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ons gezamenlijke snerttoernooi en vindt aansluitend de
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Een uitnodiging hiervoor staat in deze Boogbal. In deze Boogbal staan we
stil bij het overlijden van Marijke van Wessel wat ons
allen aangegrepen heeft.

Nieuws
E

n zo zitten we aan de vooravond van de kerstdagen.
Wat ging de eerste seizoenshelft snel, we vlogen van
de ene week in de andere week, we wonnen, speelden
gelijk of de strijd werd verloren. Nu is er een moment
van rust, een moment van bezinning en eventjes de
gedachten even ergens anders op. Week in week uit
zijn we met het voetbal bezig. Er gaat geen avond meer
voorbij of je kunt wel een wedstrijd volgen op Fox
sport of er wordt weer Champions League gevoetbald.
En de jeugd die kijkt niet alleen naar het voetbal maar
spelen ook nog eens een keer FIFA18 achter hun
Playstation. Je vraag je weleens af, worden we niet
eens een keer met ons allen voetbalmoe. En moeten
we niet eens een keer een sabbatical year inlassen. Dat
gaat misschien een beetje te ver, maar eens een keer
de voetbalschoenen in de tas laten zitten is ook wel
lekker. Ontspannen naar een filmpje of serie kijken met
de hele familie. En dan met z’n allen aan het kerstdiner
waarbij niets wordt ontzien zodat we na het maal lekker kunnen uitbuiken op de bank. Toch moet zoiets ook
weer niet te lang duren want het lichaam moet op peil
blijven want de kilootjes vliegen er zo weer aan. En
voor je het weet ben je al weer bezig met de 2e seizoenshelft. Zo ver is het echter nog niet en kijken we
even terug op de eerste helft.
Een helft waar GWVV
het heel goed doet.
Tegenwoordig kun je in
de voetbalapp zien wat
de statistieken zijn per
elftal, maar ook per
club. En wat dat betreft
zijn we als club herfstkampioen geworden
want van alle clubs hier
uit de buurt leveren wij
statistisch gezien de
beste resultaten. Cijfers om best trots op te
zijn. Al de 3 jeugdelftallen doen het goed,
JO11 strijd bovenin
mee, en de JO15 en JO17 in de subtop. En als we bij
onze seniorenelftallen kijken doet GWVV 1 en 2 het
met een 2e positie prima en ook GWVV 4 die momenteel aan kop gaat doet goed mee. GWVV 3 doet het
wat minder, zij staan momenteel op een voorlaatste
plek. In de vorige Boogbal hadden we dit elftal getipt
als ’coming up’ maar het komt er steeds nog niet uit.
Als Alex in de winterperiode zijn jongens fit houdt dan
hebben ze bij aanvang van de 2e seizoenshelft al een
voorsprong opgebouwd en kan er mogelijk wel gewonnen worden. In deze Boogbal zullen ze laten weten hoe
het hen is vergaan in de wedstrijden voor de winterstop.
In deze Boogbal de vaste rubrieken die jullie van ons
gewend zijn. Bij de rubrieken In de Aanval en Super-elf
kan de balans voor de herfstkampioen opgemaakt worden. Wie gaat er als herfstkampioen de winter in?
Na de korte winterstop beginnen we op 7 januari aan
Boogbal nr. 3

Wij willen de kerstavondviering ook onder de aandacht
brengen deze zal gehouden worden op kerstavond in
de Kerk van Varsselder-Veldhunten. Want ook al ben je
niet religieus, een gezamenlijk moment van bezinning
past ook in de jachtige tijd van tegenwoordig.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast
een heel goed sportief 2018.
De redactie.
Op de cover deze keer geen inzetjes van de gehouden
activiteiten maar een kerstsfeerbeeld van het Dorpshuus en de kerk van Varsselder-Veldhunten.

Edwin Grotenhuis
langer bij G.W.V.V.

H

oofdtrainer van G.W.V.V. Edwin Grotenhuis blijft
ook volgend seizoen coach bij G.W.V.V..
Dit doet hij samen met assistent trainer André Lippets,
die ook zijn contract verlengde. G.W.V.V. en het trainersduo zijn uitermate tevreden over hoe het nu loopt,
reden om ook in het seizoen 2018-2019 met elkaar
door te gaan.

Zaterdag 6 januari G.W.V.V. jeugd flessenactie
Zondag 7 januari Snerttoernooi
Zondag 7 januari G.W.V.V. Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 13 januari Knakworstentoernooi
Vrijdag 23 februari kaderavond
Vrijdag 2 maart Playbackshow 2018
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Kerstgedachten
van de voorzitter

M
Op zondag 7 januari a.s. wordt de
G.W.V.V.
Nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden,
hierbij willen wij
iedereen uitnodigen
die G.W.V.V.
een warm hart toedraagt.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er voor
de actieve leden een
snerttoernooi georganiseerd.
Aanvang 10:00 uur.
Aanvang Nieuwjaarsbijeenkomst
13:00 uur met om 13:15 uur
nieuwjaarstoespraak
door onze voorzitter,
daaropvolgend
de huldigingen van
25-jarige, 40- en 50- jarige
jubilarissen.

Uw aanwezigheid stellen
we zeer op prijs,
wij wensen u prettige feestdagen
en tot zondag 7 januari
in het Dorpshuus.

et kerst ga je met je gezin, familie of vrienden bij
elkaar zitten. Het afgelopen jaar wordt besproken. Ook
worden de nodigde drankjes met elkaar gedronken en
wordt er veelal genoten van een heerlijk kerstdiner.
Vooral dat praten is het meest zinvolle. Vandaag de
dag wordt er meer digitaal met elkaar gepraat dan dat
men daadwerkelijk mondeling met elkaar praat. Steeds
meer ergernissen zie je hierdoor ontstaan. Hoe kunnen
we hier met elkaar een verandering in brengen, en willen we dat? Het zou mooi zijn dat als we samen zijn de
telefoon eens in de hoek laten liggen, deze hoeft niet
altijd voorrang te hebben. We hebben allemaal wel
eens meegemaakt dat in een goed gesprek de telefoon
gaat, het gesprek houd direct op en de telefoon wordt
opgepakt. Er komt een appje binnen, deze moet ook
direct bekeken en beantwoord worden. Het is de moderne tijd, hier moet je in mee! Tuurlijk hebben deze
ontwikkelingen veel voordelen maar laten we het contact met elkaar niet uit het oog verliezen. Vooral als er
samen getraind is, samen een wedstrijd gespeeld is,
praat hier over na. Praat met de andere aanwezige en
maak gezelligheid met elkaar.
Zo heeft het jeugdbestuur ook een goede maatregel
ingevoerd door de jeugd te verbieden de mobiele telefoon in de kleedkamer mee te nemen. Te vaak wordt er
misbruik gemaakt van de mogelijkheid om hiermee een
foto te maken en vervolgens deze te delen op social
media. Tuurlijk gebeurd dit niet bij ons G.W.V.V. maar
voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
Resteert mij nog één kerstgedachte. En die gaat over
jullie en jullie gezinsleden. Ik hoop van ganser harte dat
jullie allemaal fantastische en vooral gezellige kerstdagen kunnen vieren. En kijk ik nog een aantal dagen verder, dan is er natuurlijk de jaarwisseling. De beste wensen aan jullie voor het nieuwe jaar spreek ik uit op de
nieuwjaarsreceptie, die op zondag 7 januari 2018 gehouden zal worden in ons Dorpshuus. Eerst is er ’s morgens het jaarlijks terugkerend snerttoernooi waarbij ik
hoop dat alle senioren aanwezig zijn! Het officiële gedeelte van de receptie, inclusief de huldigingen van de
jubilarissen begint om 13.00 uur. We blikken uiteraard
uitgebreid terug op het afgelopen jaar. Maar ook de
nieuwe ontwikkelingen over het wel en wee van
G.W.V.V. zal uitvoerig aan de orde komen. Ik hoop u
allen te mogen begroeten.

Voorzitter Jan Aalders

De Boogbalplanner seizoen 2017-2018
Copie inleveren:
27 februari
10 april
29 mei
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Marijke van Wessel
in memoriam

Mart Aalders
wint het
potstoten
2017

T

W

ij herinneren Marijke vooral als “onze” barvrijwilligster. Al lang voordat het Dorpshuus er stond was Marijke voornamelijk op de donderdagavond en zondagmorgen heel actief achter de bar van v.v G.W.V.V. Onder andere de snoepzakjes van Marijke zijn een begrip
geworden.
Schoonzoon Jeroen “verkaste” lang geleden van Gendringen naar GWVV. Vervolgens wist hij zijn vrouw
Bianca (leidster bij het 1e), schoonvader Theo (keeper
en leider) en zwager Danny (speler 1,2,3 en 4) als actieve leden bij GWVV te krijgen. Marijke kon natuurlijk
niet achterblijven en pakte de rol van barvrouw met
verve op. Ook zagen wij haar bijna elke zondag als
trouwe supporter van haar zoon of schoonzoon langs
de lijn samen met Theo, Bianca en de kleinkinderen.
Het afgelopen jaar was het voor Marijke fysiek al niet
meer mogelijk om bardiensten te kunnen draaien laat
staan om regelmatig de club te kunnen bezoeken. De
ziekte vergde veel van haar. Afgelopen vrijdag 1 december 2017 ontvingen wij het droevige bericht dat
Marijke was overleden.
Wij wensen Theo, Bianca, Jeroen, Dylano, Jaylinn, Yinthe, Danny en Anne heel veel sterkte met dit zware
verlies.

Bestuur v.v G.W.V.V

raditiegetrouw wordt de
eerste seizoenshelft afgesloten met potstoten. Eerst
werd er nog even getraind,
daarna een bakkie koffie
en tijdens het eerste biertje opende voorzitter Jan de avond. Na een korte terugblik op de eerste helft van het seizoen kon het spel beginnen.
Er hadden zich 43 deelnemers opgegeven om de felbegeerde potstootbokaal te winnen.
De winnaar van vorig jaar, Beent Klijnsma ging van acquit en de strijd barstte los. Onze penningmeester André zat al vrij snel op de bok (gelukkig kan hij beter op
onze centjes passen) en Alex had erg veel moeite om
de ballen binnen boord te houden (het blijft een Cornielje). Steeds meer deelnemers misten de bal en tot
slot lieten een stuk of 10 spelers zien dat ze echt voor
de bokaal streden.
De jongens van het tweede hadden een tactiek bedacht om de prijs binnen het team te houden. Ze hadden zich na elkaar ingeschreven en legden hele eenvoudige ballen voor
elkaar af. En met succes. Mart Aalders heeft
de potstootbokaal
2017 gewonnen, met
op een eervolle tweede plaats Ferenc Schepers en Jim Weijkamp
eindigde als derde.
Proficiat mannen!
Hierna was er nog voldoende tijd om onder
het genot van een
biertje even na te praten en daar werd
dankbaar gebruik van
gemaakt.
Nu het potstoten is
geweest, kunnen de
feestdagen beginnen.

Groet, namens de activiteitencommissie, Tonny.

Kom kijken naar ons 1e elftal!
28 januari
4 februari
18 februari
25 februari
4 maart

Reunie 1 GWVV 1 GWVV 1 MEC 1
Sp Rekken 1

GWVV 1
KSV 1
Marienveld 1
GWVV 1
- GWVV 1
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Z

ondag 26 november speelt GWVV tegen de oude club
van trainer Edwin Grotenhuis (Dinxperlo).e Het begin van
de wedstrijd was voor GWVV dat in de 8 minuut al de
eerste kans kreeg. Toch was het niveau van de wedstrijd niet heel best maar dat zal ongetwijfeld ook komen door het zeer slechte veld want er waren veel glijpartijen. In de 12de minuut wordt Dinxperlo een keer
gevaarlijk met een afstand schot maar deze gaat over
de goal van Sven te Kaat. 2 minuten later is het wel raak
maar dan aan de andere kant want een hoge bal vanaf
links komt uiteindelijk bij Ron Prinsen terecht en hij lobt
heel beheerst de bal over de keeper van Dinxperlo. Na
deze goal heeft GWVV de overmacht en komt Dinxperlo
er niet echt aan te pas. Toch weet GWVV de voorsprong niet uit te breiden en ziet zelfs dat Dinxperlo
aan het einde van de eerste helft tot 2 keer toe nog
gevaarlijk worden, maar helaas voor Dinxperlo worden
deze kansen niet benut en zo gaan de beide teams rusten met een 0-1 voorsprong voor GWVV. Na de rust
worden er nog 3 minuten gespeeld voordat de scheidsrechter het spel stil legt, volgens de scheids is het niet
meer verantwoord om nog verder te spelen en staakt
de wedstrijd.
3 December is SVGG uit Megchelen de tegenstander.
Megchelen is voor ons één van de weinige derby’s die
wij dit seizoen hebben en daarom is iedereen altijd extra gemotiveerd om de wedstrijd tot een goed einde te
brengen. GWVV begon in ieder geval goed aan deze
missie want in 5e minuut werd een perfect ingestudeerde corner door Ron Prinsen tegen de touwen geschoten. 2 minuten later kon GWVV de score al verdubbelen
alleen zag Niels Schweckhorst zijn bal hoog over de goal
gaan. Naarmate de minuten verstrijken komt SVGG beter in haar spel, qua voetballen redden zij het niet echt
en daarom gaan ze de lange bal hanteren en dit leidt
tot een levensgrote kans maar de spits van SVGG mist
maar net de bal die strak voor de goal van GWVV werd
gegeven. Voor rust wordt GWVV nog 1 keer gevaarlijk
maar helaas wordt het schot van Niels Schweckhorst
geblokt en tot corner verwerkt. Na de rust lijken beide
ploegen een beetje met de handrem erop te spelen.
Het eerste echte gevaar komt zo’n 20 minuten na de
rust want er wordt een vrije trap aan GWVV gegeven.
De vrije trap wordt geweldig door Dirk Jansen genomen
en bereikt Cas de Neling die vervolgens de bal prima
binnen knikt. Hierna probeert SVGG wat te forceren en
gaat wat meer op de aanval spelen, hierdoor krijgt
GWVVe juist meer ruimte om de score te vergroten. In
de 81 minuut maakt GWVV dan ook de 3-0 want het is
Jochem Geerts (die overigens uitstekend invalt) die
zichzelf vrij speelt op de flank en vervolgens de bal perfect aflevert bij Cas de Neling die zijn 2de van de middag
Kijk voor meer foto’s wedstrijden G.W.V.V. 1
Bekerwedstrijd Silvolde:
https://myalbum.com/album/jehSirNeXb42
SVGG:
https://myalbum.com/album/mFUmFiQcrCjF
Fc Eibergen:
https://myalbum.com/album/4X2qbM3reVxC
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G.W.V.V.—S.V.G.G.
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Klaas Vaak
Of
Maik Jansen?

binnen kan
schuiven. 2
minuten later
is het alweer
raak en nu is
het Jochem
zelf die het
net vindt en
daarmee de
eindstand op
4-0 zet.

door Beent Klynsma

H

17 December stond voor
GWVV een belangrijke wedstrijd op de planning, niet
alleen omdat het de laatste
wedstrijd van het jaar is
maar ook omdat het de
nummer 2 tegen de nummer 3 is en bij winst sla je
een mooi gat met je directe
concurrent. GWVV was de
eerste helft de betere ploeg
maar echte kansen waren er
niet echt, sterker nog de
beste kansen waren voor Fc
Eibergen maar 1 keer stond
Sven te Kaat een doelpunt
van Fc Eibergen in de weg
en in de 36e minuut leek het
erop dat Eibergen dan toch
de openingstreffer ging maken maar die dekselse Lars Hendrixen kopte de bal op
de doellijn weg en voorkwam zo op geweldige wijze de
voorsprong van Eibergen. 4 minuten later leek GWVV
op voorsprong te komen maar de goal van Merijn van
Arragon werd afgekeurd omdat Niels de bal aanraakt
in buitenspelpositie. Net voor rust komt Fc Eibergen er
nog een keer gevaarlijk uit maar wederom Sven te Kaat
weet hier uitstekend redding te brengen. Ruststand 00. Na de rust voert GWVV de druk op waardoor Eibergen nog maar weinig aan voetballen toe komt.
Toch blijven de grote kansen uit en moet GWVV genoegen nemen emet een paar speldenprikjes.
Rond de 70 minuut worden er wat wijzigingen doorgevoerd, hierdoor krijgt GWVV wat meer mogelijkheden
via de zijkanten en dit resulteert vrijwel direct in een
doelpunt. Ron Prinsen weet op rechts de bal hard en
strak voor te geven waarna Cas de Neling alleen nog
maar met zijn hoofd tegen de bal aan hoeft te lopen,
hiermee komt de stand op 1-0. Eibergen probeert in de
laatste 15 minuten nog wel wat te creëren maar dit
lukt ze vrijwel niet. GWVV wint daardoor de wedstrijd
met 1-0 en doet zeer goede zaken op ranglijst en kan
het jaar met een winstpartij afsluiten.

Groeten Jelle Visser

et jaar is bijna weer voorbij, de gezellige kerstdagen
komen er weer aan met veel muziek van St. Gregorius
en kerstgezang , brandende kaarsen en tenslotte komt
CV de Zinkput met de harde knallen op oudejaarsdag.
Enkele mensen hebben vaak een hoofdrol als solist of
die speelt een aparte partij in een koor of orkest. Ik
denk dan aan de zangkunst van Yvonne Hebbink. Bij het
carbid schieten denk ik aan oud burgermeester Hans
Alberse, die in z’n eentje staat te genieten als hij bij alle
carbid bussen een enorme knal veroorzaakt. Op het
toneel bij Kom es kieken heb je ook mensen met een
hoofdrol die ook min of meer solo staan te spelen zoals
Ference Schepers of Ino Zweers. Op het voetbalveld
had je vroeger Cruijff, Rensenbrink, Moulijn, Pirlo, Maradonna om er een paar te noemen. Nu hebben we nog
wel wat zoals Messi en Robben, al deze mensen kunnen pingelen en dribbelen met de bal en met een
prachtige solo een paar tegenstanders zien kwijt te raken. Mislukt zo’n dribbel dan moppert al het publiek en
de medespelers, had de bal toch af gegeven. Vaak zie ik
voetbalwedstrijden als een schaak systeem, geen balverlies, dan maar terug, breed, terug en weer breed,
met een enkele keer een paardensprong. Klaas vaak is
er blij mee, slaapverwekkend. Dribbelen is een pure
basisvaardigheid, om meer controle te hebben over de
bal zowel met het linkerbeen als het rechterbeen. Zinedine Zidane zou zeggen: Le dribble est une des tactiques du footbal. Zolang een speler niet in staat is de bal
enigszins te controleren en datgene mee kan doen wat
hij zou willen, zou je kunnen stellen dat hij of zij nog
niet aan het voetballen is. Het leren beheersen van de
bal is het fundament voor het leren voetballen. Nu zie
je ook spelers, die helemaal vrij staan op het veld maar
de bal nooit krijgen. Medespelers zien hem niet staan,
deze speler kan dan beter een advertentie in de Boogbal plaatsen met de tekst; Alleenstaande heer zoekt
zittend beroep. Hij had vrij kunnen oprukken naar het
vijandige doel en misschien met een solo meerdere
spelers kunnen passeren en doel treffen tot groot gejuich van het publiek. Maar ojee als dat mislukt !! Voetballers worden bang gemaakt als ze fouten maken, wie
werkt maakt fouten en zo is het bij voetballers ook. Wie
niet werkt of niet voetbalt maak ook geen fouten. Oh
wat was de goal van Mike Jansen prachtig in de uitwedstrijd bij KSH, geen solo maar een afstandsschot om van
de dromen. Hij durfde van die afstand uit te halen, en
daar geniet ik van. Of de mooie lob van Ron Prinsen in
Dinxperlo, geweldig !! We moeten de voetballers meer
zelf initiatief laten ontwikkelen, ze meer laten dribbelen, passeren, lef laten tonen, DURF te schieten ook al
gaat het eens mis. Geen schaakpartij maar langs een
korte weg aanvallen en er moet een doelpoging uit
voort komen ook al gaat de bal naast het doel. Op de
trainingen wordt er veel, al rond het 16 meter gebied
op doel geschoten, prachtig om te zien, doe het ook in
de wedstrijden.

Noflike Krystdagen en Lokkich nijjier,
Oan’t sjen.
Boogbal nr. 3
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

PUPIL
VAN
DE
WEEK

Senne Ditters
In de
Wedstrijd
G.W.V.V. –
Spcl. Silvolde
Hoi ,

O

p zondag 12 november
was ik de Pupil van de week,
in de bekerwedstrijd tegen
Silvolde.
Ondanks dat ik al een keer
eerder pupil was, vond ik het
spannend. Een nieuwe trainer, en wat nieuwe spelers. Als eerste ging ik mee
naar de kelder, om daar de
wedstrijd voor te bespreken.
Daarna omkleden, en met
de jongens mee het veld
op. Ik mocht samen met de
reservespelers inspelen. Na
het voorstellen van de spelers
mocht ik proberen te scoren. Het
lukte!!! Ik heb in ieder geval in mijn
voetbalcarrière gescoord tegen een
Hoofdklasser.
De hele wedstrijd heb ik in de dug
out gezeten, het was heel koud,
maar het was wel heel spannend.
GWVV heeft het heel lang vol gehouden om in de buurt van Silvolde
te blijven. Helaas ging het na een
uur ineens heel hard met de tegendoelpunten en verloren ze met 2-8.
Ik wil graag de trainer, de spelers en Christel bedanken
voor de leuke middag die ik heb gehad, het was Top.

Owyn
van Mulligen
In de
Wedstrijd
G.W.V.V. – S.V.G.G.

Z

ondag 3 December was ik
pupil van de week en ik vond
het super leuk ondanks het feit
dat het wel een beetje k-k-koud was.
Met een paar dekens om me
heen ging het goed. De wedstrijd was tegen SVGG en wij
hebben met 4-0 gewonnen. Ik
heb ook een goal gemaakt tegen de tegenstanders en dat
vond ik het allerleukste van de
middag. Ik ging met de wissels zitten om de wedstrijd
te kijken en iedereen was
heel erg lief.

Naschrift ouders: Iedereen
bedankt voor de organisatie
en goede zorg en zeker voor
de geweldige foto’s!
Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/
album/Bv9CK0N1Mzxt

Groetjes Senne

Voor meer foto’s: https://myalbum.com/album/
G1K9uK75Rhj5
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G.W.V.V.
SuperElf Competitie
seizoen 2017-2018

D

e tweede Superelf tussenstand is bekend. Welke
coach heeft met zijn elftal de eerste competitie helft de
meeste punten bij elkaar gehaald en mag zich uitroepen
tot winterkampioen.
Aller eerst willen wij een kleine rectificatie doorvoeren
in het aantal deelnemers in de Superelf, in de vorige
editie waren Beent Klynsma en Ineke en Wim Klompenhouwer niet meegenomen, allen zijn nu toegevoegd in de ranglijst.
Opvallend deze speelronde is dat er de afgelopen wedstrijden de verdedigers goed het net van de tegenstanders wisten te vinden, zij hebben veel punten bij elkaar
gescoord. Voor degene die Chiel le Comte in de zijn of
haar elftal heeft gepositioneerd, heeft helemaal geluk.
De afgelopen wedstrijden wist Chiel maar liefst 4x te
scoren.
Martijn Klompenhouwer mag zich winterkampioen
noemen van deze editie van de Superelf. Met zijn team
‘’One Team One Dream’’ wist hij de meeste punten bij
elkaar weten te verdienen. Omdat de prijzen aan het
eind van de competitie aan de bovenste plekken worden verdeeld. Is er voor deze editie gekozen om de
nummer 21 (datum van uitkomst van deze Boogbal) tot
prijswinnaar uit te roepen. Hierbij feliciteren wij Jeroen
Aalders met zijn Prijs!

De wedstrijdleiding
‘Fc Naamloos’ van Jeroen Aalders

Tussenstand Superelf
(t/m 17-12-2017)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Martijn Klompenhouwer
Ted v.d. Pavert
Bennie Mulder
Dominiek Seinhorst
Jelle Boland
Twan Berndsen
Stan v.d. Pavert
Niels Schweckhorst
Marcel v/d Pavert
Cas Aalders
Merijn van Arragon
Cas De Neling
Jesse Peters
Kees v.d. Pavert
Menno Wenting
Ineke Klompenhouwer
Maud te Kaat
Casper Bussink
Ferdie v.d. Pavert
Marjolein Niessink
Jeroen Aalders
Eus Lucassen
Lars Hendrixen
Marie-José Cornielje
Tim Jansen
Carlo Cornielje
Beent Klijnsma
Rien Klompenhouwer
Promoteam Vieftigclub
Nico Marcus
Bianca Aalders
Nico Immink
Wim Klompenhouwer
Ruud v/d Pavert
Sjoerd Immink

Sven te Kaat
Chiel le Comte—Stijn Marcus– Jurgen Schut
Ron Prinsen—Jeroen Aalders– Niels Huntink
Theo Heutinck
Rick Hendrixen—Pascal Sloot– Niels Schweckhorst

Boogbal nr. 3
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One Team One Dream
TVDP
De Godfather
FC man op de grond
FC Snelle Jelle
Het is weer zo'ndag
Hala Madrid
Casa di Swekka
Superboys
FC Dreamteam
Fc Houtworm
F.C. Enerzijds
F.C. Anderzijds
The Kellers
ww W.I.V.
de Goalgetters
Fc Bollo de beer
FC Cappie
TKS
Majootje
FC Naamloos
Waterboys
Fc Hunten
FC Kwiebes
Noname
Wally-team
Ziel & Zaligheid 1
De P. Boys
De oudsten
Fc Canon
De 3 Musketiers
De Imminkjes
WK-team
Team van Ruud
De Jonkies

142
136
134
130
128
125
124
124
121
120
119
118
118
115
114
114
113
112
111
110
109
107
106
106
106
104
103
100
97
97
95
88
84
83
79
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D

e winterstop is ingetreden, welk team heeft voor de winterstop de meeste punten bij elkaar weten te scoren, kortom
wie mag zich kronen tot winterkampioen van ‘’in de aanval’’
rubriek.
In de eerste wedstrijden voor de winterstop is JO11-1G goed
op dreef geweest. Op dit moment steken zij er met kop en
schouders boven uit. Zij zijn dan ook terechte winterkampioen! Gefeliciteerd! De overige teams gaan gelijk op. Je ziet
dat het constant stuivertje wisselen is van plek. In laatste
periode heeft JO15-1G hun punten aantal weten te verdubbelen. Hiermee hebben ze het gat tot de andere ploegen
weten te verkleinen, helaas komen ze net twee punten te
kort om te laatste plaats te verlaten. De punten aantallen
liggen dicht bij elkaar, in de tweede competitie helft zal dit
nog de nodige spanning opleveren.

Team

Aantal punten

GWVV JO11-1G
GWVV JO17-1
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 3
GWVV JO15-1G

123
53
42
39
36
33
32
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Dit seizoen werden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;
1-10-2017wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
15-10-2017 wedstrijd tegen Rekken
Jan Zweers
22-10-2017 wedstrijd tegen vv Erix
Jan en Wilhelmien Frazer
5-11-2017 wedstrijd tegen Vios Beltrum
Confidencus BV
12-11-2017 Bekerwedstrijd tegen Silvolde
Autobedrijf Frazer
3-12-2017 wedstrijd tegen SVGG
Mecking Sport
17-12-2017 wedstrijd tegen Fc Eibergen
De Vieftig club

Ook interesse om een bal te sponsoren
neem dan contact op met
de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie;
Arno Geurts, Freek van Arragon,
Nico Immink, Jan Aalders

Boogbal nr. 3
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De Vlaggenparade mogelijk
gemaakt door de Vieftig club

21-dec
29-dec
30-dec
30-dec
31-dec
31-dec
1-jan
1-jan
3-jan
3-jan
4-jan
6-jan
8-jan
11-jan

René Hakvoort
Frank van de Pavert
Sebastiaan Flipse
Joost Schut
Jeroen Bruins
Jan Aalders
Jeroen Aalders
Anne Aalders
Tiemen Berentsen
Eline Natrop
Wim Klompenhouwer
Ted van de Pavert
Marc Welling
Jan Roes

11-jan
14-jan
15-jan
17-jan
24-jan
24-jan
25-jan
25-jan
25-jan
26-jan
26-jan
26-jan
27-jan
28-jan
30-jan
31-jan

Bob Zweers
Luuk Roseboom
Clemens Wissing
Carlo Cornielje
Martin Bolk
Gijs van Remmen
Marloes Bruins
Samuel van Mulligen
Tonny Slutter
Bjorn Engelen
Kris Hebbink
Iris Wanders
Eugène Lucassen
Jim Weijkamp
Edwin Grotenhuis
Bennie Mulder

Boogbal nr. 3
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7-feb
9-feb
10-feb
11-feb
12-feb
23-feb
24-feb
26-feb

Rob van de Pavert
Tom Wanders
Jurgen Schut
Merijn Berentsen
Pim Teunissen
Karel Arentz
Theo te Kaat
Maarten Wissing
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I

n de afgelopen maand zijn ons wat dingen opgevallen
op de Buitenham, de vogelshow, de winst op SVGG, de
winterfair en het kunstgrasveld onder een wit dek,
Mart Aalders die het potstoten won, allen werden genomineerd, er kan er echter maar één uitverkoren
worden en dat is deze keer ................ Jan Frazer. Jan
die in september de leeftijd van 80 jaar bereikte, is lid
van Verdienste van GWVV en de animator voor het
behoud van de kerk in Varsselder Veldhunten. Aan Jan
oa. de vraag welke verschillen hij ziet tussen het hedendaagse (amateur) voetbal met die van de tijd dat
hij nog voetbalde.
Hallo Jan,

Allereerst proficiat met je 80-ste verjaardag.
Bij deze vragen we jezelf even voor te stellen voor degenen die je niet kennen. Wie ben je, wat doe je in het
dagelijkse leven, kortom alles wat je maar kwijt wilt
over jezelf.
Ik ben in Ulft (Oer) geboren en ben nu 80 jaar geworden. Wilhelmien en ik
wonen nu al 50 jaar in
Varsselder-Veldhunten, en
hebben samen met veel
plezier in Varsselder gewoond. We hebben aan
vele veranderingen mee
mogen en kunnen werken,
alles bij elkaar is er in die
50 jaar veel tot stand gekomen en veranderd. Zo bestaat de kerk in Varsselder
honderd jaar en moet nu zelfstandig beheerd worden.
En ook de huidige sportaccommodatie met oa de
sporthal en aanliggende kleedaccommodatie bestaat
alweer 40 jaar, als je terugkijkt is dat allemaal heel snel
gegaan.

Het is al wel even geleden, maar je hebt zelf ook gevoetbald, wat kan jij je nog herinneren uit die tijd?
In 1951 werd voetbalclub Ulftse Boys opgericht, vanaf
14 jaar kon men zich als voetballer aanmelden bij een
bestuurslid. De jongens stonden in lange rijen voor de
deur om zich aan te melden, daar waren ook enkele
jongens uit Varsselder bij o.a. Benny Kroesen en de
jongens van Bouwman. Ulftse Boys voetbalveld was
toendertijd op de zandbult aan de andere kant van de
IJssel. Hier ben ik tot het seizoen 1965-1966 blijven
voetballen, en daar lagen ook mijn hoogtepunten bij
Ulftse Boys 1 in de 1e klasse GVB.
G.W.V.V. was de eerste vereniging in Varsselder waar
we lid van werden, ik werd overgehaald door Frans
Mulder om bij GWVV te komen voetballen. We moesten nog beginnen met de bouw van onze woning aan
de Berghseweg. Frans dacht dat die een dikke vis bij
Ulftse Boys had weggehaald voor voetbalclub G.W.V.V.
maar dat viel achteraf zwaar tegen. In het seizoen
Boogbal nr. 3

Jan en Wilhelmien voor het Dorpshuus. Als lid van Verdienste van GWVV, Vieftigclublid , supporter van GWVV 1 en
alle overige dorpsactiviteiten zijn ze met hun beiden vaak in
het Dorpshuus aanwezig.

1967-1968 ben ik bij G.W.V.V. gaan voetballen, het
voetbalveld was toendertijd nog waar nu het Eusterke
is. Ik kwamebij het 3e elftal te voetballen (er was toen
nog geen 4 elftal). We waren gelijk hoofdsponsor bij
Frans en Alie Mulder. Wij organiseerden van alles, we
verkochten eigen stickers van G.W.V.V. 3 deze konden
bv op auto ruiten worden geplakt. Met de verkoop van
die stickers sponsorden wij dan ook de penningmeester van G.W.V.V.. Ook werden er geregeld feestavonden georganiseerd bij Alie en Frans Mulder waarbij de
dames van de voetballers ook werden uitgenodigd.
(Goed makertje). Ook regelden wij een huifkar met ponye waar we dan bv op de autoloze zondag met het hele
3 elftal naar de uitwedstrijden gingen. (Er was
toendertijd nog geen alcohol controle)

Varsselder was in die tijd nog niet wat het nu is, kun je
aangeven hoe jij die tijd beleefd hebt?
Begin jaren zestig kwam er veel verandering in Varsselder-Veldhunten, de Berghseweg Ulft-’s-Heerenberg
werd aangelegd, voetbalclub G.W.V.V. werd in 1963
opgericht en er werden rondom het toenmalige voetbalcomplex “De Pavert” veel woningen gebouwd, zo
ook aan de Berghseweg, dit waren welkome uitbreidingen in Varsselder. In 1968-1969 werd de Carnavalsvereniging De Zinkput door ons opgericht. Begin jaren ’70
werd er gedacht en gesproken over het verplaatsen
van het voetbalveld. Dat werd de Buitenham waardoor
G.W.V.V. ook nieuwe kleedlokalen moest bouwen, na
lang praten werd dit de combinatie Sporthal en kleedlokalen GWVV. Deze werd in de loop der jaren diverse
malen verbouwd cq. Uitgebreid tot wat nu Het Dorpspagina 12
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huus is geworden.

Als je het hedendaagse voetbal vergelijkt met het voetbal van toen wat valt je daar het meest bij op?
Het grote verschil als voetballer van de jaren ‘50-’60
van de vorige eeuw, alles was anders, de bal was van
leer (zwaar), koud water alleen een pomp, kleding
werd thuis aangetrokken en ook de voetbalschoenen
die meestal van je broer of oom vandaan kwamen,
naar uitwedstrijden moest je soms wel ander half uur
fietsen door weer en wind. De tijden zijn gelukkig veranderd, nu is alles voor de voetballers goed geregeld,
mooie kleding-schoenen-warm water- auto’s-fijne ballen-verlichting langs het veld en een mooie grasmat
enz. Verder vind ik dat je als voetballer aan sporten
doet voor jezelf, maar voetbal is wel een gezelschap
spel, zodat je met elkaar voor goede resultaten kunt
zorgen met je elftal, laat je elftal niet in de steek, zorg
dat je fit bent, en ga op zaterdagavond als je zondag
moet voetballen op tijd naar bed. (23:00 uur). Nu kunnen we wel over voetballen zelf gaan praten maar dat
heeft weinig zin, wat voetballen betreft zijn we allemaal deskundigen.

Je bent nog regelmatig bij GWVV, als lid van de Vieftigclub, als ballensponsor en als GWVV 1 supporter langs
de lijn. De laatste vijf jaar is er voor GWVV veel gewijzigd denken we hier aan de overgang naar het Dorpshuus, overgang naar kunstgras en het weer spelen in
het geel wit. Hoe heb jij de overgang naar Het Dorpshuus ondergaan?
Het Dorpshuus, zonder voetbalclub GWVV, zonder OLV
Gilde, zonder fanfare St.Gregorius, zonder de Zinkput,
zonder alle andere verenigingen, zonder alle vrijwilligers heeft geen bestaan maar door de goede samenwerking van alle verenigingen in het Dorpshuus, is het
Dorpshuus mede een voorbeeld voor de hele regio geworden. Het was even wennen voor de verenigingen
om samen te werken in het zelfde gebouw, ik moet
zeggen dat de eerste vijf jaren goed zijn verlopen en is
er een goede basis gelegd voor de toekomst van het
Dorpshuus.

Sinds 3 oktober 2017 is het
kerkgebouw in VarsselderVeldhunten in eigendom
gekomen van de in maart
opgerichte Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten. Bij de voorbereiding van dit alles heb jij
samen met Henk Wanders
een belangrijke rol gespeeld. Kun je de lezers van
de Boogbal hier iets over
vertellen?

Jan met zijn maat Henk Wanders, gezeten op het terras van
het Dorpshuus, samen hebben zij zich sterk gemaakt voor
het behoud van de kerk in Varsselder-Veldhunten.

nodigd om verder te praten met de parochie en Bisdom. Dit alles heeft tot maart 2017 geduurd toen de
Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten bij de
notaris kon worden opgericht. Na nog diverse gesprekken kon de overdracht van het Kerkgebouw op 3 oktober 2017 bij de notaris overgedragen worden aan het
bestuur van de Vereniging Kerkgebouw te VarsselderVeldhunten. (VKVV) Het bestuur van Vereniging Kerkgebouw krijgt van
het Bisdom het beheer over de begraafplaats. Het
bestuur van de Vereniging Kerkgebouw houd zoveel
mogelijk zoals de
laatste jaren heeft
plaatsgevonden, de
gebedsdiensten en
vieringen zoals kerkelijke feestdagenuitvaartdiensten en
bv Gildeviering,
gebedsviering en
nog vele andere
activiteiten. (noot

redactie; zie uitgebrachte boekwerk
“Van verleden naar heden”)

Het is vier jaar geleden dat
wij, mijn maatje en ik over
de overname van het kerkgebouw zijn na gaan denken, aanleiding was dat er in het dorp allerlei verhalen
de ronde deden betreffende het Kerkgebouw. Wij hebben ons toendertijd aangemeld bij de Verrijzenis parochie in Ulft, bij het eerste gesprek kregen wij te horen
dat we nummer twee waren want er lag een aanvraag
voor een crematorium te bouwen in het Kerkgebouw
te Varsselder, als dit niet door zou gaan kwamen wij in
beeld. Nadat dit niet doorging werden wij weer uitgeBoogbal nr. 3

Jullie (Henk Wanders en Jan Frazer) waren de tijd al
ver voor, want tijdens het GWVV 40-jarig jubileum
(2003) spraken jullie enkele bestuursleden aan over de
samensmelting van de kerk en de sportaccommodatie
De Buitenham. Tijdens het ontstaan van het Dorpshuus
was de kerk (nog) geen optie om die bij de ‘fusie’ besprekingen te betrekken. Zie jij dat er de komende jaren een vorm van samenwerking mogelijk is bij deze
beide partijen?
Een fusie en/of samensmelting van de Kerk en het
Dorpshuus cq. De Buitenham zie ik niet als een mogelijkheid, samenwerken zou eventueel wel kunnen met
het Dorpshuus.
De Vereniging Kerkgebouw heeft als doelstelling om de
dienstbaarheid en leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap, mede door het organiseren van bijeenkomsten op de jaarlijkse kerkelijke feest– en herdenkingsdagen en van plaatselijke culturele evenementen
pagina 13
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zoals ook bijvoorbeeld voor de kinderen, de jaarlijkse
kerkelijke feestdagen samen met de kinderen te vieren.
Er heeft een kadastrale splitsing van kerkgebouw en
kerkhof plaatsgevonden, waardoor de Vereniging Kerkgebouw eigenaar werd van het kerkgebouw. De begraafplaats blijft ten alle tijden van het Bisdom, maar
wordt beheerd door het bestuur van de begraafplaats.
Zo ook kan het Kerkgebouw en de inventaris de komende 20 jaar niet verkocht worden. Als er toch om
één of andere reden het kerkgebouw en inventaris verkocht moet worden dan heeft het Bisdom het eerste
recht van koop.
Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om
iedereen in Varsselder-Veldhunten op te roepen om
het bestuur van de Vereniging Kerkgebouw en alle vrijwilligers te ondersteunen hun werkzaamheden door
ledencertificaten te kopen, zodat het bestuur samen
met de vrijwilligers het kerkgebouw en begraafplaats
goed te kunnen onderhouden, zodat we als dorpsgemeenschap nog vele jaren gebruik kunnen maken van
ons kerkgebouw.

de bovenstaande stellingen terug te komen,
Nico die stellingen hebben jullie mooi uitgedacht, ik wil
hierover geen stelling nemen voor één van deze vragen, nee-Nico,-nee Nico

Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker
maken?
Ook op deze vraag ga ik niet in, je moet een 80-jarige
niet storen in zijn slaap, je moet een tachtig-jarige niet
met zulke moeilijke vragen lastig vallen.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed,
gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Jan bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.
Dat wij in de toekomst de kerk mogen blijven bezoeken
is oa. te danken aan jullie inzet voor het behoud van de
kerk in Varsselder-Veldhunten. Wij en ook de generaties na ons mogen jullie hiervoor dankbaar zijn.
De redactie .
Bekerwedstrijden;
3 februari: Vorden JO17-2 - GWVV JO17-1 14:30
4 februari: GWVV 2
- Borne 2
10:00

Confidencus Groep bv
Werkgelegenheid
& advisering
Enkele stellingen;
Kermis of Carnaval?
GWVV of de Zinkput?
VVVVV of VKVV?
Prins of koning?
Kerst of Oud en Nieuw?
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van

De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op de
arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij
het inzetten van de juiste concepten, methoden en middelen bij het in dienst nemen van deze mensen.
www.confidencus.nl

Wat te melden of wat nieuws
mail het naar; boogbal@gwvv.nl

Boogbal nr. 3
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G.W.V.V. 3

G.W.V.V. 2

H

Loil thuis altijd lastig!

W

e begonnen de wedstrijd erg sterk en dominerend. Nadat een nog onbekende speler 3 100% kansen
miste kwam die per toeval voor de voet van Pascal die,
wonder boven wonder, deze niet te missen kans wel
scoorde. Nadat Mart het gevoel had om na 3 jaar eindelijk een keer te scoren was Peter gelukkig zo verstandig om hem meteen te wisselen. Een slappe vrije trap
van Pascal belande per toeval voor de voeten van
Chiel. Die kreeg het voor elkaar om hem voor open
goal naast te schieten maar via bobs buik belande hij
toch nog in de goal. Ondanks dat Bob zijn basisplaats
dus bekroonde met een goal moest die zich na de wedstrijd meteen weer melden bij Fedda. Een individuele
actie van Robin resulteerde in een, door Jan benoemde
zondagskopbal, van Chiel, waardoor we op een 3-0
voorsprong kwamen. Doordat Cappie de laatste weken
niet meer over de middenlijn kwam met zijn uittrappen
stond zelfs de tegenstander te slapen bij zijn bal en
belandde die, onder andere door de wind, precies voor
de voeten van Robin die hem over de keeper heen tikte. We begonnen al gemotiveerd aan de wedstrijd nadat Peter de tegeltjeswaardige uitspraak deed: 'Het is
geen kunst om bovenaan te komen maar wel om bovenaan te blijven'.
Op het moment dat zelfs Jeroen optimistisch begon te
worden over onze eventuele titelkansen moesten we
op bezoek bij nummer 4 OBW. We begonnen de wedstrijd met een grote kans voor Jelle, die een goede
voorzet van Robin voor een bijna open goal niet goed
raakte. Hierna werd het van onze kant slordiger en
kwamen we veel in duels tegen een fysiek sterk team.
Hierop volgde ook de 1-0 achterstand. Ondanks dat
Niels vlagde voor buitenspel keurde de scheids de goal
goed. We gingen in dezelfde lijn verder en kwamen
met 2-0 achter. Nadat er op het middenveld niet goed
opgelet werd konden ze na een goede steekpass de bal
wederom bij de 2e paal intikken. Wij kwamen niet in
ons eigen spel, maar kregen wel een aantal kansen.
Een vrije trap van Chiel en een schot van Sam belandden net niet in de goal. Zo gingen we dan ook rusten.
Doordat er in de eerste minuten na rust weinig veranderde deed Peter een tactische ingreep. Chiel werd in
de spits gezet. Dit leek meteen zijn effect te hebben
doordat Robin na een goede voorzet van Kris de bal
achter het standbeen scoorde: 2-1. We kregen nog een
aantal kansen en waren de bovenliggende partij. Helaas kwam OBW in een counter, door miscommunicatie in onze verdediging, met twee man alleen voor Cappie te staan en scoorden ze de 3-1. Mede door verschillende pijntjes hadden we de kracht niet meer voor
een eindoffensief en bleef het bij 3-1.

et was een druilige zondag ochtend, op de vroege
zondagochtend mochten wij aantreden
in en tegen Terborg. Op een nat en drassig 2e veld van Terborg hebben
wij onze kwaliteiten mogen tonen. Met de nadruk op
‘’mogen tonen’’ want het kwam er wederom niet uit.
Wel kwamen we vroeg op een 0-1 voorsprong maar al
gauw werd de stand weer gelijk getrokken en nog voor
rust keken we tegen een 3-1 achterstand aan. In de
tweede helft is het zaak om snel die aansluitingstreffer
te maken, maar daarin tegen kregen we al snel de 4-1
om de oren. Dan is het eigenlijk al een gelopen wedstrijd en dan kunnen we niks anders dan de schade te
beperken tot 5-1. Wederom met lege handen weer
huiswaarts.
De wedstrijd thuis tegen AD’69 biedt nieuwe kansen.
Een wedstrijd
waarbij we hulp kregen van de mannen
van het 2e elftal aangezien wij met veel blessures en
afwezige kampten. Vlak voor rust wist dan ook Twan
zijn traptechniek goed te benutten, door een vrijetrap
ruim buiten de 16meter buiten het bereik van de keeper in het doel te schieten. Rusten met een voorsprong, dat gebeurd ons niet vaak. Na rust kregen we
toch de gelijkmaker om de oren. Daarentegen stonden
nog grote kansen op paal en lat maar het geluk stond
niet aan onze zijde. Dit kwam in de blessure tijd wel tot
uiting doordat zwaar ongelukkig bij ons midden in het
strafschopgebied hands gemaakt werd. De tegenstander schoot de bal genadeloos in het doel. De wedstrijd
was hiermee gelijk ten einde. Een punt die ons op het
aller laatst door de handen glipt.
Door enkele afgelastingen blijkt de wedstrijd uit naar
Westendorp onze laatste wedstrijd voor de winterstop
te zijn. Het had het gehele weekend al geregend, dus
het was ook maar uiterst onzeker of de wedstrijd tegen
Westendorp door zou gaan en dat bleek wel bij aankomst in de kleedkamer. Daar werden wij opgewacht
door de leider van de tegenstanders. Hij deelde ons
mede dat de KNVB gebeld had met de boodschap dat
geheel district oost afgelast zou zijn. In goed overleg is
er afgesproken de wedstrijd gewoon door te laten
staan. Achteraf gezien mogen wij daar ontzettend blij
mee zijn. De laatste wedstrijd voor de winterstop hebben we met een 0-3 overwinning weten af te sluiten.
Toch altijd lekker om niet de winter in te gaan met een
laatste plaats op de ranglijst.
Nu we bijna alle teams hebben gehad, weten we wat
er de 2e seizoenshelft ons staat te wachten. We kunnen onze borst nat maken, maar zien zeker mogelijkheden om in het voorjaar meer punten bij elkaar weten te verzamelen.

Gr. Stijn

Twan Berndsen

Boogbal nr. 3
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De moeilijke keuzes
voor de coaches

O

p moment van schrijven is het zaterdag 18 november de dag voordat GWVV 4 aantreedt tegen SVGG 4 op
de Biel te Megchelen. Maar voordat deze wedstrijd gespeeld zal worden moeten er door de coaches nogal
wat keuzes gemaakt worden. Dat is met 20 spelers
geen gemakkelijke opgave maar ‘ gelukkig’ er hebben
d’r zich 4 afgemeld waardoor het maximale aantal in te
zetten 16 spelers over blijven. Betekent nog wel dat er
5 op de wisselbank plaats moeten nemen. Dan ga je er
op de zaterdagavond maar eens voor zitten. Wie hebben de meeste speelminuten en wie heeft er vorige
week de hele wedstrijd gespeeld? Wie heeft vorige
week niet meegedaan omdat we te veel spelers hadden en zich opgeworpen als ‘12e’ man. Wie komt er
terug van een blessure en heeft wedstrijdritme nodig
en wie was er een weekendje weg met gezin. En om
ook nog eens rekening te houden met het trainingsbezoek zijn er zoals is te zien een aantal keuzes te maken.
En doen we nog mee met de bovenste plaatsen? Moeten we beginnen in onze sterkste bezetting of gaan we
ook de spelers inzetten die per slot van rekening ook
contributie betalen om een potje te voetballen op de
zondag. Maar we komen er uit, SVGG staat onder ons
dus de ‘sterkste bezetting’ voor zover we daar over
kunnen praten laten we even achterwege. Uiteindelijk
komen we tot de slotconclusie dat we gaan kijken naar
de speelminuten maar met een schuin oog naar de
mate waarin we dat doen. De spelers met de meeste
speelminuten vormen over het algemeen de as van je
elftal en daar wil je natuurlijk ook weer niet te veel op
inleveren. Dus we gaan beginnen zonder de sterkste
voorhoede en ook de laatste man heeft vorige week 90
minuten gespeeld, hier hebben wij in de speler die zich
vorige week heeft opgeofferd een goede vervanger. De
keeper komt ook net terug van een blessure dus hier
moeten we een reserve doelman voor achter de hand
houden. Op de zondagmorgen als we het dorpshuus
betreden hebben we in een keer een heel ander
plaatje als de rechtsback zich al een paar dagen niet
helemaal fitjes voelt en de linkshalf aangeeft toch nog
teveel last blijkt te
ondervinden van de liesblessure en
liever alleen de 1e helft voetbalt. In ieder geval prettig
dat het aangegeven wordt want, aan niets zeggen en
de hele wedstrijd blijven staan hebben we ook niks.
Dan toch op de valreep nog maar een paar omzettingen voordat we beginnen op de Biel. SVGG is een ervaren team die wel wil voetballen en de bal graag rond
laat gaan ondanks dat we niet met onze ‘sterkste’
voorhoede beginnen creëren we toch kansen, de keeper van SVGG is echter in goeden doen en behoedt hen
voor een achterstand. In de 25e minuut komen we op
achterstand waarbij we de scheidsrechter zeker niet op
onze hand hadden, een minuut hieraan voorafgaand
wordt een handsbal binnen de zestien van SVGG weggewuifd en als onze voorstopper een blok wil zetten
wordt er gefloten voor een penalty. In de 42e en 48e
minuut lopen we achter de tegenstander aan en wordt
de 2-0 en 3-0 binnengeschoten. Het spitsenduo was
inmiddels in het veld gekomen maar ook zij kwamen te
laat op dreef want in de 82e en 86e minuut scoorden
resp. Tom Wanders en Rick Hendrixen. Hiermee kwam
de eindstand op 3-2 in het voordeel van SVGG. Achteraf hadden we het als leiding misschien anders moeten
Boogbal nr. 3

doen maar ook hier geldt dat er keuzes worden gemaakt die weleens verkeerd uit kunnen pakken. We
hadden deze wedstrijd zeker kunnen winnen.
De week erop moesten we op de Buitenham aantreden
tegen NVC 3. Een tegenstander waarbij we het in uitwedstrijden altijd ontzettend lastig kunnen hebben.
Maar we spelen op de Buitenham en dit keer weer op
het kunstgras. Dit is misschien ook wel een winstpunt
voor ons tov NVC die bekend staan om hun fysieke inzet. Dit keer is het spitsenduo wel paraat en wordt er
gekozen voor een solide verdediging want ‘Hans Kozan’
kan zo maar eens als een duveltje uit een pizzadoosje
tevoorschijn komen en scoren, tenminste die ervaring
hadden we vanuit het verleden. Gelukkig deed hij deze
keer niet mee vanwege een blessure. Ons seniorenverdedigingsduo Rien en Tonny hadden familie verplichtingen waarbij Tonny zich druk maakte voor het aanstaande ‘opa-schap’. We begonnen het duel goed door al in
de 6e minuut de 1-0 te scoren, die gemaakt werd door
‘unserem TorschutzenKönig’ Rick Hendrixen. Hierna
zakte ons niveau dermate terug dat ook NVC kansen
creerde en zelfs door een afstandsschot in de 43e minuut op gelijke hoogte kwam. Na de rust waren wij de
betere partij maar duurde het nog lang totdat we voorsprong konden nemen. In de 72e minuut was het zover,
en werd een uitstekend opgezette één twee door het
midden tussen Werner en Rick binnengeschoten door
Werner. Werner die na blessureleed eindelijk weer
eens de 90 minuten volmaakte en plotsklaps tot ‘Man
of the match’ werd verkozen. Hierna kwam wederom
Unserem Torschutzenkönig op dreef via rechts. Met
een lange rush wist hij de eindstand op 3-1 te zetten
door de bal hoog in de touwen te jagen. Deze keer
geen moeilijke keuzes voor de coaches doordat onze
vorige topscorer zich ziek afmeldde, de backs familieverplichtingen hadden en de buurmannen Rick W en
Jurgen een wedstrijd bezochten van de aanstaande
kampioen van de eredivisie. Tevens waren de langdurig
geblesseerden Hans
en Sander nog niet
inzetbaar.
In de week voorafgaand aan de wedstrijd tegen Stokkum
werd Hans Bruins
flink in de watten
gelegd ivm z’n 48-ste
verjaardag. Hans
kreeg in de Sinterklaastijd zelf een gedicht toegestuurd
van Sint en Piet;
Hans je slaat door
Maar dat is niet erg hoor
Binnenkort word je een dagje wijzer, je haar wordt daardoor ook al
wat grijzer
Maar niets te klagen over je voetbalkwaliteiten
Want ondanks je rariteiten
Is het vaak
in korte tijd al raak
Vlammetjes bak je ook zo graag
Ondanks dat ms. ….. je grijpt in je kraag.
Je broekje is dan al nat
Maar we hebben schik en jij bent een schat.
Groetjes van sint en piet

De ‘scheve’ verhoudingen tussen onze spits en onze
vaste invalkracht worden in onze Whatsapp groep nog
pagina 16

(vervolg De moeilijke keuzes van ….)

BOOGBAL SEIZOEN 2017 - 2018

al eens extra aangedikt waardoor dat onze spits niet
helemaal meer zeker is van zijn enige taak binnen ons
elftal; SCOREN!!!
Gelukkig distantiëren de coaches zich van alles wat binnen de Whatsapp
groep wordt geschreven en geroepen en
laat staan welke
plaatjes/filmpjes er
moeten worden getoond. Als ze zich
daar ook al mee bezig moeten gaan
tijdens de wedstrijd wordt er
houden dan houden Zelfs
nog naar elkaar geappt.
ze er een full-time
baan aan over bij GWVV.
Op 3 december in de wedstrijd tegen Stokkum kreeg
Tom de uitgelezen mogelijkheid om zich te laten gelden, want in de morgen liet Unserem Torschutzenkönig Rick weten dat het er aan alle gaten uitkwam en
dat hij het niet ging redden. Deze keer op het 2e veld
op de Buitenham waar het veld goed bespeelbaar was,
ondanks het slechte weer van dat weekend. Deze keer
3 wissels omdat er buiten de lang geblesseerden, er
een aantal waren die de coaches het gemakkelijk
maakten door zich ‘op te offeren’. De beide backs waren weer terug van hun verplichtingen en werden daar
geposteerd waar zee normaliter ook staan. Wederom
kwamen we snel (1 minuut) op voorsprong nadat Rick
Witteveen het scoren van Ajax had afgekeken en dat in
deze wedstrijd onverbiddelijk deed met een lekkere
schuiver. In de 29e minuut kwam Stokkum langszij,
maar door onze jongeling Martijn Klompenhouwer
werd de stand alweer snel in de 33e minuut omgebogen naar een 2-1 voorsprong.
Tom was in deze wedstrijd goed voor de assist en had
de pech dat hij zich ivm een rugblessure moest laten
vervangen. Ipv Topschutzer wordt hij in het team al
vereerd met de titel AssistenKönig. Die pech had hij
overigens niet met zijn 2 bitcoins die hij de week erop
verzilverde voor de litecoin. Het elftal uitstapje op 3
februari as is hiermee
al in kannen en kruiken.
Terug naar de 2e helft GWVV 4 – Stokkum 3; De 2e helft
deden we het stukken beter als in de eerste helft, de
combinaties werd nu wel goed opgezet en men wist
elkaar goed te vinden. Alleen in de afwerking faalden
we toch nog te vaak waardoor het nog spannend bleef.
Onze verslagever Hans vanuit Slybox; “Voetbal ziet er
in de 2e helft een stuk beter uit.”
In de 70e minuut maakt Jurgen Schut een eind aan de
spanning door een vrije trap vanaf 30 meter ‘keihard’
binnen te schieten. 3-1. Hierna komt Stokkum nog op 3
-2, maar wordt het niet echt gevaarlijk meer waardoor
de drie punten bijgeschreven kunnen worden. Vermeldingswaardig is overigens wel dat Marco van Remmen
zich met ziel en zaligheid voor de bal/tegenstander
werpt om een aanval af te wenden. Helemaal zonder
kleerscheuren kwam hij er niet vanaf, met een forse
neusbloedinge en een dikke lip moest hij het strijdtoneel in de 65 minuut verlaten.
Tot ieders verbazing zagen we op het Narrow Casting
systeem (scherm in het Dorpshuus) dat we momenteel
op kop gaan met 20 punten uit 10 gespeelde wedstrijden. Eerlijkheidshalve dient te vermeld worden dat
MvR en VVL resp. 2 en 4 wedstrijden minder hebben
gespeeld en bij winst zo maar weer 10 punten op ons
voor kunnen staan. Maar we gaan als
‘winterkampioen’ de boeken in.
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Wees zuinig
op ons
kunstgrasveld!

O

nlangs heeft het kunstgrasveld weer een keuring
ondergaan. Het kunstgrasveld lag er goed bij. De komende 5-10 jaar kunnen we, mits de conditie hiervan
hetzelfde blijft, hierop nog blijven spelen. Wel is het zo
dat we er voor moeten oppassen dat we niet telkens
op dezelfde plekken onze warming-up gaan doen. Dus
bij deze een oproep aan alle (keeper)trainers/leiders/
elftallen om
er voor te
waken dat we
telkens een
andere plekje
hiervoor opzoeken.
Het veld is
wat dat betreft groot
genoeg.
Marco verlaat zwaar gehavend het strijdtoneel.

Na het sneeuwweekend van 10 december waar sinds
lange tijd weer een Algehele afgelasting door de KNVB
werd gedaan rest
ons nog 2 trainingspartijtjes en gaan we
ons opmaken voor
het kerstdiner om
ons vervolgens 7
januari weer op het
Snerttoernooi te
storten.
En volgens Tom/Ino
eindigen de naam
van goede coaches allemaal op een O. Fokko, Carlo en
…………

Iedereen fijne feestdagen en een heel goede jaarwisseling.
Groeten,
Nico
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Dat kump in de Boogbal



- Wij condoleren de familie van Wessel met het verlies van echtgenote, moeder en oma Marijke. Heel
veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd.
- Wij wensen onze sub sponsor Netterden Zand en
Grind bv heel veel sterkte na het tragische bedrijfsongeval.

Uitslagen competitie jeugd/senioren
11-11-2017

GWVV JO11-1G

Silvolde JO11-3

8

3

11-11-2017

GWVV JO15-1G

Silvolde JO15-2

3

0

 Wij feliciteren; Maik en Marlou Jansen met de ge-

11-11-2017

GWVV JO17-1

Zeddam-Sint Joris

5

6

12-11-2017

GWVV 3

Gendringen 5

1

3

 Maakten we er in de eerste Boogbal nog melding

12-11-2017

GWVV 4

Zeddam-Sint Joris 5

6

0

12-11-2017

GWVV 1

Silvolde

2

8

18-11-2017 Sprinkhanen JO11-1

GWVV JO11-1G

0

8

18-11-2017

GWVV JO15-1G

0

5

GWVV JO17-1

2

4

boorte van hun dochtertje Loa.

van dat Jules van de Pavert bezig was met zijn
‘comeback’. Nu beseft Jules zelf ook, nu hij ziet dat
hij op de maandelijkse OLV Gilde Bingo al te veel
bekenden tegenkomt van zijn leeftijd, dat dat een
gepasseerd station is. We moeten er dus niet raar
van opkijken dat Jules volgende maand tijdens de
maandelijkse Bingo in de ontmoetingsruimte zijn
getalletjes aan het wegstrepen is.

 GWVV 2 was zo slim tijdens het potstoten om zich

achter elkaar in te laten schrijven zodat ze elkaar op
die manier konden matsen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mart Aalders de competitie won en
voortaan als Mats Aalders door het leven gaat. Misschien een tip voor de organisatie om volgend seizoen deze manier van ‘vals’ spelen niet meer mogelijk te maken. Op die wijze is iedereen weer
‘gematst’.

 Theo en Lucia Heutinck kregen een koekje van eigen



deeg. Wat was nl. het geval, Lucia’s broer had een
taart gewonnen met de loterij in de wedstrijd GWVV
-Silvolde. De hartige taart zou in gezamenlijkheid
met een bakkie koffie in huize Heutinck worden opgegeten. Na navraag is deze taart helemaal niet
goed terecht gekomen en kon Lucia zelf naar de
bakker om met haar broers de beloofde hartigheid
te nuttigen. Bij deze dus een tip voor het jeugdbestuur.
Na het sneeuwweekend van 2/3
december was er
weer werk aan de
winkel voor de
sneeuwopruimingsdienst. Zo
kon er weer getraind en gevoetbald worden. Heren
bedankt!

Kilder JO15-2

18-11-2017 ST: Silvolde/Terborg
19-11-2017

GWVV 2

Loil sv 2

6

0

19-11-2017

Terborg 3

GWVV 3

5

1

19-11-2017

SVGG 4

GWVV 4

3

2

19-11-2017

KSH 1

GWVV 1

2

6

25-11-2017

GWVV JO11-1G

Ulftse Boys JO11-5G

4

0

25-11-2017

GWVV JO15-1G

Ulftse Boys JO15-2

1

4

25-11-2017

GWVV JO17-1

VVG '25 JO17-2

3

4

26-11-2017

OBW 3

GWVV 2

3

1

26-11-2017

GWVV 3

AD '69 3

1

2

26-11-2017

GWVV 4

NVC 3

3

1

26-11-2017

Dinxperlo 1

GWVV 1

0

1

2-12-2017

GWVV JO11-1G

FC Trias JO11-11M

6

1

2-12-2017

GWVV JO15-1G

ST VVL/Stokkum

4

0

2-12-2017

GWVV JO17-1

DVC '26 JO17-3

8

0

3-12-2017

GWVV 2

Doetinchem 2

6

0

3-12-2017

GWVV 4

Stokkum 3

3

2

3-12-2017

Westendorp 2

GWVV 3

0

3

3-12-2017

GWVV 1

SVGG 1

4

0

17-12-2017

GWVV 1

FC Eibergen 1

1

0

Ook een Onder Schotje?
Laat het ons weten!!
boogbal@gwvv.nl
of @vvgwvv

Boogbal nr. 3
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WINTERSTOP

D
Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
JEUGDBESTUUR
Christel Aalders
06-45729876
Sven te Kaat
06-23209163
Arno Geurts
06-20702589
Mike Frazer
0315-631810
JO11-1
Olaf Dickman
Dirk Wanders
Casper Bussink
JO15-1
Jesse Peters
Merijn van Arragon
Manfred Kuster
Mike Frazer
JO17-2
Leo Bruggeman
Clemens Wissing
Thomas Wissing

e Sint is, nadat hij wat lekkers heeft afgeleverd aan de jeugd van Gwvv,
weer terug naar het warme Spanje. Koning winter heeft echter op de deur geklopt, waardoor de laatste speelronde voor de winterstop is afgelast. De jo 11
staat op de tweede plaats met drie punten achterstand op de nummer 1
Dzc68, met nog 1 wedstrijd te gaan zouden ze nog gelijk kunnen komen met
de nummer 1 Dzc 68. De jo 15 staat op een knappe 6e plek, bij winst in de laatste wedstrijd zullen zij nog een plek stijgen. De jo 17 staat ook netjes in de
middenmoot op een 6e plek.
Het jeugdbestuur is volop in voorbereiding voor de voorjaarscompetitie. Wij
willen iedereen erop wijzen dat de aanvangstijd van de jo17 wordt verzet van
13.00uur naar 15.00uur. De mini’s en de jo 11 zullen in december en januari de
trainingen afwerken in de zaal. Op Zaterdag 6 Januari komt de jeugd weer bij u
langs voor de flessenactie. De opbrengst komt geheel ten goede van onze
jeugdafdeling.
Op Zaterdag 13 Januari wordt er weer het jaarlijkse knakworstentoernooi gehouden, georganiseerd door Jelle Visser en Dominique Seinhorst.

06-30612201

Rest ons iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde te wensen.

Gr , Het Jeugdbestuur

Verslagen JO11-1
0315-684335
0315-630282
0315-631810
06-11107115
0315-640815
06-52718671

Hoi allemaal,

O

p zaterdag 4 november was ik de aanvoerder tegen DZC 68.
DZC begon erg snel, en we hadden al gauw een doelpunt tegen.
Wij hadden meerdere kansen , maar het geluk zat ons niet mee, de lat zat ons
in de weg. Met rust was het al 3-0. Na de rust hebben we ons herpakt, en werd
het nog erg spannend.
Het werd gelukkig 4-4.
Met een goed gevoel gingen wij weer terug naar Varsselder.

Groetjes Senne
Hallo allemaal,

Z

aterdag 2 december moesten we
voetballen tegen Fc
Trias.
Het was een leuke wedstrijd!
Zij waren goed maar wij waren beter.
Senne maakte een mooie goal over
de keeper heen,
Cealum schoot en de goal was raak.
Luuk.B die had 2 keer gescoord.
En het werd uiteindelijk 4-1,
We hadden gewonnen!!!

Groetjes Donna

Boogbal nr. 3
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Playbackshow 2018

O

p veler verzoek gaan wij als activiteitencommissie
een playbackshow voor volwassenen organiseren.
Uitreiking van de chocoladeletters van Sinterklaas bij de
mini’s.

GWVV Programma senioren
(WINTER seizoen 2017-2018)
Dinsdag 9 januari
Zondag 14 januari
Dinsdag 16 januari
Zaterdag 20 januari
Dinsdag 23 januari
Zaterdag 27 januari
Zondag 28 januari

19:30 uur Start training 1e
12:00 uur GWVV 1 – Angerlo 1
19:30 uur Start training 2e
16:00 uur GWVV 1 – DZSV 1
20:00 uur OBW 1 – GWVV 1
17:00 uur DZSV 2 - GWVV 2
14:00 uur Reunie 1 - GWVV 1
12:00 uur GWVV 1 – HC’03 1

(schaduw)
Zondag 4 februari

14:00 uur GWVV 1 – KSV 1
10:00 uur GWVV 2—Borne 2
(BEKER)
GWVV 2 – Ulftse B. 2 !! (schaduw)
Donderdag 8 februari 20:00 uur GWVV 1– Doetinchem 1
Zondag 18 februari
14:00 uur GWVV 1 – Marienveld 1
10:00 uur GWVV 2 – Westervoort 2
10:00 uur NVC 2 - GWVV 3
10:00 uur Terborg - GWVV 4
Zondag 25 februari
14:00 uur Mec 1 - GWVV 1
12:00 uur GWVV 1 – SDZZ 1

Zondag 4 maart

09:30 uur
10:00 uur
10:00 uur
14:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
10:00 uur

Het mooiste is als er die avond vele optredens te bewonderen zijn.
Dus….mensen: “Kom in actie!”
Formeer een groep (spelers uit een elftal, elftalleiders,
trainers, bestuursleden, barpersoneel, terreinknechten, scheidsrechters, grensrechters, supporters, familie, vrienden…) en studeer een act in. Individueel kan
natuurlijk ook.
Enkele suggesties:
Wies Kummeling met Hup daar is Willem met de waterpomptang
Alex Cornielje als Sugar Lee Hooper
Beent Kleinsma als Peter Beense
Tom Wanders met De fles van Jan Boezeroen
Paul Wijsman en Miranda met dokter Bernard
Bennie Mulder met Brrr wat is het douchewater weer
koud.
Vrijdagavond 2 maart gaan we er een mooie avond van
maken. Noteer die avond maar vast in uw agenda.
Verdere informatie komt nog.

(schaduw)

Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij de activiteitencommissie (Dominiek, Jelle, Kris en Tonny)

VIOD 3 – GWVV 2
GWVV 3 – SVGG 3
Silvolde 7 – GWVV 4
Rekken 1 – GWVV 1
HC’03 2 – GWVV 2
GWVV 3 – Silvolde 6
GWVV 4 – VVL 2

Tot 2 maart!!!

Boogbal nr. 3
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

December:
24 Kerstviering in de Kerk aanvang 20:00 uur
30 Potstoten Dorpshuus
31 Carbid schieten De Zinkput aanvang 12:00 uur.
Januari:
6 flessenactie GWVV jeugd/ goede voornemensviering
7 Snerttoernooi/Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV
13 Knakworstentoernooi.

Januari:
19 jeugdpronkzitting aanvang 19:11 uur.
20 Pronkzitting De Zinkput aanvang 19:41 uur.
Februari:
9-12 Carnaval in Zinkputdorp

Dorpshuus. Wilt u ook een keer “Anschoev’n” meldt u
gewoon keer aan. U bent van harte welkom!
Aanmelden kan bij Els Versleijen. Haar emailadres is
versleijen97@gmail.com

VDVV
Nieuws

B
H

este mensen,

et jaar 2017 zit er al weer bijna op. Als VDVV mogen we terug kijken op een jaar waarin het nodige gerealiseerd is. Sommige zaken zijn tastbaar, zoals de realisatie van een speel- en beweegplek voor Jong en Oud
aan de Leemlandseweg. Een plek gerealiseerd door en
voor het dorp. Andere zaken die nog in ontwikkeling
zijn, zoals realisatie glasvezel , aanpassingen N817 en
herinrichting van de Hoofdstraat hebben achter de
schermen veel energie en tijd gekost.
Dorpsvisie
Daarnaast zijn we begonnen met de kaders te stellen
voor een “dorpsvisie 2025”. Een dorpsvisie die een plek
moet krijgen in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die vanuit de gemeente wordt aangestuurd.
Voor deze dorpsvisie hebben we ook uw inbreng als
inwoner nodig. De visie gaat immers over uw leefomgeving nu maar ook naar de toekomst. We horen daarin in 2018 graag uw mening over.
Samenwerking
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee
worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We
constateren bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden
zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering
tot elkaar wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die een actieve houding vraagt. Natuurlijk met
het oog op en respect voor ieders identiteit, maar wel
een gedeelde blik op de toekomst!
Activiteiten en voorzieningen
In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit
waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand mogen
aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus.
“Anschoev’n” is een laagdrempelige activiteit waarbij
het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel. Dit initiatief loopt prima, elke maand weten zo’n 20 dorpsbewoners de weg te vinden naar ’t
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Een ander initiatief is de Jong-Inn V-V. Onder deze vlag
organiseerden we vanuit het activiteitenplatform een
maandelijkse inloop in ’t Dorpshuus voor jongeren van
11 tot 16 jaar. Met veel succes mogen we stellen.
Maandelijks kwam er een groep variërend tussen de 20
-30 jongeren om elkaar te ontmoeten. Omdat er niet
genoeg vrijwillige toezichthouders waren, waren we
helaas genoodzaakt om deze activiteit te stoppen.
Er zal nog wel periodiek een ( Piep)Jong-Inn V-V georganiseerd worden. Dit zijn activiteiten voor kinderen van
2-10 jaar. Daarnaast staan we altijd open om, vraaggestuurd, activiteiten op te zetten vanuit het activiteitenplatform, eventueel in samenwerking met een commerciële partij. Aanbod van vrijwilligers om deze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren is hierbij wel
een vereiste.
In dit licht mogen we het Actiecomité nog wel eens extra in de schijnwerpers zetten. Al 20 jaar verzorgen zij
belangeloos als vrijwilligers, activiteiten zoals Sinterklaasoptocht, Palmpasen en Halloween.
Pius X
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (jonge)
inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling,
die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp. We zijn een
dorpsgemeenschap die openstaat voor iedereen. We
zijn trots op onze basisschool die springlevend is en
weer groeit aan de onderzijde. Een basisschool met de
geborgenheid van een kleine school, maar met de faciliteiten van een grote brede school zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal en wekelijks (praktijk)les in schaken bij de ouderensoos of de
“Groene Belevingsruimte”.
Gemeente
De communicatie met de gemeentelijke overheid is een
traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is een
mooi woord maar er invulling aangeven is niet altijd
even makkelijk. Op zo’n moment laten we dat ook merken. De aanpassing van het groen aan de “ventweg /
Berghseweg” was zo’n moment waarop we als VDVV
op de rem getrapt hebben en richting de gemeente
hebben aangegeven: “Vergeten jullie niet iets?” Dit traject loopt nu weer naar ieders tevredenheid.
Bij de geplande aanpassingen N817 (Oude IJsselweg)
liggen er nog een aantal concrete vragen van ons bij de
gemeenteraad en B&W. We verwachten hierop op korpagina 21
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te termijn antwoord op. Op basis daarvan zullen we
ons vervolgtraject bepalen. De mening van u als inwoner van het dorp, zal daarbij meegenomen worden en
essentieel zijn bij deze (juridische) vervolgstappen!
Van zo'n gemeenschap met een zo’n rijk verenigingsleven wil je toch onderdeel van uitmaken? De decembermaand is bij uitstek een maand om van en in ons dorp
te genieten en te ontmoeten. Momenten zoals de Winterfair, Kerstviering in de kerk (24 december), Piep
Jong –Inn V-V (29 december) Potstoten in ’t Dorpshuus
(30 december), Carbidschieten (31 december) lenen er
zich er bij uitstek voor. Genoeg ontmoetingsmomenten, waarop het goed is om stil
te staan bij het feit dat we het
als dorp goed voor elkaar hebben, maar dat dit geen vanzelfsprekendheid is. We zullen we
dit in gezamenlijkheid moet
blijven waarmaken!

Ook in het voorjaar van 2018 brengt
toneelvereniging Kom es Kieken weer een
verrassende nieuwe voorstelling
op de planken.
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!!
Op ZATERDAG 24 en ZONDAG 25 maart
2018 te zien in ons Dorpshuus:
de komedie

“Mag het een beetje meer zijn?”
Draagvlak
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV
(als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te
geven.

MIS HET NIET!
Het belooft een doldwaze grappige
voorstelling te worden.
KAARTVERKOOP HUIS-AAN-HUIS
IN VARSSELDER-VELDHUNTEN
OP DINSDAG 27 febuari VANAF 18 UUR.

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij
met zijn allen!!

Papier Ophalers bedankt!

G

WVV wil de oud papierophalers bedanken voor hun
inzet, elke vier weken gaat er één ophaler mee met de
papierauto om 07.00 uur op zaterdagmorgen. Ook alle
inwoners van Varsselder Veldhunten bedankt voor het
oud papier, de penningmeester van GWVV André Jansen, is blij met deze extra inkomsten. Wij rekenen op
uw steun, ook in 2018.
Wij wensen U allen een gezellige kerst en een nieuw
jaar waarin uw positieve verwachtingen gestalte krijgen en uw goede voornemens gerealiseerd worden en
uw gezondheid zo goed mogelijk zal zijn.

Met vriendelijke groet, het oudpapier comité,
Beent Klijnsma en “Zinkputter 2017” Ben Mulder.
Contactpersoon oud papier;
Bennie Mulder
06-51262531
0315-631625
Vertrek vanaf
het Kerkgebouw / Hoofdstraat
07.00 uur !!

31 december a.s.
Carbidschieten
Aanvang 12:00 uur
Bij Lucassen Hesterweg 9

20-jan
17-feb
17-mrt
14-apr
12-mei
9-jun
7-jul
4-aug
1-sep
29-sep
27-okt
24-nov
22-dec
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Rooster 2018
Bennie Bruins - Olaf Dickmann
Hennie Ketelaar- Frank Rots
Bennie Mulder - Fred Besselink
Eugene Lucassen - Daan Kroesen
Tim Jansen - Werner Wellink
Marc Wellink - Erwin Zimmermann
Bob Zweers - Hugo Offenberg
Hennie Ketelaar- Frank Rots
Jeroen Mulder - Bennie Mulder
Bennie Bruins - Olaf Dickmann
Erwin Zimmerman - Bob Zweers
JurgenSchut - Jacco te Kaat
Eugene Lucassen - Daan Kroesen

(Vervolg Dorpsnieuws)
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Vacature bestuurslid

Stichting Gemeenschapshuis
Varsselder-Veldhunten/ ‘t Dorpshuus

B

egin december bereikte ons het trieste bericht
dat één van onze vrijwilligers, Marijke van Wessel,
is overleden.
Al sinds de opening van ´t Dorpshuus in 2012 was
Marijke een vaste vrijwilliger. Elke donderdag en
zondag stond Marijke achter de bar. Wij zullen
Marijke herinneren als een vriendelijk, direct en
fijn persoon om mee samen te werken.
Wij wensen Theo en familie heel veel sterkte toe.

Bestuur ´t dorpshuus

B

Uitnodiging

innen het bestuur van ’t Dorpshuus is er een plaats
vrijgekomen en daarom zijn wij op zoek naar een bestuurslid. Interesse om inzicht te krijgen in de organisatie van een dorpshuis en te helpen deze te verbeteren?
Ervaring op te doen als bestuurslid? Te werken met
een enthousiaste club mensen voor en door het dorp?
Nieuwe ideeën heeft? Dan zijn we op zoek naar u/jou!
Wat doet het bestuur?
Het bestuur van ’t Dorpshuus, bestaat uit 7 personen
en is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het stichtingsgebouw.
Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. We geven leiding aan de organisatie en sturen het proces van samenwerking bij de vrijwilligers
onderling, gericht op het realiseren van de doelstelling.
Het bestuur verdeelt onderling haar taken. We kunnen
taken ook delegeren naar anderen binnen de organisatie, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij het
bestuur.

Op 24 december willen wij
een kerstviering
houden in het kerkgebouw
van Varsselder-Veldhunten
m.m.v. Sereen.
Aanvang: 20.00 uur.

Wij vergaderen als bestuur meestal één keer per
maand. De commissies en het dagelijks bestuur houden
daarnaast ook nog aparte vergaderingen. De vergaderingen sluiten we altijd af met een drankje in ’t Dorpshuus.

U bent van harte welkom!

Naar wie zijn we op zoek?
Iemand die:

Het kerkgebouw is beide
Kerstdagen open.



affiniteit heeft met de lokale gemeenschap van
Varsselder-Veldhunten in het algemeen



het vermogen heeft om het algemene belang
voor te laten gaan t.o.v. mogelijke verenigingsbelangen



goed kan samenwerken



inzicht heeft in financiële, organisatorische en
beleidsmatige zaken

Vrede op aarde.
Het klinkt zo gewoon
Zou die ooit komen
Of blijft dit een droom?

Wij wensen u allen een
zalig kerstfeest en een
gezond
en gelukkig 2018.

Heeft u/heb jij interesse?
Stuur dan voor 15 januari 2018 een e-mail aan
dorpshuus@varsselderveldhunten.nl en wij nemen
z.s.m. contact met u/je op.

De vrijwilligersgroep
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Programma G.W.V.V.
28-1-2018

14:00

Reunie 1

4-2-2018

14:00

GWVV 1

KSV 1

4-2-2018

10:00

GWVV 2

Borne 2 (beker)

18-2-2018

10:00

GWVV 2

Westervoort 4

18-2-2018

10:00

NVC 2

GWVV 3

18-2-2018

10:00

Terborg 4

GWVV 4

18-2-2018

14:00

GWVV 1

Marienveld 1

25-2-2018

09:30

VIOD 3

GWVV 2

25-2-2018

10:00

GWVV 3

SVGG 3

25-2-2018

10:00

Silvolde 7

GWVV 4

25-2-2018

14:00

MEC 1

GWVV 1

4-3-2018

10:00

GWVV 3

Silvolde 6

4-3-2018

10:00

GWVV 4

VVL 2

4-3-2018

10:30

HC '03 2

GWVV 2

14:00

Rekken 1

GWVV 1

4-3-2018

GWVV 1

Programma Jeugd is nog niet bekend!

Uitnodiging

Op 6 januari willen
wij een

Goede
Voornemens
Viering
houden in het kerkgebouw
van
Varsselder-Veldhunten
m.m.v. Inspiration.
Aanvang: 19.00 uur

U bent van harte welkom!
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Standen en Topscoorders 2017-2018
STAND 2e PERIODE

4e klasse D
Club
Reunie 1
GWVV 1
FC Eibergen 1
Ulftse Boys 1
MEC 1
VIOS B. 1
Dinxperlo 1
Erix 1
KSH 1
SP Rekken 1
KSV 1
SVGG 1
SVBV 1
Marienveld 1

Gespeeld Punten voor tegen
8
10
11
11
10
11
8
10
9
8
9
10
10
9

24
23
20
20
19
16
13
12
11
10
9
9
3
2

36
30
25
26
20
25
20
15
13
10
19
18
12
12

6
12
14
21
17
16
16
19
17
20
18
32
39
34

Club

Gespeeld

Ulftse Boys 1
GWVV 1
MEC 1
FC Eibergen 1
KSV 1
Reunie 1
SVGG 1
Erix 1
SVBV 1

3
2
2
3
1
1
2
2
2

7
6
4
4
3
3
3
2
1

11
5
5
2
2
1
5
2
4

4
0
4
2
1
0
6
2
5

Dinxperlo 1
SP Rekken 1
KSH 1
Marienveld 1
VIOS B. 1

0
0
1
2
3

0
0
0
0
0

0
0
2
2
2

0
0
5
8
6

Res. 7e klasse

Res. 4e klasse
Club
VIOD 3

Gespeeld
8

GWVV 2
OBW 3
Sc Westervoort 4
DCS 4
HC '03 2

9
10
9
7
8

22
19
14
13
13

27
30
24
12
20

10
16
26
9
21

Kilder 2
VVG '25 2
sv Loil 2
Etten 2
Sprinkhanen 2
Doetinchem 2

9
10
10
8
8
8

11
11
8
6
4
4

17
27
21
11
7
12

23
22
29
23
17
28

Punten voor tegen
22
25
9

Club
Zeddam-Sint Joris 3
Bredevoort 3
SVGG 3
Gendringen 5
AD '69 3
Silvolde 6
Terborg 3
Varsseveld 11
NVC 2
Ulftse Boys 6
GWVV 3
Westendorp 2

Res. 7e klasse

Club
GWVV 4
MvR 4
VVL 2
Silvolde 7
Terborg 4
AD '69 4
Zeddam-Sint Joris 5
SVGG 4
Stokkum 3
Den Dam 2
NVC 3
Varsseveld 10

Punten voor tegen

Gespeeld Punten voor tegen
10
8
6
9
9
7
10
7
9
8
9
8

20
19
18
15
13
12
11
10
9
6
6
4

31
41
31
23
24
14
21
18
17
17
15
13

17
16
4
23
24
13
29
13
29
23
42
32
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Gespeeld Punten voor tegen
10
8
9
10
10
8
9
9
10
10
10
7

22
19
18
18
18
16
11
10
8
8
7
1

33
28
29
23
26
23
19
16
15
22
19
13

13
13
22
16
26
17
24
14
20
44
33
24
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STAND TOPSCOORDERS SENIOREN:
Rick Hendrixen
Cas de Neling
Ron Prinsen
Niels Schweckhorst
Chiel le Comte
Roy Cornielje
Tom Wanders
Robin Klompenhouwer
Dominiek Seinhorst
Jochem Geerts
Ramiro Tersteeg
Steven Riethorst
Glenn Robben
Rick Witteveen

Club

4e
13
1e
8
1e
7
1e
5
2e
5
3e
5
4e
5
2e
4
1e
3
1e+2e3
2e
3
3e
3
3e
3
4e 3

Pascal Sloot
2e
2
Twan Berndsen
2e+3e2
Niels Huntink
3e
2
Ino Zweers
4e
2
Marc Wellink
4e
2
Martijn Klompenhouwer 4e
2
Jelle Visser
1e
1
Tim Jansen
1e
1
Maik Jansen
1e
1
Lars Hendrixen
1e
1
Merijn van Arragon
1e
1
Joel Robben
2e
1
Jeroen Aalders
2e
1
Jacco te Kaat
2e 1

10
10
10
10
9
10
10
9
9
10

25
23
22
20
18
18
16
9
5
5

35
33
40
21
31
38
27
24
12
24

11
7
16
15
17
24
33
34
32
39

ST: Silvolde/Terborg
DVC '26 JO17-3

9
10

4
2

13
10

29
51

Topscoorders JO17-1
naam:
Douwe Flipse
Bart Rots
Timo Steenbreker
Merijn Berentsen
Maarten Wissing
Milan Frazer
Sem Schepers
Siem Peters
Stijn van Remmen

Club

Gespeeld Punten voor tegen

SJO Rijnland - Gelders
SDOUC JO17-2
DZC '68 JO17-3
VVG '25 JO17-2
VIOD JO17-4
GWVV JO17-1
Zeddam-Sint Joris JO17-1
DCS JO17-3
OBW JO17-3
MvR JO17-2

't Peeske JO15-2
VVG '25 JO15-2
DZC '68 JO15-11
ST VVL/Stokkum JO15-2G
ST: Gendringen/Etten JO15-3
GWVV JO15-1G
Kilder JO15-2
Ulftse Boys JO15-2
SJO Den Dam/NVC JO15-1G
Silvolde JO15-2
Zeddam-Sint Joris JO15-2G

DZC '68 JO11-14G
GWVV JO11-1G
Silvolde JO11-2
Silvolde JO11-3
DZC '68 JO11-13G
SJO Den Dam/NVC JO11-2G
Sprinkhanen JO11-1
Ulftse Boys JO11-5G
VIOD JO11-8
FC Trias JO11-11M
DZSV JO11-5
SVGG JO11-2G

2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e

8
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9

19
17
15
15
13
13
12
10
10
10
4

Gespeeld Punten voor tegen
10
10
8
9
9
9
10
9
10
10
10
10

28
25
19
19
14
14
14
11
10
6
3
0

108
87
65
56
48
34
43
20
39
23
23
14

14
21
19
36
57
47
51
35
79
68
73
60
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Topscoorders JO11-1G:
naam:
aantal doelpunten
Bram Menting
26
Mees Dickmann
22
Luuk Berentsen
13
Boaz Kwak
10
Luuk Roseboom
5
Tiemen Berentsen
5
Kas Menting
2
Caelum van Mulligen
2
Senne Ditters
2
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gespeeld Punten voor tegen

Topscoorders JO15-1G:
naam:
aantal doelpunten
Merijn berentsen
6
Ties Peters
5
Ties Flipse
4
Cas Steenbreker
4
Boaz Kwak
2
Nout Sloot
1

aantal doelpunten
10
6
4
3
2
1
1
1
1

Club

Bob Zweers
Dion Mulder
Menno Wenting
Mart de Leeuw
Rick Vreeken
Niek ter Voert
Joost Venus
Jos Ketelaar
Sven Huls
Werner Wellink
Jurgen Schut

39
41
29
39
36
21
18
20
21
17
13

18
15
19
30
36
22
20
30
32
28
44

