gaan naar een voetbal wedstrijd
van Cuijk1 tegen Wanrooij, ik kwam daar aangelopen op dat sportcomplex en ik zag Hans Kraay jr.
daar staan. Berry sprak hem aan, want hij kent
hem van de club. Ik gaf hem dus ook een hand en

toen hij mij hoorde praten, vroeg hij aan mij: 'ben jij
een superboer' waarop ik antwoorde. Ja, en de
Godfather van GWVV, zo kwam ik in gesprek met
Hans Kraay jr. Ik vroeg hem meteen of hij mee zou
willen werken aan een sportcafé van GWVV, hij
reageerde enthousiast. Hierna hebben wij
telefoonnummers uitgewisseld en e-mail adressen.
Toen ik terug kwam van vakantie zat ik met de
jongens van de organisatie van het Sportcafé om
tafel en vertelde hun het verhaal, waarop Beent
Klynsma verder contact heeft gelegd via de mail
met Hans Kraay jr. En zo is Hans Kraay jr. terecht
gekomen bij GWVV.
Hoe denk (toekomstvisie) je dat GWVV er over 10
jaar voor staat bij het 60-jarig jubileum?
Je kunt nooit in de toekomst kijken maar ik hoop
dat we over 10 jaar nog zo’n mooie bloeiende voetbalvereniging hebben.
Als jij iemand van GWVV op een sokkel mocht zetten wie zou dat voor jou dan moeten zijn?
-Ik vind dat je niet 1 iemand op een sokkel kunt zetten, GWVV wordt gedragen door mensen die de
vereniging een warm hart toedragen. Als ik dan
toch iemand op de sokkel mocht zetten dan is dat
voor mij de oudere generatie leden die GWVV
vroeger hebben opgericht.
Bij deze geven je de gelegenheid om terug te
komen op één van de gestelde vragen of denk je
waarom hebben ze mij dit of dat niet gevraagd dan
krijg je daar nu de gelegenheid voor.
- Ik zou wel even terug willen komen op het
onderwerp 'muldertribune'. Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de mooie woorden en dit
prachtige gebaar ten ere van mijn familie, en dat ik
trots ben om lid te zijn van GWVV want GWVV
wordt gedragen door heel veel vrijwilligers en mensen die zich inzetten met hun hart voor z'on mooie
club. En ik wil afsluiten met de woorden: 'Alleen
kan je zo’n mooie club niet dragen, dit doe je met
z’n allen'. The Godfather van GWVV.
Bennie, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je veel plezier succes met je
werkzaamheden bij GWVV maar vooral geluk en
gezondheid met Carla en de beide jongens.
De redactie.

De Boogbalplanner
Seizoen 2013-2014
copie binnen
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand maart

Maart:

3
9
12
13
13
14
18
20
21

Joey
Danny
Ties
Jos
Siep
Bram
Jurgen
Casper
Marco
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Lenting
Karsten
Flipse
Straub
Hoogma
van de Pavert
Tombergen
Bussink
Jansen
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21
25
25
25
25
26
26
29
30

Dion
Jan-Ole
Olaf
Beent
Swen
Jarno
Douwe
Manfred
Marco

Mulder
Kantus
Dickman
Klijnsma
te Kaat
Lippets
Flipse
Kuster
van Remmen
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Varsselder-Veldhunten 17 Oktober 2013
Opening
• Freek v. Arragon opent om 21.15 uur de vergadering als waarnemend voorzitter. Wim Pruyn is
verhinderd i.v.m. met het overlijden van zijn vader.
• Aanwezig: 64 leden en 4 bestuursleden.
• Afgemeld: Wim Pruyn, Saskia v/d Pavert,Theo te
Kaat en Arnold Versleijen.
• Secretariaat.
Saskia v/d Pavert heeft het secretariaat over gedaan aan Jan Roes. In de nieuwjaarsreceptie zal
er op gepaste wijze afscheid worden genomen
van Saskia voor het vele werk dat zij voor GWVV
heeft gedaan.
Mededelingen.
• Kaderavond.
In januari 2014 zal er een kaderavond worden georganiseerd door de activiteiten commissie.
Tevens zal er een sport café in de 2e helft van het
seizoen worden georganiseerd.
Een gedeelte zal betaald worden uit het geld dat
over is gebleven van het 50-jarig jubileum.
• 50 jarig jubileum.
Rob v/d Pavert bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan het welslagen van het 50 jarig jubileum waarvan velen hebben genoten. Ook een
woord van dank aan de sponsoren.
• Potstoten.
Het jaarlijkse potstoten wordt gehouden op 19-122013.
• Nieuwjaarsreceptie.
De nieuwjaarsreceptie en het snerttoernooi wordt
gehouden op 05-01-2014.
• Vieftig club.
De club van Vieftig groeit nog steeds, en bestaat
op dit moment ui 58 leden. Arno Geurts geeft aan
dat al het geld ten goede komt voor GWVV, en
dat Jos Mulder aan de commissie is toegevoegd.
De oprichtingsvergadering is inmiddels geweest
en de regels zijn opgesteld.
• Superelf.
Voor de Superelf kan men zich opgeven bij Roel
Jansen of het formulier in de kopiebus deponeren. Dit kan tot uiterlijk 21 oktober 2013
• Presentielijst.
Aan iedereen het verzoek om de presentielijst in
te vullen.
Ingekomen Stukken.
• Geen.
Notulen Alv. En extra ledenvergadering.
• De notulen van de alv van 2012 en de extra ledenvergadering van 21-03-2013 worden goedgekeurd en ondertekend door de waarnemend
voorzitter en de secretaris.
Jeugdcommissie
• Mike Frazer leest namens het jeugdbestuur het
verslag voor.
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• Het seizoen 2012-2013 zit er weer op. We zijn al
weer een aardig eindje op weg in seizoen 20132014, toch willen we even terugkijken op het afgelopen seizoen.
Voor het huidige jeugdbestuur was dit het 1e seizoen, dit ging niet zonder slag of stoot.
Elk bestuurslid heeft moeten wennen aan zijn of
haar functie, ook de communicatielijnen verliepen
nog niet optimaal, toch met behulp van het hoofdbestuur is dit in de loop van het seizoen sterk verbeterd. We zijn het seizoen begonnen met 4 elftallen en hebben met alle elftallen het seizoen afgemaakt met wisselend resultaat. Ook waren er
weer enkele activiteiten zoals de spelenkermis
ivm het 50 jarig bestaan, de sinterklaasmiddag, de
flessenactie en het Jan Riekentoernooi. Voor ons
als jeugdbestuur is het een leerzaam seizoen geweest en we hebben er allemaal voor gekozen om
nog een seizoen door te gaan en nog meer de
puntjes op de i te gaan zetten.
Het seizoen 2013-2014
Voor het seizoen is er wederom langdurig overlegd
hoe we dit jaar de jeugd indelen. Hier is het volgende uitgekomen we starten dit jaar met een E1
een C1 een C2 een B1 en een A1. De A1 is een
nieuw elftal dit zijn allen jongens die graag willen
voetballen maar bij hun eigen club waren uitgekeken. Gwvv biedt hen na diverse positieve gesprek
-ken de mogelijkheid om hun geliefde hobby hier
uit te voeren.
Bij de E- en de C teams hebben we een groot aantal spelers, helaas kunnen wij in deze leeftijdscategorieen, nog niet, meer teams erbij maken dit
leidt ertoe dat er jongens of meisjes zaterdags
een keer thuis moeten blijven, wij hopen op ieders
begrip hiervoor.
Dit jaar zijn er voor elk elftal weer geschikte trainers en leiders bereid gevonden om de jeugd te
trainen en te begeleiden, alleen de C1 is nog op
zoek naar een leider/grensrechter voor de zaterdag. Voor het aankomende
seizoen zijn de jongens van het 1e en 2e weer bereid gevonden om
bij de thuiswedstrijden te fluiten, ook de jongens
van de A1 fluiten zaterdagsmorgens de E-tjes.
Dit seizoen zal er ook het èèn en ander georganiseerd worden rondom het voetbal. De E-tjes hebben hun eerste uitje al gehad zij zijn naar de
Graafschap-Jong Fc Twente geweest. Ook is er
dit seizoen weer een pupilevan de week bij de
thuiswedstrijden van het 1 elftal.
Zoals eerder gemeld willen we dit jaar de puntjes
op de i zetten, dit kunnen wij niet alleen, zijn er
mensen met suggesties, problemen of andere zaken meldt je dan tijdig bij het jeugdbestuur dan
kunnen wij hier op de juiste wijze op anticiperen.
Rest ons iedereen, van sponsor tot supporter te
bedanken voor uw steun en wij hopen voor iedereen weer een leuk en sportief seizoen.
Technische commissie
Freek van Arragon leest het verslag voor mede
namens Eugèné Lucassen.
• Allereerst een korte terugblik op het afgelopen
seizoen.
Het is natuurlijk een understatement om te zeggen
dat dit in de breedte een zeer geslaagd seizoen
was. Als je met 5 seniorenelftallen deelneemt aan
de
competitie waarbij het 5e kampioen
wordt het
e
1e rechtstreeks
promoveert,
het
2
zeer
verdienstelijk als 4e eindigt en het 3e en 4e onderaan de
middenmoot eindigen dan is dit voor zo’n kleine
vereniging uitermate knap te noemen.
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De hoogtepunten waren natuurlijk als
eerste de
e
rechtstreekse
promotie
van
ons
1
elftal
naar de
4e klasse. Die uiteindelijk werd veiliggesteld in de
laatste wedstrijd tegen Halle. Waarbij voor mij persoonlijk de vreugdedans van Eugène nog het
meeste bij zal blijven.
Het tweede hoogtepunt, wat later ine de maand mei,
was het kampioenschap van het 5 elftal.
De meeste mensen denken dan dat het seizoen
voorbij is, vakantie en op naar de voorbereiding
voor het volgende seizoen. Dit klopt vwb TC zaken niet helemaal want de overschrijvingstermijn
loopt tot halverwege juni. In die maand juni zijn er
nog heel wat gesprekken gevoerd en keuzes gemaakt door verschillende spelers met trainers en
TC.
Met o.a het resultaat dat er een compleet A junioren team van SDOUC naar de Buitenham is gekomen. Als TC en bestuur hebben wij hier actief in
begeleid omdat dit natuurlijk een hele bijzondere
ontwikkeling is waarmee wij niet alleen het jeugdbestuur konden belasten.
Helaas (voor GWVV) maakte Chiel Terhorst de
keuze om voor SDOUC te gaan voetballen. Natuurlijk is het wel goed om te zien dat hij daar
momenteel regelmatig in de basis van het 1e staat.
Dit zelfs samen met zijn kameraden (de exGWVVers) Kees en Stan van de Pavert. Persoonlijk vind ik dit heel mooi en wens hen veel plezier
en succes bij zijn nieuwe club.
Aan het einde van deze transferperiode konden wij
echter ook 5 nieuwe aanwinsten voor de selectie
noteren. Swen te Kaat gekomen van Silvolde en
van SDOUC kwamen Ruben Kazmarek, Mark
Kemperman, Pim Teunissen en Tim Prinsen. Volgens mij is duidelijk zichtbaar dat deze mannen
zich thuis voelen en de cultuur van onze club in
de peiling hebben. Waarbij Mark zelfs al op
woensdagavond de C1 aan het trainen is. Het is
sowieso een hele goede ontwikkeling dat dee
meeste jeugdteams door jongens van het 1 worden getraind. Daarnaast is het goed om te zien
dat de selectiespelers als scheidsrechter fungeren
bij de jeugd.
Door de aanwinsten werd de selectie aardig uitgebreid en kon dit nieuwe seizoen 2013-2014 met
een selectie van 38 man (op papier) beginnen.
Mede door deze
brede selectie verwacht ik dat
zowel het 1e als 2e goed mee zal kunnen draaien
in hun competities. Als TC stellen wij zeker geen
eisen. Het behalen van doelen laten wij over aan
de trainers.
De seizoenstart voor deze teams is in ieder geval
gewoon goed te noemen.
Om de
aansluiting tussen de selectie en het 3e, 4e
e
en 5 elftal zo goed mogelijk te houden hebben wij
er voor gekozen ome de inmiddels
“beruchte”
switch tussen het 3 en 5e elftal te maken. Indien
binnen een team structureel een overtalsituatie
ontstaat dan is het dus de bedoeling om spelers
door te schuiven naar het daaropvolgende lagere
team. Natuurlijk gaat dit nog steeds zoveel mogelijk in onderling overleg met spelers en trainers.
Door het grote aantal blessures is er echter van
deze doorstroming nog nauwelijks sprake geweest. Deze situatie is voor ons allemaal nieuw
en daarom vraag ik aan iedereen om dit een kans
te geven en om vooral met ons te blijven communiceren indien dit problemen oplevert.
Vermoedelijk zal dit misschien nu nog niet bij iedereen
zo “voelen” maar het einddoel is dat ook het
3e, 4e en 5e elftal door een combinatie van plezier
en goed voetbal zo hoog mogelijk zullen eindigen
op de ranglijst. De eerste resultaten van dit seizoen geven vertrouwen voor de toekomst.
Natuurlijk loopt lang niet altijd alles even soepel. Er
zullen altijd “uitdagingen” blijven. Dit houdt ons
scherp. De luxe van ons kunstgrasveld levert bijvoorbeeld nog regelmatig discussies op. Wie is er
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aan de beurt om te trainen of wedstrijd te spelen?
Zoals ik al eerder aangaf. Het belangrijkste is om
met elkaar in gesprek te blijven indien zich problemen voordoen. Eugène en ik staan hier altijd
voor open.
Dorpshuus
• De waarnemend voorzitter doet hierbij een dringende oproep aan alle leden om te helpen bij de
barbezetting, op dit moment is het voor de huidige vrijwilligers een veel te hoge belasting.
Wanneer er zich geen vrijwilligers aanmelden zijn
wij genoodzaakt om vanaf 01-11-2013 een corveedienst op te stellen voor alle senioren elftallen. Het Gilde gebouw is nog niet verkocht, wel
zijn er een 2-tal serieuze kopers.
Verslag Penningmeester
• Nadat bestuur en leden zich het laatste jaar zorgen maakten over de financiële situatie van
GWVV, zijn die nu volledig opgelost. Het vele
werk van André heeft zijn vruchten afgeworpen.
Betalingen die nog open stonden zijn nu allemaal
binnen en hebben duidelijk bijgedragen aan een
positief plaatje. We kunnen dan ook spreken van
een gezonde club. Een luid applaus was dan ook
zeer terecht voor André.
Kascommissie
• De kascommissie bestaat uit René Hakvoort en
Rob van de Pavert, René voert het woord.
René benadrukt dat alles er voortreffelijk en zeer
overzichtelijk uit ziet. René is aftredend van de
kascommissie en wordt hartelijk bedankt door de
voorzitter. De nieuwe kascommissie bestaat uit
Rob van de Pavert en Rik Fisser.
Begroting 2013/2014
• De begroting voor het seizoen 2013/2014 is sluitend en wordt door André gepresenteerd en is
voor iedereen duidelijk zodat er geen vragen
over zijn.
Bestuursverkiezing
• Wim Pruyn is als voorzitter aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar als voorzitter. Mede doordat er
geen tegen kandidaten zijn wordt Wim herkozen
tot voorzitter. Gert Ketelaar vraagt of er wel naar
gekeken wordt dat er geen meerdere bestuursleden tegelijk aftredend zijn.
Dit zou niet goed zijn voor de continuïteit van het
bestuur van GWVV. Freek geeft aan dat we het
daar de volgende bestuursvergadering over zullen hebben.
Rondvraag
• Paul Schut vraagt of de trainers/leiders er op toe
willen zien de doelen die gebruikt worden op de
juiste plaats terug te zetten, zodat hij niet alleen
komt te staan om de doelen op te ruimen als hij
de velden moet bewerken. Tevens verzoekt hij
de trainers/leiders er op toe willen zien om het
hele veld te gebruiken en niet steeds in de zelfde
hoek.
• Bennie Mulder merkt op dat ook Raymond Wienholts als nieuw lid is begonnen.
Antwoord: Freek excuseert zich dit niet in het
overzicht van de TC te hebben vermeld. Natuurlijk wensen wij Raymond een hele sportieve tijd
toe bij GWVV.
• Ferdie van de Pavert merkt op dat wanneer de
Kerk een crematorium wordt deze mogelijk een
toegang zou krijgen achter het Dorpshuus langs.
Dit zal op zaterdag voor de nodige problemen
kunnen zorgen.
pagina 21

(vervolg notulen ALV)

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

Antwoord: Wanneer dit gaat spelen zullen we
daar zeker alert op zijn.
• Beent Klijnsma vind dat waar nu de fietsen worden neergezet een verkeerde plaats is, omdat
wanneer er een ziekenauto bij het veld moet zijn
dan de weg niet vrij is.
Antwoord: Wanneer het gras achter de kleedlokalen voldoende is kunnen daar de fietsen worden geplaatst. E.e.a in overleg met Stichting
Dorpshuus. Ook worden de mogelijkheden voor
een mobiele kassa uitgewerkt.
• Rik Fisser deelt mede dat de blauwe container
alleen is voor oud papier.
Antwoord: Erwin Zimmerman zal in overleg met
Rik zorg dragen voor het ledigen van het oud
papier.
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• Jules van de Pavert merkt op dat wanneer een
fietsen stalling op de oefenhoek komt deze wel
erg klein wordt voor de jeugd. Antwoord: Tijdense
de wedstrijden speelt de jeugd nu ook op het 2
veld. Dit moet ook kunnen.
• Ton Scholten vind dat de oude fietsstalling voldoende ruimte geeft.
Antwoord: Erik Ketelaar zal met Ton gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Sluiting
• De waarnemend voorzitter spreekt zijn dank uit
voor de prettige samenwerking en wenst iedereen
geweldig seizoen toe.
Varsselder oktober 2013
F.van Arragon
waarnemend voorzitter

J. Roes

De Vieftig Club groeit gestaag
De Vieftigoavend waarH
et Vieftig club promoteam is bijzonder enbij o.a. de doelstellingen
thousiast over de vele aanmeldingen die we
het afgelopen half jaar hebben mogen ontvangen. En inmiddels zijn ook de doelstellingen
samen met de deelnemers vastgesteld. We gaan
de ingebrachte gelden gebruiken voor een mobiele goal en een tassenrek. De mobiele goal staat
inmiddels al en voor het tassenrek zijn de technische heren plannen aan het smeden om deze in
combinatie met het entreehokje te gaan maken.
Dit zal de komende tijd gaan spelen. Als het zover
is wordt hier een officieel tintje aangegeven.
Mocht je belangstelling gewekt zijn om je ook aan
te melden voor de Vieftig club meld je dan aan bij
èèn van de promo-mensen. Het zou toch fantastisch zijn dat we op het eind van dit seizoen op
een aantal deelnemers zitten van over de 100.

Boogbal nr. 4

voor het volgend seizoen worden uitgekozen is inmiddels gepland
en zal gehouden worden
op zaterdag 14 juni a.s.
Wij willen alle deelnemers
vragen om op deze avond alvast vrij te houden in de agenda.
Hieronder vinden jullie de deelnemerslijst van de
Vieftig club op 1 maart stond de Vieftig barometerstand op een aantal van 86 sterren.
Groeten van het Vieftig Club promoteam;
Arno Geurts, Freek van Arragon, Chiel le Comte,
Jos Mulder en Nico Immink
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G.W.V.V. 2 blijft steken in subtop
N
a een korte winterstop zijn de eerste punten
van 2014 voor het tweede elftal binnen gesprokkeld. Opmaat voor die punten was een geslaagde teambuiling-avond, waardoor de tweede seizoenshelft vol vertrouwen, met een hoog moraal,
werd ingegaan. Met twee klinkende overwinningen,
leken we de lijn van voor de winterstop door te zetten, maar helaas werd vervolgens de topper tegen
Trias 5 verloren en werd er gelijk gespeeld tegen
een van de concurrenten, Silvolde 3.

Na de korte winterstop, was het op zaterdag 11
januari tijd voor de teambuilding-avond. De afgelopen seizoenen zagen we telkens de trend van een
sterke tweede seizoenshelft (waar we nu natuurlijk
weer voor gaan). Een belangrijke factor daarin
wordt gezien in deze avond die in het teken staat
van er vol voor gaan met elkaar. Een avond die
samen te vatten is in werken voor elkaar (elkaar
naar de volgende kroeg sjouwen), mooie loopacties
(naar de bar) en conditie opdoen (heupwiegen op
de muziek).
Goede resultaten
Na zo’n geslaagde avond kon het natuurlijk niet
anders dan dat alle neuzen weer dezelfde kant op
stonden en dat op 19 januari tegen Vosseveld 2 de
competitie met een prima 5-0 zege werd hervat.
Goals op naam van het aanvallende kwartet die
wedstrijd: Tom(tweemaal), Rick, Janick en Pascal.
Twee weken later was het tijd voor de wedstrijd
tegen het fysieke Bredevoort 2. Op ons snelle
kunstgrasveld konden we het geliefde positiespel
spelen en een nette 2-0 overwinning noteren. Wederom een goaltje van spits Tom en supersub Danny die met zijn eerste balcontact de beslissing
maakte in de wedstrijd.

niet dat Pascal onterecht werd afgevlagd voor buitenspel. Na 90 minuten stonden we dus alsnog
met lege handen, wat erg zuur was vanwege de
onjuist afgekeurde goal, maar wat we door het
slappe begin toch ook aan onszelf te danken hadden.
De week erop stond er weer een belangrijke wedstrijd gepland tegen concurrent SIlvolde 3. Na een
sterke eerste helft gingen we nog met een brilstand de rust in. Helaas viel in de tweede helft ook
niet de goal, waar we gezien het spelbeeld absoluut recht op hadden, en verspeelden we 2 punten
door met 0-0 gelijk te spelen.
Kleine verschillen
Door deze laatste twee wedstrijden zijn we blijven
hangen in de subtop, waar we het liefste de stap
naar de top van de competitie gemaakt hadden.
Trias 5 is nu ver uitgelopen, waardoor de eerste
plek uit het vizier geraakt lijkt. De verschillen in de
subtop zijn echter erg klein. Tussen de nummer 2
en nummer 8 van de competitie zit slechts 4 punten, hetgene dat de competitie nog erg spannend
maakt. Plek 2 is absoluut het doel waar we voor
gaan en in de volgende Boogbal blijkt of we de
goede weg daarvoor hebben ingeslagen.
Schroom tot die tijd niet om de spannende verrichtingen van ons te volgen: elke thuiswedstrijd 09:30
op sportpark ‘de Buitenham’.
Roel

DE AFTRAP IN 2014 MET
HET SNERTTOERNOOI

Topper tegen Trias
Weer twee weken later stond de topper in de competitie op het programma tegen koploper Trias 5.
De wat oudere, maar slimme ploeg kwam na een
uitermate zwak begin van ons snel op 1-0 en na
een makkelijk gegeven penalty stonden wij vroeg in
de tweede helft al 2-0 achter. Na de rust werd er
door Peter enkele tactische omzettingen gemaakt,
waardoor we meer grip kregen op de wedstrijd. Dit
resulteerde in een prachtige aansluitingstreffer door
Pascal, waardoor we nog meer druk konden uitoefenen op de verdediging van Trias. Zo’n tien minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker, ware het
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O
p 10 januari jl. is het 50-jarig jubileum officieel afgesloten met het Gee Wee Vee Vee 's

Sportcafé.
Voor deze avond waren de gebroeders v.d. Pavert
uitgenodigd om hun verhaal te vertellen over 50
jaar G.W.V.V.. Vele anekdotes kwamen voorbij
zoals o.a. de autovrije zondag in de beginjaren '70
maar ook de uitstapjes van de diverse elftallen
waar o.a. een hotel in èèn weekend van 5 sterren
naar een 1 ster ging en het uitstapje van de gebr
v.d. Pavert naar een besloten training van Oranje
in Geneve. Ook werd door de Gebr. v.d. Pavert de
clubcultuur van G.W.V.V. duidelijk weergegeven,
gemudeluk, en zelfwerkzaam waar ieder lid op z'n
eigen manier aan bijdraagt, dat typeert G.W.V.V..
Het 2e gedeelte van de avond was voor Hansie,
alla Hans Kraay jr. Een geweldige opkomst met de
2 'G.W.V.V. girls' Loïs en Anke. Eric Schuurman
presentator op deze avond, wist op geraffineerde
wijze vragen te stellen waarbij Hansie weer èèn
van zijn vele voetbalverhalen naar boven haalde.
Vooral het tegeltje "d'ran" sprak menigeen aan in
de zaal, en ook de 1e kennismaking met de Graafschap en de verhalen over zijn actieve voetbalverleden deed het 250 koppige publiek menig keren
op de lachspieren werken.
Een geslaagde avond met als primeur dat Hans
Kraay jr. in het seizoen 2015-2016 weleens trainer
van de Graafschap zou kunnen zijn. Waarbij respect als speler voor de kantinejuffrouw tot aan de
materiaalman hoog in het vaandel zal staan.
Hierna was het nog lang gezellig in het Dorpshuus
waarbij de verhalen van de gebroeders en Hansie
nog eens de revue passeerden.
Jubileum commissie bedankt voor weer een mooie
avond 50-jaar G.W.V.V.!!!!!!
Meer foto’s van Gee Wee Vee Vee’s sportcafé;

http://www.mijnalbum.nl/Album=G8OIYKMR
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Hans Kraay jr. geslaagd

G
raag willen we alle mensen bedanken die
hebben mee geholpen bij het GWVV sportcafé

met Hans Kraaij jr., de kassa dames, de barvrijwilligers, de licht en geluid mensen, de twee ladies, de presentator, fam. v.d. Pavert, de fotograaf, de podiumbouwers, opruimers, schoonmakers , het geweldige publiek en iedereen die
maar iets heeft bijgedragen tot het slagen van
deze avond.
Het was geweldig , we genieten van de positieve
reacties uit Varsselder Veldhunten maar ook uit omliggende dorpen. De mooie verhalen van de broers
v.d. Pavert gingen er in als koek. En er wordt nog
steeds om de anekdotes van Hans Kraaij jr gelachen, die hij naar voren bracht.
Nogmaals dank, de Jubileumcommissie 50 jaar
GWVV, Rob v.d. Pavert, Bennie Mulder, Arno
Geurts en Beent Klijnsma.
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SPINNING
MARATHON

I

n samenwerking met Sport- en gezondheidscentrum Physique organiseert
G.W.V.V. op Vrijdag 28 maart a.s.
een Spinningmarathon.

G.W.V.V. 1 t/m 5 en de A– en B-junioren zullen door de sponsorcommissie benadert worden om voor € 10,- een uurtje te spinnen.
Overige leden van G.W.V.V. zijn
natuurlijk ook welkom!
Dit alles zal plaatsvinden op 28 maart van
19:00 uur tot 21:00 uur in Sport- en gezondheidscentrum Physique. De spinners zorgen
zelf voor een sponsor(en) of verzorgen dit zelf.
De inleg komt volledig ten goede
aan onze vereniging.
Een kleine rekensom leert ons het volgende:
30 spinningfietsen beschikbaar, € 10.00 per
uur per deelnemer = € 300.00 per uur.

Promotie/Degradatie
regeling 4e klasse
4e klasse A t/m H
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse
van het zondagvoetbal.
De periodekampioenen spelen volgens een
hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 3e klasse A t/m D promotie/degradatiewedstrijden voor 8 plaatsen in de 3e
klasse van het zondagvoetbal.
De nummers 11 en 12 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m I promotie-/
degradatiewedstrijden voor 15 plaatsen in de 4e
klasse van het zondagvoetbal.
De nummer 13 van de 4e klasse D en de nummers 13 en 14 van de 4e klassen A t/m C en E t/m
H degraderen naar de 5e klasse zondagvoetbal.

Hierbij geef ik
mij op om op
28 maart a.s mee
te doen aan de
spinning-marathon
van G.W.V.V.
Hierbij zal ik 1 uur
à € 10,- doneren
t.b.v. onze club!
Naam; …………………..
Elftal; …………………...
Boogbal nr. 4
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Dat kump in de Boogbal

-Wi'j feliciteren;
- Arnold en Els Versleijen met de titel Zinkputters
van het jaar!
René Hakvoort met het behalen van de Abrahamsgerechtigde leeftijd.
- Fam. Aalders met de geboorte van dochter en
zusje Jaylinn, natuurlijk ook opa Theo, oma Marijke
en oom Danny gefeliciteerd.








Het is mooi om te zien dat het 1e elftal hun
elftalgenoot Ramiro bij zijn debuut in de raad
van elf kwam ondersteunen. Ook dat hoort bij
teambuilding.
Op die avond kwam ook aan het licht dat sommige 1e elftal spelers 'betaald' worden voor hun
diensten, zo ging o.a. Tim Prinsen met een
boodschappenmand naar huis. Als de verhalen
nu maar niet in de rondte gaan “Dat ze in
Varsselder betalen!”
Wat is de overeenkomst tussen het derde elftal
en De Graafschap?
Ook GWVV 3 speelt voor lege tribunes.

Sinds, vaste GWVV supporter, Willie Schut is
benoemd/aangesteld tot dierenverzorger straks
op veld 3 op de Dierenweide, wordt hij door de
onderhoudsploeg en Desiré Marcus genoemd;
“Willy de herder” of zal nu 1e Kune-Kune’s
Teunis en Beppie zijn aangekocht “Poggen
Willlie” weer beter op z’n plaats zijn.
Over supporters gesproken
op zaterdag 1
maart,een gigantisch grote
foto in de Gelderlander van
GWVV-lid en
Graafschap
supporter Like
Immink, waarin
de teleurstelling valt
af te lezen, na
alweer een verloren wedstrijd van de Graafschap. Zou Like soms al een vreemd onderbuikgevoel hebben gehad dat ze zich aan het
begin van dit seizoen aanmeldde als G.W.V.V.
lid? Like komt allemaal goed, op een dag spelen ze zo weer Eredivisie!
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COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN
19-1-2014
19-1-2014

5
2

0
2

GWVV C2
VVG '25 C3
Dinxperlo E2
GWVV E1
GWVV F1
Dinxperlo F3
GWVV A1
SDZZ A1D
GWVV 2
Bredevoort 2
GWVV 1
Terborg 1
SDOUC E5
GWVV E1
VIOD F7
GWVV F1
GWVV C1G
Ulfse Boys C1D
ST GWVV/
SVGG/NVC B1 Longa '30 B2

1
1
6
3
2
2
2
8
2

4
2
2
3
0
1
2
2
2

3

1

9-2-2014 FC Winterswijk 7
GWVV 3
9-2-2014
Dinxperlo 1
GWVV 1
15-2-2014
GWVV E1
AZSV E10
15-2-2014
GWVV F1
Ulftse Boys F3
15-2-2014 Silvolde A2D
GWVV A1
ST GWVV/
15-2-2014
AD '69 B1D
SVGG/NVC B1
16-2-2014
FC Trias 5
GWVV 2
16-2-2014
GWVV 3
Dinxperlo 4

5
2
3
3
1

4
2
2
9
3

2
2
3

1
1
1

16-2-2014

Doetinchem 6

GWVV 4

2

3

22-2-2014
23-2-2014
23-2-2014
23-2-2014
23-2-2014

GWVV 4
GWVV 2
Ulftse Boys 5
GWVV 5
VVG '25 1

SDOUC 5
Silvolde 3
GWVV 3
Sint Joris 2
GWVV 1

1
0
0
2
2

1
0
2
5
2

1-2-2014
1-2-2014
1-2-2014
1-2-2014
2-2-2014
2-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014

GWVV 2
GWVV 1

Vosseveld 2
FC Trias 1

Knapste man van Ulft
wint potstoten!

O
nder toeziend oog van veel
GWVV'ers, heeft de knapste man

van Ulft het jaarlijks terugkerende
GWVV Potstoten gewonnen.
Uit een deelnemersveld van zo'n kleine vijftig personen bleven er op het laatst nog 5
over die elkaar het leven zuur probeerde te maken. Het biljartlaken was op dat moment bezaaid
met allerlei blokkades om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Na een felle strijd bleven Arno
Geurts, Janiek Stevering en Ferenc Schepers over
voor de Grande finale. Hierbij was het uiteindelijk
Arno Geurts die de potstootcup overnam van Hennie Ketelaar. Arno mag zich voor een jaar 'de stoter van GWVV' noemen. Arno van harte proficiat
met deze mooie titel.
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D
e winterstop zit er weer op en de eerste wedstrijden zijn weer
gespeeld.

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
Tim Jansen
tel. 630487
Manfred Kuster tel. 630286
Dennis Boerboom tel. 632005
Chiel Terhorst
tel. 681271
Ted van de Pavert tel. 684915
Kees 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

De C1 en C2 hebben door aflastingen pas 1 wedstrijd gespeeld, de C1
heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Ulftse Boys, de C2 heeft met 4-1
verloren van VVG.
Onze nieuwe F1 heeft al 3 wedstrijden gespeeld zij begonnen met een
6-2 overwinning op Dinxperlo, er werd zelfs al gesproken over een
kampioensfeest, helaas gingen de 2 wedstrijden hierna verloren, maar
iedereen inclusief de leiding heeft ontzettend veel plezier. De E1 doet
het uitstekend het is niet altijd even oogstrelend maar de punten tellen,
drie wedstrijden gespeeld 2 gewonnen en 1 gelijk, ga zo door.
De B1 heeft 1 wedstrijd gewonnen en 1 verloren en de A1 heeft 1
wedstrijd gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Dus al met al kunnen wij stellen dat de jeugd prima presteert op het voetbalveld.
Langs deze weg willen wij de inwoners van Varsselder/Veldhunten bedanken voor hun bijdrage aan de flessenactie hier is weer een leuk bedrag opgehaald waar wij weer leuke dingen mee kunnen doen voor de
jeugd, iedereen BEDANKT.
Rest ons de gebleseerde spelers beterschap te wensen en wij hopen
dat ze weer snel op het veld staan en iedereen veel succes met het
vervolg van de 2e competitiehelft.
Groeten het Jeugdbestuur.

Wedstrijd verslagen GWVV E1

N
a de lange winterstop moesten we weer vroeg opstaan om te
voetballen. Iedereen zij dat ze goed in vorm waren dat zagen we
ook aan het spel van ons.
De wedstrijd ging als volgt.

In 5 minuten was het door een lange bal richting onze keeper 1-0 achter. Maar we kwamen terug. Dat zag je ook.
Maar toen was het zo ver de1-1 door Gijs. Iedere supporter was blij.
Na de rust was het al snel 1-2 voor ons. Weer door Gijs.
Toen gingen we veel tijd rekken. Op het laatst was iedereen blij dat we
hadden gewonnen.Dit seizoen begint goed.
1-2 gewonnen tegen en in Dinxperlo
Aanvoerder Jesper

Verslagen F1—pupillen
Zaterdag 1 februari,
GWVV F1 – Dinxperlo F3
Aanvoerder: Boaz Kwak
Vandaag kwam Dinxperlo bij
ons voetbalen. Het werd 6-2
voor ons. Ties 3, Nout 2 en 1
eigen doelpunt.
Het was heel koud en regende
hard. En ik was heel blij dat we
gewonnen hadden!
Groeten Boaz
Zaterdag 8 februari,
Viod F7 –GWVV F1
Aanvoerder: Hanneke Lukassen
Hoi allemaal!
Zaterdag 8 febr. moesten we
voetballen tegen Viod. Voor de
rust werd het al snel 6-0 voor
viod. Na de rust werd het 8-2.
Boyd maakte 3 goals, eentje
zelfs voor viod, maar de 2e helft
ging een stuk beter.
Teun was keeper en met penalty
schieten scoorde hij nog.
We hebben wel verloren, maar
gingen allemaal met goede zin
weer naar huis.
Voetbalgroetjes van Hanneke.
Boogbal nr. 4

Zaterdag 15 februari,
GWVV F1 – Ulftse Boys F3
Aanvoerder: Merle Kuster
Hier bij het verslagje van de wedstrijd gwvv F1 tegen ulftse boy's
F3.
Het ging best wel goed Iris en
Gijs deden ook mee. In het begin
ging het aardig gelijk op het was
ook nog even 2-2. In de rust
stond het 2-6 de eindstand was 39.
De hele wedstrijd was er veel
wind en we waaide bijna weg.
Gijs heeft voor ons de 3 doelpunten gemaakt.
Mijn moeder was aan de beurt om de kleding te
wassen en ik het verslagje schrijven.
Groetjes van Merle Kuster
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Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Maart;
7 Begin Rabobank Clubkas campagne
10 Ledenvergadering Fanfare
16 Hen en Weerum
28 Spinningmarathon GWVV
29 Muziekdag voor senioren bij de Zon
29 t/m 30 Toneeluitvoeringen Kom Es
Kieken

April
4—Ladies Night
5 Oud papier ophalen

Vis Vereniging
Varsselder-Veldhunten

H
et zal niemand ontgaan zijn dat tijdens de
pronkzitting door Beent in zijn buut, de naam

van de v.v.v.v naar voren is gebracht.
Op zich is hier niets mis mee maar omdat we nogal
op onze privé zijn gesteld, willen we nu toch het
èèn en ander even toelichten.
De vereniging bestaat uit 4 leden. Nl. Jan Ketelaar,
Henny Ketelaar,Jan Mulder en Jos Mulder.
(ondergetekende) Het idee is ontstaan in 1980
toen Henny en Jan zaten te vissen aan de wetering bij hun achter in de wei. Mijn broer Jan en ik
die al iets meer ervaring hadden met het vissen op
grotere wateren, zoals bij Slotermeer en de oude
ijssel. We kwamen met vader Jan en zoon Henny
in gesprek over de behaalde vangst resultaten en
het te gebruiken materiaal. Op zich hadden Henny
en Jan het materiaal goed voor elkaar, maar de
vangst resultaten bleven eigenlijk een beetje achter.
Het voorstel was daarom om een keer samen te
gaan vissen bij Slotermeer aan het kleine water.
Het was die dag super mooi rustig weer, en over
en weer werden er verschillende vissen gevangen.
Je ontkomt er natuurlijk niet aan dat het een onderlinge wedstrijdje aan het worden was. Na deze
leuke dag hebben we nog een paar keer gevist bij
het zandgat in Netterden. Dit was ook een hele
beleving op zo’n enorm groot meer. Henny had
hier nog de meeste moeite mee gezien de afstand
en reistijd vanuit zijn huis. Toch wilden we meer en
verder van huis. Laten we zeggen aan het echte
werk. Forellen van 2 tot 5 kg, drillen van een half
uur en ver weg in het verlaten landschap van
Steenderen. Dat was onze ultieme wens en dus
besloten we om de vereniging op te richten.
In 1989 werd de vereniging een feit. We waren er
al snel uit. Henny wordt penningmeester en zorgt
voor de vangstverslagen. Vader Jan is eerste bestuurslid en zorgt voor het aas omdat hij thuis een
pieren en wasmotten kwekerij heeft als hobby. Jan
Mulder is tweede bestuurslid en de chauffeur van
auto, gezien zijn rijervaring. Jos zorgt voor de boekingen, catering en de P.R (gelezen als pedagogische resultaten)
We hebben toen ook maar direct in de notulen oplaten nemen dat we een ledenstop invoeren, gezien er maar 4 personen in de auto kunnen.
Onlangs hebben we ons 25-jarig jubileum nog gevierd. We zijn toen met ons allen naar de visafslag
geweest op het Kennedyplein in Ulft. Na een korte
rondleiding hebben we ons tegoed gedaan aan
een paar maatjes met ui, om daarna weer huiswaarts te keren. Ook hierbij mag genoemd worden
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dat Henny keurig binnen het budget bleef, wat de
vereniging erg kon waarderen.
Ik kan me de eerste visdag nog goed herinneren.
We hadden afgesproken om in de ochtend om
06.00 uur te vertrekken. Jan M was al om 05.00
uur aanwezig om de route nog even door te nemen. Henny had alles al klaar gezet en het wachten was op vader Jan, die keurig op tijd was met
de hele inboedel van een hengelsportzaak.
De reis kon beginnen. Het eerste stuk tot Doetinchem ging zonder problemen, maar naarmate we
Hummelo en Keppel naderden moesten we toch
even zoeken om in Steenderen te komen.
Eenmaal aangekomen vielen onze monden open
van verbazing. 3 enorme meren midden in de natuur, met een centraal gelegen blokhut als oriëntatiepunt en kantine .Het grote werk kon beginnen.
Na even de boeking te hebben gecheckt werden
we uitgezet op de besproken plaatsen. Vader Jan
gooide als eerste in het meer en had na 10 min al
een beste forel gedrild en op het droge getrokken.
Henny was nog bezig met de wind meting en de
verwachte weersvoorspelling. Ikzelf moest even
wennen aan het hoogte verschil met Varsselder
Velthunten. Jan M was nog druk bezig met het
installeren van zijn hengels. Het mocht de pret niet
drukken. Na 4 uur zwoegen en zweten hadden we
tezamen 44 forellen waarvan enkele van 5 kg.
Rustig hebben we de forellen schoongemaakt en
begonnen we aan de terugreis. Wat een dag en
wat een beleving!! Prachtig in één woord.
Eenmaal thuis hebben we onze vaste afnemer
Ton Scholten gebeld om de dagprijs te bepalen,en
de hoeveelheid die Ton kan afnemen. Door deze
legale handel is het voor ons als vereniging mogelijk om te bestaan. Hierdoor zijn we niet afhankelijk
van sponsoren die het beleid willen bepalen. Ton
heeft zich gespecialiseerd in het verwerken en bereiden van visgerechten voor vegetariërs. De
(eenmans) zaak van Ton staat bekend om zijn
verser dan vers forellen. Dat blijkt wel omdat tijdens een opendag bij Ton thuis na het eten van
de forel, alleen nog maar de haak op het bord lag
waarmee hij was gevangen.
Nu beste lezers hoop ik dat er een klein beetje
meer duidelijkheid is over onze vereniging. Ondanks de leden stop is eenieder welkom, om kennis te maken met de tak van deze hobby visserij.
Ook is de mogelijkheid aanwezig om contact met
ons te maken. Jaarlijks organiseren we trips naar
onder meer de Loodsdrechtse plassen. Jan Aalders, zijn zoon Kas, Bernard en Dave Terhorst
hebben hier verleden jaar een enorme ervaring
mee opgedaan, en alweer geboekt voor dit jaar.
Mocht u overhoop nog vragen hebben dan zijn we
wekelijks te bereiken in het Dorpshuis.
Met vriendelijke groeten;
V.V.V.V Henny ketelaar, Jan Mulder,
Jan Ketelaar , Jos Mulder (ondergetekende)
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Ladies Night

E
nkele vrouwen uit Varsselder Veldhunten
organiseren op 4 april a.s. in het Dorpshuus

een activiteit georganiseerd voor vrouwen uit
de omgeving zoals vrouwenverenigingen,
vrouwen actief, volleybal vrouwen, voetbal
vrouwen, vrouwen volksdans groepen, dames
raad van elf, gilde vrouwen e.d.
Men heeft ruim 25 onderneemsters uit VarsselderUlft- Terborg e.o om zich te profileren met o.a.
nagelstudio, sportschool kleding, pedicure, gewone kleding, lingerie, schoenen. Cadeaus, bloemen, sieraden e.d.
Voorverkoop € 2,50 in het Dorpshuus te Varsselder, op 4 april aan de kassa € 3, 50.
Namens Sandy, Christel, Ingrid en Carla.

Muziekmiddag voor
senioren in
Varsselder– Veldhunten

O
ok in 2014 heeft het Comité Dag van de Ouderen Gendringen een muziekmiddag georganiseerd.
Deze muziekmiddag zal gehouden worden op za
terdag 29 maart in zaal de Zon te VarsselderVeldhunten en is toegankelijk voor alle belangstellenden in de Gemeente Oude IJsselstreek. Met
medewerking van de Allroundband FREELINE zal
het een geslaagde muziekmiddag worden.
De aanvang is om 14.00uur en het duurt tot ongeveer 16.30 uur, (zaal open vanaf 13.30 uur)
Indien u de middag wilt bijwonen dan kunt u een
entreebon à € 7,50 kopen bij uw lokale contactpersonen, maar ook bij de volgende verkoopadressen in Ulft o.a. bij CiGo voorheen Rob’s Totaal Gemak shop, VVV en Primera.
Bij ontvangst wordt u een kop koffie met cake
aangeboden, dit zit bij de entreeprijs in.

Stem tussen 7 en 21 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

meerdere malen overleg geweest met Vereniging
Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten, ook hun
ondersteunen dit initiatief.
Hieronder volgt een kort verslag van deze avond
samen met de doelstellingen een voorlopig schetsontwerp. Allereerst is de nieuwe stichting aan het
publiek voorgesteld welke het initiatief zijn begonnen. De nieuwe stichting draagt de naam “Stichting
Dierenweide Varsselder-Veldhunten, deze stichting
bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Jan
Aalders, Penningmeester: Casper Lukassen, Secretaris: Erik Ketelaar, Bestuurslid:Rik Schut, Beheerder dierenweide:Willy Schut
Deze nieuwe stichting draagt de volgende doelstellingen:
 Meerwaarde voor Varsselder-Veldhunten, spelen tijdens voetbalwedstrijd, evenementen
dorpshuus. Kermis etc.
 Initiatief om kinderen weer naar buiten te krijgen
i.p.v. achter een (spel) computer
 Alles wordt goed en degelijk met “nieuw” materiaal gebouwd
 Aanleg volledig groenplan incl. Wandelpaden
 Goed voor ontwikkeling van kinderen om met
dieren bezig te laten zijn
 Zeer goed toegankelijk, veilig door ligging waardoor de sociale controle groot is
 Dorpstuin en in overleg met school eventuele
groenlessen
Er zijn deze avond een drietal ontwerpschetsen
getoond, onderstaande schets viel bij de meeste
mensen het beste in de smaak, mede door de centrale ligging van de stallen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen; met 0630622790

Nieuwe bestemming voor 3e
speelveld Varsselder-Veldhunten

N
a realisering van een kunstgrasveld op
sportcomplex “De Buitenham” in 2012 heeft de

gemeente in de Gelderse Post een algemene
oproep geplaatst om ideeën aan te dragen
wat
de toekomstige bestemming van het 3e speelveld moet worden.
Na ontvangst van een vijftal reacties heeft een
selectie plaatsgevonden, waarna met enkele initiatiefnemers gesprekken heeft plaatsgevonden.
Daarbij zijn mogelijkheden besproken in hoeverre
het speelveld tot een dierenweide ingericht kan
worden.
Het initiatief wordt gezien als een maatschappelijke meerwaarde op de activiteiten, die nu al op “De
Buitenham” worden gehouden. Met de realisatie
van een dierenweide krijgt het dorp een extra kwaliteitsimpuls. Om deze ereden heeft het gemeentebestuur besloten het 3 speelveld te verkopen aan
de initiatiefnemers, die zich verenigd hebben in de
Stichting Dierenweide Varsselder-Veldhunten.
De Stichting heeft haar ideeën op welke wijze het
terrein als dierenweide kan worden ingericht beproken tijdens een informatieavond op woensdag
12 februari. De plannen zijn door de aanwezigen
positief ontvangen. Vooraf aan deze avond is er
Boogbal nr. 4

Verder is er nog gesproken over een voorlopige
planning, deze ziet er als volgt uit:
 Begin maart passeren koopakte
 Eind maart benodigde (bouw)vergunningen
 Maart al wel gebruiken om terrein bouwrijp te
maken
 April t/m juni bouw van de stallen en geheel terrein inrichten
Uiteraard kunnen wij tijdens deze periode vrijwilligers goed gebruiken, dus als u mee wilt helpen
met dit geweldig initiatief meldt u zich dan aan bij
een van de bestuursleden van de stichting.
Het is immers een initiatief voor en vooral door het
dorp. Mocht u na het lezen van dit bericht vragen,
opmerkingen of suggesties hebben vernemen wij
dat graag.
Namens;
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Nieuws van de Zonnebloem
afdeling
Varsselder Veldhunten

E
en kort overzicht van de uitstapjes van de
zonnebloem in de afgelopen en komende periode.
Op woensdag 29 januari hadden we weer een ontspanningsmiddag in het Dorpshuus van
De Zonnebloem. Deze keer kwam Bakker
Berntsen uit Didam de middag verzorgen.
De 50 gasten werden verwent met heerlijk gebak
uit zijn bakkerij en genoten volop van zijn humoristische verhalen over zijn jeugd, loopbaan en zijn
werkzaamheden
als bakker. Tussendoor konden
wij genieten van
de Smokkelkoek
en sauzijsbroodjesebroodjes.
We kwamen dus
niets tekort deze
middag.
Op de tafels lagen
verschillende
soorten brood,
broodjes, koek en
die mochten voor
een klein prijsje
mee naar huis genomen worden.
Het was een gezellige middag en
iedereen ging met
een goed gevulde
buik naar huis.
Namens de vrijwilligers, Dianne Bujak.

G
raag willen wij U attenderen op een bijzondere bingo.

Op 1 mei om 19.30 uur wordt in De Debbeshoek
een speciale bingo gehouden ter gelegenheid van
het afscheid van Marian Böhmer, die al 9 jaar de
inkoop van prijsjes, presentatie en organisatie voor
haar rekening nam. Het bijzondere van deze bingo
is dat wij, bestuur, het voor elkaar hebben dat deze
bingo in aanmerking komt voor het Premieplan,
wat betekend dat alle inkomsten van de verkochte
bingokaarten en loten verdubbeld wordt door het
Nationaal Bureau van De Zonnebloem in Breda.
Het geld wat wij dan ophalen wordt gebruikt om het
Boerenkoor Krek uit Varsseveld te laten optreden
op onze ontspanningsmiddag van 10 mei in Zaal
Köster in Etten. Op deze middag wordt Els Versleijen gehuldigd, omdat ze zich al 10 jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor De Zonnebloem als vrijwilligster/voorzitter/bestuurslid van de afd.UlftVarsselder .
Reden genoeg om 1 mei massaal naar De Debbeshoek te komen. Iedereen is welkom en wij zorgen voor extra veel mooie prijzen!!!
We hopen op een mooie opbrengst deze avond,
zodat zaterdag 10 mei een onvergetelijke ontspanningsmiddag wordt voor onze gasten.

KOM ALLEMAOL KIEKEN NAAR

“NIEMAND IS PERFECT”

D
e leden van toneelvereniging Kom es Kieken zijn druk bezig met de laatste voorberei-

dingen voor hun jaarlijkse voorstelling.
Het hele jaar is er geoefend en eind maart kan
iedereen het eindresultaat komen bekijken. Dit
jaar worden er zelfs drie voorstellingen gegeven:
naast de gebruikelijke avonden is er nu ook een
uitvoering op zondagmiddag. Ook nieuw is dat er
dit jaar, voorafgaand aan de voorstellingen, uitleg
wordt gegeven. Drie kwartier voor aanvang zal de
regisseuse vertellen over de totstandkoming van
de voorstelling, de manier van werken en repeteren en ze geeft uitleg over het décor.
De voorstelling Niemand is
Perfect is een muzikale komedie over twee komieken
die op de verkeerde tijd op de
verkeerde plaats getuige zijn
van een afrekening in het criminele circuit. Om niet hetzelfde lot te ondergaan moeten ze
vluchten
voor hun
leven. Ze
nemen een
andere
identiteit
aan en weten onder
te duiken in
ZuidFrankrijk bij
een revue,
waar ze in
de meest
bizarre situaties terechtkomen. Tot overmaat van ramp zit de maffia
hen nog steeds op de hielen, die alles op alles zet
om hen te vinden.
Niemand is perfect is een flitsende, komische
voorstelling met zang, dans, theater en cabaret.
Wie zin heeft in een avond/middag lachen, moet
beslist komen kijken!
Er zijn in Varsselder-Veldhunten huis-aan-huis
flyers verspreid en vorige week zijn de leden
langs de deuren gegaan in het dorp om kaarten te
verkopen. Wie nog geen kaarten heeft, kan deze
nog kopen in het Dorpshuus of bestellen bij de
penningmeester, Ino Zweers (telefonisch via 0315
-686418 of per mail wendino94@9mail.com).
Speeldata:
Zaterdagavond 29 maart 19.30 uur
(uitleg vooraf om 18.45 uur)
Zondagmiddag 30 maart 14.00 uur
(uitleg vooraf om 13.15 uur)
Zondagavond 30 maart 19.30 uur
(uitleg vooraf om 18.45 uur).
Plaats: ’t Dorpshuus Varsselder

Boogbal nr. 4
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JAARVERGADERING
FANFARE
ST. GREGORIUS
Maandag 10 maart 2014

Zzullen
oals inmiddels reeds bekend
wij in Varsselder-Veldhunten een fede-

ratief schutters concours organiseren!!!
Er zullen volgens opgave 41 schutterijen/korpsen
aan deel nemen wat betekend dat wij zo’n kleine
2000 mensen mogen ontvangen excl. de bezoekers. Buiten het groot aantal aanmeldingen zijn wij
ook vereerd dat er een delegatie met de Europese
koning aanwezig zal zijn. Wij als Gilde zijn hier
zeer verheugd over, maar waar we zeker erg content mee zijn is dat we het niet alleen als Gilde
gaan organiseren.
Ja het is een Gilde feestje maar wij hebben ons
opgegeven voor dit concours om VarsselderVeldhunten extra op de kaart te kunnen zetten en
dat we met trots onze geweldige accommodatie
mogen en kunnen tonen aan zoveel mensen.
Zoals vermeld gaan wij er een totaal VarsselderVeldhunten feestje van maken en een enthousiast
comité bestaande uit verschillende verenigingen
is dan ook al volop in de voorbereiding met van
alles bezig.
Het is de bedoeling dat wij jullie op de hoogte
houden van de stand van zaken en ja er is grote
kans dat er een beroep op u gedaan wordt.
Wij verheugen ons als comité nu al op dit kleurrijke gebeuren en hopen en vertrouwen erop dat
wederom een staaltje van voor-met en door ons
allen zal worden!
Namens de commissie,
Voorzitter OLV Gilde
André Bussink

Vogelspotter John Fischer spot
vreemde vogel!

O
p zondag 19
januari was ook

Aanvang: 20.30 uur
ontmoetingsruimte van ‘t Dorpshuus

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en
donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhunten.
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 10 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp
Ingekomen stukken en mededelingen
Woordje dirigent
Verslag van de jaarvergadering 2013
Jaarverslag activiteiten 2013 door Sandy Schepers
Financieel verslag over 2013 door de penningmeester Rik
Fisser
Verslag van de kascommissie: Theo Jansen & Jan Ditters
Benoeming nieuwe kascommissie: Aftredend lid kascommissie :
Theo Jansen
Vaststellen contributie 2014 voor 2015
Taakverdeling leden 2014
Activiteitenmiddag/ -avond fanfare & gilde
Huishoudelijk reglement
Rondvraag Jeugdleden

Hierna volgt een korte pauze.
14. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar: Patrick Schut
15.
16.
17.
18.

(Nieuwe kandidaten kunnen zich voor aanvang vergadering
aanmelden bij bestuur.)

Activiteitenplanning 2014
Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van de ‘Club van 100’
Rondvraag
Sluiting jaarvergadering 2014 door de voorzitter Maarten
Wijkamp

Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must!
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer
waarderen!
Tot ziens op 10-03-2014 om 20.30 uur!
Het bestuur

John Fischer
van de partij om
de bruine klauwier te spotten
in de Huntense
dreven!
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Bericht van een
16e Hen & Weerum ‘oude’
bekende!
O
p zondag 16 maart is weer de jaarlijkse wandeltocht van wandelvereniging ’t Lup vanuit ‘t
A
ls oud inwoner van VarsselDorpshuus.
der stuur ik u graag dit bericht.
De bouw van de tijdelijke brug bij Landfort vorig
jaar, zit nog vers in het geheugen. Dit jaar pakt de
Hen & Weerum een andere windrichting waardoor
de wandeling er weer helemaal anders uit zal zien.
Het laatste deel van de route gaat over een restant
van het vroegere wegennet tussen Veldhunten en
Varsselder, de enige nog overgebleven onverharde
weg van ons dorp.
Deze wandeldag zal in het teken staan van ’t Lup
Junior, de kersverse jongerenafdeling van Wandelvereniging ’t Lup. Afgelopen jaar startte een pilot
en inmiddels is er een vaste groep jongeren in de
leeftijd van 9 tot 16 jaar die maandelijks op uitdagende wijze kennis maakt met de wandelsport. Zij
verzorgen de controleposten waarbij de wandelaars een appel ontvangen en de gratis deelname
aan een fotopuzzel die onderweg kan worden opgelost. Natuurlijk kun je bij hen ook terecht als je
meer wilt weten over ‘t Lup Junior.
De wandeltocht zal er verder uitzien zoals je dat
van ons gewend bent. Goed verzorgde rustplaatsen, muziek en huifkarren
voor de 6km wandelaars.
Afstanden en starttijden:
24 km
9:00-10:30 uur
12-6 km
9:00-12:30 uur
6 km Hen per Huifkar
(ca.15min.)
Inschrijfgeld €4,00

De tijdelijke brug bij Landfort waarover in
2013 ruim 1000 deelnemers de oversteek
maakten.

Speciaal voor lezers van de Boogbal: Neem dit
artikel mee en ontvang € 0,50 korting op het inschrijfgeld. (max. 4 personen, niet in combinatie met andere kortingen).
Voor meer informatie, kijk op ww.henenweerum.nl
Graag tot 16 maart!
Namens Wandelvereniging ’t Lup
Daan Kroesen
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Samen met mijn vriendin Daphne run ik op dit moment Bed & Breakfast ABCyou in Valencia Spanje. We zouden het natuurlijk super leuk vinden als
de mensen uit Varsselder ook van deze stad komen genieten. Mijn ouders, Peter en Diane Kock
zijn inmiddels vaste gasten en kunnen iedereen
voorzien van informatie ;-)
PERSBERICHT: Amsterdam,14 januari 2014
ABCyou Bed & Breakfast: de ultieme verblijfplaats voor een citytrip naar Valencia.
Even de drukte ontvluchten en genieten van een
citytrip naar Valencia. Spaanse cultuur op snuiven, genieten van overheerlijke tapas en verblijven in een hele fijne Bed & Breakfast.
ABCyou Bed & Breakfast, gelegen in het centrum
van de veelzijdige stad Valencia, biedt de perfecte
uitvalbasis om de stad te verkennen. Gerund
door Wouter En Daphne, die Utrecht verlieten
voor het zonnige Valencia. Zij hebben van
ABCyou bed & Breakfast een bijzondere plek gemaakt waar je als gast warm ontvangen wordt.
ABCyou Bed & Breakfast is gevestigd in een
prachtig authentiek Spaans pand met daarin een
leuke mix van traditionele tegelvloeren gecombineerd met trendy accenten. Het is een goede afspiegeling van de stad zelf: op en top Spaans met
moderne architectuur. Samen met het strand en
300 dagen per jaar zon zijn dit de juiste ingrediënten voor een heerlijke weekend break.
ABCyou Bed & Breakfast biedt sfeervolle kamers
met een persoonlijke touch en homebaked goodies bij het ontbijt. Kortom de perfecte uitvalsbasis
voor de ultieme citytrip.
Voor meer informatie,
Daphne Kniest
Calle Taquigrafo Marti 10
46005 Valencia
Website: www.abcyou.es
FB: ABCyou Bed & Breakfast
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Weet je nog van toen?

ls we de historie inzien is het a.s. zomer 100 jaren geleden dat het eerste
dorpshuis tot stand kwam.
Voorheen werd er tijdens de kermis gebruik
gemaakt van een zeildoeken tent. In 1913
werd besloten om een vaste locatie voor Gilde en dorp te bouwen. In 1914 kon in het
“Feestgebouw” zoals het werd genoemd, kermis gevierd worden. Kort hierna brak de oorlog 1914-1918 uit, en ging de deur op slot.
Toen in 1917 een eigen parochie werd gesticht, werd het “Feestgebouw” gebruikt als
noodkerk, omdat het toch leeg stond. Nadat
de huidige kerk in 1927 werd gebouwd, kon
het Gilde weer beschikken over het gebouw.
Het “Feestgebouw” als godshuis.
Het interieur in de noodkerk 1917-1927
In 1940 ontstond de 2e wereldoorlog, en kwamen de gildeactiviteiten opnieuw stil te liggen. Het gebouw diende nog als opslag
voor graan en waren er Duitse soldaten
in ingekwartierd. Vanaf 1946 konden er
weer de dorpsactiviteiten in gehouden
worden. In 1961 fungeerde het een periode als noodschool, omdat er een verbouwing plaatsvond in de Pius X
school. Begin jaren zeventig verkeerde
het gebouw in dermate slechte staat,
dat het behalve voor de kermis, gebruikt
werd door fabrikanten als opslagruimte
van goederen. Na veel overleg vond
men, dat renovatie geen zin had. Met
Op weg naar de viering van het 75 jaar
bestaan van de Parochie in 1992
hulp van Gemeente en overheidssteun
werd nieuwbouw geadviseerd. In 1976
werd het fraai ogende gebouw afgebroken en een
begin gemaakt met nieuwbouw. Dat was in het
voorjaar van 1977 klaar. Het kreeg de toepasselijke
naam “de Tent”, dat deed denken aan de tent van
voor 1914. Sindsdien vonden hier de dorpsactiviteiten plaats. Een probleem was, dat met de kermis
de locatie te klein werd. Vanaf 1991 werd er een
losse tent bijgezet en beleefde het Gilde euforie jaren. Dit duurde een aantal jaren zo, totdat de beKermis 1994 “De Tent” en een losse tent erbij
langstelling voor kermis vieren terug liep. Er kwamen veranderde tijden, en plannen voor een nieuwe locatie voor alle dorpsaangelegenheden,
inclusief de sport. Na veel overleg en financiële steun kwam er een verbouwing op de Buitenham, en ontstond het “Dorpshuus”. In mei 2012 werd het feestelijk geopend. “de Tent” en aangrenzende grond, waar zich een eeuw dorpsgeschiedenis afspeelde, ligt er thans verlaten bij,
wachtend op een oplossing ervoor.
B. Kroesen
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Standen en Topscoorders 2013-2014
STAND 3e PERIODE

4e klasse C
Club
Reunie 1
Neede 1
Ulftse Boys 1
SP Rekken 1
AD '69 1
MEC 1
GWVV 1
FC Trias 1
SVBV 1
Etten 1
Dinxperlo 1
VVG '25 1
Terborg 1
DEO 1

Gespeeld Punten voor tegen
17
40
49
22
18
39
41
18
17
33
46
23
17
32
48
24
17
31
41
33
18
30
42
35
17
25
41
36
18
18
17
18
18
18
18

24
20
17
16
15
14
8

36
31
27
25
25
24
24

39
47
40
35
55
37
56

Res. 5e klasse

Gespeeld Punten voor tegen

Neede 1
Etten 1
SP Rekken 1
SVBV 1
Reunie 1
AD '69 1
FC Trias 1
GWVV 1
VVG '25 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
1
1
1
1

4
1
1
2
3
2
2
2
2

1
0
0
1
2
2
2
2
2

Dinxperlo 1
Ulftse Boys 1
DEO 1
MEC 1
Terborg 1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
1
2
1

1
1
2
3
4

Res. 6e klasse

Club
Gespeeld Punten voor tegen
FC Trias 5
15
39
40
15
Silvolde 3
16
29
41
30
FC Trias 4
16
29
43
33
FC Winterswijk 6
15
27
38
34
GWVV 2
15
26
36
18
Dinxperlo 3
14
25
51
29
Vosseveld 2
15
25
36
26
Varsseveld 6
16
25
33
33
Varsseveld 5
14
21
36
23
SDOUC 4
15
17
21
42
Bredevoort 2
15
14
18
29
AD '69 3
14
11
30
37
SC Meddo 2
16
5
18
54
Grol 5
16
5
19
57

Res. 7e klasse
Club
SDOUC 5
Ulftse Boys 6
Doetinchem 6
Stokkum 4
GWVV 4
NVC 3
Sint Joris 4
VVG '25 4
Silvolde 5
VIOD 8
Kilder 5

Club

Gespeeld Punten voor tegen
10
28
46
13
10
22
38
17
12
22
48
29
10
21
38
33
12
21
35
23
11
14
19
36
11
13
35
45
12
13
45
48
11
11
29
35
11
5
20
46
12
5
25
53
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Club
Gespeeld Punten voor tegen
Vosseveld 4
12
25
55
30
Ulftse Boys 5
11
24
36
17
Ajax B 3
12
24
45
32
Terborg 3
13
23
40
30
FC Winterswijk 7
13
22
43
46
GWVV 3
13
17
47
29
Dinxperlo 4
11
16
29
22
Concordia-W 5
12
15
26
28
SVGG 2
11
13
31
34
Gendringen 6
12
11
21
37
Den Dam 2
11
10
19
50
Doetinchem 4
11
5
26
63

Res. 7e klasse
Club
DVV 5
SDZZ 5
sv Loil 5
Doetinchem 5
Sint Joris 2
DVC '26 10
Terborg 4
SC Doesburg 3
Aerdt 2
VIOD 7
GWVV 5
VVG '25 5
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Gespeeld Punten voor tegen
12
28
61
23
11
25
56
17
11
25
54
24
13
13
12
12
13
13
12
12
12

24
21
20
19
18
12
9
7
4

47
48
43
36
37
26
17
14
18

37
31
30
40
43
49
43
60
60
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Marc Arnold
Roy Cornielje
Niels Schwekhorst
Dominiek Seinhorst
Tom Wanders
Martin Bolk
Rick Hendrixen
Danny van Wessel
Esger Stork
Pascal Sloot
Bram v/d Pavert
Niels Huntink
Jimi Moreno
Mark Kemperman
Jeroen Aalders
Frank v/d Schuur
Arthur Bonenkamp

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

18
16
11
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3

Don Geerts
Tim Jansen
Jelle Visser
Werner Wellink
Theo Heutinck
Andres Moreno
Tim Prinsen
Jurjan Wezenberg
Bart Zweers
Ino Zweers
Rick Witteveen
Jos Ketelaar
Joël Robben
Floyd Robben
Dirk Jansen
Maik Jansen
Ramiro Tersteeg

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

4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Pim Teunissen
Cas de Neling
Janick Stevering
Mart Aalders
Bob Zweers
Hans Bruins
Paul Wijsman
Paul Geelen
Brian te Kaat
Dion Mulder
Mark Welling
Twan Berntsen
Stijn Markus
Freek van Arragon

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

OBW A2D
GWVV A1
DVC '26 A3

2
2
1

6
4
3

7
6
6

4
4
3

VIOD A3G
DVV A3
Silvolde A2D
SDZZ A1D
DZC '68 A3
Etten A2
HC '03 A2
Angerlo Vooruit A2

1
2
2
2
2
1
1
2

3
3
3
2
1
0
0
0

3
6
3
6
6
3
1
1

1
4
3
6
9
5
5
4

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

Club

14
5
4
4
3
2
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

Doetinchem C1GD

3

9

18

5

Westendorp C1D

2

6

11

2

MvR C3D

2

6

10

4

Den Dam/NVC C1D

3

6

14

15

Ulfse Boys C1D

3

4

5

4

VIOD C4G

2

2

7

7

't Peeske C2

1

1

3

3

GWVV C1G

1

1

2

2

FC Winterswijk C5

3

1

6

12

Silvolde C2D

1

0

1

4

DZC '68 C8
Gendringen C2

2
3

0
0

7
5

13
18

Boogbal nr. 4

Topscoorders A1-junioren
naam:
aantal doelpunten
Cas de Neling
Mart de Leeuw
Jesse Spoel
Jim Wijkamp
Dyon Ruessink
Niek ter Voert
Jeffrey Bruil
Alex Wilmans
Dion Mulder
Marc Hoksbergen
Miel Erinkveld
Kris Hebbink

Club

31
6
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

Zelos B1
Longa '30 B2
Silvolde B1
Gendringen B1
GWVV B1
VIOS B. B1
AZSV B2
FC Winterswijk B2
Ajax B B1
FC Trias B2
AD '69 B1D

12
12
11
12
12
11
11
11
11
12
11

30
28
26
19
18
15
14
11
10
8
4

60
44
26
27
36
20
33
20
24
19
9

Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Roy Vermeulen
Sam Overbeek
Robin Klompenhouwer
Bart Rots
Elze Braam
Colin de Wildt
Menno Berndsen
Wessel Immink
Glenn Robben
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17
12
9
6
2
2
2
1
1

14
17
8
41
24
22
27
34
39
44
48

Stem tussen 7 en 21 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014

G.W.V.V. PROGRAMMA:
8-3-2014
8-3-2014
8-3-2014
8-3-2014
8-3-2014
9-3-2014
9-3-2014
9-3-2014
9-3-2014
9-3-2014
15-3-2014

08:30 DZC '68 E15
10:00 GWVV C2
10:30 SDOUC F3
12:00 Gendringen C2
14:30 GWVV A1
09:30 GWVV 2
10:00 Ajax B 3
10:00 DVV 5
11:30 GWVV 4
14:30 GWVV 1
10:00 GWVV E1

15-3-2014
15-3-2014

10:00 GWVV F1
10:45 Concordia-W C4

15-3-2014
15-3-2014

13:30 GWVV C1G
14:30 OBW A2D

15-3-2014
16-3-2014
16-3-2014
16-3-2014
16-3-2014
16-3-2014

14:30 FC Trias B2
10:00 GWVV 3
10:00 NVC 3
10:00 GWVV 5
11:00 Dinxperlo 3
14:00 Neede 1
ST GWVV/SVGG/
19:30 NVC B1
10:00 GWVV C2
10:00 VIOD E8G
10:00 GWVV F1
11:00 Peeske 't C2
ST GWVV/SVGG/
12:30 NVC B1
14:30 GWVV A1
09:30 Grol 5
09:30 GWVV 3
10:00 Aerdt 2
11:30 GWVV 4
14:30 GWVV 1
10:00 GWVV E1
10:15 DZSV F3G
12:00 MvR C4
ST GWVV/SVGG/
13:00 NVC B1
13:30 GWVV C1G
15:00 DVC '26 A3
09:30 Stokkum 4
10:00 Silvolde 3
10:00 GWVV 3
10:00 GWVV 5
14:00 Reunie 1
10:00 GWVV E1
11:00 AZSV F7
12:00 DZSV C2D
13:30 GWVV C1G
09:30 GWVV 2
09:30 Gendringen 6
09:30 Kilder 5
10:00 GWVV 5
14:00 AD '69 1
18:30 GWVV C2

19-3-2014
22-3-2014
22-3-2014
22-3-2014
22-3-2014
22-3-2014
22-3-2014
23-3-2014
23-3-2014
23-3-2014
23-3-2014
23-3-2014
29-3-2014
29-3-2014
29-3-2014
29-3-2014
29-3-2014
29-3-2014
30-3-2014
30-3-2014
30-3-2014
30-3-2014
30-3-2014
5-4-2014
5-4-2014
5-4-2014
5-4-2014
6-4-2014
6-4-2014
6-4-2014
6-4-2014
6-4-2014
7-4-2014

GWVV E1
DZC '68 C5
GWVV F1
GWVV C1G
HC '03 A2
Meddo SC 2
GWVV 3
GWVV 5
Sint Joris 4
MEC 1
Zelhem E3
FC Winterswijk
F9
GWVV C2
FC Winterswijk
C5
GWVV A1
ST GWVV/
SVGG/NVC B1
Doetinchem 4
GWVV 4
Terborg 4
GWVV 2
GWVV 1
FC Winterswijk
B2
Neede C3
GWVV E1
Bredevoort F2G
GWVV C1G
Gendringen B1
VIOD A3G
GWVV 2
SVGG 2
GWVV 5
Ulftse Boys 6
Etten 1
Ulftse Boys E2
GWVV F1
GWVV C2
Zelos B1
MvR C3D
GWVV A1
GWVV 4
GWVV 2
Terborg 3
VIOD 7
GWVV 1
Zelos E5
GWVV F1
GWVV C2
DZC '68 C8
SDOUC 4
GWVV 3
GWVV 4
Doetinchem 5
GWVV 1
Pax C3

Topscoorders F1-pupillen
naam:
aantal doelpunten
Ties
3
Noud
2
Boyd
2

Boogbal nr. 4

STANDEN EN TOPSCOORDERS
JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Terborg C2
DZC '68 C5
Zeddam/Sint Joris C2
Pax C3
VVG '25 C3
DZSV C2D
MvR C4

3
1
1
1
1
2
3

9
3
3
3
3
3
3

13
7
4
4
4
6
8

4
1
0
1
1
5
13

Neede C3
GWVV C2
Longa '30 C5

3
1
1

3
0
0

4
1
1

11
4
4

SDOUC C4
Concordia-W C4

1
2

0
0

1
4

4
9

Topscoorders C2-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Douwe
5
Stijn
3
Timo
2
Mick
2
Sem
2
Gijs
2
Merijn
2
Kay-Gee
1
Nienke
1
Bryan
1

Club

Gespeeld Punten voor tegen

AZSV F7
Ulftse Boys F3
VIOD F7

4
2
3

12
6
6

20
19
11

0
5
5

Bredevoort F2G
Ajax B F2G
SDOUC F3
GWVV F1
Varsseveld F6
DZC '68 F11G
FC Winterswijk F9
Dinxperlo F3
DZSV F3G

1
1
2
3
1
1
2
2
2

3
3
3
3
0
0
0
0
0

10
4
5
11
2
0
4
2
0

0
2
5
19
4
2
15
13
18

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

Club

Gespeeld Punten voor tegen

NVC E1
GWVV E1
Dinxperlo E2

3
3
3

7
7
6

24
7
13

10
5
5

Zelos E5
Ajax B E2D
Ulftse Boys E2
Zelhem E3
VIOD E8G
SDOUC E5
Terborg E2
DZC '68 E15
AZSV E10

3
1
1
1
1
3
2
2
3

6
3
3
3
1
1
0
0
0

8
11
7
3
7
6
3
2
7

11
1
3
1
7
15
7
15
18
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