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Het seizoen zit erop! 
 

H elaas is GWVV 1 niet gepromoveerd naar 
de vijfde klasse, in de nacompetitie met 
Hoeve Vooruit als tegenstander, zag het er 
lang goed uit maar helaas promotie zat er na 
twee gelijke spelen en een strafschoppen 
serie niet in.  
Kapot (en volgens de trainer wel een week lang 
ziek) waren ze ervan, toch hebben de jongens dit 
ook goed opgepakt en komen ze hierdoor er ook 
weer sterker uit en kunnen ze volgend jaar weer 
met vertrouwen de competitie in gaan. 
Bij de jeugd daarentegen zijn de E1 pupillen en 
de C1 junioren wel kampioen geworden. Jongens 
proficiat! Verderop in deze Boogbal kunt u in 
ieder geval een stuk hierover van de E pupillen 
lezen. 
De andere teams of ze nu bij de jeugd of bij de 
senioren horen hebben allemaal een redelijk 
seizoen gedraaid. Een hoogtepunt is wel GWVV 
3 die met 24 punten uit 22 wedstrijden op de 7de 
plek is geëindigd! Het is lang geleden dat het 
derde zoveel punten heeft gehaald in 1 seizoen. 
Er was zelfs sprake van een rondje door het dorp 
op een platte wagen, maar daar werd op het 
laatste moment vanaf gezien. 
GWVV 2 werd verdienstelijk vijfde met 26 punten 
uit 18 wedstrijden. Het was maar goed dat het 
tweede niet zoveel wedstrijden hoefde te 
voetballen, nu konden af en toe spelers van het 
tweede meedoen met het derde. 
GWVV 4 heeft lang meegedaan in de subtop, 
maar de laatste loodjes wogen te zwaar. Voor 
hun doen zijn ze te laag geeindigd, maar een 7de 
plek met 32 punten uit 22 wedstrijden is gezien 
het gemis van een aantal "basisspelers" niet 
slecht. 
Tijdens de laatste thuiswedstrijden werd er een 
nieuw ideetje gelanceerd: 
"Het GWVV proatuurtje" tegen Etten met o.a. 

Nieuws 

Kearl v.d. wedstrijd (met als prijs een echte 
GWVV-taart van kampioensbakker Paul Berntsen 
en diverse live interviews op de radio is goed 
bevallen en is volgend jaar bij diverse 
streekderby's voor herhaling vatbaar. 
  
Vrijdag 22 mei 2009 was er de kaderavond voor 
alle mensen die iets met GWVV hebben. Een 
feestavond met drank, hapjes en als mysterie 
gast een goochelaar die de aanwezigen versteld 
liet staan van zijn goochelkunsten. 
Afsluiting van het seizoen een geslaagd Jan 
Riekentoernooi onder prachtige weers-
omstandigheden, weer perfect verzorgd door de 
JR-organisatie. 
  
In deze Boogbal kunt u bij het Dorpsnieuws ook 
lezen hoe Bennie Kroesen werd geridderd met 
een koninklijke onderscheiding en hierbij heeft 
zijn verdienste (jarenlang secretaris) voor GWVV 
zeker meegespeeld. 
GWVV neemt afscheid van Paul Schut als 
bestuurslid. Hij is als erelid van GWVV benoemd 
en kreeg hij een onderscheiding opgespeld door 
KNVB bestuurslid Dhr. Roovers. 
  
De Boogbal heeft een perfect seizoen achter de 
rug, voldoende copy, alhoewel we de jeugd wel 
willen aansporen om zelf ook eens het 
toetsenbord ter hand ter nemen. Vaak lezen we 
de dingen wel in het jeugdnieuws. Maar een 
wedstrijdverslag uit je eigen team geeft wel jullie 
beleving van een wedstrijd beter weer. 
Wij danken alle Boogbal medewerkers voor hun 
inzet en vooral onze Boogbalbezorger Gert te 
Kaat, die er na 11 jaar trouwe dienst in weer of 
geen weer, mee ophoudt. 
De vakantie staat 
voor de deur, nog 
even lekker kermis 
vieren met ons 
allen en daarna je 
lichaam rust 
geven en in 
augustus er weer 
staan, op naar het 
nieuwe seizoen 
‘09-’10. 
  
De redactie.  

G.W.V.V.  1  
langs de lijn... 

Helaas weer geen promotie voor GWVV 1 
 

H et eerste elftal was al weken zeker van de 
nacompetitie, maar pas na de laatste 
competitiewedstrijd zou duidelijk worden 
welke periode, de 1e of de 3e en dus wie de 
tegenstander zou worden in de nacompetitie. 
 
De laatste competitie wedstrijd was in Lengel 
tegen VVL. Op zich was de uitslag niet zo 
belangrijk maar bij verlies zou GWVV de eerste 
nacompetitiewedstrijd uit voetballen wat we wel 

het liefste wilden. Er werd ook met 4-0 verloren. 
Niet tevreden over deze wedstrijd maar dat krijg 
je als je mag verliezen. 
 
Gelukkig wisten alle spelers wat er de komende 
weken op het spel stond, nacompetitie met 
eventueel promotie. GWVV1 kwam uit tegen 
Hoeve Vooruit. Zoals gezegd de 1e wedstrijd uit 
bij Hoeve Vooruit. In een grote touringcar ging 
het eerste samen met de supporters richting 
Hoeve. Aangekomen bij Hoeve werd eerst het 
veld geïnspecteerd, een schitterende mat die we 
in de 6e klasse niet vaak zien… De wedstrijd 
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begon vrij voorzichtig van beide kanten, 
Varsselder voetbalde beter maar Hoeve kreeg de 
betere kansen. De ruststand 0-0. 
In de 2e helft kwam Hoeve op voorsprong na een 
aanval over links, een pass door het centrum 
waarbij een spits van Hoeve over het hoofd werd 
gezien en deze scoorde de 1-0. 
GWVV ging hierna met 3 spitsen spelen om meer 
druk op de verdediging van Hoeve te krijgen. Dit 
wierp inderdaad vruchten af, na enkele 
mogelijkheden kreeg Varsselder een vrije trap op 
ongeveer 25 meter. Het schot van Martin werd 
door Jasper van richting veranderd en zo stond 
het met nog enkele minuten op de klok 1-1. Dit 
was ook de eindstand, hiermee viel te leven met 
de thuiswedstrijd nog voor de boeg. 
 
De thuiswedstrijd met een geweldig publiek werd 
goed begonnen, na een paar minuten stond het 
al 1-0 (eigen doelpunt Hoeve) voor Varsselder. 
Hoeve had weinig grip op het spel van GWVV. 
Na 20 minuten werd het zelfs 2-0 door Jasper 
Engelen. Een droomstart, 2-0 voorstaan in een 
promotiewedstrijd. In de rust was iedereen ervan 
overtuigd dat we er nog niet waren en moesten 
nog 45 minuten knokken… Er werd geknokt maar 
na ongeveer 25 minuten in de 2e helft kwam toch 
de goal voor Hoeve. Een vervelende klutsgoal uit 
het niets… Varsselder bleef goed voetballen en 
moest eigenlijk de 3-1 maken maar de bal wilde 
er niet in. Zelfs de paal redde Hoeve meerdere 
malen. Hoeve bleef de bal erin pompen, en in 
blessuretijd valt de bal er weer in voor Hoeve. 
Weer een klutsgoal, niet eens een kans maar ja 
deze tellen ook… Eindstand 2-2, en dus moesten 
penalty’s de beslissing brengen. 
Helaas verloor GWVV met penalty’s…. 
 
We waren er zo dichtbij, enkele minuten… 
Verschrikkelijk teleurgesteld, verdrietig, huilen, ik 
weet niet hoe ik het …gevoel moet uitleggen… 
Iets wat bij ons en zelfs supporters nog lang door 
het hoofd zal spoken…… 
Na zo’n teleurstelling zie je eigenlijk pas wat een 
team is, samen praten, huilen, af en toe een 
lachje…EEN TEAM OM TROTS OP TE ZIJN!!! 
 

We willen ook graag iedereen die ons de 
afgelopen moeilijke tijd heeft gesteund ontzettend 
bedanken!!!! Voor jullie gaan wij er volgend jaar 
weer voor!! 
 
De Leiding, Bianca en Dennis 
GWVV 1 langs de lijn….. 

Beelden zeggen  
meer dan woorden. 

De jeugd liet zich niet onbetuigd met spandoeken 
bengaals vuur en een hels kabaal zorgden ze voor 
een perfecte ambiance, zowel in Hoeve als op de 
Buitenham. 

Jappie scoort de 2-0 
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Van de Voorzitter 
 
Toch een mooi seizoen. 
 

D at voetbal een hobby is waar veel plezier 
aan wordt beleefd blijkt wel uit het feit dat het 
alweer is afgelopen. Want zoals bekend, vliegt 
de tijd voorbij als je iets doet wat je leuk vindt. 
 
Een seizoen waarin veel is gebeurd. Zowel 
sportief als bestuurlijk.  
We hebben dit seizoen afscheid genomen van 2 
bestuursleden, Jules en Paul, die door hun lange 
staat van dienst mede gezichtsbepalend zijn 
geweest voor GWVV in de afgelopen 20 jaar. Je 
hoopt dat zulke kanjers nooit zullen stoppen. 
Maar dit gebeurd gewoon en dat is ook normaal.  
Gelukkig hebben we met Koen en Erik prima 
opvolgers gevonden. Ik ben dan ook erg blij dat 
we binnen onze vereniging nog mensen hebben 
rondlopen die weer in de voetsporen willen 
treden van mensen die weg gaan.   
 
Het was het eerste seizoen van Ruud als 
hoofdtrainer bij GWVV. Ik kijk met genoegen 
terug op de samenwerking met Ruud en zijn staf. 
Als trainer en als mens heeft hij de verwachting-
en die we hadden na de gesprekken met Ruud, 
volledig waar gemaakt. 
Helaas heeft dit niet geleid tot de verdiende 
afsluiter aan het eind van het jaar. Sport is nu 
eenmaal sport en daarin kan van alles gebeuren. 
Soms is het niet eerlijk, soms bikkel hard en 
liggen teleurstelling en succes heel dicht bij 
elkaar. Dit maakt sport ook zo boeiend.  
Toch was er aan het seizoen ook wat te vieren. 
Na de verloren promotie zat er wel een heel 
hecht team aan tafel dat nog lang die middag bij 
elkaar bleef om de teleurstelling samen te 
verwerken, zonder elkaar daarbij de zwarte piet 
toe te schuiven. Dit mag je ook als een over-
winning zien waar je trots op kunt zijn. 

De overige elftallen hebben allen goed 
gepresteerd. Waarbij het 3de elftal een ongekend 
aantal punten heeft vergaard.  
Voor de lagere elftallen was het extra lastig. De 
gezondheid van Ton van Gelder liet hem 
plotseling in de steek. Dat was schrikken. Door 
het wegvallen van Ton als trainer moest de groep 
wennen aan een nieuwe trainer met een andere 
aanpak, tactisch inzicht en trainingsstof. 
We moeten concluderen dat Rob het vakman-
schap van Ton op een voortreffelijke wijze heeft 
voortgezet. De trainingsopkomst bleef hoog en 
de prestaties bleven gelijk.  
Gelukkig voelt Ton zich momenteel weer wat 
beter en we hopen Ton dan ook volgens seizoen 
weer veel op de Buitenham te zien. 
 
De jeugd heeft ook een fijn seizoen gedraaid. We 
hadden dit seizoen weer een A-elftal en dat geeft 
toch wel iets speciaals aan de competitie. Het 
geeft een zekere impuls binnen de vereniging en 
zaterdags zie je ook de nodige toeschouwers op 
de Buitenham. 
Tevens hebben we ook een paar kampioenen 
gehad dit seizoen bij de jeugd. De E’tjes en de C 
zijn kampioen geworden.  
 
Ten slotte hebben we dit seizoen op een 
fantastische manier afgerond met een zeer 
geslaagd Jan Rieken toernooi. De organisatie 
was super, de opkomst was uitstekend en de 
sfeer was fantastisch.  
 
Kortom. Het was weer een seizoen waar kanjers 
plaats maakten voor nieuwe kanjers en waarin 
we wederom hebben mogen ervaren dat sport 
heel mooi kan zijn als je wint maar ook bikkel 
hard is als je verliest. De wijze waarop collectief 
met dit verlies is omgegaan is de grootste winst 
geweest van dit seizoen. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet het 
afgelopen seizoen en wens een ieder een fijne 
vakantie toe. En allemaal graag weer gezond 
terug. 

Wim Pruijn, Voorzitter 

Gert te Kaat definitief met de VUT 
W e zien u al denken bij het lezen van de 
titel, ‘maar die is toch allang bij huis’. Dat klopt 
maar achter de titel gaat iets schuil wat menigeen 
niet weet. In het seizoen ‘97-98 stopte Sil Zijlstra 
met het rondbrengen van de Boogbal in het 
buitengebied. We moesten op zoek naar iemand 
anders en snel kom je dan terecht bij mensen die 
vrije tijd ‘genoeg’ hebben en het dagelijkse werk 
om brood op de plank te krijgen niet meer doen. 
Gert was amper bij huis of we kwamen bij hem 
om te vragen of hij deze taak wilde verrichten. 
Spontaan werd de vraag door Gert bevestigend 
beantwoord. In het seizoen ‘99-’00 stopte Sil er 
helemaal mee en kwamen we wederom bij Gert 
terecht om te vragen of die niet even 8x per jaar 
De Boogbal in heel Varsselder-Veldhunten wilde 
rondbrengen en weer stelde Gert ons niet teleur. 
Elk jaar weer als we aan het eind van het seizoen 
Gert vroegen of hij het voor het volgende seizoen 
het weer wilde doen gaf Gert steevast hetzelfde 
antwoord: “Now, a’j een ander könt kriegen dan 
graag”. Gert wist maar al te goed dat zulke vrij-

willigers niet voor het oprapen liggen en volgde 
er meestal een contractbespreking onder het 
genot van een biertje bij hem thuis. En aan het 
eind van de avond hadden we het contract weer 
voor een jaar verlengd. Echter nu na 12 jaren en 
zo’n  30000 Boogballen heeft Gert besloten om 
er definitief mee te stoppen. Heel GWVV en 
Varsselder-Veldhunten zijn Gert ontzettend veel 
dank verschuldigd voor het vele sjouw werk dat 
door Gert in weer en wind belangeloos werd 
verricht. Elke maand weer zorgde Gert ervoor dat 
jullie op de hoogte bleven van het GWVV en 
dorpsnieuws in Varsselder-Veldhunten. Gert 
Bedankt! 

W e zijn dan ook op zoek naar een waardig 
vervanger voor Gert, iemand die zo’n 8x in het 
jaar tijd vrij kan maken om het graag gelezen 
club-blad bij de inwoners van Varsselder-
Veldhunten te bezorgen. Heeft u interesse meld 
dit dan bij Nico Immink.  
We zien de reacties graag tegemoet.   
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Menno 
Berndsen 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - ETTEN 1 

Leeftijd: 9 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Voorin. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Erg 
spannend, Varsselder kon de punten goed 
gebruiken. 
Was je zenuwachtig? Nee 
Wie vond je de beste voetballer? Allemaal, maar 
keeper Danny was “ The man of the match”. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en 
wat vond je het leukst? Ja, het leukste vond ik het 
meelopen met de spelers van GWVV 1. 
Namen ouders: André en Kitty Berndsen. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? We vonden 
het een leuke middag het was voor Menno erg 
spannend en leuk, om mee te mogem lopen met 
de jongens van het 1e (daar kijk je toch een 
beetje tegenop als 10 jarige jongen) Een leuke 
bijkomstigheid was wel dat Menno mee mocht 
lopen tegen Etten. Aangezien André uit Etten 
komt, en Etten altijd een echte DERBY is. 
. 
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk 
was het een fijne middag. 

PUPIL 
VAN  
DE WEEK 

Puck 
Terhorst 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - 

Hoeve 
     Vooruit 1 

Leeftijd: 9 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Middenveld 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuke 
wedstrijd, spannend alleen jammer dat we toch 
nog verloren hebben, anders was ’t nog leuker 
geweest.  
Was je zenuwachtig? Een beetje. 
Wie vond je de beste voetballer? Danny Karsten. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja, (maar kan helaas niet.) 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en 
wat vond je het leukst? 
Ja heel leuk, aftrappen en schieten op de goal. 
Namen ouders: Jan en Cecile Terhorst. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
Leuke middag tot eind 2e helft, jammer dat we 
niet zijn gepromoveerd! 
 

 

Hartelijk dank voor het 
invullen en hopelijk was 
het een fijne middag. 
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Jan Riekentoernooi 2009 
Z aterdag 30 mei j.l. was het alweer zover na 
een seizoen met ups en downs voor de 
verschillende teams werd het seizoen op 
traditionele wijze afgesloten met het Jan 
Riekentoernooi.  
Onder prachtige weersomstandigheden had de 
JR organisatie er voor gezorgd dat er voor jong 
en oud aan niets ontbrak. Een gezellig terrasje 
was er opgezet met staan- en zittafeltjes met 
aansluitend hieraan de springkussens voor de 
jeugd en een snackcar voor de inwendige mens. 
Tevens konden de kinderen zich laten schminken 
door enkele moeders van de kleuters. In de loop 
van de middag zag je steeds meer fleurige 
opgesierde gezichtjes rondlopen. Zelfs de 
voorzitter en keeper van de verliezend finalist had 
zich een bal op het gezicht laten schminken. 
Maar naast dat deze dag een familaire 
aangelegenheid is staat op deze dag het 
voetballen voorop. Familie Rieken was al vroeg in 
de middag gearriveerd en heeft het gehele 
toernooi kunnen beleven. De JR organisatie had 
74 aanmeldingen binnen en hieruit werden zo 
goed  8 evenwichtige teams gevormd. Deze 8 
teams werden in twee poules ingedeeld, waarvan 
de eerste twee in de kruisfinale speelden. Het 1e 
veld was optimaal bespeelbaar gemaakt door de 
beregeningscommissie Erik en Eugene waardoor  
er onder de droge omstandigheden van de 
laatste weken geen (op Bart Zweers na) 
blessures werden opgelopen en de aanwezige 
EHBO een rustige middag had. 
Wat ons die middag opviel: 
- Veel jeugd (A– en C junioren) waren van de 
partij en dit zeker niet onverdienstelijk deden. 
- Veel gastspelers meededen (elke GWVV-speler 
mocht een introduce opgeven) waaronder veel 
oud-leden en leden van naburige clubs. 
- Bianca van Wessel (over een paar weken 
Aalders) keepte een best partijtje mee en was de 
enigste vrouwlijke deelneemster). 
- Walter ook een poging deed om het doel te 
verdedigen, hij maakte het doel wel klein maar 
hield hem niet altijd schoon. 
- De finale een mooie pot opleverde waarbij tot 
op het laatst Schalke nog dichtbij de gelijkmaker 
kwam. 
- Jeroen Kemperman een omhaal in gedachten 
had die hij ook in zijn jonge jaren nooit heeft 
kunnen maken. 
- De scheidsrechters Karel Weenk, Henny 

Ketelaar, Joost Schut en Andres Moreno 
uitstekend het arbiterswerk op zich namen. 
- Ton van Gelder samen met Do de hele middag 
lekker in het zonnetje zat om te scouten voor 
GWVV 4 voor het volgend seizoen. 
- JR organisatie (Freek, Benny, Ferenc, Bastiaan, 
Jacco, Koen en Eugene (vervanger van André 
die een weekend met Den Dam op stap was) de 
touwtjes strak in handen had. 
- Chelsea die uiteindelijk het toernooi wist te 
winnen onder de bezielende leiding van Carlo 
Cornielje. 
- De moeders van de kleuters zich zo op kunnen 
geven bij de Dames Futsal. Zij speelden tegen 
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hun kinderen (kleuters) en verloren dik met 4-1. 
- Henny Ketelaar zulke grote oren heeft dat hij 
een headset uit de jaren ‘30 nodig had om z’n 
secondanten goed te kunnen horen. 
- De C-junioren en de pupillen streden om de 
penaltybokaal en lieten zien hoe je een penalty 
moet nemen. De winnaars waren Dirk Jansen, 
Jules Rabelink en Bart Rots en voor iedereen 
was er naderhand een prijs. 
- De muzikale omlijsting uitstekend werd verzorgd 
door Jos van Toor (met geluidsapparatuur van 
Rick te Kaat) waarbij hij regelmatig het GWVV-
clublied liet horen, gespeeld door toetsenist Mark 
Slutter en ingezongen door Jos van Toor en 
Dave van de Schuur. 
- De voorzitter de dag afsloot met de prijs-
uitreiking en Netty Rieken in de bloemetjes werd 
gezet. - De voorzitter iedereen een prettige 
vakantie wenste en de wens uitsprak dat 
iedereen er straks weer gezond en fit bij is in het 
nieuwe seizoen ‘09-’10. 
Een geslaagde dag waarop we terug kunnen 
kijken, hiervoor bedanken we dan ook de JR 
organisatie. 
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B E S T U U R S A A N G E L E G E N H E D E N  
notulen VERGADERING van 7 april 2009  

Aanwezig: Wim Pruyn, Clemens Wissing, Erik 
Ketelaar, Nico Immink, Arnold Versleyen, Nico 
Slutter, Koen Nieuwenhuis, Saskia v/d Pavert 
Afwezig:  
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Saskia: speldjes zijn klaar. Het is misgegaan bij 
de bestelling. 20x25 jaar i.p.v. 50 jaar. Deze 
krijgen we nu voor de helft van het geld. 
 
NOTULEN VERGADERING  
De notulen worden goedgekeurd. 
 
ACTIELIJST 
Punt 2: 15 april bijeekomst met alle verenigingen 
in Varsselder. 
Punt 5: Wim praat met Theo. Nico S. gaat aan de 
slag met de nieuwe situatie. 
Punt 21: AED kan VDVV aanschaffen voor € 
1800. Cursus voor 10 pers. kost € 35 p.p. Wim 
heeft contact met Wim Klompenhouwer. 
Punt 31: volgt 28 april. 
Punt 45: is geregeld. 
Punt 53: is onbegrijpelijk. Afvoeren van actielijst? 
Punt 57: Clemens vraagt in Megchelen, Erik 
vraagt Paul. 
Punt 58: is geregeld. 
Punt 59: volgt. 
Punt 60: eerst 2 goals proberen. Als goed bevalt 
de rest ook. 
Punt 61: is geregeld. 
Punt 62: is gedaan. 
Punt 63: 2006. Arnold vraagt offertes. 
Punt 64: is geregeld. 
 
POST 
Ecotax moet vóór 25 april bij KNVB zijn. 
 
FINANCIëN 
Bezig met ecotax. 
Overzicht gekregen voor vergoeding jeugd. 
Subsidie aanvraag is opgestuurd. 
Bezig met schade van de inbraak. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Gesprek gehad met Chiel Terhorst. Hij moet er 
nog over nadenken waar hij gaat spelen. 
Volgend seizoen geen A-junioren meer. De 
meesten gaan over naar de senioren. 
Wie doet de thee zondags? Henk Masselink? 
Wim vraagt dit. 
Vlaggen zondags? Bennie Mulder? Wim vraagt 
dit. 
Balsponsors? Dennis Lohschelder? Koen vraagt 
dit. 
Leiders en trainers uitgenodigd voor evaluatie 
van dit seizoen en plannen volgend seizoen. 16 
april na de training. 
Saskia nodigt mevr. Rieken uit om het Jan 
Rieken toernooi te openen om 12.30 
Hoe zit het met consumptiebonnen voor het Jan 
Riekentoernooi? Eerst weten hoeveel vrijwilligers 
er zijn. 
 
JEUGD COMMISSIE 
Volgend seizoen: B, D, 2x E en F pupillen 
Ferdie en Sven te Kaat gaan de B doen, Andres 
en Chiel de D, Carlo en Nico I. de E, Pascal Bolk 
en Clemens de E en Hans Bruins en Michael 

Wolters de F. 
Hoe zit het met de shirts? Arnold laat dit weten. 
Hoe zit het met de contributie van spelers die 
bijv. lid zijn bij Den Dam? Zij betalen de 
contributie bij Den Dam. 
De EHBO kist in de oude bestuurskamer zou zijn 
bijgevuld. Dit is niet gebeurd. Er moet een nieuwe 
kist bijkomen in het ballenhok. Koen regelt dit met 
de EHBO vereniging. 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Ongeveer 80 leden op de kaderavond. 
Wordt gehouden op 15 mei. (later veranderd naar 
22 mei i.v.m. bruiloft Martin Bolk.) 
 
BOOGBAL 
Nog 2x dit seizoen. De eerst volgende op 23 
april. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Blumer heeft nieuwe boiler geplaatst, maar nog 
steeds koud water. Alle keren dat ze nu komen is 
garantie. Nico S. moet dit even in de gaten 
houden, rekeningen hierover niet betalen. 
Nieuwe compressor gekomen. 
Verplaatsbare muur is slecht. Nieuwe plaat en 
een kleurtje. 
Nieuwe bloemen in de bloembakken? Ja. 
Geen klussendag meer. Aan het begin van het 
seizoen en in het midden van het seizoen 
reclameborden schoonmaken. Als dingen kapot 
zijn, meteen vervangen. 
Geld Monique v/d Pavert via Rabobank 
gekregen. Voorstel Ferdie: picknicktafel. Erik kijkt 
hier naar. (is inmiddels geplaatst!) 
 
SPONSORPLAN 
We krijgen allemaal een mail van Arnold. Graag 
binnen 14 dagen reactie terug. 
 
ZAALVOETBAL 
Geen bijzonderheden. 
 
RONDVRAAG 
Saskia: Wie vervangt bij resterende 
thuiswedstrijden Gert Ketelaar? Eugene doet dit. 
Gert doet bericht als hij weer komt. 
Nico I.: Ruud Pastoor wil meer interactie met het 
bestuur. Plan om een soort sportcafé en man of 
the matchverkiezing te doen. Is goed plan. Wim 
en Nico I. regelen dit. 
Nico S.: Is er al wat bekend over hoe het zit met 
het 3e veld volgend seizoen? Niet meer dan we al 
weten. Tot aan de winterstop. 
Arnold: Datum uitje met bestuur en oud-bestuur? 
Nico S. en Wim regelen dit. 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 19 mei 
om 20.00 uur in de bestuurskamer. 

Het bestuur wenst 
iedereen een prettige 

vakantie toe! 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand mei zijn ons wat dingen opgevallen op de 
Buitenham, Bennie Kroesen die geridderd werd, het 
afscheid van Paul Schut als bestuurslid, de 
jeugdkampioenen de E-pupillen en de C-junioren en 
vooral niet te vergeten de promotiewedstrijden van 
ons 1ste elftal, Jasper Engelen die de 
Boogbaltopscoorderstrofee in ontvangst nam en 
Ramiro die afscheid neemt van GWVV. Allen werden 
genomineerd er kan er echter maar èèn uitverkoren 
worden voor deze rubriek en dat is deze keer….. 
 
Freek van Arragon, die wel een erg drukke maand 
achter de rug heeft, als assistent-trainer beleefde 
hij de uiterst triest verlopen promotiewedstrijden 
en als èèn van de organisatoren van het Jan 
Riekentoernooi werd alles in het werk gesteld om 
dit afsluitende seizoensactiviteit tot in de puntjes 
geregeld te krijgen. 
    
In dit artikel stelt de redactie aan Freek een aantal 
vragen hoe hij deze drukke maand mei heeft beleefd 
en of het Jan Riekentoernooi naar wens is verlopen. 
 
Hallo Freek, velen binnen GWVV en Varsselder-
Veldhunten kennen je, toch willen we vragen je even 
voor te stellen voor de mensen die je nog niet zo goed 
kennen. 
 
Inmiddels 45 lentes jong. Getrouwd met Karin Fisser 
(geboren en getogen in Varsselder). 3 kinderen; Lisa 
15jr, Merijn 11 jr en Julia 9 jr. Tegenwoording al weer 
10 jaar woonachtig aan de Buizerdweg in Ulft. Ik ben 
zelf "groot" geworden in Terborg en heb Karin in 1982 
op het Isalacollege leren kennen. 10 jaar later 
(1992)  zijn wij getrouwd in Zaal de Zon te 
Veldhunten. Op dat moment woonden wij echter in 
Oostzaan onder de rook van Amsterdam. Ik woonde 
daar toen al sinds 1989 ivm mijn werk bij de politie. Bij 
deze "club" werk ik trouwens nog steeds. Momenteel 
als leidinggevende bij de recherche District 
Achterhoek in Doetinchem.  
In 1993 werd Lisa geboren en toen het moment voor 
(lagere)schoolkeuzes kwam besloten wij in 1996 weer 
te verhuizen richting "het oosten". Kinderen laten 
opgroeien in het westen kan natuurlijk heel goed, wij 
besloten echter anders. Ik had toen het geluk dat ik 
kon ruilen met een collega uit Nijmegen. Wij hebben 
toen eerst nog drie jaar in Westervoort gewoond 
waarna uiteindelijk onze huidige woning in Ulft werd 
gekocht. Vervolgens heb ik in Nijmegen, Doetinchem, 
Lichtenvoorde en nu dus weer in Doetinchem gewerkt.  
Mijn voetballoopbaan begon ik bij Terborg. Hier heb ik 
tot mijn 16e bij de A1 mogen keepen. Daarna werd ik 
"verkocht" aan SDOUC. Hier heb ik 5 jaar in het 1e 
onder de lat gestaan met als hoogtepunt in mijn 
laatste jaar de promotie naar de 2e klasse. In 
Oostzaan heb ik al die tijd ook in het 1e elftal van de 
plaatselijke OFC kunnen keepen.Dit was en bleef altijd 
een 4e klasser. Toen wij in Westervoort kwamen te 
wonen stelde mijn zwager Rik voor om in het 3e bij 
GWVV te komen voetballen.  
Vanaf dat moment heb ik soms ook nog wel even als 
keeper gefungeerd maar ik had mijzelf 
"omgebouwd" tot voorstopper omdat ik een andere 
uitdaging zocht in het voetbal. Na mijn 1e seizoen bij 
het 3e werd ik aan het eind van dat seizoen tijdens het 
Jan Riekentoernooi gescout door de toenmalige 

"nieuwe" trainer Theo Jolink (Dit toernooi 
heeft blijkbaar veel waarde?)  Theo wilde mij voor het 
daarop volgende seizoen bij de 1e selectie hebben. 
Vanaf dat moment heb ik 6 jaar in het 1e gevoetbald 
met als hoogtepunt het kampioenschap in seizoen 
1998/1999. In  2003 "gestopt" met actief 
voeltballen. Daarna meteen 2 jaar als trainer van het 
2e elftal opgetreden en nu inmiddels 4 jaar assistent 
trainer en keeperstrainer bij het 1e.  
Daarnaast heb ik ook nog een passie voor de 
racefiets. Hierover zal ik niet al te veel uitwijden. De 
jaarlijkse kilometers worden steeds meer waarmee 
duidelijk mag zijn dat deze hobby steeds meer tijd kost 
met als hoogtepunten een week "touren" in de Alpen 
over al die geweldige cols. De Alpe d'Huez stelt 
inmiddels niet zoveel meer voor. Oei grootspraak? 
 
 
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, we 
hebben het er het liefst niet meer over, maar toch, hoe 
kan het zo gebeuren dat het zo lijkt dat je al met èèn 
been in de vijfde klasse staat te voetballen en drie 
kwartier en een beetje later met een geweldige dreun 
weer terug bent in de zesde klasse? 
  
Soms is in de voetballerij veel te verklaren. De 
analysten (voetbalkenners?),beste stuurlui enz 
hebben overal wel een verklaring voor. Ik kan je 
zeggen dat ik tot de 89e minuut in deze wedstrijd er 
nog steeds van overtuigd was dat er geen vuiltje aan 
de lucht was. Naar mijn mening hadden wij deze 
wedstrijd tot in elk detail goed voorbereid. De 
heenwedstrijd bij Hoeve Vooruit was er nog sprake 
van enig geluk en mochten wij tevreden zijn met de 1-
1. 
Deze return begon echter exact zoals wij hem hadden 
"uitgestippeld". Tactisch klopte het precies door met 
drie spitsen meteen druk te zetten hetgeen 
resulteerde in 2 vroege doelpunten. Er werden totaal 
geen kansen weggegeven. Ook na de 2-1 was alles 
nog onder controle. Althans zo beleefde ik het langs 
de kant. Hoeve begon wel wat opportunistischer te 
voetballen maar dit leverder geen echte problemen 
(kansen) op. Ik had het gevoel dat de 3-1 elke minuut 
zou vallen. Dit was echter bedrog want het 
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tegenovergestelde gebeurde in die 89e minuut. 
Waarbij blijkt dat voetbal een onberekenbaar spel 
blijft!  In dit geval voor mij niet echt verklaarbaar. 
Natuurlijk zeer frustrerend met een "slechte" week tot 
gevolg. Continu maar denken: "hadden we toch niet 
dit of dat...?"  
Natuurlijk zijn er dan ook kritieken van de buitenwacht. 
Waarom niet "die" wissel of "die" taktiek. Dit probeer je 
dan nog uit te leggen maar telkens met de 
gedachte....."het wordt toch niet meer anders, volgend 
seizoen opnieuw". 
Ik sta altijd open voor kritiek en wil graag leren van 
fouten. Naar mijn mening was het deze keer ook 
gewoon hele grote PECH.   
  
Hoe heb jij dit alles zo op de bank beleefd en wat is je 
functie hierbij voor het elftal? 
 
Zoals ik zojuist al aangaf heb ik deze wedstrijd toch 
vrij rustig beleefd omdat ik echt de hele wedstrijd het 
gevoel had; " wij zijn beter en klaren deze klus 
vandaag". Ik weet van mijzelf dat ik bij andere 
wedstrijden verbaal wel meer aanwezig kan zijn. 
Tijdens de wedstrijd is mijn rol minimaal. Ik sta Ruud 
bij met advies mbt mogelijke wissels of taktische 
wijzigingen. Af en toe coach ik ook wel een speler al 
probeer ik dat alleen te doen indien ik dit echt 
noodzakelijk acht. Het coachen moet wel effectief 
blijven. Het is veel belangrijker dat de spelers elkaar 
onderling tijdens de wedstrijd op de juiste manier 
coachen. Dit is een taak waar wij als trainers hard aan 
werken op de training. Dit ontwikkeld zich echter wel 
steeds meer op een hele positieve manier. In het 
verleden was er onderling nog wel eens sprake van 
negatieve kritiek waardoor irritatie 
ontstond. Momenteel staat er een team dat elkaar op 
een positieve manier wil benaderen met opbouwende 
kritiek. Hierdoor kan elk individu beter worden met als 
resultaat dat het hele team zich kan ontwikkelen. Naar 
mijn mening straalt het team dit ook naar buiten uit 
waardoor er steeds meer vertrouwen ontstaat. 
Daarom heb ik ondanks de zware tegenvaller 
van enkele weken terug toch een heel goed 
gevoel mbt het volgende seizoen.  
 
Volgend jaar ga je een iets andere rol innemen, kun je 
ons daar meer over vertellen? 
 
De invulling zal inderdaad iets wijzigen. De 
dinsdagavond zal ik vaker aanwezig kunnen zijn. Dit is 
de vaste werkavond van mijn vrouw Karin. Omdat mijn 
drie kinderen zichzelf inmiddels aardig kunnen redden 
geeft mij dat meer ruimte  om Ruud te ondersteunen 
bij deze training. Hierdoor zal er gerichter en mogelijk 
in verschillende groepen getraind kunnen worden. De 
training op de donderdag zal niet veranderen waarbij 
ik start met de keeperstraining van Danny (en Marcel, 
indien fit) gevolgd door de training  waarbij ik zelf nog 
steeds actief als keeper acteer bij de afsluitende 
partijvorm waarbij het gaat om het fel begeerde 
"kruisje".  Ook probeer ik zoveel mogelijk op de 
vrijdagtrainingen aanwezig te zijn. Alleen op zondag 
zal ik wat minder bij de wedstrijden zijn omdat ik mijn 
hobby op de racefiets wat meer wil uitoefenen. 
Op deze zondagen fiets ik samen met veel oud-
voetballers (o.a Jan Roes, Rik Fisser, Hugo te Kaat, 
Henny Ketelaar, Nico Slutter) van GWVV toertochten 
of trainingsritten. 
Heel mijn leven heeft op zondag het voetbal centraal 
gestaan. Nu komt dus eerst het fietsen en dan 
bekijken waar de overige beschikbare tijd van die 
zondag naartoe gaat: "het gezin of toch nog het 
voetbalveld?"  
Mijn Karin is hier nog niet zo zeker van en zegt nu al: 
"Joa, Joa". 
 
Heb jezelf nooit overwogen om een trainersdiploma te 
gaan halen? 
 
Jazeker wel. Het "vak" voetbaltrainer is gewoon 

ontzettend leuk. Door mijn werk is de combinatie met 
2 of 3x in de week trainen niet volledig mogelijk. En 
vergeet vooral niet wat er aan voorbereiding en 
overlegvormen bij komen. Menigeen heeft niet in de 
gaten hoeveel tijd een hoofdtrainer met zijn vak bezig 
is. Ik ben van mening dat je dit dan ook 100% goed 
moet kunnen uitvoeren. 
Omdat ik weet dat mij dit nooit zal lukken kan ik een 
club niet garanderen dat ik een contract volledig kan 
nakomen. Dit past ook absoluut niet bij mijn karakter 
om dan toch als hoofdtrainer aan de slag te gaan. 
Afspraak =afspraak staat bij mij hoog in het vaandel. 
Nog niet zo lang geleden hebben wij ook een trainer 
bij het 1e elftal van GWVV gehad die mijn standpunt 
alleen maar  
bevestigde. Regelmatig trainingen en af en toe 
wedstrijden "overslaan" ivm werk, feestjes, 
concertbezoeken enz..  
Dit zal mij dus niet gebeuren.  
 
 
Je gaf al aan dat teambuilding een belangrijk aspect is 
om tot een goede prestatie te komen, na de promotie 
wedstrijd zaten zowel de leiding en spelers er 
helemaal door. Toch was het achteraf mooi om te zien 
hoe het verlies met elkaar ‘gedeeld’ werd, is dit juist 
niet de kracht van dit elftal om daar volgend seizoen 
iets mee te gaan doen? 
 
Zoals ik al eerder aangaf zie ik dat de huidige groep 
op de "juiste weg" zit. Naar mijn mening is 
teambuilding het belangrijkste binnen een groep voor 
een goed resultaat. Zodra de groep en daarmee elke 
individuele speler dit zelf ook beseft dan kan dit 
inderdaad een hele homogene groep worden die 
volgend seizoen tot veel in staat kan zijn.   
 
Volgend jaar weer gewoon de zesde klasse. 
Voorgaande seizoenen hebben de ‘mindere’ ons de 
das om gedaan. Ben je niet bang dat er wederom 
tegen de ‘mindere’ in deze klasse verloren gaat 
worden, en hierdoor er een kampioenschap en 
promotie moeilijk wordt? Dus je meer focussen op dat 
soort tegenstanders, want in de ‘echte’ wedstrijden is 
de ‘spirit’ in de regel wel aanwezig. 
 
Eigenlijk ben ik het niet helemaal eens met deze 
stelling. De laatste jaren wordt dit "probleem" telkens 
weer benoemd. Volgens mij wordt er daardoor juist 
teveel (onbewust?) druk opgebouwd rondom de 
wedstrijden tegen deze "kleintjes". Met onze huidige 
ambitie benaderen wij juist ELKE wedstrijd om te 
winnen. Ik ben ook van mening dat de 'spirit' er in de 
meeste wedstrijden wel is maar dat het de kunst is om 
tegen deze "kleintjes" te blijven voetballen 
en daarmee ons eigen spel te blijven spelen. Ik ben 
het met je eens dat het team zich hierin nog aan het 
ontwikkelen is.    
  
Wil jezelf nog wat toe te voegen over het verloop van 
het afgelopen seizoen?  
  
Over het eindresultaat is nu wel genoeg gezegd!! 
Wat ik voor mij persoonlijk en ook voor de groep als 
heel positief heb ervaren is onze nieuwe trainer: 
Rudy Pastoor.  
Na 4 geweldige jaren met André Lippets te hebben 
samengewerkt merk je dat een andere werkwijze en 
ideeën bij de groep maar ook bij mij mijzelf weer 
nieuwe ontwikkelingen/groei teweeg brengt. Hierbij 
ben ik ervan overtuigd dat de ontwikkeling in deze 
jonge enthousiaste groep nog in een "midden"-fase 
zit. Waarbij de groep leergierig is en zich ook verder 
wil ontwikkelen.      
  
Het seizoen zit erop, het jaarlijkse Jan Riekentoernooi 
was op zaterdag 30 mei. Als èèn van de organisatoren 
van dit toernooi ben je druk in de weer geweest om 
het een geslaagde dag te laten worden. Naar ons idee 
is dit prima gelukt. Hoe kijk je zelf tegen de 
voorbereiding en de dag aan, ben je tevreden zoals 
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het verlopen is? 
 
De voorbereidingen kosten natuurlijk wel wat tijd en 
energie. Al is het met behulp van een draaiboek niet 
moeilijk meer. En zeker met dit fanatieke 
organisatiecomité is het gewoon genieten en hebben 
wij tijdens de dag zelf maar vooral tijdens de 
voorbereidingen veel plezier. Uiteindelijk ben je dan 
na afloop blij en trots dat alles weer naar wens 
verlopen is. Ik ben heel tevreden over de deelname 
aan het toernooi. 8 teams met in het totaal 72 
voetballers is gewoon heel mooi. Het publiek en de 
kinderen hebben zich volgens mij goed kunnen 
vermaken. Daarbij was het "eren" van Paul Schut 
natuurlijk wel heel bijzonder waarbij ik wel even met 
kippenvel heb staan klappen voor deze kanjer die het 
ook echt verdiend heeft! 
Tot op heden heb ik nog geen berichten ontvangen 
over "dingen" die volgend jaar anders of beter kunnen. 
Als organisatie staan wij juist open voor kritiek en 
ontvangen dit dan ook graag rechtstreeks om hier wat 
mee te kunnen doen. 
 
We denken dat iedereen zich geamuseerd heeft op 
die dag, jullie verdienen dan ook een dikke pluim voor 
de organisatie hiervan en hebben het toernooi weer 
nieuw leven ingeblazen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan zijn voor jou? 
  
Een wens op voetbalgebied vind ik vrij betrekkelijk. 
Daardoor lijkt het ook net alsof alles om voeltballen 
draait in het leven. Zonder al te filosofisch te worden is 
voor mij gezondheid en geluk het belangrijkste in het 
leven. Ondanks het dramatische verlies tegen Hoeve 
Acheruit helpt mij dit wel om te relativeren. Het mogen 
genieten van gezondheid en geluk om je heen is voor 
mij een groot "goed".   
Als ik al een wens mag benoemen dan hoop ik dat de 
huidige spelersgroep van GWVV 1 langere tijd bij 
elkaar blijft. Vooral omdat ik veel vertrouwen heb in de 
toekomst met een jeugdig elftal en naar mijn mening 
ook met uitzicht op talenten uit de jeugd. Komend 
seizoen al zullen enkele gedreven A-junioren de 
selectie komen versterken. Mooi man!       
 
Freek, als laatste willen we je nog vragen of je nog 
terug wilt komen op één van de bovenstaande vragen 
en/of aan-/opmerkingen hebt, dan geven we je nu 
hiervoor de gelegenheid. 
  
Volgens mij heb ik al heel wat te vertellen gehad. Tot 
slot dan nog dit. Wat ik heel belangrijk vind is dat de 
club GWVV blijft zoals die is. De uitstraling, ambiance, 
saamhorigheid, gezelligheid enz. is super. GWW heeft 
echt een eigen identiteit in de regio.  
Dit proces "bewaken" alle leden en natuurlijk het 
bestuur samen. Daarom hoop ik dat de komst van het 
gemeenschapshuis dit niet al te veel zal veranderen. 
Ik ben zelf altijd een groot voorstander van nieuwe 
ontwikkelingen en vooruitgang. Ook de komst van dit 
gemeenschapshuis is een uitstekende ontwikkeling 
voor Varsselder-Veldhunten.  
Maar... laten wij er allen samen voor waken dat wij de 
identiteit van onze club in stand houden. 
 
Freek, bedankt voor je medewerking aan de rubriek 
“OPVALLEND OP DE BUITENHAM” alvast een 
prettige vakantie gewenst en voor straks veel succes 
in het seizoen ’09-‘10. 

(vervolg Opvallend...) 

Mijn ervaringen bij 
het 3e elftal 

D e eerste keer dat ik mee moest doen bij 
het 3e was op een regenachtige zondag 
morgen , uit tegen Gaanderen.  
Gaanderen was een goede ploeg en we verloren 
dan ook. Maar de sfeer sprak mij meteen wel 
aan. Na een paar zondagen niet te hebben 
gevoetbald , werd ik gevraagd om mee te doen 
tegen Westendorp, we speelden daar 0-0 en er 
had misschien nog wel meer in gezeten. Daarna 
mocht ik steeds vaker meedoen. Het team begon 
ook steeds beter te draaien en pakte geregeld 
punten en er werd leuk gevoetbald. We 
behaalden zelfs meer dan 20 punten dat was een 
leuke bijkomstigheid. De wedstrijd waar ik het 
meest van genoten heb was de laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen de Ulftse boys we wonnen 
met 3-2 . 
Al met al heb ik bij het 3e een leuke tijd gehad. En 
dat heet bij dan ook doen besluiten om volgend 
seizoen voor het 3e elftal te kiezen. 
 
Door Jordy Steverink : GWVV A1 

T ijdens het Jan Riekentoernooi werd de 
Boogbaltopscoorderstrofee uitgereikt aan 
Jasper Engelen.  
Het hele jaar heeft Jasper op kop gestaan en er 
was dan ook geen concurrentie te bespeuren. 
Tom wanders had in het begin van het seizoen 
nog wel aangekondigd om een poging te wagen 
om z’n titel te prolongeren. Helaas door een 
blessure is hem dat dit niet gelukt. Deze prijs is 
een schrale troost voor Jasper, het hele jaar heeft 
hij nl. de lijst aangevoerd  in de Oude IJsselcup 
maar werd op het laatst  ingehaald. Op de vraag 
die hem gesteld werd op het Jan Riekentoernooi 
antwoordde hij dan ook dat hij liever in het dienst 
van het elftal speelt dan dat hij deze cup 
gewonnen zou hebben. Aan Jasper werd de 
Wisseltrofee en een blijvend aandenken 
overhandigd . Jasper proficiat! 

Jappie wint 
Boogbaltopscoorderstrofee 

Nico overhandigd namens de Boogbalredactie de 
Boogbaltopscoorderstrofee uit aan Jasper Engelen die 
met 20 goals topscoorder werd bij de GWVV-senioren. 
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ER ZIJN AL BALLEN TE SPONSOREN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN 
 Ook dit seizoen werd er wederom een 

ballen sponsoring gehouden.  
Voor de volgende thuis-wedstrijden van 
GWVV 1 werden de ballen gesponsord 
door: 
 
13-9-2008 wedstrijd tegen Carvium 
sponsor Arno en Manon 
27-9-2008 wedstrijd tegen Den Dam 
sponsor Kom E$ Kieken 
12-10-2008 wedstrijd tegen SVGG 
sponsor de Barploeg 
26-11-2008 wedstrijd tegen Aerdt 
Sponsor Tom Wanders. 
9-11-2008 wedstrijd tegen N.V.C. 
Sponsor Frans en Elke 
30-11-2008 wedstrijd tegen V.V.L. 1 
Sponsor Welkoop 
8-3-2009 wedstrijd tegen Ratti 1 
Sponsor Jan en Willemien Frazer 
29-3-2009 wedstrijd tegen Socii 1 
Sponsor Kok Kozijnen bv 
26-4-2009 wedstrijd tegen Etten 1 
Sponsor Monro bv 
17-5-2009 wedstrijd tegen Hoeve V. 1 
Sponsor Katan Vuurwerk 
 
Hebt u ook interesse om een 
bal te sponsoren in het seizoen 
2009-2010 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

Wij bedanken alle balsponsoren  
van het seizoen ’08-’09!! 

G ezien de uitslagen van de laatste 
wedstrijden van GWVV 4, kun je rustig 
vaststellen dat ons vierde elftal toe was aan ‘t 
einde seizoen.  
Verliespartijen tegen Stokkum, Halle en St. Joris 
deden het elftal onderin de middenmoot 
belanden, met slechts 32 punten uit 22 
wedstrijden, daar waar in maart nog een plaats in 
de subtop voor onze jongens leek weggelegd. 
De laatste wedstrijd tegen St. Joris was tevens 
het afscheid van Wim Pruyn, die ons gelukkig 
afgelopen seizoen nog een keer van het 
keepersprobleem verlostte. ’N extra dank is 
daarom op z’n plaats, dat Wim ondanks al zijn 
voorzittersbeslommeringen, toch nog tijd vond als 
sluitpost voor het 4e elftal te spelen. Bloemen 
waren daarom meer dan dan terecht. WIM DANK 
NAMENS HET 4E. De transfer/rust periode zullen 
we dus met man en macht aan de bak moeten, 
om het team weer op sterkte te brengen. 
Conform afspraak zal Harm waarschijnlijk weer 
wisselen naar het derde, Marcel is gezien zijn 

blessuregevoeligheid een groot vraagteken en 
zoals gezegd heeft Wim nu definitief de kicks aan 
de wilgen gehangen. Daarnaast heeft Rob aan-
gegeven de trainingstaken, die hij zo geweldig 
van Ton had overgenomen voor ons 3e en 4e 
elftal, niet te willen voortzetten, om zelf weer 
actiever de sport te kunnen beoefenen. Ik kan me 
daar iets bij voorstellen, 
want uiteindelijk, is het 
toch het spelletje, dat 
tot voldoening leidt. 
Respect en dank (ROB, 
DANK NAMENS 3 EN 
4) Maar zoals gezegd 
zullen we in de rust-
periode aardig aan de 
bak moeten voor en 
een nieuwe trainer, een 
keeper en hopelijk nog 
wat spelers. We denken 
daar met name gezien 
de beperkte financiële 
middelen aan een 
lease/huur constructie 
voor één of meerdere 
spelers, waarbij we pas 
betalen als de 
financiële crisis voorbij 
is. Daarentegen staat 
dat Theo voor aanvang 

GWVV 4  hunkert 
naar einde seizoen 

Rob die tijdens het Jan 
Riekentoernooi werd 
bedankt namens het 3e 
en 4e 
Hij pakte de trainers-
taken van Ton spontaan 
op.  
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van het nieuwe seizoen hopelijk weer fit is, want 
hem hebben we ook node gemist de laatste 
wedstrijden. 
Als afsluiting zullen we nog wel deelnemen aan 
het internationale toernooi in Kleve op zaterdag 
13 juni a.s. . Wie ons dus een keer in ’n echt 
stadion wil zien spelen: 
Samstag Fussballturnier Stadion 1. FC Kleve Am 
Bresserberg von 13.30 bis 20.00 Uhr. 
Behalve GWVV4,  in het buitenland beter bekend 
als Huntenkring Businessclub spelen daar o.a. 
NEC, De Graafschap, Vitesse, Rot Weiss 
Oberhausen en FC Kleve. 

Ook wil ik bij deze gelegenheid Ton, onze 
oudtrainer, van harte beterschap toewensen. We 
zullen ondanks dat seizoen stil ligt hem 
regelmatig blijven bezoeken (dit is tevens een 
uitnodiging aan alle spelers van 3 en 4). 
Dus allen een goede vakantie en leest U dit 
artikel en denkt U GWVV 4 te kunnen versterken 
meldt U zich dan.  Het versterken is wel duidelijk 
voorwaarde  in onze overeenkomst. 
 
Met vriendelijke sportgroet Jules van de Pavert 

Het seizoen van 
het 3de 

 

A ls we het hebben over het seizoen van het 
derde, dan hebben we het natuurlijk over het 
seizoen 2008/2009.  
Het seizoen dat de geschiedenis in zal gaan als 
het seizoen dat Obama de eerste zwarte 
president van Amerika werd, Erwin Zimmerman 
door het jeugdbestuur werd overgeslagen als 
pupil van de week, en 4 schotse runderen het 
loodje moesten leggen voor de nieuwe 
voetbalschoenen van Mark Welling. 
 
Maar bovenal was het natuurlijk het seizoen van 
ongekende successen van het 3de in de diverse 
achterhoekse voetbalarena’s. Diverse 
tegenstanders, waarvan gedacht werd dat deze 
een maatje te groot zouden zijn, werden aan de 
zegekar gebonden. Daar stonden natuurlijk wel 
een aantal nederlagen tegenover. Dit was echter, 
voor het eerst sinds jaren, te overzien. 
Eindresultaat was uiteindelijk een 7e plaats, met 
24 punten  in de competitie. De laatste keer is dit 
voorgekomen tijdens de laatste ambtsperiode 
van Napoleon.  
Is dit succes ons aan komen waaien? Nou nee, 
niet echt; door krapte en blessures binnen de 
eigen selectie was het iedere donderdag weer 
een uitdaging om überhaupt een team voor de 
zondag op de been te krijgen. 
Om U even een idee te geven: Dit seizoen 
hebben 47 !! verschillende spelers in het 3de hun 
kunsten vertoond. Allemaal spelers met hun 
eigen specifieke kwaliteiten, waarmee iedere 
week weer een uitgebalanceerd elftal werd 
gesmeed. Uitzonderlijk waren dit seizoen de 
leeftijdsverschillen. De jongst ingezette speler 
moet nog verplicht op de fiets rond, terwijl de 
oudste de pre-pensioengerechtigde leeftijd met 
rasse schreden nadert. De diverse 
telefoonaanbieders in Nederland en Duitsland 
hebben ook, dankzij ons, zeer goede zaken 
gedaan. Vele belminuten werden besteed aan 
contractbesprekingen. De meeste contracten 
hadden een looptijd van 1,5 uur plus 15 minuten, 
en moesten dus iedere week weer opnieuw 
worden onderhandeld. Op deze manier hebben 
maar liefst 9 spelers die als invalkracht te boek 
staan, regelmatig het 3de uit de brand geholpen. 
De rest van de spelers konden we lenen, leasen, 
huren met recht tot koop van de ons omringende 
elftallen. Daarbij hadden we het geluk dat het 2de 

(vervolg GWVV 4) 

regelmatig een vrij weekend had en de 
aanstormende talenten van de A-jeugd zich 
boordevol ambitie op de het zondagvoetbal 
stortten. Ook van het 4de maakten regelmatig 
mensen hun opwachting in het derde. U zult 
begrijpen dat de elftalsamenstelling soms meer 
dan verrassend was. Vaak was ook juist de 
kwaliteitsinjectie van ingevlogen spelers van 
doorslaggevend belang. 
Alles bij elkaar heeft het 3de dus, dank zij de inzet 
van heel veel mensen, een goed seizoen 
gedraaid. 
Wat hebben we dit seizoen geleerd waarmee we 
het komend seizoen iets kunnen ? 
Ten eerste hebben we geleerd dat er punten 
werden gepakt in afwezigheid van onderge-
tekende. Er is daarom besloten dat ik het komend 
seizoen op de zondag minder aanwezig zal zijn 
om zelf iets meer aan sport te gaan doen, en zo 
met een fitter lichaam en een helderder geest 
over het 3de te kunnen nadenken. Om dezelfde 
reden zijn Clemens en Toon aan de technische 
staf toegevoegd (vooral vanwege hun fitte 
lichamen).  
Verder hebben we geleerd dat 13 eigen spelers 
te weinig is. Als reactie hierop hebben we ons 
geroerd op de transfermarkt (Swingnight) en 2 
spelers van buitenaf, Jeroen en Edo, 
gecontracteerd. Verder komt Jordy over van de 
A-jeugd en is er hoop op meer.. 
De poule met invalkrachten is ook verder 
uitgebreid, zodat we goede hoop hebben dat ook 
op dit punt duidelijke vooruitgang is geboekt. 
Ook is gebleken dat als Leo Bruggeman 
meedoet, er een kans bestaat van 66,67% dat er 
met 3-2 wordt gewonnen. Dit zou betekenen dat, 
als Leo zich voor een vol seizoen aan het 3de zou 
binden, er in theorie 66,67% van de maximaal 
haalbare 66 punten behaald kunnen worden. 
Deze 44 punten zouden dan weer een duidelijke 
verbetering betekenen ten opzichte van het 
afgelopen seizoen. Hierover is met Leo nog niet 
gesproken... 
Als laatste is het de bedoeling dat diverse spelers 
zich ook weer op internationale tonelen gaan 
begeven. Zo is er deze zomer bijvoorbeeld weer 
het traditionele toernooi in het Sauerland. In het 
kader van het verbeteren van de mentale 
weerbaarheid is het een goede zaak om ook 
eens tegen duitsers (in plaats van mét een 
duitser) te voetballen. 
 
Rest mij nog om iedereen die zijn steentje, of 
kruiwagen vol stenen, heeft bijgedragen aan het 
slagen van dit seizoen van harte te bedanken. Ik 
wens iedereen een prettige en prachtige vakantie 
toe. 
 
Frank    
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Eerste seizoen damesfutsal GWVV geslaagd 
 

A ls je met een nieuw team start, en zoals wij 
ook met nieuwe tak van sport binnen GWVV, 
namelijk futsal, is het altijd spannend hoe het 
gaat lopen. 
Wat komt er administratief bij kijken, hebben we 
genoeg speelsters, hoe gaan we voorbereiden / 
trainen / spelen, klikt het met de dames onder 
elkaar, etc. etc. 
Vooral omdat eigenlijk niemand echt ervaring had 
met zaalvoetbal, was het in het begin echt 
uitproberen met welke opstelling en tactiek we 
gingen spelen. 
 
Evaluatie 
Nu het seizoen erop zit, kunnen we zeker 
concluderen dat het een geslaagd seizoen is 
geweest. Dit zeggen we, terwijl we op de laatste 
plaats zijn geëindigd. Zegt genoeg over het 
incasseringsvermogen en de positieve instelling 
van de GWVV-dames! 
 
Een zaalsport als futsal blijft een 
blessuregevoelige sport. Alhoewel je elkaar bijna 
niet mag aanraken (schouderduw is uit den 
boze... en dat is voor ons ‘oud- veldvoetbalsters’ 
nog wel eens lastig te vermijden...), blijft het 
sprintwerk, kappen en draaien een aanslag op 
met name knieën en enkels. 
Gelukkig zijn we wat dat betreft redelijk heel uit 
de strijd gekomen. Er is natuurlijk een grote 
uitzondering en dat is Ellen. Haar gescheurde 
achillespees bij haar eerste wedstrijd is natuurlijk 
een domper. Daarbij waren er meer blessures, 
maar deze waren vooral te wijten aan veldvoetbal 
(bij Den Dam dus...). Hopelijk kan iedereen fit 
aan het nieuwe seizoen beginnen en blijven we 
bespaard van vervelende blessures. 
 
Volgend seizoen 
Voor de laatste wedstrijd hebben we een 
bespreking gehad over het volgende seizoen. 
Hierbij gaf Nicky helaas aan volgend seizoen niet 
meer mee te spelen. Jammer, omdat ze zowel 
als speelsters als keepster inzetbaar was, maar 
zeker ook vanwege de gezelligheid. Fijn is dat 
Monique Visser vaste speelster wil worden, zij 
was oproepspeelster. 
 
We gaan in de zomerperiode weer trainen in de 
gymzaal in Varsselder. Verder hebben we ons 
ingeschreven voor de bekerwedstrijden. Deze als 
voorbereiding op 
de competitie. 
 
Onze klasse 1B 
was tot nu toe de 
enige in onze 
regio. Komend 
seizoen zal er 
waarschijnlijk 
een hoofdklasse 
in onze regio 
komen. Teams 
als FC Gelre 
Dames 1, die op 
het veld in de 
hoofdklasse 

spelen, gaan hierin spelen, zodat zij dus uit onze 
poule gaan.  
Een goede beslissing, want een team dat 300 
goals in 18 wedstrijden maakt, is duidelijk een 
maatje te groot voor onze poule. 
 
De ‘twaalfde’ man 
Als het goed is, spelen we voortaan onze 
thuiswedstrijden (dus in Terborg) om 19.00 uur. 
Prima tijd, om ook nog wat aan de avond te 
hebben. 
 
Ook leuk omdat dan kinderen van speelsters nog 
eens kunnen komen kijken. Zo hebben we dit 
jaar regelmatig steun gehad van Celine van 
Loon. Zij hield ook netjes de stand op haar 
notitieblokje bij, voor het geval de scheids zich 
zou vergissen! Celine, kunnen we volgend jaar 
ook weer op je rekenen? Vast wel! 

In de zomer trainen we in de 
gymzaal in Varsselder 

Anouk en Celine houden de stand 
bij.  

David mag de bal 
ophalen.  

Ook waren af en toe onze mannen van de partij. 
Hopelijk zien we hen ook volgend seizoen weer 
langs de lijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal en Niek zitten bij een tegenstandster op de 
bank, maar hebben gelukkig wel oog voor ons spel.... 
 
Afsluiting van het seizoen 
Jammer genoeg doen er dit jaar (nog) geen 
dames mee met het Jan Rieken-toernooi. 
Het toernooi valt samen met een uitstapje van de 
Den Dam-dames, waar ook een aantal dames 
van ons team lid van zijn. De overige zijn of een 
weekend weg of hebben andere bezigheden in 
het Pinksterweekend. Voor volgend jaar houden 
we ons zeker aanbevolen! 
 
Eind juni gaan we nog met z’n allen een avondje 
stappen om het seizoen af te sluiten. 
Wat, waar en hoe houdt de organisatie nog 
geheim, dus we laten ons verrassen. 
 
Ik wens u in ieder geval een fijne zomer toe ! 

Simone 

DAMES FUTSAL 
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benoemt tot ere-lid van 
G.W.V.V. en ontvangt 
zilveren speld van de 
K.N.V.B. 

O p 1 januari j.l. heeft Paul Schut zijn functie 
als bestuurslid beëindigd. Aangezien Paul 
samen met Riet destijds in het verre Mozambique 
verkeerde, en het bestuur het een te grote 
onkosten post vond om daarheen te reizen om 
stil te staan bij zijn afscheid werd op 30 mei j.l. op 
het Jan Riekentoernooi officieel afscheid van 
hem genomen. Een dag waarbij heel GWVV oud 
en jong bijeen is is dan ook een logische keuze, 
want als we allemaal wisten wat Paul voor de 
vereniging heeft gedaan en nog steeds doet dan 
komt zo’n afscheid hem ook daadwerkelijk toe. 
Paul was alleen medegedeeld dat hij om 14:00 
klaar moest staan voor vertrek naar 
sportaccommodatie “De Buitenham”. Het verastte 
hem dan ook dat Jules (ex medebestuurslid) met 
zijn cabriobolide kwam voorrijen. Niet voor zijn 
laatste rit naar de Buitenham maar voor deze 
speciale gelegenheid wel passelijk. Hoe vaak 
heeft Paul wel niet de weg naar de Buitenham 
moeten afleggen, eerst vanuit Varsselder vaak op 
de fiets en later na de verhuizing vanuit 
Gendringen met de auto van Hakfoort. En als je 
dan voorbij de Buitenham kwam zag je vaak de 
auto staan en wist je dat Paul weer bezig was 
voor de club. Was het niet voor een defecte 
kraan of i.d. dan wel voor  werkzaamheden die 
met de kantine te maken had. 
Het was dan ook een mooi gezicht dat er door 
heel GWVV een erehaag werd gevormd vanaf de 
Hoofdstraat tot aan het veld bij binnenkomst van 
Paul op de Buitenham. Jules bolide bood echter 
alleen plaats voor Paul, maar Riet, Kim, Harald 
en de kleinkinderen waren natuurlijk ook 
meegekomen. Het was ontroerend om te zien 
hoe Paul bejubeld werd en dat Paul dit ook totaal 
overrompelde. Er werd zelfs nog een extra 
ererondje gemaakt over het hoofdveld, daar waar 
Paul zovaak beslissingen heeft moeten nemen 
om een wedstrijd door te laten of het er maar ‘uit 
te gooien’. Aangekomen op de plaats van 
bestemming stond zelfs een bestuurszetel klaar 
voor hem en Riet. En dat was gezien de fysieke 
toestand van Paul met z’n knie niet verkeerd voor 

hem. De 
voorzitter betrad 
het GWVV-
spreekgestoelte 
en sprak de 
volgende 
woorden tot Paul: 
 
Op deze zonnige 
dag staan we hier 
buiten, om 
afscheid te 
nemen van Paul 
als bestuurslid. 
Na je 19 jaar te 
hebben ingezet 
binnen het 
bestuur moet je 
er helaas mee 
stoppen.  
 
Paul je bent een man van weinig woorden en 
veel daden. Ik denk dan ook dat je niet zit te 
wachten op en lange speech waarin ik aan een 
ieder hier nog eens duidelijk maakt hoe belangrijk 
jij voor GWVV bent geweest in vooral de afge-
lopen 19 jaar. 
Ik ben dan ook druk geweest met het inbouwen 
van wat mindere punten in mijn toespraak om al 
die lof die je nu wordt toegezwaaid wat te 
nuanceren. 
Nou, ik kan je zeggen; het is me niet gelukt.  
 
Al die jaren kenmerkte jouw inzet in het bestuur 
en daarbuiten zich door je toewijding en niet door 
rare fratsen en excessen. Voor GWVV was dit 
natuurlijk super maar voor het maken van een 
speech minder. 
 
Voetballer. 
We staan hier natuurlijk om stil te staan bij jouw 
afscheid als bestuurslid. Toch wil ik ook even stil 
staan bij je voetbal verleden. Al is het alleen al 
om aan te geven dat je veel meer gedaan hebt 
voor GWVV 
In het 25-jarig jubileumboek kom ik de naam Paul 
Schut het eerst tegen als A-junior 1966 – 1967. 
Zij noemden zich de “berenjagers” 
 
Als speler van het 4de elftal kwam ik een foto 
tegen uit het seizoen 1978  -1979 
Later weer vond ik nog een elftalfoto van het 5de 
elftal uit het seizoen 1984-1985 waar je nog bij 
opstaat en later op een elftalfoto met het 6de elftal 
1988. 
 
Barploeg. 
Wie zegt het eerste goedemorgen tegen je als je 
’s zondagsvroeg voor de uitwedstrijd in de 
kantine komt; dat ben jij, Paul. 
De koffie is dan al klaar en wordt je vaak al 
zonder wat te zeggen voor je neergezet. Dan ben 
je geen vrijwilliger dan ben je een kanjer. 
Maar niet alleen ’s morgens vroeg stond je achter 
de bar. Er zijn tijden geweest dan stond je ook ’s 
middags en ’s avonds achter de bar. En was het 
erg druk dan kon je de mensen heel rustig even 
laten wachten. 
Je staat niet alleen achter de bar, maar je regelt 
ook veel voor de bar.  

Afscheid van Paul Schut als bestuurslid 



Boogbal nr. 8 pagina 17 

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009 

Bestuur. 
In jaargang 1990 – 1991 kwam je in het 
hoofdbestuur en bent daar  gebleven tot seizoen 
2008 -2009. 
Je had meerdere functies binnen het bestuur. Zo 
was je de schakel tussen de barploeg en het 
bestuur en deed je een periode samen met 
Arnold de sponsoring. Maar je hoofd 
verantwoordelijkheid binnen het bestuur was de 
accommodatie. Kijken we allemaal om ons heen 
en zien hoe de accommodatie erbij ligt dan is het 
duidelijk dat je deze klus uitstekend hebt 
uitgevoerd. Paul, je verrichte niet alleen veel werk 
maar je bewaakte ook de toestand van de 
accommodatie.  
 
De afgelopen jaren 19 jaar heb je veel, veel 
betekent voor GWVV en was je er veel voor 
GWVV.  
Wat ben je allemaal geweest voor GWVV? En als 
ik zeg geweest dan klinkt het net alsof je deze 
kenmerken niet meer hebt. Zoals je binnen 
GWVV bent zo zul je altijd jezelf blijven.  
 
Paul was erg handig. 
Als iets gemaakt moest worden had je al de 
oplossing en kwam men de volgende dag op de 
accommodatie, dan was het vaak al geregeld.  
Als Paul een probleem signaleerde dan had hij 
meestal ook al de oplossing 
 
Paul was een ritselaar. 
Altijd wist je wel een adres waar je weer iets voor 
weinig of voor niets kon regelen als GWVV iets 
nodig had of gemaakt moest hebben. 
 
Paul was een man van weinig woorden en 
veel daden. 
Paul je hebt een strakke manier van werken. 

Gewoon even kort sluiten en maken. Dit alles 
onder het motto “kloar is Kloar” 
Als er dus wat gemaakt of geregeld moest 
worden voor GWVV koos je altijd de kortste weg. 
Vaak heel effectief, maar soms ook net iets 
sneller dan de  besluitvorming. 
 
Paul was recht door zee. 
Geen blabla en gebakken lucht. Gewoon helder, 
duidelijk, zo kort mogelijk, zo had Paul het in het 
bestuur het liefste. Dat kwam omdat Paul zelf ook 
helder en duidelijk was als het ging om zijn 
punten die hij belangrijk vond. 
Daarom had Paul ook een belangrijke bijdrage in 
de vergaderingen. 
 
Paul was betrouwbaar. 
Een afspraak maken met Paul om ergens op tijd 
te zijn was geen probleem. Paul was ook altijd 
aanwezig als je hem nodig had. 
Altijd staat zondagsmorgens de koffie klaar als de 
elftallen moeten voetballen 
 
Paul was integer en eerlijk 
Nooit een vervelend woord over mensen. En 
ergerde je jezelf toch over het gedrag van 
mensen dan liet hij dat duidelijk merken, zonder 
daarbij kwaad over iemand te spreken of te 
beschadigen. 
 
Paul was Loyaal 
Over zijn GWVV nooit een verkeerd woord.  
Het is dan ook een lang proces geweest voordat 
je ook definitief besefte dat je het rustiger aan 
moest doen. Je wilde het nog niet zo snel 
loslaten.  
 
Paul was ooit Zinkputter van het jaar. 
Zijn bijdrage als vrijwilliger is ook buiten GWVV 
zeer gewaardeerd. We waren da ook apetrots dat 
jij als bestuurslid van GWVV deze titel verdiende.  
Je kreeg deze titel niet alleen voor je inzet voor 
GWVV, maar onder andere ook voor je inzet voor 
het oranje comité. 
Een dergelijke erkenning zeg dan ook heel veel. 
 
Paul was ook de man met de ballen. 
Elk seizoen weer had je weer een lijst met namen 
van mensen die zondags de wedstrijdbal wilden 
sponsoren. 
Het was één van je levenswerken geworden om 
dit elk seizoen weer rond te krijgen. 
Het moesten wel leren ballen zijn en geen 
gehaktballen of bitterballen. Een paar jaar 
geleden moest je opgenomen worden in het 
ziekenhuis met wat hart klachten na een avondje 
wat drinken en eten aan het einde van het 
seizoen. Dat was wel even schrikken, maar het is 
gelukkig goed gekomen. Mogelijk  was dit wel het 
begin van een langzaam bewustwording dat je 
het wat rustiger aan moest gaan doen..    
 
Paul was ook de man met de koffer. 
Paul, ja was in het bezit van een stukje bestuurlijk 
erfgoed, namelijk een attachékoffer. 
Hierin zaten alle belangrijke vergaderstukken 
Deze koffer had jij weer overgedragen gekregen 
van Joop Ditters. Tijdens de laatste vergadering 
heb je de koffer weer officieel overgedragen aan 
Nico Immink, zodat dit bestuurlijk erfgoed binnen 
het bestuur blijft 
 
Paul was een gevoelsmens. 
Sfeer, vertrouwen, vriendschap zijn voor jouw 

Paul en Riet luisteren aandachtig naar de 
woorden van de voorzitter,  op de 
achtergrond 2 (ex)-mede bestuursleden Theo 
(erevoorzitter) en Gert (ere-lid)  in Paul’s 
gedane bestuurstijd. 
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belangrijk. Je kon je ook enorm opwinden of 
zorgen maken, maar liet dan niet altijd merken. 
Je was ook wel een binnenvetter. Maar je deed 
dit vooral om de sfeer  goed te houden.  
De laatste ontwikkelingen rond het gemeen-
schapshuis hebben je ook erg bezig gehouden 
en hebben je de nodige hoofdbrekens en zorgen 
bezorgt.  
 
Paul was erg betrokken. 
In momenten waarin GWVV voor wat lastige 
uitdagingen stond was je ook altijd erg bezorgd 
om zijn GWVV.  
Je kon je dan enorm boos maken op gedrag van 
mensen die GWVV schade kon toebrengen. 
Maar één keer heb je je geel zwarte hart in de 
steek gelaten. Toen heb je rood witte netten had 
besteld. Paul hoe zit dat? 
 
Paul is een kanjer 
De laatste jaren viel het je zwaar om je helemaal 
te geven voor GWVV. Je gezondheid liet dat 
gewoon niet toe. Je bent er de man ook niet na 
om dan maar en beetje aan te doen. En dan 
moet je de enige en juiste beslissing nemen die 
er dan is en dat is kiezen voor je gezondheid.  
 
Paul is dan ook man die we gaan missen. 
Je bent natuurlijk niet helemaal weg binnen 
GWVV. Je blijft nog wel betrokken bij de 
tuinploeg en de bar. Maar het zal allemaal   
 
Om duidelijk te maken hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn en Paul in het bijzonder wil ik graag een 
metafoor gebruiken. Tenslotte is daar een 
metafoor. Het betreft de metafoor van de 
termieten en hoe die hun nest bouwen. 
 
Termietenheuvels zijn soms meters hoog zijn en 
zijn binnenin fascinerende  bouwwerken. 
De bouw van een termieten heuvel begint met 
een paar termieten die gedisciplineerd en 
behoedzaam bouwstenen opstapelen. Zij 
verzetten veel werk en moeten als pioniers de 
eerste problemen oplossen en iets neerzetten. Er 
volgen nieuwe termieten die weer iets bouwen op 
hetgeen al gebouwd is. Zo ontstaat  er iets moois 
dat steeds groter en mooier wordt. Dit alles is niet 
mogelijk zonder de bijdrage van de voorganger. 
Na verloop van tijd ontstaat er een enorm 
bouwwerk met een fascinerende 
leefgemeenschap binnen in.  
 
Het zijn die termieten geweest die zich melden 
om dit tot stand te brengen die ik graag wil 
vergelijken met vrijwilligers als Paul.  
De ontwikkeling van een vereniging begint altijd 
bij een basis. Er zijn vervolgens mensen nodig 
die belangeloos tijd en energie steken om hier op 
hun manier weer iets aan toe te voegen en het 
vorige te bewaken, zodat anderen hier weer op 
kunnen voortborduren en verder ontwikkelen. Dit 
maakt verenigingen groot en sterk.  
 
Met het afscheid van Paul nemen we afscheid 
van zo’n markante vrijwilliger die een  belangrijke 
periode binnen GWVV heeft ingevuld en iets 
achterlaat voor zijn opvolger. Een erfenis waar de 
volgende generatie weer op kan verder bouwen. 
Het zijn mensen zoals Paul die belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling en het voortbestaan van de 
vereniging en zijn identiteit. 
Laten we met zijn allen de belangrijk laag die 
Paul heeft achtergelaten binnen onze vereniging 

in stand houden. Dit is vooral de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en 
zorg voor onze accommodatie en het dienstbaar 
opstellen zodat iedereen onder de beste 
omstandigheden zijn hobby kan uitoefenen.  
Graag wil ik je om te beginnen ook persoonlijk 
bedanken voor de jaren dat we hebben 
samengewerkt. Ik kijk hier met veel genoegen op 
terug, niet alleen vanwege je bestuurlijke 
bijdrage, maar vooral ook om hoe je bent als 
mens. Ik wil je dan ook bedanken voor de dingen 
die ik van jou heb mogen leren.  
 
Paul,  namens alle leden en het hele bestuur wil 
ik je ontzettend bedanken voor jou inzet en 
onuitwisbare bijdrage aan het GWVV, zoals we 
dit nu kennen.  
GWVV zal dit ook nooit vergeten. 
Namens het bestuur en heel GWVV wil ik je dan 
ook hierbij BENOEMEN TOT ERELID VAN GWVV en 
de hierbijbehorende oorkonde overhandigen. 

 
Wij wensen je nog heel veel gezondheid samen 
met Riet, de kinderen en kleinkinderen. 
 
Na deze lovende afscheidswoorden werd door de 
voorzitter gememoreerd dat dit resultaat niet 
alleen het werk kan zijn van Paul alleen, vaak 
heb je als je van een bestuursvergadering komt 
een achtervang nodig om punten te (her)
overwegen vaak is dit dan je echtgenoot of 
echtgenote, daarom werd Riet bedankt in de 
vorm van een bloemetje voor de ondersteuning 
die Paul heeft gehad van Riet. 
 
De koek was echter nog niet op voor Paul, deze 
keer vroeg Dhr. Roovers namens het bestuur van 
de KNVB District Oost of hij een woordje mocht 
richten tot Paul. 
Hij sprak uit dat er als er iemand op dit tijdstip 
van de KNVB komt er wel iets bijzonders aan de 
hand moest zijn, hij kwam nl. om een lid van onze 
vereniging een bijzondere onderscheiding uit te 
reiken. De belangrijke positie die vrijwilligers bij 
een vereniging innemen is genoegzaam bekend. 
Zonder vrijwilligers in de sport is de 
sportbeoefening binnen de verenigingen en 
uiteraard ook binnen de KNVB onmogelijk. Heel 
bijzonder is het dan ook dat ik bij deze vereniging 
voor de 2e keer in een jaar kom om weer een 
waardering van de KNVB uit te reiken. Dit pleit 
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voor de vereniging waar 
de betrokkenheid van 
leden, bestuursleden en 
de vrijwilligers dermate 
groot is dat zij zich geheel 
belangeloos gedurende 
een lange periode inzetten 
voor heel veel zaken die 
zich binnen een vereniging 
afspelen. In juni 1990 is 
zijn carriere begonnen, hij 
werd consul, dat beviel 
hem en de vereniging vv 
GWVV zo goed dat hij dat 
nog steeds doet inmiddels 
19 jaar. Op dezelfde datum trad hij toe tot het 
bestuur wat hij ook 19 jaar deed, en of het nog 
niet genoeg was gaf hij ook vanaf die datum zijn 
medewerking aan de kantine en werd 
barmedewerker. Tevens trad hij toe tot de 
accommodatie commissie wat hij deed tot januari 
2009 en om het plaatje rond te maken ging hij in 
2006 ook nog deel uitmaken van de vaste 
tuinploeg van deze vereniging. 
 
Het bestuur van de KNVB District Oost heeft 
besloten om deze prachtige prestatie te belonen 
met de ZILVEREN SPELD en de daarbij 
behorende oorkonde, van de KNVB. Wij als 
bestuur van de KNVB feliciteren u en uw bestuur 
hiermee van harte. En ook de KNVB heeft aan 
het thuisfront gedacht voor de tijd dat zij hem 
heeft moeten missen als hij weer eens zo nodig 
naar het voetbalveld moest had Dhr. Roovers 
voor Riet een bloemetje meegebracht van de 
KNVB. Onder een groot applaus werd bij Paul 
deze zilveren waardering opgespeld. 

Ook Paul wilde een woordje richten tot alle 
aanwezigen. Hij sprak zijn dank uit voor de 
prettige samenwerking met iedereen met wie hij 
samen had gewerkt. Namen wilde hij hierbij niet 
noemen om te voorkomen dat hij namen zou 
vergeten, maar één uitzondering wilde hij hier 
echter wel voor maken en dat was zijn vrouw 
Riet. Paul overhandigde haar een envelop (met 
inhoud? Liefdesverklaring? Reischeque?). Wij 
weten dit niet maar we weten wel dat dit uit liefde 
door Paul aan Riet is overhandigd. 
 
Paul bedankt voor de samenwerking, en je bent 
zeker niet uit beeld want de werkzaamheden die 
je blijft doen daar zul je ook te maken krijgen met 
GWVV’ers jong en oud en dat is fijn om te weten. 

De redactie 

Gendringen   2-06-2009 
 

Beste Voetbalvrienden,              
 

Z aterdag 30 Mei waren wij uitgenodigd voor 
het afscheid nemen als bestuurslid en 
accommodatie beheerder van GWVV tijdens 
het Jan Riekentoernooi. 
Om 14.30 uur kwam Jules v/d Pavert mij met zijn 
cabriolet  thuis ophalen. 
Toen wij bij Mulder om de hoek kwamen wist ik 
niet wat ik zag, twee rijen met voetballers  
(van klein tot groot) stonden mij op te wachten 
met een warm handgeklap en gezang “Paultje 
Bedankt” (daar krijg je kippenvel van) 
Eerst nog een rondje met de sportwagen van 
Jules over het hoofdveld, ik zeg tegen Jules nu 
mag dat want ik ben de consul. 
Plaats genomen op de stoelen die klaar stonden 
voor Riet en Mij, begon voorzitter Willem met zijn 
toespraak. 
Deze toespraak was veel aandacht aan besteed 
en zat met veel lovende woorden dan ook keurig 
in elkaar.(Willem nogmaals bedankt) 
Willem mocht mij onderscheiden met de speld en 
Oorkonde als Erelid van GWVV dat was voor mij 
een echte verrassing. 
Ook Riet werd bedankt met een prachtig boeket 
bloemen voor de uren die ze mij liet gaan. 
Daarna kwam Dhr Rovers van de KNVB aan 
woord ook hij sprak prachtige lovende woorden 
die mij ook diep raakten. 
Dhr Rovers mocht mij onderscheiden met de 
zilveren waarderingsspeld en Oorkonde van de 
KNVB, ook voor Riet had hij een prachtig boeket 
bloemen en een dankwoordje. 
Dit alles heb ik als een echte waardering /
beloning ervaren. 
Ik wil van mijn kant iedereen Binnen en Buiten 
GWVV bedanken met wie ik heb samen gewerkt 
tijdens mijn Bestuur Functie bij Gwvv. 
 
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om een ieder te bedanken voor de 
Kaartjes,Fruitmanden, Ontbijtbon, Telefoontjes, 
Bloemen, enz ,tijdens mijn knie operatie. 
Dan rest mij nog iedereen een prettige vakantie 
te wensen,en weer fris aan de start van het 
nieuwe seizoen.  
Nogmaals allemaal Bedankt we hebben genoten. 
 
 
Groetjes Paul en Riet Schut 
 en veel succes in de toekomst. 
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1 Theo Heutinck The Champ 277 
2 Bianca van Wessel Damespower! 270 
3 Paul Schut Schup ze d'rin! 270 
4 Nico Marcus FC De Balkjes 268 
5 Bob Zweers De James Bond 265 
6 Marcel v/d Pavert Superboys 264 
7 Danny van Wessel See no evil 262 
8 Bart Zweers De Buffels 261 
9 Hans Bruins FC Laika 261 

10 Stan v/d Pavert FC Stan United 261 
11 Henk Masselink Opa Henk 257 
12 Stijn Marcus FC Superelf 256 
13 Eugène Lucassen Water(g)eus 253 
14 Ton van Gelder Lucky Team 253 
15 Amber & Roos Lucassen De Lucky's 250 
16 Dennis Lohschelder S.V. Jenevertje 245 
17 Marco Jansen Eendracht 245 
18 Erik Ketelaar Die Mannschaft 244 
19 Frank & Leony Molenaar De Mollies 241 
20 Yvonne Berendsen B.E.B.O.C. '08 241 
21 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 237 
22 Lucia Heutinck Het Geknipte Team 234 
23 Martijn Klompenhouwer De Tokkies 234 
24 Maud Rots De familie Knots 233 
25 Robin Klompenhouwer S.V. Sterk 233 
26 Jules v/d Pavert V.V.O. 1 230 
27 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 230 
28 Djim Molenaar FC Armada 228 
29 Kristel Jansen Lucky Luca 228 
30 Arnold Versleijen Het Buitenleven 225 
31 Gert Ketelaar De Routiniers 225 
32 Ted v/d Pavert Altijd lastig! 225 
34 Dirk Jansen De Duifjes 223 
33 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 220 
35 Frank v/d Schuur Coming from Mars 218 
36 Wim Klompenhouwer De Langenhof 217 
37 Ferenc & Sem Sem's elftal 216 
38 Kees v/d Pavert De Kellers 216 
39 Marijke van Wessel Snoepzakje 215 
40 Theo van Wessel De Platte 215 
41 Maik te Kaat 3e Vooruit 214 
42 Marcus Schwartz FC G.W.V.V. - Silvolde 214 
43 Sebastiaan Flipse Miracle 214 
44 Koen Nieuwenhuis Das altied lastig! 213 
45 Nico Immink De Buitenhammers 212 
46 Harm te Kaat Staalboeren 211 
47 Piet Vuile Honden 210 
48 Bennie Bruins Bruunske Beat 207 
49 Jolanda v/d Pavert Jootje 205 
50 Jeroen Aalders G.W.V.V. 5 202 
51 Bennie & Kay Mulder G.W.V.V. 8 199 
52 Jordy Bussink Jordy's Superteam 195 
53 Werner Wellink Niet Rechts 192 
54 Casper Bussink PSV 189 
55 Peter Berendsen Boxers 179 
56 Koen & Lars Molenaar SDO-tjes 177 
57 Andrès Moreno Linksbuiten 174 
58 Debby Meijer Debbes 168 
59 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 166 
60 Jelle Boland Snelle Jelle 162 
61 Sjoerd Immink De Imminks 160 
62 Wessel Immink De Wessels 147 
63 Simone Bussink S.P.T. 116 

GWVV superelf 
2008/2009 

sponsored by 
D e competitie is inmiddels ten einde en 
daarmee kunnen we ook de eindstand opmaken 
van de Superelf.  
In de afgelopen maand werd er nog volop gescoord 
door de vier senioren teams van GWVV, te beginnen 
op zondag 26 april. 
Het eerste verloor met 2-1 van Etten, Jeroen Aalders 
scoorde het enige doelpunt. Dus 4 punten erbij voor 
alle teams die hem hebben opgesteld. 
Het tweede elftal was die dag vrij en daardoor kon 
het derde elftal een aantal spelers van het tweede 
huren voor de wedstrijd tegen Doetinchem 6, maar 
het mocht niet baten want ze verloren kansloos met 
5-1, het enige doelpunt was van Danny van Wessel. 
Dus 3 punten erbij voor alle teams die hem hebben 
opgesteld en 3 punten aftrek voor de keeper en zijn 
verdedigers van het derde. Het vierde elftal speelde 
met 0–0 gelijk tegen Keijenburgse Boys. Omdat Wim 
Pruijn zijn doel schoon hield betekent dat hij en zijn 
verdedigers respectieve-lijk 3 en 2 punten bezorgen 
voor de superelf-teams. Al met al weinig 
veranderingen in de superelf, al kwamen dat 
weekend in het superelfklassement meer ploegen 
dichterbij koploper ‘De Champ’.  
Tussendoor speelde het derde elftal nog een 
inhaalwedstrijd thuis tegen de kampioen Silvolde4, 
ze verloren met 5-2. Doelpunten waren van Danny 
van Wessel en Erik Ketelaar. 
Op zondag 3 mei was er eindelijk weer een volledig 
programma. Het eerste en het derde verloren allebei 
hun wedstrijd en er werd in beide wedstrijden niet 
gescoord door GWVV. Gelukkig voor de 
superelfteams wisten het tweede en het vierde elftal 
wel te winnen en te scoren. De doelpunten werden 
die dag gescoord door Tom Wanders 2x, Johnny 
Brus, Sjal v/d Pavert, Han v/d Pavert 2x, Ferdie v/d 
Pavert en Hans Bruins. Op die dag kreeg het team 
van Nico Marcus 21 punten en kwam op de tweede 
plaats terecht achter koploper Theo Heutinck die 18 
punten kreeg. Op dat moment zat er maar 6 punten 
tussen die twee teams, dus ongemeen spannend 
aan kop van het klassement. De voorlaatste ronde 
was op zondag 10 mei. Het eerste elftal speelde een 
promotiewedstrijd uit tegen Hoeve Vooruit. Deze 
wedstrijd telt dus ook gewoon mee voor de Superelf. 
Die wedstrijd werd met 1–1 gelijk gespeeld, het 
enige doelpunt kwam op naam van Martin Bolk. De 
overige elftallen scoorden gezamenlijk 10 
doelpunten en de spelers die scoorden waren; 
Danny van Wessel 3x, Werner Wellink, Rick 
Hendrixen, Ferdie v/d Pavert, Dirk Jansen, René 
Hakvoort 3x. De laatste twee tellen niet mee, omdat 
ze aan het begin van de competitie niet waren 
opgenomen in de spelerslijst. 
De top 3 van de superelf kreeg in dat weekend 8 
punten erbij, dat waren Theo Heutinck (274 pnt), 
Bianca van Wessel (267 pnt) en Paul Schut (267 
pnt). 
De laatste speelronde was op zondag 17 mei. Het 
eerste elftal zat dicht tegen promotie aan, totdat een 
loterij (penalty’s) roet in het eten gooide, zodat 
Hoeve een klasse Vooruit mocht spelen. Wat voor 
de superelf telt was de reguliere speeltijd en de 
stand was dus 2-2. De doelpunten werden allebei 
gescoord door Jasper Engelen, hij werd tevens 
clubtopscoorder. 
Het tweede verloor met 9-0 van Trias 5, het derde 
won met 3-2 van Ulftse Boys 5, doelpunten waren 
van Marco Menke 2x en Jordy Steverink. Tenslotte 
verloor het vierde met 4-1 van Sint Joris 3, doelpunt 
Rien Klompenhouwer. 
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De extra maandprijs is voor het team dat de 
meest punten in één weekend verzamelde. Op 
zondag 8 maart kreeg het team ‘de Lucky’s’ het 
voor elkaar om 49 punten bij elkaar te 
sprokkelen. Amber en Roos Lucassen 
gefeliciteerd!  
 

(vervolg Superelf) 

Team ‘The Champ’ 
 van Theo Heutinck;  
      
          Marcel v/d Pavert 
Jacco te Kaat         Martin Bolk       Maik te Kaat 

 
Jules v/d Pavert   Theo Heutinck  Erik Ketelaar  Marcus Schwartz 
 
Jasper Engelen     Ferdie v/d Pavert       Tom Wanders 

De winnaar van de Superelf 2008/2009 is het 
team ‘The Champ’ van Theo Heutinck met 
maar liefst 277 punten. Theo, proficiat! 
Tevens bedanken we sponsor ‘Grandcafé De 
Bank’ in Doetinchem voor het beschikbaar stellen 
van de prijzen. Iedereen bedankt voor het 
meespelen en hopelijk volgend seizoen weer een 
spannend Superelf competitie. Fijne vakantie! 
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Start trainingen selectie 1 en 2  zondag 2 augustus 2009 
 
 
Zondag 2 augustus 10:30 uur 1e training 
 
Dinsdag 4 augustus 19:30 uur 2e training 
 
Donderdag 6 augustus 19:30 uur 3e training 
 
Vrijdag 7 augustus 19:30 uur 4e training 
 
Zondag 9 augustus 13:00 uur Selectie Toernooi Anholt 
 
Dinsdag 11 augustus 19:30 uur 5e training 
  
Donderdag 13 augustus 19:30 uur 6e training 
 19:15 uur start training 3 + 4    
 
Vrijdag 14 augustus 19:30 uur 7e training 
 
Zondag 16 augustus 11:00 uur Bredevoort 1 - GWVV 1 
 10:30 uur rest selectie trainen 
 
Dinsdag 18 augustus 19:00 uur GWVV 1    1e bekerwedstrijd 
 19:30 uur rest selectie trainen 
 
Vrijdag 21 augustus  Selectie trainingsweekend 
Zaterdag 22 augustus  Selectie trainingsweekend 
Zondag 23 augustus  Selectie trainingsweekend 
 
Zondag 23 augustus  GWVV 4  toernooi Etten 
 
Dinsdag 25 augustus 18:45 uur GWVV 1    2e bekerwedstrijd 
 19:30 uur rest selectie trainen 
 
Zondag 30 augustus 14:30 uur GWVV 1    3e bekerwedstrijd 
 10:00 uur GWVV 2          beker 
 10:00 uur GWVV 3 + 4    beker 
 
Zondag 6 september 14:30 uur GWVV 1      start competitie 

 10:00 uur GWVV 2         beker 
 10:00 uur GWVV 3 + 4   beker 
 
De TC wenst iedereen een smakelijk en een welverdiende 
vakantie en daarna weer vol aan de bak in het nieuwe seizoen. 

Zomer Oefen programma seizoen 2009-2010 

Maand                                     Gewicht/ton      Vergoeding/ton              Vergoeding 
Mei 2008    5,86                 26,00                           152,36 
Juni 2008    7,14                 26,00                           185,64 
Juli 2008    5,82                 26,00                           151,32 
Augustus 2008   4,04                 26,00                           105,04 
September 2008   9,66                 26,00                           251,16   
Oktober 2008   6,22                 26,00                           161,72 
November 2008   6,80                 26,00                           176,80   
December 2008   7,78                 26,00                           202,28 
Januari 2009   5,76                 26,00                           149,76   
Februari 2009   7,94                 26,00                           206,44 
Maart 2009    6,20                 26,00                           161,20 
 
Totaal     73,22                                                   €1.903,72 
 
Mooi resultaat van de papierploeg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Opbrengst oud-papier 
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24-4-2009 GWVV DA1 
LZVV/Sport-

innLochem DA1 2 7 
25-4-2009 SDOUC F4 GWVV F1 3 2 
25-4-2009 GWVV E2 AZSV E13M 2 5 
25-4-2009 Grol E2 GWVV E1 2 1 
25-4-2009 Rheden A2D GWVV A1 3 2 

26-4-2009 
Keijenburg. 

Boys 6 GWVV 4 0 0 
26-4-2009 Doetinchem 6 GWVV 3 5 1 
26-4-2009 GWVV 1 Etten 1 1 2 
27-4-2009 SC EDS A1D GWVV A1 0 2 
29-4-2009 GWVV 3 Silvolde 4 2 5 
2-5-2009 WVC C4 GWVV C1D 0 11 
3-5-2009 Varsseveld 4 GWVV 2 0 4 
3-5-2009 GWVV 3 Zelhem 5 0 2 
3-5-2009 GWVV 4 Pax 9 4 2 
3-5-2009 VVL 1 GWVV 1 4 0 
9-5-2009 GWVV E1 Silvolde E2 7 0 
9-5-2009 GWVV F1 SDOUC F3 6 2 
9-5-2009 FC Trias E7M GWVV E2 3 2 
9-5-2009 GWVV C1D RKZVC C3D 7 1 
9-5-2009 GWVV A1 Concordia-W A3 6 1 
10-5-2009 Stokkum 3 GWVV 3 4 2 
10-5-2009 GWVV 2 Silvolde 3 5 3 
10-5-2009 Stokkum 4 GWVV 4 4 3 
10-5-2009 Hoeve Vooruit 1 GWVV 1 1 1 
14-5-2009 DZSV E2 GWVV E1 1 3 
14-5-2009 GWVV 4 Sint Joris 3 1 4 
14-5-2009 FC Trias 5 GWVV 2 9 0 
16-5-2009 GWVV E2 SDOUC E5 2 5 
16-5-2009 Buurse C1D GWVV C1D 1 4 
17-5-2009 GWVV 3 Ulftse Boys 5 3 2 
17-5-2009 GWVV 1 Hoeve Vooruit 1 2 2 
18-5-2009 Gendringen A2D GWVV A1 1 4 

Dat kump in de Boogbal 

 
 

• Wij feliciteren: 
- Martin en Anette Bolk met hun gesloten huwelijk 
- Max Schut met het behalen van de titel 
jeugdkoning in de gemeente Oude IJsselstreek 
 

• De velden liggen er prima bij, door een goed 
beregeningsbeleid van Erik en Eugène. Twee 
wijze heren die regelmatig in het weer kijken 
om te zien of er nog wat valt te verdienen. 
GWVV mag zich dan ook gelukkig prijzen met 
deze twee heren. Echter ook kan het wel eens 
mislopen, zo overkwam het Eugène dat hij na 
een nachtelijke escapade met het fanfare 
bestuur in Doetinchem te laat was om de 
beregeningsinstallatie uit te schakelen. De 
volgende morgen moesten de E2 pupillen 
voetballen, het had niet veel gescheeld of de 
consul had de wedstrijd af moeten lassen 
wegens een overdrassige grasmat. Overal 
waren de velden kurkdroog maar bij GWVV 
zouden ze het  bijna af moeten lassen. Ach 
een klein foutje maakt iedereen weleens en 
van fouten leert men, dus Eugène de volgende 
keer vroeger naar huis of je niet laten 
verleiden door die mannen van het 
fanfarebestuur om nog steeds die laatste te 
nemen. 

• GWVV 3 heeft het prima gedaan dit seizoen. 
Op de laatste speeldag was er één iemand die 
de gehele dag met een big smile rondliep. 
Jordi Stevering speler bij de A-junioren maakte 
in de wedstrijd van het 3e team de winnende 
treffer tegen z’n oude club Ulftse Boys. Het 
was Jordi die dan ook een lange neus naar de 
tegenstander kon trekken. Jordi veel succes 
bij het 3e volgend seizoen. 

• Aan het eind van het seizoen zijn er altijd 
voetballers die genoopt zijn om de kicks in de 
wilgen te hangen. Wij bedanken deze spelers 
voor hun actieve inzet voor GWVV. En mocht 
je nog geen kaderfunctie bekleden dan kan 
dat altijd. 

• U heeft het vast ook wel gezien tijdens de 
promotiewedstrijd tegen Hoeve Vooruit, het 
grote spandoek voor Jasper Engelen  tegen 
de reclameborden aan:   

Nu vonden we in de Boogbalcopiebus een 
ingezonden stuk met de woorden: 

Engelen: 
Zijn goals zijn 

schoner dan zijn anus.  

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V. 

Nu stond er bij het ingezonden stuk niet bij om 
welke Engelen het nu eigenlijk ging. Er heeft in 
het verleden al wel eens een Paul Engelen bij 
GWVV gespeeld echter die blonk niet uit met z’n 
goals. Bjorn scoorde wel eens, maar of deze zo 
schoon waren weten we ons niet te herinneren. 
Blijft er echter maar één over en dat is Jappie. Hij 
heeft dit seizoen inderdaad schone doelpunten 
gemaakt, echter of hij z’n anus schoon heeft 
hebben we niet kunnen checken. 
 
Jasper, mocht jij het zijn dan valt het allemaal 
nog wel mee, er is altijd nog iets van een 
overtreffende trap: schoon, schoner, schoonst. 



Boogbal nr. 8 pagina 24 

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009 

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel.684915 
Peter Roes tel.632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel.631229 
Han van de Pavert tel.681600 
Simone Bussink tel.632239 
Jos Straub tel.684134 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Theo van Wessel tel. (0315) 
 323800 
Danny van Wessel tel.  06-
 27324114 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel.632260 
Carla Mulder tel.631625 
Peter Roes tel.632025 
Leo Jansen tel.630492 
Kristel Aalders tel. 632727 

Jeugdnieuws 
 Lotenverkoop 

Al verschillende jaren hebben onze huidige C-junioren de 
lotenverkoop verzorgd onder begeleiding van een jeugdkaderlid. Dit 
heeft al met al geleid tot een mooie bijdrage aan de clubkas. Geld dat 
gebruikt is voor onze jeugd of nog gebruikt gaat worden. Het volgend 
seizoen zal ’t D-pupillen team deze taak overnemen. Jongens, 
bedankt. 
 
 Afscheid Leo Jansen / clubhuisbezetting 

Onlangs hebben we als jeugdbestuur afscheid genomen van Leo als 
clubhuisuitbater op met name de zaterdagmiddag. Jammer, want Leo 
was er altijd (ook op andere tijden kon je een beroep op hem doen) en 
was een gastheer waar GWVV trots op mag zijn. En dit gedurende 
vele, vele jaren. Leo, ontzettend bedankt. 
 
Voor het volgend seizoen zijn we bezig om ook de clubhuisbezetting 
op de zaterdagen weer rond te krijgen. Zoals zo vaak, als je met meer 
mensen bent, zeg je makkelijker ja. 
Je bent niet zo vaak aan de beurt en wanneer je niet kunt, kun je 
ruilen met een ander. 
Bij deze dan ook een oproep: 
Wie kan de jeugd van GWVV op de zaterdagochtend of – middag 
helpen door een paar uurtjes in ’t clubhuis te staan. 
Voor vragen / opmerkingen neem dan contact op met Peter Roes 
(0315-632025) 
 
 Seizoen 2009-2010  

In de vorige Boogbal heeft al heel veel informatie gestaan over ’t 
nieuwe seizoen. Binnenkort zal dit in het kastje komen met o.a. de 
trainingstijden. We starten weer in week 34, dat is vanaf 17 augustus. 
Hier kan van worden afgeweken, maar dan hoor je dat van jullie 
trainer(s). Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over een extra 
trainingsavond voor de E-pupillen en evt. keeperstraining. We zijn hier 
wel mee bezig (uiteraard). Op ’t gebied van ’t kleutervoetbal zijn er 
toch enkele ontwikkelingen. Het kan zijn dat we toch al spoedig na de 
vakantie starten met een groepje. 
Voor eventuele vragen kun je je richten tot Ellen Rots (0315-685775). 
 
 Afscheid jeugdkader 

Elk seizoen nemen we afscheid van enkele jeugdkaderleden (zie ook 
afscheid Leo Jansen). 
Dit seizoen van Ferenc als trainer van de kleuters. Kleutervoetbal, ´t 
begin, voetbal en van alles en nog wat, zeker niet makkelijk. Ferenc, 
dank. 
Theo en Danny, vader en zoon, 2 keer kampioen. (laat de topclubs 
maar bellen). Uiterst gedreven en fanatiek, clubmensen. Heren … 
ontzettend bedankt (en wie weet, tot …). 
Han, een trainer/leider die kwam toen zijn zoon Niek nog klein was en 
nu vaarwel zegt. 
Hij was er bij bij de kleuters en ging alle jeugdelftallen mee 
F,E,D,C,B,A … meer letters hebben we niet. Dat waren dus heel wat 
jaren. Super bedankt namens alle spelers en ´t jeugdbestuur. 
 
 E1-pupillen kampioen, De Zon bedankt 

Op donderdag 14 mei wonnen onze E1-pupillen hun laatste 
competitiewedstrijd. Daarmee behaalden ze evenveel punten als 
AZSV. Een beslissingswedstrijd volgt er niet, dus 2 ploegen aan kop, 
2x kampioen. Voor de E1 het tweede kampioenschap en tevens voor 
Theo en Danny de tweede keer dat de vlag uit kan. Proficiat! 
Na bovenstaande wedstrijd werden ze allen getrakteerd door 
zalencentrum De Zon. Bij deze heel erg bedankt voor de traktatie. 
Nieuwsgierig en met veel vertrouwen gaan we het volgend seizoen 
met deze jongens op het hele veld voetballen. Uittrappen vanaf de 16, 
over de middellijn, buitenspel of niet, etc. Een oefenpartij tegen 
Gendringen liet zien dat ze er aan toe zijn. 
 
 A – junioren succes en dank voor de steun 

We wensen alle A-junioren die overgaan naar de senioren veel 
voetbalplezier en succes bij de senioren. Petje af ook voor jullie inzet 
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de laatste tijd bij de senioren, met name bij het 
tweede en derde elftal. Die jeugd van 
tegenwoordig … (daar kan menig senior-lid nog 
wat van leren). Uiteraard wensen we Chiel 
Terhorst heel veel voetbalplezier en 
voetbalsucces bij de A-junioren van Silvolde. 
Chiel een zeldzaam voetbaldier, blijft actief voor 
GWVV, waar we heel blij mee zijn. 
 
 Garage Fredriks redt Kampioenschap C 

Een mooie titel, maar wel eentje waar uitleg voor 
nodig is. Zaterdagochtend 16 mei … de C staat 
klaar voor vertrek naar Buurse, de 
kampioenschapwedstrijd. 
14 spelers (waar was Marlon?) 2 leiders … maar 
… er zijn maar 3 auto’s. 
Het vervoerschema klopt wel, maar een late 
afmelding betekent een vervoersprobleem. 
Er wordt gebeld/nagevraagd … kan mijn moeder, 
kan mijn vader, kan mijn opa ….. steeds is ’t 
antwoord, nee. 
Zullen we een paar spelers thuis laten, nee, 
natuurlijk niet, we kunnen niemand missen en … 
het is ook nog de kampioenswedstrijd. 
Van tegenover het kastje komt de oplossing……
ze horen ’t probleem en bieden spontaan een 
auto aan. Een leenauto van garage Fredriks. 
Andrès gaat achter het stuur en we kunnen op 
weg naar Buurse (zoek ’t maar eens op de 
landkaart). Daar aangekomen wordt er snel 
omgekleed en begonnen we aan de match tegen 
Buurse op een prima kunstgrasveld. 
In ’t begin wordt er matig gespeeld en loopt ’t 
niet. Gelukkig pakken de jongens ’t dan beter op 
en wordt er ook nu door de C gewonnen … 4-1. 
Kampioenen, ongeslagen, de schaal is binnen. 
De leiders en trainers ontvangen een attentie van 
de groep en ook het team wordt door het 

(vervolg Jeugdnieuws) 

jeugdbestuur gefeliciteerd. De terugweg gaat via 
de Mac Donalds. 
Met een volle buik, met de kampioenschaal, met 
een goed gevoel en met 4 auto’s komen we terug 
in Varsselder. Een dag die je niet snel vergeet en 
bij deze: jongens,trainers, leiders – Proficiat en 
nogmaals dank aan de familie Fredriks. 
 
 GWVV jeugd steunt 1e elftal 

Ondanks dat ons eerste elftal niet promoveerde, 
kunnen we terugkijken op mooie wedstrijden met 
veel publiek. 
Dat publiek bestond ook vaak uit GWVV-
jeugdleden die zich lieten horen en ook creatief 
waren met spandoeken. 
Klasse heren/jongens ... het gaf een 
saamhorigheidsgevoel, betrokkenheid bij de 
vereniging. 
 
Iedereen die zich heeft ingezet voor de jeugd van 
GWVV (op wat voor manier ook), ontzettend 
bedankt! 
 
 Kleuters 

In de vorige Boogbal hebben we vermeld dat er 
geen kleutergroep zou starten. Er hebben zich 
inmiddels enkele kleuters aangemeld zodat we 
toch gaan beginnen met een kleutergroep in 
augustus. Mike Frazer heeft aangeboden om 
deze groep te gaan trainen 
op woensdag van 17.30 uur tot 18.15 uur. 
Wanneer er precies gestart gaat worden 
in augustus horen de kleuters op tijd. 
Aanmelden van nieuwe kleuterleden kan en mag 
bij Ellen Rots. 
 
Het jeugdbestuur 

De E1  (weer)  kampioen 
O ndanks een zwaardere indeling in de 
voorjaarscompetitie zijn we toch weer 
kampioen geworden.  
Onze trainers Theo en Danny hebben het weer 
goed gedaan. De laatste wedstrijd uit tegen 
DZSV moesten we winnen. Het was een 
spannende wedstrijd. Thomas speelde een 
belangrijke rol in de wedstrijd. Hij scoorde 3 x.  
We stonden eerst met 1-0 voor. Toen werd het 2-
0. Voor de rust scoorde DZSV nog de 2-1. Het 
publiek vond het ook spannend. Na de rust werd 
het nog 3-1. Na de wedstrijd gingen we naar de 
Zon. We kregen patat en drinken. Het werd wel 
laat die avond. 
  
Martijn. 

Toernooi  
Concordia Wehl  

Z aterdag middag zijn we naar een toernooi 
geweest in Wehl. Omdat we niet helemaal 
compleet waren kregen we versterking van de 
E2. 
We moesten zeven korte wedstrijden spelen 
waarvan we er  2 gelijk en 5 gewonnen hebben. 
De 2 trainers van mij konden allebei niet erbij zijn 
dus gingen Patrick Schut, Fred Besselink en 
Henri Hebbink mee. 
Uiteindelijk moesten we de laatste wedstrijd, die 
was ook meteen de finale want wie er won, won 
ook de pool.  
Max Schut scoorde in de laatste seconden de 1 
tegen 0, een blunder van de keeper van Viod 
omdat hij veel te ver uitkwam en Max kon zo een 
Boogbal over de keeper maken. 
We waren hartstikke blij dat we ook dit toernooi 
hadden gewonnen. We werden afgeroepen en ik 
moest als aanvoerder de 1ste  prijs ophalen. Een 
leuke beker die nu in de kantine in de prijzenkast 
staat. 
En toen we naar huis gingen waren we allemaal 
erg moe van de 7 wedstrijden, en we moesten 
ook nog een eind lopen naar de auto met onze 
zware voetbaltassen. 
Maar Uiteindelijk was het echt super leuk!!!   
 

Groeten Kris Hebbink. 
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1.     Hoe heet je? Thijs Hegman  

2.   In welk elftal voetbal je? Mini F  

3.   Waar sta je in het veld? Overal  

4.    Hebben jullie al veel 
wedstrijden gespeeld? Pas 2 tegen SDOUC 

5.   Welke tegenstander vond 
je erg goed? 

SDOUC is erg goed, want we 
hebben er 2 keer van verloren.  

6.   Heb je afgelopen zaterdag 
gevoetbald? 
Kun je ons vertellen hoe de 
wedstrijd verliep? 

Ja, in Varsselder tegen 
SDOUC. We hebben heel goed 
ons best gedaan. Maar zij 
hebben al vaker wedstrijden 
gespeeld en daardoor waren zij 
iets beter. Maar wij trainen en 
oefenen goed dus volgende 
keer winnen we wel, misschien.  

7. Kijk je ook wel eens naar 
voetbal op t.v? En wie vind je 
dan de beste Nederlandse 
club?  

Ja, nu is AZ de beste van 
Nederland.  

Cas Steenbreker 

Bij de kleuters  

Overal,  
ook wel 
eens keeper  

We hebben twee wedstrijden 
gespeeld.  

We hebben alleen nog maar 
tegen SDOUC gespeeld  

Afgelopen zaterdag hebben we 
tegen SDOUC gevoetbald, we 
hebben met 6-1 verloren.  

Ik kijk wel eens naar het voetbal 
op t.v. De beste club is 
natuurlijk de Graafschap.  

A-Junioren 
 

1 8 mei 2009. Voor veel mensen een gewone 
dag, maar voor de jongens van de A van 
GWVV een historische dag.  
Niet alleen een wonderschone goal van Tim, nog 
wel op zijn verjaardag, maar ook de laatste 
wedstrijd van de A in deze samenstelling. 
Volgend jaar vervolgen we ieder, op onze eigen 
manier, onze carrière. Voor de meeste ligt een 
carrière in het verschiet in de Senioren van 
GWVV, voor sommigen ligt die nog in de 
junioren, en Chiel gaat naar Silvolde.  
En ook het afscheid van Han 
van de Pavert, die jarenlang 
onze trainer is geweest. Toen 
we allen nog pupillen waren 
werd hij onze trainer, en dat is 
hij tot nu toe gebleven. Hiervoor 
hebben we hem ook hartelijk 
bedankt tijdens onze 
jaarafsluiting; een gezellige 
middag voetballen en ’s avonds 
lekker barbecueën.  
De jaren in de jeugd zijn voor 
ons top geweest en dan spreek 
ik denk ik toch wel voor ons 
allen. Sportief hebben we mooie 
jaren gehad, kampioen in de F 
en E, en de laatste paar jaren 
hebben we toch altijd bovenin 
meegedraaid. En in de omgang 
is het ook goed gegaan. Weinig 
problemen, en de problemen 

die we hadden werden makkelijk opgelost. Zo 
ook het man-tekort, dat werd opgevuld door 
jongens uit Azewijn en omstreken. Top! 
Dit laatste jaar hebben we in mijn ogen mooi 
afgesloten, sportief een goed jaar(met wat 
mazzel misschien zelfs kampioen…), en alles 
eromheen was ook weer goed! 
Iedereen; trainers, medespelers, leiding, enz.: 
Bedankt voor de mooie jaren die we hebben 
gehad in de jeugd, en ik hoop evenveel lol te 
beleven in de toekomst bij GWVV zoals ik dat in 
de jeugd heb gehad! 
 
Roel Jansen 
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H et was voor mij een weerzien met de jeugd 
sinds een aantal jaren. 
De A-junioren van nu was een stel geweldige 
gozers die vanaf de kleuters al bij elkaar waren. 
Han (van de Pavert) had deze groep dan ook 
vele jaren onder zijn hoede gehad. We zijn dit 
jaar gestart met 13 jongens, en dat is eigenlijk 2 
te weinig. Maar goed we hebben zowel voor de 
winterstop als erna een constant seizoen ge-
draaid. Wanneer we krap kwamen te zitten met 
spelers dan konden we een beroep doen op een 
paar spelers van de C-junioren. Nogmaals 
Andrès en Ferdi bedankt hiervoor. 
Voor de winterstop hebben we, gezien de 
tegenstander die we hadden, redelijk meege-
draaid. Van de 10 ploegen zijn we 5e geworden. 
Na de herindeling in de winterstop kregen we met 
ploegen te maken die we eigenlijk als 
tegenstander niet goed kenden. Dat waren 
respectievelijk sportclubs als EDS (Ellecom), 
Angerlo, Rheden, DVV (Duiven), Vorden, Pax 
(Hengelo,Gld) en Groessen. Dat betekende dat 
we nogal verre afstanden hadden te gaan. 
De groep werd na de winterstop aangevuld met 
Tim Jansen en Marco Pruijn en dat scheelde 
natuurlijk nogal. 

A–Junioren GWVV 2008 – 2009 
Van de elf wedstrijden wonnen we er zeven en 
verloren we er vier. Voor deze groep was dat een 
geweldig resultaat. We kunnen dan ook spreken 
dat we met z’n allen een goed seizoen gedraaid 
hebben. Het was natuurlijk niet altijd roze geur en 
maneschijn, maar dat is ook altijd meteen zoals 
dat hoort uitgepraat. Zaterdag 23 mei hebben we 
het seizoen afgesloten met een gezellige avond 
bij Han en Carla van de Pavert, met een hapje en 
een drankje. Hierbij werd Han dan ook terecht in 
het zonnetje gezet en kreeg van de jongens een 
mooi cadeau aangeboden in de vorm van een 
groepsfoto.  
Van Ferdi, namens het jeugdbestuur, kreeg Han 
een cadeaubon overhandigd. 
Han en ik hopen dan ook dat waar de jongens 
ook volgend jaar spelen veel sportief resultaat 
toe. Chiel bij Silvolde A, Marco P. bij Azewijn en 
de rest van de jongens bij de 2e selectie en Dirk 
en Niels bij de B junioren. 
 
Verder wensen we iedereen een fijne vakantie 
toe. 
 
Peter Berendsen 

De penaltybokaalwinnaars van het Jan Riekentoernooi 

F pupillen: v.l.n.r. Sam Overbeek, winnaar Bart 
Rots en Cas Aalders. 

E-pupillen: v.l.n.r. Maud Rots, winnaar Jules 
Rabelink en Max Schut 

C-junioren: v.l.n.r. Joël Robben, winnaar Dirk 
Jansen en Dion Mulder. 

En de winnaars de mini_F-jes met de moeders. 

De winnaars kregen een standaard en een KWD bal met Graafschaplogo. 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
Juni: 
14 fanfare deelname Oude IJssel 

Muziekfestival 
17 Dorpsbelangen ledenvergadering 
20-23 Kermis Varsselder-Veldhunten 
 
Juli: 
4 Oud papier ophalen 
5 Fruhshoppen Concert Fanfare bij “De Zon” 
12-15 juli Kivada 

copie binnen: komt uit op: 
15 september 24 september 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2009-2010 

Fanfare  
Nieuws 

 Fanfare – weetjes: 
Wist U dat: 
• Dat de Fanfare wederom  medewerking 

verleend aan het Oude IJssel Muziek Festival? 
Het festival is op 12 – 13 – 14 Juni a.s. Aan de 
Fanfare St. Gregorius is gevraagd om net als 
bij ons laatste optreden bij het Festival, iets 
“extra’s” te doen. Dat is natuurlijk niet tegen 
dovemansoren gezegd!! Met een vette knipoog 
naar onze Music Together-concerten, gaan we 
popmuziek en fanfareklanken weer 
samenvoegen. Nummers van De Dijk, Blues 
Brothers en René Froger staan op het 
programma. Wij zullen voor een spetterende 
finale van het Festival zorgen. Noteer daarom 
vast in de agenda: 

Zondag 14 Juni, ongeveer 17.30 uur: 
Openluchttheater Engbergen. 

• Een groot aantal leerlingen van ons orkest 
muziekexamen hebben gedaan? 

 Merijn van Arragon: A- diploma waldhoorn  
 Lisa van Arragon: B- diploma trombone 
 Femke Wijkamp B- diploma waldhoorn 
 Anouk Wissink: B- diploma sopraansaxofoon 
 Iris Hendrixen: B- diploma sopraansaxofoon 
 Anne Immink: C- diploma altsaxofoon 
 Roel Jansen: D- diploma slagwerk 
 Linda Jansen: D- diploma bugel 
Alle leerlingen zijn geslaagd, en wij zijn hier 
uiteraard erg trots op. Menig orkest in de buurt 
zal jaloers zijn op zo’n uitgebreide lijst van jonge 
talentvolle leerlingen. Dat beloofd wat voor in de 
toekomst..... Wij feliciteren alle leerlingen met het 
behaalde diploma en hopen dat iedereen nog 
lang en met veel plezier bij ons orkest blijft 
spelen. 
• Op Woensdag 24 Juni in de Smeltkroes in 
Ulft een concert van muziekschoolleerlingen is? 
Hierbij zal de Fanfare Roel en Linda Jansen 

begeleiden met hun solowerk in het kader van 
het “openbaar examen”. Als extraatje op hun D-
examen  sluiten hiermee hun muziekopleiding af. 
• Het Fruhshoppen concert dit jaar op 5 Juli 
a.s. om 11.00 uur bij De Zon wordt gegeven? 
Net als vorig jaar hebben we bij Piet Paulusma 
een partij  mooi weer besteld. Ook de Huifkar 
pendeldienst wordt wegens succes, weer ingezet. 
Vanaf 10.30 uur start de pendeldienst vanaf de 
haltes “De Kerk” en “De Molen”, richting het 
centrum van Veldhunten. Een gezellig terras 
wordt opgesteld, natuurlijk overgoten door de 
bestelde zon. De Fanfare zal medewerking 
krijgen van het Varsselders Netterdens 
Jeugdorkest. Dit orkest van ongeveer 35 
muzikanten is samengesteld uit leerlingen uit 
Varsselder en Netterden. Dirigent is Gerjo 
Seesink. Dit is het tweede optreden van het 
Jeugdorkest. Het Jeugdorkest zal voor de pauze 
een gedeelte van het programma vullen. De 
Fanfare zal vervolgen met licht muziek en 
popnummers die ook op het Muziekfestival zijn 
gespeeld. Kortom, alle ingrediënten zullen 
aanwezig zijn om hier een gezellige en vooral 
vrolijke ochtend van te maken. Mocht Paulusma 
zich niet aan zijn afspraak houden, wordt het 
concert in de zaal gehouden. 
• De Fanfare op dit moment nog volop in de 
race is bij de C-1000 aktie: Spek de kas van je 
Club? Na flink wat promotiewerk kunnen we 
stellen dat we trots zijn op de inwoners van 
Varsselder-Veldhunten. Naast grote verenigingen 
uit Ulft, met een flinke achterban, wordt onze 
Fanfare geweldig gesteund door onze inwoners. 
Een verdienstelijke vijfde positie (op dit moment 
van schrijven). Heel erg bedankt voor jullie 
medewerking, en blijf vooral doneren voor “onze 
club”. 
• De Fanfare, ondanks deze drukke periode, 
uitkijkt naar de Kermis 2009? U zult ons tijdens 
deze kermis, samen met het OLV Gilde, 
regelmatig door de straten van Varsselder-
Veldhunten zien voorbij trekken. Zo is te zien dat 
we een belangrijke rol in de samenleving spelen 
en dat we  meewerken aan een leefbaar dorp. 
Hopelijk zien we U als toeschouwer, ook aan de 
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kant van de weg staan. En nog mooier is om 
daarna samen in De Tent gezellig Kermis te 
vieren. 

• Langs deze weg willen we iedereen een fijne 
zomervakantie toewensen, en bedanken de 
Boogbal redactie voor het plaatsen van de 
“Wist U datjes” en aankondigingen van Fanfare 
St. Gregorius. 

Aanvang:    11.00 uur 
Toegang:   Gratis 
Locatie:    Zalencentrum “De Zon” 
Bij mooi weer :    Op het terras. 
Pendel-huifkar:  Vanaf 10.30 uur pendelt  een huifkar vanaf  
   De Kerk en De Molen naar het centrum van  
   Veldhunten. 
Activiteiten  
voor kinderen:    trampoline, speeltuin, huifkar enz. 

O p 29 april j.l. werd Benny Kroesen met een smoesje naar 
het N.H. kerkje in Etten gelokt. Daar aangekomen werd hij door 
Burgemeester Alberse geridderd als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De reden dat Benny deze koninklijke onderscheiding 
opgespeld heeft gekregen mag iedereen in Varsselder-Veldhunten 
duidelijk zijn. Zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven in ons 
dorp en het schrijven hierover is één van de redenen. De 
opbrengsten van het schrijven werden door hem geschonken aan 
stichting Gaandeweg in Arnhem, die gezinnen met kinderen die 
aan kanker lijden de helpende hand toesteekt om wat verlichting te 
geven. Benny heeft in Varsselder-Veldhunten alle verenigingen 
een warm hart toegedragen en doet dit nog steeds. Jarenlang was 
hij secretaris van G.W.V.V., actief bij cv. De Zinkput en is hij nog 
steeds de 1e man bij de organisatie voor de wandelaars uit 
Varsselder-Veldhunten bij de Ulftse avondvierdaagse. 

De dodenherdenking is inmiddels ook een niet meer weg te denken gebeurtenis. Benny is degene die 
dit op poten heeft gezet en er voor zorgt dat we elke jaar hierbij stilstaan. Elke maand weer kunnen we 
weer de boeiende verhalen lezen in de rubriek Weet je nog van toen in het clubblad “De Boogbal” die 
uit zijn hand geschreven worden. 
 
Benny van harte proficiat, namens heel Varsselder-Veldhunten met deze koninklijke onderscheiding, 
Een terechte waardering voor vele jaren tomeloze inzet voor ons dorp. 

Benny Kroesen Lid in de Orde van Oranje Nassau 
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KBO  Afdeling 
Varsselder- Veldhunten                   

Secretariaat Gendringseweg 4B tel. 
0315-681572 

 
Aan de  Senioren van Varsselder-Veldhunten,  
  

K BO Varsselder-Veldhunten wil U graag 
informeren over het werk en de veelzijdigheid 
van de KBO  Katholieke Bond voor Ouderen. 
Het is 
 ruim vijftig jaar geleden dat in Noord Brabant 
voor de katholieke ouden van dagen en gepen-
sioneerden ontspanningsmiddagen werden  
opgezet. Hiermee was de aanzet gegeven om 
ouderen te gaan organiseren. In de achter ons 
liggende periode is er een beeldvorming ontstaan 
van een "Bejaardenbond' van veel kaarten en 
keuvelen. De werkelijkheid nu is echter dat, de 
KBO is uitgegroeid naar een moderne Landelijke 
organisatie van Belangenbehartiging voor 
Senioren. Het is met meer dan 300.000 leden de 
grootste Senioren organisatie in Nederland.  
Belangenbehartiging is een ruim begrip, het 
wordt op verschillende niveaus gevoerd, op 
gemeentelijk, provinciaal en vooral op landelijk 
niveau. Met regelmaat zijn de ouderenbonden 
waaronder KBO in Den Haag voor overleg met 
de politiek. De KBO heeft 4 basispunten van 
beleid te weten:   
Inkomen:  Opkomen voor een rechtvaardig 

H et Regionaal Seniorenorkest “SaraBram” 
viert in deze maand mei haar vijfentwintigjarig 
bestaan.  
Het orkest werd opgericht in 1984 op initiatief van 
de toenmalige Stichting Bejaardenwerk 
Doetinchem en in samenwerking met de Stede-
lijke Muziekvereniging Doetinchem. In de volks-
mond wordt het orkest ook wel “Het Salonorkest” 
genoemd, verwijzend naar het gebruikte 
instrumentarium: naast het hout- en koperwerk 
worden bij “SaraBram” ook de piano, de viool en 
de dwarsfluit bespeelt; een unieke samenstelling 
voor een orkest. De doelstelling van toen en nu is 
om 55+ -ers de gelegenheid te geven om op een 
gezellige, ongedwongen manier gezamenlijk te 
musiceren met af en toe een optreden 
buitenshuis. Op oudere leeftijd kan het vaak een 
belemmering worden om, zoals bij reguliere 
muziekverenigingen, nog marsen te lopen of 
acties te voeren ten behoeve van de clubkas of 
men wil ’s avonds gewoon vrij zijn en daarvoor 
biedt dit orkest dan mogelijkheden voor de ouder 
wordende muzikant. De leden van de vereniging 
komen uit de wijde omgeving van Doetinchem: 
van Vorden tot Gendringen en van Zelhem tot 
Drempt en zijn overigens vaak ook nog lid van 
“hun” plaatselijke muziekvereniging. Als 
oefenlocatie is vanwege de herkomst van de 
leden gekozen voor Doetinchem. Hier wordt 
iedere donderdag ongedwongen en in een 
gemoedelijke sfeer -ofwel ouderwets gezellig- 
gerepeteerd in buurtcentrum “Het Trefpunt” aan 

de Nieuweweg 143 onder leiding van de dirigent 
de heer Kraxner. Bij “Sarabram” beschikt ieder 
over een eigen instrument en de optredens –
ongeveer een achttal op jaarbasis- behoeven 
geen uniform, zodat deze optredens, veelal voor 
Rode Kruisafdelingen, ouderenbonden en in 
dienstencentra en verzorgingstehuizen, qua 
kosten laag zijn en er tegen een onkosten-
vergoeding een leuke middag of avond 
aangeboden kan worden. Het vijfentwintigjarig 
jubileum werd gevierd met een etentje na een 
recent optreden in verzorgingstehuis OldenHove“ 
in Wehl waarbij tevens Bela Schaapman werd 
gehuldigd voor het feit dat zij vijfentwintig jaar lid 
is van “SaraBram”. Wilt u meer weten over 
optredens of hebt u belangstelling om ook lid te 
worden –de vereniging wil er graag leden bij 
hebben-, bel dan gerust met Dick Dekker, tel. 
0314-333696 voor meer informatie. 

Regionaal Seniorenorkest “SaraBram” viert 
vijfentwintigjarig jubileum. 

inkomensbeleid als AOW - Pensioen  
Verkeer:   Meewerken aan goede vervoers-
voorzieningen en verkeersveiligheid  
Wonen:    Streven naar goede woonvormen en 
woonomgeving voor  Senioren  
Welzijn en Zorg: Veiligheid in uw woonom-
geving, een goede Ouderen Zorg.  
 
KBO Varselder-Veldhunten is een vitale en 
groeiende afdeling, waar vrijwilligers zich inzetten 
voor de belangen voor al haar leden. Wij werken 
met een eigen  activiteitenprogramma met daarin 
o.a. thema  bijeenkomsten, busreizen en 
kerstvieringen. Ontspanningsactiviteiten als 
bingomiddagen en fietstochten. 
Wordt u lid van onze club dan krijgt u het 
Seniorenblad " Nestor". Dit is een blad boordevol 
informatie en waardevolle tips. Elk lid  ontvangt 
deze 10 x per jaar kosteloos in de brievenbus. 
Wat heeft de KBO  nog meer te bieden, veel, ja 
heel veel o.a. Hulp van de ouderenadviseur,  
service en Juristentelefoon,  Collectieve Zorg-
verzekering,  hulp bij het invullen van de belas-
tingpapieren. Kortingen op diensten en goederen. 
Daarom willen wij bij onze afdeling het leden-
aantal laten groeien, om de belangenbehartiging  
voor steeds meer ouderen naar de toekomst 
veilig te stellen. Dus KBO: Kom Bij Ons. 
  
Het KBO Bestuur: 
Ali Delsing    voorzitter   0315-685534 
Jan Ketelaar   secretaries  0315-681572 
Annie Jansen penningmeester 0315-681445 
Theo Jansen  bestuurslid  0315-684024 
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D aar waar in 2007 nog veel werk achter de 
schermen is verricht, is 2008 toch ook een 
jaar van oogsten geweest.  
Er is veel tijd geïnvesteerd in de toekomst en 
leefbaarheid van ons dorp.  
28 mei hebben we onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. Dit keer was er de 
combinatie met een presentatie van de project-
groep. Wat ons als VDVV betreft een prima 
keuze. We kunnen terugkijken naar een avond 
die qua opkomst prima was. Maar zeker zo 
belangrijk was de open discussie die er die 
avond heeft plaats gevonden. Voornaamste 
discussie was de toekomst van ons dorp. Aan het 
eind van de avond gaven de aanwezigen een 
duidelijk blijk van waardering richting de 
projectgroep “Gemeenschapshuis Varsselder – 
Veldhunten”.  Wij als bestuur van VDVV onder-
schrijven deze waardering. 
Het ledental is nagenoeg gelijk gebleven. 
In de Boogbal, onder het hoofd “Dorpsnieuws 
Varsselder-Veldhunten” heeft u regelmatig het 
één en ander kunnen lezen. 
 
Wat is er in 2008 bij de VDVV zoal de revue 
gepasseerd? 
  
1.Gemeenschapshuis (Kulturhus) 
 De projectgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Gemeente Oude -
IJsselstreek, VDVV, GWWW, O.L.V. Gilde en 
Stichting Sportbelangen  met daarbij  (tot mei) 
extern ondersteund door het bureau Vitri, heeft 
minimaal maandelijks overlegd om de voortgang 
erin te houden. In 2008 is er de keuze gemaakt 
qua locatie. Daarnaast ligt er een 
concepttekening.  
 De stemming van de leden van GWVV en O.L.V. 
Gilde heeft begin 2009 plaatsgevonden. Wij als 
VDVV proberen onze rol zo goed mogelijk te 
vervullen in de projectgroep. Een voorbeeld van 
onze rol is de presentatie die wij februari 2008 
voor de voltallige gemeenteraad en B&W  
hebben mogen houden. We hebben daar ons 
dorp neergezet als een dorp dat met een kritische 
realistische blik naar de toekomst durft te kijken. 
Een dorp met een rijk verenigingsleven. Maar 
vooral ook een dorp dat zichzelf springlevend 
voelt en dit wil blijven naar de toekomst. Een dorp 
dat daarom niet klaagt, maar zichzelf kansen wil 
creëren en deze vervolgens ook wil verzilveren. 
 
2.Woningbouw 
In het project gemeenschappelijk dorpshuis wordt 
woningbouw als een zelfstandig spoor meege-
nomen. VDVV maakt zich hard voor betaalbare 
woningbouw. Tijdens de algemene leden-
vergadering van 28 mei 2008 heeft de gemeente 
in een korte presentatie weergegeven welke 
stappen er doorlopen moeten worden, om 
woningbouw op het 3e veld te realiseren. De 
gemeente hoopt rond de zomer van 2009 met 
een eerste terugkoppeling van mogelijke 
verkaveling richting het dorp terug te komen. 
Vervolgens mag het dorp reageren.  
VDVV blijft de gemeente pushen en te wijzen op 

Mede dorpsgenoten, 
Langs deze weg willen wij u als bestuur van 
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - 
Veldhunten uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst voor / met alle inwoners 
van ons dorp. 
 

Datum 17 juni  as. 
Locatie: “De Tent” .  
Aanvang: 19.30 uur.  

Als VDVV hebben we in dit traject het initiatief 
genomen en een notitie aan de gemeente 
aangeboden. Hieruit volgend is er een 
gezamenlijk overleg geweest met de gemeente 
en de meest betrokken partijen nl. het O.L.V. 
Gilde, GWVV en Stichting Sportbelangen. Dit 
overleg loopt tot nu toe erg constructief. Alle 
betrokken partijen zien het initiatief van VDVV 
(en ondersteund door de gemeente “Oude 
IJsselstreek”), als een kans naar de toekomst. 
 Willen we een succesvol vervolg aan het 
lopende traject kunnen geven, dan hebben wij de 
steun van u als inwoner en / of “ verenigingsman” 
van ons dorp nodig. 
 Daarom willen wij deze informatiebijeenkomst 
gebruiken om iedereen bij te praten wat betreft 
actuele stand van zaken en eventueel 
vervolgtraject. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens alle betrokken partijen, 
Wim Klompenhouwer, voorzitter VDVV. 
 
Samen blijven werken aan een leefbaar dorp 
Varsselder – Veldhunten.                                                      
Nu en naar toekomst toe!!  

Deze avond willen wij als projectgroep ,u 
als inwoner bijpraten wat betreft de actuele 
stand van zaken rondom een mogelijke 
realisatie van een Gemeenschapshuis, 
woningbouw en andere relevante zaken. 
 
Laatste stand van zaken woningbouw 3e 
veld. Mogelijke versnelling van realisatie. 
Loopt u rond met concrete plannen dan 
hopen wij als bestuur van VDVV dat u 
komt. Er heeft de laatste dagen een 
intensief contact plaatsgevonden met de 
gemeente. 
De bal ligt bij u als potentiële bouwer. 

Hopelijk zien we u allen op deze bijeen-
komst.   Uw aanwezigheid is van groot 
belang.                                                                                          
Door uw aanwezigheid geeft u aan oog te 
hebben voor de toekomst van uw dorp / 
vereniging.  
U wilt de toekomst toch niet missen??? 

Varsselder, mei 2009. 
Onderwerp:  
 
Algemene Ledenvergadering 
 / stand van zaken 
gemeenschapshuis 

Jaarverslag 
VDVV 2008 
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hun verantwoording naar ons dorp.  
We gaan ervan uit dat we U er tijdens A.L.V. 
2009 inhoudelijk meer over kunnen vertellen. 
3. Infoboekje 
Eind 2008 hebben wij de eerste exemplaren 
tijdens een bijeenkomst in “de Tent” mogen 
uitreiken aan enkele nieuwe inwoners van het 
dorp. Vervolgens hebben alle adressen in ons 
dorp een informatie boekje mogen ontvangen. 
Het uiteindelijke resultaat heeft even op zich 
laten wachten, maar luisterend naar de reacties 
die wij terug hebben mogen ontvangen, is het 
resultaat het wachten waard geweest. Laten we 
hopen dat het boekje bijdraagt aan de 
leefbaarheid van ons dorp. Juist nieuw bloed kan 
weer bijdragen aan de verhoging van de leef-
baarheid van ons dorp. Samen leven is immers 
ook samen delen. 
 
4. Verlichting fietspad tussen rotonde en 
Ketelaar. 
VDVV heeft een verzoek ingediend bij de 
Gemeente Oude -IJsselstreek en bij de provincie. 
Tot op heden hebben wij nog geen terug-
koppeling mogen ontvangen. Het blijft dus nog 
“stikdonker”.  
 
5. De Website 
Dit onderwerp is op de plank blijven liggen. In 
2009 willen we kijken of een dorpswebsite 
realiseerbaar is. 
 
6.Aandacht voor jeugd 
Dankzij sponsoring vanuit het 
“Leefbaarheidfonds” van Wonion hebben we 
onze jeugd eind december tijdens een 
bijeenkomst in “De Tent” symbolisch een 
pannaveld kunnen aanbieden. In overleg zullen 
we kijken waar we deze in 2009 kunnen 
plaatsen. 
 
7.Jaarlijks overleg met B&W 
Punten die oa. de orde zijn gekomen 
“bewegwijzering naar Varsselder-Veldhunten – 
kruising Hoofdstraat /Berghseweg -  inrichting 
Hoofdstraat – vorderingen gemeenschapshuis – 
mogelijkheden om te komen tot betaalbare 
woningbouw – status Molenromp – gemeentelijk 
beleid rondom 60 km zones. 
 
8 Overige punten 
Gemeente heeft bijeenkomst georganiseerd voor 

o.a. belangenverenigingen m.b.t. het in beeld 
brengen van lokale ommetjes en mogelijk-
heden bekijken voor realisatie daarvan. Als 
VDVV hebben we aangegeven graag bij dit 
project betrokken te willen blijven. 

Diverse bijeenkomsten bijgewoond en inhoude-
lijke bijdrage geleverd aan discussie rondom 
leefbaarheid en minimum voorzieningenniveau 
in kleine kernen. Uiteindelijk dient er in de raad 
in 2009 e.a. beslist te worden hoe met deze 
onderwerpen om te gaan en in te vullen. Als 
VDVV houden wij deze discussie nauwlettend 
in de gaten.  

Overleg met andere belangenverenigingen 
binnen gemeente. 

W.M.O. raad zo nodig van input voorzien. 
Communicatie met diverse politieke partijen. 
Verzoek tot ondersteuning van voordracht. 

VDVV is in deze alleen ondersteunend. 
Op verzoek vanuit aanwezigen tijdens jaar-

vergadering 2008 brief richting kerkbestuur 
verstuurt. Strekking brief bezorgdheid 

voortbestaan van de kerk / parochie als 
zodanig. De rol die kerk qua leefbaarheid 
vervult binnen dorp. Aangegeven dat 
“mochten wij als VDVV in mogelijke 
initiatieven kunnen ondersteunen, dan staan 
wij daar voor open.” Op deze brief hebben we 
geen antwoord ontvangen. 

 
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2008 
als een jaar waarin we geprobeerd hebben ons 
zelf te profileren, maar bovenal het dorp 
Varsselder - Veldhunten op een positieve wijze 
voor het voetlicht te brengen. Daar waar nodig 
hebben we richting de politiek een kritische noot 
laten horen.  
In die context is het dan ook van belang dat wij 
een grote achterban hebben. Was u in 2008 nog 
geen lid van VDVV, dan hopelijk in 2009 wel. 
Daarnaast hebben we veel energie gestoken in 
“communicatie”. In 2009 wellicht ook via de 
digitale snelweg. 
 
Zo ziet u maar weer ook in 2008 hebben we van 
ons te laten horen. 
Wij blijven echter afhankelijk van u als onze 
achterban. Wij hopen dan ook in dat u 2009 zich 
laat horen. 
 
Namens bestuur VDVV, 
 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 

Overig nieuws vanuit 
Vereniging Dorpsbelangen   
Varsselder – Veldhunten (VDVV) 

Informatieboekje.          
Het informatieboekje  is zoals al eerder gemeld, 
gemaakt voor nieuwe inwoners van Varsselder – 
Veldhunten.                                                                           
Hebt u een nieuwe “buur” laat het ons weten. 
Alleen via deze werkwijze komt de 
achterliggende gedachte van het tot stand komen 
van het informatieboekje tot leven. 
 
Pannaveld                                                                           
Zoals al eerder gemeld hebben wij dankzij 
sponsoring van Wonion als dorp nu de 
beschikking over een pannaveld. Wij hopen deze 
binnenkort met hulp van vrijwilligers te plaatsen.  
 
Dorpswebsite     
Een eerste vergadering hebben wij ondertussen 
gehad met potentiële gebruikers. De reacties van 
verschillende partijen waren positief. 
Als vervolg hierop zullen we met verschillende 
partijen kijken hoe we tot realisatie van een 
dorpswebsite zullen komen.      
 
Plaatsing AED in Varsselder              
Sponsors gezocht !!! 
Bij een acute circulatiestilstand, in de volksmond 
hartstilstand genoemd, is snel en doeltreffend 
handelen binnen de eerste zes minuten van 
levensbelang.  
Plaatsing van een automatische externe 
defibrillator (AED) kan hierbij een belangrijk 
levensreddend hulpmiddel zijn. Binnen de 
gemeente Oude Ijsselstreek is een stichting 
“Harthulp Oude Ijsselstreek” actief. Zij 
coördineren de plaatsing van AED’s.  
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G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:

3 Vincent van  Zantvoort 
4 André  Lippets 

10 Ramiro  Tersteeg 

11 Tim  Jansen 

13 Frank  Stokman 

14 Jordi  Messing 

14 Djim  Molenaar 

14 Rutger  Wijnands 

16 Pascal  Sloot 

20 Jordy  Bussink 

25 Erik  Ketelaar 

26 Leonie  Molenaar-Jansen 

28 Paul  Schut 

20 Bas  Wanders 

Juni 

(vervolg dorpsnieuws) 

In Veldhunten hangt ondertussen al een AED bij 
zalencentrum de Zon. Deze is gerealiseerd door 
lokale sponsoring. 
Willen we op korte termijn ook een AED geplaatst 
zien in Varsselder dan is sponsoring de snelste 
route. In dat geval zijn we als dorp niet 
afhankelijk van externe beschikbare budgetten.  
Wilt  u als persoon / bedrijf/ vereniging  dit 
mogelijk levensreddend  initiatief, financieel  
willen ondersteunen  dan kunt u dit bij Wim 
Klompenhouwer melden. 
De volgende stap is dat binnen Varsselder -
Veldhunten voldoende vrijwilligers zijn die een 

reanimatie/AED training gevolgd hebben. Onze 
EHBO vereniging zal hier wellicht een rol in 
kunnen betekenen. 
 
Als bestuur van VDVV zien we u graag op 17 juni 
a.s. op onze jaarlijkse bijeenkomst.                 
Ook dit jaar zullen we deze weer combineren met 
een terugkoppeling vanuit de projectgroep 
“Gemeenschapshuis Varsselder –Veldhunten”.   
 
Namens bestuur VDVV, 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 

G een honden uitlaten in de wei achter het 
voetbalveld. De ontlasting van de hond kan 
besmet zijn met NEOSPORA, dit merkt of ziet u 
niet, maar het veroorzaakt abortus bij de koeien. 
Ook bestrijd ik  hier de mollen met een gas en het 
zou jammer zijn als uw hond hieraan dood gaat. 
 
DUS:  nooit een hond uitlaten in een weiland van 
welke boer dan ook. 
 
Tevens wil ik vragen of de fiets crossers bij hun 
ouders in de tuin willen gaan crossen en niet op 
andermans grond. 
 
Bij voorbaat dank 
 
Groeten Erik Ketelaar 

VERZOEK 
Middag uitstapje  

van De Zonnebloem 
D insdagmiddag 26 mei zijn wij, 
vrijwilligsters van De Zonnebloem 
afd.Varsselder-Veldhunten, met onze gasten 
een middag uitgeweest naar De 
Mosterdfabriek in Doesburg.  
Onderweg gingen we eerst even aan bij de 
Gouden Karper in Hummelo voor een kop koffie 
met natuurlijk een lekker stuk gebak! 
De stemming zat er intussen al goed in en 
iedereen had het na de zin. 
 
Daarna op naar Doesburg, waar we een 
rondleiding kregen in De Mosterdfabriek. 
Nu weten we allemaal waar Abraham de mosterd 
haalt. En deze werd meteen geproefd, 
en de nodige potjes mee naar huis genomen 
voor het thuisfront.  
 
 

Tot slot van de gezellige middag gingen we naar 
’De Zon’ voor een heerlijke warme maaltijd. 
Iedereen heeft erg genoten van deze middag. 
Om ook in de toekomst deze middagen te 
kunnen organiseren voor de inwoners van 
Varsselder, die wel eens in het Zonnetje gezet 
mogen worden, 
en bij ziekte een bloemetje gebracht krijgen, 
komen wij de komende maanden  weer bij U aan 
met de zonnebloemloten. Deze kosten €2, - en 
worden o.a. aan deze activiteiten besteedt. Ook 
zijn er weer leuke prijzen te winnen. De 
winnende lotnummers komen in okt/nov.weer in 
de Boogbal. Doet U deze keer ook weer mee en 
koopt U een lot? Wij kunnen er goed werk mee 
doen.  
Hartelijk dank alvast, 
 
Namens de vrijwilligsters, Dianne Bujak. 
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Nieuws van 
Jeugdkoning 

Max 
 

O p zaterdag 9 mei kwam André 
om kwart voor  1 bij ons en we 
gingen naar de Eendracht in Ulft 
voor het Jeugdkoningschieten 
van de gemeente Oude 
IJsselstreek.  

Om 1 uur was de opening door een 
voorzitter van de Eendracht. Daarna 
kwam meneer van Balveren de 
wethouder. Om 2 uur begon het 
vogelschieten, de hals was om 
kwart over 2 eraf en de linkervleugel 
schoot ik zo los die bleef aan een 
splinter hangen. De rechtervleugel 
was eraf maar er bleef nog een 
splinter aan zitten maar die moet er 
helemaal afzijn. Maar alle onderdelen moeten eraf zijn 
voor je op de romp mag schieten, ik schoot geen 
onderdeel eraf wel nog bijna de staart die schoot ik in 
tweeën maar na drie schoten was die eraf. En toen de 
romp, het was eerst losschieten eerst schoot ik hem 
helemaal boven los en onder ook, toen schoot Marscha 
de ene kant helemaal scheef en toen was een jongen van 
de Eendracht die riek hem niet goed. Daarna was ik aan 
de beurt, toen was een man die zei waar ik moest 
schieten, en ik schoot precies waar hij zei en in slow 
motion viel hij naar beneden. Eerst had ik het niet in de 
gaten ik liep alweer naar mijn plaats maar toen begon 
iedereen te juichen en mama het hardst. André,Toon en 
Ap kwamen te laat ze hoorden ons juichen en kwamen 
mij snel feliciteren. Trots gaf ik iedereen een biertje, en ik 
belde naar papa om het te vertellen die kon het niet 
geloven en kwam snel naar ons toe. De huldiging was om 
half 6 en ik kreeg een medaille en van de oude gemeente 
koning een sjerp en toen naar huis. Maandag heb ik op 
school ijsjes getrakteerd. Het was een superleuke dag 
allemaal bedankt. 
 

Groetjes van de jeugdkoning Oude IJsselstreek  Max 
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Er wordt me wel eens gevraagd verveel jij je niet, heb je nog bezigheden? Het antwoord is dan 
meestal, ik ben nog nooit zo druk geweest, want als ik alle vragen en telefoontjes over klusjes met ja 
zou beantwoorden, zou ik tijd tekort komen. Niet dat je het werken verleerd hebt. Integendeel, maar 
ergens zet je nu toch andere dingen op de eerste rij en is de passie van het moeten voor baas en volk 
verdwenen. Niets moet er meer, maar veel mag er niet en alleen de zogenaamde huis- en 
tuinbezigheden, waar je elke maand een jaar ouder van word.  
Op tijd onder de mensen, vooral onder jongeren en creatief bezig zijn is iets, waar jezelf jong bij blijft 
van geest en leden. Ondanks alles moet men realistisch blijven over verleden, heden en toekomst. 
Maar als het verleden in aantal jaren al gigantische vormen begint aan te nemen, is men toch geneigd 
over bepaalde dingen anders te denken dan vroeger. De gedachten gaan dan, en ik denk bij de meeste 
ouderen, vaak terug naar de vele mooie belevenissen in een mensenleven. De slechte kun je beter 
vergeten, al is dit niet voor iedereen van toepassing als je wordt geconfronteerd met ziektes, overlijden 
of andere nare toestanden van je naasten. 
Dit geldt ook voor de vele jaren dat je werkzaam was hetzij in loondienst of als ondernemer. Zo kan ik 
me herinneren dat bij de vele honderden klanten waar je ooit werkte, er altijd een aantal uitspringen. 
Het waren vaak de bijkomstigheden die je dagelijkse werk afwisseling gaven en zorgden voor 
humoristische momenten. Mijn werk bracht mee, dat je doorlopend op verschillende plaatsen je 
schildersvak kon uitoefenen onder alle bevolkingslagen van zeer arm tot stinkend rijk. Dit arm en rijk 
gold in mindere mate voor het toenmalige klooster in Gendringen, waar we regelmatig onderhoudswerk 
verrichten. Het was in de jaren vijftig en zestig nog een echt klooster, dat door nonnen werd gedicteerd 
met een Moeder Overste aan het hoofd. Ze verleenden hun diensten aan bejaardenzorg, wijkverpleging 
en kleuteronderwijs. We werkten er graag en waren kind aan huis. Het eten en drinken had je er zo 
ongeveer bij. De zusters hielden er ook vee bij, waaronder kippen en een paar varkens die in de winter 
werden geslacht. De zuster die het vee verzorgde vroeg mij dan om even te helpen bij het slachten. Het 
varken in het hok een touw aan de poot doen en naar de executieplaats leiden, had ik thuis geleerd en 
dat wist zij. 
Naderhand was het nog beter vertoeven bij de nonnen, wanneer er balkenbrij werd gebakken en lever- 
en bloedworst op het brood kregen. Werken in dit tehuis was dan ook een aangename bezigheid. 
Doordat mijn eerste werkgever Hendrixen heette en afkomstig was uit Veldhunten, werkten we daar 
ook regelmatig. In café De Zon muren en plafonds afwassen en schilderen was een vast terugkerend 
werk. Altijd zaten er wel een paar stamgasten aan de bar die alles niet meer zo helder zagen. Soms 
rolde er wel eens een van de kruk en kon men even later zijn gesnurk aanhoren. Hoe het mogelijk was 
dat deze mensen hier altijd waren om zich te bezatten en nooit hoefden te werken is me nu nog niet 
duidelijk. 
Een andere cultuur heerste er in de volksbuurt in Doetinchem  en Kleintjes Kamp geheten. Een hechte 
gemeenschap, die hoofdzakelijk bestond uit oud-woonwagenbewoners. We hebben ook hier tijdens 
ons werk ontzettend veel lol gehad en hun mentaliteit leren kennen. In één van de huizen waren de 
aanrechtkastjes van gaas voorzien, waarin flink wat konijnen zaten. Het stonk dan ook ontiegelijk in 
huis, maar vermengd met onze verflucht viel het mee. In een ander gezin liep een vrouw met een 
sigaar in de mond en een visschepnet, die onder hels geschreeuw probeerde een paar losgebroken 
kanaries te vangen, die in de gordijnen 
zaten. Altijd was er wel wat bijzonders. De 
school, het Isalacollege in Silvolde, werkten 
we ook regelmatig. Er waren daar geregeld 
allerlei activiteiten buiten het lesgeven om. 
Op een morgen werd er een rock ‘n roll dag 
aangekondigd en men wilde graag, dat 
iedereen hier aan meedeed, leerlingen, 
docenten en ook de schilders. Op die 
bewuste dag verscheen dan ook iedereen in 
de kledij uit die beroemde kleurrijke periode 
van de jaren zestig. Van schilderen is die 
dag niet veel terechtgekomen. Ook al, 
omdat er veel leerlingen uit ons dorp waren 
en prachtig vonden dat iemand die ze goed 
kenden, hier ook aan meedeed. Een andere 

Weet je nog van toen? 

In de bestuurskamer van GWVV 
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keer was ik aan het schilderen in de cellen van het 
oude politiebureau in Ulft. Opeens kwam er een agent 
die zei, dat ik op moest rotten, omdat er een arrestant 
was voor deze locatie. Een stomdronken figuur, die 
enorm te keer ging. De volgende morgen was hij 
verdwenen, maar had wel een paar potten verf, die ik in 
de haast vergeten was, leeggegoten op tafel en bed. 
Iets heel bijzonders gebeurde tijdens werk op de 
pastorie in Wehl. Op een morgen vertelde de pastoor 
me dat hij in tijdnood zat en de preek nog aan het 
voorbereiden was voor een 25-jarige trouwpartij die 
morgen. Spontaan bood ik aan hem te helpen met het 
opstellen van enkele toepasselijke regels. Samen 
hebben we de preek doorgenomen en hij zei dat ik het 
via de kerktelefoon op de radio maar moest volgen. 
Onder het schilderen heb ik dat gedaan en toen hij 
terug kwam uit de kerk vroeg hij: en, wat vond je 
ervan?” Volgens mij ben je een roeping misgelopen. 
Daarop heb ik hem geantwoord, dat ik een andere 
roeping had en getrouwd was en dat hij slechts een 
huishoudster bezat, wat altijd nog een flinke slok op een 
borrel scheelt. We konden er allebei om lachen en 
waren weer een ervaring rijker. Een ander tragisch iets 
vond plaats, toen ik weer eens werk verrichte op de 
kantoren van boter- en melkfabriek Hameland in 
Wieken. Een buurjongen kwam me vertellen dat ik 
direct thuis moest komen, omdat er iets ergs was 
gebeurd. Thuis gekomen bleek een huisgenote van 1 
jaar te zijn verdronken in een teil met water. Erna heb ik 
nooit meer op deze fabriek gewerkt en als ik er nu langs kom, moet ik er nog aan denken. Zo zou ik 
nog tientallen voorvallen op kunnen noemen. Dingen die gewoon gebeuren en plaatsvinden in het 
dagelijkse leven. 
 
B. Kroesen. 

Een notarishuis in Velp 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren alvast: 

1 Rik  Fisser 
4 Marc  Schut 
7 Menno  Berndsen 
8 Erwin  Slutter 
9 Frank  Heutinck 
10 Jimi  Moreno-Ruiz 
11 Roy  Hofmeijer 
18 Wim  Pruyn 
20 Vincent  te Wiel 
20 Theo  van Niersen 
21 Jan  Mulder 
23 Jelle  Boland 
23 Eddy   van de Pavert 
26 Ruud  Pastoors 

Juli 

Komt allen met de kermis! 
Onder het genot van een biertje 

vieren we dan vaderdag. 

Met het 1-ste en veel jeugd voor de  
1e promotiewedstrijd naar Hoeve Vooruit  

Gesponsord door  
Arno en Wim 
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Eindstanden en Topscoorders 2008-2009  
EINDSTAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Etten 1 22 55 62 18 
Socii 1 22 55 62 13 

GWVV 1  22 43 61 27 
VVL 1  22 40 45 25 

Wolfersveen 1 22 31 33 39 
Carvium 1 22 31 35 56 

NVC 1 22 27 37 39 
SVGG 1 22 21 33 43 
Aerdt 1 22 21 37 56 

Den Dam 1 22 18 20 49 
Ratti 1 22 17 31 55 

Sint Joris 1 22 10 19 55 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Silvolde 4 21 58 112 27 

Den Dam 2 22 52 80 23 
Zelhem 5 21 42 56 40 

Stokkum 3 22 41 65 45 
Gendringen 6 22 32 52 46 
Ulftse Boys 5 22 26 48 47 
GWVV 3  22 24 45 62 

SVGG 3 22 22 42 72 
VIOD 8 22 22 54 90 

VVG '25 6 22 21 47 61 
Doetinchem 6 22 18 43 85 

Westendorp 1 22 11 36 82 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias 5 18 50 88 15 

Varsseveld 4 18 37 51 38 
Ulftse Boys 3 18 30 71 49 

KSH 2 18 28 52 43 
GWVV 2  18 26 45 48 

Winterswijk 4 18 23 44 56 
VIOD 5 18 22 37 39 

AD '69 3 18 19 43 55 
SVGG 2 18 11 29 54 

Silvolde 3 18 11 31 94 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 4 22 55 82 17 

Silvolde 5 22 54 112 24 
Sint Joris 3 22 49 65 24 

Keijenburg. Boys 6 22 35 57 40 
Ajax B 4 22 35 53 38 
Halle 4 22 34 65 51 

GWVV 4  22 32 59 55 
Stokkum 4 22 26 40 69 
Zeddam 3 22 20 51 71 

Dinxperlo 5 22 17 31 75 
Pax 9 22 16 37 73 

Zelhem 6 22 6 20 135 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Etten 1 7 21 23 4 
Socii 1  7 15 19 7 
VVL 1  7 12 16 5 

Wolfersveen 1 7 12 13 15 
NVC 1 7 10 12 13 

Carvium 1 7 10 11 14 
GWVV 1  7 9 11 12 

SVGG 1 7 9 14 16 
Aerdt 1 7 9 14 21 

Sint Joris 1 7 6 8 10 
Den Dam 1 7 4 3 15 

Ratti 1 7 3 7 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gelre FC DA1 (fut) 16 48 295 26 

Gelre FC DA2 18 39 131 96 
Brasil '77 DA1 (fut) 17 36 92 73 

LZVV/Sport-innLochem DA1 18 33 125 82 
oc/Stob-Job Uitzend DA1 17 30 93 101 

Grol DA1 18 22 87 121 
Veldhoek DA1 17 17 52 111 

Steenderen DA1 (fut) 18 16 51 131 
Steenderen DA2 (fut) 18 12 45 137 

GWVV DA1  17 3 48 141 

1e klasse Vrouwen Futsal DA1  
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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN :   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Vorden A2D 11 25 38 20 
Rheden A2D 11 23 33 19 
Groessen A2 11 22 38 21 
GWVV A1  11 21 38 21 

Angerlo Vooruit A2 11 20 34 23 
DZC '68 A4 11 18 36 29 

Pax A2 11 17 37 26 
SC EDS A1D 11 15 27 25 

Gendringen A2D 11 13 33 30 
SDOUC A2 11 10 21 34 

DVV A3 11 6 29 50 
Concordia-W A3 11 0 9 75 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV C1D  9 27 49 10 
Lochuizen C1 9 22 41 9 
Longa '30 C4 9 14 37 23 
Noordijk C1D 9 14 22 19 
Buurse C1D 9 13 43 28 
DZSV C2D 9 12 27 35 
Grol C4 9 12 23 39 
WVC C4 9 11 16 29 

RKZVC C3D 9 6 11 37 
SDOUC C3 9 0 15 55 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Chiel TerHorst 10 
Tim Jansen 10 
Marco Pruys 10 
Dirk Jansen 4 
Kees v/d Pavert 3 
Bart Zweers 2 
Niek v/d Pavert 2 
Ruben Bruins 1 
Stijn Marcus 1 

Topscoorders C-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Kees v/d Pavert 24 
Stan v/d Pavert 18 
Bob Zweers 16 
Menno 2 
Kay Mulder 1 
Rob 1 
Floyd 1 

naam elftal      doelpunten 
Jasper Engelen 1 20 
Theo Heutinck 3+4 17 
Tom Wanders 2 14 
Ferdie v/d Pavert 3+4 12 
Ramiro Tersteeg 1 11 
Danny van Wessel 2+3 11 
René Hakvoort 3+4 11 
Marco Menke 2+3 10 
Jeroen Aalders 1 9 
Han van de Pavert 4 9 
Martin Bolk 1 8 
Marcus Schwartz 2+3 5 
Erik Ketelaar  3 5 
Frank v/d Schuur 4 5 
Sjal v/d Pavert 2 4 
Jules v/d Pavert 4 4 
Sebastiaan Flipse 1 3 
Maik Jansen 1 3 
Tim Jansen 1+2 3 
Carlo Molenaar 2 3 
Werner Wellink 2 3 
Mark Welling 3 3 
Rob v/d Pavert  4 3 

Rien Klompenhouwer 4 3 
Paul Geelen 1 2 
Jacco te Kaat 1 2 
Jurgen Schut  1 2 
Andres Moreno 2 2 
Rik Hendrixen 2 2 
Dennis Boerboom 3 2 
Erwin Slutter 3 2 
Gert Martens 4 2 
Hans Bruins 4 2 
Pascal Sloot 1 1 
Tim Heutinck 2 1 
Bart Zweers 2 1 
Johny Brus 2 1 
Maik te Kaat 3 1 
Leo Bruggeman 3 1 
Marco Jansen 3 1 
Daan Kroesen 3 1 
Ino Zweers 3 1 
Erwin Zimmerman 3 1 
Jordy Steverink 3 1 
Dirk Jansen 3 1 
Walter Hendrixen 4 1 
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Eindstanden voorjaarscompetitie pupillen 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Varsseveld F2 11 30 85 15 
Ulftse Boys F1 11 30 50 19 
Gendringen F3 11 21 37 25 

Longa '30 F5 11 18 41 26 
SVGG F1 11 16 32 22 

VVG '25 F3 11 16 27 23 

SDOUC F3 11 16 35 41 
GWVV F1  11 13 37 37 
Dinxperlo F2 11 10 27 37 
Terborg F2 11 10 23 48 
SDOUC F4 11 4 10 60 

Meddo SC F2 11 2 11 62 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV E1 10 27 35 10 

AZSV E3 10 27 54 16 
Grol E2 10 23 47 15 
DZSV E2 10 15 39 37 

Ulftse Boys E2 10 12 33 29 
Gendringen E2 10 12 34 40 

FC Trias E2 10 11 28 36 
Varsseveld E2 10 11 25 49 

Silvolde E2 10 10 31 46 
Ajax B E2 10 10 28 43 

Marienveld E1 10 1 31 64 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 E7C 11 33 71 9 
Dinxperlo E4M 11 28 59 16 

Terborg E3 11 27 61 13 
Varsseveld E4 11 22 69 23 

VVG '25 E5 11 21 55 33 
FC Trias E7M 11 15 38 30 

Gendringen E3 11 15 43 46 
AZSV E13M 11 12 31 53 

GWVV E2  11 9 28 52 
SDOUC E5 11 9 40 97 

Grol E6 11 6 28 75 
Bredevoort E3C 11 0 7 83 Topscoorders E1-pupillen: 

naam: aantal doelpunten 
Kris 31 
Juul 25 
Thomas 23 
Mick 7 
Koen 5 
Max 3 
Lars 3 
Evert Jan 2 
Jordy 1 
Glenn 1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sam 32 
Robin 27 
Sjoerd 16 
Bart 14 
Douwe 13 
Maarten 11 
Jelle 5 
Timo 4 
Koen 1 
Justin 1 
Cas 1 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Djim Molenaar 13 
Menno Berntsen 13 
Kay Gee Fredriks 10 
Glenn Robben 6 
Jordi Messing 6 
Koen Bussink 6 
Maud Rots 3 
Wessel Immink 2 

Topscoorders Dames: 
naam: aantal doelpunten 
Susan 23 
Monique v. L. 6 
Hanneke 5 
Basilja 4 
Anja 3 
Bianca 3 
Larissa 2 
Corine en Nicky 1 

TOPSCOORDSTERS DAMES 
FUTSAL 


